
  

 

4.SINIF TÜRKÇE 

  

***Zıt Anlamı Kelimeler - Test*** 
 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-) Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi zıt anlamlı 

kelimelerdir?  

A. cevap  – yanıt          

B. iyi – kötü             

C. vatan – bayrak 

D. mektep - okul 

2-) Hangisi birbirleriyle zıt anlamlı değildir? 

A. güzel – taze          
B. genç – yaşlı               
C. tok – aç 
D. iyi-kötü 

3-) “ boş – dolu ”   kelimeleri anlam bakımından 

nasıl kelimelerdir? 

A. zıt anlamlı             
B. eş anlamlı             
C. eş sesli 
D. anlamdaş 

4-) “ sert ”  sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir? 

A. katı            
B. sakin         
C. yumuşak 
D. esnek 

5-) Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından 
diğerlerinden farklıdır? 

A. ulus-millet              
B. hediye- armağan                    
C. kısa-uzun 
D. pis-kirli 

6-) “ yaş ”  sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede 

kullanılmıştır? 

A. Kuru bir bezle masayı sildi. 
B. Genç kadın çok korkmuştu.  
C. Elbisesinin her yeri ıslandı. 
D. Ali on yaşına girdi. 

7-) Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler beraber aynı 

cümlede kullanılmıştır? 

A. Atatürk savaş değil barış istiyordu. 
B. İhtiyar adam yaşlı köpeği besledi. 
C. Kapkara siyah bir perde seçtiler. 
D. Ali’nin nenesi yaşlı, dedesi ihtiyar. 

8-) Hangi sözcüğün zıt anlamlısı yoktur? 

A. gece           C.   yaşlı 
B. bıçak             D.   sabah 

 
           

9-) “Fakir adama yardım ettim.”  

Cümlesinde fakir sözcüğünün yerine aşağıdaki 

sözcüklerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı 

karşıt olur? 

A. zengin         
B. yaşlı       
C. güçsüz 
D. güçlü 

10-) “yukarı-aşağı” sözcükleri arasında bir anlam 

ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri 

arasında vardır? 

A. zengin-fakir  
B. okul-mektep    
C. tekil – çoğul 
D. öğretmen- muallim 

11-) “ucuz” sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede 

kullanılmıştır? 

A. Bedava pasta dağıtıyorlar.                
B. Elbise çok pahalıydı. 
C. Harçlığımın az olmasında şikâyetçiyim. 
D. Mehmet beleşe şapka aldı. 

12-) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam 
bakımından farklıdır? 

A. Alçak-yüksek 
B. Eski-yeni                
C. beyaz-ak         
D. gece-gündüz       

13-) Cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler 

bir arada kullanılmıştır?     

A. Çalışkan insanlar başarılı olurlar.      
B. Genç kız, yaşlı adama yer verdi. 
C. Gece bitti, sabah olmak üzere. 
D. Ali pis elbisesi ile kirli ayakkabısını giydi. 

 

14-) “ uzak-ıslak-tembel-kuru 

uzun-yakın-çalışkan” 

Yukarıdaki kelimeleri zıt anlamlılarıyla 
eşleştirdiğimizde hangi kelime dışarıda kalır? 

A. kuru                C.   yakın 
B. uzun           D.   tembel 
 

 


