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‘‘Genç’’‘‘Genç’’ kelimesinin zıt anlamlısı  kelimesinin zıt anlamlısı 
olan görsel aşağıdakilerden han-olan görsel aşağıdakilerden han-
gisidir?gisidir?

‘‘Ali çok çalışkan bir çocuktu.’’ cüm-‘‘Ali çok çalışkan bir çocuktu.’’ cüm-
lesindeki altı çizili sözcüğün zıt lesindeki altı çizili sözcüğün zıt 
anlamlısı hangi cümlede vardır?anlamlısı hangi cümlede vardır?

Fatma yaz mevsimini sevmektedir. 
Ayşe ise Fatma’nın sevdiği mevsi-
min zıttını sevmektedir. Buna göre  Buna göre 
Ayşe hangi mevsimi sevmektedir?Ayşe hangi mevsimi sevmektedir?

‘‘Ağlamak’’‘‘Ağlamak’’ sözcüğünün zıt anlamlısı  sözcüğünün zıt anlamlısı 
aşağıdaki cümlelerden hangisindeaşağıdaki cümlelerden hangisinde
kullanılmıştır?kullanılmıştır?

‘‘Zayıf’’‘‘Zayıf’’ kelimesinin zıt anlamlısı  kelimesinin zıt anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?aşağıdakilerden hangisidir?

Bayramı coşkuyla kutladık.

Başarılı bir sınıfta okudum.

şişman

İlkbahar

İçimi bir hüzün kapladı.

Köpeğim tembel tembel yatıyor.

ince

Kış

Tiyatroda çok güldüm.

Babamın saati bozulmuş.

büyük

Yaz

turuncu - mavi
pembe - turuncu
mavi - pembe
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Yukarıdaki balonların hangilerinin Yukarıdaki balonların hangilerinin 
içinde birbirinin zıttı olan kelimeler içinde birbirinin zıttı olan kelimeler 
yazılmıştır?yazılmıştır?

büyükbüyük uzunuzun küçükküçük
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B.B.
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Yukarıdaki kelimelerden hangisinin Yukarıdaki kelimelerden hangisinin 
zıt anlamlısı aşağıda yoktur?zıt anlamlısı aşağıda yoktur?
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zor
gelmez
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doğu gelir kolay

8.8.

‘‘Ali ile Emre birlikte top oynamayı 
çok severdi. Ali çok hızlı koşardı. 
Emre ise çok sert şut atardı. O 
yüzden aralarındaki maçlar çok 
çekişmeli geçerdi.’’ Ali ile Emre’nin Ali ile Emre’nin 
top oynarken ki özellikleri birbirinin top oynarken ki özellikleri birbirinin 
zıttı olduğuna göre aşağıdakilerden zıttı olduğuna göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?hangisi söylenemez?

‘‘Açık’’‘‘Açık’’ ’kelimesinin zıt anlamlısının  ’kelimesinin zıt anlamlısının 
sırasıyla her bir hecesi bir yaprak sırasıyla her bir hecesi bir yaprak 
ile gösterilirse oluşan yaprak sayısı ile gösterilirse oluşan yaprak sayısı 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiş-aşağıdakilerden hangisinde verilmiş-
tir?tir?
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Emre yavaş koşardı.
Emre çok süratliydi.
Ali topa yumuşak vururdu.

A.A.

B.B.

C.C.

Yukarıdaki görselde hangi kelime-Yukarıdaki görselde hangi kelime-
nin zıt anlamlısı yanlış yazılmıştır?nin zıt anlamlısı yanlış yazılmıştır?

10.10. Sözcük

uzak

hızlı

alçak

ırak

yavaş

yüksek

Zıt Anlamlısı

A.A. B.B. C.C.


