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Sözcükte Anlam

Anlam Özellikleri

Kelimelerin sözlük
anlamlarına gerçek,
bu anlamın dışındaki
kullanımlarına mecaz
anlam denir. Meslek,
sanat ya da bilim
dallarına ait kelimelere
terim anlam
denilmektedir.

Söz Öbeklerinde
Anlam

Doğadaki cansız varlıkların,
hayvanların, makinelerin
çıkardığı seslerin taklit
edilmesiyle oluşan
sözcüklere yansıma denir.
Anlamı güçlendirmek
amacıyla aynı kelimenin,
yakın anlamlı kelimelerin,
zıt anlamlı kelimelerin vb.
tekrarıyla oluşan sözcük
grubuna ikileme denir.
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Sözcükler Arası
Anlam İlişkileri

Duyularımızdan herhangi biriyle
algılanabilen kelimeleri karşılayan
sözcüklere somut, algılanamayan
kelimelere ise soyut anlam denir.
Yazılışı farklı anlamları aynı olan
kelimeler eş, birbirinin
tersi anlamdaki kelimeler zıt
anlamlıdır. Yazılışı aynı olan farklı
anlamdaki kelimeler ise sesteş
kelimelerdir.
Tekil olmasına rağmen anlamca
geniş kapsamlı olan sözcüklere
genel anlamlı, daha dar kapsamlı
olan sözcüklere ise özel anlamlı
sözcük denir.

Kavramların sayılabilen,
ölçülebilen, özelliklerini gösteren
sözcüklere nicel anlamlı;
sayılamayıp özellik bildiren
sözcüklere nitel anlamlı sözcükler
denir.
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Aşağıdaki cümlelerdeki koyu yazılmış kelimeleri sözcüklerin anlam özelliklerine göre
özelliğini noktalı yere yazınız.
Kalbinin kırıldığı o kadar belli oluyordu ki gözlerinden. (_________________)
Ağacın kırılan dalında asılı olan çamaşırlar da kirlendi. (_________________)
Öğretmen konuyu anlattıktan sonra tahtaya doğru çizdi. (_________________)
Evet, Arhan bu konuda doğru söylüyor öğretmenim. (_________________)
Çevremizde doğru insan az kaldı bu devirde. (_________________)

B

Aşağıdaki cümlelerdeki kelimeleri söz öbeklerindeki anlam özelliklerine göre doğru ise
“D”, yanlış ise “Y” olarak nitelendiriniz.
“Havlayan köpekler yüzünden uyuyamadım.” cümlesinde yansıma sözcük
kullanılmıştır.

“Aşağı yukarı üç aydır bu yoldan gidiyorum işe.” cümlesinde ikileme kullanılmıştır.

“Öğretmen pat diye sınıfa girince sürprizimiz bozuldu.”
kelime kullanılmıştır.

cümlesinde yansıma

“Önce kılık kıyafetini düzelt!” cümlesindeki ikileme yakın anlamlı kelimelerden
oluşmuştur.

“Güneş pırıl pırılken, sular şırıl şırıldı.” cümlesinde iki adet yansımadan oluşmuş
ikileme vardır.

C

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

“Bu model çok tutulmadı.” cümlesindeki model kelimesinin eş anlamlısı (__________) tir.

“Çocuklar kıyıda yüzüyordu.” cümlesindeki (________) kelimesinin eş seslisinin anlamlarından
biri sayıdır.
“Öğretmenler, toplum için çok değerlidir; Ayşe Öğretmen de öğrencileri için öyleydi.” cümlesindeki
(___________) kelimesi genel, Ayşe Öğretmen ise (_______) anlamlı kelimedir.
“Büyük düşünen insanlar, küçücük ofislerde çalışarak ürün ortaya çıkarırlar.” cümlesinde
(________) kelimesi nicel, (________) kelimesi ise nitel anlamda kullanılmıştır.
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“Toplantıda sıkıntıdan
patlayacaktım.”
cümlesinde yansıma
sözcük vardır.

D

Y

“Sivrisinek
vızıltıları yüzünden
uyuyamadım.”
cümlesinde yansıma
sözcük vardır.

D

“Ne yaptıysam şu
hıçkırıktan bir türlü
kurtulamadım.”
cümlesinde yansıma
sözcük yoktur.

D

1. Kapı

Y

2. Kapı

“Taşıdığı odun parçası
küt diye ayağına düştü.”
cümlesinde yansıma
sözcük vardır.

Y

D

“Heyecandan kalbi
güm güm atıyordu.”
cümlesinde yansıma
sözcük vardır.

D

3. Kapı

“Zincire bağlı köpekler
sürekli havlıyordu.”
cümlesinde yansıma
sözcük yoktur.

Y

D

4. Kapı

5. Kapı

Y

6. Kapı

Y
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“Öğrenci, tahtada
fiilleri çatır çatır
anlattı.” cümlesinde
yansıma sözcük
vardır.

D

7. Kapı

Y

8. Kapı

Yukarıda yansıma sözcüklerle ilgili verilen cümlelerde doğru veya yanlışları takip ettiğimizde kaç
numaralı kapıdan çıkmış oluruz.
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........................
Vicdanınızın sesini
her zaman dinleyin.

........................

........................

İnsanlar mutlu ise
senin sayendedir.

Havanın bu kadar
güzel olduğuna
inanamıyorum.
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K

Cumhuriyet Caddesi

B

........................

OKUL

........................

Kuşlar uçuşuyordu
etrafımızda.

Artık korkularımla
yüzleşmek
zorundayım.

D

G

Talha, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan evinden çıkıp okula gidecektir. Krokide Talha’nın evi de uğradığı
yerlerin adı da verilmemiştir. Binaların üzerlerinde yazılan cümlelerdeki altı çizili kelimeler size yön
gösterecektir.
Aşağıdaki yönergelere göre binaların adını noktalı yerlere yazınız.

1
2
3
4
5

Talha’nın evi caddenin doğusundaki ilk binalardan somut anlam içeren cümlenin olduğu evdir.

Talha, evden erken çıktığı için parka uğramayı düşünmektedir. Parka gitmeden de markete
uğrayacaktır.
Market, Talha’nın evinden caddeye inip okul yönünde ilerlediğinde karşısına üçüncü sırada
çıkacak soyut anlamlı kelimeyi içeren cümlenin olduğu binadır.
Parka gitmek için somut anlamlı kelimeyi bulması yeterlidir.

Geriye kalan iki soyut anlam içeren cümlenin bulunduğu binalardan okula yakın olanı “Aşiyan
Apartmanı” ve diğeri de “Pazar Yeri” dir.
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1. Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin
tekrarıyla oluşan sözcük grubuna ikileme denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcüklerin tekrarıyla oluşan bir ikileme kullanılmıştır?
A) Yürüdüğü yollar o kadar çamurluydu ki bata çıka ilerliyordu.
B) Akşam olmaya yüz tutmuşken etrafta ses seda kalmamıştı.
C) Çağan; eski püskü bir radyoyu sandıktan çıkarmış, inceliyordu.
D) Son sözlerinin ardından oradan gidip gitmemek arasında kalmıştı.

2. (I) Kişilerin interneti kullanma amaçları değişiklik göstermektedir. (II) Normal kullanıcılar interneti oyun
oynamak, film izlemek, müzik dinlemek gibi genel amaçlar için kullanıyor. (III) Üniversite ve araştırma
birimlerinin internetten beklentileri ise çok daha farklı. (IV) Örneğin fizik, astronomi, genetik gibi alanlarda
bilimsel araştırma kovalayanların, toplanmış 1000 terabaytlık veriyi süper bilgisayarlara hızlıca gönderip
işleyerek sonuç almak gibi ihtiyaçları var.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir kelime vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

3. Sözcükler, anlam özelliklerine göre gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam olmak üzere üçe
ayrılır. Sözcüklerin anlam özellikleriyle ilgili bir yarışma yapılmıştır. Yarışmaya katılanların verdiği cevaplar
şöyledir:
SORULAR

ALİ

“Elindeki kitaba öyle bir dalmıştı ki
sesimi duyurmam çok zor oldu.”
cümlesinde “dalmak” sözcüğü mecaz
anlamda kullanılmıştır.
“Bu sorunu kökten halletmezsek başarılı
olamayacağız.” cümlesinde “kökten”
kelimesi terim anlamlıdır.
“Doğru bilgiler edinmek için güvenli ağ
bağlantılarını kullanmalıyız.” cümlesinde
“doğru” sözcüğü gerçek anlamda
kullanılmıştır.
“Ona ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız.”
cümlesinde “yol” kelimesi mecaz
anlamda kullanılmıştır.

BÜLENT

İBRAHİM

NURDAN

Doğru

Doğru

Doğru

Doğru

Yanlış

Yanlış

Yanlış

Yanlış

Doğru

Doğru

Doğru

Doğru

Yanlış

Yanlış

Yanlış

Yanlış

Doğru

Doğru

Doğru

Doğru

Yanlış

Yanlış

Yanlış

Yanlış

Doğru

Doğru

Doğru

Doğru

Yanlış

Yanlış

Yanlış

Yanlış

Buna göre katılımcılardan hangisi yarışmayı yanlış yapmadan tamamlamıştır?
A) Ali

B) Bülent

C) İbrahim

D) Nurdan
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I
II

Öykü yazmak, edebi
türler içerisinde en
zorudur.

III
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Özelden Genele

4.

Yukarıdaki piramitte özelden genele cümleye örnek verilmiştir. Buna göre I. ve III. basamaklara hangi
cümleler gelmelidir?
A) I. Metinde geçen paragrafları tek tek inceleyiniz.
III. Devler en büyük masal kahramanlarıdır.
B) I. Bu semt, şehrin en güzel bölümünü
oluşturmaktadır.
III. Köpek, sadık bir evcil hayvandır.
C) I. Bursa, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biridir.
III. Petrol ürünlerinden benzine zam geldi.
D) I. Önemli şairlerimizden biridir Necip Fazıl Kısakürek.
III. Çiçeklerden bir orman yaptım kendime.
5.

Milletler, en büyük zenginliğe uygarlık
düzeyini yükselterek kavuşabilir.

Katılımcılardan ekrandaki cümlede bulunan altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak yeni cümle
oluşturmaları istenmiştir. Eş anlamlı kelimeyi kullanan katılımcının önündeki buton kırmızı, kullanamayanın
önündeki buton ise siyah yanacaktır. Ancak butonların bazıları yanlış yanmıştır.

Yağız

İdil

Egemen

Melis

Ağrı'daki Balık Gölü,
deniz seviyesinden
2 bin 241 metre
yüksekte bulunur.

Vatan; ona bağlı,
onu koruyan,
çalışkan insanlar
olduğu sürece
varlığını muhafaza
eder.

Dilimizi yabancı
dillerin etkisinden
koruyarak
varsıllığına katkıda
bulunabiliriz.

Ulus olma bilincini
kaybetmeden
medeniyet
basamaklarını
bir olarak
tırmanmalıyız.

Buna göre hangi seçenekteki kişilerin butonu yanlış yanmıştır?
A) Yağız- İdil

B) Egemen-Melis

C) İdil-Melis

D) İdil-Egemen
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Uşak’tan Bursa’ya gelmesi dört saatini almış.
Güneş, artık iyice yükselmiş; vakit, öğleye gelmişti.
Başyapıt olan bu kitap, eskilerden günümüze kadar gelmiştir.
Okuldan eve gelmemle koşup yatağıma atlamam bir oldu.
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Yukarıdaki cümlelerde farklı anlam taşıyan her “gelmek” sözcüğü için farklı bir renk kullanılacaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

7. Herhangi bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen, artıp azalabilen durumunu bildiren sözcüklere nicel; herhangi
bir şeyin nasıl olduğunu, ne gibi niteliklere (özelliklere) sahip olduğunu ifade eden sözcüklere nitel anlamlı
sözcükler denir.

Asık yüzlü
insanları sevmem.

Taşındığımız evin
geniş bir salonu
var.

?

Yumuşak peynir
onun kahvaltısının
vazgeçilmezidir.

Yukarıdaki üçgenin içine iki nitel, iki nicel anlamlı cümle yazılacaktır.
Buna göre eksik olan cümle hangi seçenekte verilmiştir?
A) Zirve dediğimiz yer Keşiş Tepe, Uludağ’ın en yüksek noktasıdır.
B) Makam, mevki sahibi olunca büyük adam olunmaz evlat.
C) Umut, üniversite yıllarımda en yakın arkadaşlarımdan biriydi.
D) Son zamanlardaki soğuk davranışlarına bir anlam veremedik.
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A)1. Mecaz, 2. Gerçek, 3. Terim, 4. Gerçek, 5. Mecaz
B)1. D, 2. D, 3. Y, 4. D, 5. Y
C)1. Örnek, 2. Yüz, 3. Öğretmenler- özel, 4. Küçücük- büyük
Etkinlik 2
6. KAPI
Etkinlik 3

Market
Vicdanınızın sesini
her zaman dinleyin.

Aşiyan Apartmanı
İnsanlar mutlu ise
senin sayendedir.

Talha'nın Evi
Havanın bu kadar
güzel olduğuna
inanamıyorum.

Cumhutiyet Caddesi

Park

OKUL

1

A

2

D

3

C

4

B

5

D

6

C

7

A

Kuşlar uçuşuyordu
etrafımızda.

Pazar Yeri
Artık korkularımla
yüzleşmek
zorundayım.
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CEVAP ANAHTARI

Etkinlik 1
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