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Aynı	Kavram	Alanına	Giren	Sözcükler
Sözcüklerin kendi anlamları birbiriyle hiç ilişkili olmasa da kullanıldıkları alan ortak olabilir.

Örneğin, kalem – silgi – defter – çanta sözcükleri “okul eşyaları” olarak ortak bir alanda kullanılır.

DUYGULAR
korku – heyecan – merak – sevinç

TEKNOLOJİK	AYGITLAR
televizyon – tablet – telefon – bilgisayar

FOTOĞRAFÇILIK
kamera – poz – çekim – vesikalık

Aşağıdaki	sözcüklerin	girdiği	kavram	alanını	altına	yazınız.

ÖĞRENİYORUM 

Top – kaleci – savunma – teknik direktör – gol – penaltı

Kavram	alanı:

Kelebek – kulaç – gözlük – kurbağalama – havuz

Kavram	alanı:

Doktor – ilaç – hasta – reçete – nöbetçi

Kavram	alanı:

  NOTLARIMM
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Yabancı	Sözcüklere	Türkçe	Karşılıklar
Dilimizde kökeni Türkçe olan sözcükler kadar yabancı dil kökenli sözcükler de yer almaktadır. 

Yabancı dil kökenli sözcükler, Türkçe karşılığı bulunmadan ve bilinçsiz şekilde kullanıldığında dilimi-

zin kendi yapısını bozmaya başlar. Bu yüzden dilimize sahip çıkmamız çok önemlidir.

Örneğin, “printer” sözcüğü günlük hayatımızda yer edinmiştir. 

Oysa bu kelimenin Türkçe karşılığı bulunmaktadır: yazıcı.

Fax Laptop

Alternatif Star

Belgegeçer Dizüstü bilgisayar

Seçenek Yıldız

Aşağıdaki	sözcüklerin	Türkçe	karşılıklarını	bulup	yazınız.

ÖĞRENİYORUM 

Bye bye Link............................. .............................

Mesaj Jenerasyon............................. .............................

Aktif Full-time............................. .............................

  NOTLARIMM
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Aşağıdaki	sözcükleri,	sözlük	sırasına	göre	düzenleyiniz.

ETKİNLİK - 1 

1

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

2 3 4 5 6 7 8

konvoy – direk – macera – arıza – kaldırım – daire – müzik – aydınlık

A

1

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

2 3 4 5 6 7 8

masal – masa – marka – mareşal – marifet – makarna – manda – makas

C

1

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

2 3 4 5 6 7 8

sandal – sandık – sancak – sandalet – saman – saniye – sakınca – sanık

B
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Aşağıda	karışık	olarak	verilen	sözcüklerden	aynı	kavram	alanına	girenleri	bulunuz.

ETKİNLİK - 2 

1

2

plaj – daire – televizyon – havlu – kitap – kağıt – perde – güneş kremi – yağmur – terlik

Aynı	kavram	alanına	giren	sözcükler: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

tekne – bardak – resim – koltuk – iskele – yeşil – fil – kaptan – sandalye – yelken

Aynı	kavram	alanına	giren	sözcükler: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

çadır – şeker – çanta – telefon – ışık – kamp – maske – ateş – cüzdan – orman

Aynı	kavram	alanına	giren	sözcükler: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

3

Aşağıda	verilen	sözcüklerin	girdikleri	kavram	alanını	bulunuz.

ETKİNLİK - 3 

mavi – yeşil – sarı – turuncu – kırmızı – mor – lacivert

Kavram	alanı: ...........................................................

uçak – otobüs – araba – tren – helikopter

Kavram	alanı: ...........................................................

bal – polen – arı sütü – petek – çam – çiçek 

Kavram	alanı: ...........................................................
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Aşağıda	verilen	sözcüklerin	Türkçe	karşılıklarını	yazınız.

ETKİNLİK - 4 

SÖZCÜK SÖZCÜKTÜRKÇE	KARŞILIĞI TÜRKÇE	KARŞILIĞI

1. Korner 5. Mikser

2. Versiyon 6. Projektör

3. Selfie 7. Sponsor

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

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

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

....................................... .......................................4. Branş 8. Bibliyografi

Aşağıda	aynı	kavram	alanına	giren	sözcükleri	bulup	kavram	alanlarını	belirleyerek	sözlük	sıralaması	yapınız.

ETKİNLİK - 5 

daire – makas – eşofman – üçgen – matara – kare – dikdörtgen – yastık  

Kavram	alanı: ........................................................................................................................................................

Sıralamam: .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

1

çimento – battaniye – kireç – mum – tuğla – bitki – salıncak – beton 

Kavram	alanı: ........................................................................................................................................................

Sıralamam: .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

2
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5.2.7.:  Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş 
kelimelerin Türkçelerini kullanır.

5.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder.

1.	 Aşağıdaki	cümlelerde	altı	çizili	sözcüklerden	hangisi-
nin	Türkçesi	ayraç	içinde	yanlış	verilmiştir?

A) Orijinal sorular hazırlamak için kendini kampa aldı. 

(özgün)

B) Güvenlik departmanına yeni bir eleman alınacakmış. 

(bölüm)

C) Gençliğin yeni trendi, pantolonlarını yırtmakmış. (eği-

lim)

D) Yarış arabası virajı dönerken kaza yaptı ve üç takla 

attı. (patika yol)

2.	 “Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş”	sözcükle-
ri	alfabetik	sıraya	göre	sıralanırsa	birinci	ve	sonuncu	
şehir	aşağıdakilerden	hangisi	olur?

A) Malatya – Muş

B) Mardin – Muğla

C) Manisa – Mardin

D) Mersin – Muş

3.	 I. Elma – armut – portakal – mandalina

 II. Kazma – kürek – su – kiremit

 III. Ağaç – gül – çiçek – çimen

 IV. Kurt – ayı – kaplan – panter

Numaralanmış	 sözcük	 gruplarından	 hangisinde	 aynı	
kavram	alanına	girmeyen	bir	sözcük	kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

4.	 Annemle Harput Kalesi’ne çıkmıştık. Orada gezerken dik-

katimi bir şey çekti. Kalenin duvarlarına yaklaşan genç-

ler selfie uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. Aslında 

kalenin o bölümünde ekstra bir şey yoktu. İkimiz de yeni 

jenerasyonun böyle tuhaf davranışlarına anlam veremi-

yorduk.

Aşağıdakilerden	 hangisinde	metindeki	 altı	 çizili	 söz-
cüklerin	Türkçesi	bulunmaktadır?

A) özçekim fazladan kuşak

B) fotoğraf çok az gençlik

C) resim çok fazla torun

D) çekim fazla toplum

5.	 I. Öznel

 II. Özel

 III. Özgün

 IV. Özlem

Numaralanmış	sözcüklerden	hangileri	alfabetik	sırala-
mada	ilk	iki	sırada	yer	alır?

A) Özlem – Özel B) Özel – Özlem 

C) Özel – Özgün D) Özgün – Öznel

6.	
Sabahın ilk ışıklarında uyandım. Gömleğimi ve  
               I.
pantolonumu hızlıca giyip ceketimi sırtıma geçirdim. 
      II.      III.
Siyah renkli, büyük çantamı alıp evden ayrıldım.
         IV.  

Numaralanmış	sözcüklerden	hangisi	diğerleriyle	aynı	
kavram	alanına	girmez?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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7.	 I. Öğretmenimiz konuyla ilgili bir slayt hazırlamamızı is-

tedi.

 II. Sınav sonuçlarını analiz etmek için bir toplantı düzen-

lendi.

 III. İklim değişikliği global bir sorun olmuştur.

 IV. Sende bulunan dosyaları aplikasyona aktaralım.

Aşağıdakilerin	hangisinde	numaralanmış	cümlelerde-
ki	altı	çizili	sözcüklerden	birinin	Türkçesi	yoktur?	

A) Uygulama B) Çözümleme

C) Ulusal D) Yansı

8.	 I. Ağaç

 II. Kedi

 III. Pencere

 IV. Dal

 V. Köpek

 VI. Yaprak

 VII. Aslan

Numaralanmış	sözcükler	kavram	alanına	göre	iki	gru-
ba	ayrılırsa	hangi	sözcük	dışarıda	kalır?

A) II. B) III. C) V. D) VII.

9.	 Aşağıdaki	sözcüklerin	hangisinin	Türkçesi	yanlış	ve-
rilmiştir?

A) Anons – Duyuru

B) E-mail – E-posta

C) Doküman – Kâğıt

D) Start vermek – Başlatmak

10.	 “Aday – Adam – Aykut – Ahır”	sözcükleri	sözlük	sırala-
masına	göre	dizilirse	hangisi	üçüncü	sırada	yer	alır?

A) Ahır B) Aday

C) Aykut D) Adam

11.	 Eş anlamlı olmasa da birbiriyle çeşitli yönlerden ilişkili söz-

cükler aynı kavram alanına girer.

Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 diğerleriyle	 aynı	
kavram	alanına	girmez?

A) Kalem B) Silgi

C) Perde D) Defter

12.	 Aşağıdakilerden	hangisi	alfabetik	sıralamada	en	son-
da	yer	alır?

A) Kağan B) Kağnı

C) Karaca D) Karnabahar

Ad Soyad :

:
Optik No

529
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SÖZCÜKTE 
ANLAM

5.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
5.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder.

SÖZCÜKTE	ANLAM	ÖZELLİKLERİ

GERÇEK	ANLAM

MECAZ	ANLAM

TERİM	ANLAM

GENEL	–	ÖZEL	
ANLAM

ÇOK	ANLAMLILIK

ÇOK	ANLAMLILIK
Dilin anlamlı en küçük parçasına sözcük denir. Sözcükler, dilimizdeki kavramları ve nesneleri 

karşılar. Sözcükler, bir anlamı karşılarken anlam genişlemesine uğrayarak zamanla ilk anlamının 

dışında anlamlar kazanır. Birden fazla anlamı olan bu sözcüklere çok	anlamlı	sözcükler denir.

•  Ders kitabının sayfalarına tek tek bakıp inceledi, cümlesinde “bakışı 
bir şey üzerine çevirmek” anlamında, 

•  Evin güneye bakan yamaçları daha fazla güneş alıyordu, cümlesin-
de “bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak” anlamında, 

•  Aldığı maaşla beş kişilik bir aileye bakıyordu, cümlesinde “besle-
mek, geçindirmek” anlamında kullanılmıştır.

“Bakmak”
sözcüğü

Aşağıdaki	cümlelerde	geçen	“baş”	sözcükleriyle	anlamlarını	eşleştiriniz.	

ÖĞRENİYORUM 

Başındaki kasketi tuttuğu gibi çekip aldı. Vücudun üst veya önünde 

bulunan bölüm, kafa
Tepenin başındaki bu arazide hiçbir ürün yetişmezdi. Bir topluluğu yöneten kimse

Okul müdürü okulun başıdır. Arazide en yüksek nokta

1. a.

2. b.

3. c.

1. (......) 2. (......) 3. (......)

  NOTLARIMM
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NOT
Bir sözcük, hem gerçek hem mecaz hem de terim anlamda kullanılabilir. Bu anlamlar o sözcüğün “çok anlamlı” 
olduğunu gösterir. 

Gerçek	Anlam

Mecaz	Anlam

Terim	Anlam

Sanırım şekerin ölçüsünü biraz fazla kaçırmışım.

Babasına karşı ölçüyü bu sefer kaçırdı.

Yunus Emre, şiirlerini 7’li hece ölçüsüyle yazardı.

GERÇEK	ANLAM
Bir sözcüğün söylendiğinde akla gelen ilk anlamına gerçek anlam denir.

•  Çiğ köfte o kadar acıydı ki etkisi bir saat geçmedi.

        Gerçek anlam 

•  Bu hafta havalar geçen haftaya göre daha soğuk olacakmış.

        Gerçek anlam

•   Yanık kokusunun nereden geldiğini bir türlü anlayamadık.

         Gerçek anlam

MECAZ	ANLAM
Bir sözcüğün gerçek anlamını yitirerek kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir.

•  Gelen turistleri köylüler çok sıcak karşıladı. 

            Mecaz anlam

•  Bir kalbi kırmak çok kolaydı ama onu tamir etmek çok zordu. 

                  Mecaz anlam                            Mecaz anlam   

•  Dün matematik dersinde öğrendiğim bilgilerin hepsi aklımdan uçtu.

            Mecaz anlam

  NOTLARIMM

NOT
“Sözlük anlamı”,“ilk anlam” 
ya da “temel anlam” 
ifadeleri gerçek anlam 
yerine kullanılabilir.

NOT
Bir sözcüğün birden çok 
gerçek anlamı olabilir. 



19
Mozaik Yayınları5. SINIF • iNTRO • TÜRKÇE

Aşağıdaki	sözcükleri	hem	gerçek	anlamlarıyla	hem	de	mecaz	anlamlarıyla	cümle	içinde	
kullanalım.	

ÖĞRENİYORUM 

kör
Gerçek	anlam: ......................................................................................................
Mecaz	anlam: .......................................................................................................

boş
Gerçek	anlam: ......................................................................................................
Mecaz	anlam: .......................................................................................................

yanmak
Gerçek	anlam: ......................................................................................................
Mecaz	anlam: .......................................................................................................

ince
Gerçek	anlam: ......................................................................................................
Mecaz	anlam: .......................................................................................................

GENEL	–	ÖZEL	ANLAM
Bir sözcüğün anlamı ait olduğu türün tamamını kapsayıcı nitelikteyse genel anlam, o türün birkaç 

örneğine işaret ediyorsa özel anlam olarak adlandırılır.

•  Şehirlerin alt yapı çalışmalarını iyileştirmeliyiz. (Şehir – Genel anlam)

•  İstanbul, tarihi eserleriyle ünlüdür. (İstanbul – Özel anlam)

Bu	cümlelerde	 “şehir”	sözcüğü	kapsayıcı	olduğu	 için	genel	anlam,	 “İstanbul”	sözcüğü	 ise	

şehir	sözcüğüne	göre	özel	anlam	ifade	eder.

Aşağıdaki	şekilde	yer	alan	numaralanmış	yerlere	göre	verilen	sözcükleri	genelden	özele	
doğru	sıralayınız.

ÖĞRENİYORUM 

(......) PAPATYA

(......) CANLI

(......) ÇİÇEK

(......) BİTKİ 

  NOTLARIMM
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TERİM	ANLAM
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ilgili özel ve belirli bir anlamı olan sözcüklere terim anlamlı söz-

cükler denir.

NOT
Kimi sözcüklerin akla gelen ilk anlamı aynı zamanda o sözcüğün terim anlamıdır.

DİKDÖRTGEN Duyduğumuz an aklımıza “dört kenarı bulunan şekil’’ anlamını getirdiği-

miz bu sözcük, aynı anda bir matematik terimidir. 

Terim	Anlam Ait	Olduğu	Dal

Şiir, hikâye, virgül… Dil Bilgisi

Nota, es, sol anahtarı… Müzik

Ofsayt, penaltı, gol… Futbol

Skeç, perde, sufle… Tiyatro

Kare, açı, doğal sayı… Matematik

Kuvvet, madde, ışık… Fen Bilimleri

•  Fabllar hayvanların konuşturulmasıyla oluşturulan bir yazı türüdür.

           Terim anlam                Terim anlam

•  Güneş’in çok büyük bir kısmı hidrojen atomlarından oluşmaktadır.

           Terim anlam      Terim anlam

1.	Aşağıdaki	boşluğa	içinde	“futbol”	teriminin	geçtiği	bir	cümle	yazınız.	

2.	Aşağıdaki	boşluğa	içinde	“müzik”	teriminin	geçtiği	bir	cümle	yazınız.	

ÖĞRENİYORUM 

NOT
Bilim, sanat, meslek 
dallarının adları terim anlam 
değildir.

  NOTLARIMM
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ETKİNLİK - 1 

Aşağıdaki	terim	anlamlı	sözcükleri	ait	olduğu	alana	yazınız.	

Sürtünme Smaç Nota Dinamometre Manşet Nokta

Sahne Yapım eki Onaltılık Tuval Perde Desen

1 2 3 4 5 6

Tiyatro Fen Bilimleri Türkçe Spor Resim Müzik

Aşağıdaki	cümlelerde	altı	çizilmiş	sözcüklerin	gerçek	anlamlı	mı,	mecaz	anlamlı	mı	olduklarını	karşılarına	yazınız.	

ETKİNLİK - 2 

O kadar kitap okuyorsun ama bu dar düşüncelerden hâlâ kurtulamadın. 

Sınıfa en son Emre girer ve bütün arkadaşlarına “Günaydın!” derdi.

Öğrencilerin boş gözlerle bana baktığını görünce üzülüyorum.

En yakın arkadaşımın arkamdan söylediklerini duyunca yıkıldım.

Otobüsün karıştığı kazada birçok aracın hasarlı olduğu bildirildi.

Geçmişte başına gelen kötü olayları zor da olsa unutabildi.

Üniversiteyi kazanınca kendime parlak bir sayfa açacağım. 

Kafam şu an o kadar bulanık ki söylenenleri hatırlayamıyorum.

Masalların en belirgin özelliği öğretici olmalarıdır. 
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Aşağıdaki	cümlede	yer	alan	terim	anlamlı	sözcüklerin	altını	çizin	ve	hangi	alana	ait	olduğunu	yazınız.	

ETKİNLİK - 3 

Fenerbahçe’nin son dakikada attığı gol maalesef verilmedi.

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

Bu hafta işlediğimiz ses olayları konusunu pek anlamadım.

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

Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

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

Devlet Tiyatrosunda izlediğimiz son oyun Necip Fazıl’a aitti. 

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

Picasso’nun son portre çalışması 10 milyon TL’ye satılmış.

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

Aşağıdaki	cümlelerde	mecaz	anlamda	kullanılan	sözcüklerin	altını	çiziniz.	

ETKİNLİK - 4 

Babamın söylediği işi yapamazsam yandım.

Küçük çocuk tatlı diliyle herkese kendini sevdirdi.

Onun gelemeyeceğini söylediğimizde bize kırıldı. 

Temiz kalbi yüzünden çok çabuk kandırılıyordu.

Son dakikada atılan golle kazanılmasına bayılıyorum. 

O kadar ağır çalışıyordu ki işimiz üç gün geçti, daha bitmedi.

Salonda bulunan insanların çoğu kuru kalabalıktı. 

Postacı, köyümüze her zaman kara haber getirmezdi. 

Çaylarını içen amcalar koyu bir sohbete daldı. 

Bazı bilimsel konularda derin araştırmalar yapmalıydık. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



KAZANIM
TESTİ

23

M
oz

ai
k

Ya
yı

nl
ar

ı

Mozaik Yayınları5. SINIF • iNTRO • TÜRKÇE

2
5.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
5.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını 

tahmin eder.

1.	 “Sıcak”	sözcüğü	aşağıdakilerin	hangisinde	gerçek	an-
lamının	dışında	kullanılmıştır?

A) Fırından yeni çıkmış sıcak ekmekler aldım.

B) Bu fikri benim gibi Ahmet de sıcak karşılamadı.

C) Yaz aylarındaki bu sıcak günlerde sokaklar bomboştu.

D) Sobanın sıcaklığı bütün evi ısıtmaya yetiyordu.

2.	 I. Çiçekleri sulamazsak güzellikler elbet bir gün kaybo-

lur.

 II. Anne, masada duran kırmızı elmayı bana uzatır mı-

sın?

 III. İnsanların dünyada en güvenilir dostu, köpektir.

 IV. Neden sabah sabah herkes benim odamda toplan-

mış?

Numaralanmış	cümlelerin	hangilerinde	altı	çizili	 söz-
cük,	özel	anlamıyla	kullanılmıştır?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve IV. D) III ve IV.

3.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	sözcük	me-
caz	anlamda	kullanılmıştır?

A) Akşam eve gidince hemen yatağa girip uyumak istiyo-

rum.

B) Yaşlı kadın balkonda oturmuş, dışarıdaki çocukları iz-

liyordu.

C) Sınıfımıza yeni gelen çocuktan hiç elektrik alamadım.

D) Bu yaz, ağacın kökü susuzluktan kurumaya başlamış.

4.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	sözcük	ge-
nel	anlamlıdır?

A) Bahçedeki köpek sabaha kadar havladı.

B) Evin içi çok dağınık olduğu için aradığımızı bulama-

dık.

C) Tarlamızdaki incir ağaçları bu sene kurumaya yüz tut-

tu.

D) Hastalık, insanoğlunun her zaman mücadele ettiği bir 

olgudur.

5.	 “Bırakmak”	sözcüğü	aşağıdakilerin	hangisinde	diğerle-
rinden	farklı	bir	anlamda	kullanılmıştır?

A) Elindeki poşetleri yavaşça yere bıraktı.

B) Tatile gitmeyi önümüzdeki aya bıraktık.

C) Çantasındaki kitapları masanın üzerine bıraktı.

D) Ablam yeni eteğini ütüleyerek yatağın üzerine bıraktı.

6.	 “Atmak”	sözcüğü	aşağıdakilerin	hangisinde	“bir işi erte-

lemek”	anlamında	kullanılmıştır?

A) Elindeki kâğıtları çöp kutusuna attı.

B) Hiç sıkılmadan babasına her hafta bir mektup atardı.

C) Evrakları eksik olunca işe başlaması bir ay sonraya 

atıldı.

D) Dolabındaki bütün kıyafetleri yatağa attı.
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7.	 I. Bahçedeki bütün kâğıtları elindeki poşete doldurdu.

 II. Annem evdeki bütün şişeleri gül suyuyla doldurdu.

 III. Söylediği sözlerle hepimizi ona karşı doldurmuştu.

 IV. Yeni aldığı bu kitaplığı kısa süre içinde kitapla doldur-

du.

Numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	“doldurmak”	söz-
cüğü	gerçek	anlamda	kullanılmamıştır?

A) I. B) II.

C) III. D) IV.

8.	 Aşağıdakilerin	hangisinde	“yutmak”	sözcüğü	“inanmak, 

kanmak”	anlamında	kullanılmıştır?

A) Aslan, saniyeler içinde avını yuttu.

B) Bize söylediği sözleri hepimiz yuttuk. 

C) Çocuk elindeki çikolatayı tek lokmada yuttu.

D) Yangın koca ormanı dakikalar içinde yuttu.

9.	 “Tutmak”	 sözcüğü	 aşağıdakilerin	 hangisinde	 “zaman 

almak”	anlamında	kullanılmıştır?

A) Dün sabah okula gelen adamı gözüm hiç tutmadı.

B) Kırmızı elbise giyme modası bu yıl çok tuttu.

C) Çocuk elindeki kitapları düşürmeden tutuyordu.

D) Kardeşimle gittiğimiz nişan alışverişi beş saat tuttu.

10.	 “Yeni komşularımız bizi çok sıcak karşıladı.”	cümlesinde-
ki	altı	çizili	sözcüğün	anlam	özelliği	aşağıdaki	altı	çizili	
sözcüklerden	hangisinde	vardır?

A) Annem pazardan aldığı balıkları pişirmiş.

B) Balkondaki çiçekler susuzluktan kurumuş.

C) Cebindeki bütün parayı markette harcamış.

D) Söylediği sözler bana çok ağır geldi.

11.	 Samet, uzun bir aradan sonra tuttuğu takımın maçını iz-

lemeye gitmişti fakat karşı takımın attığı gollerden sonra 

sinirden köpürmeye başladı. Daha fazla dayanamayarak 

hızlı adımlarla stadı terk etti. 

Bu	cümledeki	sözcüklerden	hangisi	gerçek	anlamının	
dışında	kullanılmıştır?

A) Köpürmeye B) Hızlı

C) Tuttuğu D) Fazla

12.	 Aşağıdakilerin	 hangisinde	 terim	 anlamlı	 bir	 sözcük	
kullanılmamıştır?

A) Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü bir yılda tamam-

lar.

B) Genç doktor için yapacağı bu ameliyat çok önemliydi.

C) Maçın son dakikalarında hakem penaltıyı verdi.

D) Babamın pazardan aldığı meyvelerin hepsi çok tazey-

di.

Ad Soyad :

:
Optik No

530
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SÖZCÜKTE
ANLAM

5.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
5.3.7.:  Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
5.3.8.:  Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
5.3.9.:  Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

SÖZCÜKLER	ARASI	ANLAM	İLİŞKİLERİ

EŞ	ANLAMLI	SÖZCÜKLER

ZIT	ANLAMLI	SÖZCÜKLER

SESTEŞ	SÖZCÜKLER

EŞ	ANLAMLI	SÖZCÜKLER
Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen tam olarak aynı anlamı taşıyan sözcüklere eş 

anlamlı sözcükler denir.

Aşağıdaki tabloda aynı renkteki sözcükler eş anlamlıdır.

Yürek Dünya Elbise Güç Hediye

Kalp Cihan Giysi Kuvvet Armağan

Eş anlamlı sözcükler, birbirlerinin yerine kullanılabilir.

•  Hikâyede bir adamın yalnızlığı işlenmiş.

•  Öyküde bir adamın yalnızlığı işlenmiş.

•  Yetenekli bir arkadaş arıyoruz.

•  Kabiliyetli bir arkadaş arıyoruz.

•  Size verilen vakit doldu.

•  Size verilen zaman doldu.

Bu cümlelerde altı çizili sözcükler eş anlamlı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılabilir.

  NOTLARIMM
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NOT
Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir. Sözcüğün cümlede kullanıldığı anlama ve cümle 
bütünlüğüne bakmalısınız.

• Pantolonumun beli bol geldi.
Buradaki “bol” sözcüğü, “geniş” anlamında kullanılmış.

• Memleketimizde portakal bol bulunur.
Buradaki “bol” sözcüğü “çok” anlamında kullanılmış.

Aşağıdaki	sözcüklerin	eş	anlamlarını	karşılarına	yazınız.

ÖĞRENİYORUM 

Yurt Tören

Vasıta Problem

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

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

ZIT	(KARŞIT)	ANLAMLI	SÖZCÜKLER
Karşıt kavramları karşılayan, anlamları bakımından birbirleriyle çelişen sözcüklere zıt anlamlı 

sözcükler denir.

Aşağıdaki sözcükler zıt anlamlıdır.

Ön Yukarı Batmak Cömert

Arka Aşağı Çıkmak Cimri

Bir sözcüğün zıt anlamlısı, kullanıldığı cümlelere göre farklılık gösterebilir.

•  İnce bir elbise ile buz gibi bir havada dışarı çıkmış.

Bu	cümledeki	“ince”	sözcüğünün	zıt	anlamlısı,	“kalın”	sözcüğüdür.

•  Dilek Hanım, görgülü ve ince bir insandı.

Bu	cümledeki	“ince”	sözcüğünün	zıt	anlamlısı,	“kaba”	sözcüğüdür.

  NOTLARIMM
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Sözcükleri zıt (karşıt) anlamlı kabul edebilmemiz için sözcüklerin her ikisinin de gerçek ya 

da mecaz anlamlı olması gerekir.

•  Elektrikler kesildiği için her yer karanlıktı. 

	 “Karanlık”	sözcüğü	gerçek	anlamda	kullanılmış.

•  Çocuğun kötülükten uzak, aydınlık bir yüzü vardı. 

	 “Aydınlık”	sözcüğü	mecaz	anlamda	kullanılmış.

Dolayısıyla bu cümlelerde geçen “karanlık” ve “aydınlık” sözcükleri birbirinin zıddı değildir.

Aşağıdaki	tabloda	geçen	sözcüklerin	sırasıyla	olumsuzunu	ve	zıt	anlamlısını	karşısında	
verilen	boşluğa	yazınız.

ÖĞRENİYORUM 

Olumsuzu	 : .......................
Zıt	Anlamlısı	: .......................

Olumsuzu	 : .......................
Zıt	Anlamlısı	: .......................

Olumsuzu	 : .......................
Zıt	Anlamlısı	: .......................

Olumsuzu	 : .......................
Zıt	Anlamlısı	: .......................

Sözcük: Lezzetli

Sözcük: Yakalamak

Sözcük: Onaylamak

Sözcük: Kirli

NOT
Bir sözcüğün olumsuzu, 
onun zıt anlamlısı değildir. 
Örnek: “Almak” sözcüğünün 
olumsuzu “almamak”, zıt 
anlamlısı ise “vermek” 
sözcüğüdür.

  NOTLARIMM
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EŞ	SESLİ	(SESTEŞ)	SÖZCÜKLER
Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) 

sözcükler denir.

Aşağıdaki her bir sözcük sesteştir.

bağ

kara

kan

yaş

şiş

sal

çay

ben

yüz

NOT
Şapka (düzeltme – inceltme) işareti (^) olan sözcükler ile şapka işareti olmayan sözcükler arasında sesteşlik 
özelliği aranmaz. Çünkü bu sözcüklerin hem yazılışı hem okunuşu farklıdır.
Örnek: aşık – âşık, alem – âlem, kar – kâr…

Aşağıdaki	altı	çizili	sözcükleri	verilen	örneğin	sesteşi	olarak	bir	cümlede	kullanınız.

ÖĞRENİYORUM 

Kırtasiyeden kalem aldım.

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

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

Her yaz memleketime giderim.

  NOTLARIMM

NOT
Bir sözcüğün gerçek anlamı 
ile mecaz anlamı arasında 
sesteşlik özelliği aranmaz.
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Aşağıdaki	bulmacada	yukarıdan	aşağıya,	soldan	sağa;	“kolay,	ak,	neden,	cümle,	önder,	bahtiyar”	sözcüklerinin	eş	an-
lamları	gizlenmiştir.	Bu	sözcükleri	bulmacadan	bulunuz.

ETKİNLİK - 1 

S M U T L U

E B A S İ T

S E R İ D Ü

E Y A V E M

B A Y A R C

E Z A S İ E

P Z O R E Y

Aşağıdaki	cümlelerde	geçen	altı	çizili	eş	sesli	sözcüklerin	kullanılmamış	anlamlarıyla	bir	cümle	kurunuz.

ETKİNLİK - 2 

Alevler evin her yanını sarmış.

……………………………………………………………………………………………………………......…………1

2

3

4

5

6

Bel ile toprağı kazdık.

……………………………………………………………………………………………………………......…………

Dün akşamdan beri sularımız akmıyor.

……………………………………………………………………………………………………………......…………

Bir zamanlar bu topraklarda çeşit çeşit meyve bağları vardı.

……………………………………………………………………………………………………………......…………

Arabaya binin, sizi okula bırakayım.

……………………………………………………………………………………………………………......…………

Tabakları, raflara itinayla dizdim.

……………………………………………………………………………………………………………......…………


