
1. Adım

ısınmak :

soğuk :

acı :

şişmek :

ütülemek :

2. Adım

Aşağıdaki sözcüklerin akla gelen ilk anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazınız.

Altı çizili sözcüklerin cümlede hangi anlamda kullanıldıklarını cümlelerin altına ya-

zınız.

Yeter artık, kafamı ütülüyorsun.

ütülemek :

soğuk :

acı :

şişmek :

ısınmak :

lanılmasına mecaz anlam denir.

Yeni arkadaşa hiç içim ısınmadı, umarım zamanla onu severim.

Bir kelime farklı bir anlamı çağrıştırmayacak şekilde, herkesin bildiği ilk ve kendi anlamında

kullanılırsa gerçek anlamda kullanılmış olur.

Bilmende Fayda Var

Sözcüklerin bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kul-

Kafam şişti, biraz susar mısın rica etsem?

Bana neden bu kadar soğuk davranıyorsunuz?

Acı tatlı bir sürü anımız vardı sizlerle.

Yeter artık, kafamı ütülüyorsun.



3. Adım

nota spor

penaltı tiyatro

üçgen müzik

perde matematik

bakteri tıp

4. Adım Aşağıdaki cümlelerde bulunan terim anlamlı sözcüklerin altını çiziniz.

Türkçe dersinde sözcüklerin köklerini bulduk.

Aşağıdaki sözcükleri ilgili oldukları konu başlıkları ile eşleştiriniz.

Bilmende Fayda Var

Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan

kelimeler terim anlamlı sözcüklerdir.

Yumurtada çok fazla protein vardır.

Bilmende Fayda Var

Sözcükte anlam konusunda konu tekrarı yapmak 

istersen, yandaki karekodu akıllı telefon ile okutup

konu özetine ulaşabilirsin.

Sol anahtarı çizmeyi beceremiyorum.

Yeni bir virüs herkesi hasta ediyor.

 "Tabanı otuz metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir. "-Tarık Buğra



5. Adım

6. Adım

Herkesten evvel sen koşuyorsun.

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcükleri gerçek ve mecaz anlam yönünden

incelerek boşlukları tamamlayınız.

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yerine kullanabileceğiniz sözcük-

leri, sözcük havuzundan seçerek altı çizili sözcüklerin altına yazınız. 

Ela'nın dedesi çok ihtiyarlamış. 

İnsanların düşüncelerini özgürce ifade etmeleri önemlidir.

Yeni doğan kardeşim gerçekten çok akıllı.

Hatıralarım giderek silikleşiyor.

Kedilerimizin adları Kuman ve Afrika.

Eş anlamları sözcükleri öğrenmeye çalışıyoruz.



7. Adım

gülmek mutlu

üzgün ağlamak

8. Adım

çay

Aşağıda verilen sözcükleri ilgili fotoğraflar ile eşleştiriniz.

Aşağıda verilen duygu ifadelerini birbiri ile zıt olacak şekilde eşleştiriniz.

yüz 

bağ



9. Adım

Şimdi ak mı kara mı hepsi ortaya çıkacak cümlesinde …………………… anlamlı sözcükler kulla-

nılmıştır.

Eş Sesli Sözcükler

Söylenişleri ve yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklerdir.

Bilmende Fayda Var

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun ifade ile doldurunuz.

Eş Anlamlı Sözcükler 

Farklı sözcükler oldukları halde aynı anlamda kullanılan sözcükler arasında eş anlamlılık 

ilişkisi vardır.

Zıt Anlamlı Sözcükler 

Anlamları birbirine zıt, anlamları birbirinin tam tersi olan kelimeler arasında zıt anlamlılık 

ilişkisi vardır.

Bahtiyar sözcüğünün eş anlamlısı …………………... sözcüğüdür.

klasikhoca.com

Son Adım

Taarruz ile saldırı  sözcükleri …………………… anlamlı sözcüklerdir.

Gözleri yaş yaş olmuş cümlesindeki yaş sözcüğü, ……………. sesli bir kelimedir.


