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8. SINIF TÜRKÇE

1. Hafta
Sözcükte Anlam Özellikleri

Bir sözcüğün 
sözlükteki ilk 
anlamına ve buna 
bağlı olan diğer 
anlamlarına denir.

Beş duyu orga-
nımızdan (kulak, 
burun, göz, deri, 
dil) en az biriyle 
algılayabildiğimiz 
sözcüklere denir.

Beş duyu organı-
mızdan herhangi 
biriyle algılaya-
madığımız söz-
cüklere denir.

Bir sözcüğün 
gerçek anlamından 
tamamen uzaklaşa-
rak kazandığı yeni 
anlamlara denir.

Bir sözcüğün bilim, 
sanat, spor gibi bir 
alanda o alana özel 
anlamda kullanıl-
masına denir.

Bir sözcüğün birden 
çok anlamı ifade 
edecek şekilde kul-
lanılmasına denir.

Gerçek Anlam

Somut Anlam

Soyut Anlam

SÖZCÜKTE
ANLAM

ÖZELLİKLERİ

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Sözcükte Çok
Anlamlılık



MARATON İLE YAZ KURSU
8. SINIF TÜRKÇE

1. Hafta
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• Büyük minareler hep dikkatimi çekmiştir. (Boyutu benzerle-
rinden daha fazla olan)
• Bu, onun için büyük bir meseleydi. (Önemli)
• Aziz Sancar, bilim insanlarımızın büyüklerindendir. (Üstün 
niteliği olan)

Havanın bu kadar soğuk olacağını tahmin etmemiştik.
(Bu cümledeki “hava” ve “soğuk” sözcükleri somuttur çünkü 
havaya derimizle temas ederiz ve soğukluğu yine derimizle 
anlayabiliriz.)

Köpeğimi kaybetmiştim, o gün kara bir gündü benim için.
(Bu cümlede “kara” sözcüğü; “siyah” anlamından tamamen 
uzaklaşmış, “kötü, uğursuz, sıkıntılı” anlamında kullanılmış-
tır. Dolayısıyla bu cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır.)

Taşıdığı kömürün karası yüzüne bulaşmıştı.
(Bu cümlede “kara” sözcüğünün sözlükteki ilk anlamı “siyah, en 
koyu renk, beyaz karşıtı”, buna bağlı olan anlamı ise “esmer”dir. 
Bu cümlede kömürün siyah tozlarının yüze bulaştığı söylenmiş. 
Dolayısıyla bu cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır.)

Doğru notaya basmadığı için piyanoyu düzgün çalamıyordu.
(Bu cümlede “nota” sözcüğü, müzik sanatındaki anlamıyla 
kullanılmıştır. Dolayısıyla terim anlamda kullanılmıştır.)

Yaşamımızda nefret, kötülük, kıskançlık yerine mutluluk, 
sevgi, umut gibi duygularla ilgilenmeliyiz.
(Bu cümledeki “nefret, kötülük, kıskançlık, mutluluk, sevgi, 
umut” sözcükleri soyuttur çünkü bunları beş duyu organımız-
dan herhangi biriyle algılayamayız.)

Sözcükte Çok Anlamlılık

Somut Anlam

Mecaz AnlamGerçek Anlam

Terim Anlam

Soyut Anlam
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   Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkili anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan 
ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarına denir.
 - Kalıplaşmış sözlerdir. Deyimdeki bir sözcüğün yeri değiştirilemez, eş anlamlısı dahi getirilemez.
 - Kişiye ve zamana göre çekimlenir.
 - Genellikle mecaz anlamlıdır.
 - Bir durumu, bir kavramı anlatmak için kullanılır; öğüt verme, ders verme amacı taşımaz.

   Yüzyıllar boyunca yaşanan deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren, söyleyeni belli olmayan 
kalıplaşmış sözlerdir.
 - Kalıplaşmış sözlerdir. Bir sözcüğün yerine başka sözcük getirilemez.
 - Kişiye ve zamana göre çekimlenir.
 - Genellikle mecaz anlamlıdır.

   Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, kim tarafından söylendiği bilinen 
sözlerdir.

   Anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aralarında anlam ya da 
ses yönünden benzerliklerin olduğu aynı cinsten veya gruptan en az iki sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşan 
sözcük gruplarına denir.
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Eş Anlamlı (Anlamdaş) 
Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlamlı 
Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş)
Sözcükler

Genel Anlamlı ve Özel 
Anlamlı Sözcükler

Nitel Anlamlı ve Nicel 
Anlamlı Sözcükler

Yansıma
Sözcükler

 Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere denir.

Anlamları birbirinin tersi olan sözcüklerdir.
DİKKAT! Bir sözcüğün olumsuzu onun zıddı değildir.

Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere denir.

Anlamca geniş bir kapsama sahip olan sözcüklere “genel anlamlı sözcükler”, dar bir kapsama sahip 
olan sözcüklere “özel anlamlı sözcükler” denir.

Doğadaki seslerin insanlar tarafından taklit edilmesi sonucunda oluşturulmuş sözcüklerdir.
DİKKAT! Yansıma sözcükler, mecaz anlamda kullanıldıklarında yansıma özelliğini kaybeder.

Bir kavramın nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran, ölçülemeyen, sayılamayan özellik-
lerini gösteren sözcüklere “nitel anlamlı sözcükler” denir. Bir kavramın sayılabilen, ölçülebilen veya 
azalıp çoğalabilen durumunu gösteren sözcüklere “nicel anlamlı sözcükler” denir.


