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İngilizce en çok kullanılan zıt anlamlı kelimeler – zıt anlamlı İngilizce kelimeler, ingilizce zıt kelimeler, zıt anlamlı kelimeler İngilizce, ingilizce zıt kelimeler sözlüğü, İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler – Opposites İngilizce zıt anlamlı kelimeler (opposite words), opposite words in english, İngilizce Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler ve Anlamları, ingilizce zıt
anlamlı kelimeler ve türkçeleri, ingilizce zıt anlamlı kelimeler tablosu, İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler ve Türkçe Anlamları açık- kapalı/ closed – open açık-kapalı/ off – on ağır-hafif/ heavy – light akıllı- aptal/ smart – dumb Akşam – sabah / Evening – Morning altında-üstünde/ under – over angarya – önemli / forced labour – important artmakazalmak/ increase – decrease aşağıda-yukarıda/ below – above az- çok / few – many basit-karmaşık/ simple – complex Birleşik – ayrık / United – separated boş-dolu/ empty – full bulmak-kaaybetmek / find – lose cheap-expensive / ucuz-pahalı cloudy – sunny / Bulutlu – Güneşli çirkin-güzel,hoş/ ugly – pretty Derin – sığ / deep – shallow Dev – cüce /
giant – dwarf dışarda-içerde/ out – in doğru- yanlış/ right – wrong Doğum- ölüm / birth – death Donuk(mat) – parlak / dull – bright eken-geç/ early – late en iyi- en kötü/ best – worst erkek-kadın/ man – woman fakir-zengin/ poor – rich Gelin – damat / bride – groom gelmek-gitmek/come – go genç- yaşlı/ young – old gitmek-kalmak/ go – stay
gülmek-ağlamak/ laugh – cry gündüz-gece/ day – night Gürültülü – Sakin / loud – quiet gürültülü-sessiz/ noisy – quiet güzel-çirkin/ beautiful -ugly güzel-çirkin/ beautiful-ugly hepsi-hiçbiri/ all – none her zaman- asla/ always – never interesting – boring / İlğinç – Can sıkıcı itmek-çekmek/ push – pull iyi-kötü/ good-bad karanlık-aydınlık/ dark – light
kilitli-kilitli değil /lock – unlock kirli-temiz/ dirty – clean koca-karı/ husband – wife kolay-zor/ easy – hard kolay-zor/easy – difficult kral- kraliçe / king – queen küçük-büyük/ little – big küçük-büyük/ small – large mutlu-üzgün/ happy – sad oğul-baba/ son – father oğul-kız/ son – daughter ölü-canlı/ dead – alive ön-arka/ front – back sabah-gece/
morning – night sağlıklı-hasta/healthy -sick Sert – Yumuşak / hard – soft sett-yumuşak/ hard – soft sıcak-soğuk / hot-cold siyah-beyaz/black : white sol-sağ/ left – right Sonra-önce/ after-before şehir-köy /city – country şişman-sıska/ fat – skinny Tüylü – Tüysüz/ hairy – bald uykuda-uyanık/ asleep – awake uzun-kısa/ long – short vermek -almak /
give – take yakın-uzak/ near – far Yapay – doğal / artificial – natural yavaş-hızlı/ slow – fast yeni-eski,kullanılmış/ new – used yeni-eski/ new – old yukarı-aşağı/ up – down Yüksek – Alçak/ high – low yüksek-alçak/ high – low zeki-aptal/ clever – foolish Reduce / gain : azaltmak- kazanç, arttırmak pass / fail : geçmek – başarısız, başaramamak enjoy/
: dislike : keyfini çıkarın- beğenmemek İngilizce Türkçe ZIT ANLAMLI SIFATLAR ANLAMLARI alive dead canlı-ölü beautiful ugly güzel-çirkin big small büyük-küçük clean dirty temiz-kirli clever stupid zeki-aptal dangerous safe tehlikeli-güvenli dark light koyu-açık early late erken-geç easy difficult kolay-zor expensive cheap pahalı-ucuz fast slow hızlıyavaş fat thin şişman-zayıf,ince free occupied boş, serbest-dolu full empty dolu-boş good bad iyi-kötü happy sad mutlu-üzgün hard soft sert-yumuşak high low yüksek-düşük, alçak hot cold sıcak-soğuk important trivial önemli-önemsiz innocent guilty masum-suçlu interesting boring ilginç-sıkıcı large small geniş-küçük lazy hardworking tembel-çalışkan
light heavy hafif-ağır loose tight gevşek,bol-sıkı near far yakın-uzak noisy quiet gürültülü-sessiz old new eski-yeni old young yaşlı-genç open closed açık-kapalı optimist pessimist iyimser-kötümser polite rude kibar-kaba quick slow çabuk-yavaş rich poor zengin-fakir right left sağ-sol rough smooth pürüzlü-düz same different aynı-farklı true false gerçek,
doğru- yanlış, sahte slim fat ince-şişman sour sweet ekşi-tatlı straight curly düz-kıvırcık strong weak güçlü-zayıf tall short uzun-kısa thick thin kalın-ince wet dry ıslak-kuru wide narrow geniş-dar wrong right yanlış-doğru Dolaysız Nesne – İngilizce Dilbilgisi Terimleri Natural’a epey alışkınızdır, pet şişelerin üzerindeki ‘natural spring water’ ifadesinden
değil mi?Up / DownUp yukarıyı, down ise aşağıyı ifade eder.Inside / OutsideInside içerisi, outside ise dışarısı anlamını taşır. İngilizce Zıt Anlamlı KelimelerHot / ColdHot sıcaktır, cold ise soğuktur. Come / GoCome – go ikilisi, gel ve git manasına gelir. Western west’tir, en çok karıştırılan yönleri böyle ayırt edebilirsiniz. North remembers! Yani kuzey
unutmaz… Game of Thrones hayranları bu ikilide zor taklaya gelir…East / WestYönlerde bir diğer karşıt anlamlı ikili de east ve west’tir. Less is more, sadeliğin aslında birçok şeyden daha ‘fazla’ olduğunu belirten bir, neyse tamamlayamadım. Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin. (Bu soru senin için kolay mı zor mu?)I get up early
ever day but, late at the weekend (Her gün erken kalkıyorum fakat hafta sonu geç)Gördüğünüz gibi cümle içinde kullanıldığında zıt kelimeler çok daha iyi anlaşılmakta ve aynı zamanda kullanım yeri görülerek hafızalarda daha iyi yer etmektedir. Venti diye bir boy yok arkadaşlar, Starbucksçı arkadaşlar karıştırmasın.Loud / QuietLoud ve quiet,
gürültülü ve sessiz anlamını taşır.Fake / NaturalFake sözcüğü herhalde öz Türkçe kelimeler kadar aşina olduklarımız arasına girdi, sahte anlamına gelir. Boy erkek, girl ise kız demektir. Bir kelime öğrenilirken zıt anlamını da öğrenmek hem kelimenin akılda kalıcılığını sağlar hem de zıt anlamı da öğrenilerek aynı anda iki kelime ezberlenmiş olur.
Şimdi en çok kullanılan İngilizce zıt kelimeler nelermiş onlara birlikte göz atalım. In ve out köklerinden gelirler.Left / RightLeft ve right, sol ve sağ anlamına gelir. İngilizce kelime bilgisini geliştirmek için kelimeleri zıt anlamları ile ezberlemek kelime hazinesini genişletmede son derece etkilidir. Blogumuzda bu konu ile ilgili bir içerik de
bulunuyor.More / LessMore daha fazla, less ise daha az anlamına gelir. West batı, east ise doğu anlamına gelir. Yön manasına gelen left ve right’ı karıştırmamak için cümledeki kullanıma bakarız. (Bu çay sıcak fakat bu soğuk)Örnek 3Is this question easy or difficult for you? Peace / WarPopüler kültürden çok aşina olduğumuz bu ikili, peace – war, barış
ve savaş manasına gelir.Hard / SoftSert ve yumuşak manasına gelen hard-soft kelimeleri günlük hayatta çok kullanılan kelimelerden.Young / OldYoung-old ikilisi, İngilizcede genç-yaşlı manasına gelir.Rich / PoorEfsane çizgi film serilerinden Richie Rich’den akıllara gelen rich zengin, poor ise fakir demektir.Light / DarkBazı ürünlerin üzerinde de
görebileceğiniz bu ifadelerden light aydınlık dark ise karanlık manasına gelir.Black / WhiteRenkler arasında en popüler ikilidir muhtemelen… İngilizcede black white, siyah beyaz anlamına gelir.Clever / StupidClever akıllı, stupid ise salak manasına gelir.Good / Badİyi Kötü Çirkin, The Good The Bad The Ugly serisinden de aklınıza getirebileceğiniz
good-bad, iyi ile kötüyü temsil eder…Alive / DeadAlive dead ikilisi, Türkçe olarak sağ / ölü anlamına gelmektedir.Early-late: Erken-geçEasy-difficult: Kolay-zorHappy- unhappy/sad: mutlu- mutsuz/üzgünHot-cold: Sıcak-soğukHard-soft: Sert-yumuşakHigh-low: Yüksek-alçakQuick-slow: Hızlı-yavaşBig-small: Büyük-küçükBeautiful-ugly: Güzel-çirkinCleandirty: Temiz-kirliExpensive-cheap: Pahalı-ucuzGood-bed: İyi-kötüFull-empty: Dolu-boşFat-thin: Şişman-zayıfDark-light: Koyu-açıkLazy-hardworking: Tembel-çalışkanOld-new: Eski-yeniOld-young: Yaşlı-gençRich-poor: Zengin-fakirOpen-closed: Açık-kapalıSlim-fat: Zayıf-şişmanStrong-weak: Güçlü-zayıfNear-far: Yakın-uzakTall-short: Uzun-kısaTure-false:
Doğru-yanlışThick-thin: Kalın-inceWrong-right: Yanlı-doğruWide-narrow: Geniş-darWet-dry: Islak-kuruSame-different: Aynı-farklıClever-stupid: Zeki-aptalAlive-dead: Canlı-ölüimportant-trivial: Önemli-önemsizPolite-rude: Kibar-kabaİngilizce Zıt Kelimeleri Cümle İçinde KullanmaZıt kelimeleri öğrenirken cümleler kurmak ve her ikisini cümle içinde
kullanarak öğrenmeye çalışmak iyi bir öğrenme şeklidir.Örnek 1Is he young or old? Aralık ayında olduğumuz için, muhtemelen sıcak çikolata.Big / SmallBig ve small, büyük ve küçük anlamına gelir.Love / HateLove sevgiyi, hate ise nefreti ifade eder. ( O genç mi yoksa yaşlı mı?)Is thıs bag cheap or expensive? Fake hesap, fake tweet gibi ifadelerle
karşımıza çıkabilir. Ne güzeldir natural, ne güzeldir doğallık. Counter Strike’taki ‘go go go’ ifadeleri hala akıllardadır… Come ise genellikle buraya gel manasındaki ‘come on‘, yani ‘kımoon‘ şeklinde kullanılır, yaygındır.Boy / GirlErkek – kız ikilisi de İngilizcede,Türkçe’de ve diğer yüzlerce dilde en çok kullanılan zıt anlamlı kelimelerden. Nefret sevgiyi
ifade eder mi, bunu da başka bir gün geniş bir zamanda tartışalım?Short / TallShort kısa, tall ise uzun demektir. Right aynı zamanda ‘haklı’, left ise ‘ayrılma’ anlamını da taşıyabilir. Bu ikiliyi karıştırmamak çok önemli, şekersiz çay isterken şeker dolu bir çay gelebilir masamıza.Not: Less is not more. Natural ise doğal demektir. İngilizce zıt kelimeler
öğrenmek için birçok yönteme başvurabilirsiniz.Kelime kartları, kelime oyunları, yazarak çalışma, okuma ve en etkilisi de online İngilizce eğitimlerle öğrenmedir. Boys Anılar & Fuat olayından da boy’u aklımıza getirebiliriz.Thick / ThinThick thin kelimeleri, sırasıyla kalın ve ince anlamına gelir.Happy / SadHappy mutlu, sad ise üzgün demektir. Hot
chocolate -sıcak çikolata- ve ice tea -soğuk çay- ikilisini kapıştırsak, hangisi kazanır? Peki hangisi kuzey? Online İngilizce eğitimlerde hem konuşarak, hem görerek hem de okuyup yazarak ve eğlenerek İngilizce zıt kelimeler öğrenilmektedir. (Temiz bir araba tercih ederim, kirli değil)This tea is hot but this one cold. (Bu çanta ucuz mu yoksa pahalı
mı?)Örnek 2I prefer a clean car, not dirty. Turn left, gibi yönden önce bir komut geçen, hareketi ifade eden bir fiil geçen cümledeki lef muhtemelen soldur.North / SouthNorth ve south, kuzey ve güney anlamına gelir. Ama siz beni anladınız.
Yazılı soruları, online test çöz, puan hesaplama, etkinlik, soru bankaları, şiir, LGS ve İOKBS gibi sınavlara ait dokümanlar yer almaktadır. Yazılı soruları, online test çöz, puan hesaplama, etkinlik, soru bankaları, şiir, LGS ve İOKBS gibi sınavlara ait dokümanlar yer almaktadır. Özellikle ilkokul öğrencilerinin eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri
öğrenmelerine yönelik hazırladığım bu oyun; çocukların eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. ... 30.05.2014 Atasözleri ve Deyimler Sınavı - 29.05.2014. ... apk 1.2.3 Full Para Hileli; Bus Simulator 3D - free games; AirFox HD; Android Score ... Özellikle ilkokul öğrencilerinin eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri öğrenmelerine yönelik
hazırladığım bu oyun; çocukların eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. ... 30.05.2014 Atasözleri ve Deyimler Sınavı - 29.05.2014. ... apk 1.2.3 Full Para Hileli; Bus Simulator 3D - free games; AirFox HD; Android Score ... Özellikle ilkokul öğrencilerinin eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri öğrenmelerine yönelik hazırladığım bu oyun; çocukların
eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. ... 30.05.2014 Atasözleri ve Deyimler Sınavı - 29.05.2014. ... apk 1.2.3 Full Para Hileli; Bus Simulator 3D - free games; AirFox HD; Android Score ... Yazılı soruları, online test çöz, puan hesaplama, etkinlik, soru bankaları, şiir, LGS ve İOKBS gibi sınavlara ait dokümanlar yer almaktadır.
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