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7. Sınıf MEB Yayınları 
    (Bir Dünya Düşünürüm)



Burnunun dibine sokulmak : çok yaklaşmak, iyice yaklaşmak

Baş başa kalmak : biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak

Fırsat bulmak : uygun, elverişli zaman bulmak

Nasihatte bulunmak : nasihat etmek

Son vermek : bitirmek, sona erdirmek

İçi cız etmek : ansızın içi sızlamak

Söze karışmak : lafa karışmak

Elden geçirmek : eksiklik veya bozukluklarını gidermek veya denetlemek için incelemek

Bağrına basmak : 1. kucaklamak
  2. -den biriyle ilgilenerek onu koruyup kayırmak, yetiştirmek

Gözünün önüne gelmek : hatırlamak

Bıkıp usanmak : çok bezmek

Haber uçurmak : gizlice haber göndermek

Hafife almak : küçümsemek, önemsememek

Hasret çekmek : özlem duymak

Dili varmamak : bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak

1.ÜNİTE

DUYGULAR

Eline geçmek : 1. kazanmak, edinmek, elde etmek
  2. rastlamak, bulmak
  3. yakalamak

Kendini avutmak : oyalanmak

Moral vermek : bir kimsenin ruhsal direnme gücünü artırmak,
  cesaretlendirmek, yüreklendirmek

2.ÜNİTE

MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

Aklından çıkmak : unutmak

Gözünden yaş boşanmak : çok ağlamak

Uykuya dalmak : uyumaya başlamak

Araya girmek : 1. iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
  2. iki kişiyi uzlaştırmaya çalışmak
  3. bir iş yapılırken ona engel olacak başka bir şey çıkmak

Yol göstermek : 1. kılavuzluk etmek, yolu bilmeyene anlatmak, tarif etmek
  2. (mecaz) ne yapılacağını, nasıl davranılacağını öğretmek

Karar vermek : bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
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Rahatı kaçmak : rahatsız, tedirgin olmak, üzülmek

Dolup taşmak : 1. gereğinden çok olmak, gereğinden çok kaplamak
  2. çok kalabalık olmak

Göbek atmak : 1. karnını hareket ettirerek oynamak
  2. (mecaz) çok sevinmek

Kapı kapı gezmek : 1. ev ev gezmek
  2. bir yerlere sürekli girip çıkmak
  3. iş aramak için her yere başvurmak

Açık kapı bırakmak : gereğinde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak,
  kesip atmamak

Kapı dışarı etmek : kovmak, dışarı atmak

Kapıdan kovsan bacadan girer : yüzsüz, arsız kimseler için söylenen bir söz

Kafasına koymak : kararını önceden vermiş olmak, önceden şartlanmak, bir şey yapmaya
  kesin karar vererek zamanını beklemek

Ortaya koymak : 1. herkesin görebileceği yere koymak
  2. yaratmak, yapmak
  3. açıklamak

Hayata geçirmek : uygulanır duruma getirmek, canlılık kazandırmak

Gözüne uyku girmemek : uyuyamamak, uykusuz kalmak

Son bulmak : bitmek, tükenmek

Gözüne ilişmek : birdenbire, istemeden görmek

Işık tutmak : 1. bir yeri ışıkla aydınlatmak
  2. (mecaz) düşüncesiyle kılavuzluk etmek, konuyu aydınlatıcı
  düşünceler söylemek, tutacağı yolu göstermek

3.ÜNİTE

OKUMA KÜLTÜRÜ

Aklından geçirmek : bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak

Karşılık vermek : 1. küçük büyüğüne karşı gelmek
  2. cevap vermek, yanıt vermek

Kafa tutmak : boyun eğmemek, karşı gelmek, diklenmek

Kendine gelmek : 1. ayılmak
  2. aklı başına gelmek
  3. durumu düzelmek

Eline geçmek : 1. kazanmak, edinmek, elde etmek
  2. rastlamak, bulmak
  3. yakalamak

Hüküm sürmek : 1. işbaşında olmak
  2. yaygın olmak
  3. etki, hız vb. sürmek, devam etmek

Gözlerine inanamamak : hiç umulmayan, hiç beklenmeyen bir şeyin görülmesi karşısında şaşırmak
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Yüzü gülmek : 1. sevinci yüzünden belli olmak
  2. feraha kavuşmak
  3. temiz, tertipli duruma gelmek

İşi yoluna koymak : işi yapılabilir duruma getirmek

Neşesi kaçmak : sevinci azalmak, kederlenmek

Sesini çıkarmamak : bir şey üzerindeki düşüncesini söylememek

4.ÜNİTE

ERDEMLER

Düş kırıklığına uğramak : beklediği sonucu alamamak

Çekip gitmek : bırakıp gitmek, ayrılmak, savuşmak

Dalıp gitmek : bir düşünce veya hayal ile bulunduğu ortamdan uzaklaşmak

Anlaşmaya varmak : bir konuda birisiyle anlaşmak

Can vermek : 1. ölmek
  2. ruha güç vermek
  3. canlanmasına yol açmak
  4. bir şeyi çok istemek

Gözden geçirmek : 1. okumak
  2. niteliğini anlamak için bir şeyin her yanına bakmak, incelemek,
  muayene etmek
  3. araç, motor vb.nin çalışıp çalışmadığını incelemek, denemek, denetlemek

Yola çıkmak : 1. araca binmek üzere yolüstünde durmak
  2. bir yere varmak için bulunduğu yerden ayrılarak yolculuğa başlamak,
  harekete geçmek
  3. herhangi bir şeyi esas almak, oradan başlamak

Yola koyulmak : yola düzülmek 

Yüz tutmak : 1. bir şey, olmak üzere bulunmak

  2. giderek biçim ve renk değiştirmek

Patlak vermek : gizli kalması istenen veya beklenmedik bir olay, ansızın ortaya çıkmak

İlgi duymak : bir işe, bir olaya, bir kimseye önem vermek,
  yakınlık duymak

Küçük görmek : değer, önem vermemek

Omuzları çökmek : bitkin, perişan ve yıkılmış bir durumda olmak

İhmal etmek : 1. savsamak, savsaklamak, boşlamak
  2. birine gereken ilgiyi göstermemek

5.ÜNİTE

KİŞİSEL GELİŞİM
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Dikkat kesilmek : bütün dikkatini bir şey üzerinde toplamak

Mahşere dönmek : çok kalabalıklaşmak

Oluruna bırakmak : 1. işi belli bir amaca göre değil, kendi akışı içinde yürütmek.
  2. sonucu önemsemeyerek bir işin yapılabildiği, olabildiği kadarıyla yetinmek.

Başının etini yemek : karşısındakini bezdirinceye, bıktırıncaya kadar sürekli konuşmak veya
  söylenmek

Kayıtsız kalmak : önem vermemek, umursamamak

Kapıya dayanmak : 1. gelip çatmak
  2. bir şey elde etmek için bir yeri, bir kimseyi zorlamak, göz korkutmak

İşi gücü bırakmak : yaptığı işten uzaklaşmak

Ele almak : 1. bir şey üzerinde çalışmaya başlamak
  2. bir konuyu görüşmek
  3. bir konuyu incelemek, araştırmak
  4. herhangi bir şeyi iş edinmek

Karşı gelmek : 1. başkaldırmak
  2. birini karşılamak

Neye uğradığı şaşırmak : ansızın üzücü, sıkıcı, neşeli, güzel veya hoş bir durumla karşılaşmak

Can atmak : şiddetle arzu etmek, çok istemek

Son bulmak : bitmek, tükenmek

Deliye dönmek : 1. çok sevinmek
  2. çok üzülmek
  3. çok kızmak

Korku salmak : korkutmak

Avucunun içine almak : bir kimseyi baskı ve etkisi altına almak

Salık vermek : 1. tavsiye etmek
  2. (eskimiş) haber vermek

Öğüt vermek : bir kimseye yapması veya yapmaması gereken 
  şeyler için yol göstermek, nasihat etmek

Sahip çıkmak : 1. kendinin olduğunu ileri sürmek
  2. korumak, koruyucu olmak, ilgilenip gözetmek

Yerini tutmak : 1. bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
  2. görevinden ayrılan birinin yaptığı işi yapabilmek

Dile getirmek : 1. konuşturmak
  2. belirtmek, anlatmak, açıklamak, ifade etmek

Özlemini çekmek : arzulamak, çok özlemek, hasretini çekmek

Dili çözülmek : konuşamayan veya susan kişi konuşmaya başlamak

6.ÜNİTE

MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ
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Gönül vermek : 1. sevmek, âşık olmak
  2. bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek, eğinmek, meyletmek
  3. düşkün olmak

Elde etmek : 1. bir şeye sahip olmak
  2. bir kimseyi kendi hizmetine almak veya kendinden yana çekmek

Yüze gülmek : 1. yalandan dost görünmek
  2. sevimli, alımlı görünmek

Yüreği sızlamak : çok acımak, çok üzülmek
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Baş başa bırakmak : birinin, bir şeyle veya bir kimseyle yalnız kalmasını sağlamak

Yer açmak : 1. bir kimseye oturması için yer hazırlamak
  2. (mecaz) yer bırakmak, imkân vermek

Sahip çıkmak : 1. kendinin olduğunu ileri sürmek
  2. korumak, koruyucu olmak, ilgilenip gözetmek

Tadını çıkarmak : bir şeyin güzelliğinden veya sağladığı imkânlardan yeterince yararlanmak

Kan tere batmak : kan ter içinde kalmak

Adamdan saymak :  bir kimseye gereğinden fazla değer vermek, saygı duymak

7.ÜNİTE

SAĞLIK VE SPOR

Öne çıkmak : diğerlerinden daha iyi olmasından dolayı dikkat çekmek

Ortaya çıkmak : 1. yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek

  2. biri kendini göstermek

Yola koyulmak : yola düzülmek

Göçüp gitmek : ölmek

Göz atmak : kısa bir süre, fazla dikkat etmeden bakıvermek

Peşine takmak : yanında götürmek

Dolup taşmak : 1. gereğinden çok olmak, gereğinden çok kaplamak

  2. çok kalabalık olmak

Göz kesilmek : bütün dikkatiyle bakmak

Pabucu dama atılmak : kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek

Etekleri tutuşmak : çok telaşlanmak

Elini ayağını çekmek : 1. uğramaz olmak

  2. uğraşmamak, ilgilenmemek

  3. o şeyle ilgisini kesmek

Saçını süpürge etmek : kadın özveri ile çalışıp hizmet etmek

8.ÜNİTE

SANAT


