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A) Aşağıdaki cümlelerde gereksiz kullanılan sözcüklerin altını çiziniz. 

B) Aşağıdaki cümlelerde yanlış yerde kullanılan sözcüklerin altını çizip doğru yerde kullanılma-
sını sağlayınız. 

Cümleler
1 İki kardeşten en küçüğü çok yaramazdı.
2 Tecrübeli kişilerden yararlanmayı, istifade etmeyi bilmeliyiz.
3 Sabah geç geleceğini hiç olmazsa bana söyleseydin bari.
4 Onlar her türlü güç ve zor şartlar altında çalışır.
5 İşten döner dönmez hemen uyudu.
6 Havada beyaz kar tanecikleri uçuşuyordu.
7 İmkan ve olanaklarımız yetersiz kaldığından bu işe giremedik.
8 Sizin isteğinizi, yetkililere iletip ulaştıracağız.
9 Öğrenciler bu haftadan sonra okula çantasız olarak gelecekler.
10 Kitaplığımda yaklaşık beş yüz kadar kitap vardı.

Cümleler
1 Az sayıdaki bakanımızı karşılayan insanlar, sıcaktan bunaldı.
Doğru kullanım

2 İlk sınıf başkanı olduğum günlerde herkes, bana iyi davranıyordu.
Doğru kullanım

3 Alınan bu karar, hastanın daha çok ölmesine neden oldu.
Doğru kullanım

4 Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyledir:
Doğru kullanım

5 Trafikte alkollü araç kullananlardan dolayı kazalar artmaktadır.
Doğru kullanım
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C) Aşağıdaki cümlelerde yanlış kelime kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. 
Bu kelimeyi belirterek kullanılması gereken kelimeyi yazınız. 

D) Aşağıdaki cümlelerde çelişen ifadelerin kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları 
vardır. Bu çelişen ifadeleri belirtiniz. 

Cümle Yanlış Kullanılan 
Kelime

Kullanılması 
Gereken Kelime

1 Şehrimizdeki müze sonunda hizmete açıldı.

2 Üstündeki süveteri annen güzel dokumuş.

3 Böyle güzel iltifatlara maruz kalmak beni mutlu etti

4 Karşısına çıkan olasılıkları yeterince değerlendiremedi.
5 Yemeğe atılan fazla tuz, yemeğin tadının bozulmasını 

sağlamış.
6 Fikirlerimiz arasında ayrıcalıklar var.
7 Bahçeye ektiğin zeytin fidanı kurumuş.
8 Kardeşimin saçlarını büyümüş.

9 Aldığım telefon mükemmel resimler çekiyor.
10 Sınıfa yeni gelen çocuk, kendini tanıştırdı.

Cümle Çelişen Sözcükler

1 Eminim herkes kısa yoldan zengin olmayı istiyordur herhalde.

2 Şüphesiz bu sözleri o söylemiş olmalı.

3 Bütün kitapları tabi ki okuyacağını sanıyorum.

4 Aşağı yukarı bundan tam 10 yıl önceydi.
5 Mutlaka bu sene sınavı kazanacağım galiba.

6 Kardeşim yatağından yavaşça doğruluverdi.
7 Kesinlikle bu işi yapabilirim.
8 Yarın mutlaka yağmur yağabilir.
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D) Aşağıdaki cümlelerde çelişen ifadelerin kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları vardır. Bu çelişen 
ifadeleri belirtiniz. 

1) eminim-herhalde  2) şüphesiz-olmalı  3) tabi ki-sanıyorum 4) aşağı yukarı-tam 5) mutlaka -gali-
ba  6) yavaşça-doğruluverdi 7) kesinlikle-yapabilirim 8) mutlaka-yağabilir 

A) Aşağıdaki cümlelerde kullanılan gereksiz sözcüklerin altını çiziniz. 

1) en  2) yararlanmayı  3) bari   4) zor   5) hemen
6) beyaz 7) imkan   8) iletip  9) olarak  10) kadar

B) Aşağıdaki cümlelerde yanlış yerde kullanılan sözcüklerin altını çizip doğru yerde kullanılma-
sını sağlayınız. 

Cümleler
1
Doğru kullanım Bakanımızı karşılayan az sayıdaki insanlar, sıcaktan bunaldı.

2
Doğru kullanım Sınıf başkanı ilk olduğum günlerde herkes bana iyi davranıyordu.
3
Doğru kullanım Alınan bu karar daha çok hastanın ölmesine neden oldu.
4
Doğru kullanım Bazı illerimizde gecenin beklenen en düşük sıcaklıkları şöyledir:
5
Doğru kullanım Trafikte aracı alkollü kullananlardan dolayı kazalar artmaktadır. 

C) Aşağıdaki cümlelerde yanlış kelime kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bu kelimeyi belirte-
rek kullanılması gereken kelimeyi yazınız. 

Cümle Yanlış Kullanılan 
Kelime

Kullanılması gereken 
Kelime

1 Şehrimizdeki müze sonunda hizmete açıldı. hizmete ziyarete

2 Üstündeki süveteri annen güzel dokumuş. dokumuş örmüş 

3 Böyle güzel iltifatlara maruz kalmak beni mutlu etti maruz kalmak (itifatlar) duymak

4 Karşısına çıkan olasılıkları yeterince değerlendiremedi. olasılık olanak

5 Yemeğe atılan fazla tuz, yemeğin tadının bozulmasını sağlamış. sağlamış neden olmuş

6 Fikirlerimiz arasında ayrıcalıklar var. ayrıcalıklar    ayrılıklar

7 Bahçeye ektiğin zeytin fidanı kurumuş. ektiğin diktiğin

8 Kardeşimin saçlarını büyümüş. büyümüş uzamış

9 Aldığım telefon mükemmel resimler çekiyor. resim fotoğraf

10 Sınıfa yeni gelen çocuk, kendini tanıştırdı. tanıştırdı tanıttı


