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A) Aşağıdaki cümlelerde anlam belirsizliğinden dolayı anlatım bozuklukları yapılmıştır. Bu 
anlam belirsizliklerini giderin. 

B)  Aşağıdaki cümlelerde anlam deyimlerin yanlış kullanılmasından dolayı anlatım bozuklukları 
yapılmıştır. Yanlış kullanılan deyimleri belirtip kullanılması gereken doğru deyimleri yazınız. 

Cümleler
1 Gözünü toprak doyursun.
Doğru kullanım

2 Kardeşini parkta görmüşler.
Doğru kullanım

3 Ayakkabını çok beğendik.
Doğru kullanım

4 Koşuda birinci olduğuna sevindim.
Doğru kullanım

5 Yaralı doktora acı dolu gözlerle bakıyordu.
Doğru kullanım

Cümle Kullanılması 
Gereken Deyim

1 Bizimle uğraşmayın, zaten işim boyumdan aşkın.

2 Böyle bir imkan çok az insanın başına gelir.

3 Başarılı performansıyla izleyicilerin gözünü boyamıştır.

4 Sınıftakiler, öğretmene kulak kabartmış pür dikkat öğretmeni 
dinliyordu.

5 Zor durumdakilere yardım ettim, elimden geleni ardına koyma-
dım.
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C) Aşağıdaki cümlelerde mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozuklukları vardır. Cümle-
leri doğru bir şekilde yazınız.

D) Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarının nedenini belirtin. 

Cümle Nedeni

1 Kuzular bağırarak kaçışıyordu.

2 Fikirler insandan insana göre değişir.

3 Bırakın soğan doğramayı yemek bile yapamaz.

4 Satıcı kadına seslendi.

5 Elbette birlikte gitmiş olabilirler.

Cümleler
1 Soğuk havada bu kadar kalırsa ölebilir, hatta hasta olabilir.

Doğru kullanım

2 Bizim çocuk değil karıncadan, köpekten bile korkuyor.

Doğru kullanım

3 Sınıf başkanı ona karşı yedi oyla seçildi.

Doğru kullanım

4 Buzlanmadan dolayı düşebilir hatta ayağın kayabilir.

Doğru kullanım

5 Uzun süre hareketsiz kalmak fayda değil zarar sağlar.

Doğru kullanım
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A) Aşağıdaki cümlelerde anlam belirsizliğinden dolayı anlatım bozuklukları yapılmıştır. Bu 
anlam belirsizliklerini giderin. 

1. (Senin-onun) gözünü toprak doyursun. 2. (senin-onun) kardeşini parkta görmüşler.
3. (senin-onun) ayakkabını çok beğendik. 4. Koşuda (onun-senin) birinci olduğuna sevindim.
5. Yaralı, doktora acı dolu gözlerle bakıyordu.

B)  Aşağıdaki cümlelerde anlam deyimlerin yanlış kullanılmasından dolayı anlatım bozuklukları 
yapılmıştır. Yanlış kullanılan deyimleri belirtip kullanılması gereken doğru deyimleri yazınız. 

C) Aşağıdaki cümlelerde mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozuklukları vardır. Cümleleri 
doğru bir şekilde yazınız.

1.Soğuk havada bu kadar kalırsa hasta olabilir, hatta ölebilir. 
2. Bizim çocuk değil köpekten, karıncadan bile korkuyor.
3. Sınıf başkanı yediye karşı on oyla seçildi.
4. Buzlanmadan dolayı düşebilir hatta ayağın kayabilir.
5.Uzun süre hareketsiz kalmak fayda değil zarar getirir.

D) Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarının nedenini belirtin. 

1. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
(meleşerek)
2. Gereksiz sözcük kullanımı (göre)
3. Mantık hatası( soğan-yemek)
4. Anlam belirsizliği (virgül)
5. Anlamca çelişen ifadelerin kullanılması

Cümle Kullanılması 
Gereken Deyim

1 Bizimle uğraşmayın, zaten işim boyumdan aşkın. işim başımdan aşkın

2 Böyle bir imkan çok az insanın başına gelir. karşısına çıkar

3 Başarılı performansıyla izleyicilerin gözünü boyamıştır. gözüne girmiştir

4 Sınıftakiler, öğretmene kulak kabartmış pür dikkat öğretmeni dinliyordu. kulak kesilmiş.

5 Zor durumdakilere yardım ettim, elimden geleni ardına koymadım. yaptım. 


