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1. Etkinlik: Aşağıdaki cümlelerde yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bulunuz.
1. Yeni arkadaşımız çok çekimser davranıyordu.
2. Anlatım bozukluğu konularını kaplayan bir test çözdüm.
3. Ben kendimi mükemmel bir insan olarak tarif etmem.
4. Sabahın ilk saatlerinde üzgün bir haber aldım.
5. Kurallara uyarsak yanlış yapma şansımız azalır.
6. Zaman o kadar erken geçti ki fark edemedim.
7. Engin bilgileri vardı, özellikle deprem konusunda yetkiliydi.
8. Herkesi azımsayan kibirli biriydi.
9. İlk ve orta öğretimimi doğduğum köyde tamamladım.
10. Yemekler midemi bunalttı.
11. Bu şarkıyı ilk kez gördüm.
12. Geleceğin günü yıllardır bekledim.
13. Köyümüzdeki gölet kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyadır.
14. Ailesi yüzünden kazandığı endişeler onu yıpratmıştı.
15. Depomuz, bu kadar ürünü barındıracak kapasitede değildir.

2. Etkinlik: Mantık hatası bulunan cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Doktor, hastayı sargıya sarıp taburcu etti.
Annesi, çocuğu battaniyeye iyice sarmıştı.
Bırakın üniversiteyi, liseyi bile zor bitirdi.
Kapıları ardına kadar kapatıp odasına geçti.
Önündeki bütün rakipleri tek tek geçti.
İnsanı canlandıran ümittir, öldüren ümitsizliktir.
Yönetim kurulu 5’e karşı 3 oyla tasarıyı kabul etti.
1942’li yıllar Türkiye’nin zor yıllarıydı.
Film o kadar kötüydü ki bırakın eleştirmenleri, sıradan bir izleyici bile sonuna kadar izleyemiyordu.
Değil yumurta pişirmeyi, mantı açmayı bile beceremezdi.
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3. Etkinlik: Cümlelerdeki gereksiz sözcükleri işaretleyiniz.
1. Peşimi bırakmıyor, sürekli olarak beni izliyordu.
2. Okul takımımız rakipleriyle karşılıklı maçlar yapacak.
3. Bakanlığımız tarafından gerekli önlem ve tedbirler alındı.
4. Sana bugün evden dışarı çıkma demedim mi?
5. Belki bugün çayınızı içmeye gelebilirim.
6. Balkondan aşağıya çöp atmayın lütfen!
7. Bu yaz, ailemle birlikte tatile gideceğim.
8. Eğer bu konuyu anladıysanız başka konuya geçelim.
9. Onunla uzun yıllar karşılıklı olarak mektuplaştık.
10. Gizli sırlarımı herkese anlatmışsın!
11. Karşılaşmayı TRT1’den canlı olarak naklen izleyebilirsiniz.
12. Hatırlıyorsan yine o gün de yağışlıydı.
13. Her hareketimi tenkit edip eleştiriyordu.
14. Jüri heyeti, tarafsızlığını kaybetti.
15. Yanıma geldi, alçak sesle bir şeyler fısıldadı.
16. 16. Bu problemi çözeceğini umut ediyorum.
17. 17. Benden kuşku etmene çok üzüldüm.
18. Sonunda dönüş yaptı evine.
19. Yaklaşık olarak üç aydır işsizim.
20. Arabasını çok severdi, onu gözünden bile sakınırdı.
21. Bütün düşmanlarıma karşı tek başıma yeterim.
22. Sanki seni bir yerlerde görmüşüm gibi...
23. Taşındığımızdan dolayı okula geç kalmaktayım.
24. Bakkalcıya kadar gidip geleceğim.
25. Geminin mürettebatlarının sağlık durumu iyiymiş.
26. Türkçe dili, belirli kuralları olan bir dildir.
27. “Dergâh” sözcüğünün anlamı: Büyük bir huzura girilecek kapı, demektir.
28. GAP projesinin büyük bölümü tamamlandı.
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Böyle kişiler sayesinde insanlar birbirine güvenmez oldu.
Beni azımsıyor olabilirsin ama ben başarılı biriyim.
Bu işte kesinlikle onun parmağı olmalı.
Seninle ilk tanışmamızı hatırlıyor musun?
Bu marketteki ürünlerin ﬁyatları pahalı olduğu için buradan alışveriş yapmam.
Çalışmayı sevmez, sürekli müşterilerle çene çalardı.
Mutluluktan dizlerinin bağı çözüldü.
Yeni eve ne zaman taşınacağını merak ediyorum.
Ben bu kitabı senden çok seviyorum.
Birkaç gün önce taşınan komşumuzu ziyarete gittim.
Bu olayı çok kafaya takıyorsun.
Sınav yaklaştıkça benim heyecanım gittikçe artıyor.
Zavallı adam boğaz açlığına çalışıp duruyordu.
Her iki cümle arasındaki ayrıntıyı fark ettiniz mi?
Borçlarımı en kısa sürede ödemeyi umut ediyorum.
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Anlam Belirsizliği

Sözcüğün Yanlış
Yerde Kullanımı
Anlamca Çelişen
Sözcükler
Yanlış Anlamda
Kullanılan Sözcük
Deyim ve Atasözü
Yanlışları

Gereksiz Sözcük

4. Etkinlik: Cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebebini bularak uygun kutucukları işaretleyiniz.
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Öğretmenin esprisine öğrenciler hep birlikte gülüştüler.
Yemekleri genellikle evde yer, dışarıda hiç yemek yemez.
Bir hafta okuduğum kitabın etkisinden kurtulamadım.
Deterjan, ellerimi tahrip etti.
Yaramaz çocuk çöp kutusuna ayağıyla tekme attı.
Hava karanlık olmadan eve varmalıyım.
Gereksiz telaş etmeyiniz.
Kesinlikle evde olmalı.
Adam apansız bir vakitte, aniden içeri girdi.
Komşusunun çocukları her Allah’ın günü bizdelerdi.
Patronu onu hem methetti, hem övdü.
Yeni okuldan çıkmıştım ki kapıda seni gördüm.
Kitap okuma isteğinde olanlar buraya gelsin.
Bu yol yaya yürüyerek bitmez ki!
En çok beğeni toplayan konuşma, Ahmet Bey’in konuşmasıydı.
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6. Etkinlik: Özne eksikliği olan cümleleri bulunuz, her bir cümleye getirilebilecek özneyi karşısına yazınız.
1. Yaşlı adamın hatıraları canlanmıştı ve üzülmüştü.
2. Herkes biliyor ama ses çıkarmıyor.
3. Küçük yaştan beri çalışmış, ailesinin geçimini sağlamıştı.
4. Herkes menfaatini düşünüyor, başkasını düşünmüyordu.
5. Biz dersleriyle hiç ilgilenmedik, yine de okul birincisi oldu.
6. Kalemin mürekkebi bitti, artık kullanılmaz.
7. Son kitabınızı okudum, oldukça etkileyiciydi.
8. Çocuğun sinirleri bozulmuştu, oldukça üzgündü.
9. Herkes kitabını açsın, hiç kimse konuşmasın.
10. Adamın yaşı yetmişin üzerindeydi ama hâlâ dinçti.

7. Etkinlik: Yüklem eksikliği olan cümleleri bulunuz, her bir cümleye getirilebilecek yüklemi
karşısına yazınız.
1. Evimizde mutfak alışverişini annem, yemeği ise babam hazırlar.
2. Aydın Bey kahvaltıda çorba, eşi yumurta yedi.
3. En zor durumlarda bile güçlü ve ümitsizliğe kapılmamalısın.
4. Ne sen beni unut ne de ben seni.
5. Tahtadakileri ben aklıma, Betül defterine yazdı.
6. Okul başarısının abartılmaması gerektiğini, buna dikkat etmemizi istedi.
7. Yaşananlardan üzüntü duyduğunu söyledi, gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.
8. Çiğ köfteyi az, lahmacunu ise hiç sevmez.
9. Bize hem zarar hem yarar sağlıyordu.
10. Benimle birlikte ya sen ya da Ebrar gelsin.
11. Kitabı önce sen, sonra kardeşin okusun.
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8. Etkinlik: Nesne eksikliği olan cümleleri bulunuz, her bir cümleye getirilebilecek nesneyi
karşısına yazınız.
1. Yüzüme bakmıyor, görmek istemiyordu.
2. Sana söyleyeceklerim var, bekliyorum.
3. Size sürpriz yapmak ve sevindirmek istiyor.
4. Yüzüme dikkatlice baktı, tanıdığını söyledi.
5. Yemeğe sos döktü, aﬁ yetle yedi.
6. Duvarlara yazı yazmak ve çizmek yasaktır.
7. Doğduğu şehre aşıktı, orayı özlüyordu.
8. Ormanlarımıza sahip çıkalım, koruyalım.
9. Çocuklarına iyi davranır, cesaretlendirirdi.
10. Kahveye şeker katmaz, sade içerdi.

9. Etkinlik: Ek ﬁil eksikliği olan cümleleri bulunuz, yazılabilecek ek ﬁili o cümlenin karşısına
yazınız.
1. İlkokulda sen çalışkan, ben tembeldim.
2. Üslubu sade ama dili akıcı değildi.
3. Ekmek taze fakat lezzetli değildi.
4. Zengin olmasına zengin ama şanslı değildi.
5. Uzun boylu ama atletik biri değildi.
6. Telefonu son model ama hızlı değildi.
7. Eğitimleri kaliteli ama ucuz değildi.
8. Personelleri güler yüzlü ama iş bitirici değildi.
9. Bu konuda bilgili ama tecrübeli değildi.
10. Sıcakkanlı bir insan ama konuşkan değildi.
11. Matematikte sen başarılısın, ben başarılı değilim.
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1. Beni tanımayı bırak selam bile vermedi.
2. Binaya giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor.
3. Sana her zaman güvendim, ümidimi kesmedim.
4. Eski dostuna uğradı, ayaküstü bir şeyler konuştu.
5. Her zaman doğruları konuştum, yalan söylemeyi düşünmedim.
6. Sanmayın ki sizi dinlemedim ve inanmadım.
7. Kimi insanlar kalabalık yerleri sever, kimisi de nefret eder.
8. Para harcamayı sevmek ne kelime, bayılırdı!
9. Hiçbir zaman seni unutmadım, aklımdaydın.
10. Sorunlardan korkma, baş etmeyi öğren.
11. Eli kanıyordu, herhalde diken batmıştı.
12. Bu şehre gelen bir daha ayrılmak istemiyor.
13. Babasını çok severdi, arkadaş gibiydi.
14. O her zaman çalıştı, boş durmadı.
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Edat Tümleci
Eksikliği

Zarf Tümleci
Eksikliği

Dolaylı Tümleç
Eksikliği

10. Etkinlik: Cümlelerdeki eksik tümleçleri bularak türünü işaretleyiniz.

Anlatım
Bozuklukları
Anlatım
Bozuklukları
Cevap Anahtarı
(Anlamsal)
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1. Etkinlik
1.

çekimser
çekingen

2.

kaplayan
kapsayan

3.

tarif etmem 4. üzgün
tanımlamam
üzücü

6.

erken
çabuk

7.

yetkiliydi
yetkindi

8.

azımsayan 9.
küçümseyen

11.

gördüm
dinledim

12.

yıllardır
yıllarca

13.

kuraklık
kuruma

14.

5.

şansımız
olasılığımız

öğretimimi 10. bunalttı
öğrenimimi
bulandırdı
kazandığı
taşıdığı

15.

barındıracak
alacak

2. Etkinlik 3. Etkinlik






1.

2. karşılıklı

3. önlem ve

7. birlikte

8. Eğer

9. karşılıklı olarak

12. yine

13. tenkit edip

14. heyeti

olarak

21. karşı

22. sanki

23. dolayı

































yaşlı adam
kimse
-------------kimse
o
kalem
kitabınız
çocuk
-------------adam











8. Etkinlik

9. Etkinlik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

yüzünü
seni
sizi
beni
yemeği
duvarları
-------------ormanları
onları
kahveyi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10. Etkinlik

7. Etkinlik
yapar
içti
olmalısın
unutayım
yazdım
söyledi
-------------sever
veriyordu
gel
oku

20. onu

27. demektir 28. projesinin








11. Canlı olarak

6. Etkinlik





10. Gizli
19. yaklaşık

26. dili

5. Etkinlik



6. aşağıya

24. bakkalcıya (bakkala)

25. mürettebatlarının (mürettebatının)




5. belki

15. alçak sesle 16. umut ediyorum (umuyorum)

17. kuşku etmene (kuşkulanmana) 18. dönüş yaptı (döndü)

4. Etkinlik






4. dışarı

çalışkandır
sadeydi
tazeydi
zengindi
boyluydu
modeldi
kaliteliydi
yüzlüydü
bilgiliydi
insandı
--------------
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