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1. Gereksiz Sözcük Kullanılması ....................................................................
	➜ Verilen vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi.                        

	➜ Sınava girmek isteğinde olanlar gelmişti.   

	➜ Bu ülkenin ormanları kendi içinde ikiye ayrılır.                   

	➜ İlk defa geçen hafta bazı yolsuzlukları fark ettik.

	➜ Toplantıya en son katılan Okşan’mış.



	➜ Sanki tüm yılın yorgunluğunu üzerinden atmış gibiydi.

	➜ Kutuplarda hava sıcaklığı sıfırın altında eksi otuz derece civarındadır.

	➜ Depodaki bulunan malların listesi çıkartılacak.

	➜ GAP projesi güneydoğu halkının refah seviyesini yükseltti.

	➜ İngilizcede, Fransızca, Farsça ve Almanca dillerinden geçmiş birçok sözcük 
vardır.

	➜ Bu kitabı almamamın nedeni onun pahalı olmasındandır.



2. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
	➜ Kavakları şu bayıra ekelim.  

	➜ Niye resim çektirdin ki?

	➜ Uygar bir cezaevi istiyorlar.

	➜ Atatürk büstünü hizmete açtılar.

	➜ Ergenlik sorunlarla dolu bir geçiş süresidir.

	➜ Yüksek dağlar, alçak suların bulunduğu körfeze iner.

	➜ Suyun kaldırma kuvvetini icat eden Arşimed, sevilen biridir.



	➜ Yokuşa gelince trenin hızı yavaşlar.

	➜ Bir ailenin verdiği insanüstü bir çabanın öyküsüdür bu.

	➜ Siz onu azımsıyorsunuz halbuki o,küçümsenmeyecek sayıda soru çözdü.

	➜ Maçın oynanacağı stadyumda gerekli önlemler alındı.

	➜ Kaleci, dikkatsizliği yüzünden takımının yenilmesini sağladı.

	➜ 17 Ağustos 1999 yılını hiç unutmayacağız.



3. Çelişen İfadelerin Kullanılması
	➜ Çalışan öğrenciler kesinlikle sınavı kazanabilirler.

	➜ Seninle aşağı yukarı tam on yıl önce tanıştık.

	➜ 1981’li yıllarda üniversitenin son yılını okuyordum.

4. Deyim Yanlışlıkları
	➜ Polisi gören hırsızın etekleri zil çaldı.

	➜ Bu olay olunca müdür beyin kan tepesine sıçradı.

	➜  Kör olası herif ocağımıza yemiş ağacı dikti.



5. Sözcüğün Anlam ve Görevine Uygun Yerde Kullanılmaması
	➜ Yeni okula başlayan binlerce öğrenci var ülkemizde.

	➜ Yağmurlu bir günde ilk aklıma sen geldin.

	➜ Konuya ilişkin bakanlığın açıklaması bekleniyor.

	➜ Vakit buldukça ameliyat olan kardeşimi ziyaret ederim.



6. Düşünce ve Mantık Hataları
	➜ Komşumuzun oğlu bırakın liseyi bitirmeyi üniversiteyi bile kazanamadı.

	➜ Mecliste üye tam sayısının bir fazlası bulunursa hükûmet düşer.

7. Cümlede Anlam Belirsizliği    
	➜ Geldiğini pencereden gördüm.

	➜ O kentin kalabalığı içinde kaybolmuştu.




