
 

 ANLATIM BOZUKLUĞU 
- Kesinlikle bir daha başarılı olmayabilir. 
-Derslerine düzenli çalışması yüzünden sınavları geçti. 
-Her an beklenmedik sürprizlerle karşılaşabiliriz. 
1-Yukarıdaki örneklerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili  
bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? 
A) Gereksiz söz kullanılması  
B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması 
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması  
D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması 
 
 
Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar. 
2-Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?  
A) “dişçiye”den sonra “ya” sözcüğü getirilerek 
B) “çok” sözcüğü atılarak 
C) “seyrek” yerine “az” sözcüğü getirilerek 
D) “hiç” yerine “ya hiç gitmiyorlar” sözü getirilerek 
 
 
Sevda Hanım’a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır, 
sorunlarını anlatır. 
3-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki 
değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?  
A) “bu mahalledeki bütün kadınlar” yerine “bu mahallenin 
bütün kadınları” sözü getirilerek 
B) “dert yakınır” yerine “dert yanar” sözü getirilerek 
C) “bütün” sözcüğü atılarak 
D) “sorunlarını anlatır”dan önce “ona” sözcüğü getirilerek 
 
 
4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
vardır?   
A) İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber verseydin 
bari. 
B) O anda, dertleşebileceği bir dosta ihtiyacı vardı; ama 
yanında kimse yoktu. 
C) Bu karara varmadan önce, onların da görüş ve 
önerilerini dikkate alman gerekirdi. 
D) Yazıda onun resimlerinden pek söz edilmiyor; oysa o, 
çok yetenekli bir sanatçı. 
 
 
5-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır?   
A)Bu kazada can kaybı yaşanmadı. 
B) Söylenenleri pek de onaylamadı. 
C)Yapıtları hala unutulmadı. 
D)Kimseye bir yararı dokunmadı. 
 

Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun. 
6-Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için 
aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?  
A) “çok” sözcükleri atılmalı 
B) “durgun” yerine “az” sözcüğü getirilmeli 
C) “olduğu için” yerine “olduğundan” sözcüğü getirilmeli 
D) “pahalı” yerine “yüksek” sözcüğü getirilmeli 
 
 
 

Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti. 
7-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin   
hangisinden kaynaklanmaktadır?  
A) Gereksiz söz kullanılması  
B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması 
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması  
D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması 
 
8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
vardır?  
A) İlk karşılaşmamızda bana bu kadar yakınlık göstermesine 
çok şaşırmıştım. 
B) Bu kadar yetenekli bir çocuğu, sanata yönlendirmekle çok 
iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. 
C) Geçirdiğim rahatsızlığı, büyük bir başarıyla ameliyat 
ederek sağlığıma kavuşturdu. 
D) Bu aşamada, olayları doğal akışına bırakmanın doğru 
olacağı kanısındaydı. 
 
9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
vardır?   
A)Deneyimli bir yönetici, değerli bir bilim adamıydı. 
B) Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bırakmak 
zorunda kaldı. 
C) Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaya çalışan 
insanlardan biriydi. 
D) Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşısında 
yılmayan bir gençti. 
 
 
-Eminim sınava iyi hazırlanmış olmalı 
-Yurtdışında iki yıl öğretim görmüştü. 
-Yaptığı iyi işlerden dolayı müdürün gözüne battı. 
10-Yukarıdaki örneklerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili  
bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? 
A) Gereksiz söz kullanılması  
B) Deyim yanlışlığı  
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması  
D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması 
 
 
Bu film, şüphesiz izleyicinin beğenisini kazanır belki de. 
11- Aşağıdakilerin hangisinde, bu cümledekiyle aynı türden 
bir anlatım bozukluğu vardır? 
 A) Yurt dışından gelen misafirleri hemen anında tanıdı. 
 B) Sınav sonuçları hâlâ belli olmadı henüz.  
C) Beşiktaş bu sene mutlaka şampiyon olabilir. 
D) Geziye gideceğini duyunca sevinçten etekleri tutuştu. 
 
 
Partiye gideceğini duyunca üzüntüden ağzı kulaklarına vardı. 
12-Aşağıdakilerin hangisinde, bu cümledekiyle aynı türden 
bir anlatım bozukluğu vardır? 
 A) Bu yenilgiye, rakibini azımsaman neden oldu. 
 B) Memduh Bey’in okulumuza katkılarını hep sineye 
çektik. 
C) Uygun bir zamanda yeniden konuşalım bu konuyu. 
D) Çocuğun yaşı geliştikçe derdi çoğalır, derler 
 



Osmanlı İmparatorluğu döneminde mezhep ve tarikat 
ayrıcalığı yüzünden, kardeş kavgaları olmuştur. 
13-Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? 
A) “döneminde” sözü cümleden çıkarılarak 
B) “yüzünden” yerine “nedeniyle” sözcüğü getirilerek 
C) “kardeş”ten önce “büyük” sözcüğü getirilerek 
D) “ayrıcalığı” yerine “ayrılığı” sözcüğü getirilerek 
 
 
Bu öğrencimizin bir soruyu yanıtlaması söyle böyle en 
çok on saniye sürüyor. 
14-Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gereksiz söz kullanılması  
B) Deyim yanlışlığı  
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması  
D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması 

 
15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen 
sözcüklerin kullanımıyla ilgili bir anlatım bozukluğu 
yapılmıştır? 
A) Karar vermekte oldukça zorlandığı her halinden 
belliydi 
B)  Düşündüklerin kesinlikle gerçekleşebilir. 
C) Konser alanı öyle kalabalıktı ki iğne atsan yere 
düşmüyordu. 
D) Sınav sonuçlarının açıklanması niçin gecikti? 
 
 
Dersleri çok gözünde büyüttüğünden başarılı olamıyor. 
16-Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gereksiz söz kullanılması  
B) Deyim yanlışlığı  
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması  
D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması 

 
 
-Öğrenme en iyi sessiz bir ortamda gerçekleşir. 
- İlk bakışta, koskoca Aristo’yu azımsamak insana aykırı 
geliyor.” 
-İlk kez gerçekleşen festivale katılım rekor düzeydeydi. 
17-Yukarıdaki örneklerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili  
bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? 
A) Gereksiz söz kullanılması  
B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması 
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması  
D) Mantık hatası 

 
 
Hastane köşelerinde ölü olarak uyanmak istemiyorum. 
 18-Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gereksiz söz kullanılması  
B) Mantık hatası  
C) Sözcüğün yanlış yerde  kullanılması  
D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması 

 

Bunlar hayal urunu değil, yasanmış hatıralardır. 
19-Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gereksiz sözcük kullanılması  
B) Deyim yanlışlığı  
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması  
D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanımı 
 
 
20-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı anlama gelen 
sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
A) Ömer Bey, buralarda sözüne güvenilir biri olarak bilinir. 
B) Bu şiir, hem muhteva hem sekil yönünden incelenmeli. 
C) Bu sözler üzerine herkes hançer ve kılıcını çıkarmış. 
D) Ele avuca sığmayan, yaramaz ve hasarı bir çocuktu Kazım. 
 
 
Çocuğu neredeyse hemen hemen yakalayacaktım; fakat 
çocuk otobüse biniverdi. 
21-Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gereksiz sözcük kullanılması  
B) Mantık hatası 
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması  
D) Deyim yanlışlığı 
 
 
22-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Ülkemizde herkes ehliyet almak icin başvuruyor ama 
birçok kişi ehliyet alamıyor. 
B) Bazı insanlar bisiklet sürmek söyle dursun daha şoför 
koltuğuna bile oturmamışlardır. 
C) İsi sadece araç sürmek olan bu insan hem yolcularla hem 
de araçla son derece düzgün hareket ediyor. 
D) Yayalara saygılı olmayı bilmeyi bütün şoförlerin öğrenmesi 
gerekmiyor mu? 
 
 
Onlar değil bir düşünce üretmek herhangi bir düşünce 
sistemi bile kuramaz. 
23-Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gereksiz sözcük kullanılması  
B) Mantık hatası 
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması  
D) Deyim yanlışlığı 
 
 
-Cesetleri çok denizde kaldığı için şişmişti. 
- Çalıştığını nerden bileyim; ben falcı değilim ki. 
- Bu istek, hiç şüphesiz kulağına gitmiş olmalıdır. 
24-Yukarıdaki örneklerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili  
bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? 
A) Anlam belirsizliği  
B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması 
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması  
D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması 
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