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7. Sınıf
Türkçe

Anlatım Bozuklukları
1.

4.

A) Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması

(I) Köye ziyarete gittiğimizde dağ bayır demeden gezerdik. (II) Yolumuzun üstündeki köyleri ziyaret eder, köylünün hâlini hatırını sorardık. (III) Bu samimi ve içten insanların ikramını geri çeviremezdik. (IV) Karnımız tok, içimiz
huzur dolu bir şekilde yola çıkardık.

B) Bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde
başka sözcük kullanılması

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu vardır?

Sebze meyve ücretlerindeki düşüş, tüketiciyi sevindirdi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

C) Anlamı başka sözcükte bulunan bir sözcüğün gereksiz yere kullanılması

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Başarılı birçok insan, bu okuldan mezun olmuştur.
B) Talihi ve şansı yaver gitti de başına kötü bir iş gelmedi.
C) Amcamla bir araya gelince karşılıklı dertleşiriz.
D) Bu yenilgiye, rakibini azımsaman neden oldu.

3.

Bu zeki insanların mutlaka doğru karar vereceklerini sanıyorum.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu cümledekiyle aynı türden bir anlatım bozukluğu vardır?
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D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması

5.

Ünlü şairin konuşma yaptığı salonda birçok şiire hevesli
genç vardı.
Aşağıdakilerden hangisinde, bu cümledekiyle aynı
türden bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Çocuğun yaşı geliştikçe derdi çoğalır, derler.
B) Önüne çıkan olasılıkları iyi değerlendirerek bu noktaya ulaştı.
C) Memduh Bey’in okulumuza katkılarını hep sineye
çektik.
D) Biraz bahçede bekleyince huysuzlanmaya başladılar.

6.

Okula, aşağı yukarı yedi yıl kadar yürüyerek gitmiştim.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması

A) Yurt dışından gelen misafirleri hemen anında tanıdı.

B) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Sınav sonuçları hâlâ belli olmadı henüz.

C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

C) Bu film, şüphesiz izleyicinin beğenisini kazanır belki
de.

D) Özne-yüklem uyumsuzluğu

D) Geziye gideceğini duyunca sevinçten etekleri tutuştu.
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7. Sınıf
Türkçe

Anlatım Bozuklukları
7.

10. Ben de buradayım, diye yüksek sesle bağırıyor; etraftakilere öfkeli gözlerle bakıyordu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni okula başlayan öğrenciler için uyum eğitimi düzenlendi.

A) Gereksiz söz kullanılması

B) Yazarın büyük beğeni toplayan romanının yedinci
baskısı yayımlandı.

B) Deyim yanlışlığı
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

C) Ülkemizin doğu kesimlerindeki yağan kar, ulaşımı aksattı.

D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Yaptığı sakarlıklar yüzünden dükkân sahibinin gözüne girdi.
B) Konser alanı öyle kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmüyordu.
C) Artık çizmeyi aştın, bundan sonra hiçbir işimize karışma!
D) İşe yeni elemanlar alınınca Kerem’in pabucu dama
atıldı.

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Eminim söylediklerimi eksiksiz bir şekilde yapmış olmalı.
B) Başarılı sanatçı, yurt dışında iki yıl öğretim gördükten
sonra ülkeye döndü.
C) Tarif ettiğin sokağı bulmak bizim için çok zor oldu.
D) Başarıya olan inancı yüzünden okul birincisi oldu.
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D) Onunla ilk tanıştığımız günü hiçbir zaman unutmayacağım.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Uygun bir zamanda yeniden konuşalım bu konuyu.
B) Teyzem terminaldeymiş, otobüse henüz binmemiş.
C) İnsanlara saygı gösteririm, karşımdaki insanlardan
da saygı beklerim.
D) Bu şehre çok yakında bir daha geleceğim yine.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde başka bir sözcük
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Bu civarda yaşayanlar, her yolda kalan insana yardım
etmeyi insanlık görevi sayarlar.
B) Babam, aramızda hiç ayrıcalık yapmaz; hepimize eşit
davranırdı.
C) Sorularımıza çok sakin cevap veriyordu, eli ayağına
dolaşmış gibi bir hâli vardı.
D) Bu yaz tam yirmi civarında polisiye roman okudum.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

