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Anlatım Bozukluğu-2

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk-
luğu yoktur?

A) Yarın hava sıfırın altında eksi beş derece olacak-
mış.

B) Yaşadığı anılar bir türlü aklından çıkmıyordu.
C) Saat 11.30’da kararlaştırdığımız yerde buluşacaktık.
D) Çocuk, çimlerin üzerine uzanmış, gökyüzüne bakı-

yordu.

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu-
ğu yoktur?

A) Eleştirmen, okurun temsilcisi gibi davranan kişidir.
B) Arkadaşının hastalandığını duyunca dünya kafasına 

yıkıldı.
C) Elinden geleni ardına koymuyor, ona her türlü yardı-

mı yapıyordu.
D) İçinde bulunduğumuz Aksaray otobüsü ölüm tehli-

kesi geçirdi.

3.   
Cümle Anlatım 

Bozukluğu

K
İş görüşmesine gittiğim 
şirketin genel müdürü çok 
kibar ve nazik bir insandı.

Eş anlamlı 
sözcüklerin bir 
arada kullanılması

L
Bu okulda İngilizce ve 
Fransızca dilleri de 
öğretiliyor.

Gereksiz sözcük 
kullanılması

M Çocuğun boyu iki yıl içinde 
bir hayli büyümüştü.

Yanlış sözcük 
kullanılması

N Kitabı kaybolunca o kadar 
üzüldü ki içi içine sığmadı.

Özne-yüklem 
uyumsuzluğu

Bu tabloda ‟K, L, M, N” harfleriyle gösterilen cümle-
lerden hangisinde yer alan anlatım bozukluğunun 
nedeni yanlış verilmiştir?

A) K  B) L             C) M            D) N

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklerin yanlış kul-
lanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Herhâlde evin boya işleri bugün bitmeyecek gibi.
B) Hiç kimse onun suçlu olduğuna inanmıyor, masum 

olduğunu düşünüyordu.
C) Derneğe gönüllüler tarafından bağış yapmaya baş-

landı.
D) Havanın güneşli olduğu günlerde berrak bir gökyü-

zü görürsünüz.

5.  Ondan kuşkulandığım ve şüphelendiğim için kendimi 
kötü hissettim.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Eklerin yanlış kullanılması
B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması
D) Özne-yüklem uyumsuzluğu

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk-
luğu vardır?

A) Babam futbol oynamayı benden çok seviyor.
B) Pakistan’dan ne zaman döneceğim belli değil.
C) Pencere kenarındaki şişe, yarısına kadar suyla do-

luydu.
D) Odanın duvarına kırmızı ve titrek bir ışık düşüyordu.
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Anlatım Bozukluğu-2

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük 
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozuklu-
ğu vardır?

A) Saksıya diktiğim maydanozlar yeşermeye başladı.
B) Mehtap ve Aysun, öğretmenin sorduğu soruyu kar-

şılıklı tartıştı.
C) Dün akşam babamla Kızılay’da künefe ve çay içtik.
D) Delikanlı adamın elindeki valizi ve poşetleri aldı.

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcüğün ye-
rine yanlış anlam verecek şekilde başka bir sözcük 
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozuklu-
ğu vardır?

A) Hiç tanımadığı insanların yanına gidince çekimser 
davranması doğaldı.

B) Orada hiç beklemediğim bir sürprizle karşılaştım.
C) Otobüs şoförü, kazanın etkisini daha henüz atlama-

dı.
D) Yeni okula gelmiştik ki okulun tatil olduğunu öğren-

dik.

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış 
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozuklu-
ğu vardır?

A) Nasihatlerimizi dinlemiyor, burnunun dikine gidiyor-
du.

B) Mesai arkadaşlarına yardım etmek istiyor, bu ne-
denle onlara dirsek çeviriyordu.

C) Hazırladığı projeyle bir anda herkesin gözüne gir-
meyi başardı.

D) Mesleğe yeni başlayanların elinden tutuyor, onları 
yönlendiriyordu.

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çelişen sözcük-
lerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir 
anlatım bozukluğu vardır?

A) Dayımın gönderdiği paket kargoda kaybolmuştur.
B) Yağmur bu eski mahalleyi daha da eski gösteriyor-

du.
C) Masallardaki prenseslere benzeyen bir kızı vardı.
D) Galiba öğrencilerin çoğu bu sınavda kesinlikle ba-

şarılı olacak.

11.  Arkadaşımla aşağı yukarı tam beş yıl önce İzmir’de 
görüşmüştüm.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Yanlış sözcük kullanılması

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk-
luğu yoktur?

A) Bu konuda yeterince çalışmasına rağmen bu önemli 
ödülü kazandı.

B) Sokak hayvanları konusuna duygusuz kalmayan 
kişiler bu çalışmayı destekleyecektir.

C) Yarıyıl tatilinde Akdeniz’deki antik kentleri gezmeyi 
planlıyorum.

D) Aşırı yağmur sayesinde ovanın ortasındaki tarlaları 
sel bastı.


