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Anlatım Bozukluğu-1

1.  1. Ev alırken herkesin fikir ve görüşlerine başvurdu. 
2. Sanırım Ahmet buraya sabah gelmiş olmalı.
3. Simit ve çay içmek için deniz kenarına gittik.
4. Ne demek istediğini bir türlü anlayamadım.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bo-
zukluğu yoktur?

A) 1.           B) 2.         C) 3.                 D) 4.

2.  Yaşanmış tecrübelerini genç kuşaklara aktarmayı 
amaçlıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Anlamı başka sözcükte bulunan bir sözcüğün ge-
reksiz yere kullanılması

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

C) Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması
D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması

3.  Bir insanın kendisiyle ilgili kararlarına herkes karışa-
maz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin 
hangisiyle giderilebilir?

A) ‟bir” sözcüğü cümleden çıkarılarak
B) ‟kendisiyle ilgili kararlarına” sözü yerine ‟kendi ka-

rarlarına” sözü getirilerek
C) ‟herkes” sözcüğü yerine ‟kimse” sözcüğü kullanıla-

rak
D) ‟ilgili” sözcüğünden sonra ‟özel” sözcüğü getirilerek

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem 
uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozuk-
luğu vardır?

A) Verilen görevleri başarıyla yerine getirince ustanın 
gözüne battı.

B) Bayramda şehirde kimse kalmamıştı, tatile gitmişti.
C) Yumuşak huylu ol annen gibi herkesin kalbini kırma.
D) Onun yardımları yüzünden derslerinde başarılı oldu.

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

A) Kendisi hakkındaki asılsız iftiralara bir bir cevap 
verdi.

B) Kağan, başkanlık seçimini yirmi ikiye karşı dokuz 
oyla kazandı.

C) Ben bu tür soruları genellikle hep doğru çözerim.
D) Buraya gelmeyeli aşağı yukarı üç yıl oldu.

6.  Kaza olunca herkes panik oldu, otobüsten inemedi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Eklerin yanlış kullanımı
C) Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması
D) Deyim yanlışlığı
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Anlatım Bozukluğu-1

7.  Bütün arkadaşlarım beni destekliyor ve güveniyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Birbiriyle çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
B) Yer tamlayıcısı eksikliği
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D) Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması

8.  Yıllardır birbirini görmeyen iki kardeş, bir süre karşılıklı 
bakıştıktan sonra derin düşüncelere daldı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde 
başka bir sözcük kullanılması

B) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması
C) Anlamı başka sözcükte bulunan bir sözcüğün ge-

reksiz yere kullanılması
D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

9.  Türkiye, olası bir mülteci akını ihtimaline karşı gerekli 
önlemleri aldı.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu cümledekiyle aynı 
türden bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ahmet, her akşam işe giden babasının ardından 
ağlıyor.

B) Çevrende seni anlayan ve yardım eden insanlar ol-
duğu için çok şanslısın.

C) Onun isteksizliği sayesinde projede başarısız ol-
dum.

D) Müsteşarla ilk kez geçen yıl bir toplantıda tanıştım.

10.  Bu güzel yemekleri kesinlikle teyzem yapmış olabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekiyle aynı 
türden bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ülkemizde yaşayan herkes seçme ve seçilme hak-
kına sahiptir.

B) Sanırım bu inşaat bir ay sonra mutlaka biter.
C) Hepimiz babamın nasihatlerine uyduk ve mutluluğu 

bulduk.
D) Bu ülkede herkes trafik kurallarına uyuyor, bu ne-

denle kimse ceza almıyor.

11.  Kardeşin çok dışarıda oynadığı için yorulmuş.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Çelişen sözcüklerin kullanılması
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
D) Bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde 

başka bir sözcük kullanılması

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül eksikliğin-
den kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Suçlu polisin yanına gelerek masum olduğunu söy-
ledi.

B) Sınıfa en son giren öğrenci utangaç bir şekilde yeri-
ne oturdu.

C) Ne dediği anlaşılmayan adam, etrafa korkuyla bakı-
yordu.

D) Hastaların hepsini uzun uzun süzdükten sonra oda-
ya girdi. 


