
 

 

 

 

SORU 1 

"İki sınav kâğıdı arasındaki ayrıntıyı göremedim." cüm-

lesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşa-

ğıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) "Kâğıdı" sözcüğü cümleden çıkarılmalı. 

B) “İki” sözcüğü “ayrıntıyı" sözcüğünden önce gelmeli. 

C) “İki" sözcüğü cümleden çıkarılmalı. 

D) "Ayrıntıyı" sözcüğü yerine "ayrımı" sözcüğü 

getirilmeli. 

SORU 2 

 

Tablodaki anlatım bozukluğu olmayan kutucuk ta-

ranırsa şeklin yeni görünümü nasıl olur? 

A) 
 

 
 

B) 
 

 
 

C) 

 

D) 

 
 

SORU 3 

Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu var-

dır? 

A) Zeki bir çocuk ama bir o kadar da yaramaz. 

B) Yetenekli bir kız ama nedense bu yeteneğini 

değerlendirmiyor. 

C) Sevimli bir öğrenci; buna karşın çok gayretli. 

D) İyi bir insan ancak çok alıngan. 

 

 

 

 

SORU 4 

 Anlatımı Bozuk Olan Cümle 
Bozukluğun 
Nedeni 

1 
Hastalanması, çocuğun 
derslerinden geri kalmasını 
sağladı. 

Yanlış 
kelime 
kullanılması 

2 
Eski evimizin her yanından 
geçtiğimde, çocukluk yıllarımı 
hatırlıyorum. 

Kelimenin 
yanlış yerde 
kullanılması 

3 
İçeride aşağı yukarı on kadar 
öğrenci vardı. 

Anlamca 
çelişen 
kelimelerin 
bir arada 
kullanılması 

4 
İzmir -Bergama arası tam iki yüz 
on kilometre civarındadır. 

Gereksiz 
kelime 
kullanımı 

 
Eşleştirmelerdeki yanlışlıkların giderilmesi için kaç 

numaralı cümleler yer değiştirmelidir? 

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

 

SORU 5 

1. Koşu, başlamak üzereydi. 

2. Esmer olan, çocuğa yöneldi. 

3. Kadın, öğretmenden destek istedi. 

4. O. kitapçıdan yeni çıktı. 

Tablodaki kaç numaralı cümleden virgül (,) kaldırı-

lırsa, cümlenin anlamı değişmez? 

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

 

SORU 6 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu 

vardır? 

A) Aşağı yukarı iki yıl oldu evden ayrılalı. 

B) Aile bireyleri konuyu masaya yatırdılar. 

C) Ara sıra müzik dinlerim hatta sık sık. 

D) Çocuğun sesi hala kulaklarımda çınlıyor. 

Binnur, ailesine 
son derece 

bağımlı bir kızdır. 

Ali, sınıf 
başkanlığı 

oylamasında 
çekimser kaldı. 

Öğretmenimiz, 
öğrencileri 

arasında ayrıcalık 
yapmaz. 

Vitrindeki eteğin 
fiyatı çok 
pahalıydı. 
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 SORU 7 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyimin söyleyi-

şini değiştirmekten kaynaklanan bir anlatım bo-

zukluğu yapmıştır? 

A) O kadar korktum ki bir anda eteklerim tutuştu. 

B) Heyecandan elim ayağıma dolaştı. 

C) Söze, eğri oturup doğru konuşalım, diye başladı. 

D) Çocuğu baştan ayağa donattı. 

 

 

 

 SORU 8 

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan genç oyuncu ödül 

töreni sırasında ağzı kulaklarındaydı. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı-

dakilerden hangisidir? 

A) Gereksiz kelime kullanımı 

B) Tamlayan ekinin eksikliği 

C) Özne eksikliği 

D) Çatı uyumsuzluğu 

 
 
 
SORU 9 

1. Hayvanları sevmez, uzak dururdu. 

2. Arkadaşlarımı seviyor, önem veriyorum. 

3. Fakirlere yardımcı olur, ellerinden tutardı. 

4. Düşüncelerimi beğenmez, kanıtlanmasını isterdi. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 

dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım 

bozukluğu vardır? 

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

 

 

SORU 10 

Aşağıdakilerin hangisinde kişi adılının eksikliği 

anlam belirsizliğine neden olmuştur? 

A) Bu işi iki günde bitiremeyeceğini söylemiştim. 

B) Arkadaşlarım her zaman seviyeli şakalar yapar. 

C) İlginç bir çalışmaydı, hak ettiği ilgiyi gördü.  

D) İlkbaharda ağaçlarla birlikte tüm doğa canlanır. 

SORU 11 

Aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin yanlış yerde 

kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozuk-

luğu vardır? 

A) En özgün eserler zamana meydan okuyanlardır. 

B) Eğitsel kol çalışmaları salı günleri yapılıyor  

C) Çocuk kitaplarını tanımayan ülkemizde çok çocuk 

var.  

D) Sınıf başkanımız öğretmenimize daima yardımcı 

olur. 

 
SORU 12 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem 

uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Ben ve Ayhan buraya daha önce gelmişti. 

B) Kuşlar ne de güzel uçuyorlar. 

C) Gözlerim yakını iyi görmüyorlar. 

D) Öğretmenler, öğrencilerinin iyiliğini ister. 

 
SORU 13 

Bu soruyu doğru cevaplayan izleyicimizin kim bilir 
     1 

ne sıkıntılardan sonra bu ödülü hak etti. 
     2                 3   4 

Bu cümlede numaralanmış hangi ek, anlatım 

bozukluğuna sebep olmuştur? 

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

 
SORU 14 

Araştırmanın sonucunda gerçekler ortaya çıktı. 

Yukarıdaki cümlesindeki anlatım bozukluğunu 

gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapıl-

malıdır? 

A) "Gerçekler" sözcüğü yerine "doğrular" sözcüğü 

getirilmeli. 

B) "Ortaya" sözcüğü yerine "meydana' sözcüğü 

getirilmeli. 

C) "Sonucunda" sözcüğü yerine "sonunda' sözcüğü 

getirilmeli. 

D) "Çıktı" sözcüğü yerine 'kondu'' sözcüğü getirilmeli. 
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