
 

 

 

SORU 1               (Yılmaz DEMİRBAŞ) 

Yılmaz öğretmen, anlatım bozukluğu konusunu 

anlatırken öğrencilere not olarak bir açıklama 

yazdırmış ve örnek olarak da hem doğrusunu 

hem de yanlışını verdiği “Kuşlar ağaçlarda ötüyor-

lar.” değil, “Kuşlar ağaçlarda ötüyor.” cümlesini 

yazdırmıştır.  

Buna göre Yılmaz öğretmenin örnek vererek 

anlattığı anlatım bozukluğu notu nedir? 

A) Eğer özne bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar 

ya da soyut kavramlarsa, yüklem daima tekil 

olur.  

B) Bir sözcük dilbilgisi kurallarına aykırı türetilirse 

anlatım bozukluğu doğar. 

C) Türkçede sıfatlar çoğul anlam verirse isimler 

çoğul eki almaz.  

D) Cümlede öznenin ifade ettiği şahıslarla yük-

lemin bildirdiği şahıs arasında bir uyum olma-

lıdır. 

 

SORU 2                     (Kubilay ORAL) 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu tür bir anla-

tım bozukluğu yapılmıştır? 

A) Bundan sonra özel ve devlet hastanelerini 

daha az kişi ziyaret edecek. 

B) Bırakın domates doğramayı yemek bile ya-

pamaz o. 

C) Biz kitap okumasını seven bir millet değiliz. 

D) Çorum’u çok sevmişti ve dönmeyi düşünmü-

yordu. 

 

 

 

 

SORU 3                     (Kubilay ORAL) 

 

Bu cümlelerde yapılan anlatım bozukluğunun 

sebebi hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) İnsan dışında kalan bütün varlıklar çoğul veya 

tekil özne oldukları zaman yüklem   tekil olur. 

B) Fiilimsi ile kurulan bileşik cümlelerde, fiilimsi 

ile yüklemin çatı bakımından birbiriyle uyum-

suz olması anlatım bozukluğuna yol açar. 

C) Cümlede aktarılan bilgilerin mantık ve bilgi 

bakımından doğru olmaması anlatım bozuklu-

ğuna sebep olur. 

D) Sıralı ve bağlı cümlelerde ortak kullanıma 

uygun olmadığı  halde  bazı öğeler ortak  kul-

lanılması anlatım bozukluğuna sebep olur. 

 
SORU 4                     (Kubilay ORAL) 

 

Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının ne-

denleri eşleştirildiğinde hangi ikisi dışta kalır? 

A) 1 ve 2  B) 2 ve 3  

C) 3 ve 5  D) 4 ve 5 

 

Gerekli tüm hazırlıklar yapılıp toplantıya 
başladılar.

Hep beraber şarkılar söyledik, sonra da
dans edildi.

1. 
•Kahvaltıda peynir ekmek ve çay içtik. 

2 

•Çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç 
ilgilenmezdi. 

3. 

•Dernek müdürünün yetkileri alındı ve 
kovuldu. 

4 

•Aldığı şeyler hem pahalı hem de kaliteli 
değilmiş. 

5 

•Herkes kazayı seyrediyor, yardım 
etmeyi düşünmüyordu. 

Sıfat veya isim tamlamalarının,
uygun olmadığı halde aynı tam-
lanana bağlanması anlatım bo-
zukluğuna sebep olur.
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SORU 5                     (Kubilay ORAL) 

 

Özne-yüklem uyumlarıyla ilgili verilen kurallara 

örnek olarak aşağıdaki seçenekler eşleştirilecek-

tir.  

Buna göre hangi seçenek bu kurallardan birisi 

ile eşleştirilemez? 

A) Bizim takım tam kadro olarak sahaya çıktılar. 

B) Bu arabalar ülke koşullarına uygun olarak 

yapılmışlar. 

C) Ali, Ahmet ve ben dün size uğramışlar. 

D) Tartışmalar sabaha kadar hararetli bir şekilde 

devam ettiler. 

 

 

SORU 6                      (Kubilay ORAL) 

 Cümle Neden 

1 Düşman kenti bombaladı 
ama giremedi. 

Dolaylı Tümleç 
Eksikliği 

2 Size teşekkür etmek ve kut-
lamak istiyor. 

Nesne Eksikliği 

3 Sizi önemseyen ve inanan 
insanlar var. 

Nesne Eksikliği 

4 Kadının içeri girmesiyle çık-
ması bir oldu. 

Dolaylı Tümleç 
Eksikliği 

5 Yazıya özendiği, dikkatle 
yazdığı belliydi. 

Nesne Eksikliği 

 
Bu cümlelerde anlatım bozukluğunun nedenleri 

yazılmıştır. 

Hangi cümlelerde anlatım bozukluğu nedeni 

yanlış gösterilmiştir? 

A) 1 ve 4  B) 2 ve 3 

C) 3 ve 4  D) 4 ve 5 

 

SORU 7                      (Kubilay ORAL) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bo-

zukluğu yoktur?

A) Çok emek verilip az para kazanılmış.

B) Benden kuşku etmemelisin.

C) Dedesine yardım ederek mutlu olmasını sağ-

ladı.

D) Bu duygular geçici ve insanı yanıltıcı olduğu

bilinmelidir.

 

 

SORU 8                      (Kubilay ORAL) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bo-

zukluğu vardır? 

A) Sanatçı gerçeğe ulaşır, onu yorumlar. 

B) Bu güçlüklerle nasıl başa çıktı? 

C) İnsanlara öfkelendiren, sinilerini bozan neden-

lere bakalım. 

D) Boşuna umutlanma oraya gelmeyeceğim. 

 

 

 

SORU 9                      (Kubilay ORAL) 

 

Bu açıklamaya uygun bir örnek aşağıdaki 

cümlelerin hangisinde vardır? 

A) Ordular uzun süredir savaşıyor. 

B) Dağlar beyaz şallarını omuzlarına attılar. 

C) Gülüşmeler çok uzun sürdüler. 

D) Derse on öğrenci girmediler. 

Topluluk isimleri özne 
ise yüklem tekil olur; 

ancak topluluk isimleri 
çoğul eki alıyorsa 
yüklem de alabilir. 

Bitki, hayvan, cansız 
varlık ve organ isimleri 
çoğul durumda özne 
ise yüklem tekil olur. 

Eylem isimleri, çoğul 
özne ise yüklem tekil 

olur. 

İnsan dışı varlıklar kişileştirme 

yolu ile çoğul özne ise yüklem de 

çoğul olabilir.
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