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         Dün yaşanan kaza sonrası çok başım ağrıyor. 
 
1. Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun özdeşi 

aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 

 
A. Bayramda bırak aramayı ziyaret bile etmedi. 
B. Genç öğretmeni dün her yerde aradık. 
C. Hikmet öğretmenine çok saygı duyuyor, seviyor. 
D. İzinsiz kazı alanına girilmez. 
 
 
Öge eksikliği ;  cümlede bulunması gereken ögenin, cümle 
içerisinde kullanılmamasından kaynaklı anlatım 
bozukluğuna sebep olur.  
 
 
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öge 

eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu 
vardır? 

A. Sergilenen eserler kitabının son bölümündendi. 
B. Kuşlar sürü halinde göç ediyorlar. 
C. Kazayı duyar duymaz ben ve Mehmet hastaneye koştu. 
D. Sınıfın birincisini  tebrik etti, ödül verdi. 
 
 
Özne –yüklem uyumsuzluğu;  kişi, tekillik-çoğulluk ve 
öznenin cümle içerisinde kullanılmamasından kaynaklı 
anlatım bozuklukları olarak karşımıza çıkar. 
 
 
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne-yüklem 

uyumsuzluğundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu 
yoktur? 
 

A. Kuşlar bu bahçede ötüşürler. 
B. Ben ve Mehmet hastaneye gittim. 
C. Öğretmenler kurslara kayıt oldular. 
D. Arabalar bu yolda yavaş ilerliyorlar. 

 
 

Senin dertlerini dinleyemedim, yardımcı olamadım. 
 
4. Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek içn 

aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
 

A. ‘’Senin’ sözcüğünden sonra ‘’zor’’ sözcüğü getirilerek. 
B. ‘’Yardımcı olamadım’’ yerine ‘’çözemedim’’ kelimesi 

getirilerek. 
C. ‘’Yardımcı’’ sözcüğünden önce ‘’sana’’ sözcüğü 

getirilerek. 
D.  ‘’Dertlerini’’ sözcüğünü ‘’senin’’den önce getirilerek. 

 
Özne insan ise yüklem tekil de olur çoğul da olur. 
Özne insan dışında bir varlık ise yüklem tekil olur. 
 
5. Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdaki 

cümlelerin hangisinde bu kurala uymamamaktan 
kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır? 

 
A. Köpekler sabah sabah havlamaya başladı. 
B. Bahar gelince ağaçlar çicek açtı. 
C. Öğrenciler zilin çalması ile dışarıya koştular. 
D. Okulun duvarları ve bahçe kapısı şiddetli rüzgarda 

yıkıldılar. 
 
Cümlede ögelerin bulunmaması, eksik verilmesi anlatım 
bozukluğuna yol açar. 
 
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öge 

eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu 
vardır? 

 
A. Annem yemeklerin altını evden çıkmadan kıstı. 
B. Sokakta top oynayan çocuklar mahalleye neşe kattı. 
C. Ayşe ödevlerini yaptı, gezmeye gitti. 
D. Oynanan maç herkesi memnun etti, maç sonrası 

stattan memnun ayrıldı. 
 
 
 
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım 

bozukluğu yoktur? 
 

A. Bayramlarda bırak gelmeyi telefonla bile aramaz. 
B. Genç adamı karşıya geçerirken düşeyazdı. 
C. Okuduklarını rafa kaldırdım. 
D. Hakan hazırlıkları bitirdi, bu yaz düğün yapacak. 
 
Birden çok yüklemli cümlelerde özne yüklemler ile uyumlu 
olmalıdır. Uyumlu olmadığı zaman özne ekskliğinden 
kaynaklı anlatım bozukluğuna yol açar. 
 
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yukarıdaki 

nedenden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır? 
 

A. Dün çocuklar top oynadı , terli terli su içtiler. 
B. Barış yeni şiir kitabını çıkardı, şimdi yeni öykü kitabını 

yazıyor. 
C. Herkes kitap okuyor, cahillik etmiyordu.  
D. Hastalar hastanede tedavi görüyor, tedavi sonrası 

taburcu oluyordu. 
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Yüklem 1. tekil ve diğer kişiler olduğunda 1. Çoğul kişi 
ekiyle çekimlenir. 

 
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala 

uymamaktan kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır? 
 

A. Ahmet,Mehmet ve Selim bu toprakların isimleridir. 
B. Ben ve kızım bu sabah parkta gittim. 
C. Söylenen sözler Barış ve Hakan’ı mutlu etti. 
D. Sen ve Ali bu işi başaracaksınız. 
 
 
 
 
Düğün hazırlıkları yapan Hakan Hoca acil bankadan kredi 
çekmek ister. 
 
10. Yukarıdaki cümlede yer alan anlatım bozukluğun 

sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
  
A. Gereksiz sözcük kullanımı 
B. Anlam belirsizliği 
C. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 
D. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması 
 
 
 
 
Türkçede Arapça ve Fransızca dillerinden dilimize 
yerleşmiş kelimeler vardır. 
 
11. Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu nasıl 

giderilebilir? 
 
A. ‘’Türkçede’’ kelimesi dillerinden sonra getirilerek. 
B. ‘’Arapça’’ kelimesinden sonra dili kelimesi getirilerek. 
C. ‘’Dilleri’’ kelimesi cümleden atılarak ‘’-den’’ eki 

Fransızcaya getirilerek. 
D. ‘’Kelimeler’’ sözcüğü ‘’Türkçede’’ sözcüğünden sonra 

getirilerek. 
 
 
 
 
Ben bu sınava çok çalıştım, bu sınavı kesin kazanabilirim. 
 
12. Yukarıdaki cümlede yer alan anlatım bozukluğun 

sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması 
B. Gereksiz sözcük kullanımı 
C. Mantık yanlışlığı 
D. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 
 
 
 

 
Hakan, Alparslan ,Yavuz ve Barış aralarında 

Bozukmatik adlı oyunu oynamak istemektedirler. 

 
Oyunun kuralı şöyledir: 
 

- Öğretmenleri içerisinde anlatım bozukluğu olan 
dört cümle yazıp kutuya atmıştır. 

- Kutudan rastgele çekilen cümlelerdeki anlatım 
bozukluklarını doğru bulan kişi 100 puan 
kazanacaktır. 

 
 
 
 
Öğretmenin  kutuya attığı cümleler şu şekildedir: 
 

I. Seninle değil şehir içinde gezmek, dünya turuna 
bile çıkılmaz. 

II. Son yapılan yarışmada birinci olduğuna sevindim. 
III. Bütün problemler çözülüp öyle gidecekti. 
IV. Çocuklar izinsiz inşaata girmeye kalktı. 

 
 
 
 
 
Öğrencilerin cümlelere verdiği cevaplar sırasıyla 
söyledir: 
 
 
Barış: Çatı Uyuşmazlığı-Zamir Eksikliği-Mantık Hatası-
Sözcüğün yanlış yerde kullanılması 
 
Hakan:Nesne eksikliği- Tamlama yanlışığı-Mantık Hatası-
Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 
 
Yavuz: Mantık Hatası- Zamir Eksikliği- Çatı Uyuşmazlığı- 
Sözcüğün yanlış yerde kullanılması 
 
Alparslan:Zamir Eksikliği-Gereksiz sözcük kullanımı-Anlam 
belirsizliği Sözcüğün anlamda kullanılması 
 
 
 
 
13. Oyunun sonunda cümlelerdeki anlatım 

bozukluklarını  tümünü bularak 100 puan alan ve 
oyunu kazanan kimdir? 

 
 

A. Hakan  
B. Barış 
C. Yavuz 
D. Alparslan 


