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A) Aşağıdaki cümlelerde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozuklukları 
yapılmıştır. Düzeltilmesi gereken kelimeyi belirtip doğrusunu yazınız. 

B)  Aşağıdaki cümlelerde tamlama  yanlışlıklarından dolayı anlatım bozuklukları yapılmıştır. 
Cümlelerin doğru kullanımını yazınız. 

Cümleler Kelimenin Doğru 
Kullanımı

1 Dağlar, güneşin sıcaklığını karşıladılar. 

2 Herkes, bizimle alay ediyorlar.

3 Düşünceler, bilgilerle zenginleşirler.

4 Kuşlar, ilkbaharı coşkuyla karşıladılar.

5 Sonbaharın hüznüyle yapraklar bir bir düştüler.

6 Koşuda bir sen bir de Mehmet dereceye girmişti.

7 Doğadaki tüm canlılar, insanların yaptıklarından rahatsızlık duydular.

8 Birkaç arkadaşı ona uğradılar. 

9 Aslanlar, kendilerine bir kral seçtiler.

10 Ali ve ben çok iyi anlaşıyorum.

Cümle Cümlenin Doğrusu

1 Son derste belgisiz ve sayı sıfatlarını gördük.

2 Konferansa özel ve kamu sektörlerini davet etti.

3 Kurumumuz memuru ve tek kadrolususun.

4 Durumu ona söyledim fakat beni dinlediği 
yoktu.

5 Öğretmenine teneffüste birçok sorular götür-
dü.
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D) Aşağıdaki cümlelerde fiilimsiden kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır. Cümleleri 
doğru bir şekilde yazınız. 

E) Aşağıdaki cümlelerde ek eylem yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır. 
Cümleleri doğru yazınız. 

C)  Aşağıdaki cümlelerde ek  yanlışlıklarından dolayı anlatım bozuklukları yapılmıştır. Bu keli-
meleri bulup kelimelerin doğru yazımını yazınız. 

Cümle Kelimenin Doğrusu

1 Beni üzen şey bizden habersiz gittiğidir. 

2 Çocuklarınızın yeteneklerine ilgilenmek gerekir.

3 Ahmet ve benim yapabileceğim bir soru değildi. 

4 Amcam, bakkalcılığa başladı. 
5 Nedense tüm nedenleri bendeymiş gibi davranıyorlar. 

Cümle Cümlenin Doğrusu

1 Sesini ve yüzünü göremediğim babamı merak 
ediyorum.

2 Yapılan suçlamaların yersiz ve doğru olmadığı-
nı düşünüyorum.

3 Akşam radyo ve TV seyretmemeni istiyorum.

4 Çay ve yemek yemeyi seviyormuş. 
5 Bilgisayarı bir iki gün ya da hiç kullanmadan 

tekrar satarız.

Cümle Cümlenin Doğrusu

1 Kardeşim zeki fakat çalışkan değildi. 

2 Filmin konusu ilginç, anlatımı sıradan değildi. 

3 Fikirlerinde samimi ama fikirleri doğru değildi.

4 Geceleri az, gündüzleri hiç uyumam.

5 Çocuğun boyu uzun fakat güçlü değildi.
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A) Aşağıdaki cümlelerde anlam belirsizliğinden dolayı anlatım bozuklukları yapılmıştır. Bu 
anlam belirsizliklerini giderin. 

1. karşıladı 2. alay ediyor  3. zenginleşti  4. karşıladı  5. düştü
6. girmiştim 7.duydu  4.uğradı  5.seçti  10. anlaşıyoruz

B)  Aşağıdaki cümlelerde anlam deyimlerin yanlış kullanılmasından dolayı anlatım bozuklukları 
yapılmıştır. Yanlış kullanılan deyimleri belirtip kullanılması gereken doğru deyimleri yazınız. 

1. Son derste belgisiz sıfatları ve sayı sıfatlarını gördük.
2. Konferansa özel  sektörler ve kamu sektörlerini davet etti.
3. Kurumumuz memuru ve kurumumuzun tek kadrolususun.
4. Durumu ona söyledim fakat onun beni dinlediği yoktu.
5. Öğretmenine teneffüste birçok soru götürdü.

C) Aşağıdaki cümlelerde mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozuklukları vardır. Cümleleri 
doğru bir şekilde yazınız.

1. (gitmesidir)   2. (yetenekleriyle)   3. (yapabileceğimiz)
4. (bakkallığa)   5. (nedenler)

D) Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarının nedenini belirtin. 

1. Sesini duyamadığım ve yüzünü göremediğim babamı merak ediyorum.
2. Yapılan suçlamaların yersiz olduğunu ve doğru olmadığını düşünüyorum.
3. Akşam radyo dinlememeni ve TV seyretmemeni istiyorum.
4. Çay içmeyi ve yemek yemeyi seviyormuş. 
5. Bilgisayarı bir iki gün kullanıp ya da hiç kullanmadan tekrar satarız.

E) Aşağıdaki cümlelerde ek eylem yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır. 
Cümleleri doğru yazınız. 

1. Kardeşim zekiydi fakat çalışkan değildi.
2. Filmin konusu ilginçti, anlatımı sıradan değildi. 
3. Fikirlerinde samimiydi ama fikirleri doğru değildi.
4. Geceleri az uyurum, gündüzleri hiç uyumam. 
5. Çocuğun boyundu uzun fakat güçlü değildi.


