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1.

4.

I. Aslında arkadaşım bırak koşmayı gol atmayı bile bilmezdi, bunu nasıl becerdi anlayamadım.
II. Antalya’daki tüm sahil kıyılarımız yerli ve yabancı turistle dolup taştı.

B) Belki aradığın mutluluk hiç ummadığın bir yerde, yanı
başındadır.

IV. Tırmanış yapan dağcıların sesleri yansıma yapıyordu.

C) Keskin bir ses geliyor kulağıma, herhâlde yol çalışması var.

V. Bu ay işletmemizi tahminen dört yüz altmış yedi kişi
ziyaret etti.

D) Otoyola zincirsiz araçları kesinlikle almayacaklar gibi
geliyor bana.

(I) Türk edebiyatı içinde şiir diğer edebî türlere nazaran
daha imtiyazlıdır. (II) Edebî metinler içinde şiire ayrılan
yer ile şairlerin edebiyat tarihimiz içindeki durumu da
böyle bir imtiyazın olduğunu gösterir. (III) Zira edebiyat
tarihinde ismi geçen sanatçılara baktığımızda daha çok
şairlerle veya şairliği öne çıkan sanatçılarla karşılaşırız.
(IV) Edebiyat tarihimizin 600 yıllık birikimine baktığımızda
da “şiir ve şair” öne çıkar. (V) Edebiyatımız âdeta şiir tarihi, şairler geçidi gibidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I.

3.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu korumamız
gerekir.

5.

Aynı dönemde yaşayan birbirinin çağdaşı bazı bilim insanları bu olayı ciddiyetle araştırıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
B) Gereksiz sözcük  kullanımı
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
D) Mantık hatası
E) Çelişen sözlerin bir arada kullanımı

●

2.

E) IV ve V.

E) Bir ihtimal, beklediğiniz siparişler bugün tarafınıza
ulaşır.
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D) III ve V.

C) II ve III.
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Numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğunun nedeni aynıdır?
B) I ve IV.

Aşağıdakilerin hangisinde çelişen sözlerin bir arada
kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Kar yoğun bir şekilde yağıyor, sanırım yarın okullar
tatil olacak.

III. Daha pazar ve market alışverişine henüz çıkamadım
ama en kısa zamanda halledeceğim bu işi de.

A) I ve II.

12. Sınıf (A)
Türk Dili ve
Edebiyatı

6.

Eminönü mahşer yeri gibi, ortalıkta dolaşan bir iki seyyar
satıcı dışında kimsecikler yok.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

B) Delikanlı arkadaşlarına olayı heyecan içinde anlatıyordu.

A) Deyimin yanlış anlamda kullanımı

C) Mülakatla alınacak adayların iyi hazırlanması gerekiyor.

C) Çelişen sözlerin bir arada kullanımı

D) Öğrenciler diplomalarını almak için sabırsızlanıyorlardı.

E) Zamir eksikliği

E) Sektördeki ihtiyacı karşılamak için çok çabalamalıyız.

B) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D) Gereksiz sözcük kullanımı
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7.

12. Sınıf (A)
Türk Dili ve
Edebiyatı

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin başına anlam belirsizliğini gidermek için kişi zamiri getirilmelidir?

10. İnsanlar, çok özlediklerini söylemelerine karşı yine de kar
yağdığında şikâyet ediyorlar.

A) Sözlerinize açıklık getirmenizi tüm arkadaşlar bekliyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerden hangisiyle giderilir?

B) Arabamı yanlış yere park ettiğimi sanmıyorum.

A) Yüklemdeki “-lar” ekinin atılmasıyla

C) Düşünceleriniz bir süre sonra yaşam tarzınız hâline
gelebilir.

B) “çok” sözcüğünün “söylemelerine” sözcüğünden
önce kullanılmasıyla

D) Annem, bahçemize çeşitli meyve ağaçları dikmişti.

C) “yağdığında” sözcüğünün yerine “yağınca” sözcüğünü getirilmesiyle

E) Eserlerini tekrar değerlendirmeni tavsiye ederim.

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış
anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım
bozukluğu yapılmıştır?
A) Kar öyle çok yağmıştı ki çam dallarının, karın ağırlığına dayanamayıp kırılma şansı vardı.
B) Sessizliği bazen o kadar çok özlüyorum ki tek başıma
kırlara çıkmak geliyor içimden.
C) Hayat kimilerini fazla mutlulukla, kimilerini ise mutsuzlukla sınıyor.
D) Bir eseri önemli cümlelerinin altını çizerek okumak
bana ayrı bir keyif veriyor.

E) “karşı” sözcüğünün yerine “karşın” sözcüğünün getirilmesiyle

11. Sınavda süre yetişmediği için hiçbir şey yapamadım.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanlış sözcük kullanımı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Mantık hatası
D) Deyim yanlışlığı
E) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı

9.

(I) Deniz kenarlarının dağla karşılaştığı yerlerde kurulan
köyler, suyun maviliğine uzaktan uzağa göz kırparken
toprağın ve taşın sertliğine boynunu büküyor. (II) Bozkır
çocuklarının kalplerini dokuyan toprağın kilimi burada su
ile kendine yeni nakışlar dokuyor. (III) Suyun sanki bir
rüyayı yorumlar gibi akışı kendi gölgesine yenik düşen
şehirlerin taşlarına bir utanç olarak yapışıyor. (IV) Aslında
başlangıçların ve bitişlerin adresi sulara çıkıyor. (V) Göklerin asası yerlerin kalbine değdiğinde sular kendi mührünü çözerek akmaya başlıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
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E) Kimi zaman bir cümle, sayfalar dolusu bir kitaptan
daha hikmetli olabiliyor.
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D) “söylemelerine” sözcüğündeki çokluk ekinin atılmasıyla

12. Serengeti Millî Parkı’nda yaklaşık bin kadar su aygırının
yaşadığı düşünülüyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
B) Mantık hatası
C) Gereksiz sözcük kullanımı
D) Deyimin yanlış anlamda kullanılması
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı

E) V.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

