
                                                   ANLATIM BOZUKLUKLARI 

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “virgül”ün 

kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? 

A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. 

B) Genç,kızın arkasından koştu. 

C) Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu.* 

D) Hırsız, polisi görünce kaçtı. 

 

 

 

 

 

2.”Çok eskiden beri biz bu mahallede 

oturuyoruz.”Hangi sözcük çıkarılırsa cümlenin 

anlamı değişmez? 

A)  çok    *                          B) beri 

C) bu                                   D) biz 

 

 

 

 

 

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Eski konaklar insanlara daha çekici geliyor. 

B) Uzun yıllardan bu yana bu köyde yaşardım.* 

C) Yeşile özlem duyan herkes şehirden kaçıyor. 

D) Yağmurdan sonra ağaçlar bir başka güzel 

görünüyor. 

 

 

 

 

4.”İşlerinin çokluğundan iki gündür uyku 

uyuyamıyordu.”cümlesinde hangi sözcük gereksiz 

kullanılmıştır? 

A) uyku  *                           B) gündür 

C) iki                                 D) işlerinin 

 

 

 

 

5.”Ben bu sıkıntılara ancak senin .....katlanabili- 

rim.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilirse anlatıma amaç katılmış olur? 

A) ile                                  B) için* 

C) kadar                             D) desteğinle 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Törene katılacakların kravat ve smokin giymesi 

gerekiyor. 

B) Büyük kentlerdeki hava kirliliği gün geçtikçe 

artıyor. 

C) Uçak vaktinde gelmediği için bekleyenlerin 

canı sıkıldı. 

D) Bu yıl çay üretiminin artması bekleniyor. 

7.”Eski Ankara Valisi bir basın toplantısı 

yapacakmış.” cümlesindeki anlatım 

bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Özne-yüklem uyuşmazlığı 

B) Gereksiz sözcük kullanımı 

C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 

D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması* 

 

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu yapılmıştır? 

A) Hem seni görmeye hem sohbet etmeye 

geldim.* 

B) Orada gördüklerini anlata anlata bitiremedi. 

C) Gelenden gidenden sizi arayacak zamanım 

olmadı. 

D) Onun eserlerinde yeni bir anlayış görülür. 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir  anlatım 

bozukluğu yapılmıştır? 

A) Yol yürümekten ayaklarıma kara sular indi. 

B) Öğretmenini görünce eli ayağı dolaştı. 

C) Sınıfta olanları Aynur önce bana anlattı. 

D) Sınavdan sonra hiç kimse ne içeri ne de dışarı 

çıksın.* 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu yapılmamıştır? 

A) Ne o beni ne de ben onu aradım. 

B) Adamın suçlu ya da suçsuz olmadığını araştır. 

C) Akşamları evinde eski ama sağlam radyoları 

tamir ederdi. 

D) Her işe burnunu sokuyor, etrafındakileri 

kızdırıyordu.* 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerin  hangisinde anlam 

belirsizliğini gidermek için cümlenin başına kişi 

zamiri getirilmelidir? 

A) Yaptıklarını beğeniyor musun?* 

B) Sınavı bitenler çıkabilir. 

C) Çalışırsan başarırsın. 

D) Sınavın ertelenmesini istedi. 

 



12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

”önce”sözcüğünün atılması, cümlenin anlamında 

eksilme ya da bozulmaya sebep olmaz? 

A) Öğretmen, önce Serap’ın kâğıdını aldı. 

B) Sınava benden önce girenlerin hepsi elendi. 

C) Yatmadan önce pijamalarını giy.* 

D) Biz onunla yıllar önce tanışmıştık. 

 

 

 

 

 

13. “Çalışkanlığı ve efendiliğiyle kısa zamanda 

öğretmenlerin gözüne battı.”cümlesindeki anlatım 

bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Özne-yüklem uyuşmazlığı 

B) Yanlış deyimin kullanılması* 

C) Gereksiz sözcük kullanımı 

D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması 

 

 

 

 

14. “Son zamanlarda dedem sağlığına ve sıhhatine 

gereken özeni göstermiyordu.”cümlesindeki 

anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Özne yüklem uyuşmazlığı 

B) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 

C) Gereksiz sözcük kullanımı* 

D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması 

 

 

 

 

 

15.”Yeni gelen arkadaşımız sınıfa girince 

öğretmene kendini tanıştırdı.”cümlesindeki 

anlatım bozukluğunu gidermek için 

aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) “girince” yerine”girdiğinde”getirilmeli. 

B) “gelen”sözcüğü atılmalı. 

C) “kendini”sözcüğü atılmalı. 

D) “tanıştırdı”sözcüğü yerine”tanıttı”konulmalı.* 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili 

sözcüklerden hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Maçı su götürmez şekilde kazanmıştı.* 

B) İkisi arasında bir ayrıcalık göremedim. 

C) Burada bana benden özgü acıyan yok. 

D) Savaşta verilen her ödevi yerine getirdi. 

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Bayram tatili perşembeden itibaren başlıyor. 

B) Arkadaşımızın başarısı okulda olumlu tepki 

uyandırdı. 

C) Bu iki olay arasında bir bağlantı var sanki.* 

D) Dün aldığım kot pantolonu geri iade ettim. 

 

 

 

 

 

18.” Sık sık öğretmenin yanına gider, çözemediği 

soruları çözdürürdü.”cümlesindeki anlatım 

bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle 

düzeltilebilir? 

A) “sık sık”ikilemesi atılarak. 

B) “çözdürürdü”yükleminden sonra”ona”sözcüğü 

eklenerek.* 

C) “çözdürürdü”yüklemi yerine”sorardı” sözcüğü 

getirilerek. 

D) “yanına” yerine “odasına” sözcüğü getirilerek. 

 

 

 

 

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”senin” 

sözcüğünün çıkarılması, anlatım bozukluğuna 

yol açmaz? 

A) Burada senin hakkın asla kaybolmaz.* 

B) Bu kitap senin değil,Oktay’ın 

C) Kimse senin gibi çalışmıyor. 

D) Bu sınıfta senin kadar yalancı görmedim. 

 

 

 

 

 

20.”Çocuk arkamızdan kapıya kadar gelip, bana bir 

şeyler söylemek istediğini sezdim.”cümlesindeki 

anlatım bozukluğunu gidermek için 

aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) “gelip”sözcüğü”gelerek”yapılmalı. 

B) “kapıya kadar”sözü cümleden çıkarılmalı. 

C) “sezdim”sözcüğü cümleden çıkarılmalı 

D) “çocuk” sözcüğü”çocuğun”yapılmalı* 

 

 

 

 

21.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz 

sözcük kullanımından kullanılmamıştır? 

A) Bu adamlar saygı ve hürmet nedir bilmiyor. 

B) Soğuk sıfırın altında eksi on dolaylarındaydı. 

C) Gençler gelecek ve istikballeri için çok 

çalışmalıdır. 

D) İş arayanlar ilândaki adrese hemen 

başvurmalıdır.* 



22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili 

sözcük gereksiz kullanılmıştır? 

A) Ağaçların sık yeşil yaprakları elektrik ışığıyla 

parıldıyor. 

B) Onlar evi de elden çıkarmak zorunda kaldılar. 

C) Hazırladığım bütün soruları ikinci kez yeniden 

gözden  geçirdim.* 

D) Eski dostlar bu akşam düşüncelerini 

birbirlerine ilettiler. 

 

 

 

 

23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz 

sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu yoktur? 
A) Bunu somut bir örnekle açıklamaya çalışalım.* 

B) Her sabah önce sıcak su ile yıkandıktan sonra 

soğuk suyla duş yapın. 

C) Ben bundan böyle artık oraya gitmek zorunda 

değilim. 

D) Dilimiz yeni sözcük türetilmesine son  derece 

elverişli ve müsaitti. 

 

 

 

 

24.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yerli 

yerinde kullanılmıştır? 

A) İki resim arasında bir ayrıcalık göremedim. 

B) Evde bana benden özgü acıyan yoktur. 

C) Meclisin en etkin milletvekili sayılırdı.* 

D) Ahmet, sınıfın en etken öğrencisiydi. 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayrı 

yüklemlerin ortak öğelere bağlanmasında , bir 

dil ve anlatım yanlışlığı yapılmıştır? 

A) Söylediği sözlerle çocukları etkiledi. 

B) Deneme sınavına katıldı ve başardı.* 

C) Anlatılanları dikkatle dinledi ve not aldı. 

D) Yıllar sonra çocukluk arkadaşımı gördüm ve 

tanıdım. 

 

 

 

 

 

 

 

26.Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım 

yönünden doğru bir cümledir? 

A) Güneş alerji yaptığından gölgeye kaçtı.* 

B) Şöyle çay içilen ,pasta yenilen bir yere gidelim. 

C) Sen kendi yaşındaki yaşıtlarınla oyna. 

D) Adamda moral kalmamış,alıp götürmüşler. 

27.Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım 

yönünden doğru bir cümledir? 
A) Van Gölü’nde cansız bir ceset bulunmuş. 

B) İnsan sonradan geleceğini iyi düşünmelidir. 

C) Tek katlı yerine, çok katlı binaların yapılması 

gerekir.* 

D) Size beş adet daha test vereceğim. 

 

 

 

 

 

28.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde” ise” 

sözcüğüne gerek yoktur? 

A) Mektup yazmış ise gitmekten vazgeçmiştir. 

B) Bunun nedeni ise beni çok sevmemesidir.* 

C) Bunu yapan o ise gidip kendisiyle konuşun. 

D) Yanlış öğrenecek ise hiç öğrenmesin. 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fazla” 

kelimesine gerek yoktur? 

A) Güneşte fazla dolaşmayın. 

B) Buralara fazla yağmur yağma. 

C) Bundan böyle,daha fazla erken kalkmalısın.* 

D) Fırını fazla ısıtmanıza gerek yok. 

 

 

 

 

 

30.”Özel” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde 

yanlış kullanılmıştır? 

A) Bu, Türkiye’nin özel bir durumudur.* 

B) Çocuk, özel okullardan birinde öğrenciydi. 

C) Annesi onun için özel yemekler yapmıştı. 

D) Her oyunun özel kuralları vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Güzel sanatlar, insanın duygu dünyasını 

zenginleştirir. 

B) Çarşıya çıkarken para çantamı yanıma 

almamışım. 

C) Son aldığım kitabı bir türlü okuma fırsatı 

bulamadım. 

D) Sergideki resimlerimin hepsi kendi eserimdir.* 

 



32.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Kitaplarını unuttuğunu söyledim. 

B) Onlar benden çok, inanırlar. 

C) Nereye gideceğini hiç mi hiç söyleme. 

D) Güzelliğin göreceli olduğu doğrudur.* 

 

 

 

 

 

33.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük çıkarılırsa, cümlenin anlamında bir 

değişiklik olmaz? 

A) İstediğiniz gömleği hemen şimdi 

paketleyeceğim.* 

B) Evdekileri gördü, onlarla uzunca söyleşti. 

C) Klasik Türk müziği yeni bir arayış içine 

girmeli. 

D) Arabasını park edebilmek için ileri gitti. 

 

 

 

 

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ”tekrar” 

sözcüğü çıkarılırsa, cümlenin anlamında 

daralma olmaz? 

A) Tekrar bir daha hatırlıyorum, sınav dokuzda 

başlayacak.* 

B) Memnun olduk, hepinizi tekrar bekleriz. 

C) Gerek görüyorsanız bu konuyu tekrar anlatırım. 

D) O film, tekrar gelecek. 

 

 

 

 

35. “Babasına telefon etti; af diledi.”cümlesinde 

hangisi öğenin eksikliğinden kaynaklana bir 

anlatım bozukluğu vardır? 

A)  Dolaylı tümleç *                  B) Zarf tümleci 

C) belirtisiz nesne                     D)Özne 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Hangisinin becerikli, hangisinin becerikli 

olmadığını öğreneceğiz.* 

B) Bu çocuğun çalışıp çalışmadığını 

anlayamadım. 

C) Çoğu konularda anlaştığımız sanıyorum. 

D) Bizdeki hoşgörünün belli bir sınırı yoktur. 

 

 

37. “Çocuk edebiyatımızda da beklenmedik bir 

biçimde ciddiye alınır oldu.” Hangi sözcükten 

sonra virgül (,) konulursa cümledeki anlam 

karışıklığı giderilmiş olur? 
A) Alınır                            B) Biçimde 

C) Çocuk *                         D) Edebiyatımızda 

 

 

 

 

 

 

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 
A) İki yıldır sürekli ve düzenli olarak bu konu 

üzerinde çalışıyorum. 

B) Şirketi almak isteyenlerin teklif ettikleri bu 

öneriyi kabul ediyorum.* 

C) Bana,doğru ve düzgün konuşmasını o 

öğretmişti. 

D) Dün,sabah gece yarılarına kadar hiç durmadan 

bu yazıyı yetiştirebilmek için çalıştım. 

 

 

 

 

39. Bir yargıyı anlatmak için kurulan başka 

anlamlar çıkarılmasına da yol açıyorsa,o cümlede 

açıklık yoktur. Açıklık,cümledeki anlamın kolayca 

anlaşılma niteliğidir. 

Bu tanıma göre,aşağıdaki cümlelerin 

hangisi,açıklık niteliğinden yoksundur? 

A) Babam,biraz önce annemle bana ayakkabı 

almaya gitti.* 

B) Annem,eve gelir gelmez mutfağa koştu. 

C) Ablam,iki yabancı dili de anadili gibi 

konuşabiliyordu. 

D) Ağabeyim,kendini hiçbir kurala bağlı saymıyor 

gönlünce yaşıyordu. 

 

 

 

 

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Bu saatten sonra geleceğini sanmıyorum. 

B) Sanırım onunla tam iki yıldır görüşemiyoruz.* 

C) Yazımın,derginin son sayısına yetişeceğini 

sanmıyorum. 

D) Siz,işlerin hep böyle iyi gideceğini sanmayın. 

 

 

 

 

41. “Tane” sözcüğü,aşağıdakilerden hangisinde 

yanlış anlamda kullanılmıştır? 

A) Evimizin önünde iki tane araba durdu. 

B) Kümeste bugün beş tane yumurta vardı. 

C) Müşteri,garsona dört tane yumruk vurdu.* 

D) Cemile balkonda on tane kestane yedi. 



42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 

yanlış kullanılmıştır? 

A) Hakemin takındığı bu tavır,mide karıştırıcı 

niteliktedir. 

B) Bu yeni uygulamayı ellerine yüzlerine 

bulaştırdılar. 

C) İşleri bozulmuş,ellerinde avuçlarında bir şey 

kalmamıştı. 

D) Biz dönünceye dek eve göz kulak olunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. İnsanın, “Yaşadım.”diyebilmesi için yaşadığı 

günün hakkını vermesine bağlıdır. 

Bu cümledeki dil ve anlatım bozukluğuna neden 

olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Diyebilmesi                     B) Vermesine 

C) Hakkını                             D) İçin* 

 

 

 

 

 

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “daha” 

sözcüğü çıkarılırsa anlam öncekine göre değişir? 
A) Yazımı şimdilik daha yanıtlamadılar. 

B) Çocuk okuldan henüz daha gelmedi. 

C) Kendimi artık daha iyi hissediyorum. 

D) Babam işe şimdi daha yeni gitti. 

 

 

 

 

 

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) O zaman yollarımız fabrikalarımız hiç yok 

denecek kadar azdı. 

B) Uzaktan gelen araba bakkala ekmek 

getiriyordu. 

C) Öğleye doğru su çıkan bir kaynak başında 

konakladık. 

D) Türk ulusu güzel günler görmeye müstahaktır. 

 

 

 

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklık 

yoktur? 
A) Başbakan,bir günde kredi veren iki ülkeyi 

ziyaret etti. 

B) Bu konuda siz ne düşünürsünüz? 

C) En büyük yalancı,en çok kendinden 

bahsedendir. 

D) Tren,yeşil ovaları,mor dağları geride bırakarak 

ilerliyordu. 

 

47. Aşağıdaki  hangisinde virgül kaldırılırsa 

cümlenin anlamı değişir? 

A) Karanlık,dar sokaklardan geçmesi gerekiyordu. 

B) Doktor hanım,yazısını bitirerek doğruldu. 

C) Bu gece nöbet sırası ona gelmişti.* 

D) Küçük, çam ağacının arkasına saklanmıştı. 

 

 

 

 

 

48. Aşağıdakilerin hangisinde”geriye” sözcüğü 

gereksiz kullanılmıştır? 

A) Arabayı geriye doğru itmeye çalışıyorduk. 

B) Pastadan geriye bir dilim kalmıştı.* 

C) Biraz geriye çekersen ben de oturabilirim. 

D) Kaseti geriye sarmıyor bu teyp. 

 

 

 

 

 

49. Deyimlerin kalıplarının bozulması ya da başka 

bir deyimin yerine kullanılması bir anlatım 

bozukluğu sayılır. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir 

durum vardır? 

A) Yıllardır haklı itirazlarımıza göz yumuldu.* 

B) Havadan ilaçlama sineklerin kökünü kazıdı. 

C) Sınavlara kadar imanımız gevreyecek. 

D) Acı haberi duyunca beyninden vurulmuşa 

döndü. 

 

 

 

 

50.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Davranışlarına dikkat eden insanlar 

çevrelerinin beğenilerini kazanırlar. 

B) Sözcüklerin yerinde kullanılması, yazının 

etkileyiciliğini artırır. 

C) Böyle sorumsuz ve bencil bir insanla 

karşılacağımı sanmıyordum. 

D) Yaptığınız hareketin yanlış ve yerinde 

olmadığını size söylemiştim.* 

 

 

 

 

 

51.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Ağabeyim  İzmir’de, ablam Ankara’da okuyor. 

B) Ablam radyo dinlemesini,ben televizyon 

izlemesini severim.* 

C) Sabahları bir bardak suyla  ilaç içiyor. 

D) Ayşe, sen ve ben törende görevliyiz. 

 



52. “Öğretmen kızınca defteri ben, kitabı 

ağabeyimle ciltledik.”cümlesindeki anlarım 

bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Özne-yüklem uyuşmazlığı* 

B) Gereksiz sözcük kullanımı 

C) Tümleç-yüklem uyuşmazlığı 

D) Sözcüklerin yerinde kullanılmaması 

 

 

 

 

53.Burcu her yıl köye gider ve çok sever.”Bu 

cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir? 

A) “ve”sözcüğünden sonra”köyü”getirilmeli. 

B) “ve”kaldırılmalı,”virgül (‘ )”konulmalı. 

C) “Burcu”sözünden sonra “virgül” getirilmeli. 

D) “sever”sözcüğü”severdi”yapılmalı. 

 

 

 

 

 

54.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , nesne 

eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu  vardır? 

A) Dün verdiğin kitabı okudum ve beğendim. 

B) Gelmenizi özlemle bekliyoruz ,çok istiyoruz. 

C) Ne yapacağını bilmiyor, kimseye de 

sormuyordu. 

D) Eskiden beri okumaya tutkunum,seviyorum.* 

 

 

 

 

 

55.Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 
A) Öfkesi sonunda yatışmıştı.* 

B) Zor bir işin altından kalkmıştık. 

C) Kendisiyle sık sık görüşüyorduk. 

D) Dostluğumuz günden güne gelişiyor. 

 

 

 

 

56.Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Başarısına sevindik ve tüm kalbimizle 

kutladık.* 

B) Verdiğin tabloyu çok beğendi ve duvara astı. 

C) Yaşlı adam yaz kış evde oturur,sokağa hiç 

çıkmazdı. 

D) Bütün çarşıyı gezdi;ama aradığı ayakkabıyı 

bulamadı. 

 

 

 

 

 

57.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün çıkarılması, cümlenin anlamında 

daralmaya yol açmaz? 

A) Yaşlı doktor,  bir hastayla konuşuyordu. 

B) Uçaklar, kente havadan bomba 

yağdırıyorlardı.* 

C) Denizin serin sularında kendimizi çok mutlu 

hissediyorduk. 

D) Genç kızın mavi gözleri hüzün doluydu. 

 

 

 

 

 

 

58.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Bir evde toplanır sabaha dek söyleşirdik.* 

B) Mor menekşeler ve bitkiler, sabah aydınlığını 

yaşıyorlardı. 

C) İnsan kötü olaylar karşısında sabırlı bir yılgın 

olmamalı. 

D) Biraz hasta, ya da hasta olmayan herkes 

hastane kapısına toplanmıştır. 

 

 

 

 

 

59.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Evin kapısını bir hayli uğraşarak açtı ve girdi.* 

B) Yazıda plân, anlatılacakların sıraya konmasıdır. 

C) Makalede sanat amacı güdülmez. 

D) Nurullah Ataç, bizde deneme türünün ustasıdır. 

 

 

 

 

60. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Geziye giden öğrenci grubu bugün döndü. 

B) Çevik bir hareketle ona doğru döndü ve yanına 

çağırdı.* 

C) Güneş ışığı bitkileri ve hayvanları önemli 

ölçüde etkiler. 

D) Düşüncelerini yazmaya önem verir. 

 

 

 

 

61.”Ona” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde gereksiz kullanılmıştır? 

A) Yazar;yeni romanını bitirmiş,ama ona ad 

bulamamış. 

B) Kardeşine daha sevecen yaklaşmalı, ona ilgi 

göstermelisin.* 

C) Uzak gir gezeğeni nasıl görebiliriz,ona nasıl 

ulaşabiliriz. 

D) Onu görmediğim için olayı ona anlatamadım. 



62.Aşağıdaki cümlelerin   hangisinin başına 

anlam belirsizliğini gidermek için bir kişi zamiri 

getirilmelidir? 

A) Son kasetinin çok sattığını okudum.* 

B) Bize geleceklerini kendileri söyledi. 

C) Öğretmenlik yaşamınızın kaçıncı yılındasınız? 

D) Bir kitapçı olarak hangi tür kitapların 

satışından memnunsunuz? 

 

 

 

 

 

63.Aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde”onlara”sözcüğünün çıkarılması 

anlatım bozukluğuna neden olur? 

A) Öğrenciler hiç sormaz,onlara zor sorular 

sorardı. 

B) Herkesi çok sever,onlara içten davranırdı. 

C) Yoksullara yardım eder,onlara her zaman ilgi 

gösterirdi. 

D) Komşularına  gidip gelir,onlara iyi 

davranmaktan zevk alırdı. 

 

 

 

 

 

 

64.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı 

tümleç eksikliğinden doğan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) İnsanları anlamaya çalışır ve hep güvenirdi.* 

B) Dostlar unutursa bizi,biz de yalnızlıkla 

avunuruz. 

C) Yaz yağmuru geldi ve etraftakileri neşe sardı. 

D) Apartman kapısı açıldı, sonra bir sessizlik oldu. 

 

 

 

 

 

 

65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne 

eksikliğinden ötürü anlatım bozuktur? 

A) Ankara’daki tüm piyeslere gitti,izledi.* 

B) Orayı gördü ve çok fazla sevindi. 

C) Zavallılara çok acıdı,yardım etti. 

D) Söylentilere karışmaz aldırmazdı. 

 

 

 

 

66. “Çocuğa dikkatlice baktı ve tanıdı.” 

Cümlesindeki anlam bozukluğunun nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özne eksikliği                 

B) Nesne eksikliği* 

C) Gereksiz sözcük kullanımı      

D) Özne yüklem uyumsuzluğu 

67. “Etkilemek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde  yanlış kullanılmıştır? 

A) Doktorlar yıllardır kahvenin kalbi etkilediğini 

söylerler. 

B) Suyun bulanıklığı dipteki çakılların 

görünmesini etkiliyordu.* 

C) Kötü hava koşulları yurdumuzu bir süre daha 

etkileyecek 

D) Sanatçının,insanı etkileyen güzel bir ses tonu 

var. 

 

 

 

 

68. Deyimlerim önemli bir özelliği kalıplaşmış 

olmasıdır. Bu kalıp bozulduğunda deyim anlamını 

yitirir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyimde 

böyle bir yanlışlık yapılmamıştır? 

A) Bir anda süt dökmüş kediye dönmüştü.* 

B) “Hepsinin köküne kibrit suyu ekmeli” diyordu. 

C) Onu çok iyi tanırım; hasır altından su yürütür. 

D) Şimdi yan oturup doğru konuşalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış 

anlamda kullanılan bir sözcük anlatım 

bozukluğuna neden olmaktadır? 
A) Sokakları kapsayan çöp torbaları çevreye kötü 

kokular yayıyor.* 

B) Toplantı salonunda çekimser oy kullanacak bir 

delege vardı. 

C) Annem evde akşam yemeğini hazırlıyor. 

D) Okuma teşvik etmek devletin görevi olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır? 

A) Yurtdışında okuma olasılığı bulan kişilerden 

biri de bendim. 

B) Düzenli çalışan kişiler mutlaka başarılı 

olacaktır. 

C) Dün yapılan oylamada bazı milletvekilleri 

çekimser kaldı. 

D) Bu konuyla ilgili bir çok kitap da 

yayımlanmıştır. 

 



71.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Bütün masraflarım ailemce giderildi. 

B) Üniversite sınavını kazanmayı göze aldım. 

C) Çalışmayı sevdiği gibi eğlenmeyi de seviyor. 

D) Bende sizi anlıyor ve hak veriyorum. 

 

 

 

 

72.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış 

sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Henüz koltukları değiştirme olanağımız 

olmadı. 

B) Maçı kazanma olasılığımız hâlâ var. 

C) Maç sahada yapılmazsa başka olanaklar 

düşünürüz. 

D) İşi olasılıklara bırakmayalım lütfen! 

 

 

 

 

 

 

73.”Ben kesinlikle onun da bizimle geleceğini 

sanıyorum.” Bu cümledeki anlatım 

bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Çelişen sözcük kullanılması* 

B) Gereksiz sözcük kullanılması 

C) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması 

D) Tamlamanın yanlış kullanılması 

 

 

 

74.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün çıkarılması, cümlenin anlamında 

değişikliğe yol açar? 

A) İki de bir arşıma çıkıyor,sanki beni izliyor.* 

B) Ayrıntıları iyi seçiyor,bunları ustaca işliyor. 

C) Bu ilaçları iki günde bir, gün aşırı alacaksın. 

D) Seslendiğimi duyunca oturduğu yerden ayağa 

kalkıp yanıma geldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.Aşağıdaki cümlelerin hangisinden okunuşuna 

göre iki anlam çıkar? 

A) Artık sizinle bu konuyu görüşmeyeceğim. 

B) Artık benden oraya gitmemi baklama. 

C) Artık sebzeleri toplayıp pişirmiyordu.* 

D) Artık benden yardım beklemeyin. 

 

 

76.Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük 

kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu 

vardır? 
A) Sağlıcakla kalın, mutlu olu diyerek ayrıldı. 

B) Çok çalışkan,gayretli bir adam. 

C) Tertipsiz,düzensiz bir salona alındık 

D) Herkes görev ve sorumluluğunu bilmeli.* 

 

 

 

 

 

77.”Kaplamak” sözcüğü, aşağıdakilerin 

hangisinde yanlış kullanılmıştır? 

A) Anadolu’yu  kaplayan gezime bugün 

çıkacağım.* 

B) Gökyüzünü kaplayan bulutlar içimi kararttı. 

C) Ortalığı kaplayan sessizlik beni çok korkuttu. 

D) Yorgan kaplayan adam apansız bayıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

78.Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) İnsan kendisini bir tiyatro binasında 

sanıyordu.* 

B) Kara bahtıma darıla darıla geçti bu ömrüm. 

C) Biz sınıfa girerken o yerine oturmuştu bile. 

D) Gemi, rıhtıma veda etmek  üzeredir. 

 

 

 

 

 

 

 

79.Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Çocukları, biraz daha büyük ve toplanmış 

buldum.* 

B) Bazen ayak sesleri duyarım dört yanımda 

C) Oğlum okuluna yeni gidiyordu. 

D) Ağabeyim düğününden kalan üç beşibirliği 

bozdurdu. 

 

 

 

 

 

80.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Sırtım yere gelmez artık. 

B) Kalabalık eve sığmaz,taşardı. 

C) Yüreğimi bir keder sıkar. 

D) Bülbül yine gül dalında ötüyor. 



81.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Sular tersine akınca dostluk bir noktada 

kesiliverir. 

B) O yavruların bir durumunu göreceksin.* 

C) Güzel günler görecek, ay ışığında  gülecektik. 

D) Şair gönlüm, karanlıklar ötesine kanat açar. 

 

 

 

 

 

82.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolaylı 

tümleç” eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Buralara geldiler, bu insanlarla bir oldular. 

B) Ne yapsalar,  ne etseler dokunuyor.* 

C) Niçin kapımızda korku bekler? 

D) Yücelir de ya kaleye yaslanır. 

 

 

 

 

 

83. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”nesne” 

eksikliğinden   kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Evi tamir ettirdim ve boyadım. 

B) Gün gelecek sende öğreneceksin.* 

C) Bu boyaları kullanamazsın bozulmuş. 

D) Aza kanat etmeyen, çoğu hiç bulamaz. 

 

 

 

 

 

 

84.Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Çevresi seviyor, onun kirlenmesine çok 

üzülüyorum. 

B) Çalışmaktan yorulmuş, yatar yatmaz uyuya 

kalmıştı. 

C) Bu diyarın ekmeğinden, suyundan içtim.* 

D) Çiçekleri dalında koklamak güzeldir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.Aşağıdakilerin hangisinde, bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) İnanınca, bütün dilekler gerçeklenir.* 

B) Gökler, gönlünce mavi olsun. 

C) Sevincin, yüzünden belli oluyor. 

D) Vakti, birden bıçak gibi kestiler. 

 

86.Aşağıdakilerin hangisinin başına zamir 

getirildiğinde anlam karmaşası önlenir? 

A) Gövdeni nasıl taşırsın bilmem! 

B) İşine akıl sır erdiremiyorum.* 

C) Masası çok renkli kişilerle doluydu. 

D) Kalemi her yazıyı yazmaz. 

 

 

 

 

 

87.Aşağıdakilerin hangisinde anlam 

karmaşasından kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Gülen de ağlayan da belli değil. 

B) Yabancı olanları dikkatle dinledi.* 

C) Şehir uyuyorken, yolcu yola koyuldu. 

D) Kalbi, görünmeyen eller tırmalar. 

 

 

 

 

 

 

88.Aşağıdakilerin hangisinde  anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Yapılacak iş, zamanında yapılmalıdır. 

B) Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. 

C) Bir gün iki çocuğun konuşmasına kulak 

konuğu oldum.* 

D) Paranın satın alamayacağı şeyler de vardır. 

 

 

 

 

 

 

89.Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Herkes gibi benim de hatalarım olmuştur. 

B) Bu sözleriyle ne seni ne beni övüyor. 

C) Bir günlük gazetede makaleler yazdım.* 

D) Makinelere bile sık sık gözden geçiriliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

90.Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Biri yârdan geçmiş, öteki serden. 

B) Cambaz ite, balık dipte gerek. 

C) Bu işe ne ben, ne sen karış.* 

D) Gurbette her şey dokunuyor bana. 

 

 

 

 



91.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem 

uyuşmazlığı yönünden bir anlatım bozukluğu 

vardır? 

A) Bazılarımız eldiven takmamıştı. 

B) Ben,sen ve onlar birlikte yürüyorlar. 

C) Yolculuk sırasında fazla eşya taşımayı 

sevmem. 

D) Beklediğimiz otobüs, yarım saat geç eldi. 

 

 

 

 

 

92.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama 

gelen iki sözcüğün bir arada kullanılması 

nedeniyle bir anlatım bozukluğu vardır? 

A) Her çeşit,  türlü spor gösterilerini izlemeyi 

severim. 

B) İnsanlar toplu yaşamaktan hoşlanırlar. 

C) Bu yaz sıcaktan çok bunaldık. 

D) Her söylenene kulak asma. 

 

 

 

 

93.Aşağıdakilerin hangisinde özne yokluğundan 

kaynaklanan  bir anlatım bozukluğu vardır? 

A) Kalabalığın dertlerini söylemekle bitmiyor.* 

B) Sınavdaki başarısı, bütün aileyi sevince boğdu. 

C) Beklediğimiz gün,  geldi çattı. 

D) Bütün işler, bu hafta sonu üst üste geldi. 

 

 

 

 

 

94.Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde gereksiz 

sözcük kullanımından doğan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) O yırtık gömleği niye sırtından atmıyorsun? 

B) Bana yaptıklarından dolayı ona kırgınım. 

C) Donup buz tutan gölde kaydık.* 

D) Kimileri sorumluluk almaktan kaçınır. 

 

 

 

 

 

95.”Yazarın bir görevi de anadilini korumak ve 

sahip çıkmaktır.”cümlesindeki anlatım 

bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Nesne eksikliği 

B) Dolaylı tümleç eksikliği* 

C) Gereksiz sözcük kullanımı 

D) Özne eksikliği 

 

 

 

 

96. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Müzik ruhun gıdasıdır. 

B) Not defterimi dershanede unutmuşum. 

C) Masadaki kitaplarımın hepsi benimdir.* 

D) Derginin son sayısını alamadım. 

 

 

 

 

 

 

97.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Pencereyi açtım,bakmaya başlamıştım. 

B) Yazılara baktım ,iyice okudum. 

C) Türkçe dersinde tuttuğu notları dosyaladı, 

inceledi.* 

D) Özel dersten vazgeçmemeli, sürekli gitmelisin. 

 

 

 

 

 

98.Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı 

sözcüklerin kullanımı anlatım bozukluğuna yol 

açmıştır? 

A) Elindekileri teker teker masaya koydu. 

B) Her konuda bilir bilmez konuşur. 

C) Etrafını dağıtmaktan zevk alıyor olmalı. 

D) Değişik, farklı konuları tartışmayı sever.* 

 

 

 

 

99. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Ayvayı soydu,ince ince dilimlere ayırdı. 

B) Boyuna ve uzunluğuna çizgili elbiseler onu 

zayıf gösteriyor.* 

C) Sporun her dalına ilgi duyuyor. 

D) Lafı gediğine koymasını bilir. 

 

 

 

 

 

100. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

anlatım bozukluğu yoktur? 

A) Defalarca hapşırdı, sulu gözlerle etrafına 

bakındı.* 

B) Öğretmenle önce ben,sonra Nurten konuşsun. 

C) Aileni sevseydin,aileni kırmazdın. 

D) Parayı vermek istemedin,suçladın. 

 

 

 

 

 

 



101. Aşağıdakilerin hangisinde virgül 

kaldırılırsa,cümlenin anlamı değişmez? 
A) Kerpiç iki katlı,beyaz badanalı bir evde 

doğdum.* 

B) O,simitçiyi göz hapsine aldım. 

C) Doktor,hastalara armağan alıyordu. 

D) Kapıcı,bayana hizmet veriyordu. 

 

 

 

 

 

         SINAV SORULARI 

 

102.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi söylenişi 

değiştirildiği için kusurludur? 

A) Çalma el kapısını, çalarlar kapını. 

B) Dost ile ye iç,alışveriş etme. 

C) Derdini söylemeyen ilaç bulamaz.* (derman) 

D) Deve bir akçeye, deve bin akçeye. 

 

 

 

 

 

103. “Bugün Türkiye’nin turizm alanında gelişmiş 

turist bölgeleri vardır.”cümlesinde hangi kelime 

gereksiz ve yanlış kullanılmıştır? 

A) turizm                                       B) alanında 

C) turist                                          D)  Türkiye’nin 

 

 

 

 

104. “Para kazanmak için gençliğini 

harcadı.”ifadesinden sonra, aşağıdakilerden 

hangisinin getirilmesi uygun değildir? 

A) Fakat umduğunu bulamadı. 

B) Lâkin tembelliğinin cezasını çekti.* 

C) Ama sonunda zengin oldu. 

D) Şimdi rahat etmek onun hakkıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”de,da” 

çıkarıldığında  cümlenin anlamında bir 

değişiklik olmaz? 

A) Bu yüz bana hiç de yabancı değil.* 

B) Bu şiiri de bana okuyabilir misin? 

C) Geziye sen de katılmamışsın. 

D) Bu yaz da tatile çıkamayacağız. 

 

 

 

 

106. “Kasadaki adam, bir yandan para, bir yandan 

da paket yapıyordu.”cümlesindeki anlam 

bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden 

hangisi yapılmalıdır? 

A) “Para”kelimesinden sonra”alıyor”kelimesi 

getirilmelidir.* 

B) “Paket” ve “para”kelimeleri yer 

değiştirmelidir. 

C) “de”bağlacı “adam”kelimesinden sonra 

kullanılmalıdır. 

D) Cümlenin öznesi çoğul hale getirilmelidir. 

 

 

 

 

107.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım  

bozukluğu vardır? 

A) Akşama kadar fazla oturduk.* 

B) Havuzda çok fazla kaldı. 

C) Yemeğin suyu fazla geldi. 

D) Kasadaki para fazla çıktı. 

 

 

 

 

 

 

108. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Bahçeye pek çok fidan ekmişler.* 

B) Orman ,erozyonu önler. 

C) Arkadaşımın elini sıkıp tebrik etti. 

D) Evimize tekrar geleceğini söyledi. 

 

 

 

 

 

109.Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır? 

A) Tarih ve tabiat burada iç içe yaşar. 

B) Şehrin omzunda,hemen uzağında bir tepe var.* 

C) Dere çağıl çağıl köpürerek akıyor. 

D) Kavaklar afif rüzgârda bile hışırdar. 

 

 

 

 

 

110.Hangi cümlede virgül kaldırılırsa anlam 

değişir? 

A) Geç kalınca,sizi aramaktan vazgeçti. 

B) Çocuklar, koşarak gözden kayboldular. 

C) Bu genç, doktorla görüşmeye gitti.* 

D) Bir varmış,bir yokmuş. 

 

 

 

 

 

 



111.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Ne engel ne sınır tanımaz.* 

B) Ne verecek ne alacaksın. 

C) Senelerdir ne aradı, ne sordu. 

D) Anlaşmazlığın sebebi ne  o, ne bu. 

 

 

 

 

112. “Ben güzel konuşmayı huy edindim ve bundan 

da zarar görmedim.”cümlesinden aşağıdakilerin 

hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez? 

A) Ben *                                B) Güzel 

C) Konuşmayı                      D) Huy 

 

 

 

 

 

113. “O iyi bir bilim adamı, yazar hatta 

müzikseverdi.”cümlesindeki”hatta”sözcüğü yerine 

aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin  

anlamı bozulur? 

A)  üstelik                              B) ayrıca 

C)  hem de                              D) sözüm ona* 

 

 

 

 

114.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül 

kaldırılırsa, cümlenin anlamı değişir? 

A) İhtiyar, çobanla konuşmaya devam ediyordu.* 

B) Çocuk, sevinçle dedesine koştu. 

C) Davetsiz gelen, döşeksiz oturur. 

D) Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. 

 

 

 

 

 

 

115. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül 

kaldırılırsa, cümlenin anlamında değişlik olur? 
A) Hasta, annesinin kulağına bir şeyler fısıldadı.* 

B) Eşitlik, demokrasinin temel öğesidir. 

C) Araba, büyükçe bir binanın önünde durdu. 

D) Annelik, kadınların en güçlü duygusudur. 

 

 

 

116.”Dost seçerken dikkat edilebilir;.....düşman 

seçerken asla....”cümlesinde boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun 

düşmez? 

A) çünkü                                  B) ama 

C) ancak                                   D) fakat 

 

 

 

117.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Öteki elini bize gösterdi. 

B) Sözlerimi niçin çarpıtıyorsunuz? 

C) Çayı az, suyu bol içerim. 

D) Tabağı alabildiğince doldurdu.* 

 

 

118.Atasözlerinin kalıbı bozulamaz; sözcüklerin 

yerine aynı anlamlı da olsa başka bir sözcük 

getirilemez. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

anlatım bozukluğu yoktur? 

A) Acele işe şeytan bulaşır. 

B) Kara haber çok duyulur. 

C) Kurt dumanlı ortamı sever. 

D) Toprağı işleyen, ekmeği dişler.* 

 

 

 

119.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Kitabınızı büyük bir zevkle okudum.* 

B) Ağzınla kuş avlasan bu işi başaramazsın. 

C) Bu konuşma kamuoyunda olumsuz bir tepki 

yarattı. 

D) Komşuda pişer herkese düşer.”derler. 

 

Kare yayınları sayfa  140 soru 8. 

120.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam 

ikiliği vardır? 

A) Kazağını ben mi yıkayacağım. 

B) Kitabımı kime verdin? 

C) Başarısı herkesi sevindirmişti. 

D) Geldiğinizi duymadım. 

 

 

121. 

I. Özlemi çağır, bunları ver. 

II. Kuşlar şarkı söylüyorlar. 

III. Sen ev ben ,sinemaya gitmiştim. 

IV. Arkadaşım çok neşeli ve şen biriydi. 

Numaralanmış cümlelerden ahngisi dil ve 

anlatım yönünden doğru bir cümledir? 

A) I          B) II           C) III        D) IV 

 

 

122.Hepiniz “tabanları   yağmamak”terimini  

            I            II              III               IV 

bilirsiniz. 

Cümlesinde hangi sözcük cümlenin niteliğini 

bozmaktadır? 

A) I            B) II               C) III          D) IV 

 

 

 

 

 

 

 



123.Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım 

yönünden doğru bir cümle değildir? 

A) Seni o günden beri hiç aklıma getirmedim. 

B) Ağzı bir karış açık beni dinledi. 

C) Başka bir deyimle, ozan halkın sesidir. 

D) Rüyamda görsem inanmazdım onunla arkadaş 

olacağıma. 

 

 

124.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Ailesini seviyor, destek oluyordu. 

B) Ben yüzmeyi kardeşim koşmayı sever. 

C) Herhalde yarın geleceğini sanıyorum. 

D) Okumayı seviyorsan san bir kitap alayım. 

 

 

 

125.Aşağıdaki cümlelerin hangisi nitelikli bir 

cümle  değildir? 

A) Işığın ölçülü ama renklerin uyumlu 

kullanılmadığını söyledi. 

B) Hiçbir sanatçı bugün için yazmaz. 

C) Başarı, çalışkan ve sabırlı olmayı gerektirir. 

D) Konusu ilgi çekici olan ama dili kötü kullanan 

yazar başarılı olamaz. 

 

 

126.Aşağıdakilerden hangisi dil anlatım 

yönünden doğru bir cümle değildir? 

A) Sanatçının kitapları çok okunuluyor,ve 

beğeniliyor. 

B) Toplumumuzun değerlerini korumalı  ve sahip 

çıkmalıyız. 

C) Dilimizi korumalı ve geliştirmeliyiz. 

D) Çalışmalarına ara verdi ve Avrupa’ya gitti. 
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127.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük atıldığında anlam daralması oluşmaz? 

A) Kitabı dün aldım ve onu sana postaladım. 

B) Sen de bizimle gelseydin ya... 

C) Senin geldiğini gören oldu mu? 

D) Yürüyerek gitmeye kalkma geç kalırsın. 

 

 

 

128.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duruluğa 

aykırı bir anlatım yoktur? 

A) Birçok işler yapıldı o yıllarda. 

B) Başarı  için çaba ve gayret gerekir. 

C) Saatlerce birlikte bekleştiler. 

D) Olayı ana ben anlattım, dedi. 

 

 

129.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz 

sözcük yoktur? 

A) Karşılıklı tartışmalar çocukları etkiler. 

B) Sakalları biel çıkmamış, köse bir adamdı. 

C) Hünerli,becerikli bir adamdı Murat Bey. 

D) Aklı karıştı,söylenenleri anlayamıyordu. 

 

 

130.Aşağıdakicümlelerin hangisinde anlatım 

bulanıklığı yoktur? 

A) Onu senden çok severim. 

B) Hiç param kalmadı. 

C) Bunları ona anlattım. 

D) Genç yazarları pek sevmem, dedi. 

 

 

131.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam 

bulanıklığı vardır? 

A) Şiiri senden çok severim. 

B) O gün bizi arayan sen değil miydin? 

C) Bir türlü karar veremedik. 

D) Yavaş yavaş anlıyorum ne olduğunu 

 

 

132.”Müdür odasından çıkıp etrafı kolaçan etmeye 

başladı.” 

Bu cümledeki  anlatım bozukluğu 

aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 

A) “çıkıp”sözcüğü “çıktı”yapılarak. 

B)   “kolaçan etmeye” 

yerine”denetlemeye”getirilerek 

C) “müdür”den sonra virgül getirilerek 

D) cümlenin başına “o”getirilerek 

 

 

 

 

133.”Anlamlarına uygun kullanılmayana sözcük ve 

deyimlerde bir dil kusuru sayılır. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu türden bir 

kusur yoktur? 

A) Tartışmanın sonucunda kavga çıktı. 

B) Aralarındaki ikilem giderilemedi. 

C) Bizden ikişer resim istediler belgeler için. 

D) Bana karşın hiçbir şey yapılamadı. 

 

 

 

 

 

134.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

kusuru yoktur? 

A) Bütün basın mensupları olay yerindeydi. 

B) Ondan önce de biz gitmişiz oraya. 

C) Eski yaşantısından örnekler verdi. 

D) Her olayda  onun gözü vardır. 

 

 



135.Yüklem eksikliği ya da yanlışlığı bir dil 

kusurudur. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu türden bir 

dil kusuru vardır? 

A) Onu bu konuda uyardım; beni dinlemedi. 

B) Niyeti oraya gitmek ve onu görmekti. 

C) Düşüncesinde haklıydı;ısrar ediyordu. 

D) Bir bardak sütle bir dilim ekmek yedi. 

 

 

 

 

136. Özne  eksikliği ya da yanlışlığı bir dil 

kusurudur. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu türden bir 

dil kusuru vardır? 

A) Mağaza iki ay içinde onarıldı ve açıldı. 

B) Fabrika bekçisi etkisiz hale getirilerek soyuldu. 

C) Çeviride hem yanlışlar var, hem de sahne diline 

uygun değil. 

D) Hiçbirimiz yerimizden kalkmadık ve 

konuşmadık. 

 

 

 

 

137.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

tamlama yanlışlığı var? 

A) Bu, senin ve benim bileceğim bir iştir. 

B) Hepimizin en korktuğu şeydi başaramamak. 

C) Yapılanların pek çoğu yanlıştı bence. 

D) Karar verememekten yakınıyordu durmadan. 

 

 

 

138.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

tamlama yanlışı vardır? 

A) Küçük bir çocuğa bağıran ve döven insandan 

nefret ederim. 

B) Yoldan geçenleri rahatsız edenleri uyarmaya 

çalıştım. 

C) Ondan yakın zamana kadar haber bile 

alamadık. 

D) İyi bir insanın yapması ve yapmaması gereken 

işler vardır?* 

 

 

139.Bir cümlede, özen tekilse yüklem tekil, özne 

çoğulsa yüklem de çoğul olur. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu iki kurala 

uyduğu halde dil kusuru sayılan bir durum söz 

konusudur? 

A) Bütün çocuklar törene katıldılar. 

B) Köylüler hemen yola döküldü. 

C) Hanım efendi şöyle buyursunlar. 

D) Bahçenin ağaçları fırtınadan devrildiler. 

 

 

 

140.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz 

sözcük kullanılmıştır? 

A) Sakın gizleyip saklama olayı. 

B) Gerçeği farklı açıdan ele almışsın. 

C) En eski arkadaşım odur. 

D) Onun sözlerinden bazılarını sunuyorum. 

 

 

 

141.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış 

anlamda kullanılmış bir sözcük vardır? 

A) İşin sonunda doğru gevşeme oldu. 

B) Dağ çamını ovaya ekmek olmaz. 

C) Genel uygulamalarda bireysel davranış olmaz. 

D) Bizim başaramayacağımızı iddia ediyordu. 

 

 

142.”Öğrendiğimize göre aylardan  beri memur 

maaşlarına yapılacağı söylene zam yapılamayacağı 

söylenmektedir.” 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu 

aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 

A) “Öğrendiğimize”sözü”öğrenildiğine”yapılarak 

B) “beri”sözü”söylenilen”yapılarak 

C) “söylenen”sözü “söylenilen”yapılarak 

D) “yapılmayacağı söylenmektedir”sözü 

yapılamayacakmış”yapılarak 

 

 

143.”Irak’ın iç işlerine müdahalesi  yüzünden  

Washington  ile Saddam’ın arası açıldı.” 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu 

aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 

A) “müdahalesi”sözü ”karışması” yapılarak 

B) “yüzünden”sözü “nedeniyle”yapılarak 

C) “ile”sözcüğü yerine “ve”getirilerek 

D) “Washington “ ile Saddam’ın “sözcükleri yer 

değiştirerek 

 

144.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Portekiz Cumhuriyeti’nin Lizbon kentindeyiz. 

B) Her çeşit anayasa dışı faaliyete karşıyız. 

C) Karar, salt çoğunlukla mı alınmış? 

D) Bu günlerde benim çok midem ağrıyor. 

 

 

145.Zamanla paslanmış vidaların sökülmesi için 

birkaç damla gaz akıtılıp pasların ve vidaların 

kolayca sökülmesine yardım edecektir. 

 Bu cümledeki anlatım bozukluğu,aşağıdaki 

sözcüklerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 

A) Sökülmesi                    B) Birkaç 

C) Gaz                               D) Akıtılıp 

 

 

 

 

 



146.”İki katlı evin  bahçeye egemen geniş 

balkonunda kahvelerimizi yudumladık.” 

Bu cümledeki anlatım 

bozukluğu,aşağıdakilerden hangisiyle 

giderilebilir? 

A) “evin”sözcüğünden sonra virgül getirilerek 

B) “egemen”yerine “bakan”sözcüğü getirilerek 

C) Cümleye “biz”öznesi eklenerek 

D) “kahvelerimizi”sözü “kahvemizi”yapılarak 

 

 

 

147.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam 

bulanıklığı vardır? 

A) Okula hasat geldi. 

B) Yaza oraya gidecektir. 

C) Güzel, heyecandan ağladı. 

D) Pencereden, dışarıya bakıyordu. 

 

 

148.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Kolay mı sanırsın bu işleri. 

B) Evi aradım; ama kimseyi bulamadım. 

C) Ona güveniyor ve seviyorum. 

D) Sessiz kalmayı yeğledim. 

 

 

 

149.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-

yüklem uyumsuzluğu vardır? 

A) Çocuklar, televizyon seyrediyor. 

B) Onlar, yarın gideceklermiş. 

C) Siz de gidecek misiniz? 

D) Bütün çiçekler açmışlardı. 

 

 

 

150.”Çok”sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde altı çizili sözcüğün başına ya da 

sonuna getirildiğinde anlam bozukluğu 

oluşmaz? 

A) Onun, ....köyde ... tarlası var. 

B) Onu görünce ...sinirlerim ... bozuldu. 

C) Problemi çözerken ... aklım ... karıştı. 

D) Bugünlerde ... başım ... ağrıyor. 

 

 

151.”Bu sözlerin söylenmesi için senin gibi bir 

insana yakışmadığını bilmeni isterim.” 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek 

için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) “Bu sözlerinden” sonra noktalı virgül 

getirilmeli 

B) “söylenmesi için”ile senin gibi”sözleri yer 

değiştirmeli 

C) “yakışmadığını bilmeni”sözleri atılmalı 

D) “söylenmesi için”sözleri atılmalı 

 

 

 

 

152.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ilk 

sözcük atıldığında bir anlam aksaması meydana 

gelir? 

A) Onun sözünü dinlemeliydin. 

B) Senin yolunu gözlüyorduk ne zamandır. 

C) Bizim aklımız ermez böyle şeylere. 

D) Haklı yanların da yok değil. 

 

 

153.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) O, çok kurnaz bir insandır. 

B) Çalışıp çabaladı bu evi aldı. 

C) Gelip geçici bir heves değil bu. 

D) Başarılı olmama o neden olmuştu. 

 

 

 

154.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz 

bir sözcük vardır? 

A) Ona en gizli sırlarımı bile anlattım. 

B) Çiçeğin kurumuş yapraklarını kopardı. 

C) Evdeki tüm eski eşyaları sattı. 

D) Bugünlerde çok çalışıyorsun. 

 

 

155.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ya 

da noktalı virgülden sonraki söz gereksizdir? 

A) Burnundan soluyordu, ne yapacağını 

bilmiyordu. 

B) Dünyalar onun olmuştu, herkese kola 

ısmarladı. 

C) Öneri gürültüye gitti,biz de topluca istifa ettik. 

D) Olaydan sonra oradan ayağımı çektim, bir daha 

gitmedim.* 

 

 

156. “düşman-göre-dosttan -akılsız-hayırlıdır-

akıllı” 

Yukarıda karışık olarak verilen sözcüklerle bir 

atasözü oluşturulduğunda hangi sözcük dışarıda 

kalır. 

A) Dosttan                          B) Göre* 

C) Hayırlıdır                        D) Akılsız 

 

 

 

157.”nefes-sonra-bir-başladı-derin-konuşmaya-

aldıktan” 

Yukarıda karışık olarak verilen sözcüklerle 

anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda 

“sonra” sözcüğü kaçıncı sırada olur? 

A) I            B) II         C) III*     D) IV 

 

 

 

 

 



 

158.Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “ben” 

sözcüğü çıkarıldığında cümlenin anlamında bir 

değişiklik olmaz? 

A) Bugün kardeşimi okula ben götüreceğim. 

B) Ben de sizinle gelmek istiyorum. 

C) Telefon numaranızı ona ben vermiştim. 

D) Ben biraz sonra alışverişe çıkacağım.* 

 

 

159.”Başa gelmez  .... olmaz, ayağa değmez  .... 

olmaz.” atasözünü boşluklara aşağıdaki sözcük 

çiftlerinden hangisi getirilmiştir?  

A) baş-yaş                     B) iş-taş* 

C) dert-ot                       D) saç-tırnak 

 

 

 

160.Adlaşmış sıfatların önüne virgül konulmazsa 

cümlede anlatım bozukluğu olur. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir 

anlatım bozukluğu vardır? 

A) Yaşlı elindeki çantayı güçlükle taşıyor. 

B) Yaramaz arkadaşlarıyla ha bire bozuşuyor.* 

C) Hemşire hastanın nabzını ölçtü. 

D) Yaralıyı hemen sedyeye yatırdılar 

 

 

161.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz 

sözcük kullanımından doğan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Bu konuları iyice öğrenmeden soruları 

çözemezsin. 

B) Dinleyip anlamadan bize karşı çıkıyorsun. 

C) Defterini, kitabını  kapatıp dışarıya oynamaya 

gitti. 

D) Herkesin içinde somurtup surat asmak sana 

yakışmıyor.* 

 

 

162.”Dün evinize götürdüğünüz sizin kitaplarınızın 

arasında benim notlarım da vardı.”cümlesinde 

hangi sözcük gereksizdir? 

A) dün                         B) evinize 

C) sizin*                      D) notlarım 

 

 

 

163.”Başını sokacak bir ev parasını denkleşene 

kadar adamcağızın iflahı kesildi.” 

Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek 

için aşağıdaki değişikliklerden hangisi 

yapılmalıdır? 

A) “Başını sokacak”sözü yerine”barınacak” 

sözcüğü getirilmelidir. 

B) “iflahı kesildi”sözü yerine “canı çıktı” 

denilmelidir. 

C) “denkleşene”sözcüğü kaldırılıp 

yerine”denkleştirene”sözcüğü getirilmelidir.* 

D) “bir”sözcüğü cümleden atılmalıdır. 

164.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-

yüklem uyumsuzluğundan doğan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Murat ’la  ben kütüphaneye gittim.* 

B) Annesi ona harçlık vermemiş. 

C) Kuş sesleri baharı müjdeliyor. 

D) Yalnız bizim sokağın çöpleri kaldırılmadı. 

 

 

 

 

165.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 

hangisi gereklidir? 

A) Babamla ben birlikte balık tutmaya gideceğiz. 

B) Gelen misafirleri karşılamak için kapıya çıktık. 

C) Annem hemen çabucak bir çorba yaptı. 

D) Kadın, ince ve kısık bir sesle cevap verdi.* 

 

 

166.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Elbette verdiğimiz sözü tutarız. 

B) Kuşkusuz başarının ilk şartı çalışmaktır. 

C) Eminim biraz sonra yağmur yağabilir.* 

D) Belki sınav sonuçları açıklanmıştır. 

 

 

167.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

sözcüğün yanlış yerde kullanımından 

kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? 
A) Mevsim sonu ucuzlukları başladı. 

B) Fiyatlarımıza KDV dahildir. 

C) Bir telefon kartı alacaktım. 

D) Burada acısız kulak deliniyormuş.* 

 

 

 

168.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Şairin ölüm yıldönümünü sevenleri törenle 

kutladılar.* 

B) Sizi istemeyerek üzdüysem özür dilerim. 

C) Anahtarlarını yanına almadığını hatırlayarak 

geri döndü. 

D) Yeni gözlüklerim, daha iyi görmemi sağlıyor. 

 

 

169.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne 

eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) İşe alınanların listesi bugün asılacakmış. 

B) Öğrencilerini seviyor, onlara büyük değer 

veriyor. 

C) Çiçeklere su vermek, güneşlendirmek gerekir.* 

D) Çocuklarımıza kitap okumayı sevdirmeliyiz. 

 

 

 

 

 



170.”Tatsız aşa ... neylesin, akılsız başa  ... 

neylesin.” 

Yukarıdaki atasözünde boş bırakılan yerlere 

aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri 

getirilmelidir? 

A)  tat-nasihat                B) Tuz-söz* 

C)  yağ-öğüt                  D) bal-kul 

 

 

171.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz 

sözcük kullanımından doğan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Aramazdaki var olan dostluğu hiçbir şey 

bozamaz.* 

B) Onlar tatil için rahat ve huzurlu bir yer 

arıyorlar. 

C) Bu meslekte becerikli ve hızlı olmak şart. 

D) Onun  sabırlı ve anlayışlı bir annesi var. 

 

 

172.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı 

fiil  doğru kullanılmamıştır? 

A) Hastalığına hiçbir ilaç iyi gelmedi. 

B) Aniden rahatsızlanınca özel bir hastaneye sevk 

edildi. 

C) Konuyu anlamadan hakkında hüküm vermeyin. 

D) Trafik polisleri şoförleri “bekleme 

yapmayın!”diye uyardı.* 

 

 

 

173.”Çocukluk günlerimi hatırladığımda ...”cümlesi 

aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? 

A) bir an geçmişe gitmiş gibi olurum. 

B) Gözlerim dolu dolu olur. 

C) büyüdüğümde ne olacağımı merak ederim.* 

D) ne kadar değiştiğimi düşünürüm. 

 

 

 

 

 

 

 

174. 

I. dil yarası 

II. insanın  

III. zamanla geçer 

IV. bıçak yarası 

V. ama 

VI. derinliklerine işler 

Yukarıdaki sözcük ve sözcük öbekleriyle kurallı 

bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? 

A) II-IV-III-V-I-VI  

B) I-II-III-V-VI-IV 

C) IV-III-V-I-II-VI* 

D) I-III-V-II-VI-IV 

 

 

 

175. 

I. değiştiriyorum 

II. yalnızca 

III. bir kitaptan diğerine geçince 

IV. evren  de 

V. değiştirmiş oluyorum 

VI. iklim 

Yukarıda verilen sözcük ve sözcük öbekleriyle 

anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda 

sıralama nasıl olur? 

A) III-II-VI-V-IV-I* 

B) II-IV-I-III-VI-V 

C) V-II-VI-III-IV-I 

D) III-II-IV-V-VI-I 

 

 

 

176. “ısrarına-eve-teyzemin-dayanamadım-ama-

erken-dönecektim” 

Yukarıda karışık olarak verilen sözcüklerle 

anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda 

"“bağlaç"”hangi” sözcükten sonra gelir? 

A) eve                      B) teyzemin 

C) dönecektim*         D) dayanamadım 

 

 

 

177.”İnsanlar okumaları gerektiğini bilirler ama ne  

               I                                                             II 

okuyacaklarını  bilmezler.” 

   III                       IV 

“Çoğuz zaman”sözü, yukarıda numaralanmış 

sözcüklerden hangisinin önüne getirilemez? 

A)  I           B) II           C) III*          D) IV 

 

 

           

 

178.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylı 

tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Torununu çok seviyor ve şımartıyordu. 

B) Kitabın ilk sayfasını açın ve okumaya başlayın. 

C) Her sabah ilk işi gazete almak ve göz 

gezdirmektir.* 

D) Çocuklara dilimizi iyi öğretmenin önemini 

anlatıyorum. 

 

 

179.”Çiçekçi kadının elindeki bütün çiçekleri 

almıştı.”cümlesindeki hangi sözcüğün sonuna 

virgül (,)getirilirse cümlenin anlamı açıklık 

kazanır? 

A) Çiçekçi*                B) Kadının 

C) Elindeki               D) Çiçekleri 

 

 

 



180.”Genç, cesur ve çalışkan bir delikanlıdan daha 

ne umulur?”cümlesindeki anlatım bozukluğunun 

sebebi nedir? 

A) Özne-yüklem uyumsuzluğu 

B) Gereksiz sözcük kullanımı* 

C) Nesne eksikliği 

D) Dolaylı tümleç eksikliği 

 

 

181.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Fırtınada bahçedeki ağacın dalları kırılmışlar. 

B) O, cesur ve yürekli bir askerdi. 

C) Misafirlerin geldiğini görünce elindeki işi 

bıraktı.* 

D) İki yalı kadın oturmuş birbirleriyle 

dertleşiyorlardı. 

 

 

182.Aynı toprak parçasında yaşayan insan 

topluluklarının  bulunduklarının bölgede .... 

yaşamaları mümkün olmuyor; medeniyetler de 

canlılar gibi  ...   tadıyorlar. 

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük 

çiftlerinden hangilerinin getirilmesi uygun olur? 

A) uzun süre-mutluluğu 

B) ebediyen –ölümü* 

C) kardeşçe-savaşı 

D) mutlu-özlemi 

 

 

 

183. 

I. dağları ve denizleri de 

II. kendi içimizdeki 

III. yeniden keşfedeceğiz 

IV. bulduğumuz zaman 

V. dağı ve denizi 

VI. dışımızdaki 

Yukarıdaki numaralanmış sözcük ve sözcük 

öbekleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle 

oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? 

A) III-II-V-VI-I-IV 

B) II-V-IV-VI-I-III* 

C) VI-I-II-V-IV-III 

D) V-III-II-I-VI-IV 

 

 

 

184.”Dışımızda işleyen saatle ruhumuzun saati aynı 

zamanlara işaret etmeli, bu ikisi  ...  içinde olmalı.” 

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki 

sözcüklerden hangisinin getirilmesi uygundur? 

A)  denk                          B) dost 

C) uyum*                          D) uygun 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


