
 

TÜRKÇE  ANLATIM BOZUKLUKLARI 

MEB tarafından hazırlanan “Örnek Sorular” ve 
“LGS Soruları”ndan oluşmaktadır. Telif hakları,  
MEB’e aittir. 

Adı-Soyadı:…………………………… 
Sınıfı           :…………………………… 

Eg er yere uzanmış, hareketsiz, sessiz bir geyik yavrusu go ru rseniz endişelenmeniz gereken bir durum yoktur 
çu nku  mutlaka annesi yakınlarda olmalı. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? 

A) “yakınlarda olmalı” so zu  yerine “yakınlardadır” kelimesi getirilmeli. 

B) “endişelenmeniz” kelimesi yerine “endişe duymanız” ifadesi getirilmeli. 

C) “sessiz” kelimesi cu mleden atılmalı. 

D) “uzanmış” kelimesi yerine “yatmış” kelimesi getirilmeli. 

Birden çok yu klemli cu mlelerde o znenin bu tu n yu klemlerle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde o zne eksik-
lig inden kaynaklanan anlatım bozuklug u meydana gelir.  

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir anlatım bozukluğu vardır?  

A) Tarlaya tohumlar ekimde atılacak, u ru n haziranda toplanacak.  

B) Bu hastalıg ın tedavisi bulunmalı, insanlıg a tehdit olmaktan çıkarılmalı.  

C) Yazarın her kitabını okuyorum ve takdir ediyorum.  

D) Her akşam bizimle ilgilenir, yemek getirirdi. 

Birden çok yu klemli cu mlelerde o znenin bu tu n yu klemlerle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde o zne eksik-
lig inden kaynaklanan anlatım bozuklug u ortaya çıkar. 

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir anlatım bozukluğu vardır? 

A) Herkes dog ayı korumak için elinden geleni yapmalı, sorumluluktan kaçmamalıdır. 

B) Akşamları ben mu zik dinlemeyi, kardeşim ise kitap okumayı tercih ediyordu. 

C) Memleketime bir an o nce do nmek istiyorum çu nku  çok o zledim. 

D) Gu neş her gu n du nyamızı aydınlatıyor, sevinç ve mutluluk veriyordu. 

 

 8. SINIF 

SORU-1                                                              2018 LGS 

SORU-2                                    2019 LGS 

SORU-3                           2018 ARALIK 
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TÜRKÇE  ANLATIM BOZUKLUKLARI 

So zcu klerin, anlamlarına uygun olmayan bir şekilde cu mlede kullanılması anlatım bozuklug una yol açmakta-
dır. Tu rk Dil Kurumu, bu yanlışlardan kaçınmak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla birbiriyle sıkça karıştı-
rılan bazı so zcu klerin anlamını şo yle vermiştir:  

Yakın: Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer).  

Yaklaşık: Gerçek deg eri ve miktarı deg il, ondan biraz fazla veya eksik bir nicelig i go steren, aşag ı yukarı bir  

deg erlendirme yapılarak bulunan.  
 

Maiyet: U st go revlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler.  

Mahiyet: I çyu z.  
 

Tabii: Olag an, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklendig i gibi.  

Tabi: Bag ımlı.  
 

Teamu l: Bir yerde o teden beri olagelen davranış.  

Temayu l: Bir tarafa eg ilme, meyletme.  

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?  

A) Bu işin mahiyetini en kısa zamanda o g renmeliyiz.  

B) Teyze çocuklarımı u ç gu ne yakındır go rmu yorum.  

C) Bu yu klerin elini o pme teamu lu  ku ltu ru mu zde bir saygı ifadesidir.  

D) Sosyalleşmek insan ruhu için tabii bir ihtiyaçtır.  

 

 

SORU-4                                2020 OCAK 
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