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1) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde 
ünsüz yumuşaması örneği yoktur?

a) Söylediklerinle çocuğun kalbini kırdın.
b) Kapağın kulpunu çekince elimde kaldı.
c) Geçen yıl dağa tırmananlar şanslıydı.
d) Akşam yemeğini dışarıda yiyelim.

2) Aşağıdaki tabloda bazı sözcüklerde bulunan 
ses olayları yanlarına yazılmıştır. Hangisinde 
bir yanlışlık vardır?

a kaybolmak ünsüz yumuşaması
b hissetmek  ünsüz türemesi
c bakmıyor ünlü daralması
d sabrı ünsüz düşmesi

Sert ünsüzle biten kelimelere ünlü ile başlayan 
bir ek geldiğinden sert sessiz yumuşar. 

3) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala 
uymaz?

a) ağaç  b) ceket
c) yapıt  d) toprak

“Gül kokuyorsun bir de
Amansız, acımasız kokuyorsun
Gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun…”

4) Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerdeki 
ses olayları sırasıyla nelerdir?

a) ünlü türemesi- ünsüz benzeşmesi
b) ünlü daralması- ünsüz türemesi
c) ünlü türemesi- ünlü türemesi
d) ünsüz benzeşmesi- ünsüz türemesi

Üleştirme sayı sıfatı eki –er(-ar) ünlüyle biten 
sayılara eklendiğinde araya “ş” kaynaştırma harfi 
girer.

5) Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun 
örnek olarak gösterilemez?
 
a) Dedesi, torunlarına ellişer lira harçlık vermiş.
b) Ona ikişer gün izin verin.
c) Bize beşer dönüm tarla miras kalınca sevindik.
d) Sınavda yirmişer soru sorulacak.

6) Özel isimlerde ünsüz yumuşaması olmaz. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala 
uymayan bir kullanım vardır?

a) İstanbul’un her tarafı tarih kokuyor.
b) Bizim Ahmet’i koleje yazdırmaya karar verdim.
c) İzmit’in bu kadar kalabalık olmasının nedeni 
nedir?
d) Tayinim Zonguldağ’a çıkınca çok şaşırmıştım.

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcükte ünsüz türemesi olmamıştır?

a) Beni affetmesini çok isterdim.
b) Ortam oldukça sessiz görünüyordu.
c) Uçaklar üsse giriş yaptı. 
d) İşleri halletmek için Ankara’ya gitti. 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcükte kaynaştırma ünsüzü yoktur?

a) Şirketin servisi bu sabah geç geldi. 
b) Havaya bakınca ruhum daralıyordu. 
c) Annem, odayı yine temizliyor. 
d) Evini satılığa çıkarmayı düşünüyormuş. 
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Ne yapacağımı bilmiyordum. Oldukça zor bir 
durumdaydım. 

9) Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin 
örneği yoktur?

a) Ünsüz yumuşaması
b) Ünlü daralması
c) Ünsüz benzeşmesi
d) Ünlü düşmesi

10) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tama-
mı büyük ünlü uyumuna uymaktadır?

a) sabahleyin, bahçede, huzursuz, sinema
b) gidiyor, sebepler, televizyon, soluk
c) sessizlik, umutlar, evrende, motorcu
d) yolcu, bilgisayar, evlat, mahalle

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 
düşmesine örnek gösterilebilir?

a) Kışın sıcacık sobanın yanında kedi gibi uyu-
rum.
b) Gurbete gidenler, kalanlardan daha elemli.
c) Bir kitap okursun, hayatın değişir.
d) Sen, benim için birazcık ders çalış. 

Yazarların ufku, diğerlerinden farklı olmazsa 
güzel eserler ortaya çıkmaz. 

12) Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen 
ses olayının özdeşi aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde vardır?

a) Güneşin sıcaklığını derinden hissediyorum. 
b) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel.
c) Senin aklında olan ne varsa bende de ondan 
var.
d) Çiçeklerden bir bahçe getir bana. 

Umutlarım yükseldi bulutlara,
Sevda bir hüzün getirdi yüreğime.

13) Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerde 
sırasıyla aşağıdaki ses olaylarından hangileri 
vardır?

a Ünsüz düşmesi Ünsüz yumuşaması
b Ünsüz türemesi Ünlü düşmesi
c Ünsüz düşmesi Ünsüz türemesi
d Ünsüz yumuşaması Ünsüz benzeşmesi

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama 
örneği yoktur?

a) İnsanların olayları anlatış biçimi seninkinden 
farklıydı.
b) Bir zaman sonra hayaller gider, umutlar kalır.
c) Senin işin yok muydu, burada geziyorsun.
d) Evrende canlıların yaşam olanağı her geçen 
gün azalıyor. 

 Gitti gönlümün efendisi, uzaklara.
   I      II  III    IV

15)Altı çizili sözcüklerin hangisinde bir ses 
olayı yoktur?

a) I  b) II  c) III   d) IV

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 
yumuşaması örneği vardır?

a) Türkçe dersini çok seviyorum.
b) Çiçekleri saksılara koymayı unutma.
c) Küçük kız düşünce eteğini kirletti.
d) Deniz turizmini canlı tutmak gerekir. 
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1. C 
2. D
3. B
4. A
5. C
6. D
7. B
8. A
9. D
10. C
11. A
12. C
13. A
14. B
15. D
16. C
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