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1) Bazen her şeye sabredersin. Altı çizili sözcük-
teki ses olayları hangi seçenekte verilmiştir?

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

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daral-
masına örnek verilmiştir?

a) Onu çok seviyor, ona değer veriyordu.
b) Böyle sözler diyenlere cevap vermiyorum. 
c) Herkesten hakkımı almak istedim.
d) Gençlerimiz kahve köşelerinde zaman geçiri-
yor.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, türetilir-
ken ünlü düşmesine uğrayan bir kelime kulla-
nılmıştır?

a) Küçülen elbiseleri ihtiyaç sahiplerine verdi.
b) Büyük işler başarmak için büyük hayaller kur-
malıyız.
c) Bebeğin elleri ne kadar da küçüktü.
d) İstanbullu bir beyefendi olarak hayata veda 
etti. 

4) Aşağıdaki söz öbeklerinin hangisi ulamaya 
örnek gösterilemez?

a) Arabanın içi  b) Saç tokası
c) Makas ucu   d) Güneş ışığı

I. Son parasıyla çiçekçiden bir demet gül aldı.
II. Sokağa adımını atar atmaz bir gerginlik yaşa-
dım.
III. Patron, fikrini duyunca seni ödüllendirir. 

5) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerde 
meydana gelen ses olayları hangi seçenekte 
sırasıyla verilmiştir?

a) Ünsüz 
benzeşmesi

Ünlü 
düşmesi

Ünlü 
türemesi

b) Ünsüz 
türemesi

Ünsüz 
yumuşaması

Ünlü düşmesi

c) Ünsüz 
benzeşmesi

Ünsüz 
yumuşaması

Ünlü düşmesi

d) Ünsüz 
yumuşaması 

Ünlü d
üşmesi

Ünsüz 
benzeşmesi

Gözlerinde kayboluyorum, sessizlik içimi 
parçalıyor. 

6) Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili söz-
cüklerde sırasıyla hangi ses olayı meydana 
gelmiştir?

a) Ünlü düşmesi  ünlü türemesi
b) Ünsüz yumuşaması ünlü daralması
c) Ünsüz yumuşaması ünlü düşmesi
d) Ünlü düşmesi  ünsüz benzeşmesi
 

Ünlüyle biten sözcüklere, ünlüyle başlayan bir ek 
getirildiğinde ünlülerin yan yana gelmesini ön-
lemek için sözcükle ek arasına “n, s, ş, y” ünsüzle-
rinden biri konur. 

Kapının onarılması için evin en büyüğünü usta-
nın yanına gönderdik. 

7) Yukarıdaki cümlede bu tanıma uyan kaç 
kaynaştırma ünsüzü vardır?

a) 2  b) 3  c) 4  d) 5
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I. İnsanlar ayağını yorganına göre uzatmalı.
II. Bu konudaki fikrini merak ediyorum. 
III. Yüksekçe bir dağın tepesine tırmandık. 
IV. Artık sabrımızı zorluyorsun. 

8) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin 
hangilerinde aynı türden ses olayı meydana 
gelmiştir?

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

9) İki saattir koştuğu için nefes nefese kalmıştı. 
cümlesinde altı çizili sözcükte hangi ses olayla-
rı bulunmaktadır?

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

“p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten bir sözcük ünlü 
ile başlayan bir ek aldığında sözcükteki sert 
ünsüz yumuşar. Bu olara “ünsüz yumuşaması” 
deniz 

11) Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması 
yoktur?

a) Sözlerin yüreğimi parçalamaya yetti. 
b) Aracımla şehri turlamaya başladım.
c) Caddenin ortasında oturmuş seni bekliyo-
rum.
d) Bana bu mutluluğu çok gördün. 

İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir 
ek aldıklarında sözcüğün son hecesindeki ünlü 
harf düşer. Bu olara “ünlü düşmesi” denir. 

12) Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de ünlü düşmesi örneği vardır?

a) Sıcacık bir çayla güne başlamak iyi olur.
b) Bazı geceler sessizce oturup hayaller kur-
dum.
c) Havalimanında bekleyen yolcular sıkılmıştı. 
d) Bu müsabakayı daha önce de oynamıştık. 

13) Sabahın bu vaktinde bizi rahatsız etmek 
doğru mu? cümlesindeki altı çizili sözcükteki 
ses olayları nelerdir?

a) ünlü düşmesi  kaynaştırma ünsüzü 
b) kaynaştırma ünsüzü ünlü türemesi
c) kaynaştırma ünsüzü ünsüz yumuşaması
d) ünlü düşmesi  ünsüz benzeşmesi 

14) Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlüyle 
başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz yumuşa-
ması olmaz?

a) toprak   b) çorap
c) hukuk   d) amaç

10) Yukarıdaki tabloda sembollerle gösterilen 
yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

                 
a) hayatın  diyecek  biricik 
b) sokağın  anlıyor  sıcacık 
c) Maraş’ta  unutkan  ufacık 
d) gömleğe  seviyor   hakkı
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Ünsüz Yumuşaması

kitabın

kalbin

Ünlü Daralması

bekliyor

anlamıyor

Ünsüz Düşmesi

minicik

küçücük
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1. D 
2. B
3. A
4. B
5. C
6. B
7. D
8. D
9. A
10. B
11. C
12. D
13. A
14. C
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