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1) Aşağıdaki altı çizili sözcükler arasında 
ulama örneği bulunan hangi seçenektir?

a) Hayatta bulamadım senin gibi birini.
b) Gökyüzünde bir ışık, kalbimde bir sızı…
c) Güzel memleketimin hali içler acısıydı. 
d) Geldim, onu orada göremedim.

2) Seni çok iyi anlıyorum. cümlesinde altı çizili 
sözcükteki ses olayının aynısı aşağıdaki seçe-
neklerin hangisinde vardır? 

a) Dünyanın çivisi çıkmaya başladı. 
b) Ben seni çok seviyordum.
c) Bugünlerde havalar gittikçe ısınmaya başladı.
d) Sana diyeceklerim vardı. 

I. Her çiçekten bal alınmaz.
II. Bize giyecek getirdiler.
III. Seni hiç anlamıyorum. 
IV. İncelikten bihaber yaşıyorsun. 

3) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı 
çizili sözcüklerden hangilerinde aynı ses olayı 
vardır?

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

4) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisinde ses düşmesi yoktur?

a) Yüreğim sızlıyor, sensizliğe alışamıyorum.
b) Daracık sokaklardan geçiyorum.
c) Senin ufacık ellerin ne güzeldi.
d) Minicik yüreğiyle merhametini sergiliyordu. 

Sevgiyi yaşamayanlar, yalnız başına;
Küçücük kalplerinde her bir eksiklik hisseder.

5) Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından 
hangisi yoktur?

a) Ünlü daralması
b) Kaynaştırma ünsüzü
c) Ünlü düşmesi
d) Ünsüz düşmesi

yaprak Malatya gönülden
şehir sucu

* & #
okullar anlayış buradan

6) Yukarıdaki tabloda büyük ünlü uyumuna 
uyan kelimeler verilmiştir. Sembollerle boş bıra-
kılan yerlere hangileri getirilmelidir?

     *        &         #
a) kalın sevgi  unutkanlık
b) gönül seviyor yalnızlık
c) oradaki evvel  sanal
d) sınıf  kitap  isyan

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

7) Yukarıdaki dizelerde olmayan söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ünsüz yumuşaması
b) Kaynaştırma ünsüzü
c) Ünlü daralması
d) Ünsüz benzeşmesi
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İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı
               I
Önce hafiften bir rüzgar esiyor
    II

8) Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerdeki ses 
olayları hangi seçenekte doğru olarak veril-
miştir?

	 I	 	 	 II

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

Uzun ince bir yoldayım.
          I      II
Gidiyorum gündüz gece
            III  IV

9) Yukarıdaki numaralanmış söz gruplarının 
hangisinde ulama yapılmıştır?

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

10) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde 
ünsüz ses olaylarından herhangi biri yoktur?

a) Kitabın konusunu çok merak ediyorum. 
b) Bütün paramı kaybetmişim. 
c) Bugünlerde aklı bir karış havada geziyordu.
d) Topa sertçe vurunca kaleci yerinden kıpırda-
yamadı. 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü 
türemesine örnek bir kullanım vardır?

a) Bizi bilmeyen ne bilsin bilenlere selam olsun.
b) Avrupa bu konuda yine önde yer almakta.
c) Şehrin daracık sokakları tarih kokuyordu. 
d) Kalabalıklar içinde yalnız yaşıyordu. 

12) “Kaybettim” sözcüğünde görülen ses olay-
ları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

a Ünlü 
türemesi

ünsüz 
benzeşmesi

ünlü 
daralması

b Hece 
düşmesi

ünsüz 
yumuşaması

ünsüz 
benzeşmesi

c Ünsüz 
düşmesi

ünlü 
daralması

ünsüz 
benzeşmesi

d Ünlü 
daralması

ünsüz 
yumuşaması

ünsüz 
benzeşmesi

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama 
yapılmamıştır?

a) Asrın öncüleri birer birer terk etti dünyayı.
b) Sebepsiz ziyaretlerinin anlamını biliyorum.
c) Bu elmayı kardeş payı yapalım.
d) Ekmeğin ucundan minnacık koparıp yemiş.

14) Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde 
ötekilerden farklı bir ses olayı vardır?

a) Sınıftaki bazı arkadaşlar, sürekli yaramazlık 
yapıyor.
b) Seni gördükçe mazim aklıma geliyor. 
c) Şu hayatta kimseye güven olmaz. 
d) Yıllar sonra bile onun varlığına şükrediyorum.  

15) Senin beyninde neler olduğunu çok merak 
ediyorum. cümlesindeki altı çizili sözcüklerde-
ki ses olayları sırasıyla nelerdir? 

a) Ünlü düşmesi Ünsüz benzeşmesi
b) Ünlü daralması Ünsüz sertleşmesi
c) Ünlü türemesi Ünsüz benzeşmesi
d) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması
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1. B 
2. D
3. D
4. B
5. A
6. A
7. D
8. B
9. A
10. C
11. C
12. B
13. C
14. D
15. D
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