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1.  Kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık 

Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar 

İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık 

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından 

hangisi yoktur? 

  

 A)  Ünlü düşmesi B) Ünsüz düşmesi 

 C) Ünsüz değişimi D) Ulama 

 E) Ünlü daralması  

  

 

 

2.  Bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek 

Korku, şehrin çelikten sesini tüketecek 

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından 

hangisi yoktur? 

  

 A) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz türemesi 

 C) Ünsüz benzeşmesi D) Ulama 

 E) Ünlü düşmesi  

  

 

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü 

yoktur? 

  

 A) Önce suyun durgun yüzeyi sarsıldı. 

 B) Çocuklar bir kıyının ortasında kalmıştı. 

 C) Ben yarın denize gidiyorum. 

 D) Bol bol kedisinden söz etti öykülerinde. 

 E) Atına atlar ve evinin önünde iner. 

  

 

 

4.  Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? 

  

 A)  Böyle adım atarlar, eşinden ayrılanlar. 

 B) Yavaşça dalacağım o kalkılmaz uykuya. 

 C) Her sabah güneşi seyreder kızlar. 

 D) Göğsünden havaya kattığım zehir… 

 E) Kadın çarçabuk temizliğe girişti onun ardından. 

  

 

 

5.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz değişimi 

kuralına aykırı bir sözcük vardır? 

  

 A)  Hasretim her tümseğin, her çatının altında. 

 B) Titrek parmağında tutup tığını. 

 C) Herkes yatağında, ben ayaktayım. 

 D) Mermer bir kabuğa girip ördüğüm. 

 E) Ruhumdur çağıran, tenini cenge. 

 

 

6.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralması vardır? 

  

 A)  Ve bir kitabın bahçesi görünür güldeki tümcede. 

 B) Acının vergisini verdin, gülün haracını ödedin. 

 C) Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında. 

 D) Ben aşkı yüreğimde kurşun gibi taşıyorum. 

 E) Bir bülbülün düşünce benziyor aşk. 

  

 

 

 

7.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama vardır? 

  

 A) Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lâzımsın. 

 B) Hep, dudaktan dudağa söylensin şarkımız. 

 C) Kim duyar, ötelerden haber veren bestemi. 

 D) Sadece, beyni zonk zonk sızlayanlardan biri. 

 E) Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuş. 

  

 

 

8.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, ünlü 

daralmasına uğramamıştır? 

  

 A) Bir eski çıban gibi işliyor içerine. 

 B) Güz akşamlarına benziyor bu saatler. 

 C) Bu can seni çok özlüyor. 

 D) İçimde damla damla bir korku birikiyor. 

 E) Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. 

  

 

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz sert 

ünsüzlerin yumuşamasına bir örnek vardır? 

  

 A) Hiç kapanmamış yarıklar vardı parmak aralarında. 

 B) Yakından bakmayınca göremezdiniz bunları. 

 C) Ölümün sesi geçmişti dün yüreğinin yakınından. 

 D) Büyük kentlerden ünlü kişiler geliyordu. 

 E) Kıyılardaki küçücük tarlalar, sürekli pahalılaşıyordu. 

  

 

 

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 

benzeşmesine uygun bir sözcük vardır? 

  

 A) Ellerinde küçük yol çantalarıyla eve girdiler. 

 B) Kadın, salonun bahçeye bakan pancurlarına yöneldi. 

 C) Dört bir yan, toza bulanmış. 

 D) Erkek, kapıyı açtıktan sonra geri çekildi. 

 E) Sobayı yakmak için hazırlığa başladı. 
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11.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük ünsüz 

değişimi kuralına uymaz? 

  

 A) Mutfağın bahçeye açılan kapısı açık kalmıştı. 

 B) Fileyi, aldıklarını mutfaktaki masanın üstüne bıraktı. 

 C) Marulları yıkamak için musluğa yaklaştı. 

 D) Çocuk, elektriği açtıktan sonra pencere önüne geldi. 

 E) Ben yatacağım, uykum geldi. 

  

 

 

 

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına 

örnek vardır? 

  

 A) O an, inanılmaz bir dağılmışlık hissi uyandı içinde. 

 B) Benim isteğim olmayan işler beni öfkelendiriyor. 

 C) Seyahatlerimde uçak seferlerinin iptal edilmesine 

dayanamam. 

 D) O an, tüm varlığıyla değerli olmayı arzuladı. 

 E) Yemekleri yiyince sanki için ısınır. 

  

 

 

 

 

13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesi 

(kaynaştırma) vardır? 

  

 A) Çeşitli bahanelerle durumu idare ediyordu. 

 B) İlk hayallere küçük yaşlarda başlamıştı. 

 C) Toplantıda çok güzel bir şiir okudu. 

 D) Caddede boş boş bakınıyor, çevreden bir anlam 

çıkaramıyordu. 

 E) İnsanların yüzünü bir kitap gibi okumayı öğrenmişti. 

  

 

 

 

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına 

örnek vardır? 

  

 A) Yemek ısmarlamakla onların ilgisini satın alıyorum. 

 B) İnsanları incitmekten korkuyor, onlara hayır 

diyemiyorum. 

 C) İnce ince tartıyor, karşısındakinin yüzünü okuyordu. 

 D) Bu sorular, bazen günlerce zihnini meşgul ediyordu. 

 E) İlkokulda öğretmeninin her dediğini yapmaya 

çalışmıştı. 

  

 

 

 

 

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır? 

  

 A) Evde beğendiği bir yemek olmamıştı. 

 B) Bir keresinde onunla okulda karşılaşmıştı. 

 C) Annesi çok güzel çay demlerdi. 

 D) Babasının yanında asla televizyon lâfı açmazdı. 

 E) Elma ağacının bir ailesi yoktur. 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü 

kullanılmamıştır? 

  

 A) İnsan, sadece suyun içinde boğulmuyordu. 

 B) Parkta gezerken kendimi diken üstünde 

hissediyordum. 

 C) Meydan, eğlence yeri olmaktan çıkmıştı. 

 D) En ufak bir sarsıntıyı algılayarak dengesini 

sağlıyordu. 

 E) Sanki dış dünyadan kopmuş, yalnızca ayaklarına 

bakıyordu. 

  

 

 

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine 

(yumuşamasına) örnek vardır? 

  

 A) Evine varınca bilgisayarın başına oturup bunları 

yazacaktı. 

 B) Genellikle, ölen insandan geriye kalan eşyalar 

fakirlere verilir. 

 C) Göz ucuyla, vitrin camında oluşmuş görüntüsünü 

seyrediyordu. 

 D) Yerinden kalkmadan önce caddeye bir kez daha göz 

gezdirdi. 

 E) Bulutlar bir yerden başka bir yere doğru akıyordu. 

  

 

 

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte 

ünlü düşmesi vardır? 

  

 A) Çocukluğundan beri yıldızlara bakmayı çok 

seviyordu. 

 B) Ay, ömrü boyunca gökyüzündeki en yakın yoldaşı 

olmuştu. 

 C) Bir araç bulup yıldızlarda gezmeyi çok hayal etmişti 

çocukken. 

 D) Filmin tam bu anında sahneye cadde düşecekti. 

 E) Arkasından onu başka araçlar takip etti. 

  

 

 

19.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem ünsüz 

benzeşmesine hem de ünlü daralmasına örnek 

vardır? 

  

 A) Senin hatırlattığın bir şarkıyı yakalıyorum. 

 B) Kısa bir vurgun yiyor öldüğün zaman. 

 C) Yanımda sadece gözlerini götüreceğim. 

 D) Fondaki şarkı titretmesin yüreğini. 

 E) O dağın ardında bir türkü bekleyeceğim. 

  

 

 

20.  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ünsüz 

yumuşamasına bir örnek vardır? 

  

 A) Yağ yiyen köpek, tüyünden belli olur. 

 B) Kırkından sonra azanı teneşir paklar. 

 C) Lâf torbaya girmez. 

 D) Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın. 

 E) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. 
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