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1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi 

hem de ünsüz benzeşmesi vardır? 

  

 A) Bir sis perdesi arkasından bakıyormuş gibi bakar 

hayata. 

 B) İnsanın hayat karşısında şaşkınlaşması, onu 

varoluşsal evsizlik hâline sokar. 

 C) Hayalleri, imgeleri, zihninde resimleri yoktur. 

 D) Bu görüntüleri tekrar tekrar başka açılardan 

değerlendirir. 

 E) İnsan, kedilerden farklı olarak belleğiyle bağlantı 

kurabiliyor. 

  

 

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde ünlü 

daralması vardır? 

  

 A) Caddede insanlar ondan çok vitrinlere bakıyorlardı. 

 B) Uzun bir süredir, günde dört beş saat kitap 

okuyordu. 

 C) Acılarını yatıştıracak sözcükler, cümleler, 

paragraflar arıyordu. 

 D) Arkadaşını bazı yönleriyle kendisine benzetiyordu. 

 E) Bilgilerin, deneyimlerin zamanla yerine oturacağına 

inanıyordu. 

  

 

 

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma 

ünsüzü kullanılmamıştır? 

  

 A) Her tarafı karanlık bir örtü kaplamıştı. 

 B) Çocuk heyecanla oturdu, günlüğüne rüyasını 

yazdı. 

 C) Defterini kapattı ve yeniden yatağına uzandı. 

 D) İnsanların mutlulukları karşısında şaşırıp kalmıştı. 

 E) Bu yüzden ofisinden evine yürüyerek giderdi. 

  

 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 

yumuşamasına örnek bir sözcük kullanılmıştır? 

  

 A) Tam o an pencere menteşeleri gıcırdadı, kapılar 

çarptı. 

 B) Hızla pencereleri kapatmaya koşmuştum. 

 C) Şiddetli bir rüzgâr, lâmbayı sallamaya başladı. 

 D) Evrendeki tüm havayı içine çekmek istiyordu. 

 E) Kedi uyuduğu yerden doğruluyor, tüylerini yalıyor. 

 

 

  

 

5.  Ünlü ile biten bir sözcük, ünlü ile başlayan bir ek 

aldığında araya ”y, ş, s, n” ünsüzlerinden biri girer. 

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi buna örnek 

değildir? 

  

 A) öğrenciye B) yazısı C) elmanın 

 D) ikişer E) uyuyor  

  

 

6.  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ünlü düşmesine 

bir örnek vardır? 

  

 A) Fukaranın cebi boş, kalbi doludur. 

 B) Araba devrilince yol gösteren çok olur. 

 C) Göz görmeyince gönül katlanır. 

 D) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 

 E) İşten artmaz, dişten artar. 

  

 

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, 

türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır? 

  

 A) Böyle bir yol ağzında karşılaştılar. 

 B) İhtiyarın gözlerinde ateşten sözcükler vardı. 

 C) İçimde kendime bakmak için büyük bir istek vardı. 

 D) Sararmış yaprakları seyretmek bana hüzün verirdi. 

 E) Kendimi kaybetmenin acısı tekrar içime çökmüştü. 

  

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma 

ünsüzü vardır? 

  

 A) Sanki bu yürüyüşü yıllardır yapıyordum. 

 B) Kendimi, hislerimi, düşüncelerimi, bedenimi 

unutmuştum. 

 C) Bedenim tir tir titriyor, başım çok ağrıyordu. 

 D) Yüzümün ne hâle geldiğini merak ediyordum. 

 E) Özümü bulmamın mutluluğu, tüm benliğimi sarıp 

sarmalıyordu. 

  

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması 

vardır? 

  

 A) Yağmurun, rüzgârın işlemeyeceği bir yer 

bulmalıydım. 

 B) İçerisi dışarıya göre biraz daha sıcaktı. 

 C) Salonun dört duvarında büyük aynalar asılıydı. 

 D) Soğuk hava, cildimi bir bıçak gibi doğruyordu. 

 E) Kendimi görebilme olanağına kavuşmam, beni 

sevindirmişti. 
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10.  Ayakkabılarımın altı delinmiş, ayaklarım soğuktan buz 

kesmişti. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükte görülen ses 

olayı aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması 

 C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz düşmesi 

 E) Ünlü daralması  

  

 

11.  c, d , g ile başlayan ekler sözcük sonlarındaki sert 

ünsüzlerle karşılaşınca sertleşerek ç, t, k’ye dönüşür. 

Buna ünsüz sertleşmesi denir. 

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala aykırıdır? 

  

 A) şaşkın B) sınıfta C) büyükçe 

 D) dörtgen E) yapraktan  

  

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 

yumuşamasına örnek vardır? 

  

 A) Bu zaman, gençliğe adım attığımız zamandır. 

 B) Gökyüzü ve yeryüzü arasında sınırsız nesne vardı. 

 C) Nesnelerin durmadan değişmesi, ona hep şaşırtıcı 

gelirdi. 

 D) Gece gündüzün içinden çıkıyor, gündüz de geceye 

dönüyordu. 

 E) Sevginin içinde korku, lezzetin içinde elem vardı. 

  

 

13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

sözcükte hem ünsüz sertleşmesi, hem de ünsüz 

yumuşaması vardır? 

  

 A) Güneş şimdi ufukta kaybolmak üzere. 

 B) Fakat büyükannem huzursuzlanmaya başlamıştı. 

 C) Eski elbiselerimi annem eskiciye verirdi. 

 D) Zıtların birbirinin içine yerleştirildiği bir hayatta 

yaşıyoruz. 

 E) Başlayan her şeyin bitmesi kalbimi sıkıyor. 

  

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 

yumuşaması vardır? 

  

 A) Kızım, uzun süre benimle görüşmedi. 

 B) Yaşadığım bu hâli, pek kimseye anlatmadım. 

 C) Karnı doyan bir kedi, tüm acılarından sıyrılmıştır. 

 D) Ayakkabılarımı iyice eskiyene kadar giyerim. 

 E) Düğmeler sonsuza dek elbisenin üzerinde 

kalamıyor. 

  

15.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz 

benzeşmesi vardır? 

  

 A) Duygularımdaki sıcaklık ve rahatlık duygusu 

kayboldu. 

 B) Kalbim, altı delinmiş bir ayakkabıya dönmüştü. 

 C) Benliğim, bakışlarını sonsuzluğa yöneltmiş. 

 D) Fincandaki çaydan bir yudum aldı. 

 E) Beş yıl önce yaşadıklarını tekrar yaşıyor gibiydi. 

 

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine 

örnek bir sözcük kullanılmamıştır? 

  

 A) Onu vicdanımda bir türlü affedemedim. 

 B) Ben sırrımı vefalı insanlara söyledim. 

 C) İnsan, hakkını mutlaka savunmalıdır. 

 D) Kırk yaşında hacca gitmeye karar verdi. 

 E) Dersler konusunda çok dikkatli olmalısın. 

  

 

 

 

17.  Aşağıdakilerin hangisinde ses düşmesine örnek 

yoktur? 

  

 A) Gül kırmızısı bir aşkı saklıyor 

 B) Adam kaybolmuştu sırlara karışarak 

 C) Yalnız ben duyuyorum hüzünleri 

 D) Baba bir duvardan evi seyretmektedir 

 E) Benim sabrımı sınıyorsun her gün 

  

 

 

 

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 

benzeşmesine örnek yoktur? 

  

 A) Çeşme başlarında bir tas sudur babalar. 

 B) Birkaç avuç buğday kalmıştır kala kala. 

 C) Sevdalarını dağların kokusuna gömecekti. 

 D) Düşen omuzlara geceden şallar atılacaktır. 

 E) Bana en gizli yaşantılarını anlatan hastalarım, 

hayatın acılarını öğrettiler. 

  

 

 

 

19.  “–a , –e” ile biten fiil tabanlarına “–yor” eki getirildiğinde 
bu ünlüler daralarak “ı , i , u , ü” ye dönüşür. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna bir örnek 
vardır? 

  

 A) İmgeleri yeniden yorumlayabiliyor, onlara farklı 

anlamlar yükleyebiliyordu. 

 B) En çok da cep telefonları ile konuşuyorlardı. 

 C) Zamanın öylece akıp gitmesi, onu 

hüzünlendiriyordu. 

 D) Bu kadar kısa zamanda yaşananları algılıyordur. 

 E) Önünde uzayıp giden caddede insanlar duruyordu. 

  

 

 

 

20.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz 

yumuşamasına (değişimine) örnek vardır? 

  

 A) Yırttı karanlık geceyi bir yıldız 

 B) Bilirler ki alıp başını gidecektir 

 C) Rüzgârda sıvışarak ulaştılar denize 

 D) Bir balık hıçkırdı kal gitme kal 

 E) Bu sabah güller getirecektim sana 
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