SES BİLGİSİ KONU TESTİ
1.”Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcüklerde ekler sözcüğün
son hecesindeki ünlüye uyar.”Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
buna örnek gösterilebilecek sözcük kullanılmıştır?
A)Öğrencilik günlerini özlemle arıyordu.
B)Evin içi mis gibi kokuyordu.
C)Sokaktaki gürültüler birden çoğaldı.
D)Kitaplarını güzelce çantasına yerleştirdi.
2.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri büyül ünlü uyumuna
uyar?
A)kitap – silgi
B)radyo – haber
C)yuva – aile
D)çanta – silgi
3.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük küçük ünlü
uyumuna uyar?
A)Koninin alanını bulmayı bir türlü öğrenemedim.
B)Anlam bulanıklığını gidermek için ne yapmalı?
C)Yağmur yağdığında bizim sokaktan geçilmiyor.
D)Binanın kolonuna yeterince demir koymamışlar.
4.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
A)öğretmen
B)salon
C)yumuşak
D)yolculuk
5.Aşağıdakilerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek
gösterilemez?
A)ağaçtan
B)cildi
C)çorabı
D)kapağı
6.Koru Dağı anamın pişirdiği
Çocukluğumda yediğim nişastadır.
Yıldızdağı bir ekilmiş tarladır,
Mevsim mevsim yıldızların bittiği.
Yukarıdaki dizelerde ünsüz yumuşamasına örnek olabilecek
kaç sözcük vardır?
A)5
B)4
C)3
D)2
7.”Sözcük sonlarındaki süreksiz sert ünsüzler (p, ç, t ,k) ünlüler
le karşılaşınca yumuşar.”Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu
açıklamaya uymayan bir kullanım vardır?
A)Annemin ördüğü kazağı çok seviyordum.
B)Köyün yolu ırmağın kıyısından geçiyordu.
C)Ona ceketini giymesini söyleyin.
D)Gökyüzünün başka rengi de varmış.
8.Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek
sözcük kullanılmamıştır?
A)Yurdunu çok özlediğini söylüyordu.
B)Çocuk ,suratını asıp oturdu.
C)Kuşun kanadı kırılmıştı.
D)Toprağa yüzükoyun uzandı.
9.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde geniş ünlüler yoktur?
A)makarna
B)düğün
C)kalem
D)kale
10.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ünsüz
benzeşmesine örnek olamaz?
A)Renkli kâğıdım kalmamış.
B)Bu edebiyatta da böyledir.
C)Çalışkan bir çocuktu.
D)1973’te tanıştık bir toplantıda.

11.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz
benzeşmesi (sertleşmesi) vardır?
A)Maçın sonunda yine kavga çıkmış.
B)Çocukça bakışları vardı.
C)Dolabın kapağını açmadı.
D)Bebeğin ne tatlı burnu vardı.
12.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi , sesli ile başlayan bir ek
aldığında son harf yumuşamaz?
A)Sepet
B)Yurt
C)Kuyruk
D)Araç
13.Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek
getirildiğinde sözcüğün sonundaki harfte değişim olmaz?
A)Yürek
B)Adalet
C)Ahenk
D)Muhtaç
14.Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-yor” eki eklendiğinde
ünlü daralması olmaz?
A)Oku
B)Sakla
C)Ye
D)İzle
15.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden
hangisinde “ünlü daralması” vardır?
A)Sözlerini çok iyi dinliyorum.
B)Onca nüfus daracık bir evde yaşayamaz.
C)Buna çözümler bulmak oldukça güç.
D)Umudumu hiçbir zaman yitirmedim.
16.Aşağıdaki deyimlerden hangisinde ünlü düşmesine uğramış
bir sözcük vardır?
A)Dilinin ucuna gelmek
B)Çoğu gitti azı kaldı
C)İsmi var cismi yok
D)Yeri yurdu belirsiz
17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış
bir sözcük yoktur?
A)Boynuna kocaman bir tasma takılmıştı.
B)Burnunun dikine gidiyorsun.
C)Göğüs boşluğumda bir ağrı var.
D)Beynimde uğultular var.
18.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz
düşmesi vardır?
A)Ağzını bıçak açmıyor.
B)Şükretmeyi sevmiyorum, üretici olmayı istiyorum.
C)Küçücük bir çocuktun o zamanlar.
D)Savruk bir adam oldun çıktın.
19.”Türkçe sözcüklerin kimileri küçültme eki alırken sözcükte
ses türemesi de oluşur.”Aşağıdakilerden hangisinde bunun
örneği vardır?
A)Kuzucuklar çayırlarda geziyor.
B)Kızılcık şerbeti de güzel olur.
C)Datça’da daracık sokakların samimiyetiyle karşılaştık.
D)Yavrucak annesinden ayrılınca ne yapacağını şaşırdı.
20.”İşlerin hallolması herkesi sevindirdi.”Bu cümledeki altı
çizili sözcükteki ses olayının benzeri aşağıdakilerden
hangisinde vardır?
A)Kötü şeylerin olacağını hissettiğini söylüyor.
B)Bu okula kaydolmak istiyormuş.
C)Evi güpegündüz soymaya kalkmışlar.
D)Ona kellik bile çok yakışıyor.

21.Aşağıdaki cümlelerde geçen “-cık” eki almış sözcüklerden
hangisinde farklı bir ses olayı vardır?
A)Biricik dayanağım sensin.
B)Bu küçücük odada çalışıyorum.
C)Minicik elleri vardı.
D)Sıcacık bir gülüş içimizi ısıtır.

30.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde diğerlerinden
farklı bir ses olayı vardır?
A)Bu soğuğa can dayanmaz.
B)O da babasının peşinden gitti.
C)Çoğu bu sınava girmemiş.
D)Defterin son yaprağı da bitti.

22.Aşağıdakilerden hangisinde ses türemesi yoktur?
A)Kısacık ömrümüzde neden bunlar?
B)Yüzünde gülücüklerle bakıyordu.
C)Bana azıcık yemek verdi.
D)Daracık bir odada oturuyoruz.

31.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yumuşama vardır?
A)topumuz
B)gücümüz
C)sepetimiz D)parkımız

23.”Ünlü ile biten bir sözcük , ünlü ile başlayan bir ek aldığında
iki ünlü arasına “y, ş ,s ,n” ünsüzlerinden birsi girer.Buna
kaynaştırma denir.”Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden
hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A)Kapıyı yavaşça açtı.
B)Pencerenin camı kırılmış.
C)Anahtarı paspasın altına koy.
D)Onun mavi gözlerine hayranım.
24.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir ses
olayı vardır?
A)Biricik kızını özledi.
B)Güpegündüz burada ne işin var?
C)Cumartesi seninle görüşebiliriz.
D)Gencecik insanlar çalışıyor burada.
25.Aşağıdakilerden hangisinde ulamaya örnek yoktur?
A)Akşam oldu, kuşlar döndü yuvaya.
B)Uzaklardan köpek sesleri geliyordu.
C)Tarlanın ortasında bir çınar ağacı vardı.
D)Bir göz odada dört can kalıyor.
26.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ses
düşmesi görülmez?
A)Her işe burnunu sokmamalısın.
B)Uzun süre televizyon izlemekten boynum tutuldu.
C)Bir ipte iki cambaz oynamaz.
D)Niçin bana güvenmiyorsun?
27.”Dergimizin kapağında resmimiz çıkmıştı; çok da güzel
olmuş.”Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangilerine
örnek olabilecek sözcükler kullanılmıştır?
A)Ünlü daralması – orta hece düşmesi
B)Ünsüz benzeşmesi – ünsüz kaybı
C)Ünsüz yumuşaması – orta hece düşmesi
D)Ünsüz benzeşmesi – ünlü daralması
28.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama görülmez?
A)Ahmet, onu almak istiyordu.
B)Her zaman benim adımı kullanamazsın.
C)Doktor adamı yanına çağırdı.
D)Çınar, ormandaki en görkemli ağaçtır.
29.”Sert ünsüzler iki ünlü arasında kalınca yumuşar.” Aşağıdaki
cümlelerin hangisinde buna uymayan bir sözcük vardır?
A)Su kabını boşaltmasını istedim.
B)Çocuk, ağaca tırmanırken düştü.
C)Onun bu işte suçu yoktu.
D)Kitabını al ve çalışmaya başla.

32.Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi
kullanılmamıştır?
A)Kendini sevdirmesi bizi sevindirdi.
B)Annesi bugün oğlunun okuluna uğradı.
C)Senin işlerin için uğraşıyorum.
D)Yedişer milyon lirayı paylaştılar.
33.Aşağıdakilerden hangisinde “-yor” ekini alan sözcükte
daralma olmamıştır?
A)Yanına gittiğimizde yüzümüze bakmıyor.
B)Tartışmalar uzun zamandır sürüyor.
C)Bir saattir burada bekliyorum.
D)Bazı şeyleri bizden saklıyor.
34.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzeşme vardır?
A)O, büyüklerine karşı saygılıdır.
B)Bu konuda oldukça bilgilidir.
C)Şimdi derin bir uykudadır.
D)Onu düşündüren bu örgüdür.
35.”Fikrimden uzundur kara günler.”Bu cümledeki ses olayının
benzer aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)Biricik evladını yitirince çöllere düştü.
B)Ölsem de gam yemem artık.
C)Çok geçmeden geri dönmeliyiz.
D)Onun her sözü buyruktur.
36.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde daralma söz konusu
değildir?
A)Akşama sizleri eve bekliyorum.
B)Bu şöleni düzenleyenleri kutlamak gerek.
C)Sözünü ettiğin yazarın nerede oturduğunu bilmiyorum.
D)Senin verdiğin kitabı masamın gözünde saklıyorum.
37.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte hem
ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz yumuşaması vardır?
A)Onun içtenliği hepimizi etkilemişti.
B)Çağımızdaki gerçek dostluğu bulmak çok zor.
C)Sen her zaman bizim övüncümüzsün.
D)Gideceğimi öğrenince çok üzüldüler.
38.”Aldım ( I ) Rakofça kırlarının ( II ) hür ( III ) havasını
Duydum ( IV ) akıncı cetlerimin ( V ) ihtirasını.”
Bu dizelerde numaralandırılmış yerlerden hangi ikisinde ulama
vardır?
A)I – III
B)II – IV
C)III – V
D)IV – V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D
D
B
B
A
B
C
B

9. B
10.A
11.B
12.A
13.B
14.A
15. A
16. C

17. C
18. C
19. C
20. A
21. A
22. A
23. C
24. C

25.B
26. D
27. C
28.D
29.C
30.B
31.B
32.C

33.B
34.B
35.D
36.B
37.A
38.D

CEVAPLAR

