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1. En az iki varlığı, olayı, durumu ya da kavramı 

benzer ya da farklı yönlerini belirterek 

karşılaştıran cümlelere karşılaştırma cümleleri 

denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

karşılaştırma yapılmamıştır? 

A) Tavşanlar havuç yemeyi çok sever. 

B) Beren’in boyu Eylül’ün boyundan daha uzundur. 

C) Kırlangıç serçeden daha hızlı uçar. 

 

2. Yapısında “kadar, daha, aynısı, farklı olarak, 

benzer olarak” gibi ifadeler bulunan cümleler 

karşılaştırma cümleleridir. Aşağıdakilerden hangisi 

karşılaştırma cümlesi değildir? 

A) Kitap okumak film seyretmekten daha iyidir. 

B) Sabaha kadar televizyon seyrettik. 

C) Bu hafta geçen haftakinden daha çok çalıştık. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmamıştır? 

A) Ailemle arkadaşlarımdan daha çok vakit 

geçiririm. 

B) Masal okumak kadar hikaye okumayı da 

severim. 

C) Her zaman okula erken gelirim. 

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi karşılaştırma 

cümlesi değildir? 

A) Aslanlar da kaplanlar gibi etçil hayvanlardır. 

B) Kediler de köpekler gibi aynı yiyecekleri yerler. 

C) Tavuklar ve hindiler kümes hayvanlarıdır. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmamıştır? 

A)  Sözlük de ansiklopedi gibi kaynak kitaplardır.  

B)  Evde hem ansiklopedim hem de sözlüğüm var.  

C)  Sözlükler, ansiklopediler kadar geniş bilgi 

vermez. 

 

6. “Elif, Kevser’den ................... uzun saçlıdır.” 

cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılabilir? 

A) daha   

B) gibi 

C) kadar 

7. “Göre” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden 

hangisine karşılaştırma anlamı katmıştır? 

A)  Efe'ye göre Semih daha uzun boyludur.  

B)  Burası çocuklara göre bir yer değil.  

C)  Söylediğine göre okullar bir hafta geç 

açılacak. 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmıştır? 

A) Yarın babamla alışverişe gideceğiz. 

B) Bugün hava dünden daha sıcak. 

C) Geçen hafta dedemler bize gelmişti. 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmamıştır? 

A) Özge, Kardelen kadar konuşkan değildir. 

B) Ben de annem gibi güler yüzlüyüm. 

C) Eylül, okuldan sonra teyzesine gidecekmiş. 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmıştır? 

A)  Annemle babam markete gittiler.  

B)  Kardeşime göre şapka bulamadık.  

C)  Ahmet, Baran’a göre daha başarılıdır. 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yoktur? 

A)  Herkesten farklı olarak çizgi filmi izlemeyi 

severim.  

B)  Jülide, tiyatroyu çok sever.  

C)  Her iki evin de rengi aynı. 

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmamıştır? 

A) Arkadaşım onu ne kadar sevdiğimi bilmiyor.  

B) Matematik kadar Türkçe dersini de severim.  

C) Müziğe olan ilgim resme olandan fazladır. 
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