Konu Testleri
Öznel Nesnel Yargı Konu Değerlendirme Testi
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “öznel” (kişisel görüş) bir yargı değildir?
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznellik” söz konusudur?
A) Cahit Külebi’nin şiirlerini okumaya doyamıyorum.
A) Ömer Seyfettin, hikayeleriyle tanınmıştır.
B) Külebi Anadolu’yu en iyi dile getiren şairdir.
B) Beyaz bulutlar, masmavi gökyüzünde kuş gibiydi.
C) “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” adlı eser Külebi’nindir.
C) Erzurum, Doğu Anadolu’da yer alır.
D) Bu eser Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı bir şaheserdir.
D) Arkadaşım Mehmet, iki roman yazdı.
7. Aşağıdakilerin hangisinde yargı “nesnel” dir?
A) Yazarın kuru anlatımı okuyucuyu sıkıyor.
B) O güzelim ormanlara nasıl da kıydılar?
C) İnebolu, oldukça şirin bir kasabadır.
D) Ağrı Dağı, Doğu Anadolu’da yer alır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel” bir değerlendirme söz
konusudur?
A) Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor.
B) Öyküdeki kişilerin dördü kadın üçü erkektir.
C) Romanın sonunda kahramanların hepsi ölüyor.
D) Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik görülüyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel” bir değerlendirme söz konusu
değildir?
A) Şairin son şiirleri daha akıcı ve duygusal.
B) Son eserinde babasının hayatını anlatmış.
C) Yaşamı olduğu gibi anlatan sanatçılar daha çok beğeniliyor.
D) Hiçbir şey insan hayatından değerli olamaz.
5. Aşağıdakilerin hangisinde “kişisel görüş” (öznellik) söz konusudur?
A) Yazar, çocukluk anılarından yararlanmış.
B) Yazar, köy yaşamından kesitler sunmuş.
C) Yazar, tasvirlere ağırlık vermiş.
D) Yazar, kırsal kesimi başarıyla ele almış.
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3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “öznel” bir yargıdır?
A) Yol üzerindeki kentler, insanlar gerçekten de büyülü bir masal gibiydi.
B) Yedigöller, Marmara Bölgesi’ndedir.
C) Kayın, meşe ve kestane ağacının yaprakları geniş olur
D) Büyük kentlerin sorunlarından biri, çevre kirliliğidir.

8.
Aşağıdakilerin hangisi “nesnel” bir yargıdır?
A) Su, katı haldeyken daha güzeldir.
B) Su, 100 derecede kaynar.
C) Su, insanoğlu için en gerekli unsurdur.
D) Su, havadan daha önemlidir.
9.
Aşağıdakilerin hangisi “nesnel” bir cümledir.
A) İzmir, üçüncü büyük kentimizdir.
B) Sinema en güzel sanat dalıdır.
C) En iyi spor dalı futboldur.
D) Bodrum, eski güzelliğini kaybetti.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “nesnel” bir yargı içerir?
A) Güneşin kavurucu sıcaklığı karşısında kendimi o muhteşem havuzun
sularında buldum.
B) Kitabın ilginçliği ve güzelliği yazarın dil ve üslubuna bağlıdır.
C) Yeni aldığımız elbise ona çok yakışmış.
D) Son deneme sınavında başarılı olamadım.
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