Konu Testleri
1.Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?
A) Mevsimlerden en güzeli sonbahardır.
B) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
C) Haftada beş saat Türkçe dersi işliyoruz.
D) Sınıfın en uzun boylu çocuğu Emre’dir.

Öznel Nesnel Yargı Konu Değerlendirme Testi
D) Paris, Avrupa’da bir kent merkezidir.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?
A)Türkü geleneksel edebiyatımızın ürünüdür.
B)Şiirlerini hece ölçüsüyle yazıyor.
C)Son şiir kitabı çok güzeldi.
D)Kitapta karamanlar yöresel ağızlarıyla konuşturulmuş.

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisi özneldir?
A) Herkes cumartesi günlerini sever.
B) Çocuklar basamakları hızla çıkıyordu.
C) İlkbahar geldiğinde ağaçlar çiçek açar.
D) Benzinli araçlar hava kirliliğine sebep olur.

4.“ Öznel” bir anlatımın yapıldığı cümle hangisidir?
A) En çok aşk şiirlerini beğenirim.
B) Bazı şiirler şarkı gibi bestelenmiştir.
C) Mısra sonlarındaki ses benzerliğine uyak denir.
D) Didaktik şiir bir şeyler öğretmek amacıyla yazılır.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) Gelecek hafta tatile çıkıyoruz.
B) Kızılırmak uzun bir nehirdir.
C) Bu manzara ruhumu dinlendiriyor.
D) Bu şiirin konusu “doğa” dır.
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3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A)21 Mart ve 23 Eylül tarihinde gece gündüz süresi eşittir.
B)Baharda burası cennet kadar güzeldir.
C)Denizler, karalara göre daha geç ısınır ve daha geç soğur.
D)İki şehir arasındaki mesafe 100 km’ dir.

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır?
A)Annem bana bir fincan kahve veriyor.
B)Tez çalışmalarım için hazırlanıyorum.
C)Felsefe insan ufkunu geliştiren bir alandır.
D) Okullar bu hafta kapanıyor.
9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?
A)Kar yağdı mı çok güzel bir manzara ortaya çıkar .
B)Yüzünde yaşlanmanın verdiği izler vardı.
C)Yazarın ilk öykü kitabı “Ceviz Oynamaya Geldim Odana” dır.
D)Okullar eylül ayında açılır.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) Okulda öğretmenleri dinlemeliyiz..
B) Çin kalabalık bir ülkedir.
C) Şiir okumaktan çok hoşlanıyorum.
D) Yazar romanında kır yaşamına değinmiştir.

6.Hangi Seçenekte öznel bir anlatım yoktur?
A) Çok güzel resim yapıyorsun
B) Bugün hava çok sıcak.
C) En güzel içecek çaydır.
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