
ÖZNEL YARGI BİLDİREN CÜMLE 
 

Doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayan, kişiden kişiye değişen yargı bildiren 
cümlelere öznel yargılı cümle denir. Cümlede bir sözcük öznellik katar. 

 
 Yaz en sevdiğim mevsimdir. 
 Dün izlediğim tiyatro çok güzeldi. 
 Bu kitap beni çok etkiledi. 
 İstanbul, Türkiye’nin en güzel şehri. 
 Bu sanatçının sesine bayılıyorum. 

 
 

NESNEL YARGI BİLDİREN CÜMLE 
 

Doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen, kişiden kişiye değişmeyen tarafsız 
yargı bildiren cümlelere nesnel yargılı cümle denir. Gözlem ve deneye dayalı olduğu için 
herkesçe aynıdır. 

 
 İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir. 
 Türkiye’de en yüksek sıcaklık yazın olur. 
 Sınıfımızda şu an yirmi beş öğrenci var.       
 Oyundaki olaylar Ankara’da geçiyor. 
 Yazar romanlarındaki kahramanları çoğunlukla kadınlardan seçmiş. 

 
 

Cümleler Öznel Nesnel 
Oyunda dört kadın, üç erkek oyuncu rol almış.   
En iyi tatil, ormanda yapılan tatildir.   
Cahit Sıtkı’nın şiirlerinin tadı başka bir ozanda yoktur.   
Ülkemizdeki tiyatro izleyicisi sayısında bu yıl artış oldu.   
Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege’dir.   
Dünkü konuşmacıdan çok etkilendim.   
Tiyatronun konusu köy yaşamıydı.   
Uzungöl’de tatil yapmak çok zevkli.   
Basketbol en güzel spordur.    
Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında ilk tiyatro örneğidir.   
Türkiye’nin en güzel şehri İzmir’dir.    
İzlediğimiz film çok sıkıcıydı.   
Türkiye yedi bölgeden oluşmaktadır.   
Turizm gelirleri geçen yıla oranla yüzde 5’lik bir artış 
göstermiştir. 

  

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? 
A) Bu kazağı beğeneceğini hiç zannetmiyorum. 
B) Bisiklete binmeyi çok seviyorum. 
C) Türkiye’nin en büyük şehri Konya’dır. 
D) Bence gözlüksüz daha güzel oluyor. 
 
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özneldir? 
A) Herkes cumartesi günlerini sever. 
B) Çocuklar basamakları hızla çıkıyordu. 
C) İlkbahar geldiğinde ağaçlar çiçek açar. 
D)Araçlar hava kirliliğine sebep olur. 
 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanır? 
A) Sabahları sıcak süt içmekten çok keyif alıyorum.  
B) Atatürk 10 Kasım 1938’ de vefat etmiştir. 
C) Satranç, hem düşündüren hem de keyif veren bir oyundur. 
D) Haziran ayını okullar kapandığı için hiç sevmezdi. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişisel yargı ifade etmez? 
A) Hayat her zaman güzeldir. 
B) Yazarın mükemmel bir anlatımı var. 
C) Daha önce bu kadar iyi bir filme gitmemiştim. 
D) Yazarın yirmiden fazla öykü kitabı var. 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? 
A) Her insan karanlıktan korkar. 
B) “Kibritçi Kız” Andersen Masalları’ndan biridir. 
C) Abant Gölü güzelliğiyle herkesi büyüler. 
D) Çocukları oldum olası severim. 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamaz? 
A) Gelecek hafta tatile çıkıyoruz. 
B) Kızılırmak uzun bir nehirdir. 
C) Bu manzara ruhumu dinlendiriyor. 
D) Bu şiirin konusu “doğa” dır. 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişisel yargı bildirir? 
A) Türkü geleneksel edebiyatımızın ürünüdür. 
B) Şiirlerini hece ölçüsüyle yazıyor. 
C) Son şiir kitabı çok güzeldi. 
D) Kitapta kahramanlar yöresel ağızlarıyla konuşturulmuş. 

1.C  2.D  3.B  4.D  5.B  6.C  7.C            Hazırlayan: astagos 


