
 

Her sorunun kendine has 
mantığı vardır. Test çözerken 
kendi mantığınızla değil, 
sorunun mantığına göre hareket 
etmelisiniz. 

 



Soru kökünün iyi okunup 
anlaşılması, daha sonra 
cevabının düşünülmesi gerekir.  

Soru kökü  anlaşılmadan 
cevabı düşünmeye çalışmak 
hızı düşürür.  

Zaman kazanmak için soruyu 
okumadan cevap şıklarına 
koşmak sizi yanıltabilir 



Soruda sizden ne isteniyorsa ne 
eksik ne fazla, sadece istenileni 
düşünmelisiniz.  

Bazı sorular sizin için çok kolay  
gelir ve cevabin böyle kolay 
olmayacağını düşünürsünüz.  

Halbuki bazen böyle kolay 
sorular sormak da bu işin 
tekniğinin bir parçasıdır. 



  Sorulara önyargılı yaklaşmayın. 
“Bu soru zor ben yapamam; bu 
soru kolay cevap A şıkkı!” gibi 
zaman  kazanmaya yönelik aceleci 
davranışlar kazanmak yerine 
kaybettirebilir. 
Her soru üzerinde mutlaka işlem 

yapın, sonuca ulaşamadığınız 
zaman işlemi sondan başlayarak 
kontrol ediniz. 
 



Hatalı okuma davranışları da önemli 
sıkıntılar yaşamanıza neden olabilir. Olumsuz 
bir ifadeyi olumlu olarak okumak, soruyu 
veya cevabi hatalı düşünmenize sebebiyet 
verebilir. 

İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri 
olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu 
nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın 
yazı karakterli ifadeleri daha  dikkatli 
okumalısınız.  



Soru içinde geçen ipuçlarından 
faydalanmayı bilin. Bunlar altı 
çizili, koyu puntoyla yazılmış, 
tırnak içinde, değildir, olmaz, her 
zaman, hiçbir zaman, bütün, 
zaman zaman, yoktur, vardır, 
birbirinden farklı, birbirine 
benzer, eşdeğer, birden fazla, ayrı 
ayrı, iç içe, yan yana, ikisi bir 
arada, ana düşünce, yan düşünce, 
benzer düşünce, asla,         
genellikle,  çoğu, vb. ipuçlarıdır. 



 Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu 
sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu 
sebeple uzun metinli sorular daha kolay 
çözülebilen sorular olarak  algılanmalıdır. 

 Soruları okurken mutlaka kurşun kalem 
kullanın ve önemli ipuçlarının altını çizin. 
Öncelikle soru cümlesini okuyarak ne 
isteniyorsa altını çizin ve aklınızdan geçirin. 
Sonra metin kısmını okuyarak soruda sizden  
istenen kelimelerin altını çizin.  



Paragraf tipli sorularda 
genellikle paragraftan önce 
soru kökünün okunması 
paragrafın ikinci defa 
okunması mecburiyetini 
önler. Soru kökünü okuyan 
zihin, soruyu zihni 
hazırlıkla okuma eğiliminde 
olur. 



Cevap şıklarında cevaba 
benzeyecek bazen iki, bazen de 
üç şık bulunabilir. Bunlara 
çeldirici adı verilir Çeldiriciler 
ilk basta cevap gibi görünebilir 
ama ufak bir zihni egzersizle 
doğru cevabi bulmanız 
mümkündür. 

Bu tip sorularda cevap 
genellikle soru metninde 
saklıdır 



 Test çözümünde kodlama da önemlidir. Soruyu 
kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla isinizin 
bittiği anlamına gelmez. Soruyu doğru çözmek 
kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir. 
Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Bu asla 
bir zaman kaybı değildir. Çünkü kodlama için 
geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bu 
zaman dilimi içinde bir soruyla olan zihni bağınızı 
koparır, başka soruya geçmek için zamanın 
geldiğini düşünürsünüz. Bu bilinçdışı bir 
faaliyettir. Ayrıca sınavın ilerleyen diliminde boş 
cevap kağıdı görmek yerine dolu cevap kağıdı 
görmek kendinize güven duymanıza yardım eder. 
Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak 
sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağınıklığının 
fazlalığı nedeniyle hatalı  veya eksik kodlama 
riskini arttırır, kaydırma yapmanıza yol açabilir.  

         



Sınavda zaman kullanımını en 
fazla zora sokan bildiklerimizi 
ve bilmediklerimiz değil, biraz 
bildiğimiz ya da tereddüt  
ettiğimiz sorulardır. Bu yüzden 
soruyla inatlaşmak, “bu soruyu 
çözmezsem ölürüm!” mantığı 
testin sonunda hüsrana 
uğrama riskini artırabilir. 



Sınav saatine yakın kalkıp telaş-
kaygı yaratmayın. Daha da erken 
kalkıp besleyici; enerji verici bir 
kahvaltı yapın ( hafif bir müzik 
dinleyerek yapılması 
rahatlatabilir ). 

  Sınavı başaracağınızı kendinize 
  telkin edin.  
 Bu sınava bir tek siZ     
girmiyorsunuz. Orada var olan 
diğer kişilerin  durumu  da sizinki 
gibidir. 
 



 Görevlilerce sınavda yapılacak açıklamaları 
iyi bir şekilde dinleyin, anlayamadığınız 
yerleri sorun. 

 Size verilecek olan cevap kağıdıyla ilgili 
kodlamaları dikkatli ve eksiksiz olarak 
doldurun. Verilen cevap kağıdının adınıza 
düzenlenip düzenlenmediğini, kitapçık 
türünü ve TC Kimlik numarasının size ait 
olup olmadığını kontrol edin (Değilse 
görevlileri uyarın). 



Başarısız olmaktan 
korkmayın. 

Unutmayınız ki 
korku başarıyı 

artırmaktan çok azaltır. 


