
 

 
 

 
     Test çözmede üç unsur önemlidir. 

1. BİLGİ : Derste dersi iyi dinleyerek ve ders çalışılarak 
elde edilebilir. Tekrar ile pekiştirilir. 
2. YORUM: Öğrenilen ve tekrar ile pekiştirilen bilgi ile 
ilgili düşünce geliştirme veya bilgiye farklı açılardan 
bakabilme gücünü ifade eder. Ders dışında yalnız 
başınıza  paragraf sorularını çözerek ve bol bol kitap 
okuyarak elde edilebilir. 

3. Hız: Kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne 
ait problemlerin zaman kısıtlaması içinde çözülmesidir. 
Hız ise ancak ve ancak çok miktarda soru çözülerek 
elde edilir. Her gün belirli miktarda soru çözmeye 
çalışın. Soru çözmek bir alışkanlık olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

Turlama tekniği”ni bilen ve iyi uygulayan 

dikkatli bir öğrenci, 1. turda normal, kolay ve çok kolay 

soruları çözerek soruların %70’ini rahatlıkla yapabilme 

şansına sahiptir. Öğrenci 2. turda yanıtlayacağı 

sorularla da,   puanını daha da yükseltebilme şansına 

sahip olacaktır. O anda çözemediğiniz ancak daha 

sonra hatırlayabileceğiniz soruların önlerine (?) 

koyunuz. Sorunun yanıtı olmayacak seçeneklerin 

üzerine ya da sonuna (X) işareti koyarak eleyebilirsiniz. 

Kesinlikle doğru olamayacak seçenekleri yani yanlış 

olduğuna inandığınız şıkları hemen eleyin. Bu doğru 

seçeneği hızlı bir şekilde bulmanızı kolaylaştıracaktır. 

 

Sınavın en çok yanlış yapılan zaman                                    

dilimlerinden biri de sınavın ilk 15 dakikasıdır. Çünkü 

bu zamanlar ısınma süresidir ve genelde en heyecanlı 

olduğunuz zamanlardır. Bu nedenle ilk 15 dakikada en 

iyi bildiğiniz, yorumdan çok bilgiye dayanan soruları 

çözmeye başlamanızı öneririz.Önce bildiğiniz soruları 

yapmaktan başlamak daha sonra bilemediğiniz bazı 

soruların cevaplarını kendiliğinden bulmanıza yardımcı 

olabilir 

                              Bütün şıkları okumadan doğru 

olduğuna inandığınız şıkkı işaretlemeyin. Çünküı 

sorular sizden doğru cevabı değil EN DOĞRU bulmanızı 

ister. 

                       Yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça, ilk 

tahminde bulunduğunuz cevabınızı değiştirmeyin. 

                           Sınavda üst üste yapamadığınız sorular 

olduğunda moraliniz bozulabilir. Bu da dikkatsizlik 

hataları yapmanıza neden olabilir. Böyle zamanlarda 

soruların hep böyle olmayacağını, kolay ve zor 

soruların karışık olarak dizildiğini, belki de bundan 

sonra birçok soruyu çözebileceğinizi kendinize 

hatırlatın.  

                    Test çözümünde kodlama da önemli bir yer 

işgal eder. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru 

kodlamak da önemlidir. İşaretlenecek cevap sayısı arttıkça 

onları kodlarken heyecanlanıp kaydırma yapma ihtimaliniz 

de artar. Kodlama her sorudan sonra yâda her sayfa 

sonunda yapılmalıdır. Çünkü kodlama için geçen sürede hem 

diğer soruya geçiş için gerekli olan göz ve zihin dinlenmesi 

sağlanır, hem de bir sonraki soru için gereken psikolojik 

hazırlık sağlandığı gibi kaydırma yapma riskini de ortadan 

kaldırırsınız. 

 Zorluk düzeyi Testteki yüzdesi 

1 Çok Kolay %10 

2 Kolay %20 

3 Normal %40 

4 Zor %20 

5 Çok Zor %10 
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1. Soruları çok hızlı okumak. Soruyu yanlış anlamanıza 
neden olacak kadar hızlı olmaya çalışırsanız ya da 
seçeneklerin tamamını okumayı bitirmeden 
cevaplandırırsanız yanlış sayınız artar. 
 
 2. “İki seçenek arasında kararsız kalmak. Böyle bir 
durumda en iyi çözüm soruya fazla takılmadan diğer 
soruları çözmek ve sonra dönüp tekrar seçtiğiniz 
cevaplar arasında karar vermektir. 
 
 3. ‘’Ben bunu biliyorum” diyerek çeldirici seçeneği 
işaretlemek. Soru kökünü iyi okumadan, ya da 
seçeneklerin tümünü okumadan doğru cevabı tanıyıp 
işaretlemek de bazen sizi yanıltabilir. Çünkü bazı 
sorularda sizden hangi seçeneğin yanlış olduğu istenir. 
Bazı sorularda da en yakın anlam istenebilir, yani daha 
doğru seçeneği bulmanız beklenir. 
 
 4. Sınav anında sınavdaki performansını 
değerlendirip kaygılanmak. Zor bir soruyu 
yapamadığınızda artık o sınavda başarısız olduğunuzu 
ya da yeterince doğru cevabınız olmayacağını düşünüp 
endişelenerek motivasyonunuzu bozmayın. Sınav 
anında kaç soru yaptığınızı hesaplamak yerine 
elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. 
Çözemediğiniz soruları düşünerek stres yapmayın. Her 
öğrencinin çözemeyeceği sorular mutlaka çıkar.  
 
5.  Yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça, ilk tahminde 

bulunduğunuz cevabınızı değiştirmek. Eğer 

yanlışlığından  kesin emin değilseniz ilk işaretlediğiniz 

şık doğrudur. İlk işaretlediğiniz şıkkı değiştirmeyin. 

       

Not: Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götüreceği için emin 
olmadığınız soruları işaretlemeyin!!!! 

 

 

 

 Bu yöntem testteki her soruyu incelemenize 

yardımcı olur. 

  Cevaplandırılmayan soruları soru 

kitapçığında bir işaret veya simge ile 

belirlemek o soruların ikinci turda daha 
kolay bulunmasını sağlar.  

 

SORULARI ÇÖZMEYE BAŞLARKEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAVLARDA YAPILAN HATALAR 
TURLU SORU ÇÖZME 

YÖNTEMİ NEDİR  
Önce bildiğiniz soruları 

yapıp bilmediklerinizi 

sonraya bırakma yöntemidir 

?İlk hamlede çözemedim, ama konuyu 

biliyorum.  

! Zaman alıcı soru,  ama daha sonra 

çözebilirim 

X Zor soru  ama vaktim kalırsa çözmeye 

çalışırım 

 

Bunu yaptığınız takdirde bütün sorulara 
bakıp testi bir tur çözüp bildiğiniz soruları 
yapıp bitirdikten sonra; 

önce “ ?” işaretli soruları,  

Sonra “!” işaretli soruları,  

daha sonra da “X” işaretli soruları 
çözmeye çalısınız.  

 

Cevap şıklarını elerken eğer 

2  

şıkka indirebilmişseniz 

bunlardan size en yakın gelen 

şıkkı seçebilirsiniz   

Öncelikle soru cümlesini okuyarak ne 

isteniyorsa altını çizin ve aklınızdan 

geçirin. Sonra metin kısmını okuyarak 

soruda sizden istenen kelimelerin 
altını çizin. Daha sonra şıkları elemeye 

başlayın  

 

Cevap şıklarında cevaba 

benzeyecek bazen iki, bazense üç 

seçenek bulunabilir. Bunlara 

çeldirici adi verilir. Çeldiriciler 

ilk basta cevap gibi görünebilir 

ama ufak bir zihni egzersizle 

doğru cevabi bulmanız 

mümkündür..  

 

Soru içinde geçen ipuçlarından 
faydalanmayı bilin. Bunlar altı çizili, 
koyu puntoyla yazılmış, tırnak 
içinde, değildir, olmaz, her 
zaman, hiçbir zaman, gibi ifadeler 
olabilir 
 


