
FATİH MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ  

REHBERLİK SERVİSİ 
 

MERVE ÇALIK 
REHBERLİK ÖĞRETMENİ 

TEST ÇÖZME 

TEKNİKLERİ 

SORULARI 

ÇÖZMEYE 

BAŞLARKEN: 

Þ 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 şıklarını 

elerken eğer 2 şıkka 

indirebilmişseniz 

bunlardan birisini 

seçmenizde mahsur yoktur.. 

Þ 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. 

Her soru üzerinde mutlaka işlem yapın, 

sonuca ulaşamadığınız zaman işlemi 

sondan başlayaak kontrol ediniz 

Her test bölümü arasında 1-3 dakika 

ara verilmeli, bu arada gözler 

dinlendirilmelidir. 

Kodlamayı sınavın sonuna 
bırakmayın. 

Kodlama her sayfadan sonra 
ya- pılmalıdır. Kodlama için geçen 
süre bir ölçüde dinlenme süreniz-
dir. Bilinç dışı bir şekilde zihniniz 
başka bir soruya geçmenin hazırlı-
ğını yapar. 



İlk doğru gördüğüm cevabı işaretliyorum, diğerleri-
ne bakmıyorum. 

Uzun soruları hiç okumuyorum. 

Telaşlanıyorum. 

Zamanı yetiştiremiyorum 
Sorulara takılıp kalıyorum. 

Olumsuz soru köklerini olumlu anlıyorum. 

SINAVLA İLGİLİ ŞİKAYETLER 

BU ŞİKAYETLERDEN 

KURTULMAK İSTİYORSANIZ 

 

 

 

 

 

BİLGİ-YORUM-HIZ 

 

BİLGİ: Öğrenme ile kazanılır. ,tekrar ile pekiş-
tirilir. 

YORUM: Öğrenilen ve tekrar ile pekiştirilen 
bilgi ile ilgili bilgiye farklı açılardan bakabilme 
gücü- dür 

HIZ: Hız, test çözerken zamanı etkin bir biçim-
de kullanmamıza yardım eder 

ÖNYARGILARDAN KURTULUN! 

Sorulara önyargılı yaklaşmayın" Bu 

soru zor yapamam, bu soru kolay ce-

vap x şıkkı" gibi zaman kazanmaya 

yönelik aceleci davranışlar, kazan-

mak yerine kaybettirir. 

TURLU SORU ÇÖZME 

YÖNTEMİ NEDİR 

Önce bildiğiniz soruları 

yapıp bilmediklerinizi 

sonraya bırakma yönte-

midir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunu yaptığınız takdirde sınavın son- 
larına doğru, artan vakitte 

önce “!” işaretli soruları, 

Sonra “!!” işaretli soruları, 

daha sonra da “!!!” işaretli soruları 
çözmeye çalısınız. 

 

 

! : İlk hamlede çözemedim, ama konuyu 

biliyorum. 

!! : Zaman alıcı soru, ama herhalde çö- 

zerim. 

!!! : Zor soru, herhalde çözemem 

Bu yöntem testteki her soruyu incele- 

menize yardımcı olur. 

Cevaplandırılmayan soruları soru ki- tap-

çığında bir işaret veya simge ile belir-

lemek o soruların ikinci turda da- ha 

kolay bulunmasını sağlar. 


