
“Bana bir problem ve 1 saat süre verilse

bu sürenin 45 dakikasını problemi anlamaya,

10 dakikasını çözüm yolları üretmeye,

5 dakikasını çözmeye ayırırım”.                                                                                                      

 Albert Einstein

Değerli Velimiz,  Sevgili Öğrencimiz,

Hazırlanmakta olduğumuz merkezi sınav LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlan-
maktadır. Her yıl haziran ayında yapılan sınavın sabah oturumunda öğrencilere sözel bölümde 50, sa-
yısal bölümde 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltilmekte ve sözel bölüm için 75 dakika, sayısal bö-
lüm için 80 dakika süre verilmektedir.

Test sorularından oluşan ve süre kısıtlaması olan bu sınavda, sınav konularında bilgili olmak yeter-
li değildir. Olabildiğince yüksek net sayısına ulaşabilmek için test tekniği mutlaka kullanılmalıdır. Girilen 
deneme sınavlarında sınav taktikleri kullanmak büyük avantaj sağlamaktadır.

 İşte bu nedenle deneme sınavlarının ve testlerin hayatımıza yoğun olarak girdiği tam bu dönemde, 
sizlere test çözme teknikleri ve sınav taktikleri konusunda önerilerde bulunmak istedik. 

   


  

Test tekniğini kazanmada mutlaka bilgiye ihtiyaç vardır. Aynı zamanda yorum gücünü geliştirmek 
ve süreyi iyi kullanmak, bilgi ile birlikte kullanılan önemli yardımcılardır. 

Test tekniğini iyi kavrayabilmek için:

 Yeni konularla ilgili test çözerken kolaydan zora doğ-
ru bir yol izlenmelidir.

 Öğrenilen her konu ile ilgili yeterince soru çözülme-
lidir.

 Bütün çalışmalarda sorular zamana bağlı kalınarak 
çözülmelidir.

 Soru çözümünden sonra yanlış yaptığınız, boş bı-
raktığınız soruları inceleyerek hatanın bilgi eksikli-
ğinden mi, yanlış bilgiden mi yoksa dikkatsizlikten 
mi kaynaklandığını tespit ederek çalışmalarınıza yön 
verin.
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 Soru kökleri çok iyi okunmalı, soruda ne istendiği çok iyi anlaşılmalıdır. 

 Soru anlaşılmadan şıklara geçilmemelidir. Soru basit de olsa yanlış cevabı verebilirsiniz.

 Soru köklerini okurken olumlu ve olumsuz yönlerine dikkat edin. 

 Yanlış şıkları eleyerek de doğru cevaba ulaşabilirsiniz.

 Test çözerken cevap şıklarında kendi görüşünüzü değil, soruda istenilen doğru cevabı bulmanız ge-
rektiğini unutmayınız.

 Yorulduğunuzu hissettiğiniz anlarda yerinizden ayrılmadan kısa molalar verin. 

 Uzun paragraftan oluşan soruları “uzun soru zordur” diye düşünerek o soruyu okumadan geçme-
yin. Paragraf sorularının en önemli özelliği cevabının paragrafın içinde gizli olmasıdır.

 Paragraf sorularında ilk önce soru kökünü, daha sonra paragrafı okuyun. Bu size parçada ne araya-
cağınız konusunda avantaj sağlar. 

 Karşılaştığınız zor sorularla inatlaşıp zaman kaybetmeyin. Çünkü zor soruyu yapan değil, çok soru-
yu yapan sınavı kazanır.

 Her testte cevaplayamayacağınız sorular çıkacaktır. Moralinizi bozmayın.

 Sınavlarda çevrenizdeki kişilerin hangi testi çözdüğü, kaç soru cevapladığı sizi ilgilendirmemeli. Bu, 
dikkatinizi dağıtabilir ve moralinizi bozabilir.

 Test çözmeye önyargısız, moral gücü yüksek ve kendinize güven duygusu ile başlarsanız, başkaları-
na göre bir adım öndesiniz demektir.
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