ETKİLİ SINAV STRATEJİLERİ
1. Bir bölüme başlamadan önce o bölümü hızla gözden geçirin
a. Başlayacağınız bölümü cevaplamadan önce 10 saniyenizi o bölümün
yer aldığı sayfaları hızlıca gözden geçirmeye ayırın. Böylece,
tanıdığınız bir geometri şekliyle ve ya bildiğiniz bir soru köküyle
karşılaşabilirsiniz.
b. Ham puan= doğru cevap sayısı-her yanlış için ¼ puan eksilir.
Soruları dikkatli oku, bilmiyorsan işaretleme yapma; çünkü 1 yanlış,
doğru cevabın ¼’ünü götürür. Bu da puanın düşmesi demektir.
2. Hız ve isabet arasında uygun bir denge kurun. Soruları çok hızlı çözerseniz,
yanlışınız fazla olur. Çok yavaş çözerseniz de süreniz yetmez, hiç
okuyamadığınız sorular kalır.
3. Bir soruda belirli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamazsanız soruyu
bırakın. Tüm sorular bittikten sonra geri dönüp, çözemediğiniz soruları
çözmeye çalışın.
4. Herhangi bir soruyu üzerinde zaman harcamak gerektiği ve karışık
gözüktüğü için otomatik olarak atlamayın. Karmaşık ve zor görünen bir
soru çok kolay olabilir.
5. Yanınızda bir saat bulundurun ve bunu test süresine göre ayarlayın.
6. Zihninizin dağılmasını önleyin. Bölümler arasında kısa bir dinlenme aralığı
varsa, zihninizi programlı bir şekilde dinlendirin ve bu süreyi aşmayın.
7. Geçen zamanla aşırı ilgilenmeyin. Sürekli saate bakmak, performansınızı
düşürecektir.
8. Sorulan soruya cevap olamayacak seçenekleri eleyin. Son kalan 2 şık
arasından ilk tahmininizi işaretleyin ve sonradan değiştirmeyin. İlk
tahminler daha doğru çıkar.
9. Tahmin etmeniz gerekirse, hızlı tahminde bulunun ve fikrinizi
değiştirmeyin.
10.Üçlü bir zincir kurulabilir; ancak dörtlü zincirin bir yerinden kırılması
gerekir. Asla 4 şık arka arkaya aynı olmaz.
11.Cevap kâğıdında cevapları bütünüyle doldurarak, uygun boşlukları
taşırmadan ve koyu olarak işaretleyin. Cevap kâğıdında makinenin yanlış
okumasına sebep olacak her türlü işaretten kaçının.
12.Cevaplarınızı, cevap kâğıdına gruplar halinde kodlayın. Tek tek kodlamak
zaman kaybına neden olur. Bir testi ya da bir sayfayı çözdükten sonra
işaretleme yapın.
13.Özel bir kodlama sistemi geliştirerek, soru kitapçığı üzerinde işaretleyin.
Geri dönülecek için ‘soru işareti’, kesin doğru için ‘tik’ koyabilirsiniz.
14.Giriş sınavlarında yapılması çok güç bazı sorular vardır. Bütün soruları
doğru cevaplama beklentisi içine olmayın. Zor sorular üzerinde fazla
uğraşarak zaman kaybetmeyin, tüm sorular bittikten sonra bu sorulara
geri dönebilirsiniz.
15.Muhtemelen sınavda büyük bir zaman baskısı ile karşılaşacaksınız. Buna
hazırlıklı olun. Sınavda zaman daha fazla önemsenir; uygun tempoda
soruları çözmeye odaklanın.

