DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ.

GENEL AÇIKLAMA

1. Bu kitapçõkta, "Sözel Bölüm" ve "Sayõsal Bölüm"
olarak adlandõrõlan iki bölüm bulunmaktadõr. Bu
bölümlerin her birinde ne tür sorular bulunduğu,
bölüm başlarõnda belirtilmiştir.

5. Bu kitapçõktaki her sorunun, sadece bir doğru
cevabõ vardõr. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlõş cevaplanmõş sayõlacaktõr.

2. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 180
dakikadõr (3 saat). Eşit Ağõrlõklõ ÖSS Puanõnõzõn
yüksek olmasõnõ istiyorsanõz, bu sürenin 90 dakikasõnõ "Sözel Bölüm"deki, 90 dakikasõnõ da
"Sayõsal Bölüm"deki sorularõn cevaplanmasõna
ayõrmanõz yararõnõza olacaktõr. Sözel Ağõrlõklõ
ÖSS Puanõnõzõn yüksek olmasõnõ istiyorsanõz
"Sözel Bölüm"e, Sayõsal Ağõrlõklõ ÖSS Puanõnõzõn
yüksek olmasõnõ istiyorsanõz "Sayõsal Bölüm"e
biraz daha fazla zaman ayõrabilirsiniz. Ancak, bu
bölümlerin ikisinde de bir ölçüde başarõlõ olmanõz
gerektiğini unutmayõnõz.

6. Cevaplarõnõzõ koyu siyah ve yumuşak uçlu bir
kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevap
yerlerinin dõşõna taşõrmayõnõz. Tükenmezkalem
veya dolmakalem kullanmayõnõz.

3. Sorularõ cevaplamada, hem doğruluk hem de hõz
önemlidir. Bu nedenle size zor görünen sorular
üzerinde fazla zaman harcamayõp başka sorulara geçiniz. Zamanõnõz kalõrsa, cevaplayamadõğõnõz sorulara yeniden dönebilirsiniz.

9. Bu test puanlanõrken her bölümdeki doğru cevaplarõnõzõn sayõsõndan yanlõş cevaplarõnõzõn sayõsõnõn dörtte biri düşülecek ve kalan sayõ o bölümle ilgili ham puanõnõz olacaktõr. Bu nedenle,
hakkõnda hiçbir fikriniz olmayan sorularõ boş bõrakõnõz. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçõnõ eleyebiliyorsanõz kalanlar arasõndan doğru
cevabõ kestirmeye çalõşmanõz yararõnõza olabilir.

7. Cevap kâğõdõnõzõ buruşturmayõnõz, katlamayõnõz
ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayõnõz.
8. Değiştirmek istediğiniz cevabõ yumuşak bir
silgiyle, cevap kâğõdõnõ örselemeden, temizce
siliniz
ve
yeni
cevabõnõzõ
işaretlemeyi
unutmayõnõz.

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. "Sözel Bölüm"deki sorularla ilgili cevaplarõnõzõ, cevap kâğõdõnõzdaki "Sözel Bölüm"e,
"Sayõsal Bölüm"deki sorularla ilgili cevaplarõnõzõ 10. Soru kitapçõğõnõzõn sayfalarõnda uygun gördüğünüz boşluklarõ müsvedde için kullanabilirsiniz.
da cevap kâğõdõnõzdaki "Sayõsal Bölüm"e işaretlemeyi unutmayõnõz.
11. Sõnavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçõğõn
arka sayfasõnda belirtilmiştir.
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