DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ.

GENEL AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta, "Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm"
olarak adlandırılan iki bölüm bulunmaktadır. Bu
bölümlerin her birinde ne tür sorular bulunduğu,
bölüm başlarında belirtilmiştir.

5. Bu kitapçıktaki her sorunun, sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

2. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 180
dakikadır (3 saat). Eşit Ağırlıklı ÖSS Puanınızın
yüksek olmasını istiyorsanız, bu sürenin 90 dakikasını "Sözel Bölüm"deki, 90 dakikasını da "Sayısal Bölüm"deki soruların cevaplanmasına ayırmanız yararınıza olacaktır. Sözel Ağırlıklı ÖSS
Puanınızın yüksek olmasını istiyorsanız "Sözel
Bölüm"e, Sayısal Ağırlıklı ÖSS Puanınızın yüksek
olmasını istiyorsanız "Sayısal Bölüm"e biraz daha
fazla zaman ayırabilirsiniz. Ancak, bu bölümlerin
ikisinde de bir ölçüde başarılı olmanız gerektiğini
unutmayınız.

6. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir
kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevap
yerlerinin dışına taşırmayınız. Tükenmezkalem
veya dolmakalem kullanmayınız.

3. Soruları cevaplamada, hem doğruluk hem de hız
önemlidir. Bu nedenle size zor görünen sorular
üzerinde fazla zaman harcamayıp başka sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa, cevaplayamadığınız sorulara yeniden dönebilirsiniz.

7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız
ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve
yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
9. Bu test puanlanırken her bölümdeki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle,
hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru
cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. "Sözel Bölüm"deki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kâğıdınızdaki "Sözel Bölüm"e, 10. Soru kitapçığınızın sayfalarında uygun gördüğünüz boşlukları müsvedde için kullanabilirsiniz.
"Sayısal Bölüm"deki sorularla ilgili cevaplarınızı
da cevap kâğıdınızdaki "Sayısal Bölüm"e işaret11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arlemeyi unutmayınız.
ka sayfasında belirtilmiştir.
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