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Pratik Soru Çözme Teknikleri

Sunuş

M. Abdullah Yılmaz’ın kitabı, kendi birikim i ile yenilikçi yakla
şımları bir araya getiren güzel bir çalışma. Kitapta “alternatif dü 
şünm e teknikleri ve zihin açm a egzersizleri” sunuluyor. Bu tek
nikleri kullanarak her derste başarınızı arttırabilirsiniz. Yine de 
im kânı olan herkesin, hocanın sem inerlerine katılm asını öneri
riz. Bu kitaptan öğrendiklerini, hocam ızın seminerleriyle destek
leyenler ister sınava hazırlansınlar ister hazırlasınlar m aksim um  
fayda elde edeceklerdir.

Başarı, teknikle azm in buluştuğu nokta ise, bu kitapta bu aya
ğın teknik kısm ım  ve bu teknikleri nasıl uygulayacağınızı bula
caksınız. Hocam ız yıllarca sınavlara soru hazırladı. Bu nedenle, 
öğrencilerin nerelerde hata yapabileceğini, eksikliklerinin neler 
o lduğunu iyi biliyor. Kitabı okuduğunuzda bunu  siz de fark ede
ceksiniz. Yazar, sadece sorunları ortaya koymuyor, onların nasıl 
ortadan kaldırabileceğini de gösteriyor.

Kitabı okuduğum uzda “inançların teknikle birleştiğinde ken
dini gerçekleştirme kehaneti” olduğunu bir kere daha görüyoruz. 
Bu kitabı okuyanlar, kendilerinde özgüven hissedecek. Zam anın 
bilincine varacak ve onu nasıl kullanacağını öğrenecek. Kendi 
potansiyelini m aksim um  düzeye nasıl çıkarabileceğinin hesabını 
yapacak. Zihnini, olumsuz duygulardan arındırıp pozitif düşün
meye başlayacak.
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M. Abdullah Yılmaz

Sohbet üslubuyla yazılmış olan kitapta, uygulam alara ağırlık 
verildiğini, kuru  bilgilerden uzak durulduğunu vurgulam ak iste
rim.

Herkesin kendine özgü sorunları olduğunu biliyorum  am a her
kesin sadece kendinde olduğunu sandığı yüzlerce problem in as
lında hem en hem en herkeste olabileceğini de biliyorum.

Birçok insan yanlışlarından etkilenir, bir soruyu doğru çözdü
ğü halde sınav psikolojisiyle yanlış şıkkı işaretleyebilir, dikkati da
ğılıp perform ansı düşebilir, soruyu defalarca okuduğu halde hiç
bir şey anlamayabilir.

Bu kitapta bunlar ve bunlara benzer birçok sorununuza çözüm, 
birçok sorunuza cevap bulabileceksiniz.

Başarı dileklerim izle...



Pratik Soru Çözme Teknikleri

TEŞEKKÜR

M addi ve m anevi desteklerinden dolayı Ebru Edizere, oğlum 
Bilge Cahit’e, kıymetli arkadaşlarım  Kişisel Gelişim alanında Tür
kiye’de yeni bir anlayış getiren Adil Mavişe, Adem  Karafilik’e, 
sayısal uygulam alarda bana yardım ını esirgemeyen Selim Porta- 
kaldalı’na, eğitime gönül verm iş dil dostu Cahit Ezerbolatoğlu’na, 
Anayasa M ahkemesi Başkanı Haşim Kılıça, A nkara İl Milli Eği
tim  M üdürü Kamil Aydoğan’a, çalışmalarım da hiçbir desteğini 
esirgememiş Tekin Özsoy’a ve çalışanlarına, Eskişehir O dunpa- 
zarı Belediye Başkanı Burhan Sakallıya, bü tün  eğitim emektarı 
öğretm en arkadaşlarım a, eğitim alanında yeniden yapılandırm acı 
yaklaşımın içinde olm am da beni yönlendiren bütün  öğrencileri
m e bu  çalışmaya katkılarından dolayı sonsuz teşekkürler...

Not: Bu kitapta sayısal bölümlerle ilgili çalışmalarda bana yar
dımcı olan, matematiği bir sevgi ve aşk dili olarak kullanmayı kendi
ne düstur edinmiş Selim Portakaldalına çok şey borçluyum. Tekrar 
teşekkürler Selim.



M. Abdullah Yılmaz

Özsaygınızı Geliştirmenin Yolları
Özsaygısı gelişmiş insan;

1. Olumlu özelliklerini, yetenek ve potansiyelini keşfeder.

2. Neye hayır, neye evet diyeceğini bilir.

3. Kendine engel olmaya çalışanlara kulak asmaz.

4. Hata yapmaktan korkmaz.

5. Tecrübeyi önemser.

6. M utluluk düzeyini yükselten etkenleri fark eder.

7. Hoşlandığı bir iş bulur ya da işinin hoşlanacağı taraflarını 
keşfeder.

g Kendini kabul eder.

9. Kendine zaman ayırır.

10. İsteklerine ulaşmak için hedef odaklı çalışır.

11. Kendi hakkında fikir sahibidir.

12. Um duğu gibi gitmeyen işler karşısında şikayet etmez.

13. Diğer insanların farklılıklarını kabul eder.

14. Kendini başkalarıyla kıyaslamaz.

15. Farklılıklarından rahatsız olmaz, bilakis bunları kullanır.

16. D oğru kararlarını öne çıkarır.

17. Sağlığına önem  verir.
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M. Abdullah Yılmaz

Gelişimci Öğrenci Olmanın 15 Yolu

1. Özgür fikirli olun am a sabit fikirli olmayın.

2. Güveneceğiniz insanları iyi seçin.

3. Esnek olun. Şartlara, yere ve durum a göre pozisyon almayı 
bilin.

4. Çok boyutlu düşünün. D urum a, hoşunuza gitmeyen pen 
cerelerden de bakmaya cesaret edin.

5. Başkalarının dürüst olm adığından şikayet etm eden önce 
kendi yalanlarınızı gözden geçirin.

6. İnsanları söyledikleri kadar söylemedikleriyle de değerlen
dirin.

7. Olayları ve sorunları sadece kendi istek ve ihtiyaçlarınız 
açısından değerlendirmeyin.

8. Talihinize fazla güvenmeyin. Şimdiye kadar yüzüne gülmüş 
olması bundan  sonra da öyle olacağı anlam ına gelmez.

9. Neyi bildiğiniz kadar neleri bilm ediğinizin de farkında 
olun. Bilmedikleriniz bazen daha sadık bir yol göstericidir.

10. Yaptıklarınızı, söylediklerinizi ve söylem ediklerini sorgula
yın. Bunlar sizi, kimliğinizi oluşturur.

11. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin, geriye dönüşü olmayan 
sözler etm ekten sakının.

12. Sır verm ekte cöm ert davranm ayın. Her zam an kendinize 
sakladığınız bir sırrınız olsun.

13. D oğru şartların oluşm asını beklem ek yerine doğru şartları 
yaratın.

14. Üzülmek konusunda da sevinm ek konusunda da acele e t
meyin.

15. Evet derken de, hayır derken de iyi düşünün.
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Pratik Soru Çözme Teknikleri

SİZ, SINAVDAN SONRA AŞAĞIDAKİLERİ 
SÖYLEMEYECEKSİNİZ; ÇÜNKÜ SINAVDAN ÖNCE 
BU KİTABI OKUMUŞ OLACAKSINIZ!

• Dersi derste öğrenem ediğim  için konulara hâkim  olam a
mışım.

• Düzenli tekrar yapm adığım  için konulara hâkim iyetim i 
kaybetm işim , konuların çoğunu unutm uşum .

• Eksiklerimi belli b ir periyot içinde tam amlayam amışım .
• D enem e sınavlarını gerçek sınavın bir provası gibi görm e

m işim, test tekniğim i yeterince geliştirmemişim.
• Yanlış yaptığım  soruları zam anında incelem ediğim  için 

yanlışlarım ı en aza indirgeyem emişim .
• D oğru bir sınav stratejim  olsaydı, sınavı kazanabilecek ka

pasitem  varmış.
• Ders çalışırken süre tu tarak soru çözmediğim  için zamanı 

ayarlayamadım.
• Turlama tekniğini unutup birkaç soruyla inatlaştım  ve çok 

zam an kaybettim .
• Sorulara konsantre olam adığım  için bazı soruları defalarca 

okudum . Zam anında konsantrasyon ve dikkat çalışmaları 
yapsaydım, bunları yaşamazdım.

• D oğru seçeneği bulduğum dan em in olm adığım  için tekrar 
tekrar aynı soruyu çözerek zam an kaybettim .
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M. Abdullah Yılmaz

• Çeldirici iki seçenek arasında kararsız kalıp soru üzerinde 
uzun süre düşünerek zam anım ı boşa harcamışım .

• Soruyu tam  okum am ışım , tam  okusaydım bu yanlışı yap
mazdım.

• Paragraf soruları çok uzun olduğu için üşendim , bu yüzden 
hiçbirine dokunm adım .

• Bildiğim soruyu yanlış yapmışım, nasıl böyle bir hata ya
parım?

• Sınav anında aklıma başka şeyler geldi ve hepsini birbirine 
karıştırdım

• İki şık arasında kalıp yanlış şıkkı işaretlemişim , böyle dav
ranm am alıydım .

• Paragrafın sonuna geldiğimde başını unuttum , böylece tek
rar tekrar okudum  durdum .

• Yorum sorularında yazarın ne dem ek istediğini anlayam a
dım.

• D oğru şıkkı bulm uştum  ancak cevap kağıdına yanlış işa
retlemişim.

• Bir soruya takılıp beş dakika harcadım , yapam adım , m o
ralim  bozuldu.

• İlk dört soruyu çözemedim, kendim i çok kötü hissettim , 
sorular çok zor geldi; ama eve gidince hepsini doğru yap
tım .

• Soruları yavaş yapmışım, saate bir baktım  çok az zaman 
kalmış am a benim  çok sorum  vardı, paniğe kapıldım  ve 
hiçbir şey yapamadım .

• Sınavın son bir saatinde çok yoruldum , son yaptığım  soru
ların çoğu yanlış çıktı.

• Sınav esnasında dışarıdan çok ses geliyordu ve yanım da 
o turan kişi garip sesler çıkarıyordu, dikkatim  dağıldı.

• Eğer iyi bir puan alamazsam arkadaşlarım a karşı rezil olu-
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Pratik Soru Çözme Teknikleri

rum  ve aileme ne derim , diye düşünm ekten ve her şeyi bir
birine karıştırdım .

• Sınava başladığım da çok gergindim , elim ayağım buz ke
sildi, kalbim  çok hızlı attı, kitapçık dağıtıldığında sorulara 
baktım , bir süre hiçbir şey yapam adım .

Bu kitapta, soruların özelliklerini verdik. A lternatif düşünm e 
teknikleri ile, zihin açma egzersizleri ile, derslere göre strateji ge
liştirm e yöntem leri ile sizlere yardım cı olmaya çalıştık, gereken 
çalışmaları yerinde ve zam anında yaparsanız başarınızda büyük 
bir artış olacağına inanıyoruz.

Şimdi önce karşımıza çıkacak soruların  özellikleri hakkında 
bir ön izlenim  kazanalım.

“ Ask, karşılıklı9 »
yanlış anlamadır!t

Oscar W ilde

r  “ Hayat, tribünden > 
çıkıp oyuna girdiğinizde 

başlıyor.”
P. Debevoise /

'  “ Umutla yaşayan, 
müziksiz de dans eder!
'v George H erbert
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Öğrencilere İyi İnsan Olma Önerileri

• İyi insanlar, kendilerini sürekli olarak güçlendirirler.
• İyi insanlar, erdemleriyle başkalarım  desteklerler.
• İyi insanlar, -iyilikleri ile donattıkları çevrelerinde- hayatın

tadını çıkarırlar.
• İyi insanlar, bir işe başlam adan önce planlam a yaparlar.
• İyi insanlar, yukarıyı ve aşağıyı ayırt edebilirler, hırslarına

gem vurabilirler.
• İyi insanlar, güçlerini kullanm ada idareli davranırlar ve 

problem lerden kaçınırlar. Bir problem le yüzleştiklerinde 
de en iyi şekilde çözümlerler.

• İyi insanlar, diğerleri için örnek olurlar.
• İyi insanlar, sözlerine dikkat ederler ve yem e-içm ede ölçü

lü olurlar.
• İyi insanlar, daim a erdem li davranırlar ve öğrenmeyi, öğ

retm eyi öğrenirler.
• İyi insanlar, etraflarını sürekli bir ışık gibi aydınlatırlar.
• İyi insanlar, diğerlerini açıklıkla kabul ederler.
• İyi insanlar, aydınlanm anın gücü ile ışıldarlar.
• İyi insanlar, konuşm alarında özlü, işlerinde tutarlıdırlar.
• İyi insanlar, kendilerini tan ır ve geliştirirler.
• İyi insanlar, hataları bağışlar, suçları affederler.
• İyi insanlar, fırsatını buldukça kendilerini geliştirir, iyileşti

rir ve kusurlarını düzeltirler.
• İyi insanlar, beklenm edik olaylara karşı hazırlıklı olurlar.
• İyi insanlar, hayatı bütünüyle kullanır ve amaçlarına ulaşırlar.
• İyi insanlar, içe bakışlarında özenlidirler.
• İyi insanlar, bilgece yaşarlar.
• İyi insanlar, öfkeden ve küskünlükten kaçınırlar. “Öfke ile 

kalkan zararla o tu ru r” sözünü kulaklarına küpe yaparlar.
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Öğrencilere Başarı İçin Pratik Taktikler

• Erken kalkın, zihniniz güne güneşle birlikte başlasın.
• îlgi duym adığınızı sandığınız konularda da yazılar okuyun, 

çok ilginizi çekecek şeyler yakalayabilirsiniz.
• O kulda öğrendiklerinizi düzenli olarak tekrar edin.
• Beyninize jim nastik  yaptırın. Zekâ soruları ve bulm acalar 

çözün.
• Yatmadan önce yeni bir şey öğrenin. Mesela gazetenin her

hangi bir sayfasını açıp m inik bir haber okuyun.
• Kola yerine taze sıkılmış meyve suyu içmeyi deneyin.
• Çok sevdiğiniz kitapları bir kez daha okuyun, yepyeni tat

lar alacaksınız.
• Önem li bulduğunuz bilgileri no t kağıtlarına yazıp sık sık 

görebileceğiniz bir yere asm.
• O kulda o gün anlatılacak konuyu önceden gözden geçirin. 

Dersi daha iyi takip ettiğinizi ve öğrenm ekten keyif aldığı
nızı göreceksiniz.

• Kahvaltı yapmayı ihm al etmeyin.
• O danızda bir dünya haritası bulundurun . Hiç farkında ol

m adan birçok ülke ve şehrin yerini öğrendiğinizi görecek, 
coğrafyanızı ilerleteceksiniz.

• Basit m atematiksel işlemleri aklınızdan yapmayı deneyin. 
İki basam aklı bir sayıyla tek basam aklı bir sayıyı çarparak 
işe başlayabilirsiniz.

• Bilim adam larının, yazarların, şairlerin, düşünürlerin , si
yasetçilerin hayat hikayelerini okuyun; bu  size ilham  verir.

• D üzenli olarak bir gazete ya da dergi takip edin, yazarlarıy
la iletişime geçmeye çalışın.

• Ö ğrendiğiniz bir konu hakkında sorular sorun ve ne yapıp 
edip bu soruların  cevaplarını bulun.
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• Beynimizin iki yarım  küresini de çalıştıran işler yapın. M e
sela sağ elinizi kullanıyorsanız, sol elinizle m inik resimler 
çizmeyi deneyin.

• Başarısız olduğunuzu düşündüğünüzde başarılı b ir anınızı 
hatırlayın.

• Ö nem li ya da önemsiz fark etmez; hedeflerinizi ve bunla
ra ulaşm ak için neler yapm anız gerektiğini kağıtlara yazın, 
bunları gün içinde birkaç kez okuyun.

• Kendinizi sevin. Kendinize iyi bakın.
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Soru Hazırlama Kurullarının Soru Hazırlarken 
Dikkat Ettiği Noktalar ve Soruların Özellikleri

Uyarı: Aşağıda Soru Hazırlam a K uru lunun  soru hazırlarken 
dikkat ettiği noktaları göz önünde bulundurduğunuzda, soruya 
yaklaşım tarzınızın değiştiğini göreceksiniz. Bu değişikliğin ba
şarınızı arttıracağından em in olabilirsiniz.

Ölçme ve değerlendirm ede, sonuca odaklanan sorular değil, 
sürece odaklanan sorular ön plandadır.

I Bilginin hatırlanm asından ziyade uygulanm asına, yapılan
dırılm asına ve öğrencilerin üst düzey becerilerini (analiz, sentez, 
uygulama) sergilemelerine önem  verilir.

İ"  Sorularda yazıya dayalı soyut görevlerden çok, gerçek haya
ta ilişkin, perform ansa dayalı görevlere önem  verilir.

I“ . Örtülü, belirsiz ölçütlerden ziyade açık ve belirgin ölçütler 
tercih edilir.

İe- Eğitimin her aşam asındaki değerleri ölçebilecek nitelikte 
olur.
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e . Ölçme ve değerlendirm ede tek tip değil çok değişik soru 
tipleri olm asına önem  verilir.

İ
k Sorular, ne kadar öğrenildiğini tespit etm enin yanı sıra nasıl 

öğrenildiğini de belirlemeye yönelik olur.

I"  Sorular, rekabetten çok işbirliği bilinci kazandıracak şekilde 
seçilir.

Ie- Sorulan bir sorunun cevabını, verilen cevaplar arasından 
seçme gerektiren m addelerden oluşan testler çoktan seçmeli ya 
da seçme gerektiren testlerdir. Dolayısıyla doğru cevap çoğu za
m an m addenin (bize verilen verinin) içindedir.

İ■' Test süresinin önem li bir kısmı bize verilen veriyi okumaya 
ve geri kalan süre doğru cevabı bulmaya ayrılır.

IPuanlam ası objektiftir. Her soru puanlam a bakım ından eşit 
değer taşır.

I Ç ok düşük de olsa şansa dayalı başarıyı engellemek m üm 
kün değildir.

I
bT. İleri düzeydeki davranışların (analiz, sentez, uygulam a...) 

ölçülmesi çok zordur.
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İ'. Çoktan seçmeli sınavların uygulaması çok kolaydır.

î
k. Puanlam a süresi çok kısadır. (Bir öğrencinin, puanı, yerleş

tirildiği yer vb.)

I En uzun zam anı alan ise hazırlam a süresidir.

İ
-  Soru sayısı çok olm ak zorundadır. ÖSSde 180, LGSde 100 

gibi...

^  Cevaplama sadece işaretleme ile yapılır.

Soruların Madde Tiplerine Göre Sınıflandırılması

I) D oğru Cevaba Göre

a) D oğru cevabı kesin ve biricik olan m addeler vardır.
b) A nahtarlanm ış cevabı en doğru olan m addeler vardır.
c) A nahtarlanm ış cevabı b irden fazla olan m addeler vardır.
d) Birleşik cevap gerektiren m addeler vardır.
e) D oğru cevabı gizli m addeler vardır.

II) M adde Köküne Göre

a) Kökü soru kipinde olan m addeler vardır.
b) Kökü eksiltili cümle yapısında olan m addeler vardır
c) Kökü olum suz olan m addeler vardır.

III) M addelerin Gruplanışına Göre

a) O rtak  köklü m addeler vardır.
b) O rtak  seçenekli m addeler vardır.
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Soruların Bilişsel Düzeyde Sınıflandırılması
I) Bilgi Düzeyi

a) Özel bilgileri hatırlama

1. Terimleri hatırlam a
2. Olguları hatırlam a

b) Özel bilgilerle uğraşma, yol ve araçları hatırlama

1. Teamül (olaylar ve durum lar karşısında gösterilen 
davranış) bilgisi

2. Sıra, dizi ve yönelim leri hatırlam a
3. Sınıflandırm aları hatırlam a
4. Ö lçütleri hatırlam a
5. Yöntemleri hatırlam a

c) Bir alandaki genel doğruları ve soyutlamaları hatırlama

1. İlkeleri ve genellemeleri hatırlam a
2. Kuramları ve yapıları hatırlam a

II) Kavrama D üzeyi

a) Çevirme
b) Yorumlama
c) Ötelem e (bir bilgiden başka bir bilgiyi çıkarabilme)

III) Analiz Düzeyi

a) Öğeleri belirtm e
b) İlişkileri belirtm e
c) Bütünleştirm e ilkelerini ortaya koyma

IV) Sentez D üzeyi

a) Özgün bir bü tün  oluşturm a
b) Bir p lan ya da işlemler dizisi önerm e
c) Soyut bir ilişkiler takım ı üretm e

23



M. Abdullah Yılmaz

V) Değerlendirm e - Yorumlama D üzeyi

a) îç ölçütleri ile değerlendirm e
b) Dış ölçütleri ile değerlendirm e

Bilişsel düzeyde soruları değerlendirecek olursak, bilgi düze
yinde sorularla hem en hem en hiç karşılaşmayız, kavram a düze
yindeki sorular, ardından analiz ve sentez düzeyi sorular gelir. 
M üm kün olduğunca değerlendirm e ve yorum  soruları sorulm aya 
çalışılır. Yani, bu sınavlarda kuru  bilgi pek işe yaramaz, yorum la
m a gücü çok daha önemli.

Soru Y azım ında U yulan G enel İlkeler

i■- M addeler anlaşılır olur, “çoğunlukla”, “bazen”, “nadiren” gibi 
sözcükler kullanılmaz. (Uyarı: Soru hazırlarken uyulması gereken 
en zor kurallardan biri budur ve soru hazırlayan kişiler bazen bu 
kurala uyamayabilirler ve çoğunlukla da doğru cevap budur. Bu
na dikkat etm ek gerekir.) Çünkü verilen belirsiz sözcükler göre- 
celidir ve bu nedenle kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

İ Uygulama zam anının çoğu okum aya ayrıldığı için her m ad
de m üm kün olduğunca az sözcükle yazılır.

I Test m addelerinin dil düzeyi, cevaplayıcıların dil düzeyinin 
altında olmalıdır. Bu soru ile ne sorulduğunun anlaşılm asını sağ
lar. (Uyarı: Dilimizi kullanm a gücü ile ilgili birçok arkadaşım ızın 
ciddi sorunlar yaşadığını, bunun  da okumayla ilgili yetersizliği
m izden kaynaklandığını biliyoruz.)
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Test m addeleri bir kaynaktan olduğu gibi alınmaz. (Ezberi 
önlem ek gerekir.)

i? .  H er test m addesi diğerlerinden bağımsız cevaplandırmaya 
uygun olur. (Önceleri bir paragraf verilir ve aynı paragrafla ilgili 
iki üç soru sorulurdu, bu çok da sağlıklı olmadığı için zamanla 
bırakılmıştır.)

İ
M addelerin noktalam a ve yazım  kurallarına uygun olarak 

yazılmasına dikkat edilir, böylece farklı algılamalar önlenir.

I Verilen bir m addenin  başka bir sorunun cevabını açıklam a
m asına dikkat edilir am a bu kurala her zam an uym ak zordur.

I Bir sorunun yarısı bir sayfada öteki yarısı başka bir sayfada 
olmaz.

I-iyi bir çoktan seçmeli soruda daha soru kökü okunduğunda 
seçeneklere bakılm adan doğru cevap verilebilir. Am a bu kurala 
her zam an uyulmayabilir. Mesela m atem atikte bazen şıkları kul
lanarak soru çözdüğüm üz de olur.

I Seçeneklerin ifade, tarz, uzunluk ve kapsam ının birbirine 
benzer olm asına dikkat edilir. (Bu m addeye de uym akta güçlük 
çekilen sorular karşımıza çıkabilir.)
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I Çeldiricilerin en önem li özelliği, bilm eyeni ve yanlış bileni 
yanıltm aya yöneliktir.

I .C  “Yukarıdakilerin hepsi....” seçeneği çok dikkatli kullanılır, 
b irin in  yanlışlığı açıkça belli ise kullanılır.

I .“Yukarıdakilerin hiçbiri....” seçeneği de çok dikkatli kulla
nılır, en doğru cevabı gerektiren m addelerde kullanılır.

i «“Yukarıdakilerin hepsi...” ve “Yukarıdakilerden h içbiri...” 
seçenekleri aynı anda kullanılmaz. (Kullanılırsa dikkatli b ir öğ
renci tarafından kolayca çözülür soru.)

î Çeldirici bulm a güçlüğü yaşandığında m adde form u değiş
tirilir. Mesela sıkça kullanılan soru form larından biri de bileşik 
cevap gerektiren çok sayıda çeldirici yazılabilen soru tipidir.

IV. Anlamlı bir sıraya konulabilecek seçenekler bu sıraya göre 
yerleştirilir. (Büyükten küçüğe ya da tam  tersi olacak şekilde.)

iE- Bir testteki seçenek sayısı cevaplayıcıların düzeyine göre 
ayarlanır. İlköğretim  okullarının ilk kısım larında iki ve üç seçe
nekli m addeler kullanılır, ikinci kısım da (Seviye Belirleme Sınav
larında vs.) dö rt seçeneğe çıkartılır. O rtaöğretim  ve daha üstünde 
beş seçenekli m addeler kullanılır. (Üniversiteye Giriş Sınavların
da...)
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