SRC
SINAVLARI
NASIL
KAZANILIR?

EĞİTİMDEN ÖNCE

Herkes gireceği sınavda başarılı
olmak ister ve bunun için en
doğrusunu yapmaya çalışır.
Sınavda başarıyı yakalamak için
atacağınız adımlardan ilki, etkili
eğitim almaktır. Bunun için SRC
eğitimlerinde araç sürücülerini
ilgilendiren konular, şoförlerin
anlayabileceği dilde, gereksiz
detaylara girmeden ve sınav için
önemli bilgileri içerecek şekilde
aktarılmalıdır. Bunun yanı sıra
eğitim merkezi size her zaman
çözebileceğiniz şekilde sorularla
destek olabilmeli, size güven
vermelidir.

EĞİTİM
ESNASINDA
Eğitim esnasında, sınavda çıkan
konular ve soru türleri eğitmen
tarafından aktarılmalıdır. Siz
adaylar ise, bu konuları işaretlemeli
ve soruları eğitim esnasında
eğitmenle birlikte
çözerek nasıl bir çözüm ile
yaklaşmanız gerektiğini
anlayabilmelisiniz. Eğitimde bol soru
sormak konuyu anlamayı hızlandırır.

EĞİTİMDEN
SONRA

Eğitim esnasında öğrendiğiniz konulara tamamen hakim
olabilmeniz için, eğitim sonrasında bu bilgilerin üzerinden
geçmeniz gerekir. Sınavda başarılı olmak için hazırlanmaya
erken başlamanız çok önemli. Özellikle etiketleri ve işaretleri
cep telefonunuza da kaydederek veya kitaptan bakarak sürekli
tekrar etmek faydalıdır.
Etkili öğrenmenin başka bir yolu da soru çözmektir. Özellikle
çıkmış sınav sorularını çözmek size güven verecektir. Ayrıca
çözdüğünüz her soru, ilgili konunun önemli yerlerinin nasıl
değerlendirileceği konusunda sizi yönlendirecektir. Her yeni
soru konuyu pekiştirdiğini ve kendinize olan güveninizi
arttırdığını göreceksiniz.
Öncelikle konu türünde hazırlanmış tüm soruları çözdükten
sonra, sınava en geç 15 gün kala çıkmış sınav sorularını
çözmeniz gerekir ve sınava kadar bu soruları en az 2 kez çözmüş
olmalısınız. Soruları Tugem web sitesinden ücretsiz olarak hem
konularına göre hem de çıktığı sınavlara göre ayrı ayrı
çözebilirsiniz. Hatta Tugem kursiyeri iseniz konularına göre
soruları çözerken anlamadığınız sorular hakkında site üzerinden
yorum yaparak bilgi talep edebilirsiniz.
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1- Sınava başlamadan önce, hangi
kitapçık türünün (A/B) size
verildiğini cevap anahtarınıza
işaretlemeyi unutmayın. Kitapçık
türünü cevap anahtarında ilgili
yere işaretlemeyen adayların sınav
puanı “0” olarak
değerlendirilmekte ve bununla
ilgili itirazlar kabul edilmemektedir.
2- Öncelikle soruyu doğru
anladığınıza emin olun. Bazen
soruda yanlış olan şıklar sorulduğu
halde doğru şıkların verildiği
cevabı işaretleme hatasına
düşebilirsiniz. Bunu önlemek için
soruda neyin sorulduğunun altını
mutlaka çizin.
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3- Bildiğiniz konulardaki soruları çözerek
başlamak, daha hızlı çözüme ulaşacağınız için
size zaman kazandıracaktır. Böylelikle
zorlandığınız soruları ya da zaman harcamanız
gereken soruları incelemek için yeterli zamanınız
olacaktır. Hemen cevap veremediğiniz sorularda
fazla zaman kaybetmeyin. Bu soruları tekrar
dönmek üzere işaretleyin. Tüm sorular bittikten
sonra tekrar bu sorulara döndüğünüzde artık
sorular size daha kolay gelecektir.
4- Soruların cevaplarını cevap anahtarınıza
geçirirken dikkatli olun ve doğru olarak
aktardığınıza emin olun. Bunun için soruyu
çözdükten hemen sonra soru numarasını tekrar
kontrol ederek cevap anahtarını işaretleyin.
Böylece yapılabilecek hatalar her aşamda kontrol
edilmiş olur.
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