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KOÇ-KUEPE İçin kullanılması gereken stratejiler: 

Bu doküman, KUEPE sınavında kullanabileceğiniz spesifik ve stratejik bilgileri sağlar.  

Sınavda  4 aşama vardır: 

Aşama 1- READING&USE OF ENGLISH PART (OKUMA ve DİL KULLANIMI (GRAMER) BÖLÜMÜ 

READING: (20 PUAN)  USE OF ENGLISH: (20 PUAN) 

Aşama 2-Lıstening-Dinleme Bölümü (15 PUAN) 

Aşama 3-Writing-Yazma Bölümü(25 PUAN) 

Aşama 4-Speaking-Konuşma Bölümü(20 PUAN) 

1-)READING&USE OF ENGLISH PART (OKUMA ve DİL KULLANIMI (GRAMER) 
BÖLÜMÜ 

READING: (20 PUAN)  USE OF ENGLISH: (20 PUAN) 

Bu bölüm toplam 65 dakika sürer. 40 puan değerindedir. Her soru 1 puandır. 

Reading (Okuma): 10 soru içeren uzun reading text (okuma metni) ve 5 'er soru içeren 2 kısa 
reading text (okuma metni) den oluşur. Toplam 20 reading sorusundan oluşur. Tüm reading 
soruları multiple choice (çoktan seçmeli) formatında hazırlanmıştır. 

Use of English: (Dil kullanımı&Gramer) 20 dakika sürer. Toplam 20 puan değerinde olup, 20 
sorudan oluşur. Her soru 1 puandır. 10 soru vocabulary (kelime bilgisi), 10 soru structure 
(yapı) dan oluşmaktadır. Bu bölümdeki sorular cloze test (boşluk tamamlama) formatında 
hazırlanmıştır. 

USE OF ENGLISH İÇİN SINAV STRATEJILERİ; 
• Gramer soruları çözülmesi en kolay olan bölümlerden biridir çünkü sizden her konu 

için belli konuların detaylarını ve kurallarını bilmeniz istenmektedir. İlk bakışta çokmuş 
gibi görünen gramer konuları ve kuralları aslında hiç de o kadar fazla değildir.  

• Her dilde belli başlı kurallar vardır ve bu kurallar sınırlıdır. Gramer sınırlı kurallarla, 
sınır sayıda cümlenin kurulabildiği bir sistemdir aslında. Öncelikle gramer eğitimi 
alırken dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır; 

Çalıştığınız konuda hangi belli başlı yapılar kullanılıyorsa bilin, ayrıca ne tür yapılar 
kullanılamaz, bunlarda mutlaka bilin. Çünkü sorular bu şekilde oluşturulmaktadır. Örneğin 
tense çalışıyorsanız " By the time" hangi tenslerle kullanılır sorunsunu cevabını bilin ama 
aynı zamanda " By the time " görünce nelere elemeniz gerektiğini de mutlaka bilin ve 
seçeneklerde hemen eleme yapın.  
 
VOCABULARY-KELİME SORULARI; 

Bir kelimeye baktığınız zaman o kelimeyi daha önce hiç görmemiş iseniz ya da 
hatırlamıyorsanız anlamını hemen çıkartamayabilirsiniz. Gramer bilginiz sayesinde ek ve 
köklerden arındırdığınız halde bile hala zorlanıyorsanız veya şüphe ediyorsanız, o zaman 
bu kelimenin nerede, hangi durumda, hangi ortamda kullanıldığına ve kime/ neye 
atfedildiğine bakmalısınız. Buna İngilizce Eğitim terminolojisinde CONTEXT (Bağlam / 
Genel Durum) denir.  



READING  İÇİN SINAV STRATEJILERİ; 

Bağlama bakarak (yani kelimenin kullanıldığı ortama, cümleye), o kelime veya tamlama 
hakkında oldukça yeterli derecede bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için asla sadece kelimeye 
bakıp ben anlamını bilmiyorum diye vazgeçmeyin.  Konuşmayı öğrenen her çocuk da 
aslında kelimeleri tek tek ezberlemez. Çocuklarda kelimeleri bağlam sayesinde öğrenirler.  

Eş Anlam & Yeniden Anlatım 
Bazı kelimelerin, tamlamaların veya cümlelerin takip eden cümlede açıklaması yapılabilir. 
Türkçe'de "yani, bir başka deyişle" gibi bağ laçlarla yaptığımız yeniden anlatımlar İngilizce 
'de " That is, In other words.." gibi bağ laçlar ile gösterilmektedir.Ayrıca kelimelerin eş 
anlamları verilerek de onlar hakkında bilgi olmamız sağlanmaktadır. Anlamını bilmediğiniz 
kelime belkide bir sonraki cümlede eş anlamı ile verilmiş olabilir. 

Dolaylı Anlatım 
Bazı cümlelerde ise sorulan kelimenin dolaylı bir şekilde anlatımı ya da ne olduğu hakkında 
bir ima vardır.  
Örneğin " Joothers do not last long. However, other electronic devices tend to las much 
longer" 
 
Yukarıdaki örnekte ikinci cümlede "other(s)" kullandım ve bu kelime sayesinde "Joothers" 
kelimesinin tam olarak ne olduğunu anlamasak da, onun bir elektronik eşya olduğunu 
öğreniyoruz.  

Bu tip dolaylı anlatımlarda genellikle işaret sıfatları veya zamirler kullanılmaktadır. Bunlar 
“such, other, some, few...”

 
Paragraf tamamlama sorularında biraz dikkat ederek ve seçenekleri eleme yoluna giderek 
doğru cevapları bulabilirsiniz.  
 
Unutmayın! Sizden tüm paragrafın çevirisini yapmanız beklenilmiyor. Yapmanız gereken şey, 
sizden istenilen boşluğu seçeneklerden hangisinin dolduracağını bulabilmek. Temel okuma 
tekniklerini edinerek ve seçenekleri eleyerek bu kısımda başarılı olmamanız için hiç bir 
neden yoktur. 
 
Paragraf Tamamlama Sorularında ilk önce dikkat etmeniz gerekenler: 
 
1. Zaman Uyumu: boşluktan önce ve sonra zaman uyumuna bakmalısınız. 
2. “This, that, these” gibi işaret sıfatlarına dikkat edin 
3.  “Because, even though, but” gibi bağlaçlara dikkat edin. 

PARAGRAF VE OKUMA SORULARI İÇİN ÖNERİLER; 

• Tüm sınavlarda adayların en çok çekindikleri bölümlerden biri okuma soruları 
ya da paragraf soruları diye adlandırılan kısımdır. Bu durumun aslında bir kaç 
temel nedeni var: 

• Kelime bilgisi yetersizliği 

• Soru köklerini tanımamak 

• Reading parçaları okuma deneyiminin olamaması 

• Şıkları elemeyi bilmemek 

• Paragrafta nereye bakacağını bilmemek 

• Zamanı Kullanmada sorun yaşanması 

http://www.kpds.org/ingilizce/miktar_belirtecleri_quantifiers.asp


  
READING METNİ OKURKEN :  
 
**Önce soruları okuyun;Soruların tamamını aklınızda tutamazsınız ama paragraf ile 
ilgili bir fikriniz olacak ve size ne sorulduğunu az çok bileceksiniz. 

•  Paragrafta bilmediğiniz kelimelerle vakit kaybetmeyin! 

• Gördüğünüz bağlaçların altını çizin (Therefore, Because, However...) 

•  Ana fikre odaklanın, detaylara takılmayın… 




