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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) 

KUEPE SPEAKING (KONUŞMA BÖLÜMÜ)- 20 PUAN; 

Bu bölüm 10 dakika sürmekte olup, 20 puan değerindedir. Başlangıçta kısa bir genel sohbet ortamı 
hakimdir. Sınav bire bir olarak gerçekleşmekte olup öğrenciler sınava tek olarak alınır. Bu sınavda 
öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri, öneride bulunma ve çıkarım kabiliyetleri, genel konulara, 
olaylara veya durumlara yönelik fikirlerini açıklama becerileri ölçülür. Ayrıca gramer (dilbilgisi) yapısını 
doğru kullanma ve vocabulary (kelime bilgisi) nin yeterliği değerlendirilir. Sınav 3 ana bölümden oluşur: 

1. Bölüm: Genel sohbet, tanışma ve kişisel soruları içerir. İsim, hobiler, günlük hayat, aile…vb sorular 
bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin, yaşadıkları veya görmek istedikleri herhangi bir şehir ve ülkeye 
yönelik fikirleri sorulur. 

2. Bölüm: Bu bölümde önceden verilen kartlardan, öğrencilerin konu seçmeleri ve verilecek kısa bir 
düşünme sürecinin ardından bu konuya yönelik fikir ve düşüncelerini belirtmeleri istenir. Verilen kısa 
düşünme süresinde öğrenci isteğe bağlı olarak kısa notlar alabilir ve konuşma esnasında bu anahtar 
sözcük veya cümlelerden faydalanabilir. 

3. Bölüm: Bu bölüm önceki bölümde yapılan konuşma konusu üzerine öğrencilere sorulan ve onlardan 
alınan cevaplardan oluşur. 

Aşama 4-Speaking-Konuşma Bölümü(20 PUAN) 

SPEAKING İÇİN SINAV HAZIRLIK STRATEJILERİ; 

Konuşma Sınavı, sözlü İngilizcenizi değerlendirir ve bire bir mülakat şeklinde 
yapılmaktadır. Mülakat; 10-12 dakika arasında bir sürede tamamlanır.  

Aslında bu sınav İngilizce olarak kendinizi, duygu ve düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve 
bir olay ya da durumla ilgili olarak görüşlerinizi belirteceğiniz bir sınavdır. 
Konuşmalar tamamen sohbet havasında olacağı, birçok konu hakkındaki 
görüşlerinizin spontane olarak sorulacağı ve belli bir formata bağlı olmadan 
gerçekleşeceği için doğal bir akış gerektirir ve dile hakimiyetinizin ve yetkinliğinizin 
ölçülerek değerlendirilmesi gerçekleşir. Dolayısıyla ön bir hazırlık diğer sınav 
aşamaları gibi değil de farklı bir çalışmayla yapılabilir. Örneğin sohbet havası 
ortamını sağlayabileceğiniz arkadaş gruplarında spontane gerçekleşecek diyaloglar 
yapabilir ve vocabulary (kelime) dağarcığınızı zenginleştirecek çalışmalar 
yapabilirsiniz.  



KELİME ÇALIŞMASI YAPIN ;Kelime bu sınavda çok önemlidir. Çünkü ne kadar gramer 
bilgisine ve cümle yapılarına hakim olursanız olun, konuşma esnasında kelime 
bilginiz yeterli değilse tatmin edici ve doğru cevaplar veremeyecek ve sıkıntı 
yaşayacaksınız.  

Öncelikle bir çalışma disiplini sağlanmalıdır. Bunun için kendinize hedefler koyun!. 

Örneğin, “günde 10 veya 20 kelime ezberleyeceğim” gibi 

Ancak ezber tek başına yeterli bir çözüm değildir. Öğrenilen kelimelerin cümleler 
içinde doğru kullanılması da çok önemli!  (context meaning). 

DİNLEME ÇALIŞMASI YAPIN; Dinlemek; anlamanın ve öğrenmenin temelini oluşturur. 
Çeşitli sitelerin  haber kaynaklarından veya practice çalışmalarından bol bol 
dinleme yapın. Parçaları durdurarak tekrar tekrar dinleyin.  

Çeşitli okuma parçalarını yüksek sesle okuyun. Bu, hem konuşmada ve anlamada 
akıcılık sağlayacak hem de telaffuz sorununuz varsa size yardımcı olacaktır.  

Kesinlikle ve kesinlikle ezber yapmayın. Bu tehlikeli bir duruma dönüşebilir. Sorulan 
sorulara cevap verirken veya verdiğiniz cevaba bağlı olarak aynı soruya dair farklı 
bir soru ya da fikriniz sorulabilir. Ezberlemeniz; sizi yanlış noktaya taşıyabilir, 
cevapları tamamen karıştırabilir hatta çok yanlış cevaplar verebilirsiniz.  

ÇALIŞMA TEKNİĞİ; Okul hayatınızın yoğunluğunu, anlama ve algılama becerilerinizi 
ve motivasyon durumunuzu göz önünde bulundurarak, doğru bir çalışma tekniği 
belirleyin. 

Konsantrasyon ve hedefe odaklanmak çok önemli diğer bir kavramdır. Karar 
verdiğiniz anda başaracağınıza inanmalı ve hedefinizi korumalısınız. Bu, kişinin 
kendine güven duygusunun artmasını ve motive olmasını sağlar.    

Motivasyon ve inanç başlangıç noktasında çok önemlidir. 

Unutmayın “dil” kullanıldıkça kendisine hakim olunan bir olgudur. Özellikle 
konuşulmayan ve kullanılmayan bir dil unutulmaya mahkumdur.  




