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TRACE SINAVI  İçin kullanılması gereken stratejiler: 

 

Bu doküman TRACE sınavında kullanabileceğiniz spesifik ve stratejik bilgileri sağlar.  

Sınavda  4 bölüm vardır: 

Ancak 1. Bölüm değerlendirilmez. 

Aşama 2-Okuma (%30) 

Aşama 3-Dinleme (%30) 

Aşama 4-Yazma (%40) 

4. Bölüm: Yazma (%40) 

Sınavın bu bölümü 80 dk sürmektedir. Ve sınav toplam puanlamasında ağırlığı % 40 dur. 

Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru sorulacaktır. 
Öğrencilerin 300-350 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarak bu soruyu 
cevaplandırmaları istenecektir. Bu bölümde sürenin kullanılması noktasında önerilen planlamaya 10 
dk. , kompozisyon yazılımına 60 dk, düzeltme ve kontrol için 10 dk. ayrılmasıdır. 

Yazı için Sınav Stratejileri 

   

Bir şey yazmaya başlamadan önce tüm isteneni(yönlendirmeleri) okuyunuz.-Sınavda istenen 
bilgilerini okumanıza rağmen , tam olarak ne yapmanız gerektiğini hatırlamayabilirsiniz. 

Soruyu ve altı çizili anahtar kelimeleri okuyunuz.-Bu size , sorunun ne sorduğu hakkında karar 
vermenizde yardımcı olacaktır. 

Kutuda yer alan ideayı okuyunuz: Bu size yazınızı oluşturabilmeniz ve geliştirebilmeniz için yardım 
sağlar. Ama unutmayın ki, bunun kullanımı tercihe bağlıdır. Kendi fikrinize sahip olabilirsiniz ve eğer 
isterseniz onları da kullanabilirsiniz. 

Dinleme ve okuma bölümünden fikir kullanabilirsiniz,  bu fikri geliştirebileceğinizden emin olun.-
Kutudaki fikir temel olarak kullanılan ve daha fazla geliştirilmesi gereken bir noktadır. Genellikle kör 
noktalardır ve ve sizin göreviniz onlara kontrol edilebilir bir fikir vermektir. Fikrinizi, açıkça nasıl 
geliştirebileceğinizi ve açıklayabileceğinizi test etmiş olmanız gerekiyor. Eğer az gelişmiş ya da 
gelişmemiş bir fikir listeniz varsa, puan kaybedersiniz. 

10 dakikanızı kullanın , zamanınızı etkili planlayın.-Yazınızı yazmaya başlamadan önce, planlamanız 
için 10 dakikanız vardır. Bu zaman sürecinde, bazı fikirleri ve planınızı beyin fırtınası yaparak oluşturun 
ve yazınızı yazmayı denemeyin. İyi bir yazı her zaman iyi bir organizasyonla desteklenmiş ve iyi bir 
planla geliştirilmiş olmalıdır. Plansız yazılar genellikle zor okunan ve düşük skorla sonuçlanan 
yazılardır. 

                                                                   
 



                                                
                          

Yazınızda örgütsel bir modeli takip etmenize ihtiyacınız yoktur.-Bazı sınavlar belirli bir desen  
gerektirir. Örneğin, tartışmadı ya da ikna edici kompozisyonlar gibi. Bu sınavda formül yoktur. Başka 
bir deyişle ,fikirler takip edilmesi kolay ve tutarlı olmalıdır. Verdiğiniz örnekler, savunduğunuz konuyu 
destekleyici olmalıdır. 

Kaç kelime yazdığınızla zaman kaybetmeyin.-Normal bir el yazısıyla 1.5-2 sayfa yeterli olacaktır. 
Sadece çok fazla ya da çok az yazdığınız zaman puan kaybedersiniz. 

Sınav sonunda 10 dakikanızı yazınızın dilini kontrol etmek için kullanınız.-Yazınızı yazarken dil 
hatalarını yapmak çok kolaydır.(Zamanlar, kelime kullanımı vb.).İyi bir yazı genellikle son kontrolü 
yapılmış bir yazıdır. 
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