A Guide to the
IELTS Reading Test
IELTS Reading kısmı akademikte modülde de, genel modülde de toplam 40 sorudan
oluşur ve toplam 3 reading parçası vardır. Her parça için 20 dakika verilir ve her birinden
13-14 soru sorulur. Bu bölümde, Listening kısmının aksine cevap kâğıdına geçirmek
üzere fazladan 10 dakika süre verilmez. Yani 60 dakika içerisinde hem soruları çözmeli
hem de cevap kağıdına cevaplarınızı geçirmiş olmalısınız.
Her soru 1 puanlıktır. Skorunuz toplam doğru sayınızın IELTS skoruna çevrilmesine göre
hesaplanır. Hesaplamada akademik ve genel arasında fark vardır. Akademik modülde
katsayı daha fazladır.
Toplam 3 reading parçası vardır. Kimisi uzun, kimisi daha kısadır. Okuma parçalarının
hepsi toplamda 2500 kelime gibi bir uzunluktadır. Okuma parçaları ve sorular aynı anda
dağıtılır.
IELTS Reading toplam 60 dakika sürer. Bu süre size sınavın tamamı için verilmektedir.
Önerimiz, toplam 3 reading parçasını okumada 15 dakikadan fazla zaman
harcamamanızdır. Yani dakikada ortalama 170 kelime okumanız/gözden geçirmeniz
gerekir. Böylece sorulan 40 sorunun her birini yaklaşık bir dakika içinde cevaplarsınız ve
sınav sonunda cevapları kontrol etmek için 4-5 dakika ek zamanınız olur.

IELTS Readingde çıkan parçalar tarih, astronomi, psikoloji, doğa, hayvanlar,
reklamcılık gibi genel geçer konular üzerinedir. Readinglerin her biri değişik konular
üzerine olur. Bunlar çeşitli kitap, dergi ya da gazetelerden alınmış, bahsedilen
konuda uzman olmayanlar için yazılmış, özgün akademik konularda makalelerdir.
Diyagramlar, grafikler ya da çizimler içerebilirler. Eğer tekste teknik terimler
kullanılmışsa mutlaka parçanın sonunda bir sözlükçe bölümü olur.
IELTS Readingde karşınıza çıkacak sorular çoktan seçmeli, kısa cevaplı, başlık
eşleştirme, bilgi eşleştirme, cümle eşleştirme, ana fikri bulma, tablo/şema/diyagram
tamamlama, özet tamamlama, cümle tamamlama ve true/false/not given türlerindedir.
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IELTS Reading başarısı için 6 TEMEL KURAL:
1. İlk önce metnin başlığını ve varsa paragraf başlıklarını okuyun. Konuyu tahmin
etmeye çalışın.
2. Soruları gözden geçirin.
3. Metni, her bir paragrafının ve metnin kendisinin ana fikrini bulmak için hızlıca
okuyun. Metindeki bütün destekleyici ayrıntıları (örnekler gibi.) okumayın. Bu
aşamada bilmediğiniz bütün kelimeleri es geçin.
4. Sorulan soru ve metinde geçen bilgiler arasındaki paralel ifadeleri bulun.
5. Zamanınız verimli bir şekilde kullanmaya çalışın. Bazı sorular gerçekten
neredeyse imkânsız derecede zor olabilir. Bu nedenle, ilk önce sizin için
cevaplaması en kolay olan sorulara yoğunlaşın. Bunları tamamladıktan sonra
daha zor olanlara geçebilirsiniz.
6. Skimming ve Scanning tekniklerini iyice öğrenin.
7. Kelime bilginizi geliştirin.
8. Tahmin etmeyi öğrenin.
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