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YASAL UYARI: Bu kaynağın içeriği noter onaylı olup yazılı izin olmadan kısmen ya 

da tamamen kopyalayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.   
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KHAS ELAE SINAVI 

BAŞLIK EŞLEŞTİRME SORULAR NASIL ÇÖZÜLÜR 
 

(1) Kadir Has Üniversitesi İYS sınavının bu bölümü hızlı okuma ve bunu yaparken de ana 
fikirleri anlama becerinizi ölçer. Bu tip sorularda her zaman eldeki paragraf sayısından 
daha çok başlık verilir. Temel strateji, ilk önce kolayca bulabileceğimiz başlıkları bulup, 
bunları bize verilen başlık listesinden ayıklayarak en zor olanlar için seçenekleri azaltmak 
olmalıdır. 

 
(2) İlk önce başlık listesinden verilmiş olan başlıkları okuyun. Başlıklarda ana fikri veren 

kelimeleri ya da metinde arayacağınız anahtar kelimeleri belirleyin.  
 
(3) Bütün reading sorularında olduğu gibi başlık eşleştirme sorularında da “skimming” 

yapmanız gerekir. Şöyle ki: Önce, varsa metnin ana başlığı okuyun. Sonra giriş 
paragrafını hızlıca okuyun. Anlamadığınız kelimeler olabilir. Takılmayın! Daha sonra, her 
paragrafta önemli gördüğünüz kelimelerin altını (rakam, özel isim, bağlaç, örnekleme, 
vs.) çizin. Sayfanın kenarına eğer paragrafın yazılma amacı kolayca belirlenebiliyorsa 
(bir şeyin sebebi, sonucu, örneği, tanımı, yapılış şekli, vs. olabilir) notlar alınabilir. 
Böylece bazı paragrafların başlıklarını bulmuş olursunuz. Bunu bütün paragraflar için 
yapamayabilirsiniz “mutlaka bulacağım” diye kasarak çok zaman kaybetmeyin. Amacımız 
önce en hızlı ve kolay şekilde tespit edeceğimiz başlıkları bulmaktır. 

 
(4) Daha sonra kalan paragraflar arasından en kısa olanlara bakın. Böylece başlığı tespit 

etmeniz daha hızlı olur. Kısa paragraflardan devam etmek başlık listesindeki 
seçeneklerin daha hızlı azalmasını sağlar.  

 
(5) Sonra tekrar başa dönüp başlığı belirlenmemiş paragraflara ve başlık listesine  göz atın. 

Altı çizili anahtar kelimelerinize ve varsa notlarınıza bakarak en iyi seçeneği seçin.  
 
(6) Aynı işleme kalan bütün paragraflarda devam edin. Başlığı seçerken size yardımcı 

olması için her paragrafın yanına aldığınız notları kullanın.  
 
(7) Her zamanki gibi emin olmadıklarınızı tekrar kontrol edip eşleştirdiğiniz anahtar 

kelimelerin etrafını dikkatlice okuyun.  
 
(8) Başlık ve paragraflardaki anahtar kelimeler birebir olarak uymayabilirler. Çoğu zaman 

eşanlamlı kelimeler ya da benzer anlamlı deyimler kullanıldığını unutmayın!.  
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Son Tavsiyeler 

 

Bir paragrafın verilen bir başlıktaki anahtar kelimeleri bulundurması o başlığın 
doğru cevap olduğunu göstermez. Siz yine de paragrafta anahtar kelimelerin 
bulunduğu bölümleri okuyup, gerçekten başlıkla uyuşup uyuşmadığını kontrol edin. Emin 
değilseniz, paragrafın yanına not alıp, emin olduğunuz diğer başlıkları bulduktan sonra 
tekrar okuyun. 

 

Cevaplarınızı cevap kağıdına geçirirken başlık numaralarına/harflerine dikkat edin. 
Bu tür sorularda aynı başlığı iki defa kullanmak sık rastlanılan bir hatadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


