YABANCI DİL TESTİ HAZIRLIK KILAVUZU

YABANCI DİL TESTİ DENKLİK BELGESİ
BULATS, CAE, CPE, IELTS, iTEP Business, PTE, TOEFL iBT, TOEIC veya okulunuzun PROFICIENCY
sınavlarına ait orijinal sonuç belgeniz var ise;
İlgili İK sorumlusu ile belgenizi paylaşmanızı rica ediyoruz. Belgeniz insan kaynakları bölümüne ulaştıktan
sonra, geçerliliği değerlendirilecek ve sonucu size iletilecektir. Bu süre içerisinde, lütfen tarafınıza iletilen
testi tamamlamayınız.

TEST İÇERİĞİ
iTEP Business Core yabancı dil testi yaklaşık 60 dakika sürmektedir. Test, Okuma, Dinleme ve Dil Bilgisi
yetkinliklerini çoktan seçmeli sorular aracılığıyla ölçmektedir. Her bir bölüm öncesi verilen talimatları
dikkatle dinlemenizi ve okumanızı öneriyoruz.
Aşağıda sınavın detaylı soru dağılımı ve süre bilgisini bulabilirsiniz.

Bölüm
Dil Bilgisi
2 bölüm

Dinleme
3 bölüm

Format

Soru Sayısı ve Tipi

Cümleleri tamamlayınız

13 Çoktan seçmeli

Yanlış yapıyı ya da kelimeyi
belirleyiniz

12 Çoktan seçmeli

4 farklı kısa konuşma

4 Çoktan seçmeli

2-3 dakikalık bir konuşma

4 Çoktan seçmeli

4 dakikalık bir konuşma

6 Çoktan seçmeli

250 kelimelik metin

4 Çoktan seçmeli

450 kelimelik metin

6 Çoktan seçmeli

Okuma
2 bölüm

Süre

10 dakika

20 dakika

20 dakika

TESTE GİRİŞ
Teste giriş yapabilmeniz için;
1. www.besexam.com/download.php adresinden iTEP yazılımının kısa yolunu (Begin iTEP)
bilgisayarınıza yükleyiniz. Yükleme seçeneği Chrome ve Explorer tarayıcıları için mevcuttur. Testi
tamamladığınızda, testin kısa yolunu (Begin iTEP) bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz.

2. Yükleme yapıldıktan sonra “Begin iTEP” kısa yoluna giriş yaparak 4 aşamadan oluşan teknik
kontrolleri tamamlayınız.

3. Teste giriş yapmadan önce kameranızı aktif hale getirmeniz için uyarı verilecektir, bu aşamada
çıkacak pop-up uyarılarını engellemeyiniz.
4. Teknik kontrollerinizin ardından ulaşacağınız Registration (Kayıt) ekranında yanında yıldız olan tüm
zorunlu alanları doğru kişisel bilgilerle doldurmanız gerekmektedir. Bu alanlarda sağladığınız kişisel
bilgiler doğrultusunda sonucunuzun doğrulaması yapılacaktır. (Kişisel verilerin güvenliği!)

TEST ÖNCESİNDE VE ESNASINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER


Test yaklaşık 60 dakika sürmekte ve tek bir oturumda tamamlanmaktadır.



Testi sessiz bir ortamda tamamlayınız.



Her bir bölüm öncesi verilen talimatları dikkatle dinleyin ve okuyun. Sınav ekranındaki
‘Help’ tuşuna basarak bu talimatları yeniden görüntüleyebilirsiniz.



Dinleme bölümünde not alabilmek için yanınızda kağıt ve kalem bulundurabilirsiniz.



Yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmemektedir.



İstediğiniz soruyu boş bırakabilirsiniz.



Okuma ve dil bilgisi bölümlerinde, kalan süreniz dahilinde ‘Back’ tuşunu kullanarak
cevaplarınızı kontrol etmek ve değiştirmek için önceki sayfaya geri dönebilirsiniz. Kalan
sürenizi ekranın alt kısmından takip edebilirsiniz.



Dinleme bölümünde, tüm konuşmalar sadece bir kez dinlenebilir, tekrar dinleme
seçeneği bulunmamaktadır.

ÖRNEK SORULAR
Testte karşınıza çıkabilecek örnek soruları ve yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.
OKUMA:
Okuma bölümünde aşağıdaki örneğe benzer metinler ve ilgili sorular mevcuttur.

Sorunun doğru cevabı “C” seçeneğidir.

DİNLEME:
Bölüm 1: Bu bölümde, sonunda bir soru bulunan toplamda dört kısa konuşma dinlemeniz
beklenmektedir. Soruyu cevaplamak için 80 saniye süreniz bulunmaktadır, kalan sürenizi “Time Left”
penceresinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki soruya geçmeden önce “Confirm Answer” tuşuna
tıkladığınızdan emin olunuz. Bu seçeneği işaretledikten sonra verdiğiniz cevaplar değiştirilemez.
Bölüm 2: Bu bölümde, sonunda dört soru bulunan 2-3 dakikalık bir konuşma dinlemeniz beklenmektedir.
Konuşmayı dinlerken not alabilirsiniz. Ekrandaki her bir soruyu eşzamanlı olarak bir defa dinleme hakkınız
vardır.
Aşağıda bu bölüme ait örnek soru tipini inceleyebilirsiniz. Bu soruya ait konuşma örneğini dinlemek için
tıklayınız. (iTEP web sitesinden bir dinleme örneği eklenebilir)

Sorunun doğru cevabı “B” seçeneğidir.
Bölüm 3: Bu bölümde, sonunda altı soru cevaplayacağınız dört dakikalık bir konuşma dinlemeniz
beklenmektedir. Soruları yanıtlamak için üç dakika süreniz bulunmaktadır. Konuşma metni ekranda
görüntülenmeyecek ve yalnızca bir defa dinleyebileceksiniz, bu nedenle konuşmayı dinlerken not
alabilirsiniz.
DİL BİLGİSİ:
Dil bilgisi yetkinliğinizi ölçen soru örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Sorunun doğru cevabı “B” seçeneğidir.

Sorunun doğru cevabı “C” seçeneğidir.

TEST SONUNDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Testi sonlandırmak için, testi tamamladığınıza dair aşağıdaki ekranı görüntüleyene kadar
bekleyiniz.

