YLE – Cambridge Young Learners English Tests
Young Learners İngilizce Sınavları, 7 – 12 yaş arası İngilizce öğrenimi
gören çocukların İngilizce seviyesini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Üç düzeyden oluşur: Starters, Movers ve Flyers. Sınavlar dilin doğru ve
anlamlı kullanımını göstermeyi, beceriyi doğru ve adil olarak ölçmeyi,
uluslararası sınavlara ilişkin olumlu etki yaratmayı ve etkin öğrenme ve
öğretme yöntemlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sınavın her bölümü
üç kısımdan (Okuma ve Yazma, Dinleme ve Konuşma) oluşur.
Bu kısımların hepsi tam renkli ve göze hoş görünür resimlerle
donatılmıştır.
En yüksek seviye olan Flyers, KET sınavına yakın düzeydedir. KET’e geçişte
uygun bir köprüya da daha ileri yaştaki öğrencilerin girdiği PET’e giden
yolda atacağı bir aşama görevi görmektedir. Sınavlara ilişkin detaylı
bilgiler Cambridge ESOL’dan elde edilebilir.
Okuma ve Yazma

Dinleme

Bu da kalem ve kâğıt kullanılarak
yapılan bir sınavdır ve 20 dakika
Kalem ve kâğıt kullanılan bu sınav
(Starters ve Flyers) ve 25 dakika
20 dakika (Starters) ila 40 dakika
(Movers) sürmektedir. Okuma ve
(Flyers) sürmektedir. Metinler kısadır
Yazma bölümünde olduğu gibi,
ve sınırlı sayıda kelime ve dilbilgisi
metinler kullanılan dil açısından sınav
kuralı içerir. Adaylar basit işlemler
esaslarında belirtilen biçimde sınırlı
yapar (seçme ve işaretleme,
tutulmuştur. Adaylar çocuk ve
boşluklara kelime ve cümle yazma
yetişkinlerin yer aldığı kısa bir
veya açık uçlu sorulara cevap verme
diyalogu dinler ve basit işlemler
gibi) yapar. Sınav kâğıtları
yapar (çizgi çizme, seçme, eşleştirme
değerlendirilmek üzere Cambridge
ve renklendirme gibi) yapar. Sınav
ESOL’a gönderilir.
kâğıtları değerlendirilmek üzere
Cambridge ESOL’a gönderilir.
Konuşma
Bu kısım 5 ila 10 dakika sürer ve aday bu konuda tecrübeli ve eğitimli bir
sınav görevlisi ile yüz yüze görüşür. Çocuklar, sınav görevlisinin gösterdiği
görsel malzemelere göre karşılık verip, kendileri hakkında basit bilgiler

verirler.
KET – Key English Test
KET sınavı Avrupa Konseyinin 1990 Waystage esaslarını temel almaktadır
ve 1994’te uygulanmaya başlanmıştır. Beş seviyeden oluşan Cambridge
Main Suite sınavlar grubunun ilk seviyesi olan KET, gençler ve yetişkinler
için, İngilizcede basit iletişim becerilerini geliştirme yolunda kat edilecek
birinci adımdır.
KET üç bölümden oluşur:
Okuma/Yazma
Adaylar, çeşitli kaynaklardan alınan kısa ve basit metinlerden istenilen
bilgileri elde edebilme ve yazılı basit metinleri tamamlayabilme
yeteneklerine göre değerlendirilirler. Yazılması istenen metnin içeriği ve
gerçeğe uygunluğunu sağlamak için resimler ve uygun sayfa düzenleri
kullanılmıştır. Okuma parçaları, işaretlerden, formlardan, ürün
paketlerinden, rehberlerden ve gazetelerden derlenir. Yazma bölümünde
ise basit formlar, mesajlar ve mektuplardan yararlanılır. Okuma kısmı ile
ilgili kırk tane soru ve on beş tane tek-kelimelik yazılı cevap ile kısa bir
metin yazımı için beş konu vardır. Sınavda çoktan seçmeli, eşleştirme,
boşluk doldurma ve form doldurma tipi sorular kullanılmaktadır.
Dinleme
Adayların kısa diyalogları takip edebilme ve her kelimeyi anlamasalar da
konuşma içinde geçen bazı bilgileri anlayabilme becerileri test edilir.
Adayların dinlediği metinler ya gerçek metinlerden uyarlanmıştır ya da
gerçeğe uygun olacak şekilde özel olarak yazılmıştır. Bu kısımda kişiler
arasında yapılan sohbetler, kaydedilmiş mesajlar ve telefon görüşmeleri
yer alır. Bunlar, normal konuşma hızına kıyasla biraz daha yavaş bir hızda
dinletilir.
Dinleme kısmında on beş adet genel soru (çoktan seçmeli ve eşleştirme
tipi sorular) ve on tane kısa yanıt isteyen soru (bir ya da iki kelime, sayı vs)
vardır. Sınav yaklaşık 25 dakika sürmektedir.
Konuşma
Konuşma testi iki bölümden meydana gelip, 8–10 dakika sürmektedir.
Adaylar iki kişilik gruplar halinde iki sınav görevlisi (bir konuşmacı diğeri

ise değerlendirme yapar) tarafından test edilir ve görüşme esnasında
kendileri hakkında ve diğer konular üzerine hem sınav görevlisiyle hem
de diğer aday ile sohbet etmeleri beklenir.
Sınav görevlisi Bölüm 1’de adaylara hayatları hakkında sorular sorar; ikinci
kısımda ise adaylar kişisel ve kişisel olmayan konularda olaylara dayanan
sorular sorar ve cevaplar verir.
Bölümlerin ağırlıkları
Toplam not içinde Dinleme ve Konuşma bölümlerinin her birinin oranı
%25, Okuma/Yazma bölümünün oranı ise %50’dir.
Sonuçlar
Üç tür sınav geçme notu verilmektedir: “Geçti” ve “Üstün Başarı ile Geçti”
“Onur Derecesi ile geçti. Ayrıca, başarısızlığı gösteren de iki not vardır:
“Küçük Bir Farkla Başarısız (Narrow Fail)” ve “Başarısız (Fail)”. Sınav
sonrasında bütün adaylara bir sonuç belgesi gelir (statement of entry),
geçer not alan adaylara daha sonra sertifikaları da gönderilir.

Sınavlar hakkında daha detaylı bilgi için www.cambridgeesol.org/turkey

