4SKILLS® Testleri Güvenli Test Protokolleri içerir ve teste katılımınız için federal test organizasyonu
NEN® (National Education Network) güvenlik politikalarına uygun olarak aşağıda yer alan
uygulamayı bilgisayarınıza indirmeniz gerekmektedir.

Teste katılmak için Programı bilgisayarınıza indirin

Şimdi İndir.

TEST İÇERİĞİ
‘4SKILLS® HighScope Exam’ , 2 bölümden oluşmaktadır.
‘4SKILLS® HighScope Listening & Reading’ ve ‘4SKILLS® HighScope Speaking & Writing’ , her ikisi
de yaklaşık 60 dakika sürmektedir.
4SKILLS® HighScope Listening & Reading’ testi, Okuma ve Dinleme yetkinliklerini farklı becerilerle,
çoktan seçmeli sorular , boşluk doldurma ve dinlediğini anlama aracılığıyla ölçmektedir.
4SKILLS® HighScope Listening & Reading’ testi yazma ve konuşma yetkinliklerini farklı becerilerle,
çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma, konuşma ve yazma anlama aracılığıyla ölçmektedir.
Her bir bölüm öncesi verilen talimatları dikkatle dinlemeniz ve okumanız gerekmektedir. Aşağıda
sınavın detaylı soru dağılımı ve süre bilgisi yer almaktadır.

SINAV İÇERİĞİ
Dinleme Bölümü 26 sorudan oluşmaktadır.
Okuma Bölümü 26 sorudan oluşmaktadır.
Yazma Bölümü 2 sorudan oluşmaktadır.

Konuşma Bölümü 15 sorudan oluşmaktadır

TESTE GİRİŞ
Teste giriş yapabilmeniz için;
1. Uygulamayı http://www.globaltesting.com/en/4skillsassessment adresinden download , kısa
yolunu (Download 4SKILLS Secure) bilgisayarınıza yükleyiniz. Yükleme seçeneği Chrome ve
Explorer tarayıcıları için mevcuttur. Testi tamamladığınızda, testin kısa yolunu bilgisayarınızdan
kaldırabilirsiniz.
2. Yükleme yapıldıktan sonra size verilen şifre ile 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 ve geçerli bir kimlik kartınız gerekmektedir.
Bu alanlarda sağladığınız kişisel bilgiler doğrultusunda sonucunuzun doğrulaması yapılacaktır.

TEST ÖNCESİNDE VE ESNASINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
• Her bir 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.
• Dinleme bölümünde not alabilmek için yanınızda kağıt ve kalem bulunduramazsınız . Sadece
uygulamadaki not kısmını kullanarak kendiniz için not alabilirsiniz.
• Yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmemektedir.
• İstediğiniz soruyu boş bırakabilirsiniz.
• Bazı bölümlerde, kalan süreniz dahilinde ‘Back’ tuşunu kullanarak cevaplarınızı kontrol edebilir
ve sonra kontrol etmek istediklerinizi işaretleyerek kalan zamanınız da o sorulara tekrar dönüş
yapabilirsiniz. Kalan sürenizi ekranın üst kısmından takip edebilirsiniz.
• Dinleme bölümünde, tüm konuşmalar sadece bir kez dinlenebilir, tekrar dinleme seçeneği
bulunmamaktadır.

