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Neden Pearson?



Pearson Assessment

Pearson dünyanın en büyük eğitim 

şirketidir.

2017 yılında dünya genelinde toplam 

130 milyon adet dijital sınav 

uygulamıştır, bu sınavların 50 milyonu

ABD’de yapılmıştır. 

İçerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 

110 ülkede eğitim ve teknolojiyi bir 

araya getirerek İngilizce ölçme 

değerlendirme konusunda uluslararası 

otoriteler tarafından kabul gören 

sınavlar uygulamaktadır.

130
million

tests
in 2017

Source: Pearson Learning News, ‘Facts about Assessment’, accessed June 14th, 2018
http://www.pearsonlearningnews.com/press_release/pearson-provides-facts-about-student-assessments/
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English Benchmark
nedir?



English Benchmark 
Young Learners

English Benchmark ilkokul ve 
ortaokul düzeyinde 2. ve 8. sınıflar 
için hazırlanmış eğlenceli ve 
alışılagelmiş sınav stresinden uzak 
yepyeni bir sınav deneyimi 
sunmaktadır.

Tablet üzerinden yapılan bu sınav, 
öğrencilerin İngilizce okuma, 
konuşma, yazma ve dinleme 
becerilerini ölçmektedir.

English Benchmark, öğrencilerin 
İngilizce yeterliliğini ölçmek ve yıl 
içerisinde göstermiş oldukları dil 
gelişimini gözlemlemek için 
tasarlanmıştır.
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English Benchmark

● Testler öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini ölçer.

● Sınavlar tablet aracılığıyla uygulanır.

● Sınav sonuçları GSE ve CEFR’ a göre puanlanır.

● 2-8. sınıf aralığında uygulanmaktadır.

● 5 farklı seviyeden oluşmaktadır. (pre A1 – B1+)

● Sınav sonuçları, sınav uygulandıktan sonra, en fazla 1 saat içerisinde sisteme 

yansımaktadır.

● Sınav sonucunda öğrenciye uluslararası geçerliliği olan bir sertifika verilmektedir.

● Sınav sonuçları, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederr ve öğrencinin 

gelişimi için öğretmene, öğrenciye ve veliye öneriler sunar.
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English Benchmark

● Sınavlar, ihtiyaca göre yılda 2 ve ya 3 defa uygulanmaktadır. Akademik yılın başında 

uygulanan ilk sınav hazır bulunuşluk testi olarak kullanılabilir. 1. dönemin sonunda 

uygulanan 2. sınavda 4 beceride dil gelişimi izlenir. Akademik yıl sonunda yapılan 

son sınav ise, çıkış sınavı olarak uygulanır. Öğrencilere karne ile birlikte uluslararası 

geçerliliği olan bir sertifika verilir. 

● Etkileyici grafikler ve eğlenceli aktiviteler sunan testler öğrencilerin İngilizce testine

girerken kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olur

● Sınav sonunda öğretmen, öğrenci ve veli için 3 farklı rapor oluşturulur. Veliye 

sunulan rapor isteğe göre Türkçe sağlanmaktadır. 

● CEFR’la birlikte sağlanan GSE, öğrencinin göstermiş olduğu ilerlemeyi çok daha 

anlaşılır kılmaktadır. 



English Benchmark

English Benchmark sınavlarındaki her bir detay öğrencilerin en iyi 

performanslarını gösterebilmeleri için tasarlanmıştır.
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Gerçek hayatla ilişkili

Testin tasarımında sahneler ve 
nesneler öğrencilerin gerçek 
yaşamlarında da karşılaştığı 
durumları içerir.

İlgi Çekici Tasarım

İlgi çekici grafik ve animasyonlar, 
uygulanan sınavı eğlenceli hale 
getirerek öğrenciye oyun oynuyor 
hissi verir.

Oyunlaştırma

Oyunlaştırma ilkelerini ön planda 
tutan sınav, öğrencilerin sınavı 
baştan sona kadar kolayca 
tamamlamalarına yardımcı olur.

Kullanıcı Deneyimi

Uzman ekibimiz gerekli tablet ve 
kulaklıkları sağlayarak sınavların  
uygulanmasını sorunsuz bir 
şekilde gerçekleştirmektedir.



Test Hakkında
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English Benchmark

Mid-year
Test 2

Opsiyonel

Start of year
Test 1

End of year
Test 3

*Min. 120 learning hours 
Advised

*Min. 120 learning hours 
Advised

Course based assessment 
could be used between tests

● Sınav için ekstra bir hazırlık ve ya hazırlık materyali gerekmemektedir. Öğrencinin 

İngilizce dersine girmesi yeterlidir.

*Öğrencinin, dil gelişiminin izlenebilmesi için 2 sınav arasında en az 120 ders saati 

İngilizce dersi görmüş olması önerilmektedir.



Listening (Dinleme)
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Test boyunca öğrencilerden 

soru yönergelerini dinlemeleri 

ve soruları cevaplamaları 

istenir.

Dinleme bölümü içerikleri:

● Listen and Act

● Answer the Question

● Speak in the situation

● Repeat the sentence



Reading (Okuma)
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Öğrencilerin okuma becerilerini 
ölçmek için dil seviyelerine 
uygun sözcükleri ve cümleleri 
okumaları ve anlamaları 
beklenir.

Okuma bölümü içerikleri:

● Pick the word you hear

● Read the sentence

● Read and act



Speaking (Konuşma)
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Gelişmiş konuşma tanımlama 
teknolojisini kullanarak, 
otomatik ve güvenilir 
sonuçlar verir.

Konuşma bölümü içerikleri:

● Listen and retell

● Answer the question



Writing (Yazma)
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Öğrencilerin yazma 
becerilerini ölçmek için 
yazma aktivitelerini 
tamamlamaları beklenir.

Yazma bölümü içerikleri:

● Complete the Sentence

● Finish the Story

● Write about the picture 
(Open response)

● Write the story (Open 
response)
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English Benchmark Sınav Seviyeleri

Benchmark Level GSE  range CEFR Age* Grade* Hours learning

Level 1 10–27 <A1 – A1 6-7 2-3 After 120–240 hours 

Level 2 16–34 <A1– A2 7-8 3-4 240–440 hours  

Level 3 22–40 A1 – A2+ 9–10 4-5 440–840 hours

Level 4 27–45 A1 – B1 11–12 5-6 840– 1240 hours

Level 5 33–52 A2 – B1 13-14 7-8 1200– 2000 hours

*Yaş ve sınıf düzeyi ülkelere göre farklılık gösterebilir.
Sınav seviye seçiminde öğrencinin sınav gününe kadar görmüş olduğu İngilizce ders saati sayısı ve öğretmeninin seviye önerisi hangi sınav 

seviyesini alacağında belirleyici olacaktır.
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Uluslararası Sınavlarla Karşılaştırma

English 
Benchmark

GSE 
range

CEFR PTE Young 
Learners

CYLETS TOEFL 
Primary

Level 1 10–27 <A1 – A1 Firstwords Starters

Level 2 16–34 <A1– A2 Springboard Movers Step 1

Level 3 22–40 A1 – A2+ Quickmarch Flyers

Level 4 27–45 A1 – B1 Breakthrough KET Step 2

Level 5 33–52 A2 – B1 PET

Learn more about CEFR and GSE in the Glossary. 

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_peb_en/#.glossary


Sonuçlar



Öğretimi kolaylaştırır

Raporlama Özellikleri:

● 4 dil becerisinde sınıf bazında 
raporlama

● 4 dil becerisinde öğrenci bazında 
raporlama

● Global Scale of English

● CEFR

● Kazanımların detaylı incelenmesi

● Öğrenci, öğretmen ve veli için öneriler

● Sınıf ortalaması

● Öğrenci ortalaması

● Öğrencinin dil gelişiminin izlenmesi
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English Benchmark’ın ayrıntılı sınav sonuçları ve tavsiyeleri, 
öğrencinin ihtiyacına yönelik İngilizce öğretim planını 
yapmanızı kolaylaştırır



● Sınıf Görünümü: Öğrencilerin 4 dil 

becerisindeki genel puanını ve sınıf 

bazında geliştirilmesi gereken 

noktaları gösterir.

● Öğrenci Görünümü: Her öğrencinin 

güçlü ve zayıf yönlerini gösterir.

● Veli Raporları & Sertifikalar: 

Öğretim programınızı velilere somut, 

güvenilir ve nesnel verilerle 

açıklamanıza yardımcı olur.
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Raporlama Çeşitleri



GSE Raporlama
Sınıf Ortalaması

English Benchmark’ ı kullanarak 
sınıfınız hakkında tüm becerilerle 
ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Her öğrencinin GSE puanlarına 
hızlıca erişim sağlayabilirsiniz.
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2. Öğrenci Sertifikaları Getting Started

Certificate design including only Test Level and 

CEFR Level

Older student certificate
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Türkçe veli raporları




