
İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU 5-6-7-8.SINIFLARINA 

 KONTENJAN DAHİLİNDE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 

ORTAOKUL 5.6.7.8.SINIFLAR 

Kontenjan İlanı     : 07.06.2018 

Başvuru Tarihleri  : 07-11 Haziran 2018 

Başvuru Evrakları : Online başvuru için TIKLAYINIZ.
Sınav Tarihi  : 12 Haziran 2018 

Sonuçların ilanı ve kayıt : 18-22 Haziran 2018 

Açıklama : Kontenjan dahilinde alınacak öğrenciler için Türkçe, Matematik, İngilizce 

branşlarında açık uçlu sorulardan oluşan sınav uygulanacaktır. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ. 

5.SINIFLAR 

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI 

• Okulumuzda 5. sınıflar için uygulanan İngilizce seviye belirleme sınavı “Okuma - Anlama

ve Kompozisyon” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

• Okuma – Anlama bölümünde, verilen parça ile ilgili çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular

bulunmaktadır.

• Kompozisyon bölümünde ise iki konu verilir. Öğrencilerden bu konulardan bir tanesini

seçerek verilen yönergeler doğrultusunda en az 70 kelimeden oluşan kompozisyon

yazmaları istenir.

NOT:  Aşağıda verilen konu başlıkları öğrencinin, İngilizce seviye belirleme sınavında 

bilmesi gereken konu başlıkları ve dil becerileridir. 

BECERİLER 

Sözlü, yazılı ve görsel metni anlama: 

• Günlük durumlarda temel gerçekleri, ana fikirleri ve destekleyici ayrıntıları ayırt etmek

• Mesajları anlamak

• Temel geleneklerin farkında olmak (hedef kitle, amaç, tür, gösterimler)

http://www.ortaweb.bilkent.edu.tr/formlar/OgcAlim.pdf
http://www.obiweb.bilkent.edu.tr/basvurorta


• Fikirleri, görüşleri ve tutumları belirleyerek ve metne kişisel bir yanıt vererek metinle 
meşgul olmak  

Sözlü, yazılı ve / veya görsel metne yanıt olarak iletişim kurma:  

• Basit ve kısa ifadelere yanıt vermek  

• Sözlü ve sözlü olmayan dili kullanarak basit ve önceden çalışılmış karşılıklı konuşmalarda 
etkileşim kurmak,  

• Günlük konuların çeşitli yönleri hakkında fikirleri, duyguları ve bilgileri aktarmak için basit 
ifadeleri kullanmak,  

• İletişim kurarken, hedef kitlenin (akranlar ve öğretmenler) farkında olmak.  

Sözlü ve / veya yazılı olarak dili kullanma:  

• Dili bağlama uygun şekilde kullanmak,  

• Temel bir sözcük dağarcığını kullanmak,  

• Temel bir dizi dilbilgisi yapısını (aşağıya bakınız) doğru kullanmak,  

• Temel gelenekleri (söz dizimi ve noktalama) kullanmak,  

• Bir dizi temel bağlantı aracını kullanarak temel bilgileri düzenlemek, (ve, ancak, veya, vb.)  

• Anlaşılır bir telaffuz ve tonlamayla konuşmak  

 

Kaynak: MYP Dil Edinimi Kılavuzu, International Baccalaureate Organization, 2014. ss. 11 – 
14 

Dil Bilgisi Konuları:  

• Zamirler: şahıs, iyelik, nesne zamirleri ve mutlak zamirler 

• Belirli ve belirsiz tanımlıklar  

• Belirteçler 

• İsimlerin iyelik hali  

• Olmak fiili (geniş ve geçmiş zamanda)  

• Sahiplik gösteren ifadeler (have/has got) 

• Varlık gösteren ifadeler (there is/there are) 

• Zaman ve yer edatları  

• Geniş zaman  



• Şimdiki zaman (geleceğe göndermede bulunmayan)  

• Geçmiş zaman 

• Gelecek zaman 

• -ecek/-acak (Going to) 

• Yardımcı fiiller  (yeterlilik, öneri, zorunluluk)  

• Tümleç 

• Zaman, yer, durum ve sıklık zarfları  

• Sıfatları karşılaştırma dereceleri  

• Mastar (belli fiillerle)  

• Sıfat fiil (belli fiillerle, özne olarak edatlardan sonra)  

• Zaman zarfı cümleciği (when)  

• Bağlantı araçları (and, but, or, because, so, next, then, first, later, finally, however, as a 
result)  

6.SINIFLAR 

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI 

• Okulumuzda 6. sınıflar için uygulanan İngilizce seviye belirleme sınavı “Okuma – Anlama 
ve Kompozisyon” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

• Okuma – Anlama bölümünde, verilen parça ile ilgili çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular 
bulunmaktadır.  

• Kompozisyon bölümünde ise iki konu verilir. Öğrencilerden, bu konulardan bir tanesini 
seçerek verilen yönergeler doğrultusunda en az 100 kelimeden oluşan kompozisyon yazmaları 
istenir.  

NOT: Aşağıda verilen konu başlıkları öğrencinin, İngilizce seviye belirleme sınavında bilmesi 

gereken konu başlıkları ve dil becerileridir. 

 

BECERİLER 

 

Sözlü, yazılı ve görsel metni anlama: 

• Bilindik durumlarda temel gerçekleri, mesajları, ana fikirleri ve destekleyici ayrıntıları 
belirlemek  



• Mesajları anlamak, 

• Sonuç çıkarmak, 

• Temel gelenekleri tanımak, (hedef kitle, amaç, tür, gösterimler)  

• Fikirleri, görüşleri ve tutumları belirleyerek ve metne kişisel bir yanıt vererek metinle 
meşgul olmak.  

Sözlü, yazılı  ve / veya görsel metne yanıt olarak iletişim kurma:  

• Sınırlı bir dizi bilindik durumda uygun bir şekilde yanıt vermek,  

• Bilindik durumlarda sınırlı çeşitlilikte yönler hakkında yapılandırılmış temel karşılıklı 
konuşmalarda etkileşimde bulunmak,  

• Bilindik durumlarda fikirleri, duyguları ve bilgiyi aktarmak için uygun ifadeleri kullanmak,  

• İletişim kurarken hedef kitleyi dikkate almak. (akranlar ve öğretmenler)  

Sözlü ve / veya yazılı olarak dili kullanma: 

• Dili bağlama uygun kullanmak  

• Temel bir sözcük dağarcığını kullanmak  

• Temel bir dizi dil bilgisi yapısını (aşağıya bakınız) doğru kullanmak,  

• Temel gelenekleri (söz dizimi ve noktalama) doğru bir şekilde kullanmak,  

• Bir dizi temel bağlantı aracını kullanarak temel bilgi ve fikirleri düzenlemek, (and, but, or, 
vb.)  

• Anlaşılır telaffuz ve tonlamayla konuşmak  

 

Kaynak: MYP Dil Edinimi Kılavuzu, International Baccalaureate Organization, 2014. ss. 11 – 
14 

Dil Bilgisi Konuları:  

• Zamirler: şahıs, iyelik, nesne zamirleri ve mutlak zamirler  

• İsimlerin iyelik durumu  

• Olmak fiili (geniş ve geçmiş zamanda)  

• Sahiplik belirtme (have/has got) 

• Varlık belirtme (There is/ there are) 

• Zaman ve yer edatları  

• Geniş zaman  

• Şimdiki zaman (geleceğe göndermede bulunmayan)  

• Yakın geçmiş zaman (hayat deneyimleri)  



• Geçmiş zaman 

• Sürekli geçmiş zaman 

• Gelecek zaman  

• -ecek/-acak (Going to)  

• Yardımcı fiiller (yeterlilik, öneri, zorunluluk, çıkarım)  

• Tümleç 

• Zaman, yer, durum ve sıklık zarfları  

• Sıfat fiiller (-ed/-ing)   

• Sıfatları karşılaştırma dereceleri  

• Mastar (belli fillerle)  

• İsim fiil (belli fiillerle, özneden sonra edat olarak)  

• Zaman, koşul ve yer cümlecikleri  

• Bağlantı araçları (and, but, or, because, so, next, then, first, later, finally, however, 

as a result, too, whereas)  

• Koşul cümleleri 1 (if/unless)  

• Durum bildiren fiiller (know, believe, think) ve yan cümleler  

• Olumsuzluk veren önekler (un-/ ir-/ dis - )  

• Dolaylı anlatım (geniş zaman yüklemli)  

• Tanımlayan sıfat cümlecikleri (who, which, that)  

 

7.SINIFLAR 

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI 

• Okulumuzda 7. sınıflar için uygulanan İngilizce seviye belirleme sınavı Okuma - Anlama 
ve Kompozisyon olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

• Okuma – Anlama bölümünde, verilen parça ile ilgili çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular 
bulunmaktadır.  

• Kompozisyon bölümünde ise iki konu verilir. Öğrencilerden, bir tanesi seçerek verilen 
yönergeler doğrultusunda en az 120 kelimeden oluşan kompozisyon yazmaları istenir.  

     NOT: Aşağıda verilen konu başlıkları öğrencinin, İngilizce seviye belirleme  
sınavında bilmesi gereken konu başlıkları ve dil becerileridir. 
 

BECERİLER 

Sözlü, yazılı ve görsel metni anlama:  

• Bilindik ve bazı bilinmedik durumlarda bilgiyi, mesajları, ana fikirleri ve 
destekleyici ayrıntıları anladığını göstermek ve sonuç çıkarmak  



• Gelenekleri anlamak (hedef kitle, amaç, tür, gösterimler, olay örgüsü, zaman ve 
mekan, format, tarz)  

• Fikirleri, görüşleri ve tutumları belirleyerek ve kişisel deneyimlere ve görüşlere 
dayanarak metne bir yanıt verip metinle meşgul olmak,  

Sözlü, yazılı ve / veya görsel metne yanıt olarak iletişim kurma:  

• Bir dizi bilindik ve bilinmedik duruma uygun şekilde yanıt vermek,  

• Bilindik ve bazı bilinmedik durumlarda sınırlı çeşitlilikte yönler hakkında önceden 
çalışılmış ve çalışılmamış karşılıklı konuşmalarda etkileşimde bulunmak,  

• Bilindik ve bazı bilinmedik durumlarda fikirleri ve duyguları ifade etmek ve bilgiyi 
aktarmak,  

• İletişim kurarken hedef kitleyi ve amacı dikkate almak.  

Dili sözlü ve / veya yazılı olarak kullanma:  

• Dili bağlama uygun kullanmak,  

• Sözcük dağarcığını kullanmak, 

• Bir dizi dil bilgisi yapısını (aşağıya bakınız) doğru kullanmak,  

• Gelenekleri doğru kullanmak, (söz dizimi ve noktalama)  

• Bir dizi bağlantı aracını kullanarak temel bilgiyi ve fikirleri düzenlemek  

• Anlaşılır bir telaffuz ve tonlamayla konuşmak  

Kaynak: MYP Dil Edinimi Kılavuzu, International Baccalaureate Organization, 2014. ss. 
11 – 14 

 

 

Dil Bilgisi Konuları:  

 

• Zamirler: Şahıs, iyelik, nesne zamirleri ve mutlak zamirler  

• İsimlerin iyelik durumu  

• Olmak fiili (geniş zaman ve geçmiş zaman)  

• Sahiplik belirtme (Have/has got)  

• Varlık belirtme (There is/there are) 

• Zaman ve yer edatları  

• Geniş zaman  

• Şimdiki zaman (geleceğe göndermede bulunan)  

• Yakın geçmiş zaman (hayat deneyimleri)  

• Geçmiş zaman 

• Edilgen çatıda geçmiş zaman 



• Sürekli geçmiş zaman 

• Gelecek zaman 

• -ecek/-acak (Going to) 

• Alışkanlık (Used to)  

• Yardımcı fiiller (yeterlilik, öneri, zorunluluk, çıkarım, istek)  

• Tümleç  

• Zaman, yer, durum ve sıklık zarfları  

• Sıfat fiiller (-ed/-ing)   

• Sıfatları karşılaştırma dereceleri  

• Mastar (belli fiillerle)  

• Sıfat fiil (belli fiillerle, özne olarak, edatlardan önce)  

• Zaman, durum ve yer cümlecikleri (when, if, where)  

• Bağlantı araçları (and, but, or, because, so, next, then, first, later, finally, however, 

as a result, too, whereas, while, until, as soon as)  

• Koşul cümleleri 1 (if/unless)  

• Koşul cümleleri 2  

• Durum belirten fiiller (know, believe, think) ve yan cümleler 

• Olumsuzluk belirten önekler (un-/ ir-/ dis - )  

• Dolaylı anlatım (geniş zaman yüklemli)  

• Sıfat cümlecikleri (who, which, that, where, when, whose)  

 

 

8.SINIFLAR 

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI 

• Okulumuzda 8. sınıflar için uygulanan İngilizce seviye belirleme sınavı “Okuma – Anlama ve 

Kompozisyon” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

• Okuma – Anlama bölümünde, verilen parça ile ilgili çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular 

bulunmaktadır.  

• Kompozisyon bölümünde ise iki konu verilir. Öğrencilerden, bu konulardan bir tanesi seçerek 

verilen yönergeler doğrultusunda en az 150 kelimeden oluşan kompozisyon yazmaları istenir.  

NOT: Aşağıda verilen konu başlıkları öğrencinin, İngilizce seviye belirleme sınavında bilmesi 

gereken konu başlıkları ve dil becerileridir. 

BECERİLER 

Sözlü, yazılı ve görsel metni anlama:  



• Bilindik ve bazı bilinmedik durumlarda bilgiyi, mesajları, ana fikirleri ve destekleyici ayrıntıları 

anladığını göstermek ve sonuçlar çıkarmak  

• Gelenekleri anlamak (hedef kitle, amaç, tür, gösterimler, olay örgüsü, zaman ve mekan, 

format, tarz, işlevler) (karşılaştırma, fikir belirtme, neden sonuç)  

• Fikirleri, görüşleri ve tutumları belirleyerek ve metne kişisel deneyimlere ve fikirlere dayanan 
bir yanıt vererek metinle meşgul olmak.  

Sözlü, yazılı ve / veya görsel metne yanıt olarak iletişim kurma: 

• Bir dizi bilindik ve kimi bilinmedik durumlarda uygun şekilde yanıt vermek,  

• Bilindik ve bazı bilinmedik durumlarda sınırlı sayıda yönle ilgili önceden çalışılmış ve 
çalışılmamış karşılıklı konuşmalarda etkileşimde bulunmak,  

• Fikirleri ve duyguları ifade etmek ile bilindik ve bazı bilinmedik durumlarda bilgiyi aktarmak, 

• Hedef kitleyi ve amacı dikkate alarak iletişim kurmak.  

Sözlü ve / veya yazılı olarak dili kullanma:  

• Dili bağlama uygun kullanmak, 

• Sözcük dağarcığını kullanmak, 

• Bir dizi dil bilgisi yapısını (aşağıya bakınız) doğru kullanmak, 

• Gelenekleri doğru kullanmak (söz dizimi ve noktalama)  

• Bir dizi bağlantı aracını kullanarak temel bilgileri ve fikirleri düzenlemek,  

• Anlaşılır bir telaffuz ve tonlamayla konuşmak  

Kaynak: MYP Dil Edinimi Kılavuzu, International Baccalaureate Organization, 2014. ss. 11 – 14 

Dil Bilgisi Konuları: 
 

• Zamirler: şahıs, iyelik, nesne zamirleri ve mutlak zamirler 

• İsimlerin iyelik durumu 

• Olmak fiili (geniş ve geçmiş zamanda)  

• Sahiplik belirtme (Have/has got) 

• Varlık belirtme (There is/ there are)  

• Miktar belirleyiciler (too many, too much, enough)  

• Zaman ve yer edatları  

• Geniş zaman 

• Edilgen çatıda geniş zaman 

• Şimdiki zaman (geleceğe göndermede bulunan)  

• Yakın geçmiş zaman (hayat deneyimleri)  

• Geçmiş zaman 

• Edilgen çatıda geçmiş zaman  

• Sürekli geçmiş zaman 



• -miş’li geçmiş zaman  

• Sürekli geçmiş zaman 

• Gelecek zaman 

• -ecek/-acak (going to)  

• Alışkanlık (used to) 

• Eklenti sorular 

• Yardımcı fiiller (yeterlik, öneri, zorunluluk, çıkarım (geçmiş zaman halleri de dahil 
olmak üzere), istek)  

• Tümleç 

• Zaman, yer, durum, sıklık zarfları  

• Sıfat fiiller (-ed/-ing)   

• Sıfatları karşılaştırma dereceleri  

• Mastar  

• Yalın hal  

• İsim fiiller 

• Zaman, koşul ve yer cümlecikleri (when, if, where)  

• Bağlantı araçları (and, but, or, because, so, next, then, first, later, finally, however, 
as a result, too, whereas, while, until, as soon as)  

• Koşul cümleleri 1 (if/unless)  

• Koşul cümleleri 2  

• Durum bildiren fiiller (know, believe, think) ve yan cümleler  

• Durum bildiren fiiller (duyular)  

• Olumsuzluk veren önekler (un-/ mis-)  

• Sonekler (-ous/ - al/ - ful)  

• Dolaylı anlatım (geçmiş zaman yüklemli)  

• Sıfat cümlecikleri (who, which, that, where, when, whose)  

 

 


