
Değerli veliler ve öğrenciler, 

12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 09:00’da okulumuzda lise öğrenci alım ve burs sınavı 

yapılacaktır. Sınava girecek olan öğrencilerin 09 Haziran 2021  Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Lise 

Binası öğrenci işlerine müracaat  etmesi gerekmektedir (şahsen veya telefonla). 

 Burs oranları aşağıda belirtildiği gibidir: 

1. Gelen öğrenciye % 100 

2. Gelen öğrenciye % 75 

3. Gelen öğrenciye % 50 

4. Gelen öğrenciye % 25 

 

 

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE MALZEMELER  

Adaylar sınava girerken, sınav günü aşağıda belirtilen belgeleri beraberlerinde getirmek 

zorundadırlar.  

1. Kimlik kartı veya pasaport.  

2. Okullarından alacakları fotoğraflı öğrenci Belgesi (TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencileri için öğrenci 

belgesine gerek yoktur)  

2. Maske (Covid-19 pandemisi önelemleri kapsamında, her öğrencinin sınavın tüm süreçlerinde 

maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.) 

3. Sınavın başlangıç saatinden önceki ve bitiş saatinden sonraki zaman dilimlerinde yaşanması 

muhtemel yoğunluk için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu bağlamda, okul binasına sadece aday 

öğrenciler alınacak, öğrenci velilerinin okul binasına girmelerine izin verimeyecektir.  

 

SINAV ESNASINDA UYGULANACAK KURALLAR 

• Adayların, sınav programında belirtilen sınav başlama saatinden en az otuz dakika önce 

yanında bulundurmaları gereken belgelerle birlikte sınava girecekleri lise binası önünde hazır 

bulunmaları gerekir. 

• Öğrenciler soruların yanıtlarını, cevap kâğıdına kurşun kalemle işaretleyeceklerdir. 

SINAV İÇERİĞİ ve SORU SAYILARI 

• Sınavın genel yapısı “Çoktan Seçmeli Sorulardan” oluşturulmuştur.  

•  Çoktan seçmeli test; bir sorunun doğru cevabının, verilen seçenekler arasından bulunmasını 

gerektiren bir test türüdür. 

• Bazı soruların yanlış cevaplandırılması halinde DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRMEZ. 

 



Sınav iki oturum halinde yapılacaktır.  

TARİH SAAT DERS TOPLAM SORU 

 
 
 
 

8.sınıftan 9. Sınıfa 
geçiş sınavı 

12 Haziran 2021 
Cumartesi 

09:00 

 
Birinci Oturum:  
09:00-10:45 

Türkçe 25 

Matematik  25 

Fen ve Teknoloji                  25 

Ara 
10:45-11:15 

---------------- ----------------- 

 
İkinci Oturum: 
11:15:-12:30 

 
T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük ile Kıbrıs 
Türk Tarihi 
 

 
25 

(15+10) 
 

 
İngilizce 

 
25 

 

 

 

 

SINAV DİL TERCİHİ 

“Fen ve Teknoloji” dersi ile “Matematik” dersi için hazırlanan aynı sorular “İngilizce” ve “Türkçe” 

olmak üzere iki dilde adayın tercihine sunulur. Adaylar, öğrenim gördükleri dile bakılmaksızın 

tercihlerini yaparlar. Adaylar, soruları hangi dilde yanıtlayacaklarını sınav başvurusu yaparken 

belirtmek zorundadırlar. Sınavda adaya sadece tercih ettiği dildeki sorular verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINAV KAPSAMI, DERSLER VE KONULARI LİSTESİ 

DERSLER KONULAR 

MATEMATİK                
(İngilizce dilinde) 

Sayılar: Çarpanlar ve katlar, Üslü ifadeler, kareköklü ifadeler  

Cebir 1: Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, Doğrusal denklemler. 

Sayısal Mantık (5 soru) 

  

 
FEN VE TEKNOLOJİ 
(İngilizce dilinde) 

Canlılar ve Enerji  

Basit Makineler 

Maddenin Yapısı ve Özellikleri  

Işık ve Ses 

Basit Elektrik Devresi ve Elektrik Akımı 

  

T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK 

1.Ünite: Bir Kahraman Doğuyor.  

2.Ünite: Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 

3.Ünite: Milli Bir Destan: “Ya İstiklal, Ya Ölüm!” 

  

KIBRIS TÜRK TARİHİ Ünite 1: II. Dünya Savaşı ve Kıbrıs (1939-1945). 

Ünite 2: Kıbrıs’ta 1945-1960 Dönemi.  

Ünite 3: Kıbrıs Cumhuriyet’i Süreci. (1959-1963). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRKÇE 

1.Okuma, anlama. 

2.Sözcüklerin anlamları, eş anlamlıları.  

3.Konu, ana düşünce, üslup.  

4.Betimleme. 

5.Türler: Biyografi, otobiyografi, eleştiri, anı, nutuk, hikaye, deneme 

6.Şiir (konu, ana duygu, anlam, nazım birimi, kafiye, ölçü, tür, 

akrostiş, sanatlar: kişileştirme, benzetme).  

7.Sözcük Türleri (isim, sıfat, zarf, fiil, fiilimsi).  

8.Cümle bilgisi:  

Anlamlarına göre cümleler, nesnel cümle, öznel cümle, varsayım 

cümlesi, yüklemine göre cümleler (isim/fiil cümlesi, kurallı/devrik 

cümle, eksiltili cümle), yapısına göre cümleler (basit cümle, birleşik 

cümle, sıralı cümle, bağlı cümle), cümlenin ögeleri. 

9.Ses Bilgisi                                                                                                        
(Ünsüz Sertleşmesi, Ünsüz Yumuşaması, Ünlü Daralması, Ulama, 
Kaynaştırma) 

10.Cümlelerde Anlam İlişkileri                                                                                   
(Sebep - Sonuç Cümleleri, Amaç - Sonuç Cümleleri, Koşul Cümleleri, 
Karşılaştırma Cümleleri) 

11.Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNGİLİZCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use of Language & Functions  
 
Present Simple/Present Continuous and present habits: the 
affirmative, negative and question 
Gerunds and infinitives  

o verb –ing  
o to + verb  

 
Past simple Tense: the affermative, negative and question 

o was/were 
o regular verbs 
o irregular verbs  

 
 Future  Simple (going to/will)  
 
Comparatives  

o short adjectives:- (i)er + than 
o long adjectives: more ….than 
o irregular adjectives: good, bad, far  

Superlatives 
o short adjectives:- the …-est  
o long adjectives: the most …. 
o irregular adjectives: good, bad, far  

Articles  
o a/an-singular countable nouns/professions 
o the- countable (singular/plural) and uncountable 

nouns/specific things or people/unique things/superlative 
adjectives and adverbs and with first and last 

o no article (-)- not used with plural countable and 
uncountable nouns when talking about people or things in 
general 
 

So, such, too, enough 
o so + adjective/adverb 
o such + noun /a/an after such with a singular countable noun 

but not with uncountable plural nouns. 
o too - before adjective /adverbs to show negative meaning 

(something is excessive) 
o enough- after adjectives / adverbs to say something is 

sufficent  
o Not enough- after adjectives / adverbs to say something is 

insufficent  
o Use -to + infinitive too/enough 
 
 
 
Modal verbs of obligation, prohibition and advice (present) e.g 
ought to, should, don’t have to, must, have to, mustn’t , had 
better, aren’t allowed to, need to, needn’t, can’t  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNGİLİZCE 

Vocabulary  
School Subjects (studying at university) : Architecture, business 
studies, engineering, nursing, medicine etc. 
Do and make:  

o Do a course, a favour, an assignment, an exam, chores, 
homework, sport, the shopping, washing etc.; 

o Make a cake, a decision, a mistake, an appointment, an 
excuse, an offer, a noise, a plan, a promise money, 
friends etc. 

      Work conditions and responsibilities: be responsible for, deal 
with, do paper work, outdoors,  good/bad/dangerous conditions, 
well paid, stressful etc. 
      Working life: apply for a job, full-time, long hours, be 
fired/sacked/dismissed, part-time, look for a job, overtime etc. 
Words connected with transport: astronaut, crew, board (v), flight, 
gate, get in/on/off/out, journey, trip,travel, voyage, traffic jam, 
passenger, take off (v) launch (n,v), motorway, land (v) etc.  
Personality Adjectives: ambitious, arrogant, assertive, bad-
tempered, big-headed, bossy, gifted, outgoing, narrow minded, 
pushy, reserved, shy, sensitive, self-confident, talented, tactless, 
tactful, stubborn, immature, mature, easy-going etc.  
Money connected words 

o Buying and selling: afford, bargain, cash, change, discount, 
sale, refund etc. 

o Money and banking: ATM/cashpoint, bank charges/fees, 
bill, get into debt, lend/give someone a loan, savings 
account etc. 

Body parts 
o Body parts: ankle, brain, bone, chest, chin, vein, heart, heel 

etc. 
 
 
 

 

 


