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Test Details 
 
Entrance for Grades 5 to 8:  
Applicants are required to write examinations in the following areas. Each test is designed to be as self-contained 
and application based as possible, alleviating the need for specific revision: 

 

1) Non-Verbal Reasoning (30 minutes) 
 

This test consists of a series of questions, which asks the applicant to choose a correct shape in order to complete 
a sequence accurately. 

 

2) English (60 minutes) 
 

● Reading comprehension. (Students will respond to questions pertaining to a passage) 
● Writing (Students will write in response to a prompt) 

 

3) Mathematics  
 
Gr 5 and gr 6 entrance exam durations: 30 minutes  
Gr 7 and gr 8 entrance exam durations: 40 minutes 
 

 CALCULATORS ARE NOT ALLOWED in any of the exams. 
 

Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 

· Basic Arithmetic (+/-/×/÷) · Basic Arithmetic (+/-/×/÷) · Fractions & Decimals · Basic Number Work 

· Place Value (0-1.000.000) · Place Value · Percentages · Fractions & Decimals 

· Number Word Problems · Number Word Problems · Directed Numbers (incl. powers) · Directed Numbers 

· Angles Theory and angles is 
triangles and quadrilaterals 

· Order of Operations · Number Word Problems · Exponents/Powers 

· Fractions & Decimals · Fractions & Decimals 
· Geometry (angle theory, angles and 
parallel lines, angles at a point, angle 
sum in triangle and quadrilaterals ) 

· Number Word Problems and word 
problems including algebraic equations 

· Basic Area · Percentages 
· Perimeter, Area of quadrilaterals  
- Volume ans surface area of rectangular 
prisms 

· Transformations 

· Reading pictographs and bar 
graphs  

· Perimeter and  Area of 
triangles and quadrilaterals 

· Basic knowledge of Probability · Statistics 

· Factors & Multiples  
· Reading and interpreting 
pictographs and bar charts. 

· Statistics(interpretation of bar graphs, 
mean, mode,median ,range) 

· Geometry (angles) 

 

· Factors & Multiples  including 
LCM and HCF. 

· Basic Algebra (patterns, four 
operations with like terms, substitution 

· Perimeter, Area of Quadrilaterals and 
composite shapes 
- Volume and surface area of prisms  
-Circumference and area of 
circle,semi-circle and quadrants. 

    
· Algebra (patterns, four operations 
with like terms, substitution) 

   

· S olving  Linear Equations including 
simultaneous equations 
-Probability 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 



How to study for the mathematics entrance exams:  
 
When revising for the entrance exams, first look over your notes or text book so that you can remember the                    
important aspects of each topic. Make a set of index cards with important formulas and concepts on them. You                   
can carry these around with you to look over when you’ve got a few spare minutes. Use them to help you                     
memorize the important formulas and concepts. Make sure you actually solve lots of questions on each topic to                  
help you review your work. Reviewing sections in textbooks is particularly useful for this. Finally, be certain to                  
check your answers to make sure that you got the questions right. It is very important to pay particular attention to                     
the questions you got wrong. Try to understand what the error is and just what you did wrong. Look for something                     
about the error that you can remember to help you to avoid making it again. 
 
4) Science (30 minutes)  

  
No science entrance exam for grade 5. A calculator is needed for grades 6-8. 

 
All science exam questions will be based on science skills, not content.  There could be questions based on basic 
biology, physics and chemistry topics, but the main aim of the exam is to test the science skills rather than subject 
knowledge.  For example, these are examples of the types of questions we might ask; 
* graph reading analysis 
* tasks to produce graphs from given data 
* questions about how to read or use science apparatus 
* questions on how to analyse given data 
* questions on comprehension of a scientific text 

 
5) Turkish (60 minutes)-Only for students with Turkish Citizenship. 
 
5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Düzeyi için, Türkçe Dersi Geçiş Sınavı Kapsam ve İçeriği 

Sınavın Kapsamı: Her sınıf düzeyi için, Görsel bir malzemeyi (karikatür,fotoğraf ya da görsel bir gazete               
haberini) yorumlama ve konu ile ilgili yaratıcı yazı yazma, verilen metin üzerinden okuduğunu anlama, temel               
dilbilgisi kurallarının ölçülmesi, cümle yapısı kuruluş özellikleri ve yaratıcı yazı yazma bölümlerinden            
oluşmaktadır. 

Sınavın İçeriği: Her düzey için sınav 4 aşamadan oluşmaktadır. 

1. Aşama: Öğrenciden görsel bir malzemeyi anlamlandırması ve ilgili görsel malzemeyi yaratıcı yazı konusu 
haline dönüştürmesi istenir. Buradaki görsel malzeme, her sınıf düzeyi için farklı içerikte olmakta ve 
çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik yukarıda da işaret edildiği gibi, karikatür, fotoğraf, resim ya da 
gazete haberi olabilmektedir. Bu aşamada öğrencilerden aşağıdaki kurallara uygun yazı yazması 
beklenmektedir: 

● Konuyu Anlama ve Yorumlama 
● Konunun Yazıda Sunumu 
● Yazıdaki Dil Anlatım Özellikleri  
● Yazım noktalama Kurallarına Uygunluk 

2. Aşama: Bu bölümde öğrenciden verilen şiir ya da düzyazı metni ile ilgili soruları yanıtlaması 
istenmektedir. Burada verilen sorular doğrultusunda uygun ve doğru çıkarımlar yapmaları, soru ile paralel 
yorumlamalarda bulunmaları beklenmektedir. 
 

3. Aşama: Dilbilgisi konularına yöneliktir. Bu bölümdeki sorular her düzey için farklı seviyelerde olup, 
aşağıdaki konu başlıkları doğrultusunda olacaktır: 
 

● Metin üzerinde boş bırakılan, noktalama işaretlerini bulma 
● Verilen örneklerde yanlış yazılan Yazım Yanlışlarını bulup, düzeltme 



● Deyim  ve Atasözlerini karşılarında verilen uygun anlamlar doğrultusunda eşleştirme 
● Karışık biçimde verilen cümlelerden, anlamlı, kurallı ve dilbilgisi kuralları ile uyumlu cümle 

oluşturmaları istenmektedir. 
 

4. Aşama: Her düzey için farklı seviyelerde olup, bu bölümde öğrencilerden verilen konu doğrultusunda 
yaratıcı bir yazı yazması beklenmektedir. İlgili metni oluştururken, öğrencilerden aşağıdaki konu 
başlıklarına dikkat etmesi beklenir: 

 
● Verilen yaratıcı yazma konusunu anlama 
● Konu ile ilgili düşünce ve duyguları geliştirme 
● Yazıyı özgün bir biçimde tasarlama ve metne aktarma 
● Yazının plan bütünlüğüne dikkat etme 
● Yazıda, dilsel ve düşünsel tutarlılık oluşturma 
● Sunum 
● Dil Anlatım özelliklerine uygunluk 
● Yazım noktalama kurallarına uygunluk 

 

PLEASE NOTE THAT TOPICS ARE ACCUMULATIVE OF THE PREVIOUS YEARS AT ALL LEVEL 
  



BLIS Contact Information 
 

Mrs. Sevgi Bennett 

Admissions Manager 

Email: sevgib@blisankara.org  

Telephone: (90-312) 290 8249 

Fax:            (90-312) 290 4963 

 
Address: 
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Bilkent-Ankara / TURKEY 

 

Web page: 
BLIS website is http://www.blisankara.org  
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