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LAGSL 2021 Kontenjanların Doldurulması Sınavı

LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
KONTENJANLARIN DOLDURULMASI SINAVI

1.

AMAÇ ve KAPSAM
Sınavın amacı; Bakanlığımıza bağlı Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin
müzik bölümü için altıncı (6.) ve dokuzuncu (9.) sınıfına boş kalan kontenjanların
doldurulması amacıyla kayıt hakkı elde edecek öğrencilerin belirlenmesidir.

2.

SINAVLARIN YAPISI ve KATILABİLME DURUMU
A. Altıncı (6.) Sınıf Müzik Bölümü Giriş Sınavı
Sınava 2020-2021 öğretim yılında, beşinci (5.) sınıfı tamamlayan öğrenciler
katılabilir. Sınav, akademik ve yetenek olmak üzere iki ayrı oturumdan oluşur.
Her oturum, yüz (100) puanlık ölçme-değerlendirme uygulaması içerir. Birinci
oturum; ilkokul beşinci (5.) sınıf düzeyinde Türkçe, Matematik ve İngilizce
testlerinden, ikinci oturum; müzik alanı yeteneklerini ölçen yetenek sınavından
oluşur.

B. Dokuzuncu (9.) Sınıf Müzik Bölümü Giriş Sınavı
Sınava 2020-2021 öğretim yılında, sekizinci (8.) sınıfı tamamlayan
öğrenciler katılabilir. Sınav, akademik ve yetenek olmak üzere iki ayrı
oturumdan oluşur. Her oturum, yüz (100) puanlık ölçme-değerlendirme
uygulaması içerir. Birinci oturum; ortaokul sekizinci (8.) sınıf düzeyinde Türkçe,
Matematik ve İngilizce testlerinden, ikinci oturum; müzik alanı yeteneklerini
ölçen yetenek sınavından oluşur.

3.

ÖNEMLİ TARİHLER
• Sınav Kayıt İşlemleri: 10 – 14 Eylül 2021 (Cuma-Salı)
•

6. ve 9. Sınıflar Akademik Sınavı (I. Oturum): 16 Eylül 2021 Perşembe

•

6. ve 9. Sınıflar Yetenek Sınavı (II. Oturum): 17 Eylül 2021 Cuma

•

Sonuçların ilanı: 20 Eylül 2021 Pazartesi

• LAGSL Giriş Sınıvlarının hiçbir aşamasının telafisi yoktur.
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4.

SINAVIN TARİHLERİ YERİ ve SÜRESİ
Sınavlar aşağıdaki çizelgede belirtilen zaman dilimleri içerisinde iki oturumda
yapılacaktır.
Çizelge 1: LAGSL Giriş Sınavları Tarih ve Saati
TARİH

16 Eylül 2021
Perşembe

17 Eylül 2021
Cuma

5.

SAAT

SAAT
Altıncı (6.) ve (9.)
Dokuzuncu Sınıflar
Akademik Sınavı
(I. Oturum)
08.30 - 10.00
Altıncı (6.) ve (9.)
Dokuzuncu Yetenek
Sınavı
(II. Oturum)
08.30 - …

YER

TÜRKÇE – MATEMATİK İNGİLİZCE
Lefkoşa Anadolu
Güzel Sanatlar
Lisesi
MÜZİK

SINAV PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI BARAJI
Tüm sınıflar için sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Aday öğrencilerin
sıralama listesine girebilmeleri için akademik sınavdan (birinci oturum) en az elli (50),
yetenek sınavından ise en az altmış (60) puan almaları gerekir. Adayların Yerleştirme
Puanı; Akademik sınavdan aldıkları puanın %40’ı, yetenek sınavından aldıkları
puanın %60’ı ile toplanarak hesaplanır. Yerleştirme Puanının hesaplanma formülü
aşağıdaki gibidir.
Yerleştirme Puanı: Akademik Sınav Puanı x %40 + Yerleştirme Sınav Puanı x %60

6.

KONTENJANLAR ve KAYIT HAKKI ELDE ETME
Başarı barajını geçen aday öğrenciler Yerleştirme Puanlarına göre sıralanırlar ve aşağıda
belirtilen bölün kontenjanlarına uygun olarak Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne
kayıt hakkı elde ederler.
Bölümler

Kontenjan Sayısı

6. Sınıf Müzik Bölümü (LAGSL Orta Kısmı)

6

9. Sınıf Müzik Bölümü (LAGSL Lise Kısmı)

6
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7.

PUAN
EŞİTLİĞİ
DURUMUNDA
Sayfa 2
DEĞERLENDİRME
Aday öğrencilerin tercihleri doğrultusunda oluşturulan sıralama listelerinde, puan eşitliği
durumunda son puan grubundaki öğrencilerin tümü, ilgili sınıf ve programa yerleşme
hakkı elde etmiş olacaklardır.

8.

SINAVLARA KAYIT İŞLEMLERİ
Kayıtlar 10 – 14 Eylül 2021 (Cuma-Salı) tarihleri arasında Lefkoşa Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirilecektir.
Kayıt esnasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir.
Kayıt Esnasında İstenen Belgeler
a) KKTC doğum belgesinin aslı (son altı ay içerisinde alınmış)
veya TC kimlik kartı veya diğer ülke pasaport fotokopisi
b) Bir (1) adet vesikalık fotoğraf
c) Sınav harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu
d) Altıncı sınıflar için; “İlkokul Tamamlama Belgesi (aslı veya
fotokobisi)” veya altıncı sınıfa kayıt yaptırmışlarsa kayıt
yaptıkları okullarından alacakları resimli “Öğrenci Belgesi”
e) Dokuzuncu sınıflar için; “Ortaokul Diploması (aslı veya
fotokobisi)” veya onuncu sınıfa kayıt yaptırmışlarsa kayıt
yaptıkları okullarından alacakları resimli “Öğrenci Belgesi”
f) Doldurulmuş sınav başvuru formu (Kayıt esnasında alınır.)

Aday öğrenciye, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adına hazırlanmış
fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Aday; sınav giriş belgesini ve KKTC doğum
belgesi veya TC kimlik kartını veya diğer ülke pasaportunu sınav günü yanında
bulundurur.

9.

KAYIT ÜCRETİ
Sınav kayıt ücreti 150 TL’dir. Sınav ücreti Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez
Bankasındaki Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Fonu 10-304-83078
numaralı hesaba yatırılmalıdır. Sınav ücreti bankanın tüm şubelerine yatırılabilir.

LAGSL 2021 Kontenjanların Doldurulması Sınavı

Sayfa 3

10. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Tüm sınav sonuçları, sınavların değerlendirilmesine müteakip toplu olarak Bakanlığın
internet sitesinden (www.mebnet.net) duyurulacaktır. Ayrıca sonuçlar listeler halinde
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

11.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Aday öğrenciler, tüm sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz başvuruları, sonuçların
açıklandığı tarihten sonra en geç bir (1) iş günü içerisinde yazılı olarak Bakanlığa
yapılır. Sınav sonuçlarına yapılan itiraz beş (5) iş gününü geçmeyecek süre içerisinde
değerlendirilip, sonucu yine yazılı olarak aday öğrenciye bildirilir.

12.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLANLARIN SINAVA ALINMASI
Özel eğitime gereksinimi olduğunu, Bakanlığımızın Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Araştırma Şubesi (PDRAŞ) amirliği tarafından resmi raporla belgeleyenler,
raporu düzenleyen uzmanın görüşleri doğrultusunda sınava alınırlar.

13. SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGE VE MALZEMELER
Adaylar sınava girerken, sınav günü aşağıda belirtilen belgeleri beraberlerinde
getirmek zorundadırlar.
•

Kimlik kartı veya pasaport

•

Her adayın kendi adına düzenlenmiş olan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi”.

•

Antijen veya PCR Testi “Negatif” sonuç belgesi

14. SINAV İÇİN GEREKLİ ARAÇ ve GEREÇLER
Adaylar yanlarında en az iki adet kurşun kalem, tükenmez kalem, kalemtıraş ve leke
bırakmayan silgi bulundurmaya özen göstermelidir.

15. SINAV SALONUNA GETİRİLMESİ YASAK OLAN ARAÇ ve GEREÇLER
Adayların sınav salonuna her türlü sözlük, hesap makinesi, defter, kitap, karalama
kâğıdı, cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi, kamera ve benzeri her türlü
elektronik araç ve gereci getirmeleri kesinlikle yasaktır.
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16. AKADEMİK SINAV (I. Oturum) İÇERİĞİ ve SORU SAYILARI
• Altıncı (6.) sınıflar giriş için ilkokullarımızın beşinci (5.) sınıflarında, dokuzuncu (9.)
sınıflar giriş için ortaokullarımızın sekizinci (8.) sınıflarında okutulmakta olan,
Türkçe, Matematik ve İngilizce ders kitaplarındaki konular esas alınır.
• Sınavın objektifliği bakımından sınavın genel yapısı “Çoktan Seçmeli
Sorulardan” oluşturulmuştur. Çoktan seçmeli test; bir sorunun doğru cevabının,
verilen seçenekler arasından bulunmasını gerektiren bir test türüdür.
Değerlendirmede DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRMEZ. Derslere göre
sınav soru sayısı Çizelge-2’de verilmektedir.

Çizelge 2: Derslere Göre Sınav Soru Sayısı
DERSLER

SORU SAYISI

Türkçe

17

Matematik

17

İngilizce

16

Çizelge3: Sınav Kapsamı
Dersler

Matematik

KAPSAM
Sayılar ve İşlemler
• Doğal Sayılarla İlgili Temel Kavramlar
• Doğal Sayılarda Toplama
• Doğal Sayılarda Çıkarma
• Doğal Sayılarda Çarpma
• Doğal Sayılarda Bölme
• Kesirler
Geometri
• Nokta, Doğru, Doğru Parçası, Işın
• Açılar
• Üçgen
• Dörtgen, Kare ve Dikdörtgen
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Aşağıda verilen temalarla ilgili olarak okuma ve okuduğunu anlama bilgisi ve dil
bilgisi konuları:
Tema 1: Ben ve Çevrem
• Sözcükte anlam, sözcük öbeklerinde anlam,
• Cümle ve cümlede anlam,
• Cümle yorumlama
Tema 2: Ülkemiz ve Kültürel Değerlerimiz
• Anlamlarına göre cümleler,
• Paragraf, paragrafta anlam, paragrafta yapı,
• Ses, harf ve alfabe,
• Harfleri sınıflandırma,
• Sessiz harflerle ilgili kurallar

Türkçe

Tema 3: Duygularımız
• Türkçenin ses özellikleri,
• Heceler, ulama,
• İsimler (adlar),
• İsmin halleri
Tema 3: Duygularımız
• İsim tamlamaları
Tema 4: İletişim
• Zamirler, sıfatlar, fiiller
Not: “5.Sınıf Türkçe Ek Belgeler” adı ile Bakanlığın resmi web sitesinde (www.mebnet.net)
yayımlanan dokümanda yer alan kelime çiftleri, atasözleri ve deyimler

Unit 1: Wake Up!
Lexis:

İngilizce

-

Telling the time and times of the day: o’clock, half, quarter, past, to, seven fifty-five,
seven forty-five, seven thirty, in the morning/ afternoon/evening, at night, before(school),
after(dinner).

-

Parts of the body: head, eyes, nose, mouth, ear, hair, face, tooth/teeth, arm, shoulder, leg,
finger, hand, toe, foot/feet, knee, elbow, back, neck, brain, bone, muscles, skin, tounge, toe,
blood.

-

Dialy routine: brush my teeth/hair, comb my hair, do my homework, eat breakfast, get
dressed, go home, go to school, go to the park, play football/ video games, go to sleep,
take/have a shower, wake up, watch TV.

Verbs: answer, close, come (in), correct, cough, drink, finish, have/has got, hurry, keep,
listen, look, love, match, open, put on, read, repeat, say, see, sit (down), sneeze, stand up,
start, tell, think, use, wash.
Use of Language:
- Present Simple ‘to be’ (+)(-)(?)
- Object pronouns: me,him,you..etc.
- Prepositions of time:in/on/at
-

Unit2: Lots of Jobs!
Lexis:
Jobs: waiter/waitress, teacher, doctor, dentist, nurse, civil servant, architecht, butcher,
footballer, actor, singer, engineer, mechanic, driver, firefighter, hair dresser,
Sayfa 6
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businessman/businesswoman, tailor, singer, vet, house-wife, barber, salesman/saleswoman,
cashier, farmer, police-officer, scientist, student, fashion designer, photographer, waiter,
chef.
-

Places in a town: farm, fire-station, hospital, laboratory, police-station, store, bank,
supermarket, mall, building, restaurant, petrol-station, shop, post-office, shopping-center,
school, hospital, office, hotel, park, gallery, university.

-

Family members and relationships: mother, father, brother, sister, grandmother /
grandma, grandfather/ grandpa, wife, husband, son, daughter, uncle, aunt, cousin, baby.

-

Verbs: dance, draw, feel, give, help, like, live, make, paint, send, speak, study, take a
photo, teach, travel, upload, visit, wear, work.

-

Prepositions of place: in, on, at

Use of language: Present Simple (+)(-)(?)

Unit3: Working Hard!
Lexis:
Furniture: armchair, sofa, table, TV, bookcase, lamp, cooker, fridge, cupboard, bed,
wardrobe, plate, bowl, fork, spoon, knife, glass, shelf, breakfast, lunch, supper, dinner.
-

Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

-

Adverbs of frequency: always, sometimes, never, usually, often.

-

Chores: Clean my room, do the dishes, feed the fish, make my bed, practise the piano,
study for a test, take out the rubbish, walk the dog.

-

Verbs: ask, buy, choose, cook, do chores, drive, earn, get, learn, leave, make, put, save,
sell, spend, want.

İngilizce

Use of Language:
- have to /has to
- Do you have to..?
- Adverbs of frequency
- Wh- questions

Unit4: Amazing Animals
Lexis:

- Numbers: 1-1000

-

Animals: dog, cat, horse, snake, fish, bird, elephant, lion, rabbit, parrot, donkey, hippo,
turtle, dinosaur, mouse, bee, butterfly, ladybird, hamster, tiger, giraffe, cow, sheep, goat,
ant, crocodile, whale, shark, fly, bear, camel, deer, lizard, owl, penguin, sea lion, shark,
toucan, canary, goldfish, hamster, snail, chamelon, polar bear, frog, swan, octopus.

-

Feelings related to physical complaints: headache, tummy ache, earache, backache,
toothache, bruise, broken leg, cut, cough, cold, flu, temperature, allright, terrible, ill, well,
decay, bacteria, germ.

-

Habitats: Desert, forest, ice and snow, jungle, lake, mountain, ocean, rainforest.

-

Verbs: balance, change, clap, climb, do tricks, fly, hide, run, share, sing, stop, swim, try,
wait.

Use of language: can/can’t - linker: because
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17. SINAV KURALLARI
Covid-19 Pandemisine Yönelik Olarak Alınan Önlemler:
•

Tüm aday öğrenciler, sınav personeli ve görevlileri maske takmak zorundadır.

•

2 metre sosyal mesafe kuralı sınavın tüm aşamalarında uygulanmasına yönelik
düzenlemeler bina sınav sorumluları tarafından önceden gerçekleştirilecektir. Bu
kapsamda;
-

Her sınav salonda en çok 15 öğrenci ve 1 salon sorumlusu,

-

Her sınav merkezinde en çok 250 öğrenci olacak şekilde gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.

• Sınavın başlangıç saatinden önceki ve bitiş saatinden sonraki zaman dilimlerinde
yaşanması muhtemel yoğunluk için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu bağlamdam, sınav
merkezlerine sadece aday öğrenciler alınacak, öğrenci velilerinin sınav merkezlerinin
açık alanlarında dahi bulunmalarına izin verilmeyecektir.

Sınav Esnasında Uygulanacak Kurallar
•

Adayların sınav programında belirtilen sınav başlama saatinden en az on beş
dakika önce Doğum belgesi, Kimlik Kartları ve Sınav Giriş Belgeleri ile sınava
girecekleri salon önünde hazır bulunmaları gerekir.

•

Dağıtılan soru kitapçıklarının sayfalarının eksik olup olmadığı kontrol edilir. HatalıSayfa 6
veya okunmayan soru kitapçıkları, “Sınav Salon Başkanı”na geri verilir. Bu
durumda yedek soru kitapçıkları kullanılır.

•

Öğrenciler
soruların
yanıtlarını,
cevap
kâğıdına
kurşun
kalemle
işaretleyeceklerdir. Soru kitapçığının boş kısımları karalama (işlem) yapmak için
kullanılabilir.

•

Sınav başladıktan sonra soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları üzerindeki ilgili yerlerin
adaylar tarafından doğru olarak doldurulup doldurulmadığı, salon başkanı
tarafından sınıf içerisinde dolaşılarak kontrol edilir.

•

Sınav, Salon Başkanı’nın “Sınav Başlamıştır” uyarısı ile başlar. Sınavın
başlamasını izleyen ilk 30 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınmaz.
Sınava giren adaylar, sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika v e sınav
süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile sınav salonundan
çıkamazlar.

•

Sınav esnasında sınav düzenini bozucu davranışlar içerisinde bulunan adaylar,
salon görevlileri tarafından ikaz edilir. Ancak aynı davranışları devam ettiren
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adaylar sınav salonundan çıkarılırlar ve sınavları geçersiz sayılır. Sınav sırasında
kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ve/veya kopya
çekilmesine yardım eden adayların kimlik bilgileri salon sınav tutanağına yazılır. Bu
adaylar, salondan çıkarılır ve sınavları geçersiz sayılır.
•

Adaylar, yanlarında su, meyve suyu, şeker gibi küçük içecek veya yiyecek
bulundurabilirler; ancak bunların soru kitapçığı ve cevap kâğıdına zarar vermemesi
ve diğer adayları rahatsız etmeden tüketilmesi için azami dikkat sarfederler.

•

Salon Başkanı yüksek sesle “Sınav Sona Ermiştir” diyerek sınavı bitirir. Sınav
sona erdikten sonra adayların yerlerinden kalkmaları yasaktır. Salondaki görevliler
adayların soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını toplar ve sayar. Sayım işlemi
tamamlandıktan sonra salon başkanı, adayların salondan ayrılmalarına izin verir.
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