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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 

LAGSLGS, müzik ve resim olmak üzere iki farklı bölümde, altıncı (6.) ve 

dokuzuncu (9.) sınıflar olmak üzere iki farklı sınıf düzeyi için yapılan performans 

sınavlarıdır. 

 

A. Müzik Bölümü Altıncı (6.) Sınıfa Giriş Sınavı  

Sınava 2021-2022 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. Müzik Bölümü Dokuzuncu (9.) Sınıfa Giriş Sınavı  

Sınava 2021-2022 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: 22 – 26 Ağustos 2022 (Pazartesi - Cuma) 

• 6. ve 9. Sınıflar Akademik Sınavı (I. Oturum): 5 Eylül 2022 Pazartesi 

• 6. ve 9. Sınıflar Yetenek Sınavı (II. Oturum): 6 Eylül 2022 Salı 

• Sonuçların ilanı: 7 Eylül 2022 Çarşamba 

• LAGSL Giriş Sınıvlarının hiçbir aşamasının telafisi yoktur. 
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4. SINAVIN TARİHLERİ ve SÜRESİ 

Sınavlar aşağıdaki çizelgede belirtilen zaman dilimleri içerisinde iki oturumda 

yapılacaktır.  

Çizelge 1: LAGSL Giriş Sınavları Tarih ve Saati 
 

 
TARİH 

 
SAAT 

 
DERS 

 
5 Eylül 2022 

Pazartesi 

Altıncı (6.) ve (9.) Dokuzuncu 
Sınıflar Akademik Sınavı 

(I. Oturum) 
08.30 - 10.00 

TÜRKÇE – MATEMATİK - İNGİLZİCE 

 
6 Eylül 202 

Salı 

Altıncı (6.) ve (9.) Dokuzuncu 
Yetenek Sınavı 

(II. Oturum) 
08.30 - … 

MÜZİK  

 

5. 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 bölümlerin kontenjanlarına uygun olarak Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar 

Lisesi’ne kayıt hakkı elde ederler. 

 

Bölümler Kontenjan Sayısı 

 

6. Sınıf Müzik Bölümü (LAGSL Orta 

Kısmı) 

 

4 

 

9. Sınıf Müzik Bölümü (LAGSL Lise Kısmı) 
 

4 
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7. PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA 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 22 – 26 Ağustos 2022 (Pazartesi-Cuma) tarihleri arasında Milli Eğitim 

Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi’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 fotokopisi)” veya 
altıncı sınıfa kayıt yaptırmışlarsa kayıt yaptıkları okullarından alacakları 
resimli “Öğrenci Belgesi” 

e) Dokuzuncu sınıflar için; “Ortaokul Diploması (aslı veya fotokopisi)” 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. 

 

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. 

  

 

 

 

http://www.mebnet.net/
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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. SINAV İÇİN GEREKLİ ARAÇ ve GEREÇLER  

Adaylar yanlarında en az iki adet kurşun kalem, tükenmez kalem, kalemtıraş ve leke 

bırakmayan silgi bulundurmaya özen göstermelidir. 

 

14. 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. 

 

15. 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 
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Tablo 2: Sınav Kapsamları 

 

 

Dersler 6. Sınıf İçin Sınav Kapsam 

Matematik 

 

Sayılar ve İşlemler 

• Doğal Sayılarla İlgili Temel Kavramlar 

• Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 

• Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 

• Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 

• Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 

• Dört İşlem Gerektiren Problem Soruları 

 

Ölçme 

• Zaman 

 

Geometri 

• Nokta, Doğru, Doğru Parçası, Işın 

• Açılar 

• Üçgen 

• Simetri 

• Örüntü ve Süslemeler 

 

 

Sayılar ve İşlemler 

• Kesirler 

• Ondalık Gösterim  

• Yüzde 

 

Geometri 

• Dörtgenler, Geometrik Cisimler 

 

Ölçme 

• Uzunluk Ölçme 

• Çevre, Alan 

• Paralarımız 

• Tartma, Sıvıları Ölçme 

 

Veri 

• Araştırma sorusu oluşturma 

• Veri toplama, Veri düzenleme 

• Çizgi grafiği oluşturma ve yorumlama 

•  

Türkçe 

 

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 

 

Tema 3: Duygularımız 

• Türkçenin ses özellikleri, 

• Heceler, ulama, 

• İsimler (adlar), 

• İsmin halleri 

• İsim tamlamaları 

 

 

Not1: “5.Sınıf Türkçe Ek Belgeler” adı ile 

Bakanlığın resmi web sitesinde (www.mebnet.net) 

yayımlanan dokümanda yer alan kelime çiftleri, 

atasözleri ve deyimler  

 

 

 

 

 

Tema 4: İletişim 

• Zamirler, sıfatlar, fiiller 

 

 

 

Tema 5: Çocuk ve Sanat 

• Fillerde kişi, çekimli fiil, 

• Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, 

Türkçenin yapısı, 

• Türkçedeki kökler ve ekler, 

• Yapılarına göre sözcükler 

 

 

Tema 6: Bilim ve Teknoloji 

• Söz dizimi (cümle ve cümlenin öğeleri), 

• Yazım kuralları 

• Noktalama işaretleri 

 

 

 

 

 

 

Not2: Yukarıda verilen temalarla ilgili olarak 

okuma ve okuduğunu anlama bilgisi ve dil 

bilgisi konularını içerir. 

 

 

 

http://talimterbiye.mebnet.net/EtkinlikAktivite/3-%20MEB5.sinifTurkceEkBelge.pdf
http://www.mebnet.net/
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İngilizce 

 

Unit 1: Wake Up! 
 
Lexis: 

- Telling the time and times of the day: o’clock, 

half / quarter, past / to, digital clock (i.e.seven 

fifty-five, seven forty-five, seven thirty etc,) 

morning/afternoon/evening/night 

 

- Prepositions and other expressions of time: 
in/on/at/ 
before (school) /after (dinner) 

early (in the morning/afternoon) / late (at night).  

 

- Common Food and Drinks: water, milk, tea, 

coffee, juice, lemonade, breakfast, lunch, dinner, 

bread, jam, cheese, cereal, toast, sandwich, egg, 

snack, biscuit, chocolate, crisps. 

 

- 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. 

        

- Daily routine: brush my teeth/hair, comb my 

hair, do my homework, eat breakfast, get 

dressed, get up, 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, buy, carry, clean, colour, close, 

come (in), correct, cough, do, draw, drive, drink, 

eat, finish, have/has got, hurry, keep, jump, 

laugh, listen, look, love, match, make, open, put 

on, read, repeat, ride, say, see, sit (down), sleep, 

sneeze, speak, stand up, start, take, talk, tell, 

think, use, wait, walk, wash, write. 

 

Use of  Language:  

- Present Simple ‘to be’ (+) (-) (?) 

- Requests: I’d like / I want / I don’t want… 

                Can I have…? 

- Conjunctions: and, but, or 

 

 

 

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, tailor, singer, vet, 

house-wife, barber, cashier, shop keeper, farmer, 

police-officer, scientist, student, fashion 

designer, photographer, waiter, chef.  

 

- Places in a town: farm, fire-station, hospital, 

laboratory, police-station, bank, supermarket, 

mall, building, restaurant, petrol-station, shop, 

post-office, shopping-center, school, hospital, 

office, hotel, park, gallery, university. 

 

 

Unit 5: Wonderful Weather! 
 
Lexis: 

- Months: January, February, March, April, 

May, June, July, August, September, October, 

November, December. 

 

- Seasons: Spring, Summer, Autumn, Winter. 

 

- Colours: red, orange, yellow, green, blue, 

white, purple, pink, black, brown, grey, light 

.../dark... gold, silver. 

 

- Clothes: shirt, skirt, trousers, socks, shoes, 

dress, hat, jeans, shorts, blouse, coat, cardigan, 

jumper, track suit, trainers, boots, gloves, scarf, 

sandals, raincoat, sunglasses. 

 

- Points of compass: North, South, East, West. 

 

- Weather: rain(y), sky, wind(y) sunny, cloudy, 

cool, snow(y) hot, cold, warm.  

 

- Flora and fauna: field, trees, flowers, root, 

leaf/ leaves, rose, daisy, Jasmine, olive, date, 

grape wine, grass, cactus, tulip. 

 

 

 

- Verbs: build, complete, don’t litter, enjoy, have 

fun, need, pick up (trash), plant a tree, rain, 

recycle, re-use, save energy, snow, take. 

 

Use of language:  

- Past Simple’to be’ (+) (-) (?) 

- Comparatives of short adjectives and two 

syllable adjectives ending in –y (happy, windy, 

cloudy etc.) 

- Time words: today, yesterday, last(night) 

 

 

 

Unit 6: Smells Good! 

 
Lexis: 

- Adjectives of state: angry, hungry, thirsty, 

tired, hot, cold, sad, happy. 

 

- Adjectives: awful, delicious, good, horrible, 

lovely, nice, soft, sweet, terrible, tight, boring, 

beautiful, scary, strange, funny, colourful, 

interesting. 

 

- Food & drinks: apple, avocado, melon, grapes, 

peach, pear, strawberry, pineapple, kiwi, 

coconut, mango, plum, cherry, orange, banana, 

fig, pomegranate, watermelon, tangerine, 

lemon, grapefruit, icecream, cake, pie, 

(ham)burger, meat, chicken, fish, chips, potato, 

tomato, salad, honey, sugar, flour, beans, peas, 

carrots. 

 

- Local meals: rice, potato chips, yoghurt, 
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- Family members and relationships: mother, 

father, brother, sister, grandmother / grandma, 

grandfather/ grandpa, wife, husband, son, 

daughter, uncle, aunt, cousin, baby. 
 
- Verbs: cry, dance, feel, give, help, like, live, 

make, paint, send, study, take a photo, teach, 

travel, upload, visit, wear, work. 

 

- Prepositions of place: between, behind, in 

front of, near, next to, under, in, on, at. 

 

- Prepositions: by (bus/car), on (foot) 

 

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. 

 

- 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, choose, cook, do chores, drive, earn, 

get, learn, leave, make, put, save, sell, spend, 

want. 

 

Use of Language:  

- have to /has to 

- Do you have to..? 

- Adverbs of frequency 

- Wh- questions (What, Which, How, How old, 

How often, How much/many, Who, Whose, 

When, What kind, What time, Why) 

 

 

 

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, hamster, 

tiger, giraffe, cow, sheep, goat, ant, crocodile, 

whale, shark, fly, bear, camel, deer, lizard, owl, 

penguin, sea lion, shark, toucan, snail, chamelon, 

polar bear, frog, octopus. 

 

- Feelings related to physical complaints: 

yoghurt drink, pasta, soup, kebab, molehiya, 

meatballs,  

 

- Sense verbs: feels, looks, sounds, tastes, smells 

 

- Verbs: bake, catch, take care, understand. 

 

Use of language:  

- Use of the gerund for likes and dislikes 

- Linkers: and, but, or 

 

 

 

 

Unit 7: Fabulous Food! 

 
Lexis: 

- More food items: bread, cucumbers, green 

peppers, cereal, cheese, egg, spaghetti, rice, 

sausage, peas, potato, carrot, lettuce, tomato, 

meat, fish, fat, oil, sugar, nuts, vegetables, milk 

products, vitamins, pancake, doughnut, cream, 

maple syrup, fried eggs, turkey, tomato sauce, 

mushrooms, mustard, olives, onions.  

 

- Verbs: decide, get, grow, look for, show, stay 

(healthy), would like. 

 

 

Use of language:  

- There is /are 

- a/some/any/a lot of (lots of) 

- Countable/Uncountable nouns 

 

 

 

 

Unit 8: Healthy Living 

 
Lexis: 

- Healthy life: healthy, unhealthy, enough, 

active, activities, body, calorie, eat/ have 

healthy lunch, drink water, get/do any exercise, 

get sleep, ride a bike.  

 

- Main meals: breakfast, lunch, supper, dinner. 

 

- Games and sport: football, horse-riding, 

cycling, table tennis, darts, tennis, sailing, ice-

skating, skiing, jogging, aerobics, volleyball, 

swimming, rowing, hockey, foot volley, race  

 

- Verbs: hate, join, know, measure, pass, push, 

put on weight, race, score points, throw, touch. 

 

Use of language: Past Simple 

- Affirmative: I played video games, I slept 

four hours etc. 

o Irregular verbs: ate, drank, got, 

had, rode, slept, went. 

- Negative: She didn’t play volleyball today. 

- Question: Did they eat a healthy lunch? 
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headache, tummy ache, earache, backache, 

toothache, bruise, broken leg, cut, cough, cold, 

flu, temperature, allright, terrible, ill, well. 

 

- 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, so 

- As a result … noun / Because of …noun 

 

 

 

Dersler 6. Sınıflar İçin Sınav Kapsam 
 

  

M
A

T
E

M
A

T
İK

 

Ünite 1: Sayılar 

• Çarpanlar ve Katlar (Pozitif Bir Tam Sayının Çarpanları), Üslü İfadeler, Kareköklü 

İfadeler 

 

Ünite 2: Cebir 1 

• Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler, Doğrusal Denklemler (Doğru grafikleri, Eğim, 

Doğrusal denklemlerin eğimi, Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler) 

 

Ünite 3: Cebir 2 

• Denklem Sistemleri (Denklem Sistemlerinin Yok Etme ve Yerine Koyma Yöntemleriyle  

Çözümü), Eşitsizlikler 

 

Ünite 4-5: Geometri  

• Üçgenler,  Eşlik ve Benzerlik 
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1. Şiir bilgisi, söz sanatları (benzetme, kişileştirme), ana duygu, uyak, uyak düzeni, ölçü, 
nazım birimi, şiir türü, konu, akrostiş, serbest şiir. 

2. Metin Türleri: Deneme, Hikaye, Eleştiri, Nutuk, Makale, Biyografi, Otobiyografi, Tiyatro 

(Trajedi, Dram, Komedi, Orta Oyunu, Gölge Oyunu), Destan, Efsane, Mani, Masal, Ninni, Halk 

Hikayesi, Anı, Roman(Roman Türleri), Fabl, Fıkra, Sohbet, Senaryo, Seminer, Mülakat, Gülmece 

Fıkra, Röportaj, Panel, Sunum, Münazara, Günlük, Gezi Yazısı,  

3. Hikayenin unsurları, olay örgüsü, anlatım. Konu, başlık, ana fikir, yardımcı fikir, 
yazılma amacı. 

4. Noktalama işaretleri, yazım kuralları, anlatım türleri (açıklama, tartışma, öyküleme, 
betimleme).  

5. Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Örnekleme, Benzetme, Tanık gösterme, 
Karşılaştırma, Sayısal Verilerden Yararlanma) 

6. Atasözü, deyim. Sözcük Türleri: isim, fiil, fiilimsi, sıfat, zarf. Anlatım bozuklukları. 

7. Sözcük anlamı,  eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler, eş sesli sözcükler, varsayım 
bildiren sözcükler, alfabetik sıra. 5N1K haber yazma ilkeleri 

8. Cümle, cümlede anlam (öznel, nesnel). Yapısına göre cümleler, özne-yüklem ilişkisi, 
cümlenin öğeleri, cümlede vurgu, yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine ve 
anlamına göre cümleler, cümlenin anlam özellikleri, cümleye hakim olan duygu. 

9. Okuma Anlama, paragrafta anlam, plan (giriş, gelişme, sonuç). 
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  Use of Language & Functions1 
---------------------------------------------------- 

• Countable and Uncountable nouns 
o a / an / no article 
o Quantifiers: a lot of, much, many, 

some, any 

• Expressing likes and dislikes 
o Like / enjoy … + Noun OR the 

Gerund 

• Giving opinions & Reacting 
o That’s amazing, I’m sorry etc. 

• Ability: can / can’t 

• Permission: Can I, Is it all right etc? 

• Giving or Refusing Permission 

• Necessity: have/ has to 

• Lack of necessity: don’t/doesn’t have to 

• Adverbs of manner 
o easily, quickly etc. 
o Irregular adverbs: well, hard, fast, 

late, early. 

• Past Simple Tense: the affirmative, 
negative and questions 

o was / were 
o regular verbs 
o irregular verbs 2 

• Telling the date 

• Telling and responding to a story: Guess 
what?, Do you know…, That was really 
strange etc. 
 

• Comparative adjectives; 
o Short adjectives:-(i)er + than 
o Long adjectives: more … than 
o Irregular adjectives: better, worse, 

further 

• Superlative of (short, long and irregular) 
adjectives 

• The Future: 
o will for predictions 
o be going to for plans 

• Giving wishes and congratulations: Good 
luck with… , enjoy your…. 
 

 

Vocabulary3 
--------------------------------------------------- 

• Food and Drink 

• Lifestyle Adjectives: tired, busy, active etc. 

• Electronic Communication:  send a text 
message, social networking site etc. 

• Sports and Games 
o go / do / play 
o games verbs: win, lose, throw, hit 

etc. 

• Stages of Life: be born, baby, grow up, 
child etc. 

• Time Expressions for the past: yesterday, 
last week/month/year, a week/years ago 
etc. 

• Personality Adjectives: nice, cheerful etc.  

• Feelings: afraid, bored, excited etc. 

• Weather 

• Prepositions of Place & Movement: in, 
into, around, out of, by boat, on foot etc. 

• Means of Transport: coach, underground 
etc. 

• Shops & Shopping: baker’s, chemist, 
clothes, furniture etc. 

• Money & Measurements: dollar, Euro, 
metre, pound etc. 

• Festivals: candles, costume, celebrate etc. 

• Feelings:  embarassed, nervous, relaxed 
etc. 
 

Not: Sınav kapsamındaki tüm derslerin soruları, ilgili alanların öğretim programları ve ders kitapları 

dikkate alınarak hazırlanacaktır. 

 

 

 

 
1 Given the wholistic nature of language learning and the spiral approach to curriculum design, grammatic structures and 
functions from the earlier units of the text book may also be used receptively although not tested directly 
2 Please see page 140 of the textbook for the full list of irregular verbs students will be held responsible for. 
3 Students will also be responsible for the new words from each unit listed under the Words&Beyond parts at the back 
of the text book. 

Sayfa: 7 
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16. SINAV KURALLARI  

• Sınavın yapılacağı tarihinde yürürlükte bulunan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları 
geçerli olacaktır. Bu kararlar doğrultusunda öğrencilerin uyması gereken kurallar 
bulunması durumunda,   aday öğrencilere bu konuda en geç sınavdan 24 saat önceden 
bilgi verilecektir. 

• Adayların sınav programında belirtilen sınav başlama saatinden en az on beş 

dakika önce Kimlik Kartları ve Sınav Giriş Belgeleri ile sınava girecekleri salon 

önünde hazır bulunmaları gerekir. 

Dağıtılan soru kitapçıklarının sayfalarının eksik olup olmadığı kontrol edilir. Hatalı 

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 ve 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 

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. 

 

 


