
  

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınavı 8. Sınıf öğrencilerinin isteğe 

bağlı olarak girmiş olduğu bir sınavdır. LGS sınavı 

geçen sene ilk defa uygulanmış olup iki oturumdan 

oluşmaktadır. Toplamda 90 sorunun sorulduğu sınavın ilk oturumu 

saat 09.30, ikinci oturumu ise saat 11.30‟da yapılmıştır. İki 

oturum arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve 

dinlenmesi için 45 dakika süre verilmiştir. Birinci oturumda sözel 

alandan 50 soru sorulmuş ve 75 dakika sürmüştür. İkinci oturumda ise sayısal 

alandan 40 soru sorulmuş ve sınav 60 dakika sürmüştür. Bu sene sayısal kısımda 

süre 80 dakika olarak değiştirilmiştir.  Bu soruların dağılımı aşağıdaki gibidir : 
 

 

 

 

 

 

Derslerin katsayısı ; 

Türkçe – Matematik – Fen Bilgisi :  4 

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük – Yabancı Dil - Din külütürü ve Ahlak Bilgisi :  1 

 

 

 

 

 

Sorular çoktan seçmeli TEST şeklinde olup, 3 yanlış 1 

doğruyu götürecektir. Bu sınavda öğrenciler sadece  

8. Sınıf konularından sorumlu olup isteğe bağlı olarak 

sınava girmektedirler.  



LİSELERE 
YERLEŞTİRME 

Merkezi Sınavla 
Yerleştirme 

Eğitim Bölgesi ve 
Adrese Dayalı 
Yerleştirme  

Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, 

özel program ve proje uygulayan eğitim 

kurumları ve mesleki ve teknik Anadolu 

liselerine yerleşebilmek için sınava 

gireceklerdir. Sınava girmeyen öğrenciler ise 

bulundukları eğitim bölgesindeki adrese bağlı 

olarak seçtiği bir liseye kayıt 

yaptırabileceklerdir.  

 

 

 

DENİZATI LGS HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ 

 Okulların açılma tarihinden 15 gün önce 8.30 – 12.30 saatleri arasında 

kurslarımız başlamaktadır. Servis kullanan öğrencilerimiz için kurs döneminde 

servislerimiz mevcuttur.  

Özel Okullar 



 Okullar açıldıktan sonra hafta içi 16.00 – 18.00 saatleri arasında, 

cumartesi günü 8.40 – 12.30 saatleri arasında kurslarımız devam etmektedir. 

Servis kullanan öğrencilerimizin ulaşımı servislerimiz ile sağlanmaktadır. 

 Deneme sınavları her hafta yapılmakta olup 2 tam deneme olacak şekilde 

yapılmaktadır. 1. hafta sözel bölüm sınavına giren öğrencilerimiz 2. hafta sayısal 

bölüm sınavına girmektedirler. 3. hafta ise sözel ve sayısal bölümün tamamına 

girdikleri tam deneme olmaktadırlar.  

 Deneme sınav sonuçları K12 sistemi üzerinde açıklanmaktadır. Öğrencimizin 

aldığı puan, doğru yanlış sayısı, daha önce girmiş olduğu denemelerin de olduğu 

grafiksel bilgilendirme, yanlış yapılan konuların analizi vb. detaylı bilgilendirmeleri 

her sınav sonrası sistemden takip edilebilmektedir.  

Kurs sınıflarımız öğrencilerimizin girmiş oldukları deneme sınav sonuçlarına 

göre her üç haftada bir değişmektedir (Kurs sınıflarında esas olan öğrencimizin 

almış olduğu puanlar olup hafta içi 16.00 – 18.00, hafta sonu 8.40 – 12.30 saatleri 

için geçerlidir). 

Her ders için LGS „ye yönelik 8. Sınıf öğretmenlerimiz tarafından 

hazırlanmış kendi defter kitaplarımız kullanılmaktadır.  

Sene başında öğretmenlerimizin belirlemiş olduğu her ders için üçer tane 

test kitabı önerilip bu kitaplar yıl içerisinde kullanılmaktadır. İhtiyaç halinde yeni 

test kitapları önerilmektedir.  

Nisan ayı içerisinde konularımız bitirilerek tekrar programına başlanır. 

Böylece haziran ayında girilecek sınava kadar öğrencilerimiz ile konu tekrarı ve 

soru çözümleri yapılır.  

Öğrencilerimiz sene başından itibaren çözemedikleri soruları ile ilgili 

öğretmenlerinden randevu talep edebilir. 

Akademik danışmanlarımız tarafından, öğrencilerimizin konu eksikleri 

belirlenip ilgili branş öğretmenleri ile paylaşılır. İlgili branş öğretmenleri, derste, 

kurs saatlerinde ya da kendi boş derslerinde konu tekrarı yaparak akademik 

danışmanına bilgilendirme yapar. Akademik danışmanlarımız da ilgili öğrencilerin 

velilerine mail atarak hangi dersten ve konudan tekrarın yapıldığına yönelik 

bilgilendirme sağlar.  



Rehberlik servisi tarafından hazırlanan test çizelgelerinde öğrencilerimizin 

günlük ve haftalık kaç soru çözdükleri, doğru yanlış sayılarını kontrol ettikleri 

“kendini takip sistemi” kurulmuştur.  

Deneme sınavlarımız 8. sınıf öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır. 

Ayrıca farklı yayınların sorularının öğrenciler tarafından görülmesi için 

öğretmenlerimiz tarafından seçilen yayınların kurumsal denemeleri de 

uygulanmaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye genelinde değerlendirmenin yapıldığı  

OKULİSTİK ve ÖZDEBİR sınavları da uygulanmaktadır.  

Akademik danışmanlarımız, öğrenci hedeflerini belirleme, hedefleri 

doğrultusunda yönlendirme, motivasyon ve sınava yönelik çalışmalarla 

öğrencilerimizi takip etmektedir. 8. Sınıf akademik danışmanlığında 

danışmanlarımızın öncelikli hedefi, öğrencimizi sınav maratonunda destekleyici ve 

yönlendirici çalışmalar yapmaktır. Düzenli aralıklarla veli bilgilendirmesi yaparak 

öğrenci hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. 

Akademik danışmanlık ve rehberlik dersinde ise, rehberlik servisi 

tarafından hazırlanmış olan program doğrultusunda dönüşümlü olarak ders 

yapılmaktadır. Akademik danışman ve Rehber öğretmen birbirini tamamlayan 

içeriklerle öğrencilerde farkındalık yaratmaktadır.  


