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Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehb�lik B�imi

01
Sınav Başvurusu Nereden Yapılır?
Merkezi sınav başvuruları, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

02
Sınav Başvurusu İle İlgili Yapılması Gerekenler Nelerdir?
Başvuru için yapmanız gereken tek şey e-okul veli bilgilendirme sisteminden öğrenci bilgilerinin 

güvenirliliğini kontrol etmektir.

03
Sınava Tüm Öğrencilerin Başvurusu Yapılıyorsa Sınava Katılmak Zorunlu mu?
MEB tüm 8. sınıf öğrencileri için başvuruları gerçekleştirir fakat sınava tüm öğrencilerin katılım 

zorunluluğu yoktur. Sınava sadece isteyen öğrenci katılır.

04
Sınav Nasıl Uygulanacaktır?
LGS iki oturum şeklinde uygulanmaktadır. 1. oturum 09:30’da başlar ve bu oturum için verilen 

toplam süre 75 dakikadır. 1. oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi, İngilizce derslerinden soru sorulacaktır.

2. oturum 11:30’da başlayacaktır ve bu oturumun süresi 80 dakikadır. 2. oturumda öğrenciler 

Matematik ve Fen Bilimleri sorularını yanıtlar.

05
Sınavda Hangi Dersten Kaç Soru Çıkmaktadır?
LGS 1. oturumda Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 10 soru, İngilizce 10 soru öğrencilere yöneltilmektedir.

2. oturum derslerinden Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru çıkmaktadır.

06
Sınavda Her Dersin Kat Sayısı Aynı mıdır?
LGS de her dersin kat sayısı farklıdır. 

Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin kat sayısı 4, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinin ise kat sayısı 1’dir.

07
LGS Kapsamında Yanlışlar Doğruları Götürür mü?
Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. 

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış 

cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Yani sınavda üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür.

08
Sınavda Nasıl Sorular Sorulur?
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanmaktadır. Sınavda öğrencilerin analiz 

etme, yorumlama, okuduğunu anlama, grafik okuma, eleştirel düşünme, problem çözme, görseli 

algılama, bir bağlamdan çıkarım yapma gibi becerilerini ölçecek niteliktedir. Merkezi sınav sınıflı 

kontenjan bulunan okullara öğrenci seçmek maksadıyla yapıldığı için eleme yapmayı hedefleyen bir 

sınavdır. Fakat sınavdaki sorular kolay, orta ve zor soru seviyelerinden oluşur.

09
Sınav Sonuçlarına Nasıl Ulaşılır?
Sınav sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilir. 2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 

tarihinde açıklanacaktır.

10
Sınavda Kaç Net Alırsam İyi Bir Liseye Yerleşebilirim?
Hedeflediğin liseye önceki yıllarda yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu net sayısı, yüzdelik 

dilimi ortalama bir değer olarak alınsa bile aslında tek başına doğru cevabı bize sunmaz. Her yıl 

liselerin öğrenci aldığı yüzdelik dilimler, netler o yılki sınavın durumuna göre artabilir ya da 

düşebilir. 

11
Sınav Sonuçları Açıklandıktan Sonra Liseye Nasıl Yerleştirileceğim?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS), liselere öğrenci yerleştirmeyi kapsayan sistemin genel adıdır. 

Yerleştirme işlemleri Merkezi, Yerel ve Yetenek olarak 3 farklı sistem ile gerçekleştirilmektedir.

12
Merkezi Yerleştirme Nedir?
Merkezi Yerleştirme kapsamında her yıl sonunda MEB tarafından sınavla alacağı duyurulan okullar için 

öğrencinin LGS’de aldığı puan esas alınarak yerleştirilen türdür. Yerleştirme LGS puan üstünlüğüne 

göre yapılmaktadır.

13
Merkezi Sınav Puanı Nedir?
Öğrencinin girmiş olduğu LGS sonucunda elde ettiği puana “Merkezî Sınav Puanı“ denir. Bu puan 

fen liselerine, sosyal bilimler liselerine, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile 

meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci alınırken kullanılır.

14
Yerel Yerleştirme Nedir?
Yerel yerleştirme ile öğrenciler ikamet adreslerine göre kayıt alanlarında yer alan okullara yerleş-

tirilmektedir. Yerleştirme işlemleri ikamet alanı öncelikli olmak üzere bir okulun kayıt alanında 

yer alan Okul Başarı Puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilmektedir. Bu sistemde öğrencinin 

merkezi sınava girmesine gerek yoktur. Tercih döneminde, öğrencinin ikametgâh adresi dikkate 

alınarak e–okul üzerinden okul tercih listeleri yayınlanmaktadır. Tercih listeleri kayıt alanı, 

komşu kayıt alanı ve kayıt dışı alan şeklinde üç başlık altında ilan edilmektedir.

15
Yetenek Sınavı Nedir?
Yetenek sınavı ile Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri öğrenci almaktadır. Bu okulların başvuru duyu-

rularında belirttikleri takvim ve şartlar doğrultusunda öğrenci alımı yapılır. Yetenek sınavı başvuruları 

Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı tarihler arasında e-okul üzerinden yapılmaktadır.
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