
 

 

 

Kardeşim'e 

Programımız bu ay itibariyle bitti. Umarım sana katkısı olmuştur 

Programımıza göre konuları biten derslerin konu başlıklarını sizler çalıştığınız konu anlatımlı 

kitaplardan ve soru bankalarından tekrar kontrol etmeyi unutmayın. Kitabınızda boş 

kalan,çalışılmayan yerlere mutlaka çalışın. Çünkü konu başlıkları bazen bu tarz karışıklıklara sebep 

olabiliyor. Konusu biten dersten karma soru çözümlerini lütfen ihmal etmeyin.Çünkü YGS için bol 

soru çözümü çok önemlidir.   

BĠZ PROGRAMDA LYS’YE YER VERMEYECEĞĠZ AMA SĠZ YGS ĠLE BERABER MUTLAKA 

LYS’YĠ DE GÖTÜRMELĠSĠNĠZ. 

Başarılar … 

Tüm HAYATINIZDA… 

Son olarak hayat; her şeyi kafamıza takıp sorun yapacak kadar uzun değil. Hayatı akışına bırak … 

Bu program bir şekilde eline geçtiyse tereddüt etmeden uy  Eğer ilk kısmı ya da devamını bulmak 

istersen adres çubuğuna universitego.com yazman yeterli olacaktır  

 

Sınava dair her türlü paylaşıma sitemizden ulaşabilirsin Mavi Yazıya tıklaman yeterli olacaktır  

 

Çözemediğiniz soruları birbirinize sormanız için kurduğumuz gruba da Buraya Tıklayarak 

ulaşabilirisin  

 

Selametle…  

 

 
Sinem Esra DÖNGÜL (TOBB Psikoloji) 

Mustafa AKYÜZ (Necmettin Erbakan Tıp) 

 

 

 

 

 

 

http://www.universitego.com/
http://www.universitego.com/
http://www.universitego.com/
https://www.facebook.com/groups/ygs2016lys
https://www.facebook.com/groups/ygs2016lys


 

 

 

TM’LER ĠÇĠN ÇALIġMA 

PROGRAMI  

(4.AY) 

1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 

TÜRKÇE 

Programda SÖZCÜKTE 

CÜMLEDE VE PARAGRAFTA 
ANLAMA ÖZELLĠKLE YER 

VERĠLMEYECEK,SĠZLER 
GÜNLÜK ANLAM SORUSU 

ZATEN ÇÖZÜYORDUNUZ :) 

Tamlamalar-genel tekrar 

Ekler-Sözcük yapısı-genel 

tekrar 

Yazım kuralları soru 

çözümü 

o Cümle Ögeleri -genel 

tekrar 

o Ses Bilgisi- Genel 

tekrar 

o Yazım kuralları soru  

çözümü 

Anlatım Bozukluğu 

ĠletiĢim,Dil ve Kültür 

Fiil-Fiilimsi- genel tekrar 

Yazım Kuralları soru 

çözümü 

Anlatım Bozukluğu 

sorularla tekrar 

Noktalama ĠĢaretleri 

Cümle ÇeĢitleri genel 

tekrar 

MATEMATĠK 
2. Dereceden Denklemler 

 
     Karmaşık Sayılar 

Parabol 

Permütasyan 
Kombinasyon 

 

 
Olasılık 
Binom 

İstatistik 
 

COĞRAFYA 

NOT:Bizim konu listemize göre 

COĞRAFYA BĠTTĠ AMA her 

coğrafya kitabında konuların 

baĢlıkları,diziliĢi farklılık 

gösterebilir.Sizler baĢlıklara 

göre kendi kitabınızın sırası ile 

konulara devam edebilirsiniz. 

o Ġklim Bilgisi sorularla 

tekrar 

o Coğrafi konum sorularla 

tekrar 

o Harita bilgisi ve doğal 

afet sorularla tekrar 

o Ġklim Bilgisi sorularla 

tekrar 

o Yer’in ġekli ve 

Hareketleri sorularla 

tekrar 

o Ortak payda soru 

çözümü 

o Ġklim B. Sorularla 

tekrar 

o Nüfus sorularla tekrar 

o Ortak payda soru 

çözümü 

o Ġklim B. Sorularla 

tekrar 

o Ġç DıĢ kuvvetler 

sorularla tekrar 

o UlaĢım Yolları  

o Toprak tipleri soru 

tekrarı 

GEOMETRĠ 
Analitik Analitik Çember Daire 

Tekrar 
Katı Cisimler 

TARĠH 

Tarih bittiği için bundan sonra 

bol bol tarih kitabı 

çözüyoruz.Ġsteyen Tarih 

denemesi alıp çözebilir.   

Yeni Türk Devletinin 

Politikaları 

Karma soru çözümü 

Milli Güvenlik(Her kaynak 

vermeyebiliyor.Biz riske 

atmayalım.) 

Karma soru çözümü 

o Karma soru çözümü o Karma soru çözümü 

FELSEFE 

(Felsefe bitmiĢti, sorularla 

tekrara devam.Ġsteyen 

Felsefe denemesi alıp 

çözebilir.) 

Karma soru çözümü Karma soru çözümü Karma soru çözümü Karma soru çözümü 


