
 

 

Değerli YGS ve LYS ye hazırlanan yoldaş; 

Belki de hayatımızın en önemli dönüm noktası olan bu zorlu süreçte acizane birkaç tavsiyede 

bulunalım dedik  

Zorlu süreç dedim belki ama göründüğü kadar zor değil. Biz kendi gözümüzde zorlaştırıyoruz sadece. 

Düşünsenize evinizin adresini biliyorsunuz ve size bunu soruyorlar. Bazen bir mahalleden bazen diğer 

mahalleden tarif etmeniz isteniyor o kadar. Sonuç olarak tarif edeceğiniz yer sizin eviniz. Yani bildiğin 

bir konudan sana soruyorlar ve sen de cevaplıyorsun. Bunun neresi zor olabilir ki ?  

Bildiğin bir konu dedim ben ama bilmemiz gereken bir çok konu var tabi. O zaman bilmemiz gereken 

bu kadar konu varken günlerimizi boşa geçirmek sizce de mantıksız değil mi ?  

Sınava hazırlanırken şu klasik soruları hep duymuşsunuzdur; 

 -Günde kaç soru çözüyorsun?  

-Kaç saat çalışıyorsun? 

 -Sürekli ders mi çalışıyorsun ?  

Bu sorular bana göre kriter olarak belirlenebilecek en saçma sorular.Düşünsenize ikimizde noktalama 

işaretleri çalışıyoruz ben geç anladığım için 500 soru çözüyorum siz hızlı anlıyorsunuz 100 soruda 

bitiriyorsunuz. O zaman 500=100 oldu 

Size de mantıksız geldi değil mi ? Peki kriter ne olmalı ? Bence kriter konu eksikleri olmalı. Yani sen 

Polinomları biliyorsan saatlerce kendini tatmin etmek için soru çözme bırak bilmediğin bir konuyu 

hallet.Böylece her deneme netlerinin arttığını sen de fark edeceksin 

 Vakit çok deme hemen toparlan Bak biz yanındayız şimdi git yazıcının başına ve bu iki sayfayı çıkar as 

çalışma masana ya da çok sık baktığın bir yere. Günü gününe uy bu programın zaten başarı seni 

bulacak… 

Aşağıdaki programın sonuna geldiğinde tekrar sitemize gelirsen devamını bulabilirsin Bize ulaşmak 

çok kolay. Adres çubuğuna universitego.com yazdığın zaman o seni bize ulaştıracak  

Rehberlik hocamın hiç unutamadığım şu sözüyle nokta koyayım ‘’ÇALIŞMAZSAN KÖTÜ YERE 

GİDERSİN’’  

Sinem Esra DÖNGÜL (TOBB Psikoloji) 

Mustafa AKYÜZ (Necmettin Erbakan Tıp) 
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TS'LER ĠÇĠN 
ÇALIġMA 

PROGRAMI 
(1.AY) 

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

TÜRKÇE 
(Türkçe’de programda 

yazmasa bile günlük en 

az 1- 2 paragraf testi 
çözmeyi ihmal 

etmeyelim.) 

o  Sözcük Türleri 
o  Tamlamalar 

o  Sözcükte Anlam 

o  Sözcük Türü ve 

Tamlama soru çözümüne 

devam 
o  Cümlede Anlam 

o  Fiiller 
o Fiilimsiler 

o Ekler 
o Sözcük Yapısı 
o Cümle Ögeleri 

o Fiil çatısı 
o  Cümle çeĢitleri 

COĞRAFYA o  Doğa ve Ġnsan 
o  Harita Bilgisi 

o  Coğrafi konum 
o  Yer’in Ģekli ve 

Hareketleri 
o  Ġklim Bilgisi 

 
TARĠH 

NOT: KONULARI 
ĠYĠ SĠNDĠRELĠM. 

:) 

o Tarih bilimi ve 
uygarlığın doğuĢu 
o Ġlk uygarlıklar 

o Ġlk Türk Devletleri 
o Ġslam Tarihi ve 

Uygarlığı 

o Türk Ġslam 

Devletleri 
o Anadolu Tarihi 

GENEL TEKRAR 

FELSEFE Felsefenin Alanı Bilgi Felsefesi Bilim Felsefesi Varlık Felsefesi 

MATEMATĠK 
(Sözeller için matematik zor 

ama yapılmak istenen bir ders 

:) Biz de program boyunca 
sadece en çok çıkan konuları 

seçip sizi zorlamamaya karar 

verdik. Eğer matematiğin 

tamamını bitirmek istiyorsanız 

TM programını 

indirebilirsiniz :) ) 

Temel Kavramlar Temel Kavramlar Soru 
Çözümü 

Rasyonel Sayılar Rasyonel Sayılar Soru 

Çözümü 

GEOMETRĠ 
Matematik için söylenen 

Ģeyler burada da geçerli 

:)) 

 Doğruda Açı Özel üçgenler  Üçgende Alan Kenarortay-Açıortay 


