
 

 

 
 

 
 
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… 

Programda sözel dersleri diğer aylarda ilave ettik    

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) 

 

 

http://www.universitego.com/
http://www.universitego.com/


 

 

 

MF ÇALIŞMA 

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.) 

oSözcük Türleri 

oTamlamalar 

oSözcükte Anlam 

oSözcük Türü ve 

Tamlama soru 

çözümüne devam 

oCümlede Anlam 

oFiiller 

oFiilimsiler 

o  Fiil fiilimsi soru 

çözümüne devam. 

o 3 haftadır 
çalıştığınız konularla 

soru çözerek konu 

tekrarı 

yapalım,pekişsin. 

o Ekler 

o Sözcük Yapısı 

o Cümle Ögeleri 

FİZİK 
(Zor gibi gözüken ama 

kolay bir ders…) 

o Fizik Bilimine Giriiş 
oVektörler 
o Kuvvet 
oDenge 

oBasit Makineler Madde ve Özellikleri 

KİMYA 
( O kadar kolay ki hiçbir 

şey bilmeyen birisi 5 gün 

de 10 net yapacak seviyeye 

gelebilir. Ama biz 

sindirerek gideceğiz 

) 

OKimya Bilimi o Atom ve Yapısı 
o Bir kaynaktan ilk 

iki konu taranacak 

Başka bir 
kaynaktan ilk iki 
konu taranacak 

BİYOLOJİ 
(En basit fen dersi :) ) 

Biyoloji Bilimi 

Organik ve 

İnorganik 

Bileşikler 

TEKRAR 

+ BOL SORU 
Hücre 

MATEMATİK 
o  Sayılar 

    Sayı Basamakları 
Bölme Bölünebilme      o  OBEB OKEK    

 

 

  Rasyonel Sayılar   

  Üslü Sayılar                                             

Köklü Sayılar 

 

 

GEOMETRİ o Doğruda Açı 

Üçgenler 

-Özel üçgenler 
Üçgende Alan 

-Üçgende 
Benzerlik 

Üçgenler 

Kenarortay-
açıortay- benzerlik 

Üçgenler 

-Açı kenar 
bağıntısı 


