
 

 

 

Değerli Ygs ve Lys hazırlanan yoldaş 

 

Sizinle beraber programa başlayalı bir aydan fazla oldu ve hızla devam ediyoruz.  

 

Aslında söylenecek pek bir şey yok gibi sen ne kadar çalışırsan o kadar fazla kaymak yersin  

 

Erdal Demirkıran’ ın şu yazısını sizinle paylaşmak isterim  

 

‘’Eğer Hiç takılmadan 10′a kadar sayabilecek düzeyde matematik,  

 

Yemek yerken kaşığı kulağına değil de ağzına götürebilecek kadar biyoloji,  

 

Evine bildiğin en kestirme yoldan gidebilecek kadar fizik,  

 

Doğum tarihini ezberden söyleyebilecek kadar tarih,  

 

Yağan şeyin kar değil yağmur olduğunu anlayabilecek kadar coğrafya, 

 

Başkalarından yardım almadan adını yazabilecek kadar Türkçe,  

 

Çaya şeker yerine tuz atmayacak kadar Kimya biliyorsan,  

 

Emin ol ki senin için ÖSS, doğum gününde en kestirme yoldan evine gidip senin için yaptırılan doğum günü pastasının 

üzerindeki yazıyı okuyarak mumları eksiksiz sayıp üfledikten sonra pastanın tadına bakıp dışarıda yağan yağmuru 

seyrederek çay keyfi yapabilmen kadar kolay bir iştir…’’  

 

Bu yazı her şeyi özetliyor. Yapabileceğine inanman ve bir an önce harekete geçmen başarman için yeterli olacaktır  

 

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


 

 

 

 

TM’LER ĠÇĠN 
ÇALIġMA 
PROGRAMI 

 2.AY 

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

TÜRKÇE 

(Türkçe’de konu 
eksiğimiz pek 

kalmadı,soru çözerek 
konuları oturtmaya 

çalıĢacağız.) 

Sözcükte Anlam 

Günlük paragraf 

çözümü  Fiil çatısı             

Cümle çeĢitleri  

Cümlede Anlam 

Günlük paragraf 

çözümü 

Sözcük Türleri soru 

çözerek genel tekrar 

Ses Olayları soru 

çözerek genel tekrar 

Günlük Paragraf 

Çözümü 

Anlatım Bozuklukları 

Fiil-Fiilimsi soru 

çözerek tekrar 

Günlük paragraf 

çözümü Anlatım 

bozuklukları 

Cümle ÇeĢitleri  soru 

çözerek tekrar Fiilde 

Çatı soru çözerek 

tekrar 

MATEMATĠK 
Denklem Çözme        

Basit EĢitsizlikler 

Mutlak Değer          

Oran Orantı 
Çarpanlara Ayırma     

Kümeler 

Fonksiyonlar 

COĞRAFYA 

Yer’in Ģekillenmesi 

Rüzgarlar soru 

çözümü Coğrafi 

konum soru çözümü 

Yer’in Ģekillenmesi 

Dünya’nın Ģekli ve 

hareketleri soru 

çözümü 

Ġklim Bilgisi soru 

çözümü Doğal 

afetler 

Ġklim bilgisi soru 

çözümü Nüfus ve 

yerleĢme 

GEOMETRĠ 

Geometri’de çalıĢtım 

bitti yok, eski konulara 

sık sık dönüĢ yapacağız.  

Çokgenler 

Dikdörtgen Kare 

Dikdörtgen Kare 

Üçgende alan karıĢık 

soru çözümü 

Çokgenler karıĢık  

soru 

Üçgende 

kenarortay-açıortay 

ve diğer teoremlerle 

ilgili karıĢık soru 

çözümü 

Dikdörtgen-Kare-

EĢkenar Dörtgen 

karıĢık soru çözümü 

TARĠH 

Osmanlı  Devleti-

Beylikten Devlete 

Dünya Gücü Osmanlı 

Ġslam Tarihi soru 

çözümü 

ArayıĢ Yılları 

Ġslam Öncesi Türk 

tarihi soru çözümü 

Diplomasi ve DeğiĢim 

Beylikten devlete 

soru çözümü 

Ġlk çağ uygarlıkları 

soru çözümü ArayıĢ 

yılları soru çözümü 

FELSEFE 

Felsefe’ye giriĢ soru 

çözümü Ahlak 

Felsefesi 

Bilgi felsefesi soru 

çözümü Siyaset 

Felsefesi 

Bilim Felsefesi soru 

çözümü Din Felsefesi 

Varlık felsefesi soru 

çözümü Sanat 

Felsefesi 


