
 

 

 

Bir o kadar yavaş geçmesini arzu edip ama son hızıyla yok olan farkına bile 

varmadığımız koskoca iki ay bitti. Zaman ellerimizde ufalanıyor.  

 

Hala başlamayanlar, başlayıp yolun başında pes edenler, bu zorlu maratonda 

nefesi daha yolun ortasında kesilenler ve bizim programımıza harfiyyen uyup adım 

adım mutlak hedefe gidenler kısaca herkes için zaman hızla daralıyor 

 

Bizim için hayatımızdaki sayılı dönemeçlerden biri olan üniversite sınavına adım 

adım yaklaşıyoruz  

 

Yapmamız gereken çok fazla bir şey yok aslında. Üç beş test çözmekten başka ne 

var değil mi ? Biraz küçümsemiş olabilirim ama gerçekten sınav maratonu denilen 

sivrisinek üç beş testten ibaret. Zor olan ya da daha doğrusu bu sivrisineği 

gözümüzde büyüten başta kendimiz daha çevremiz. Sen her gün kendine “Ne 

yapacağım anlamıyorum çözemiyorum zaman azalıyor “ dersen kısa bir süre sonra 

yapabileceğin halde yapamazsın.  

 

Başta kendini inandır yapabileceğine sonra kapat kulaklarını çevrendekilere “Sen 

yapamazsın, bu netlerle olmaz, seneye bir daha denersin” diyenleri duyma  

 

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) 
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TM’LER ĠÇĠN ÇALIġMA 

PROGRAMI (3.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 :) 

Ses olayları Tamlamalar 

konusu sorularla tekrar 

edilecek. Sözcük Yapısı 

sorularla tekrar 

o  Ses olayları sorularla 

tekrar 

o  Noktalama iĢaretleri 

o  Cümle Ögeleri 

sorularla tekrar 

o  Cümle ÇeĢitleri 

sorularl tekrar 

o  Yazım Kuralları 

Fiil konusu sorularla tekrar 

Fiilimsi sorularla tekrar 

ĠletiĢim,Dil ve Kültür 

MATEMATĠK 

Sayı Kesir Problemleri         
Yaş Problemleri 

İşçi Havuz Problemleri 
 

Hareket Problemleri 
Yüzde Problemleri       
Faiz Problemleri 

Karışım Problemleri   
Grafik Problemleri 

Polinomlar 

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  Ġç ve DıĢ kuvvetler 

o  Ġklim Bilgisi 

sorularla tekrar 

o  Ortak Payda 

o  UlaĢım Yolları,Nüfus 

soru çözümü 

o  Ekonomik Faaliyetler 

o  Coğrafi konum 

sorularla tekrar 

o  Toprak Tipleri,Çevre ve 

insan 

o  BeĢeri Coğrafya, 

genel soru çözümü 

GEOMETRĠ Yamuk Deltoid DÜZGÜN ALTIGEN DAĠRE ÇEMBER 

TARĠH 

o  En Uzun Yüzyıl 
Yakınçağ’da Avrupa 

sorularla tekrar 
Yeniçağ’da Avrupa 

sorularla tekrar 

Ġnkılap Tarihi’ne giriĢ ve 

20. Yy baĢında Osmanlı 

Devleti 

Selçuklu Devleti 

sorularla tekrar 

o  KurtuluĢ SavaĢı 

Hazırlık Dön. 

o  Osmanlı Devleti ile 

ilgili karıĢık soru çözümü 

o  KurtuluĢ SavaĢı Hazırlık 

dön. 

o  Atatürk Dönemi DıĢ 

Politikamız 

o  Ġnkılaplar ve Atatürk 

Ġlkeleri 

FELSEFE 

Felsefenin Alanı 

sorularla tekrar 

Bilgi felsefesi sorularla 

tekrar 

Bilim Felsefesi sorularla 

tekrar 

Varlık Felsefesi 

sorularla tekrar 

Din felsefesi soru ile 

tekrar 

Sanat Felsefesi soru ile 

tekrar 


