OKAN EĞİTİM KURUMLARI
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

YGS – LYS Yaklaşırken Tatil Mi?
Sömestr Nasıl Değerlendirilmeli?
Üniversite sınavından ilki olan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) 12 Mart 2017
ve Sınavları Lisans Yerleştirme Sınavları LYS ise 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihleri
arasında iki hafta sonu toplam 5 oturumda yapılacaktır:
Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2017-LYS4: 10 Haziran 2017
Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) 2017-LYS1: 11 Haziran 2017
Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 2017-LYS5: 17 Haziran 2017
Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) 2017-LYS2: 17 Haziran 2017
Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) 2017-LYS3: 18 Haziran 2017
YGS için yavaş yavaş geri sayım
başladı. Sınav tarihi yaklaştıkça hem
kalan zaman hem de ara tatil nasıl
değerlendirilmeli
üzerinde
durmak
istedik.
Ara
tatili
“tatil”
olarak
değerlendirmek sınava hazırlanan siz
öğrencilerimiz için doğru olmayacaktır.
Sizlerle aynı yarışta olan arkadaşlarınızın
çalışmaya ara vermeden hatta daha yoğun
çalışarak ilerleyeceğini unutmayın. Haliyle
en az 10 günü ders çalışarak en iyi şekilde
değerlendirmek çok önemli. Ara tatili
kendiniz için güzel bir fırsata çevirmenin
tam zamanı!

15 Gün 10 Öneri
1. Gerçekten uyabileceğiniz bir 12 günlük tatil ders programı hazırlayın ve mutlaka
uygulayın. Programınızı hazırlarken okulumuzda devam edecek üniversite hazırlık
kursunu da dahil etmeyi unutmayın.
2. Eksiklerinizin kaldığı konuları belirleyin ve bu konulara yoğunlaşın.
3. Tatil ödevlerinizi çalışma programınıza dahil edebilirsiniz ancak ek çalışmalar
yapmanız gerektiğini unutmayın.

4. Okulumuzda uygulanan deneme sınav sonuçları doğrultusunda hangi konuda eksik
ve hatanız varsa üzerinden geçip halletmeye çalışın. Hala sıkıntı yaşıyorsanız tatil
dönüşü mutlaka ilgili öğretmenden destek alın.
5. Deneme sınavı çözün ve mutlaka zamana dikkat edin.
6. Sayısal ya da sözel ağırlıklı öğrenci olmanız fark etmez mutlaka her gün paragraf
soruları çözün.
7. Okul döneminde yapmayı planladığınız ancak yapamadığınız ya da
tamamlayamadığınız çalışmaları programınıza dahil edin.
8. Bir sonraki dönem neleri yapmanız gerektiğini planlayın. Asla pes etmeyin. Her
zaman daha iyisini yapabileceğinizi bilin.
9. Çalışma aralarında ailenizle vakit geçirin.
10. Bir kaç gün sadece kendinize vakit ayırın.

Hatırlatma: LYS’ de bu yıl ilk kez kısa cevaplı sorular sorulacaktır. Matematik Testinde 3,
Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1’er, Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 2, Coğrafya1 Testinde 1 soru, Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er, Felsefe Grubu ile
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 ve Yabancı Dil Testinde 3
kısa cevaplı soru olacaktır. Soruların cevabı cevap kâğıdının ilgili alanına (cevap kâğıdının ön ve
arka yüzüne) yazılacak ve kodlanacaktır. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış eksik kodlanan cevaplar ise işleme alınmayacaktır
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