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Görüşmeyeli nasıl bakalım?  Aradan 1 ay geçti ve sen hala yılmadan çalışıyor musun? Tebrik edelim o zaman seni. Çünkü sen hayallerine ulaşmak için 
yılmadan çalışan değerli birisin. Hem bazı şeylere ulaşmanın kolay olmadığını da iyi biliyorsun. Geçen bu 1 aylık süreç içerisinde mutlaka gelişmiş olman 
lazım (Tabii konulara dikkatli çalıştıysan) Arada sırada deneme çözmeyi unutma. Bu arada sana önerim a4 kağıdına deneme çizelgesi çizmen olacak. Her 
çözdüğün denemenin netlerini yazarsan kağıda zamanla kendinde ki gelişimi fark edebilirsin. Bu da senin inancını ve hevesini arttıracaktır. 2. ay dikkat 
etmen gereken konuları:  

  Biraz ilerleme kaydetmiş olabilirsin ama bu seni rehavete düşürmesin. Hala senden iyi çalışan rakiplerin var. 

 Her konunun altına yazma gereği duymadık ama her konu çalışmanın ardından soru çözümü yapman gerekiyor. 

 Günlük en az 25-30 tane paragraf çözersen; sınavda sorulan yaklaşık 30-32 paragraf sorusunun %90’nını halledebilirsin. 

  ” Tekrar çok önemli”. Haftalık ve aylık küçük tekrarlar yapmak bilgilerinin kalıcılığını arttıracaktır. 

 İnsanlar okuduklarının %10’nu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem duyduklarının %50’sini hatırlamaktadır. Eğer bu 
seviyeyi daha arttırmak istersen: Hem görüp, hem işitip, hem de söylediklerinin %80’nini hatırlarsın. Sonuç olarak video konu anlatımı izleyip bir de 
tekrar yaparsan, o bilgileri unutmak çok zor olacaktır.   

 Bu kadar ilerleme kaydetmişken yarı yolda bırakmak doğru olmaz. Meşhur sözümüzü unutmuyoruz:  

“Ulaşmak İstediğin Hedefler Varsa, Çekmen¬ Gereken Zorluklarda Vardır.” 
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1. Hafta 

 
2. Hafta 

 
3. Hafta 

 
4. Hafta 

 
TÜRKÇE 

 

 
 Sözcük Türleri 

 
 Tamlamalar 

 
 Fiiller, Fiilimsiler 

 
 Ekler 

 
MATEMATİK  Basit Eşitsizlikler  Mutlak Değer  Üslü Sayılar  Köklü Sayılar 

 
GEOMETRİ  Üçgende Açıortay 

 Üçgende Kenarortay  Üçgende Alan  Vektörler 
 

 Analitik Geoemtri 
 

 
TARİH  Türk-İslam Devletleri  Türkiye Tarihi  Beylikten Devlete   Dünya Gücü:  

Osmanlı Devleti 

 
COĞRAFYA İklim Bilgisi  

(Nem – Yağış) 
 İklim Tipleri  

ve Bitki Örtüsü 
 Türkiye’nin İklimi ve Yer 

Şekilleri  Yer’in Şekillenmesi 

 
FELSEFE  Konu Tekrarı ve  

Soru Çözümü 
 Konu Tekrarı ve  

Soru Çözümü  Ahlak Felsefesi   Siyaset Felsefesi 


