TYT 2.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com)
Unirehberi.com ekibi olarak sizler için çok güzel bir 4 aylık TYT çalışma programı hazırladık. Bu programa her bölümden öğrencimiz uyabilir. İster bölümünüzün derslerine göre
çalışabilirsiniz, isterseniz tüm derslere birlikte çalışabilirsiniz. Mesela Sayısal bir öğrenci Sosyal Bilimler konularına çalışmak istemiyorsa bile en çok çıkan konulara şöyle bakmasını tavsiye
ediyoruz. Elimizden geldiğince tüm konuları eklemeye çalıştık. Fakat bizim gözümüzden kaçan konular veya küçük fakat soru çıkabilecek konular olabiliyor. Bu yüzden soru
bankalarınızdan, konu anlatımlı kitaplarınızdan konu başlıklarına bakarak eksik kalan konularınızı tamamlamalısınız.

YKS Kitap Önerileri için
TIKLAYINIZ

TYT-YKS Çalışma Programları için
TIKLAYINIZ

Rehber Yazılarımızı Okumanızı
Öneriyoruz.
Okumak için TIKLAYINIZ.

TYT Kitap Önerileri için
TIKLAYINIZ

TYT-YKS Konularını Öğrenmek için
TIKLAYINIZ

Çalışmanızda bir sıkıntı olduğunu
düşünüyorsanız, TIKLAYINIZ

Üniversite Taban Puanlarını
Öğrenmek için
TIKLAYINIZ

TYT-YKS Ne Zaman? Öğrenmek için
TIKLAYINIZ

TYT-YKS Puan Türleri ve Bölümlerini
Öğrenmek için TIKLAYINIZ

TYT 2.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com)
TYT 2.Ay Çalışma
Programı

1.HAFTA

2.HAFTA

3.HAFTA

4.HAFTA

NOTLAR

TYT TÜRKÇE

-Ses Bilgisi

-Yazım Kuralları

-Noktalama İşaretleri

-Sözcüğün Yapısı

Her gün düzenli olarak 1-2
“Paragraf” testi çözmeyi
unutmayınız.

TYT MATEMATİK

-Bölme-Bölünebilme
-Asal Çarpanlara Ayırma

-EBOB-EKOK
-Basit Eşitsizlikler

-Mutlak Değer
-Faktöriyel

-Üslü Sayılar

Konular gittikçe ağırlaşacak. Bu
yüzden diğer ayın konularına da
hazırlık yapabilirsiniz.
Geometri de Türkçe gibi bol soru
çözülmesi gereken derslerden
bir tanesi. Günlük test çözmeyi
ihmal etmeyiniz.
Fizik dersi artık gittikçe sözele
yöneliyor. İşlemli sorular ile
uğraşayım derken sözel kısımları
atlamayınız 

TYT GEOMETRİ

-Üçgende Açıortay
-Üçgende Kenarortay

-Açı Kenar Bağıntısı

-Üçgende Eşlik ve
Benzerlik

(Önceki haftalar için konu
tekrarı ve soru çözümü
yapabilirsin.)

TYT FİZİK

-Kuvvet ve Hareket

-Kuvvet ve Hareket

-Tork ve Denge

-Ağırlık Merkezi

TYT Kimya kısmı basit gibi
görünebilir. Fakat tekrar etmeyi
unutmayınız.
Bol bol soru çözümü ve geçen
ayın konularını tekrar
edebilirsiniz.

TYT KİMYA

-Modern Atom Teorisi

-Kimyasal Hesaplamalar

-Asit Baz ve Tuz

(Önceki haftalar için konu
tekrarı ve soru çözümü
yapabilirsin.)

TYT BİYOLOJİ

-Canlıların
Sınıflandırılması

-Üreme ve Gelişim
-İnsanda Üreme Sistemi

-Üreme ve Gelişim
-İnsanda Üreme Sistemi

(Önceki haftalar için konu
tekrarı ve soru çözümü
yapabilirsin.)

TYT TARİH

-Osmanlı Kuruluş –
Beylikten Devlete (13001453)

-Dünya Gücü:Osmanlı
Devleti (1453-1600)

-Arayış Yılları (17.YY)

TYT COĞRAFYA

-İç ve Dış Kuvvetler

-Su, Toprak ve Bitki
Kaynakları

-Beşeri Sistemler

-Avrupa ve Osmanlı
Devleti (18. Yüzyıl)

-Türkiye’nin Coğrafi
Konumu ve Etkileri

Sözel derslerde çalışırken
okumaktan sıkılmayın, bol tekrar
yapın, zamanınızı iyi kullanın.
Sadece evde değil otobüste,
yolculukta bile bu derslere
çalışabilirsiniz.

