
YKS Sayısal 4.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com) 

Unirehberi.com ekibi olarak sizler için çok güzel bir 4 aylık YKS Sayısal çalışma programı hazırladık. Bu programda sadece 11 ve 12.sınıf konuları olacaktır, yani TYT sınavında çıkacak 
konular ekli değildir. TYT sınavı için de 4 aylık bir çalışma programı yaptık. Eğer sıfırdan başlayacağım diyorsanız her iki programa da uymalısınız.  Boş zamanlarınız kaldığında TYT 

konularını da tekrar etmeyi unutmayınız. 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 

YKS Puan ve Sıralamanızı Hesaplamak 
için TIKLAYINIZ 

 

Üniversite Taban Puanlarını 
Öğrenmek için 

TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Ne Zaman? Öğrenmek için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Puan Türleri ve Bölümlerini 
Öğrenmek için TIKLAYINIZ 
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YKS Sayısal 4.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com) 
 

YKS Sayısal 4.Ay 
Çalışma Programı  

 

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

 
YKS MATEMATİK 

-Türev -İntegral 
 

-İntegral 
 

-İntegral 
Geçmiş konuları mutlaka tekrar 

etmeyi ve deneme çözmeyi 
ihmal etmeyiniz.  

YKS GEOMETRİ Geometri konuları bitti fakat Geometri nankör bir derstir. Mutlaka eski konuları tekrar etmeyi ve her gün soru çözmeyi 
ihmal etmeyiniz.  

 

YKS FİZİK 
Bu ay içerisinde unuttuğunuz, eksik olduğunu düşündüğünüz konuları tekrar etmeyi ve fizik için deneme çözmeyi 

unutmayınız. 

YKS KİMYA -Organik Bileşikler -Organik Bileşikler -Organik Bileşikler 

(Konu tekrarı yapmayı 
unutmayınız, Organik 

Bileşikler için soru 
çözmeleri ihmal 

etmeyiniz.) 

Kimyanın en çok soru çıkan 
konusu olan Organik Bileşiklere 

sağlam bir çalışma planı 
yapmalısınız. Bol bol soru 
çözmeyi ihmal etmeyiniz. 

YKS BİYOLOJİ -Endokrin Sistem -Endokrin Sistem -Genden Proteine  
(Konu tekrarı yapmayı ve 

bol bol soru çözmeyi 
unutmayınız) 

Biyoloji bol bol tekrar edilmesi 
gereken derslerden birisidir. 

Günlük tekrarlarınızı yapmayı 
unutmayınız.   

 


