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ıklayınız
)

2015 LYS Soruları Çözümleri Cevapları ( tıklayınız )

(t

tıkla(

yınız
)

2015 LYS1 Matematik Soruları Cevapları Çözümleri ( tıklayınız )
tıklayınız
(
)

(
ıklayınız
)

t

2015 LYS Fizik Video Çözümleri( tıklayınız )

2015 LYS1 Matematik Sorularının Video Çözümleri ( tıklayınız)
LYS1 Matematik Adaylarını şok etti (tıklayınız )

( tıklayınız )

2015 LYS1 Matematik ve Geometri sınavında önceki yıllara göre işlemi
daha uzun ve daha çok teorik bilgileri sorgulayan, son değişen geometri
müfredatına uyumlu ve 12. Sınıf ağırlıklı sorular sorulmuştur. ( tıklayınız )
Diğer derslerde ise geçmiş yıllara göre konu dağılımında herhangi bir
değişiklik olmamıştır.
Öğrencilerin yıl içerisinde çalıştığı konu ve sorular doğrultusunda sorular
sorulmuştur.
MEB kazanımlarını iyi kavrayan, sorgulayan ve yorum yapan öğrenciler bu
sınavlarda başarılı olacaktır.
Genel olarak tüm sınavlara bakıldığında YGS ve LYS’de Matematik ve
Geometri netleri yüksek olan
öğrencilerin sınav başarı sıralaması daha iyi olacaktır.
Öğrenci Seçme ve Yetişme Merkezi’nin (ÖSYM) düzenlediği Lisans
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Yerleştirme Sınavları (LYS)
Edebiyat - Coğrafya sınavı (LYS-3) 21Haziran 2015 tarihinde Türkiye
genelinde toplam
772 bin 735 üniversite adayının katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye saati ile 10.00’da başlayan sınav tek oturumda uygulandı ve 120
dakika sürdü.
Sınavda öğrenciler Edebiyat ve Coğrafya sorularına yanıt verdi.
Sınav sonuçlarının 2015 Temmuz ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
Her adayın sınav sonuç
belgesinde 12 farklı ham puanı ve OBP’nin eklenmesi ile 12 farklı
yerleştirme puanı bulunacak.
Adaylar istedikleri bölümleri sınav sonuçlarında yer alan yerleştirme
puanlarına göre yapacak.
Sınav sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuç
belgeleri öğrenci
adreslerine gönderilmeyeceğinden adaylar sınav sonuçlarını osym.gov.tr
adresinden öğrenecekler.
Tercih ve yerleştirme resmi süreci 04-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında
yapılacaktır.
Uğur Okulları Akademik Kurul üyeleri sınavı değerlendirdi:
Uğur Okulları Genel Md. Yrd – Akademik Kurul Başkanı Adil Kurt
2015 LYS’lerin sonuncusu bugün yapılmıştır. Öğrencilerimiz bir sıralama
sınavını daha geride bırakmıştır.
Bu sınavlarda tüm derslerin Milli Eğitim Bakanlığının kazanımlarını
sorgulayan sorular sorulmuştur.
Uğur Akademik Kurul Coğrafya Üyesi Davut Gürler:
2015 LYS maratonu bugün yapılan LYS-3 ile sona ermiş oldu.
Öğrencilerimizin bu sınavdan daha mutlu
ayrıldıklarını gözlemledik. Coğrafya soruları da müfredatla uyumlu ve
kapsayıcı bir şekilde hazırlanmış.
Beklendiği gibi; ekonomik coğrafya, küresel ortam ve çevre toplum
konumları ile coğrafyanın kaçınılmaz
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bir özelliği olan haritalı sorulara çokça yer verilmiştir.
Bütün çocuklarımıza geçmiş olsun derken, onların her koşulda babaları için
en kıymetli varlıklar olduğunu
hatırlatmak isterim.
Uğur Akademik Kurul Türk Dili ve Edebiyatı Üyesi Cevdet Eyüboğlu:
Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre sınavın Edebiyat bölümünde yer
alan 56 sorudan 23’ü dil ve anlatım,
33’ü Türk edebiyatına aittir.
Dil ve anlatım bölümündeki sorular önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi
ağırlıklı(paragraf, cümlede anlam,
sözcükte anlam) olmakla beraber karma dil bilgisi sorularıyla tüm müfredat
yoklanmıştır.
Sınavın Edebiyat bölümünde sorular Cumhuriyet dönemi ağırlıklı olarak
sorulmuştur. İslamiyet öncesi
Türk edebiyatı, geçiş dönemi Türk edebiyatı, divan edebiyatı, Tanzimat,
Servetifünun, Fecriati,
Cumhuriyet dönemi, söz sanatları, Batı edebiyatı akımları, düz yazı ve şiir
bilgisi konularıyla ilgili sorular
sorulmuştur.
Sınavının geneline bakıldığında düzenli çalışan öğrencinin zorlanmadan
çözebileceği soruların ağırlıklı olduğu
söylenebilir. Soruların MEB müfredat kazanımları göz önünde tutularak
hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Uğur Kariyer Merkezi Direktörü Nazik Kösegil:
“Bugün yapılan Edebiyat-Coğrafya 1 testi de göstermektedir ki LYS
sınavlarında başarılı olmak için düzenli ve
verimli çalışmak gerekmektedir. Çünkü LYS testleri sadece yorum ya da
bilgi değil bilgiyi yorumlama,
test tekniğini kullanabilme, stres ve zaman yönetimini doğru yapabilme
becerilerini de sorgulamaktadır.
Her yıl sınava giren öğrenci sayısının arttığını düşündüğümüzde sıralama
sınavı olan bu testlerin
Matematik-Geometri testinde olduğu gibi zorluk derecesinin artması
doğaldır.
Yükseköğretim programları kontenjan sayılarının liseden mezun olan ve
sınava giren öğrenci sayısını
karşılamasına rağmen öğrencilerin LYS maratonuna önem verme nedeni
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herhangi bir bölüme değil istedikleri
bölüme yerleşmek istekleridir.
2015 Tercih döneminde tüm bu unsurlara dikkat edilmesi ve adayların
tercih listelerini, yerleşmeyi istedikleri
bölümleri ön planda tutarak bir uzman gözetiminde hazırlamalarını tavsiye
ederim.
Sınavın açıklanmasının beklendiği bu günlerde öğrenciler, bölüm
araştırmalarını yapmalı ve tercih dönemine
hazırlanmalıdır.”
www.ugurokullari.k12.tr
2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
23-25 Haziran 2014 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr
internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer
ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.
Kılavuzu Bilgisayarınıza kopyalamanızı öneririm.( tıklayınız )
Bu nedenle adayların, tercihlerini yapmadan önce tercih süresi içinde
ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2014-ÖSYS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle
incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri
gerekmektedir.

ÖSYM, üniversite tercihlerinin 7-17 2014 tarihlerinde Temmuz
ayında alınacağını,
üniversite kayıtlarının ise 1-5 Eylül 2014'de yapılacağını bildirdi.( tıklayınız )
2014 LYS Soru ve Cevap Anahtarı Yayınlandı. Dilerim torpillilere
saklanan geri kalan TEST soruları veya benzerleri gösterilmez
yoksa gelecek yıllarda Üniversite adayları arasında Fırsat
eşitsizliği doğacaktır.
2014 Lisans Yerleştirme Sınavı soru ve cevapları yayınlandı. ( tıklayınız )
( tıklayınız )

LYS1 2014 Matematik Soruları Cevapları( tıklayınız)
LYS1 2014 MATEMATİK-Geometri Soruları Cevapları( tıklayınız )
LYS2 2014 FEN-FİZİK Soruları Cevapları( tıklayınız )
LYS3 2014 Türk Dili ve EDEBİYATI Soruları Cevapları ( tıklayınız )
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LYS1 MATEMATİK 2014 yapıldı.( tıklayınız)
Matematik ve geometri bölümünden testlerinin yer aldığı ve
744 bin 562 adayın başvurduğu LYS-1 (Matematik) yapıldı.
adayları uğraştıran, uzun işlemli soruların yanında öğrencileri
ayırt edebilecek seçici sorular da sınavda yer aldı. ( tıklayınız )
2014 LYS2 Fizik testi: Hem zor, hem de zaman alıcı bir testti. Özellikle 11
ve 12’nci sınıfın son konularından gelen sorular öğrencileri
zorladı.( tıklayınız)
Ayrıca, evrenin yaşı, depremle ilgili açısal momentum, dinamik ve
bilimsel bilgi soruları kavram içerdiğinden aday için zor soru olarak
nitelendirilebilir.
Aydın Eğitim Kurumları uzmanları, “Üniversiteye giriş sınavlarında artık
pratik çözüm, kısa yol gibi, öğrenciye sadece test çözdürerek başarıya
ulaşma devri bitti, bundan böyle konu ve kavramlar daha iyi anlatılmalı,
öğrenciler ise konuları tam anlamıyla kavrayarak konuyla ilgili yorum
gücünü geliştirmiş olmalıdırlar.” değerlendirmesini yaptılar.
1. 2014 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
• 2013 LYS-3’teki Türk Dili ve Edebiyatı sınavına yakın düzeyde bir sınav
yapıldı ancak daha önceki yıllarda sorulmamış birkaç konuda soruya
yer verildiği gibi, daha önce sorulan bazı konularda ise soru
sorulmadığı anlaşıldı.( tıklayınız )
• 2014 Soru dağılımında olağanüstü bir duruma rastlanmadı, farklı tipte ve
müfredat dışı sorulara yer verildi.
• 2014 Edebiyat konularında da bilgiyi yorumlama gücünü ölçmeye yönelik
sorulara yer verildiği görüldü.
• 2014 edebiyat sınavında da paragraf soruları belirleyici özelliğe
sahipti. Bu açıdan beklenti dışında bir durumla karşılaşılmadı.
• Zorluk derecesi yüksek 3 – 5 soru tespit edildi.
• Batı edebiyatı sanatçılarına yönelik sorulara bu yıl da yer verilmediği
gözlendi.
LYS 2014 yapıldı. Felsefe Adayları zorladı( tıklayınız )
Felsefe 2014 Test soruları ;HEM UZUN, HEM DE BİLGİYE DAYALI
2014 Felsefe’de ise doğrudan bilgi gerektiren, uzun sorular
yer aldığı için öğrenciler zorlandı.
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Felsefe soruları doğrudan bilgi gerektiren ve ayrıntılı
sorgulama yaptıran tarzda. Soruların uzun
ve bilgiyi gündelik hayata uyarlayan bir dilde olduğu
söylendi. Psikoloji, doğrudan kavram sorgulayan;
sosyoloji yorum gücünü de irdeleyen;
mantık ise işlem gerektiren sorulardan oluştu.

LYS 2013 Soruları Cevapları( tıklayınız)

2013 LYS1 MATEMATİK Soruları ( tıklayınız )
2013 LYS1 MATEMATİK Video Çözümleri ( tıklayınız ) ( tıklayını
) ( tıkla

z
yınız
)(
tıklayınız)

2013 LYS1 MATEMATİK GEOMETRİ Soruları ( tıklayınız )
2013 LYS1 MATEMATİK GEOMETRİ Video Çözümleri ( tıklayınız)
( tıklayınız ) ( tıklayınız )
LYS 2013 FİZİK Soruları ( tıklayınız) ( tıklayınız )
LYS2 2013 FİZİK, Kimya, Biyoloji Video Çözümleri( tıklayınız )
LYS 2013 Soruları Cevapları Video Çözümleri(tıklayınız)
LYS3 EDEBİYAT 2013 Soruları Cevapları için (tıklayınız)

LYS 3 2013 EDEBİYAT Sorularının yazılı çözümleri ( tı
klayınız)
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yınız
)

LYS3 2013 Edebiyat Soruları Video Çözümleri ( tıkla

LYS4 2013 SOSYAL(Tarih-Coğrafya2-Felsefe) ( tıkla

yınız
)(
tıklayınız
)

LYS Puanları Açıklandı 2013 Sayısal Bilgiler için ( tıkla
yınız
)

LYS 2013 EDEBİYAT Sorularının tutarlılıkları
üzerine
tartışma t(ıklayınız )
LYS3 2013 ; 2. soru:
“Yoksa bu meslekte, herhangi bir anlamdan ve zevkten
yoksun beton
yapılardan başka bir şey üretilemeyecektir.” cümlesiyle
ilgili olarak “V. cümlede,
bir sonuç ortaya konulmuştur.” saptaması yapılmış ve
doğru kabul edilmiş.
Halbuki çıkarım yapılan cümlede bir sonuç ifade
edilmemektedir,
ortaya çıkan bir sonuç yoktur. Sadece bir tahmin/öngörü
söz konusudur.
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'2013 Edebiyat Sorularının Dili Özenli Değil'
Fen Bilimleri Dershanesi Bölüm Başkanları 2013
LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı
Sorularını Yorumladı.
4 yıllık müfredatı tarayan,zor sorular içeren, genel
anlamda hazırlıklı
öğrenciye uygun bir sınav. Sınavın dili geçmiş
yıllardaki kadar özenli
değil, metinler yazım ve noktalama açısından kendi
içinde tutarsızlıklar
içeriyor.
Çağdaş metinlere yeterince başvurulmadığı, sözcük
seçimlerinin özenli
olmadığı görülüyor. Divan Edebiyatının ağırlığı
artırılmış.
Günümüz edebiyatını takip etmeyi gerektiren sorular
da mevcut.
Sınav bir hayal kırıklığı değil ama ölçme değeri ve
metin kalitesi açısından
geçmiş yılların gerisinde.
Öğrencilere sınava girme özgürlüğü verilip
ancak Fen veya Anadolu Lisesi Mezunu olanların
yapabileceği sorular soruluyor?Bu sınavın benzerini
ÖSYM internet sitesinde 6 ay önce
yayınlamalıydı.Ayrıca hangi konulardan soru
sorabileceğini de ayrıntılı Açıkça sitesinde
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açıklamalıydı.Size Şeytanın Avukatlığını yaparsam Bu
sorulardan daha önce haberi olan birileri varsa
LYS1'de çok avantajlı durumda açık ara önde
olabilirler. Dilerim sorular kimsenin eline geçmemiştir
sınav öncesi.
Matematik soru kitapçığındaki 12. soruda doğru
cevaba ulaşılamamaktadır.
Soruda verilen 1.öncüle soldan ve sağdan
bakıldığında aynı değere
ulaşılamadığından etkisiz eleman yoktur. Bundan
dolayı verilen 1. seçenek yanlıştır.
Dolayısıyla sorunun cevabı “Hiçbir” seçeneği
olması gerekir.
Fakat OSYM verdiği cevap anahtarında 1. seçeneğin
doğru olarak kabul etmiştir.
Diğer hatalı soru ise 18. soru olan polinom
sorusudur.
Soruda verilen ifadeye bölündüğünde elde edilen
kalan, şıklarda yer almamaktadır.
Dolayısıyla bu soruda doğru seçenek yoktur.” dedi.
Matematik Soruları Nasıldı?
Anlaşılması zaman alan soruların yer aldığı 2013
LYS-1 Matematik sınavında,
öğrencilerin süre sıkıntısı yaşayacağı zorluktaki
sorular fazlaydı.
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Müfredat dışı soru bulunmamasının yanında şu ana
kadarki LYS’lerin en zoruydu.
Geometri Soruları Nasıldı?
2013 LYS Geometri sınavı önceki yıllardaki sınavlara
benzeyen soruların
yer alması Geometri testinde pek sıkıntılı soruya
rastlanmadı.
Sadece ilk kısımda 2 tane soru, analitik düzlemde
sorulmuş, diğer 20 soru
analitikten bağımsız olarak sorulmuş.2013 LYS-1
Geometri testindeki soruları inceleyelim.
Sınavda Analitik Geometri ayrımı kaldırıldığı
açıklanmıştı, ancak yine son 8
soru analitik geometri sorusuydu. Toplam 10 tane
analitik sorusu vardı.
Sınavda çok kolay soru yok denebilir, genel olarak
soruların seviyesi
orta ve zor düzeyde sorulmuştur.
Geçen yıl olduğu gibi bu sınavda da 5 tane şekilsiz,
tanımlama yapılarak
sorulmuş soru vardı.
Yeni müfredatta yer alan altın oran, homoteti, fraktal
vs sorusu sorulmamış, sadece
şekil ile gösterilmiş olan bir döndürme sorusu
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sorulmuş.
Çalışan öğrencilerin, zamanı iyi kullandığı takdirde
çoğunluğunu yapabileceği
bir sınav olmuş.
Uzun, işlemli ve şekilsiz sorular çoğunlukta olduğu
için sürenin 60 dakikaya çıkarılması
isabet olmuş.
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