YKS-TYT SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI 3. AY
Zaman çok çabuk akıp gitti değil mi? 2. ay bitti ve şu an 3. aya geldik. Bu ayki yazımızda Meslek Seçimi ile alakalı olacak.
Meslek Nedir?
Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek
ve isteyerek yapması gerekmektedir. Bunun içinde meslek seçiminde isabetli bir karar verilmesi çok önemli bir unsurdur. Seçilen meslek bir ömür boyu
yapılacağı için bireylerin bazı faktörleri değerlendirmesi gerekmektedir.
Meslek Seçimi
Günümüz toplumunda bireyin önemli gelişim görevlerinden biri de ömür boyu yapacağı mesleğini seçmesidir. Bir bireyin herhangi bir konuda sağlıklı bir
seçim yapabilmesi, ne istediğini ve bunu elde etmek için ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesine bağlıdır. Bununla beraber kendisini iyi tanıması ve
çeşitli seçenekleri inceleyerek her birinin kendisine ve isteklerine ne derece uygun olduğunu incelemesi gereklidir.
Yükseköğrenim görmek için hazırlanan gençlerden bazıları yükseköğretim programları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu nedenle tercihlerini ve
sıralamayı belirlerken güçlük çektikleri gözlemlenmektedir. Üniversite adaylarından bazıları tercihlerini belirlerken ilk tercihlerini bilinçli olarak ve idealleri
olan bölümleri seçmekte, geriye kalan diğer bölümleri çevresindeki insanların görüş ve telkinlerine göre belirlemektedir. Böyle bir durumda yeterli bir bilgiye
sahip olmadan yazdıkları bölümlerden herhangi birisini kazandıklarında “istemediğim bir programa girmek zorunda kaldım” şeklinde yakınmaktadırlar.
Bölüm tercihi geniş kapsamlı bir çalışmayı gerektiren bir süreçtir ve tercih listenize alacağınız her bölüm isteyerek okuyacağınız bir alan ve severek
yapacağınız bir meslek olmalıdır. Unutmayın ki meslek seçimi bireyin hayatında yaptığı en kritik seçimlerden birisidir ve kendi hayat çizginizin hangi
doğrultuda ilerleyeceğini belirler. Böyle bir sorumluluk en önce bireyin kendisine aittir. Seçtiğiniz bölümler aynı zamanda sizin seçtiğiniz meslekler anlamına
gelir ki meslek, çalışma ömrü boyunca yapacağı faaliyetlerin çoğunluğunu kapsayan bir iştir. İnsanın hayatındaki böyle önemli bir kararı tüm detaylarıyla
düşünmeden vermesi, mutsuzluğa ve iş tatminsizliğine neden olur.
Bu nedenle ileride yapmak istediğimiz mesleği dikkatlice araştırmalı ve buna göre seçim yapmalıyız. Meslek seçimi yaparken 3 altın maddeyi dikkate almak,
sizi bu yükten kurtaracaktır.
1. Kendini Tanıma
2. Meslek Seçeneklerinin Belirlenmesi
3. Karar Verme (Seçimin yapılması)
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1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

TYT TÜRKÇE

 Ekler

 Sözcük Yapısı

 Cümlenin Öğeleri

 Cümle Çeşitleri

TYT MATEMATİK

 Köklü Sayılar

 Çarpanlara Ayırma

 I. Dereceden Denklemler
 Oran - Orantı

 Problemler

TYT GEOMETRİ

 Deldoid
 Dikdörtgen

 Kare
 Çember ve Daire

 Doğrunun Analitik
İncelemesi

 Vektörler

TYT-YKS TARİH 1-2

 I. Dünya Savaşı
 Mondros Ateşkesi,
İşgaller ve Cemiyetler

 Kurtuluş Savaşına
Hazırlık Dönemi
 I. TBMM Dönemi

TYT-YKS COĞRAFYA 1-2

 Ulaşım
 Ortak Payda: Bölge

 Genel Tekrar ve Soru
Çözümü

Mantık

Mantık

 Kurtuluş Savaşı ve
Antlaşmalar
 II. TBMM Dönemi
 Çok Partili Hayata Geçiş
 Ekosistem: Madde
Döngüsü
 Doğadaki Ekstrem Olaylar
Mantık

 Türk İnkılabı
 Atatürk İlkeleri
 Atatürk Dönemi Türk
Dış Politikası
 Nüfus Politikaları ve
Şehirler
 İl Kültür Merkezleri
Psikoloji

FELSEEFE

 Mantığa Giriş
 Klasik Mantık

 Mantık ve Dil

 Sembolik Mantık

 Psikoloji Bilimini
Tanıyalım

YKS EDEBİYAT

 Tanzimat Edebiyatı

 Servet-i Fünun
Edebiyatı
 Fecr-i Ati Edebiyatı

 Milli Edebiyat

 Genel Tekrar ve Soru
Çözümü
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