
   
 Bol soru çözenin refleksleri artırıyor

Üniversite adaylarının geleceğini belirleyecek LYS’ye çok az bir 
zaman kaldı. Eksik konuların hızla tamamlanarak bol soru 

çözülmesi gerektiği konusunda uyaran uzmanlar, “Deneme 
sınavlarına zaman ayırın, geçmiş yılların LYS sorularını çözün. 

Eksiklerinizi belirleyin. Bol soru çözmek refleksinizi artırır” 
önerisinde bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Uzmanı Psk. Dan. Ece Tözeniş, 10-11 ve 17-18 Haziran 
tarihlerinde 5 farklı oturumda düzenlenecek LYS ile ilgili son uyarılarda bulundu.

LYS’lere bir aydan az bir zaman kaldığını ve kalan sürenin da verimli bir şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tözeniş, “Aday öğrencilerin zamanı verimli bir 
şekilde geçirmeleri gerekir. Öncelikle şunu unutmamalısınız ki siz artık YGS ile birlikte 
bir sınav deneyimlediniz, sınava dair pek çok yapılması gereken davranış var elinizde. 
Bu da sizi LYS’lerde bir adım öne geçirecek. Artık YGS’de alınan puan ve başarı 
sırasını bir kenara bırakarak kalan zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu 
dönemlerde ‘Puanım ya da başarı sıramı ne kadar artar, istediğim bölüme, üniversiteye 
gidebilir miyim’ gibi soruları bir kenara bırakarak eksikleri tamamlamak gerekiyor” dedi. 

Geçmiş LYS sorularını çözün

Eksik konuların hızlı bir şekilde tamamlanarak bol bol soru çözümlerine zaman 
ayırılması gerektiğini hatırlatan Tözeniş, “Soru çözümleri tamamlandıktan sonra 
mutlaka doğru ve yanlış sayısı çıkarılarak yanlış sorular tekrar analiz edilmeli.  Deneme 
sınavlarına zaman ayırmalı ve geçmiş yılların LYS’lerini çözmelisiniz. Çokça soru 
çözümü yapmak sizin reflekslerinizi arttıracak ve zaman kullanımınızı daha verimli hale 
getirecektir” diye konuştu. 

Açık uçlu sorulara dikkat!

Bu yıl sınav sisteminde yapılan değişiklikleri de hatırlatan Ece Tözeniş, “Bu yıl ilk kez 
LYS’lerde açık uçlu sorular olacak. Açık uçlu sorularda yanlışlar doğruları 
götürmeyeceğinden dolayı doğru yaptığınız her sorudan puan alacaksınız, yanlış 
yaptığınızda herhangi bir puan kaybınız olmayacak” dedi.

Bu yıl puan türü değişen bölümleri tercih etmeyi düşünen adayların çalışmalarını buna 
göre tamamlamaları gerektiğini ifade eden Tözeniş, adayların sınavda da kendilerine 
bu doğrultuda bir yol haritası çizmesi gerektiğini vurguladı.

Olumsuz düşüncelerden uzak durun

“Bu kadar yoğun çalışma temposu içinde kendinize de zaman ayırmayı unutmayın” 
diyen Ece Tözeniş, “Açık hava yürüyüşleri yapmak, arkadaşlarınızla keyifli zaman 



geçirmek size çok iyi gelecektir. Kaygınızı arttıracak ve motivasyonunuzu düşürecek 
olumsuz düşüncelerden ve ortamlardan da uzak durmayı ihmal etmeyin” tavsiyesinde 
bulundu. 
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