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YDT
Yabancı Dil Testi

26 TEMMUZ Pazar 

2020 YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı

ÜNİVERSİTE SINAVI KONU DAĞILIMI!

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM

Başkanlığına YKS için soru hazırlamada

dikkate alması gereken müfredat kapsamını

güncelleyen yazıyı gönderdi.

YKS, 25-26 Temmuz 2020'de

gerçekleştirilecek

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından

açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya

Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de

rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız

ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri

alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz;

9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12.

sınıf derslerinin sadece birinci döneminden

sorumlu olacaklar." dedi.

Bu süreçte öğrenciler sınava nasıl
hazırlanmalı? Neler Yapmalı?
Öncelikle bu yılki sınava psikolojik olarak

da hazırlanmak çok daha önemli oldu!

Evde olmanın avantajlarının ön plana

çıkarabilirsiniz. Düzenli kitap okuyun.

Düzenli ve planlı çalışılmalı.

Uyku ve beslenme düzeni çok önemli.

Beden sağlığınız için, evde basit fiziksel

hareketler yapabilirsiniz.

Sıralama: Konu tekrarı, çözümlü soru,

test çözme, konu tekrarı olmalı.

Geçmiş yılların sorularını çözebilirsiniz.

Sınavlarda Üstün Başarının Anahtarı:
Yeni konularla ilgili test çözerken kolaydan zora

doğru bir yol izlenmelidir.

Bilgi-yorum-hız: Bütün mesele, elinizdeki bilgiyi

doğru yorumlayarak hangi soruda kullanacağınızı

bilmekte ve hızlı olmaktadır.

Testteki soruların zorluk düzeyleri birbirinden

farklıdır, zor sorulara fazla puan verilmez.

Zorlandığınız soruları kinci tura bırakın. Soru ile

inatlaşmayın. Çünkü zor soruyu yapan değil çok

soruyu yapan sınavı kazanır.

Doğruluğundan emin olmadığınız soruları

kesinlikle boş bırakın. Fakat doğru olabilecek

şıkları ikiye indirdiyseniz, iki şıktan doğruluğuna

ilk önce karar verdiğiniz şıkkı işaretleyebilirsiniz.

%50 doğru çıkma ihtimali vardır.

Test çözerken kendi görüşünüzü değil soruda

istenilen cevabı bulmanız gerektiğini unutmayınız.

Soru kökünü yarım okuyup şıklara kesinlikle

geçmeyin. Basit olsa da yanlış yapabilirsiniz.

Her testte cevaplayamayacağınız sorular

çıkacaktır. Moralinizi bozmayın.

* Her denemenin sonunda doğru, yanlış ve boş

sorularınızı kontrol edin. Yanlış işaretlenen ve boş

bırakılan soruları inceleyip kontrol edin. Aynı hata

ve eksiklerle sınavlara girmeye devam ederseniz

aynı sonuçları almaya devam edersiniz.

Bütün şıkları okumadan cevabı işaretlemeyin.

Kaydırmayı önlemek için her testten sonra

beşer soru atlayarak kontrol edin.

Her Zaman Yanınızdayız! * Başarılar Dileriz!

Sınavlar ve tercihlerle ilgili
SİZ SORUN UZMANI CEVAPLASIN!

cankiriram@gmail.com

http://www.cankiriram.meb.k12.tr/
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EMPATİ 

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da 

yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir 

nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin 

yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi 

sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 

metinde otizm spektrum bozukluğu için kullanım 

kolaylığı nedeniyle zaman zaman otizm terimi 

kullanılmıştır.

OTİZM KALITSAL MIDIR?

Kalıtsal olabileceğine ilişkin bulgular vardır.

Ancak geni / genleri bulunmuş değildir.

OTİZMİN GÖRÜLME SIKLIĞI NASILDIR?

2019 verilerine göre Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi (Center for Disease Control and

Prevention) tarafından 1/59 oranında OSB’nin 

görülme sıklığı olduğu rapor edilmiştir. 

Erkeklerdeki yaygınlığı kızlara göre 4-5 kat daha 

fazladır.

OTİZM NE İLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR?

Her ırkta, kültürde ve sosyo-ekonomik durumda 

görülebilmektedir. Çocuk yetiştirme biçimleriyle 

ilişkili değildir.

ŞÜPHELENDİĞİMİZDE NE YAPACAĞIZ?

Kesin tanı ve değerlendirme için İl/ İlçe 

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine, 

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Uzmanına ve 

Okul Rehberlik Öğretmenine 

başvurabilirsiniz. Kesin tanıyı Çocuk 

Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı koyabilir.

OTİZMİN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Bilinen kesin bir tedavisi olmamakla 

beraber erken tanı ve yoğun eğitim 

ile çok büyük ilerlemeler 

olabilmektedir.

EĞİTİM OLANAKLARI NELERDİR?

Normal sınıflarda kaynaştırma 

öğrencisi olarak, Normal okullarda 

bulunan özel eğitim sınıflarında ya da 

özel eğitim okullarında eğitimine 

devam edebilirler. Okul dışı Özel 

Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezlerinde haftada 2 saatten 

ayda 8 saat destek eğitimden 

faydalanılabilir.
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