
   Buna göre, LYS-1 Ma-
temat�k test�nde 3 soru, 
LYS-2'de F�z�k, K�mya, 
B�yoloj� testler�n�n her 
b�r�nde 1'er soru, LYS-3'te 
Türk D�l� ve Edeb�yatı 
test�nde 2 soru, Coğrafya-
1 test�nde 1 soru, LYS-
4'te Tar�h test� ve Coğraf-
ya-2 test�n�n her b�r�nde 
1'er soru, Felsefe grubu 
�le D�n Kültürü ve Ahlak 
B�lg�s� test�nde tüm aday-
lar �ç�n ortak olan 1 soru 
"kısa cevaplı" olacak. 
Yabancı D�l test�nde 
(LYS-5) �se 3 soru, "kısa 
cevaplı" sorulardan oluşa-
cak.  

   Kısa cevaplı soruların 
değerlend�r�lmes�nde 4 
yanlış cevap 1 doğru ce-
vabı götürmeyecek. 

   Kısa cevaplı soru örnek-
ler�m�ze bu sayıda yer 
vereceğ�z. 

   ÖSYM tarafından 2017 
ÖSYS kılavuzu yayımlan-
dı. 

   LYS’lerde kısa cevaplı 
sorular da yer alacak. Kısa 
cevaplı sorularda adaylar 
sorunun cevabını cevap 
kâğıdının �lg�l� alanında 
yazacak ve kodlayacak. 
Bu soruların opt�k cevap 
alanları cevap kâğıtlarının 
arka yüzünde de yer alab�-
lecek. Kısa cevaplı soru-
larda cevap kâğıdının 
değerlend�r�lmes�nde kod-
lanan b�lg�ler opt�k oku-
yucu tarafından okunacak. 
Doğru olarak yazılan an-
cak, kodlanmayan veya 
yanlış kodlanan cevaplar 
�şleme alınmayacak.  

    

 

2017 YGS/LYS’DE BİZİ NELER BEKLİYOR? 

   Başvuru aşamasında 
a�s.osym.gov.tr adres�n- 
den T.C K�ml�k numaranız 
ve ÖSYM aday s�stem� 
ş�fren�zle s�steme g�r�ş 
yapmalısınız. Sonrasında 
�se sol menüde bulunan 
"Başvuru Sürec�ndek�ler" 
sekmes�nden "2017 - 
ÖSYS" seçeneğ�n� seçme-
n�z ve ardından b�lg�ler�n�-
z� doldurmanız gerek�yor. 
Karşınıza çıkan ekranda 
k�ml�k b�lg�ler�n�z�, adres 
ve �let�ş�m b�lg�ler�n�z�, 

okul b�lg�ler�n�z�, öğren�m 
durumunuzu, sınav mer-
kez terc�h�n�z� (2 adet), 
k�ml�k kartı b�lg�ler�n�z�, 
sınav oturum seç�m� ve 
(varsa) engel durumunuzu 
�steyen alanlara gerekl� 
doldurmaları yapmanız 
gerek�yor. 
   Son aşamada başvurunu-
zu ön�zleme şekl�nde göre-
ceks�n�z. Eğer herhang� b�r 
problem yoksa onaylan-
ması �ç�n ÖSYM'ye gön-
dermen�z gerek�yor. Baş-

vuru �şlem�n�z ÖSYM 
tarafından onaylandığına 
aday s�stem�ndek� sol me-
nüde "Başvurularım-
Terc�hler�m" alanına tıkla-
yarak başvurunuzu görün-
tüleyeb�l�rs�n�z. 

 
   Unutmayın YGS �ç�n 
son başvuru tar�h� 18 
Ocak 2017 . 

EĞİTİM DANIŞMANLIK 

YAYINCILIK  

KURS/ETÜT 

ÖZEL DERS 

BÜLTEN
 

MERİDYEN 

Bu sayıda: 

Örnek soru-1 2 

Örnek soru-2 2 

Örnek soru-3 3 

Örnek soru-4 3 

Sosyal Koç 4 

Künye  4 

Kazandıran Kamp  4 

15.01.2017 Sayı: 1 

GÜNDEM 

> YGS/2017 

YARIYIL KAMPI 

BAŞLIYOR!!! 

> TEOG/2017 

YARIYIL KAMPI 

BAŞLIYOR!!! 

> OCAKTA 

KENDİNİ AŞ !!! 

SON BAŞVURU 18 OCAK 2017 

YGS BAŞVURUNUZU 

YAPTINIZ MI?  

   2017 YGS başvuru �şlem� geç-
t�ğ�m�z günlerde ün�vers�te aday-
larına açılmıştı. Öğrenc�ler ün�-
vers�teye geç�ş �ç�n g�recekler� 
Yükseköğret�me Geç�ş Sınavı 
(YGS) �ç�n başvurularını yapmaya 
devam ed�yor. Pek� 2017 YGS 
başvurusu nasıl yapılır?  

 
YGS BAŞVURUSU NASIL YA-
PILIR? 
   YGS başvurusu yapmak �ç�n �lk 
önce okullarda görevl� b�r�mlere 
g�d�lerek ÖSYM formu doldurul-
malıdır. Bu form doldurulduğun-
da ÖSYM'n�n aday s�stem�ne g�r�ş 
�ç�n gerekl� ş�fren�z de s�ze ver�le-
cekt�r. Ardından 60 TL sınav üc-
ret�n� Vakıfbank, Akbank, Kuveyt 
Türk Katılım Bankası, Türk Eko-
nom� Bankası, Halkbank ve Z�raat 
Bankası'ndan kend� adınıza yatır-
manız gerek�yor. Daha sonrasında 
�se s�ze okulunuz tarafından ver�-
len ÖSYM aday s�stem� ş�fres�yle 
b�rl�kte başvurunuzu yapab�l�rs�-
n�z.  



SINAV SİSTEMİ 
SADECE SENİN İÇİN 

DEĞİŞMEDİ ! 
BU DEĞİŞİKLİĞE 

KENDİNİ EN UYGUN 
ŞEKİLDE HAZIRLAYIP 

RAKİPLERİNİN ÖNÜNE 
GEÇMEK VARKEN  

NEDEN  
PES EDİYORSUN? 

İşaretlemeler en 
soldaki kutucuktan 
başlanarak 
yapılacak. 
Özellikle sayısal 
sorularda dikkat!!! 

Bu tip açık uçlu 
soruların çoktan 
seçmeli sorudan tek 
farkı seçenek değil 
cevap kodlanacak!!! 
Dikkat ettiyseniz 5 
gezegen arasından 
seçim yapıyoruz. 

LYS KISA CEVAPLI (AÇIK UÇLU)SORU ÖRNEKLERİ 

MATEMATİK 

FİZİK 
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İntegral�n�n değer� kaçtır?

3x - 3
dx

x + 1

9

4

B�r gezegen�n kütle-çek�m kuvvet�nden kurtulab�lmek 
�ç�n gerekl� olan hızın kares�, o gezegen�n kütles�yle
doğru ve yarıçapıyla ters orantılıdır.

(vkaçış - Mgezegen / rgezegen)

Güneş s�stem�ndek� bazı gezegenlere a�t yuvarlatılmış
kütle ve yarıçap değerler� aşağıdak� tabloda ver�lm�şt�r.

2

Merkür Venüs Dünya Mars Neptün

Kütle

(x10    kg)
24

Yarıçap

(x10    m)
6

0,3 5,0 6,0 0,6 103,0

2,4 6,0 6,5 3,2 25,0

Buna göre tablodak� görülen gezegenler�n hang�s�n�n
kütle çek�m kuvvet�nden kurtulmak en kolaydır?
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Değ�ş�kl�kler 

değ�l, ön 

yargılar 

kaybett�r�r! 

Önce ön yargını 

yen! 

Sonra sınavı… 

Unutma! 

Eğer �nanırsan  

BAŞARIRSIN! 

EDEBİYAT 

Bu soru tarzında direkt olarak 
öğrencinin sorunun cevabını 
bilmesi hedefleniyor. Eğer 
cevabı bilmiyorsanız şans 
faktörü %20’den %1’e yakın 
bir orana düşüyor. Bu da 
zaten yeni sistemin 
hedeflerinden biri. 

COĞRAFYA 

Paylaşacağımız son soru 
tarzında da doğrudan bilgi 
içeren bir soru göreceğiz. 
Özellikle coğrafyada bu tarz 
sorulara sıklıkla 
rastlayabiliriz. Bu sebeple 
dilsiz haritalara dikkat 

 

EDEBİYAT 

COĞRAFYA 

Konusu b�r paşanın oğlu �le car�yen�n aşk macerası olan
eser, b�r zamanlar artık kapanmak üzere olan b�r devr�n
car�yel�, kölel� büyük konak hayatının Türk romanındak� en
başarılı örneğ�d�r. Sırf car�ye olduğu �ç�n konak sah�b�n�n oğlu
�le evlenemeyen D�lber'�n hayatı anlatılır bu romanda.

Bu parçada sözü ed�len eser�n adı ned�r?

Aşağıdak� har�tada, İstanbul l�manından Hong Kong l�manına
g�den b�r gem�n�n rotası göster�lmekted�r.

Bu gem�n�n rotasında bulunan ve "?" �le göster�len kanalın
adı ned�r?

edilmeli!



   Mer�dyen Eğ�t�m Kurum-
ları 2012 yılında, tamamı 
akt�f olarak görev�ne de-
vam eden, beş öğretmen 
tarafından dershane olarak 
kurulmuştur.  

   “Artık gerçek b�r dersha-
ne var!” sloganıyla eğ�t�m 
hayatına başlayan Mer�d-
yen Eğ�t�m Kurumları, kısa 
b�r sürede Etüt Eğ�t�m Mer-
kez�, Özel Öğret�m Kursu, 
Ödev Ev�, Eğ�t�m-A�le Da-
nışmanlığı ve Özel Ders 
Merkez� �le gen�ş b�r yelpa-
zeye ulaşmıştır. 

SORU: Zaten yeter �n-
ce hazır değ�ld�m. Ş�m-
d� s�stem de değ�şt� 
bundan sonra h�ç yet�ş-
t�remem. Seneye bırak-
sam mı? 

CEVAP:  Kes�nl�kle 
HAYIR! Sınav s�ste-
m�n�n değ�şt�ğ� yıllarda 
genel olarak öğrenc�ler
bu düşünceye kapılırlar.
 B�rçok öğrenc�n�n 
bu şek�lde eleneceğ�n� 
göz önünde bulundur-
duğumuzda bu yıl daha 
da öneml� b�r hal alıyor. 

Yapmamız gereken 
değ�ş�kl�k yüzünden 
oluşacak kr�z� kend� 
adımıza fırsata çev�re-
rek son dönemler � da-
ha ver�ml� değerlend�r-
mek ve özell�kle LYS 
hazırlığına mutlaka baş-
lamak. 

SORU: Netler �m b�r  
düşüyor, b�r yüksel�yor. 
Ne yapmalıyım? 

CEVAP: Sak�n ol ve 
çalışmaya devam et! 
Sen h�ç dalgalanmayan 
den�z gördün mü? 

Konu eks�kler�, heye-
can, k�ş�sel sorunlar, o 
gün havanın soğuk ya 
da sıcak olması g�b� pek 
çok sebep netler�n� etk�-
leyeb�l�r. Bu yüzden 
önce sorunun kaynağı-
na �n�p onu çözmel�-
s�n. Özell�kle yarıyıl 
tat�l�n� ver�ml� geç�r�r-
sen netler �nde �st�krar  
ve yükselme olacaktır. 

 

 

 

KAZANDIRAN KAMP İLE SEN DE KAZAN !!! 

YARIYIL TATİLİNİ EN İYİ ŞEKİLDE  

DEĞERLENDİRMEK İÇİN BÜYÜK FIRSAT! 

21 OCAK-29 OCAK YGS-LYS KAMPI SADECE 500 TL  

30 OCAK-4 ŞUBAT TEOG KAMPI SADECE 400 TL  

KAZANMAK İÇİN SON ŞANS! 

Sosyal Koç cevaplıyor 

MED EĞT. DER. BAS. 
YAY. PAZ. DAĞ. KOLL. ŞTİ 

 

MERKEZ: 

Merkez Mah. Sefir Sok. 

No:33 Sarıyer/İstanbul
 

0212 242 41 47
 

0532 670 08 68
 

ŞUBE:

 

Maden Mah. 

Nalbantçeşme Cad. 

No:57 Sarıyer/İstanbul

 

0535 542  22 82

 

 

www.mer�dyeneg�t�m.com 
www.ders�stanbul.net 

SORU: Yar ıyıl  tat�l�n� 
YGS hazırlığı �ç�n nasıl 
değerlend�reb�l�r�m? 

CEVAP: Yarıyıl tat�l� 
değerlend�reb�lenler 
�ç�n müth�ş b�r fırsat. Bu 
süreçte yapılab�lecek pek 
çok şey söyleneb�l�r. 

Öncel�kle ger�ye dönük 
b�r tarama yapılab�l�r. 
Geçm�ş eks�k konulara 
yönel�k b�r tarama ve 
eks�k g�derme müth�ş 
olacaktır. 

Buna ek olarak mutlaka 
branş denemeler�yle 
tempo kazanılmalı. 

Enerj�m�z düştüğünde bu 
dönem�n en kr�t�k v�raj 
olduğunu hatırlamalıyız. 

YGS-LYS denges� mut-
laka gözet�lmel�. YGS’ye 
az kaldı d�yerek LYS 
bırakılmamalı! 

Devamı:     @sosyal_koc 
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