ÖZEL ARI ANADOLU LİSESİ VE ÖZEL ARI FEN LİSESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI – 2021
ZÜMRELERE AİT DEĞERLENDİRME RAPORU
Üniversiteye giriş yolunda önemli bir adım olan “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” 26-27 Haziran 2021
tarihinde yapıldı. Tüm öğrencilerimiz, bu sınavı başarıyla tamamladı.
ÖSYM’nin yayınladığı sorular ve öğrencilerimizin geri bildirimlerinden sınav sorularının okulumuzda
uygulanan deneme sınavlarının içeriği ile paralel olduğu ve içerik dışı herhangi bir soruyla karşılaşılmadığı tespit
edilmiştir.
2021 – TYT ve AYT ile ilgili zümrelerimizin değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir.

TÜRKÇE
TYT
•

Soruların 9,10,11 ve 12.sınıf müfredatına uygun olduğu,

•

7 tane dil bilgisi, 33 tane anlam sorusu olduğu,

•

Anlam sorularının “çoklu metin okuryazarlığı” isteyen derinliği olan metinlerden oluştuğu,

•

Özellikle anlam sorularının üst metinler aracılığıyla diğer disiplinlerle ilişkilendirildiği,

•

Paragraf sorularının son yıllara kıyasla kısa oluşunun zaman yönetimi bakımından sorun oluşturmadığı,

•

Dil Bilgisi sorularının bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu,

•

Pandemi nedeniyle sınavda anlam soru sayılarının artırılıp dil bilgisi soru sayılarının azaltıldığı,

•

ÖSYM’nin son üç yılda sorduğu yeni soru kalıplarına bu yıl yer verdiği,

•

Testin orta güçlükte olduğu görülmüştür.

AYT
Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi
•

Soruların 9,10,11,12.sınıf müfredatına uygun olduğu,

•

6 Türkçe, 18 edebiyat sorusu olduğu,

•

Doğrudan bilgi soran ayrıntı sorularının yanında, bilgiyle yorumu birleştiren soruların dikkat çektiği,

•

Öğrencilerin sadece yazar-eser ezberlemesi değil, şairleri edebi ve kişilik olarak tanımalarının da hedeflendiği,

•

İstenen bilgilerin genellikle metin ile ilişkilendirilmiş ya da metinden buldurulmaya yönelik olduğu,

•

Özellikle 9 ve 10. sınıf kazanımlarına yönelik soru sayılarının daha çok olduğu,

•

Testin orta güçlükte olduğu görülmüştür.

TARİH
TYT
•

Soruların 9,10,11 ve 12.sınıf müfredatına uygun ve beklenildiği gibi olduğu,

•

Öğrencinin bilgisini ve bilgiyi analiz etme gücünü hedefleyen sorular olduğu, kronoloji alt yapısına önem
verildiği,

•

Testte herhangi bir görsel, tablo, harita ya da şekil kullanılmadığı,

•

9. sınıf müfredatı kazanımını kapsayan “İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası“ve “Türklerin İslamiyeti Kabulü ve
İlk Türk İslam Devletleri” ünitelerinden 1’er soru, 10.sınıf konusunu kapsayan “Sultan ve Osmanlı Merkez
Teşkilatı” ünitesinden 1 soru ve 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini kapsayan “Milli
Mücadele” ünitesinden 2 sorunun çıktığı ve soruların bilgi ağırlıklı yorum olduğu, öğrencilerin özellikle
olayların etkilerini sınıflandırma ve analiz yapma becerilerinin yoklandığı,

•

Testin orta güçlükte olduğu,

•

Testin genelinin açık ve anlaşılır olduğu,

•

Kazanımları neden sonuç ilişkisi içerisinde yorumlayan, Tarih dersinin temel kavram ve kazanımlarına sahip
olan öğrencilerin soruları zorlanmadan çözebilecekleri görülmüştür.

AYT
Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi
•

Soruların 9,10,11 ve 12. sınıf müfredatına uygun ve beklenildiği gibi olduğu,

•

Son 3 sorunun T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden çıktığı ancak Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
dersinden soru sorulmadığı,

•

Soruların genellikle bilgiyi kullanarak yorum yapabilme becerisini ölçmeye yönelik olduğu,

•

3 sorunun doğrudan bilgiyi ölçmeye yönelik olduğu,

•

Görsel ve alıntı içerikli soru bulunmadığı görülmüştür.

SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ
•

Soruların 9,10,11 ve 12. sınıf müfredatına uygun olduğu,

•

Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında soruların orta güçlükte olduğu,

•

Testin genelinin açık ve anlaşılır olduğu

•

Neden -sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisi ve kavram bilgisini ölçen bilgiye dayalı yorum gerektiren soruların
olduğu,

•

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden sorunun sorulmadığı,

•

Görsel içerikli sorunun bulunmadığı görülmüştür.

COĞRAFYA
TYT
•

Soruların 9 ve 10. sınıf müfredatına uygun olduğu,

•

Her yıl olduğu gibi görsel içerikli soruların da kullanıldığı,

•

Bilgi içerikli sorunun aynı zamanda harita okuma becerisi de gerektirdiği,

•

Bir soruda birden fazla kazanım yoklandığı,

•

Testin orta güçlükte olduğu,

•

Testin genelinin açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür.

AYT
Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi
•

Soruların tamamının 10, 11.ve 12. sınıf konularına uygun olduğu,

•

Bilgi içerikli soruların yer aldığı,

•

Testin genelinin açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür.
SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ

•

Sorularının tamamının 11 ve 12. sınıf müfredatına uygun olduğu,

•

Her yıl olduğu gibi görsel içerikli soruların da kullanıldığı,

•

Testin genelinin açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür.

FELSEFE
TYT
•

Soruların 10. ve 11. sınıf müfredatına uygun olduğu, her üniteden 1 soru olmak üzere, ünitelerde eşit soru
dağılımı yapıldığı,

•

Paragraflarda kullanılan metinlerin açık ve anlaşılır olduğu,

•

Zorluk seviyesinin orta düzeyde olduğu “Sistematik Felsefe” ve “Felsefeye Giriş” konularından sorular geldiği
görülmüştür.

AYT
SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ
•

Ayt Felsefe bölümünde, 3 soru Felsefe, 3 soru Psikoloji, 3 soru Sosyoloji ve 3 soru Mantık olmak üzere toplam
12 sorunun sorulduğu,

•

Felsefe sorularının bilgiye dayalı yorum soruları olduğu,

•

Psikoloji sorularının, psikolojinin temel kazanımlarını içerdiği,

•

Sosyoloji sorularının yorumlama soruları olduğu,

•

Mantık sorularının yoruma dayalı sorular olduğu,

•

4 branşta da yer alan soruların açık-anlaşılır olduğu,

•

Soruların orta güçlükte olduğu görülmüştür.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TYT
•

Sınavda müfredat dışı sorunun bulunmadığı,

•

Soruların öğrencinin yorum yapabilme ve okuduğunu anlamaya yönelik olduğu,

•

Soruların zorluk düzeyinin orta seviyede olduğu,

•

Açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür.

AYT
SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ
•

Sınavda müfredat dışı sorunun bulunmadığı,

•

Bilgiyi ve yorum yapabilmeyi ölçmeye yönelik sorular olduğu,

•

Soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür.

MATEMATİK
TYT
•

Soruların 9 ve 10. sınıf müfredatına uygun olduğu,

•

Testin yapılandırmacı yaklaşım modeli ile hazırlanmış olduğu, bir soruda birden fazla kazanımın ölçüldüğü,

•

Matematik testinin muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluştuğu ve geometri kısmında
ise temel geometrik kavramlara hakim, bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olduğu,

•

Hem matematik hem geometri testinde beceri temelli diye ifade ettiğimiz uzun metinli ve görsel ağırlıklı
sorular bulunduğu,

•

Zor denilebilecek belirleyici soruların sayısının önceki yıllara kıyasla daha fazla olduğu ve bu yüzden
öğrencilerin zaman problemi yaşadığı, bunun da sınavın geneline yansıdığı,

•

Fonksiyon, sayılar, problemler, mantık, permütasyon –kombinasyon gibi konu başlıkları altında sorulan
soruların sınavın belirleyici soruları olabileceği,

•

Testin zorluk düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür.

AYT
•
•
•
•
•
•

Soruların 9,10.11 ve 12.sınıf müfredatına uygun olduğu, geçen seneye oranla 11 ve 12.sınıf
konularından daha çok soru sorulduğu,
Testte teorem ve matematiksel kavramları kullanarak çözülebilecek sorular olduğu,
Doğru bilgiyi işleme, yorum yapma, analitik düşünme becerilerini kullanabilmenin bu sınavda
belirleyici olacağı,
Sorularda doğru görsel çiziminin ağırlıklı olarak öğrenciye bırakıldığı,
Geçen yıla göre soruların zorluk düzeyinin daha yüksek olduğu ve daha çok işlem gerektiren sorular olduğu,
Matematiğin belirleyici sorularının genel olarak türev-integral-polinom gibi başlıklar altında toplandığı,
geometri sorularının 11.sınıf müfredat konusu olan analitik geometri ağırlıklı olduğu görülmüştür.

FİZİK
TYT
•
•
•
•

Testin tamamının 9. ve 10. sınıf MEB fizik müfredat programının kazanımlarından oluştuğu,
3 sorunun 9. sınıf, 4 sorunun ise 10. Sınıf kazanımlarına ait olduğu,
Bir sorunun çözümü için basit matematiksel işlem gerektirdiği, diğer sorularda matematiksel işlem gerekmediği,
Öğrencilerimize derslerde bahsettiğimiz biçimde; TYT fizik sorularının temel fizik biliminin kavramlarının
günlük hayat içerisinde ilişkili olduğu olaylar ile birlikte muhakeme edilebilmesine yönelik olduğu görülmüştür.

AYT
•
•
•
•
•

Fizik sorularının tamamının 11. ve 12. Sınıf MEB fizik müfredat programının kazanımlarından oluştuğu,
7 sorunun 11. Sınıf, 7 sorunun da 12.sınıf kazanımlarına ait olduğu,
Hiçbir soruda öğrencileri zorlayacak matematiksel işlem ihtiyacı olmadığı,
Soruların tamamının AYT tarzına uygun yani TYT ye göre, alan bilgisi ile verilen, kurgulanan soru
düzeneklerinin analitik bir şekilde muhakeme edilerek çözüme gidilmesinin istendiği,
Testin zorluk derecesinin yüksek olduğu, beklenmeyen bir soru sorulmadığı görülmüştür.

KİMYA
TYT
•
•

Soruların 9 ve 10. sınıf MEB müfredat kazanımlarından oluştuğu,
Testte 4 tane 9. sınıf, 3 tane de 10. sınıf müfredatından soru olduğu,

•

Sadece bir tane matematiksel işlem gerektiren soru olduğu,

•
•

Geçtiğimiz seneye göre bilgiyi ölçmeye yönelik soruların yoğun olduğu,
Testin düşünme ve yorum yeteneğini ölçen temel kavram bilgilerini gündelik hayat ile ilişkilendirdiği
sorulardan oluştuğu,
Bilgiyi yorumlama becerisini ölçen analiz ve sentez basamağının gerektirdiği becerileri yoklayan sorulardan
oluştuğu,
Testin seçici ve eleyici sorulardan oluştuğu görülmüştür.

•
•
.
AYT
•
•

Soruların 11 ve 12. sınıf MEB müfredat kazanımlarından oluştuğu,
5 tanesinin 12. sınıf, 8 tanesinin ise 11. sınıf müfredatından olduğu,

•
•
•
•
•

11.sınıf müfredatındaki soruların daha çok işlem ağırlıklı olduğu,
İşlem, bilgi ve yorum gerektiren sorular olduğu,
Düşünme ve yorum yapabilme becerilerini ölçen sorular olduğu,
Bazı soruların güçlü çeldirici seçeneklerinin olduğu,
Geçen yıla göre soruların zorluk düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür.

BİYOLOJİ
TYT
•

Soruların 9 ve 10. sınıf MEB müfredat kazanımlarından oluştuğu,

•

3 tane 9.sınıf, 3 tane de 10.sınıf kazanımlarından soru olduğu,

•

Temel biyoloji bilgisini ölçtüğü,

•

Bilgi ve kavrama düzeyinde, net ve anlaşılır olduğu görülmüştür.

AYT:
•
•
•

•
•
•
•
•

Soruların MEB Öğretim Programı kazanımlarına uygun olup, anlaşılır ve net bir dille ifade edildiği,
7 sorunun 11’inci sınıf kazanımlarından, 6 sorunun 12’nci sınıf kazanımlarından oluştuğu,
11’inci sınıf öğretim programına ait İnsan Fizyolojisi, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi ünitelerine ait toplam 7
soru, 12.sınıf öğretim programına ait Genden Proteine, Bitki Biyolojisi ve Canlılarda Enerji Dönüşümleri
ünitelerinden toplam 6 sorunun sorulduğu,
Grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, diğerler soruların Biyoloji dersi alan bilgisini ölçmeye yönelik
olduğu
Temel biyoloji kavramlarına ait bilgileri kullanarak, analiz ve sentez yapabilme becerisinin ölçüldüğü.
Derslerde çözdüğümüz sorulara paralellik gösteren sorular olduğu,
2020 AYT testi ile karşılaştırıldığında bu sene testin daha rahat çözülebildiği,
Soruların orta zorluk düzeyinde olduğu görülmüştür.

