
Üniversiteye giriş yolunda önemli bir adım olan “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” 27-28 Haziran 
2020 tarihinde yapıldı. ÖSYM’nin yayınladığı sorular ve öğrencilerimizin geri bildirimlerinden sınav 
sorularının okulumuzda uygulanan deneme sınavlarının içeriği ile paralel olduğu tespit edilmiştir. 

2020 YKS ile ilgili zümrelerimizin değerlendirmeleri, aşağıdaki gibidir:

MATEMATİK
TYT Matematik
•	 9 ve 10. sınıf müfredatına uygun sorular olduğu,
•	 Her konudan soru içerdiği, konu dağılımının adil olduğu,
•	 Çoğunlukla yeni nesil şeklinde, kazanımların problem 

içinde sorulduğu sorular olduğu,
•	 Kısa işlemli sorular olduğu,
•	 Anlam kargaşası yaşatmadan, açık ve net ifade edilen 

sorular olduğu,
•	 Öğrencinin gözünü korkutan uzun anlatım içeren 

soruların daha az olduğu gözlemlenmiştir.

AYT Matematik
•	 Müfredat olarak 11. sınıfın tamamı, 12. sınıfın ilk dönemini, 

9. ve 10. sınıf müfredatından da kazanımlar içerdiği,
•	 Yeni nesil diye adlandırılan soruların geçen yıla göre 

daha az olduğu,
•	 Tüm kazanımlardan soru sorulduğu yani konu 

dağılımının adil olduğu,
•	 Uzun işlemler gerektiren, vakit harcayan soruların az 

olduğu,
•	 Bilgi ağırlıklı soruların fazla olduğu,
•	 Ayırt edici biraz daha zor denilebilecek soruların 

sayısının 5-6 civarında olduğu gözlemlenmiştir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TYT
•	 Sorular; 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatlarına uygun biçimdedir.
•	 Sınavda, yedi adet dil bilgisi, 33 adet anlam bilgisi sorusu 

karşımıza çıkmaktadır.
•	 Sınavda yer alan ilk üç soru öğrencinin sözcük ve deyim 

bilgisini ölçmektedir.
•	 4 ve 5. sorular metin okuryazarlığı gerektiren, okuduğunu 

anlamanın ötesinde yorum yapabilme yetisine dayanan 
sorulardır.

•	  6 ve 7. sorular klasik ve basit düzeyde cümlede anlam 
sorularıdır.

•	  8. soru cümlenin ögeleri konusunu içermektedir. Dikkatli 
okunmadığı takdirde öğrenciyi zorlayabilecek bir öge bulma 
sorusudur.

•	  9. soru sözcükte yapı konusundan gelen bir soru olmakla 
beraber öğrencinin en çok zorlandığı ekler başlığına aittir. 

•	 10. soru sözcük türleriyle ilgili olup kolay çözülebilecek bir 
sorudur.

•	 11, 12, 13, 14. sorular yazım ve noktalama konusu ile ilgilidir. Bu 
yılki imla sorularının belki de son beş yılın içerisinde sorulmuş 
en belirleyici yazım soruları olduğu görülmektedir.

•	 15. sorudan itibaren tüm sorular paragrafta anlam, paragraf 
yorumu, paragrafta yapı konu başlıklarını içermektedir.

•	 Sınavdaki paragraf soruları göstermektedir ki sınava giren bir 
öğrencinin Türkçe sorularında başarılı olması için iyi bir okur 
olması gerekmektedir. 

•	 Paragraf soruları geçen yıllardaki gibi kimi orta uzunlukta kimi 
oldukça uzun ve oyalayıcı biçimde karşımıza çıkmıştır.

•	 TYT‘de dil bilgisi sorularının yeniden sayıca azaltılmış ancak 
nitelikçe artırıldığı görülmektedir. 

FİZİK
TYT
•	 Sorular 9 ve 10. sınıf müfredatına uygundur.
•	 Soru dağılımı olarak 9. sınıftan 2 adet (Fizik bilimine giriş, Newtonun Hareket Yasaları), 10. sınıftan 5 adet (Basınç, 

Kaldırma Kuvveti, Elektrik, Optik, Dalgalar) olmak kaydıyla günlük hayata dayalı örneklemeler üzerinden öğrencinin 
okuduğunu anlama kabiliyetini de kavramların içine yerleştiren sorular içermektedir.

•	 Karmaşık matematiksel hesaplamalardan arındırıldığı ve çok fazla bağıntı kullanmak zorunda kalmadan temel fizik 
bilgilerinin günlük hayattaki karşılığı ile ilişkilendirildiği sorulardan oluşmaktadır.

•	 Sorular açık net ve zorluk derecesi orta düzeydedir.
•	 Tüm sorular öğrencilere sene içinde konularda vurgu yapılan ve önemli olarak adlandırılan kısımlardan meydana 

gelmektedir.
•	 Bazı sorularda ise ayırt ediciliğin ön planda olduğu fakat konuları özümsemeyen günlük hayat ile ilişkilendiremeyen 

okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav uygulanmıştır.
•	 Ayrıca 2020 TYT soruları incelendiğinde günlük hayata dayalı soruların bundan sonra TYT fiziğin temelini 

oluşturacağının pekiştirildiği görülmektedir.

AYT
•	 Sorular 11 ve 12. sınıf müfredatına uygundur.
•	 Soru dağılımı olarak 11. sınıftan 9 adet (Newtonun Hareket Yasaları, Bağıl Hareket, Alternatif Akım, Elektriksel Kuvvet, 

Atışlar, Manyetizma, Enerji, Çizgisel Momentum), 12. sınıftan 5 adet (Su Dalgalarında Girişim, Çembersel Hareket 2 Adet, 
Basit Harmonik Hareket, Eylemsizlik Momenti) olmak kaydıyla,

•	 Bilgiye dayalı 11. ve 12. sınıfa ait en temel düzeydeki kazanımlardan,
•	 Birkaç soruda ise farklı konulara ait kazanımlar ile soru kapsamı genişletilmeye çalışılarak,
•	 12. sınıfın 2. dönem müfradatından pandemi dolayısıyla soru sorulmadığından önceki yılların sınavlarında rastlanılmayan 

türde, bir konudan birden fazla soru sorulması ve 11. sınıf 12. sınıf müfredatından eşit sayıda soru sorulmaması gibi 
durumlara rastlanarak,

•	 Bir soru dışındaki (Enerji) bütün sorular yoruma dayalı bilgi gerektiren işlem gerektirmeyen sorulardan oluşup açık net 
ve zorluk derecesi orta düzeyin de altında kalan,

•	 Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda ayırt edici ve zorluk düzeyi yüksek denebilecek sorular 11. sınıf müfredatından 
sorularak,

•	 Müfredat dahilinde beklenmeyen ve sürpriz bir soru olmamakla birlikte tüm sorular öğrencilere sene içinde konularda 
vurgu yapılan ve önemli olarak adlandırılan kısımlardan gelen bir sınav uygulanmıştır.

•	 Ayrıca 2020 AYT soruları incelendiğinde bilgiye ve yoruma dayalı işlemsiz soruların bundan sonra AYT fiziğin temelini 
oluşturacağının pekiştirildiği görülmektedir.

•	  Ayrıca 2020 YKS soruları incelendiğinde pandeminin TYT sorularını etkilemediği sadece AYT sorularını etkilediği 
görülmüştür.

AYT
•	 Sorular; 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatlarına uygundur.
•	 Sınavda 6 adet Türkçe (anlam bilgisi), 18 adet edebiyat 

sorusu karşımıza çıkmıştır.
•	 7. soru zorlayıcı olmayan bir edebî sanat sorusudur.
•	 8, 9 ve 10. sorular şiir bilgisi ile ilgilidir.
•	 11, 12 ve 13. sorular İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk 

Edebiyatı konusundan gelen kolay sorulardır.
•	 14, 15, 16 ve 17. sorular Divan Edebiyatı ile ilgili sorulardır. 

Özellikle 14. soru farklı formatıyla dikkat çekmektedir. Bu 
soruda bir metin verilerek aslında öğrencinin iyi bildiği 
fakat sınav esnasında onu şaşırtabilecek bir şekilde 
içerikten eser bulma sorusu sorulmuştur.

•	 18. soru yine farklı bir formattadır. Tanzimat Dönemi ile 
ilgili bir soru olmakla beraber eserin konusunun (yanlış 
Batılılaşma) verilen metinden bulunması istenmiş, anlam 
ve bilginin kaynaştığı bir yorum sorusu olmuştur.

TYT Geometri
•	 9 ve 10. sınıf konularına uygun,
•	 İşlenen tüm konulara ait sorulara yer verildiği,
•	 Soru ifadesinin net olduğu,
•	 Yeni nesil olarak tanımlanan gerçek yaşama uyarlanan 

sorulara yer verildiği gözlemlenmiştir.

 AYT Geometri
•	 9, 10 ve 11. sınıf konularına uygun 

olduğu,
•	 İşlenen tüm konulardan dengeli olarak 

soruların yer aldığı,
•	 Soruların ifadesinin açık ve net 

olduğu,
•	 Öğrencilerimizin gözünün alıştığı 

tarzda soruların bulunduğu,
•	 Seçici olarak tanımlanan soruların 

olmadığı,
•	 TYT sorularına göre daha az yeni nesil 

sorusu içerdiği gözlemlenmiştir.

•	 19 soru sadece bir edebiyat sorusu olmayıp paragraf sorusu özelliği de göstermektedir.
•	 20. soru ilginç bir şekilde dönemleri ve sanat anlayışları farklı iki şairin sanata bakışı ile ilgili bir bilgi sorusudur.
•	 21, 22 ve 23. sorular Klasik Dönem sorularıdır. 24. soru ise akımlarla ilgili bir sorudur.
•	 AYT’de Cumhuriyet Dönemi’nden yalnızca bir soru gelmesi şaşırtıcıdır. Daha önceki yıllarda bu döneme dair soru 

sayısının fazlalığı dikkat çekmekteyken bu yıl bir soru gelmiş olması hayal kırıklığı yaratmıştır.  

KİMYA
TYT
•	 Sorular 9 ve 10. sınıf müfredatına uygun şekildedir.
•	 Soru dağılımı olarak 9. sınıftan 4 adet, 10. sınıftan 3 

adet soru bulunmaktadır.
•	 9. sınıf sorularının konuları “KİMYA BİLİMİNE 

GİRİŞ, ATOM ve PERİYODİK CETVEL, KİMYASAL 
TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM ve SIVILAR” 
şeklindedir.

•	 10. sınıf sorularının konuları “ASİTLER-BAZLAR-
TUZLAR, ASİTLERİN METALLERE ETKİSİ ve 
KARIŞIMLAR” şeklindedir.

•	 Sorular açık ve net olup basit düzeydedir.
•	  Ünitelerdeki kazanımların neredeyse en temel 

içerikleri sorulmuştur.
•	 İşlem gerektirmeyen ancak bir iki soruda analiz ve 

sentez becerileri de ölçülmeye çalışılmıştır.

AYT
•	 Sorular 11 ve 12. sınıf müfredatına uygun şekildedir.
•	 11. sınıftan 9 adet, 12. sınıftan 4 adet soru sorulmuştur. 12. sınıf konusu 

olarak sorulan ancak pandemi nedeni ile iptal edilen konulara ait 
soruların 12. sınıf 1. dönem konularına kaydırıldığı görülmüştür.

•	 Sorular genel anlamda bilgiye dayalı temel kazanımları içermekte 
olup, zorluk düzeyi orta seviyededir.

•	 Sorular genel itibarıyla öğrencilerin kafasını karıştırmayacak, 
öğrenciyi ikilemde bırakmayacak şekilde hazırlanmış açık ve net 
ifadeler içermektedir.

•	 Müfredat dahilinde beklenmeyen ve sürpriz bir soru olmamakla 
birlikte tüm sorular, öğrencilere sene içinde konularda vurgu yapılan 
ve önemli olarak adlandırılan kısımlardan gelmiştir.

•	 Özellikle online derslerde üzerinde durduğumuz ve son haftada 
da tekrarını yaptığımız konu ve soru tiplerinden soruların olması da 
isabetli olmuştur.



AYT
SOSYAL BİLİMLER 1
•	 Soruların 3 tanesinin 9. sınıf; 2 tanesinin 10. sınıf; 1 tanesinin 11. sınıf; 4 tanesinin 12. sınıf müfredatından 

sorulduğu,
•	 26. sorunun yoruma dayalı, diğer 9 sorunun ise bilgi ölçmeye yönelik olduğu,
•	 27. soruda öğrencinin Tarih dersi bilgisinden daha çok DKAB dersi bilgisiyle ölçüldüğü,
•	 34. soruda seçeneklerde geçen “Takrir-i Sükûn Kanunu” konusunun pandemi sürecinde sınav 

müfredatından çıkarılan 12. sınıf 2. dönem konuları içinde yer aldığı ve müfredat dışı olduğu,
•	 Soruların ayrıntı bilgiler içerdiği, ayırt edici sorular olduğu, özellikle birkaç sorunun oldukça zor olduğu,
•	 Sorularda herhangi bir görsel ya da harita kullanılmadığı,
•	 Öncüllü sorulara geçen yılların aksine daha az yer verildiği gözlemlenmiştir.

COĞRAFYA
TYT
•	 2020 TYT Coğrafya sorularının 9 ve 10. sınıf MEB 

kazanım ve müfredatına uygun olduğu,
•	 Soru dağılımı olarak 9. sınıftan 2 adet  (Atmosfer ve 

Özellikleri–Bölge Kavramı), 10. sınıftan 3 adet (Nüfus 
Piramitleri ve Özellikleri–Doğal Afetler–Su Kaynakları) 
olarak güncel olayları da yakalayan, öğrencinin 
kavrama, uygulama ve analiz olmak üzere farklı bilişsel 
yeteneklerini ölçen ve değerlendiren sorulardan 
oluştuğu,

•	 8. soruda nüfus piramidi olarak ifade ettiğimiz grafik 
yorumlama sonuç çıkartma, 10. soruda harita bilgisi, 
bilgilerin harita üzerine aktarılması ve uygulanmasının 
dikkate alındığı,

•	 Tartışmasız açık, net ve oldukça sade soruların yer aldığı,
•	 Zorluk derecesinin orta–zor olduğu,
Soruların yıl içerisinde yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim 
sürecinde ele aldığımız bütün konuları içerdiği, gerek 
deneme sınavlarında gerekse ders içinde çözdüğümüz ve 
altını çizerek vurguladığımız alt başlıklara uygun olduğu 
gözlemlenmiştir.

FELSEFE
TYT
•	 Sorular müfredat dahilinde olup yorum ve bilginin aynı anda ölçüldüğü bir sınav olduğu,
•	 Geçen seneki yıllar ile kıyaslandığında felsefe terminolojisinin daha az yer aldığı,
•	 Bu sene ilk defa sistematik felsefenin yanı sıra felsefe tarihine de yer verildiği,
•	 Bilgi ve ahlak felsefesi ağırlıklı sorular sorulduğu,
•	 Doğrudan filozofların sorulmadığı, onlardan daha yüzeysel bahsedildiği,
•	 Daha çok 11. sınıf müfredatının ağırlıklı olarak sorulduğu bir sınav olduğu gözlemlenmiştir.

AYT
•	 Soruların müfredata uygun ve beklenilen düzeyde olduğu,
•	 Yorum yapabilmenin yanı sıra kavram bilgisinin de yeterli olup olmadığını ölçen bir sınav 

olduğu,
•	 Felsefe grubunda yer alan sosyoloji biliminin daha çok güncel konuları içerdiği,
•	 Geçen senelere nazaran mantık sorularında şema yorumundan ziyade sözel yoruma yer 

verildiği,
•	 Sorular orta zorlukta olup olumsuz soru köküne ağırlıklı olarak yer verilmediği,
•	 Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ÖSYM sorularına benzer tarzda soruların yer aldığı 

gözlemlenmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TYT
•	 Sınav sorularının belirtilen müfredat dahilinde olduğu,
•	 Sınav soruları bilgi içermekle beraber, daha çok okuduğunu anlayıp  yorum 

yapabilme, bilgiyi kullanarak analiz yapma kazanım ve becerilerine uygun 
hazırlandığı,

•	 Zorluk derecesi orta olmakla birlikte, geçen yıla göre (2019) daha kolay 
olduğu,

•	 Son derece açık ve anlaşılır olduğu gözlemlenmiştir. 

AYT
•	 Sınav sorularının belirlenen müfredata uygun olduğu,
•	 İki soruda kavram bilgisi ve kavramın uygun kullanımının yoklandığı,
•	 Kalan dört sorunun bilgi ağırlıklı ancak öne çıkan konulardan seçildiği,
•	 Soruların gayet güzel, açık ve anlaşılır olduğu gözlemlenmiştir.

AYT
•	 AYT sınavında Sos-1 ve Sos-2 olmak üzere iki kısımda 

yer alan soruların 11. ve 12. sınıf MEB kazanımlarına 
uygun olduğu görülmüştür.

•	 Sos-1 kısmında 11. sınıftan ve 12 sınıftan (Biyoçeşitlik- 
Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri- Nüfus Politikaları- 
Türkiye kalkınma projeleri-Uluslararası Örgütler-Çevre 
Sorunları) olmak üzere 6 soru uygulanmıştır.

•	 Sos-2 kısmında 11. sınıftan ve 12. sınıftan (Ekosistem, 
Ekstrem Doğa Olayları-Küresel İklim Değişimleri-
Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler-Türkiye Nüfus 
Politikaları-Doğal Kaynaklar ve Kullanımı-Sanayileşen 
Kentlerin Özellikleri-Turizm-Doğal Çevrenin Kullanımı) 
olmak üzere 12 soru uygulanmıştır.

•	 AYT sınavındaki bütün soruların kazanımlarına yüz yüze 
ve uzaktan eğitim sürecinde değinilmiştir.

•	 Sorular bilgiye ve yoruma dayalı olup, özellikle 
öğrencinin akıl yürütme becerisinin ön planda tutulduğu 
görülmüştür.

•	 Bu yıl, geçmiş yıllara oranla harita üzerinde uygulama 
sorularının ağırlığının daha az olduğu görülmüştür.

•	 Soruların güçlük derecesi orta-zor şeklindedir.
•	 Yıl içerisinde öğrencilerimize uyguladığımız bütün 

deneme sınavları ile oldukça örtüşen sorular olduğu da 
kesinlikle söylenir.

BİYOLOJİ 
TYT
•	  Sorular 9 ve 10. sınıf müfredatına uygun şekildedir.
•	 Soru dağılımı olarak 9. sınıftan 3 adet, 10. sınıftan 3 adettir.
•	 9. sınıf sorularının konuları “HÜCRE, NÜKLEİK ASİTLER ve SINIFLANDIRMA” şeklindedir.
•	 10. sınıf sorularının konuları “KALITIM, MAYOZ BÖLÜNME ve EKOLOJİ” şeklindedir. 
•	 Sorular açık ve net olup basit düzeydedir.
•	 Ünitelerdeki kazanımların neredeyse en temel içerikleri sorulmuştur. 

AYT
•	 Sorular 11 ve 12. sınıf müfredatına uygun şekildedir.
•	 11. sınıftan 8 adet, 11. sınıftan 5 adet, 12. sınıftan soru sorulmuştur.
•	 11. sınıf konularından 6 adet  “SİSTEMLER” 1 adet “POPULAYON” ve bir adet “EKOLOJİ-BESLENME İLİŞKİLERİ” soruları 

mevcuttur.
•	 12. sınıf konusu olarak ise 3 adet “NÜKLEİK ASİTLER ve PROTEİN SENTEZİ”, 1 adet “FOTOSENTEZ“ ve bir adet 

“SOLUNUM” konuları ile ilgili sorular bulunmaktadır. Özellikle  zor diye nitelediğimiz Solunum ve Fotosentez sorularının  
pandemi nedeni ile geçiş dönemi sayılabilecek bir dönemde işlendiği farz edilerek daha basit düzeyde sorulduğu 
söylenebilir. 

•	 Sorular genel anlamda bilgiye dayalı temel kazanımları içermekte olup, zorluk düzeyi orta seviyededir.
•	 Sorular genel itibarıyla öğrencilerin kafasını karıştırmayacak, öğrenciyi ikilemde bırakmayacak şekilde hazırlanmış açık 

ve net ifadeler içermektedir.
•	 Müfredat dahilinde beklenmeyen ve sürpriz bir soru bulunmamaktadır. 
•	 Öğrencilere hem yüz yüze hem de online eğitimler esnasında vurgu yapılan ve önemli olarak adlandırılan kısımlardan 

gelen bir sınav uygulanmıştır.

TARİH
TYT
•	 Soruların 9, 10, 11. sınıf müfredatlarından 1’er tane, 12. sınıf 

müfredatından 2 tane sorulduğu,
•	 1 ve 2. sorunun yorum gücüne dayalı olduğu; 3, 4 ve 5. 

soruların ise bilgi soruları olduğu,
•	 Sorularda herhangi bir görsel ya da haritanın 

kullanılmadığı,
•	 Soruların klasik ÖSYM tarzında olduğu ve anlaşılır olduğu,
•	 Soruların Tarih dersinin temel kazanım ve bilgilerine sahip 

olan öğrenciler tarafından yapılabileceği ancak ayırt edici 
nitelikte olduğu,

•	 Öncüllü sorulara geçen yılların aksine daha az yer 
verildiği gözlemlenmiştir.

SOSYAL BİLİMLER 2
•	  Soruların 3 tanesinin 9. sınıf, 2 tanesinin 10. sınıf, 2 tanesinin 11. sınıf, 4 tanesinin 12. sınıf müfredatından sorulduğu, 
•	 2 sorunun yoruma dayalı, diğer 9 sorunun ise bilgi ölçmeye yönelik olduğu,
•	 11. soruda seçeneklerde geçen “Takrir-i Sükûn Kanunu” konusunun pandemi sürecinde sınav müfredatından çıkarılan 

12. sınıf 2. dönem konuları içinde yer aldığı ve müfredat dışı olduğu,
•	 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden geçen yılların aksine soru sorulmadığı,
•	 Soruların ayrıntı bilgiler içerdiği ve oldukça zor olduğu,
•	 Sorularda herhangi bir görsel ya da harita kullanılmadığı,
•	 Öncüllü sorulara geçen yılların aksine daha az yer verildiği gözlemlenmiştir.


