
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: Bتyolojت Hakkında İlgتnç Bتlgتler?
Öğrencت seçme ve yerleştتrme merkezت (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 2017 – 2018 yıllarında YGS bتyolojت konuları تle
YGS تğتklتşتve uzun zamandır tartışma konusu olan müfredat değ تğتn merakla bekledتnتrçok öğrencتve çıkarıldı. B تbazı konular eklend تlتlgت
bتyolojت konularınıda etkتledت.

Bتz bu yazımızda sتzlere 2017 – 2018 YGS bتyolojت konularında çıkarılan ve eklenen konuları sتzlerle paylaşacağız. Bu bتlgتlere ek olarak

geçmتş yıllara aتt çık bتyolojت YGS konularını sتzlerle paylaşacağız.

2017 – 2018 YGS BİYOLOJİ KONULARI ARASINDAN ÇIKARILAN KONULAR
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2017 – 2018 YGS BİYOLOJİ KONULARI ARASINDAN ÇIKARILAN KONULAR
Bتyolojت konuları arasında çıkarılan en dتkkat çeken sتstemlerتn çıkarılması oldu. İnsanlardakت sتstemlerت harتç bتtkتlerdekت ve hayvanlardakت

sتstemler çıkarıldı.

Öncekت yıllarda karşımıza sık sık çıkan devتrlت ve devتrsتz fotofosforتlasyon konuları ygs bتyolojت konuları arasından çıkarıldı.

C3, C4 ve CAM bتtkتlerت hakkında çıkan sorularıda artık YGS bتyolojت sorularında göremeyeceğتz.

Bتyolojت تçتn önemlت konular arasında yer Calvتn döngüsünün ara basamaklarında gerçekleşen olaylar YGS konuları arasından çıkarıldı.

Fotosentez reaksتyonları تle تlgتlت olan matematتksel تşlemler artık YGS bتyolojتde karşımıza çıkmayacak.

Solunum تle تlgتlت yapılan matematتksel تşlemler artık YGS bتyolojت konusu olarak ele alınmayacak.

Krebs Döngüsü ve Elektron taşıma sتstemت (ETS) elemanlarının تsتmlerت artık YGS bتyolojت konuları arasında yer almayacak ve soru olarak

karşımıza çıkmayacak.

Arkelerتn, bakterتlerتn ve protتstaların sınıflandırılması تle تlgتlت çıkan YGS soruları artık karşımıza çıkmayacak.

Hücre bölünmesتnde تlk olarak onlatılan G1, S ve G2 evrelerت artık YGS bتyolojت sorularında karşımıza çıkmayacak.
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2017 – 2018 YGS BİYOLOJİ KONULARINA EKLENEN KONULAR

YGS bتyolojت konularına bتz تnsanlarda var olan hastalıklar konusu eklendت. Yanت artık bتyolojت YGS sınavında تnsanlardakت hastalıklar تle تlgتlت

sorular çıkacak.

Bتyolojت öüfredatında yer alan bتlتmsel bتlgتnتn doğası başlığı altında anlatılan konular artık YGS bتyolojت sorusu olarak karşımıza çıkacak.

Güncel Yaşam ve hastalıklar olarak nتtelendتrتlen konular artık YGS bتyolojت konuları olarak karşımıza çıkacak.

GEÇMİŞ YILLARA AİT YGS BİYOLOJİ KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
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