
 
 

 

ARA TATİL 

ÇALIŞMA PROGRAMI  
 

 

15.11.20 Pazar  16.11.20 Pazartesi 17.11.20 Salı  18.11.20 Çarşamba 19.11.20 Perşembe 20.11.20 Cuma 21.11.20 Cumartesi 
Matematik 

Çarpanlar ve Katlar 
-Konu Tekrarı (60dk) 
-Soru Çözüm Videosu (30dk) 

-100 soru 

Matematik 
Üslü İfadeler 

-Konu Tekrarı (60dk) 
-Soru Çözüm Videosu (30dk) 

-100 soru 

Fen Bilimleri 
1.Ünite  

-Konu Tekrarı (100dk) 
-Soru Çözüm Videosu (30dk) 

-100 soru 

Fen Bilimleri 
2.Ünite 

-Konu Tekrarı (100dk) 
-Soru Çözüm Videosu (30dk) 

-150 soru 

Türkçe 
Cümlenin Öğeleri 

-Konu Tekrarı (40dk) 
-Soru Çözüm Videosu (20dk) 

-75 soru 
Fiilimsiler 

-Konu Tekrarı (40dk) 
-Soru Çözüm Videosu (20dk) 

-75 soru 

Türkçe 
YAZIM KURALLARI 

-Konu Tekrarı (40dk) 
-Soru Çözüm Videosu (20dk) 

-75 soru 
İngilizce - Din 

-Konu Tekrarı 
(40+40dk) 
-100 soru 

TC. İNK. TAR VE 
ATATÜRKÇÜLÜK 

1.Ünite ve 2.Ünite 
-Konu Tekrarı (45+45dk) 

-100 soru 

Türkçe  
-PARAGRAF 30 soru 

Türkçe  
-PARAGRAF 30 soru 

Türkçe  
-PARAGRAF 30 soru 

Türkçe  
-PARAGRAF 30 soru 

İNGİLİZCE 
1.Ünite ve 2.Ünite 

-Konu Tekrarı (45+45dk) 

-50 soru 
İngilizce  

KELİME EZBERİ 30dk 
İngilizce  

KELİME EZBERİ 30dk 
İngilizce  

KELİME EZBERİ 30dk 
İngilizce  

KELİME EZBERİ 30dk 
KİTAP OKUMA  
30 sayfa (en az) 

KİTAP OKUMA  
30 sayfa (en az) 

KİTAP OKUMA  
30 sayfa (en az) 

KİTAP OKUMA  
30 sayfa (en az) 

KİTAP OKUMA  
30 sayfa (en az) 

KİTAP OKUMA  
30 sayfa (en az) 

KİTAP OKUMA  
30 sayfa (en az) 

 

 Verilen konularda eksiğinizin hiç kalmadığını düşünüyorsanız aynı programa o dersin başka bir konusu ile devam 

edebilirsiniz. (bunu konularda okuldan önce ilerlemek isteyen öğrenciler yapabilir.) 

 Bazı konular için konu tekrarını/ soru çözüm videosunu gerekli görmezseniz veya verilen süreden daha kısa sürede 

bitirirseniz bunu mutlaka o konu ile ilgili çözeceğiniz soru sayısını arttırarak telafi edin. (soru çözüm videolarını bence 

mutlaka programlarınıza dahil edin.) 

 Türkçe paragraf olarak belirtilen bölümlerde soru çözerek bazı Türkçe konularını tekrar etmiş olacaksınız. (sözcükte 

anlam, parçada anlam vs.) 

 İngilizce kelime ezberlerine gerek duymadığınız zamanlarda İngilizce testi çözebilir veya din kültürü ve ahlak bilgisi 

dersini tekrar edebilirsiniz. 

 Bir günü eksiksiz tamamladığınızda mutlaka kendinizi ödüllendirin 😊Ama bir eksik bile olursa ödül yok ! 
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 Gereksiz ve ayrıntılı bilgilerden 

arındırılmış sade ve öz konu 

anlatımları 

 Yeni nesil soru temelli etkinlikler 

 Kazanım düzeyi sorular 

 Yeni nesil sorular 

 Ödev testleri 

 Ünite sonu değerlendirme testleri 

 Artırılmış gerçeklik 

 Tamamı video anlatımlı 

 Akıllı tahtaya uyumlu 

 

 

 



 

 

 

 

 Yeni sınav sistemine uygun 

 Her test kendi içinde kolay, orta, 

zor olarak üç bölüme ayrıldı 

 Deney ve etkinlik temelli sorular 

 Üst düzey düşünme becerilerini 

ölçen sorular 

 Analitik düşünme gerektiren 

sorular 

 Tamamı video çözümlü 

 Akıllı tahtaya uyumlu 

 

 

 

 

 


