
 

ARA TATİL 

ÇALIŞMA PROGRAMI  
1.HAFTA 

19.01.20 Pazar  20.01.20 Pazartesi 21.01.20 Salı  22.01.20 Çarşamba 23.01.20 Perşembe 24.01.20 Cuma 25.01.20 Cumartesi 
Matematik 

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

-200 soru 

Matematik 
Üslü İfadeler 

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

-200 soru 

Fen Bilimleri 
1.Ünite-2.Ünite  

-Konu Tekrarı (90dk) 
-Soru Çözüm Videosu (45dk) 

-250 soru 

Fen Bilimleri 
2.Ünite-3.Ünite 

-Konu Tekrarı (100dk) 
-Soru Çözüm Videosu (60dk) 

-300 soru 

Türkçe 
Fiilimsiler 

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

-100 soru 

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

-100 soru 

Türkçe 
YAZIM KURALLARI 

-Konu Tekrarı (40dk) 
-Soru Çözüm Videosu (10dk) 

-75 soru 
NOKTALAMA 
İŞARETLERİ 

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

-75 soru 

TC. İNK. TAR VE 
ATATÜRKÇÜLÜK 

1.Ünite ve 2.Ünite 
-Konu Tekrarı (90dk) 

-200 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 (90dk) 

-100 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) 

2.HAFTA 
26.01.20 Pazar  27.01.20 Pazartesi 28.01.20 Salı 29.01.20 Çarşamba 30.01.20 Perşembe 31.01.20 Cuma 01.02.20 Cumartesi 

Matematik 
Kareköklü İfadeler 

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

-200 soru 

Matematik 
Veri Analizi-Olasılık 

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

-250 soru 

Fen Bilimleri 
3.Ünite-4.Ünite  

-Konu Tekrarı (90dk) 
-Soru Çözüm Videosu (30dk) 

-250 soru 

TC. İNK. TAR VE 
ATATÜRKÇÜLÜK 

3.Ünite ve 4.Ünite 
-Konu Tekrarı (60dk) 

-200 soru 

Türkçe 
Cümlenin Öğeleri 

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

-100 soru 

Matematik 
-Genel Tekrar 200 soru 
çözümü 

Matematik 
-Genel Tekrar 200 soru çözümü 

Fen Bilimleri 
-Genel Tekrar 150 soru çöz Fen Bilimleri 

Genel Tekrar 150 soru çöz 

Türkçe  
-PARAGRAF 25 soru 

Türkçe  
-PARAGRAF 25 soru 

Türkçe  
-PARAGRAF 25 soru 

İNGİLİZCE 
3.Ünite ve 4.Ünite 

-Konu Tekrarı (45+45dk) 

-100 soru 

Türkçe 
-Genel Tekrar Soru 
Çözümü 150 soru 

TC. İNK. TAR VE 
ATATÜRKÇÜLÜK 

-Genel Tekrar 75 soru çöz 
Türkçe 

-Genel Tekrar Soru 
Çözümü 150 soru 

İngilizce  
KELİME EZBERİ 30dk 

İngilizce  
KELİME EZBERİ 30dk 

İngilizce  
KELİME EZBERİ 30dk 

İngilizce 
-Genel Tekrar 75 soru çöz 

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) 

ÖNEMLİ: 

 Bu programa uygun günlük saatleri siz kendinize göre belirlemelisiniz. 

 Günler arasında değişiklik yapabilirsiniz. (içeriği değiştirmeden) 

 Bir günü eksiksiz tamamladığınızda mutlaka kendinizi ödüllendirin 😊Ama bir eksik bile olursa ödül yok ! 
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 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 veya 

konuyu çözümlü sorularla tekrar etmeyi 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. 

 Genel tekrar soru çözümü bölümlerinde deneme (branş denemeleri) çözmenizi tavsiye ederim. 

 19 ocak ve 2 Şubat günlerini boş bıraktık. Programa başlamadan önceki 19 ocak cumartesi gününü mutlaka kendinize ve 

ailenizle birlikte geçirmeye ayırın. Program bitti 2 şubatta artık çalışmaya ara verebilirsiniz. 

 Bu programın sonunda 1.döneme ait tüm konuları halletmiş olacaksınız ayrıca en az 3,825 soru ve 420 sayfa kitap okumuş 

olacaksınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIKI BİR ÇALIŞMANIN YERİNİ 

HİÇBİR ŞEY ALAMAZ… 

Kendine inan, başarabileceğine inan ve 

çok çok çok çalış…                             

İşte o zaman başarabilirsin 

Çoğu insan zekaya inanır, ben inanmıyorum, bizi 

birbirimizden ayıran emektir, ben çalışmaya inanıyorum. 

  Aziz SANCAR 
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