
 
10.11.2021 

Konu: GEN Koleji 8. Sınıf Ara Dönem LGS Tekrar Kampı  

                   

     Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 

 

 GEN Koleji olarak öğrencilerimiz ve velilerimiz ile beraber 2021-2022 eğitim - öğretim yılı 1. 

döneminin ilk yarısını sağlıkla ve başarıyla tamamlıyoruz. Ağustos’tan bugüne okullarımızda, T.C. 

Sağlık Bakanlığı ve MEB’in aldığı pandemi tedbirleri doğrultusunda yüz yüze eğitim verirken ihtiyaç 

durumunda öğrencilerimize uzaktan ders, etüt, sınav ve etkinliklere katılım imkânı sağladık. 15 – 

19 Kasım 2021 tarihleri arasında 8, 11, 12.sınıf öğrencilerimiz haricindeki diğer seviyelerdeki 

öğrencilerimizin eğitimine Kasım Ara Tatilinden dolayı ara verilecektir. 8.Sınıf öğrencilerimizin 

LGS Tekrar Kampına katılarak ikinci ara döneme öğrendiklerini pekiştirerek ve eksiklerini 

kapatarak başlamaları hedeflenmektedir.  

 

 Bu hafta okulumuz tarafından öğrencimize özel hazırlanmış GEN Koleji 1. Ara Dönem Sonu 

Dosyası içerisinde aşağıda yer alan dönem sonu dokümanları ve ara tatili ödevi verilecektir. 
 

 Kasım Ara Dönem Değerlendirme Karnesi 

 Deneme Sınavlarının Kümülatif Raporu 

 ‘‘Sıfır Hata’’ Broşürü 

 Kazanım Analizlerinin yer aldığı Bilgi Haritası (Dijital olarak K12netten gönderilecektir) 

 Dijidemi Ara Tatil Ödevi (Dijidemi portalından gönderilecektir) 

 Hız Yayınları 8. Sınıf 600 Soruda İlk Dönem Tekrarı Kitabı (Kamp programında 

kullanılacaktır.) 

 

 GEN Koleji Ortaokul Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 15-19 Kasım 2021 LGS 

Tekrar Kampı Çalışma Programının detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

 

 

 



 
             

GEN Koleji Sınava Hazırlık Programı kapsamında 8.sınıf öğrencilerimiz 15-19 Kasım 2021 

tarihleri arasında Kasım Ara Dönem LGS Tekrar Kampına katılacaklardır. LGS Tekrar Kampı, hafta 

içi 5 gün okulumuzda 09.00-14.10 saatlerinde yüz yüze gerçekleşerek her gün 5 ders ve 1 soru 

çözüm saati yer alacaktır. 20 Kasım Cumartesi Online HDS-2 (Hızlandırma Değerlendirme Sınavı) 

uygulanacaktır. 15-19 Kasım 2021 haftasında yer alacak LGS Tekrar Kampında gerçekleşecek 

yoğun ders programı sebebi ile 13 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Cumartesi ders işlenmeyecektir.  

 

LGS Tekrar Kampında kaynak yayın olarak; öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan özgün 

ve yeni nesil sorulardan oluşan GEN Yayınları Roket Testleri ve Hız Yayınları 8. Sınıf 600 Soruda 

İlk Dönem Tekrarı kitabı kullanılacaktır. Hız Yayınları 8. Sınıf 600 Soruda İlk Dönem Tekrarı Kitabı 

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgisi, İngilizce ve Din Kültürü derslerini içermekte olup 

yüzer sorudan oluşmaktadır. Bu yayınlarda yer alan isabetli ve yeni nesil sorular ile 

öğrencilerimizin edindiği tüm kazanımlar taranarak öğrencilerimizin olası kazanım eksikleri 

tespit edilecektir. Bu tespit ışığında, ara tatil kamp programında gerçekleşecek konu tekrarı 

dersleri ve sonrasında yer alacak soru çözüm saatleri ile öğrencilerimizin kazanım eksiklerinin 

tamamlanması sağlanacaktır. 

 

GEN Koleji Bölüm Başkanları tarafından, ilk ara dönemin kazanım eksiklerine göre 

hazırlanan Kasım Ara Dönem LGS Tekrar Kampındaki derslerde Konu Tekrarı yapılacaktır. 

Derslerde yoğun konu tekrarı yapılırken 5.dersin ardından Soru Çözüm Saati gerçekleşecektir. 

Soru çözüm saatinin amacı, öğrencilerimizin yapamadığı ve sormak istediği soruların 

öğretmenlerimiz tarafından çözülmesidir. Soru çözüm saatinde, her branş öğretmeni bir sınıfta 

bulunacaktır. Öğrenciler yapamadıkları soruları ilgili branş öğretmenlerinin sınıflarını ziyaret 

ederek  soracaktır. Bu sayede, ara tatil kamp dönemi için verilecek Hız Yayınları’nda, 12 Kasım 

2021 Cuma günü dağıtılacak ‘‘Sıfır Hata’’ broşüründe belirtilen Pekiştirme Testinde, BES 

Yayınları Soru Bankalarında ve diğer ek kaynaklarda öğrencilerimizin çözemediği soruların 

çözülmesi ve kazanım eksiklerinin tamamlaması hedeflenmektedir.  

 

 



 
 

LGS Tekrar Kampı,  8.sınıf sınava hazırlık programının çok önemli bir parçasıdır. 

Öğrencilerimizin okulda yüz yüze gerçekleşecek bu programa katılım ve devamlılık göstermeleri 

zorunludur. Önemli bir mazeretten dolayı bu tarihler arasında okula gelemeyen öğrencimizin 

sınıfa uzaktan bağlanarak programa katılım göstermesi gerekir.  

 

KASIM ARA DÖNEM LGS TEKRAR KAMPI KURALLARI 
 

1. Kamp döneminde ders başlangıcı 09.00 bitişi 14.10’dur.  

2. Öğrenciler kamp dönemi boyunca ilk dersten 10 dakika önce okulda hazır bulunacaktır. 

3. Kamp dönemi boyunca öğrenciler okula serbest kıyafetle gelecek, öğrencilerimiz kılık-

kıyafetlerine özen gösterecektir. 

4. Kamp süresince günlük yoklamalar alınacak ve program bitiminde okuldan çıkılabilecektir. 

5. 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yemekhane hizmetimiz kapalı olacak, öğrencilerimiz 

beslenme ihtiyaçlarını kantin ve otomatlardan sağlayacaktır.  Öğrencilerimizin yemek için 

okul dışına çıkmalarına izin verilmeyecektir. 

6. Öğrencilerin okula geliş gidişleri kendi olanakları ile sağlanacaktır, servis hizmeti yer 

almamaktadır.  

 

 Sınava hazırlık ve yayıncılık alanındaki 36 yıllık deneyimimiz sayesinde, GEN Yayınlarında yer 

alan sınav sorularımız beceri temelli yeni nesil sorulardır ve LGS’de çıkan sorularla çok benzerdir. 

Bundan dolayı öğrencilerimizin GEN Yayınlarında yer alan tüm soruları doğru yanıtlayabiliyor 

olması, onları MEB tarafından uygulanan merkezi sınavda başarıya taşıyacaktır. Bu yüzden 12 

Kasım 2021 Cuma gününe kadar öğrencilerimize uygulanan GEN Yayınları Deneme Sınavlarında 

her öğrencinin boş bıraktığı ve yanlış yaptığı soruları tekrar karşısına çıkarmak; deneme sınavı 

sonrasında çözümünü öğrendiği soruları ‘’Sıfır Hata’’ hedefiyle yeniden çözmelerini ve tam 

öğrenme sağladıklarını görmek istiyoruz. 

  

  

 



 
 

 Bu amaçla öğrencilerimize 12 Kasım 2021 Cuma günü ‘‘Sıfır Hata’’ broşürü verilecektir.  Bu 

insertte yer alan yönerge doğrultusunda, öğrencimiz K12Net’e giriş yapacak ve o güne kadar 

uygulanan GEN Yayınları Deneme Sınavlarında boş bıraktığı ve yanlış yaptığı sorulardan oluşan, 

Her Öğrenciye Özel Hazırlanmış Pekiştirme Testine ulaşacaktır. Bu sınav online olarak K12Net 

sistemi üzerinden gerçekleşecektir. 12 Kasım 2021 Cuma günü her öğrenciye özel hazırlanan 

Pekiştirme Testini,  öğrencilerimiz en geç 5 Aralık 2021 Pazar gününe kadar istediği zaman 

yapabilirler. Ayrıca isteyen öğrenci, yönergeden yardım alarak Pekiştirme Testini kendi 

printerından çıktı alarak kâğıt üzerinde kalem ile çözebilir. Ancak sonrasında mutlaka öğrencimiz 

verdiği yanıtları online Pekiştirme Testine giriş yaparak her sorunun altında yer alan sanal optik 

forma işaretlemelidir.  

 

 Öğrencimiz Pekiştirme Testini tamamladıklarında ölçme değerlendirme sonucunu ekranda 

yer alacak karne ve cevap anahtarı ile görebilir, soru çözüm videolarını izleyerek öğrenebilir ve 

doğru yanıtladığı soruların Ocak ve Nisan aylarında K12Net’te oluşturulacak Pekiştirme 

Testlerinde yeniden karşısına çıkmamasını sağlayabilir. Öğrencimizin Pekiştirme Testinde yer alan 

sorulardan yapamadıkları olur ise soru çözüm videolarının yanı sıra 15 Kasım 2021 Pazartesi günü 

itibariyle öğretmenlerine sorarak öğrenmesi gerekir. 

 

 Eğitim yılının başında öğrencilerimize verilen Dijidemi üyeliği sayesinde, öğrencilerimizin her 

zaman bu platformdan konu anlatım videolarını izleyerek öğrendiklerini tekrar edebileceğini, her 

seviyede yaklaşık 50.000 sorudan oluşan soru havuzundan faydalanarak kendisine istediği 

dersten, konu ve soru sayısı belirleyerek sınav çözebileceğini hatırlatmak isteriz. 

  

 Bilgilerinize sunar; öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir Kasım Ara Tatil Kampı dileriz.   

 

     Saygılarımızla, 

 

              GEN Gelecek Nesiller Koleji 

               Ortaokul Koordinatörlüğü 


