
LGS HAZIRLIK KURSU ÇALIŞMALARIMIZ 

  

8. sınıf hazırlık kursları okullar açılmadan 2 

hafta önce, 7. Sınıf öğretmenlerinin yapmış 

oldukları sınıf karmaları ile başlamaktadır. 

Öğrencilerimiz 8.40 – 12.40 saatleri arasında 

hafta içi beş gün ders işlemekte ve 

ödevlendirilmektedirler. 2. Haftanın son kurs günü 

olan cuma günü öğrencilerimize öğrenmiş oldukları 

konulardan mini deneme sınavı 

yapılmaktadır. Mini deneme 

sınavı 45 sorudan oluşmakta 

olup 25 sözel (10 Türkçe, 5 

İnkılap tarihi ve 

Atatürkçülük, 5 İngilizce ve 5 

Din), 20 sayısal (10 

Matematik, 10 Fen) sorularından oluşmaktadır. Okulların açıldığı ilk hafta sonu 

kursları mini deneme sınav sonucuna göre oluşturulan öğrenme sınıfları ile 

başlamaktadır. Sınav sonuçlarımız K12 sistemi üzerinden yayınlanmakta olup 

velilerimiz öğrencimizin gelişimini takip edebilmektedir.  

 

 Deneme sınavları öğretmenlerimiz 

tarafından hazırlanmış olan özgün 

sorulardan oluşmaktadır. Aynı zamanda 

kurumsal deneme sınavları da uygulanarak 

öğrencilerimizin Türkiye genelindeki 

sonuçları da takip edilmektedir.  

 

Okulların açıldığı ilk hafta itibari ile 

öğrencilerimiz deneme sınavı olmaktadır. 

Deneme sınavları ilk hafta sözel deneme 

sınavı (Türkçe, İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük, İngilizce ve Din), ikinci hafta 



sayısal deneme sınavı 

(Matematik, Fen) ve üçüncü 

hafta tam deneme sınavı (Tüm 

dersler) yapılacak şekilde 

organize edilmektedir. Her üç 

haftanın sonucunda 

öğrencilerimizin kurs sınıf 

karmaları değiştirilerek 

öğrenme sınıfları 

yenilenmektedir.  

 

Kurs sınıflarımız; test 

sınıfı, konu anlatımı ve test sınıfı, 

konu anlatım sınıfı olmak üzere üç 

aşamada gerçekleşmektedir. 

Test sınıfında bulunan 

öğrencilerimiz derslerde işlenen 

konularla ilgili olarak sınırsız test 

çözmekte ve çözemedikleri soruları derste öğretmenine sormaktadır. Konu 

anlatımı ve test sınıfında ise 

öğrencilerimize kısa bir konu 

anlatımı yapılmakta ilgili konuyla 

ilgili testler çözdürülmekte, 

çözülemeyen testler ise ödev 

olarak verilmektedir. Konu anlatım 

sınıfında ise öğrencilerimize 

dağıtılan defterlere not 

aldırılmakta konu tekrarı 

yapılmaktadır. Konu ile ilgili testler 

ise ev ödevi olarak kurs öğretmeni 

tarafından verilmektedir.  

 

Hafta sonu kursları okulların açıldığı ilk cumartesi 

itibari ile, hafta içi kurslarımız ise okullar açıldıktan sonra 

ikinci hafta itibari ile başlamaktadır.  Hafta içi salı, çarşamba 

ve perşembe akşamları 16.00 – 18.00 saatleri arasında hafta 



içi kursları yapılmakta olup servis kullanan öğrencilerimiz akşam kurslarında da 

servis kullanabilmektedir.  

Hafta sonu kurslarında 

konular ilerledikten sonra 

öğrenci ihtiyaçları belirlenerek 

mini grup çalışmaları organize 

edilmektedir. Öğrenciler ders 

ve konu belirterek rehber 

öğretmenlerine isim yazdırarak 

almak istedikleri grup derslerini 

bildirirler. Akademik danışmanlar ilgili öğrenci velilerine öğrencimizin hafta sonu 

hangi dersten grup çalışmasına katılacağını bildiren mail atarlar ve cumartesi günü 

öğrencimizin okula gelmesini isterler. Yapılan çalışma sonucunda öğrencimizin evde 

konuyu tekrar etmesi ve test çözmesi istenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


