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Çocuk eğitiminin olmazsa olmazlarını değerler eğitimi,
karakter eğitimi, akademik eğitim, psikososyal gelişimi vb. diye
sıralayabiliriz. Tabi ki bu alanlarda çocuklar eğitilirken belli bir
düzen ve sitem gereklidir ki çocuk yeri ve zamanı geldiğinde
bu alanlardan doğru bir şekilde yararlanabilsin ve geleceğini
yönlendirebilsin. Ülkesine, dinine, devletine hayırlı bir evlat
olarak yetişmesi için bu eğitimlerin düzenli bir şekilde çocuğa
aktarılması lazımdır. Zira bunların birinin eksikliği çocuğun
eğitim hayatına yansıyacak olumsuzluklardan biri olarak
karşımıza çıkabilir. Gaziantep Özel Mahmudiye İsabet Okulları
olarak çocuklarımızın her alanda gelişimine katkı sağlayan ve
bunu düzenli olarak çocuklarımıza aktaran bir kurumuz. Bizim
işimiz eğitim. Çocuklarımıza bu konularda katkı sağlamaya
çalışıyoruz. Sizler de Gaziantep Özel Mahmudiye İsabet
Okulları’nın bu düzenli sisteminde uzak kalmamak adına
gelecek yıl için çocuğunuzun kaydını şimdiden yaptırabilirsiniz.
Öğrencilerimizi gelecek yıl da aramızda görmek bizleri mutlu
edecektir.

Yaklaşan
Etkinlikler
11 Mart Çarşamba LGS
Denemesi

Velilerimize
Tavsiye
Kitap

Türkçe
Genel tekrarlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2 adet Var
Denemesi çözdük.

Matematik
Üçgen kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların
ölçülerini ilişkilendirdik. Pisagor bağıntısı oluşturduk. Örnekler
çözdük.
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Sosyal Bilgiler
Türk Dış Politikası, yabancı okullar meselesi, dış borçlar, Musul,
Hatay, nüfus mübadelesi, boğazlar, Komşular ile işbirliği,
Atatürk’ün dış politikadaki ileri görüşlülüğü konularını işledik, örnek
sorular çözdük.

Fen Bilimleri
Besin zincirinde enerji akışını anlattık. Fotosentez hızına etki eden
faktörlere örnekler verdik konu ile ilgili testleri çözdük.

İngilizce
Should/must/have to yapılarını ve aralarındaki farkları örneklerle
inceledik.
Kaynak kitaplarımızdan denemeler çözerek konuyu pekiştirdik.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Dinlendiren defter ve Paraf yayınlarından Kureyş suresinin manası ile
tekrarı, nokta yayınlarından 24-29 arası testleri çözdük. Hz. Musa ve Hz.
Nuh’u tekrar ettik.

Matematik Soru Çözümü
Ocak ayı örnek soruları çözdük. Bu hafta yapılan denemedeki
yanlış yapıllan soruların çözümlerini yaptık. Cebirsel ifadeler köklü
sayılardan yeni nesil sorular çözdük.
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