
Hangi Derse Nasıl Çalışmalıyız? 

Türkçe Dersine Nasıl Çalışmalıyız? 

Türkçe dersinin amacı; Türk dilini sevdirmek, dilimizin kurallarını öğreterek,dili 

doğru kullanmalarını sağlamaktır.Türkçe derslerinde temel ilke öğrencilere okuma 

alıĢkanlığı kazandırma, güzel,doğru ve anlamlı okumayı öğretme,okuduklarını 

anlamalarını ve anladıklarını, duygu ve düĢüncelerini doğru ve güzel bir Türkçe ile 

yazılı ve sözlü olarak anlatmalarını sağlamaktır. 

*Derse mutlaka hazırlıklı gelin. 

*Okumanızı geliĢtirin. Okuma, bir kelimenin Ģeklini tanıtmak, anlamını bilmek,onun 

cümledeki görevini kavramakla mümkündür.Metni birkaç kez sessiz okuduktan 

sonra bir de sesli okuyunuz.Eğer konuĢur gibi okuyamıyorsanız metni 

kavrayamamıĢsınız demektir.O zaman metni birkaç kez daha okuyup,anlamını 

bilmediğiniz sözcükleri sözlükten bulmanız gerekmektedir.Okurken yalnız 

okumaya değil,anlamaya da önem verilmelidir. 

*Okuduğunuzu anlayıp anlamadığınızı görmek için her metnin sonunda ki sorulara 

verdiğiniz yanıtları kitaptan kontrol ediniz. 

*Anlatımınızı geliĢtirmelisiniz. Kullandığınız cümleler tam olmalı, sözcükleri yanlıĢ 

kullanmamalı, gereksiz tekrarlardan kaçınmalısınız. Anlatılanlar bir sıraya göre 

olmalıdır. Sınıfta iĢlediğiniz parçaların sonunda bulunan kompozisyon kurallarını 

mutlaka yazınız. ÇalıĢmalarınızı aklınızda kalan bilgilere göre değil, öğrendiğiniz 

kurallara göre yapınız. 

*Ġmla kurallarını ezberlemek değil uygulamak gerekir. Bunun için imla kılavuzu 

kullanmayı ve ona bakmayı ihmal etmemelisiniz. Yazınızın okunaklı ve temiz 

olmasına özen göstermelisiniz. 



*Dilbilgisi, dilimizi doğru kullanmak için gereken kuralları öğretir. Kitabınızda ki 

kuralları ve örnekleri inceleyiniz. Sözlük ve imla kılavuzu kullanmayı alıĢkanlık 

haline getiriniz. 

*Bol bol kitap okuyunuz. 

Fen ve Teknoloji Dersine Nasıl Çalışmalıyız? 

*Mutlaka düzenli tuttuğunuz bir defteriniz olmalıdır. Verilen ödevler, derste 

tutulan notlar bu deftere düzenli olarak yazılmalıdır. 

*Her derse varsa ödevinizi yaparak yoksa konuyu mutlaka anlayarak okuyup 

hazırlıklı olarak gelin. 

*Dersi dikkatli dinleyip, derste aktif olun. Anlamadığınız yerleri mutlaka 

öğretmeninize sorun. 

*Evde öğrendiğiniz bilgileri tekrar edin. Konunun neyi öğretmek istediğini 

anlamaya çalıĢın. 

*Paragraf baĢlıklarını yazarak konunun planını çıkarın. Parça içinde kanunlar, 

tanımlar ve kurallar varsa bunları açıklayan Ģekilleri veya örnekleri iyice 

inceleyerek öğrenin. 

*Metnin sonunda ki konu ile ilgili soruları cevaplayın ve bol bol örnek problemler 

çözün. Cevaplarınızın doğruluğunu mutlaka kontrol ediniz. 

*Günlük ve dönem ödevlerinizin, sınav sorularınızın doğru cevaplarını mutlaka 

öğrenin. 

*Bir konuyu öğrenmeden baĢka bir konuya geçmeyin. 

*Zaman zaman geriye dönerek eski bilgilerinizi de tekrar edin ve bunları 

unutmadığınızdan emin olun. 



 

Matematik Dersine Nasıl Çalışmalıyız? 

*Önce dört iĢlemi doğru yapma alıĢkanlığı kazanın. 

*Problemi iyice okuyup anlayın ve anlatın. 

*Verilenleri ve isteneni saptayın. 

*Çözüme geçin, çözümün sağlamasını yapın. 

*Eğer Ģekil çizmeniz gerekiyorsa çizin. 

*Bol bol örnek problem çözün. Basit zihin problemleri üzerinde durun. 

*Sayılara dayanan bilmeceler çözün. Su doku gibi 

*Basit problemlerin çözümünde rakamların düzenli yazılmasına dikkat edin. 

*Sınıfta dersi çok dikkatli dinleyin ve anlamadığınızda mutlaka öğretmeninizden 

ya da konuyu iyi anlayan arkadaĢlarınızdan destek isteyin. 

*Dersi günü gününe çalıĢın. Verilen ödevleri dersin olduğu güne bırakmayın. 

*Dersi sabah saatinde veya dinlenme saatinden sonra çalıĢın. Konu ile ilgili formül, 

teorem vb. mutlaka inceleyin. Örneklere bakın. 

*Problemi iyice anlamadan çözüme geçmeyin. 

*Problemde neyin bulunacağını, bunu bulurken bilinenlerden hangilerinden 

yararlanacağınızı seçin. 

*BaĢarınızı ölçmek için aynı türde soruları cevaplamaya çalıĢın. 

*Okulda öğrendiklerinizi evde kısaca tekrar edin. Günlük yapılacak ödev ve 

sorulara geçin. 



*Matematik basamak basamak giden bir derstir. Yeni konuyu anlamak için geçmiĢ 

konuyu çok iyi bilmelisiniz. Bu nedenle bir konuyu anlamadan diğerine geçmeyin. 

‘’UNUTMAYIN KĠ ÖĞRENMENĠN EN ĠYĠ YOLU YAZARAK ÇALIġMAK VE 

PROBLEMLERE CEVAP VERMEKTĠR.’’ 

İngilizce Dersine Nasıl Çalışmalıyız? 

Yabancı dil öğrenmek çalıĢmak ve sabır ister. 

*Derste öğretmeni çok iyi dinleyin. 

*Öğretmenin açıklamalarını not edin. 

*Verilen ödevleri günü gününe ve eksiksiz yapın. 

*Sözlükten ve yalnızca öğretmeninizin önereceği kaynaklardan faydalanın. 

*Kulak dolgunluğu olması bakımından radyo ve televizyondaki seviyenize uygun 

bulduğunuz aktüel ve magazin programlarını izleyin. 

*Öğretmeninizin gösterdiği bazı cümleleri kalıp halinde öğrenip, gerekirse 

ezberleyin. 

*Ġmla yönünden baĢarılı olmak için kelime ve cümleleri önce bakarak sonra da 

ezbere yazmaya çalıĢın. Bu çalıĢmayı geçmiĢ konular üzerinde ve yeni öğrendiğiniz 

konu üzerinde sık sık tekrarlayın. 

*Öğrendiğiniz kelime ve cümlelerden küçük paragraflar kurmaya çalıĢın. 

*Ġngilizce Ģarkılar ve Ģiirler öğrenmeye çalıĢın. 

*Haftada bir seviyenize uygun Ġngilizce yazılmıĢ hikaye kitabı okuyun. 

*Ġngilizce günlük tutun. 

*Derste söz alın ve konuĢun. 

*Eve gidince önce yeni kelimeleri tekrar edin. 



*Verilen ödev ve alıĢtırmaları düzenli yapın. 

*Konuyla ilgili Ġngilizce kaset dinleyin. 

*Yeni kelimeleri kartlara yazın. Kartların arka yüzüne de Türkçelerini yazın. 

Bilemediğiniz zaman bakın. 

Sosyal Bilgiler Dersine Nasıl Çalışmalıyız? 

Bilindiği gibi sosyal bilgiler dersi tarih, inkılâp tarihi, coğrafya, vatandaĢlık 

bilgileri ile din kültürü ve ahlak bilgisi bölümlerinden oluĢmaktadır. Sosyal bilgiler 

dersi doğru tekniklerle çalıĢılmadığı zaman çabuk unutulan bir derstir. Sosyal 

bilgiler dersini çalıĢırken dikkat etmeniz gerekenler Ģunlardır: 

*Öncelikle konu öğrenilmelidir. Önemli yerlerin altı çizilmeli, bir taraftan da not 

alınmalıdır. Konu öğrenilirken olabildiğince muhakeme yapılmalı, olaylar arasında 

bağlantılar kurulmalıdır. 

*Konu çalıĢılırken önemli tarihler not edilmelidir. Böylece zaman kavramı 

yerleĢecek, olaylar arası iliĢkiler daha rahat kurulacaktır. 

*Tarihi olaylar neden - sonuç iliĢkisine dayanır. Bundan dolayı bir konu 

öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir. 

*Özet çıkartarak çalıĢın. Öğrendiğiniz konu hakkında tarihleri, önemli olayları, 

önemli kiĢileri özet çıkartarak çalıĢmak, konuları daha iyi kavramanıza yardımcı 

olur. 

*Tarih ve coğrafya dersine çalıĢırken mutlaka harita kullanılmalıdır. Bu, 

öğrenmeyi pekiĢtirecek, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacaktır. Konuları daha 

iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan, Ģekillerden, fotoğraflardan ve 

resimlerden yararlanmalısınız. 

*Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözülmemelidir. Konu tam 

öğrenilmeden soru çözülürse, yapılan yanlıĢlar moralinizi bozabilir. 



*Konunun anlaĢılması, bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin 

yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test 

çözerek kazanılabilecek bir niteliktir. 

Evet ArkadaĢlar, hayatınız kimin elinde? Bu sorunun cevabını kendinize 

vermelisiniz. Eğer siz bir yarıĢa girdiyseniz, önünüzde hedefiniz var ve o hedefe 

ulaĢmak istiyorsanız biraz terlemeli ve zorlanmalısınız. Terlemeden zorlanmadan 

baĢarıya ulaĢmak mümkün değildir. Ġsterseniz konuyu Ģu hikayeyle bitirelim: 

-Günaydın, ne yapıyorsun öyle? 

-Kıyıda kalmıĢ deniz yıldızlarını suya atıyorum. 

-Neden? 

-GüneĢ yükseldi, sular çekiliyor. Eğer onları suya atmazsam ölecekler. 

-Fakat…. Kilometrelerce sahil var ve baĢtan baĢa deniz yıldızı dolu. Sen atsan 

atsan kaç tanesini atabilirsin ki? Hiçbir Ģey değiĢmez! 

-Çocuk bir deniz yıldızını alıp suya fırlattıktan sonra ; Bak der,bunun için değiĢti 

iĢte.Deniz yıldızlarının çokluğuna bakıp,hiçbir Ģeyin değiĢmeyeceğini 

düĢünmektense, birer birer değiĢtirmeye baĢlamak en iyisi…. 

 

***Yaptığı programa uymayan kiĢi amaç sahibi değil, hayal sahibi bir kiĢidir.*** 

 
 


