
 

 
 

Verimli çalıĢma, zamanı amaç doğrultusunda planlı ve programlı kullanmaktır. BaĢarılı bir 
okul hayatında verimli bir Ģekilde ders çalıĢma ve öğrenme yollarını kullanmasını bilmenin çok 

önemli rolü vardır. Verimli ders çalıĢma sadece ders çalıĢmak için zaman ayırarak diğer etkinlikleri 

göz ardı etmek değildir. Belli bir plan ve programa göre çalıĢıldığı takdirde hem ders çalıĢmak, hem de 
diğer etkinlikler için zaman ayırmak mümkündür. Böylece, ders çalıĢırken akla diğer etkinlikler (oyun 

bilgisayar vs.) gelmeyecektir, diğer etkinlikleri gerçekleĢtirirken de aklınızda derslerin sıkıntısı 

olmayacaktır.  

 
 

!Verimli ders çalıĢmada gerekli ve doğru ustalık, davranıĢ, tavır ve alıĢkanlıklar ne kadar erken 

kazanılırsa eğitim ve öğretim yılları o kadar kolay ve zevkli geçer. Ders çalıĢmanın zevki; 

öğrenmenin, anlamanın verdiği zevkten baĢka bir Ģey değildir. Verimli ders çalıĢma için gerekli söz 
konusu olan ustalık, davranıĢ, tavır ve alıĢkanlıklar bilinçli gayret harcayarak öğrenebilen, kazanabilen 

davranıĢlardır.  

 

!Öğrencilerin öğrenme, hafıza ve düĢünme etkinlikleriyle ilgili birikmiĢ deneyimler Ģunu açıkça 

göstermiĢtir ki: öğrenciler çok emek harcıyor fakat beklenen sonucu alamıyor. 

 
Verimli ders çalıĢma alıĢkanlığı, erken yaĢlarda kazanılan ve bireyin tüm yaĢamdaki baĢarısını 

etkileyen bir süreçtir. BaĢarılı bir okul hayatında etkin bir Ģekilde ders çalıĢma ve öğrenme yollarını 

bilmenin çok önemli rolü vardır. 
 Verimli ders çalıĢma için gerekli davranıĢların kazanılmasında gerekli aĢamalar: 

 

1-Planlı Çalışma Yöntemi 

 
 Ders çalıĢmaya baĢlarken önce günlük ve haftalık ders programınızı gözden geçirin. Günün 

çalıĢılacak dersleri, yapılacak ödevleri belirleyin ve sıraya koyun. Zamanınızı planlayan bir program 

yapın.  
 

Planlı ders çalıĢma neler kazandırır: 

 Hangi dersi çalıĢacağınıza karar verememekten dolayı zaman kaybetmenizi, bir dersi bırakıp, 

diğer derse geçmenizi önler. 

 Her derse yeterince zaman ayırmanın ve çalıĢmanın verdiği güveni ve derse kendinizi daha 

rahat vermenizi sağlar. 

 Günü gününe ders çalıĢmak, sınav öncesi çalıĢma süresini kısaltır, sınav paniğini önler ve 

çalıĢma verimini yükseltir. 

 Öğrenilecek konunun kısa bir zamana sıkıĢtırılması yerine, uzun zamana yayılarak daha kalıcı 

ve etkili olmasını sağlar. 

 Anne ve babanız ile ders çalıĢma konusunda çıkabilecek anlaĢmazlıkları önler. 

 

2-Ders çalışmaya hazırlanma 

 

ÇalıĢma ortamınızın sizin veriminizi artıracak Ģekilde düzenlenmiĢ olması gerekmektedir. 

 ÇalıĢmanızı mutlaka çalıĢma odanızda, eğer çalıĢma odanız yoksa mutlaka sürekli 

çalıĢtığınız, bir çalıĢma köĢesinde yapmalısınız. 

 

 Masanızın düzenli olmasına özen göstermelisiniz. Masanın üzerinde sadece çalıĢtığınız dersle 

ilgili materyaller bulunmalı, gereksiz Ģeyler kaldırılmalıdır. 
 

 Ders çalıĢılan oda temiz havalı, normal ısıda ve normal aydınlıkta olmalıdır. 

 

 Dersler için gerekli materyalleri kolaylıkla bulabileceğiniz Ģekilde düzenlemelisiniz.  

 



 

 ÇalıĢma odanızda ders çalıĢırken dikkatinizi dağıtabilecek posterler, afiĢler, resimler vb. 

dikkatinizi dağıtabilecek görsel dokümanlar bulunmamalıdır. 

 

 Ders çalıĢtığınız odada televizyon açık olmamalı ve ders çalıĢırken müzik dinlememelisiniz. 

 

 ÇalıĢmaya otururken kendinizi bedenen ve zihnen hazırlamasınız. ÇalıĢmaya oturmadan önce 

su, yiyecek, tuvalet, giyim gibi ihtiyaçlarınız varsa bunları giderek oturmalısınız. 

 

 Yatarak, uzanarak ders çalıĢılmamalıdır. Yatarak ders çalıĢmak gibi, kaykılarak, masanın 

üzerine uzanarak ders çalıĢmak, öğrenmeyi engelleyecek düzeyde gevĢemeye yol açar. 

 

 En verimli çalıĢma belli bir disiplin için gerçekleĢtirilebilir.  

 

Verimli Ders Çalışmada Anahtar Kurallar 

 

 Ders çalıĢmaya baĢlamadan önce mutlaka amaçlar ve öncelikler belirlenmelidir. 

 ÇalıĢma kuralları koymalı,  örneğin dersi gruplara bölmeli  “Ģu kadar soru çözmeden 

yerimden kalkmayacağım” sözünü tutmalı. 

 Sistemli bir çalıĢma alıĢkanlığının vücudu yormayacağı düĢünülmeli. (çünkü vücut nasıl 

iĢlerse ona alıĢır) 
 

 Kendine güven duymalı, çalıĢtığında baĢarılı olacağından emin olunmalıdır. Güvenin birinci 

Ģartının ise “bilgi”  olduğu unutulmamalıdır 

 

 Devamlı bir arayıĢ içinde olunmalı, yaratıcı gücünü güçlendirmeye çalıĢılmalıdır. 

 “Zor dersler” çalıĢabileceğiniz en verimli zamana yerleĢtirilmelidir.  

 ÇalıĢma sürelerinin planlanmasında, her öğrencinin en iyi öğrenebileceği saatler hemen herkes 

için sabah ve sabahın erken saatleridir. Çünkü bu saatlerde beden dinlenmiĢtir ve zihin “tam 

öğrenmeye” hazır durumdadır. 

 Yemeklerden hemen sonra çalıĢmaya baĢlanmamalıdır. 

 Derslerden iyi verim alabilmek için çalıĢma zamanları iyi düzenlenmelidir. Uzun süreli 

çalıĢmalarda ilgi ve dikkat azalır.  

 ÇalıĢma konularında değiĢiklik yaparken araya mutlaka bir dinlenme zamanı konulmalıdır.  
45-50 dakikalık bir çalıĢmadan sonra 10 dakikalık tekrar yapmak, çalıĢmadan sonra 10-15 

dakika dinlenme zamanı ayırmak faydalıdır.  

 Her gün, o güne ait ders tekrarı mutlaka yapılmalıdır. Tekrar, kısa bir zaman aralığına sığmalı 

ve küçük notlar alınarak yani yazılarak, çizilerek yapılmalıdır.  

 Dinlenme sırasında gazete okuma, televizyon izleme, arkadaĢlarla telefon görüĢmeleri yapma 

vb. faaliyetler yeniden çalıĢmaya dönmeyi engelleyicidir. Dinlenme aralarında bu tür 

etkinliklerden olabildiğince kaçınmak gereklidir. 

 Bir dersi çalıĢtıktan sonra bu derse yakın özellikteki bir baĢka derse geçilmemelidir. Örneğin 

sayısal bir dersten sonra sözel bir derse geçilmelidir. 

 ÇalıĢma saatleri belirlenirken çalıĢılacak dersin sınıfta verildiği gün ve zamana yakın olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 Verimli ders çalıĢmak için dengeli ve düzenli beslenmeli, uyku düzenine dikkat edilmelidir 

Özellikle sabah kahvaltınızı düzenli ve yeterli kaloriyi alacak Ģekilde yapılmalıdır. Günde 8 

saat uyku 10-15 yaĢ arası gençler için idealdir. 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

ÇalıĢma süresi bir ders için 1-1.5 saatten fazla olmamalıdır. Düzenli molalar vererek yapacağınız 

1-2 saatlik bir çalıĢma, hiç ara vermeden yapılan, 3 saatlik yapılan çalıĢmadan daha verimlidir.

  
Mola uzun, çalıĢma süresi kısa olursa öğrenilen konuların unutulması ve sonraki öğrenileceklerle 

iliĢkilendirilmesi sorunu yaĢanır. Özellikle de bütünlük gösteren konuların çalıĢılmasında buna 

çok dikkat edilmelidir. Ancak mola verilmeden yoğun çalıĢmanın da sağlıklı bir çalıĢma olmadığı 
bilinmelidir. AraĢtırma sonuçları “ara vermeden uzun süreli” ya da “sık aralıklarla uzun dinlenme 

süreli” yapılan çalıĢmaların verimsiz olduğunu göstermiĢtir. 

 

3-OKUMA YÖNTEMİ 

Verimli ders çalıĢmanın ve öğrenmenin en belirgin ve hızlı araçlarından birisi okumaktır.  Etkili 
okuma için öğrencinin okumanın önemi ve gerekliliğinin kavramıĢ olması gerekir.  

 

 Etkin okumayı engelleyen durumlardan sakınmak gerekir. Bu durumlar Ģunlardır: 

Gözlerin bir heceye takılması 
Ses tellerinin kımıldaması 

Dudak kıpırdatarak okumak 

İçten okumak 
Okurken sık sık geriye dönmek 

Dikkati toplayamamak vb. 

 

 Etkin okumayı engelleyen etkenlerden kurtulmak için nelere dikkat edilmelidir? 

Değişik konulu yazılar okunmalıdır. 
Belirli bir süre içinde okumaya çalışılmalıdır. 

Okurken, bir anda daha çok sözcük görülmeye çalışılmalıdır. 

Okunan konuya konsantre olmaya çalışılmalıdır. 
Okunan metni anlama konusunda, kendine güven duyulmalıdır. 

Okuma dudaklarla değil, beyinle sürdürülmelidir. 

 
 

Neleri unutmayız? 

Okuduklarımızın     %10’ unu 

Duyduklarımızın     %20’ sini    

Gördüklerimizin     %30’ unu 

Hem görüp hem duyduklarımızın  %50’ sini 

Söylediklerimizin     %70’ ini 

Davranışlarımızla birlikte söylediklerimizin %90’ ını 

HATIRLARIZ. 

 

 

4-DĠKKATĠ YOĞUNLAġTIRMA YÖNTEMĠ 
 

Dikkat, zihnin belli bir konu üzerinde yoğunlaĢtırılmasıdır. Öğrencinin dikkatini toplaması, 

öğreneceği konuya kendini vermesidir. Kendini verme, anlamayı kolaylaĢtırdığı kadar: çabuk 

öğrenmeye de yardım eder. 
Dikkatin dağılması sebebiyle çalıĢma veriminin düĢmesi; hem ders baĢında geçen sürenin uzamasına, 

hem de diğer etkinliklere daha az zaman ayırmaya yol açar.  

 
Dikkati konu üzerinde toplayabilmek için izlenecek yollar Ģunlardır: 

 ÇalıĢılan konuyla ilgili bir hedef belirlenmelidir. 

 ÇalıĢılan konuya merak duyulmalıdır. 

  ÇalıĢma sırasında okuma, yazma, anlatma vb değiĢik etkinliklere yer verilmelidir. 

 ÇalıĢılan konu anlamlı küçük parçalara bölünmelidir. 

 

 

Ġnsan bir Ģeyi ancak sevdiği kadar anlayabilir. St. Augustin 



 

 

5-TEKRAR YAPMA YÖNTEMİ: 

Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki, 
 

Öğrenilen bilgilerin % 70’i 1 saat içinde, % 80’i 24 saat içinde unutulmaktadır.  

 

Öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi için etkili tekrar yapmak gereklidir. Etkili tekrar 
yapmak için ise, 

* Sürekli ve belirli aralıklarla tekrar yapın. 

 * Özellikle uykudan önce yapılan tekrarlar unutmayı engeller.     
           O gün çalıĢtığınız dersleri uyumadan önce tekrar edin. 

 * Bilginin daha kalıcı olması için sabah kalktığınızda da tekrar  

           yapabilirsiniz. 
 * Haftanın belirli saatlerini, ayın belirli günlerini tekrar yapmak  

           amacıyla belirleyin. 

 * Tuttuğunuz notlarla tekrar yaparsanız zaman kazanırsınız. 

 * Bir baĢkasına anlatarak tekrar yapmanın da büyük yararı  
           vardır. 

 * Tekrar yaparken aynı türden dersleri bir arada çalıĢmayın.  

            Bu durum sıkıcı olacağı için dikkatinizi dağıtır. 
 * Tekrarlar sonunda konuyu ne derece bildiğinizi ölçmenin  

            yolu çok soru çözmektir. 

 
BaĢarılı olabilmek için önemli olan çok çalıĢmak değil, verimli çalıĢmaktır. Unutulmamalıdır 

ki; taĢı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. 
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BUNLARI UNUTMAYIN! 

 Konuları çalışırken alt çizme yöntemini kullanmalısın. 

 Uzun konuları parçalara bölerek çalışabilirsin. 
 Daha sonra parçalar arasındaki bağlantıları kurarak bir bütün haline 

getirmelisin. 

 Konu başlıklarını kendine sorarak, parçada ya da konuda onun cevaplarını 

bulmaya çalışabilirsin. 
 Oku-Anlat-Yaz-Kendinle tartış. 

 Okuduğunuz ders ya da konu ne olursa olsun kendinizle bir bağlantı 

kurmalısın. 
  Unutmamak için en etkili ilaç düzenli tekrardır. Tekrar zamanı kısaltır, 

hatayı azaltır. 

 


