
Karar vermek 

Ders çalışmaya başlamak için onunla inatlaşmamak, istek gelmesini beklememek gerekir. 
Karar verdiğiniz an uygun andır. Ders çalışma bir çeşit kendi kendini disipline sokma 
yöntemidir. Dolayısıyla öncelikle ne kadar zamana sahip olduğunuzu bilmek ve bu 
zamanı, ders dışı aktiviteleri de hesaplayarak, en verimli şekilde nasıl kullanacağınızı 
planlamak gerekir.

Ders çalışma alışkanlığı

Ders çalışma alışkanlığı kazanmakta zorlanan biriyseniz koyduğunuz hede�eri kademeli 
olarak artırmaya çalışın. Eğer 50 dakika dikkatinizi toplamak size zor geliyorsa yarım saatle 
başlayın ve giderek artırın. Küçük bir hede�e başlamak hiç başlamamaktan daha iyidir.

Ders çalışılacak ortam

Ders çalışacağınız ortam sessiz, dikkatinizi dağıtacak şeylerden arındırılmış olmalıdır. Aynı 
şeklide çok rahatsız bir sandalyede ders çalışmak kadar çok rahat bir koltukta ders 
çalışmak da dikkat dağıtıcı olabilir. Dikkati mümkün olduğu kadar uyanık tutmak için 
masa başında ders çalışmak en uygunudur. Sizin �ziksel ve biyolojik durumunuzu, 
çalıştığınız ortamın �ziksel durumunu kontrol ederek çalışma ortamınızı düzenleyiniz.

Hafta içi ve hafta sonu için ayrı plan 

Hafta içi ve hafta sonları için ayrı plan-program yapılmalıdır. Çünkü iki zaman dilimi 
çoğunlukla birbirinden farklı aktiviteleri içerir.

Çalışma zamanları

Çalışma saatlerini en iyi öğrendiğiniz, dikkatinizin en iyi olduğu zamanlara göre ayarlayın. 
Yemekten hemen sonra, yorgun olduğunuz bir zaman başlamak için uygun zaman 
değildir. Sizin için en uygun çalışma saatini belirlemeye çalışın. Bazı insanlar için sabahın 
erken saatleri uygundur, bazıları içinse akşam saatlerinin uygun olduğunu unutmayın.

Çalışılacak ders ve amaç 

Çalışmaya harcanan zaman değil, ne yapıldığı önemlidir. Aileler sık sık süreyi az bulurlar. 
Ama uzun süre masa başında oturmak demek, çalışmak demek değildir. Başlarken 
nereden nereye ve ne süre çalışacağınızı belirlemiş olmalısınız.

Hedef koymak 

Ders çalışırken kendinize çalışacağınız konu ile ilgili hede�er koyun. Bu bir süre hede� her 
dersi 50 dakika çalışmak ya da çalışılacak materyal hede� bir ünite bitirmek veya beli bir 
sayıda soru çözmüş olmak olabilir.

Ders çalışma yöntemi ve sırası  

Konu Tekrarı, Ödevler, Test Çözümü, Sonraki Konuya Hazırlık sırası takip edilmelidir.
İki sayısal veya iki sözel dersi arka arkaya çalışmamaya gayret edin. Özellikle sonrasında 
hatırlamakta güçlük çektiğiniz şeylerle ilgili kısa notlar alın ve görebileceğiniz bir yerde 
bulundurun. Bir şeyi okuyarak çalışıyorsanız altını çizin. Çalışma yönteminiz içine soru 
sorma ve anlatmayı da ekleyin. Bunun için aileden birinden ya da bir arkadaşınızdan 
yardım alabilirisiniz. 

Not almak ve yazarak çalışmak

Her bölüm sonuna o bölümle ilgili kısa notlar alın. Size karmaşık gelen ve anlamakta ya da 
akılda tutmakta zorlandığınız şeyleri şemalaştırın ve bu şekilde çalışın. Bir teoriyi şeklilerle 
ifade etmek ya da kronolojik sıralama yapmak işinize yarayabilir. Öğrenmek istediğiniz 
şeyleri parçalara bölerek çalışın. Bir seferde bütün bir konuyu ya da materyali bitirmeye 
çalışmayın. Her gün o gün için belirlediğiniz kadarını çalışın. Çalıştığınız konuyla ilgili 
notlar ya da taslaklarınızı yatmadan önce gözden geçirin. Bütün bir kitabı ya da materyali 
ezberlemeye çalışmak sadece vakit kaybettirir. Bunun yerine önemli kısımlarla ilgili notlar 
çıkarın ve bunların üzerinde yoğunlaşın.

Günlük tekrarlar 

Derslerin günlük tekrarı bir bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe yani bilginin 
daha uzun süreli saklanıp gerektiğinde geri çağırabileceği yere gönderilmesi açısından 
önemlidir.  Ayrıca araştırmalar kanıtlamıştır ki, toplu halde ve bir kez yapılan bir tekrara 
göre sık ve daha az miktarlarda yapılan tekrarlar daha etkilidir.

Sonraki konuya göz atmak

Sonraki konuya göz atmak sınıfta ne anlatılacağını bilmeyi ve dolayısıyla anlatılacak olan 
konuyu daha iyi dinleyip anlayabilmeyi sağlar.

Ders çalışma anı 

En verimli zamanda daha zorlanılan derslerin çalışılması, benzer derslerin art arda 
çalışılmayarak araya farklı dersler konulması verimi arttırır. 50 dakikalık çalışma aralarına, 
10 ar dakikalık dinlenme zamanları konulması iyi olur.

Çalışırken bölünmeler

Ders çalışırken sizi neyin böldüğü konusunda dürüst olun. Eğer cep telefonunuzsa bu süre 
içinde kapalı tutun, aklınız bilgisayarınızda kalıyorsa bağlantı kablosunu bir süreliğine 
çıkarıp evde farklı bir yere koyun hatta evdeki diğer insanlardan birine verin. Panik, 
çalışmanızın en büyük düşmanlarından biridir. Sakin olun ve koyduğunuz hedefe 
ulaşmaya çalışın.

Uzun tatiller

Tatilleri eksiklerinizi tespit edip tamamlamak için fırsatlar olarak değerlendirin. Eksik tespit 
ederken detaycı olun. Bütün olarak bir konuyu bildiğinizi düşünebilirsiniz, ancak o 
konunun bir bölümü sizi daha çok zorluyordur. Zorlandığınız bu bölüm için önce not 
tutarak teorik konu çalışması yapın. Ardından bol uygulama ile pekiştirin.

DÜZENLİ,VERİMLİ VE SÜREKLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Hüsrev DEMİR
ABC FEN VE ANADOLU LİSESİ

Matematik Bölüm Başkanı


