
ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1415 Adı, Soyadı ALEYNA AKBAŞ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 1 3 3 2 0 30,00

Çalışma Ortamı 12 2 1 2 1 0 22,00

Çalışma Şekli 12 3 2 1 0 2 28,00

Mola Verme 12 0 1 2 1 1 13,00

Not Tutma 12 3 2 1 2 1 31,00

Tekrar Alışkanlığı 12 1 2 4 1 0 27,00

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 393 Adı, Soyadı ASLI ŞİRİN KUŞDİL Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 2 2 2 0 1 25,00

Çalışma Ortamı 12 1 1 1 2 2 18,00

Çalışma Şekli 12 0 0 3 2 1 14,00

Mola Verme 12 1 0 1 2 3 15,00

Not Tutma 12 3 1 2 2 1 30,00

Tekrar Alışkanlığı 12 2 2 1 1 1 24,00

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1496 Adı, Soyadı AYDIN ÇİFTCİ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 2 2 1 0 0 21,00

Çalışma Ortamı 12 1 0 0 1 1 8,00

Çalışma Şekli 12 1 0 0 2 1 10,00

Mola Verme 12 1 0 0 1 0 7,00

Not Tutma 12 2 1 1 0 0 17,00

Tekrar Alışkanlığı 12 1 2 1 1 2 20,00

PLANLI-PROGRAMLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; planlı programlı bir çalışma yürütmemektesiniz. Eğer kısa zamanda veriminizi
arttırmak ve uzun vadede de başarıya daha kolay yoldan ulaşmak istiyorsanız en kısa zamanda iyi bir ders çalışma programına sahip
olmalısınız. Bu noktada size vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Her şeyden önce, verimli ders çalışmak zamanı iyi planlamak ve etkin bir şekilde kullanmakla mümkündür. Bunun için de haftalık ders
programı hazırlanmalıdır. Hazırlanan program sayesinde belirli işleri belirlenmiş zaman aralıkları içinde bitirmek zorunda hissedeceksiniz
ve bu zaman aralığını en verimli hali geçirmeye özen göstereceksiniz. Ayrıca, haftalık program ne çalıştığınızı, ne kadar çalıştığınızı, nasıl
çalıştığınızı ve çalışacaklarınızı size sunacaktır. Bu da sizde kendiniz ve derslerin/konuların gidişatı ile ilgili farkındalık yaratacak, nerede,
ne durumda olduğunuzu size gösterecektir.  

Eğer bir ders çalışma programına sahip değilseniz en kısa zamanda çok iyi hazırlanmış bir çalışma programına sahip olmalısınız. Çok iyi
hazırlanmış bir ders çalışma programından kastım şu: Kendinizi ve sahip olduğunuz koşulları çok iyi tanımalı, verimli olduğunuza
inandığınız saatleri çok iyi analiz etmeli, size ve hayatınıza nasıl bir çalışma programı daha faydalı olacak buna çok iyi karar vermelisiniz
ve bu doğrultuda bir progama sahip olmalısınız.  

Günlere ve derslere göre hazırlanmış bir çalışma programına sahip olduktan sonra asıl amaç bu programa sadık kalabilmektir. Sadık
kalınamıyorsa, gereken durumlarda bazen kendinizden ve zevklerinizden bazen de programınızdan fedakarlıklarda bulunacak ve
programın sizin için en uygun, en verimli halini bulacaksınız. Yani, bu demek olmuyor ki; bir program hazırladınız ya da hazrlattınız, bu
program asla değişmeyecek. Aslolan şu ki; program ve siz esnek birer lastiksiniz ve her ikinizde günün, haftanın, ayın ve tüm dönemin
koşullarına göre şekil değiştirecek, yeni yeni şekiller alacak ve karşılıklı uyum içinde hareket edeceksiniz. Sonuç olarak ne siz programın
kölesi ne de program sizin oyuncağınız olacak.  

Ders çalışma adına en verimli olduğunuz zamanları belirlemek ve mümkünse hergün bu saatlerde ders çalışmak da programın bir parçası
olmalıdır. Bu durum sizlere çok daha kaliteli bir çalışma sunacaktır çünkü ders çalıştığınız zamanlarda maksimum verimi alacaksınız.
Ayrıca hergün aynı saatte ders çalışmak sizin ertesi gün o saat geldiğinde ders başına oturmanızı kolaylaştıracak hatta bir süre sonra o
saat geldiğinde vücudunuz ders çalışma isteğini, sinyalini size verecektir. Bu da kısa vadede zamanınızdan ve enerjinizden tasarruf
etmenizi sağlarken uzun vadede başarıya giden yolda hızını arttırmanızı ve daha kolay bir şekilde başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır.  

İyi hazırlanmış ve özenle takip edilen bir çalışma programı derslerinizi düzene koymasının yanında, kendinize daha fazla zaman
ayırmanızı da sağlayacaktır çünkü çalışma programı sadece çalışacağınız konuları ve dersleri değil tüm hayatınızı programlayacaktır. Bu
da kendinize; dinlenmeye, eğlenmeye, arkadaşlarınıza, hobilerinize ve ailenize vakit ayırmanızı kolaylaştıracak ve tüm bu noktalarda da
size rehberlik edecektir.  

Ders çalışma programı hazırlama noktasında okulunuz ya da dersaneniz rehberlik servisinden mutlaka yardım almalısınız. Yardım alırken
yapmanız gereken en önemli şey; kendinizi danışmanınıza çok iyi ifade etmenizdir. Kendinizi, evdeki çalışma koşullarınızı, dersane ders
ve etüd saatlerinizi, verimli olduğunuza inandığınız saatleri, eksik olduğunuz konu ve dersleri danışmanınıza güzelce anlatmalı ve tüm
bunlar doğrultusunda bir programa sahip olmalısınız.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1484 Adı, Soyadı AYŞEGÜL YALÇIN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 0 1 3 2 1 18,00

Çalışma Ortamı 12 0 3 2 3 2 26,00

Çalışma Şekli 12 3 1 0 0 2 21,00

Mola Verme 12 0 2 2 1 1 17,00

Not Tutma 12 3 2 0 2 0 27,00

Tekrar Alışkanlığı 12 2 2 2 0 2 26,00

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1711 Adı, Soyadı BURAKHAN GÖGCE Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 2 6 2 0 1 41,00

Çalışma Ortamı 12 2 1 1 2 1 22,00

Çalışma Şekli 12 2 2 2 3 1 31,00

Mola Verme 12 1 4 1 1 2 28,00

Not Tutma 12 2 4 2 1 1 35,00

Tekrar Alışkanlığı 12 2 3 2 1 2 32,00

PLANLI-PROGRAMLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; planlı programlı bir çalışma yürütmemektesiniz. Eğer kısa zamanda veriminizi
arttırmak ve uzun vadede de başarıya daha kolay yoldan ulaşmak istiyorsanız en kısa zamanda iyi bir ders çalışma programına sahip
olmalısınız. Bu noktada size vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Her şeyden önce, verimli ders çalışmak zamanı iyi planlamak ve etkin bir şekilde kullanmakla mümkündür. Bunun için de haftalık ders
programı hazırlanmalıdır. Hazırlanan program sayesinde belirli işleri belirlenmiş zaman aralıkları içinde bitirmek zorunda hissedeceksiniz
ve bu zaman aralığını en verimli hali geçirmeye özen göstereceksiniz. Ayrıca, haftalık program ne çalıştığınızı, ne kadar çalıştığınızı, nasıl
çalıştığınızı ve çalışacaklarınızı size sunacaktır. Bu da sizde kendiniz ve derslerin/konuların gidişatı ile ilgili farkındalık yaratacak, nerede,
ne durumda olduğunuzu size gösterecektir.  

Eğer bir ders çalışma programına sahip değilseniz en kısa zamanda çok iyi hazırlanmış bir çalışma programına sahip olmalısınız. Çok iyi
hazırlanmış bir ders çalışma programından kastım şu: Kendinizi ve sahip olduğunuz koşulları çok iyi tanımalı, verimli olduğunuza
inandığınız saatleri çok iyi analiz etmeli, size ve hayatınıza nasıl bir çalışma programı daha faydalı olacak buna çok iyi karar vermelisiniz
ve bu doğrultuda bir progama sahip olmalısınız.  

Günlere ve derslere göre hazırlanmış bir çalışma programına sahip olduktan sonra asıl amaç bu programa sadık kalabilmektir. Sadık
kalınamıyorsa, gereken durumlarda bazen kendinizden ve zevklerinizden bazen de programınızdan fedakarlıklarda bulunacak ve
programın sizin için en uygun, en verimli halini bulacaksınız. Yani, bu demek olmuyor ki; bir program hazırladınız ya da hazrlattınız, bu
program asla değişmeyecek. Aslolan şu ki; program ve siz esnek birer lastiksiniz ve her ikinizde günün, haftanın, ayın ve tüm dönemin
koşullarına göre şekil değiştirecek, yeni yeni şekiller alacak ve karşılıklı uyum içinde hareket edeceksiniz. Sonuç olarak ne siz programın
kölesi ne de program sizin oyuncağınız olacak.  

Ders çalışma adına en verimli olduğunuz zamanları belirlemek ve mümkünse hergün bu saatlerde ders çalışmak da programın bir parçası
olmalıdır. Bu durum sizlere çok daha kaliteli bir çalışma sunacaktır çünkü ders çalıştığınız zamanlarda maksimum verimi alacaksınız.
Ayrıca hergün aynı saatte ders çalışmak sizin ertesi gün o saat geldiğinde ders başına oturmanızı kolaylaştıracak hatta bir süre sonra o
saat geldiğinde vücudunuz ders çalışma isteğini, sinyalini size verecektir. Bu da kısa vadede zamanınızdan ve enerjinizden tasarruf
etmenizi sağlarken uzun vadede başarıya giden yolda hızını arttırmanızı ve daha kolay bir şekilde başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır.  

İyi hazırlanmış ve özenle takip edilen bir çalışma programı derslerinizi düzene koymasının yanında, kendinize daha fazla zaman
ayırmanızı da sağlayacaktır çünkü çalışma programı sadece çalışacağınız konuları ve dersleri değil tüm hayatınızı programlayacaktır. Bu
da kendinize; dinlenmeye, eğlenmeye, arkadaşlarınıza, hobilerinize ve ailenize vakit ayırmanızı kolaylaştıracak ve tüm bu noktalarda da
size rehberlik edecektir.  

Ders çalışma programı hazırlama noktasında okulunuz ya da dersaneniz rehberlik servisinden mutlaka yardım almalısınız. Yardım alırken
yapmanız gereken en önemli şey; kendinizi danışmanınıza çok iyi ifade etmenizdir. Kendinizi, evdeki çalışma koşullarınızı, dersane ders
ve etüd saatlerinizi, verimli olduğunuza inandığınız saatleri, eksik olduğunuz konu ve dersleri danışmanınıza güzelce anlatmalı ve tüm
bunlar doğrultusunda bir programa sahip olmalısınız.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1562 Adı, Soyadı ÇAĞDAŞ GÜLMEZ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 1 2 2 2 0 23,00

Çalışma Ortamı 12 0 2 2 2 1 19,00

Çalışma Şekli 12 3 0 0 2 1 20,00

Mola Verme 12 0 2 2 1 1 17,00

Not Tutma 12 4 2 0 1 1 31,00

Tekrar Alışkanlığı 12 3 1 1 0 2 24,00

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 407 Adı, Soyadı DAMLA ARAS Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 1 1 2 2 1 20,00

Çalışma Ortamı 12 0 2 3 3 1 24,00

Çalışma Şekli 12 3 4 1 0 0 34,00

Mola Verme 12 0 2 2 1 2 18,00

Not Tutma 12 4 1 2 2 0 34,00

Tekrar Alışkanlığı 12 2 0 4 1 3 27,00

DERS ÇALIŞMA ŞEKLİNİN ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; doğru şekilde ders çalışmamaktasınız. Sizin seçtiğiniz yöntemlerle yeterli
görülebilecek kadar saati ders başında geçirseniz dahi başarı elde etme ihtimaliniz oldukça düşük görünmekte. Bu noktada size aşağıda
vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Ders çalışma şekli olarak en temel öncelik dersi masa başında çalışmak olmalıdır. Öğrenciler arasında yatarak veya uzanarak ders
çalışmayı tercih eden yüksek bir yüzde var. Yatarak, uzanarak ders çalışmak kısa sürede dikkatinizin dağılmasına yol açtığı gibi
öğrenmeyi olumsuz etkileyeceğinden tercih edilmemelidir. Ayrıca yatarak, uzanarak ders çalışmak vücudunuzu, masa başında
çalışmanıza kıyasla çok kısa sürede yoracak ve eklemlerinizin ağrımasına neden olacaktır. Oysa masa başında, vücudunuz dik bir
pozisyonda ders çalıştığınızda önünüzdekilere kitap, defter vs. odaklanmanız çok daha rahat ve hakimiyet alanınız daha geniş olacaktır.
Aynı saati harcayarak daha verimsiz ve daha az konuyu çalışmayı tercih etmek yerine, masa başında çalışarak çok daha verimli ve daha
fazla konuyu çalışmayı tercih etmelisiniz.  

Çalışma masanızı sadece ders çalışmak için kullanmalısınız. Bu durum masa başına oturduğunuzda sizi ders çalışmaya itecektir çünkü o
masada sadece ders çalışıyor olduğunuz için artık masa ve ders çalışmak sizin için aynı şeyi ifade etmeye başlayacaktır. Ders dışında
herhangi bir aktivitenin bilgisayar oyunu, yemek yemek, film izlemek vs. aynı masada yapılması bu koşullanmanın oluşmasını
engelleyecektir. Yani masa başına oturup ders çalışmaya başladığınızda tek odağınızın ders çalışmak olmasını istiyor, dikkatinizin
dağılmasını istmiyorsanız bu çağrıya kulak vermelisiniz.  

Bir diğer hatalı ders çalışma şekli ise ders çalışırken müzik dinlemek, televizyon seyretmek ya da bir şeyler yiyip içmektir. Beynimiz,
insanın doğası gereği aynı anda iki farklı işi aynı mükemmellikte yapamıyor. Ders çalışırken müzik dinleyen, televizyon seyreden ya da bir
şeyler yiyip içen bir öğrenci yeteri kadar derse odaklanamayacak ve verimsiz bir ders çalışma süreci geçirecektir. Bu noktada en sağlıklısı
ders çalışma işini sonlandırdıktan sonra kendinize müzik dinlemek ya da televizyon seyretmek gibi ödüller koymaktır. Zaten yiyip içmek
temel ihtiyaçlarımızdan olduğundan, onun için ayrıca bir vakit ayırıp onu da hakkını vererek yapmamız hem fizyolojik hem de psikolojik
anlamda avantajımız olacaktır.  

Ders çalışırken derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı çalışma metodları kullanılmalıdır. Örneğin; matematik dersini çalışırken açıp
kitabı okuyamazsınız çünkü matematik dersi çokça pratik yapmak, soru çözmek yolu ile en iyi şekilde öğrenilir. Genel olarak sözel dersler
için yazarak çalışma yönteminin öğrenmeyi daha kalıcı kıldığı bilinmektedir. Fakat bu noktada da şuna dikkat edilmelidir: Yazarken
kitaptakini aynen geçirmek yerine, o metni okuyup çalıştıktan sonra anladığınızı kendi cümlelerinizle kağıda dökerseniz daha akılda kalıcı
bir yol izlemiş olursunuz.  

Ayrıca çalışacağınız derslerin sırasına da dikkat etmelisiniz. Dersleri sayısal (matematik, fizik, geometri) ve sözel (tarih, coğrafya,
edebiyat) dersler olarak iki gruba ayırabilirsiniz. İki gruba ayırdığınız dersleri çalışırken de bir sözel bir sayısal ya da bir sayısal bir sözel
olarak sıra ile çalışmanız daha doğru olacaktır çünkü iki tane sayısal dersi üstüste çalışmak zihninizi daha fazla yoracaktır ve çalıştığınız
ikinci dersten aldığınız verim düşecektir. Yani aynı gruptan iki farklı dersin ardı ardına çalışılmamasına dikkat edilmelidir. Sayısal-sözel ya
da sözel-sayısal olarak çalışılan iki farklı ders için beyninizin farklı bölgeleri çalışacağından, ikinci dersi çalışırken beyninizin daha önceki
derste çalışan bölgesini dinlendirmiş olacaksınız.  

Bir diğer değinmek istediğim konu ise kavranması zor ve kolay derslerin nasıl çalışılacağıdır. Herkese göre kavranması kolay ve zor olan
dersler değişiklik gösterebilir. Kişi kendisi için kavranması zor olan dersleri çalışmayı öncelikli hedef olarak belirlemelidir çünkü henüz
zihnimiz yorgun değilken o derslere çalışmak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Size göre daha kolay bir dersi öncelikle çalışırsanız ilerleyen
saatlerde kavraması daha zor dersleri çalışmakta çok daha zorlanabilirsiniz.  

Ders çalışma şekli açısından değinmek istediğim son konu ise ders çalışma süreleri. Ders çalışma sürelerini çok uzun ya da çok kısa
tutmamalısınız. Ortalama olarak 45-50 dakikalık bir oturumluk çalışmadan sonra 10-15 dakikalık molalar vermelisiniz. Ayrıca, verilen
molaların çok uzun tutulmamasına özen göstermelisiniz. Aksi taktirde, mola öncesi yapılan çalışma oturumunda çalışılan konunun
unutulması hızlanacak ve gelecek bir oturumluk çalışmadaki konunun devamı ile ilişkilendirmek daha zor olacaktır.  

Sonuç olarak, maksadımız çok fazla süre çalışmak değil çalıştığımız süreyi en verimli şekilde geçirmek olmalıdır. Bu verimi sağlama
açısından da yukarıda bahsettiğimiz doğru çalışma yöntemlerini hayata geçrebilirseniz hem daha kısa sürede hem de daha verimli şekilde
öğrenecek ve başarıya giden yolda emin adımlarla ilerleyeceksiniz.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 407 Adı, Soyadı DAMLA ARAS Sınıf 12H

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1419 Adı, Soyadı HİLAL ALTUN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 3 1 3 1 0 30,00

Çalışma Ortamı 12 0 3 2 1 2 22,00

Çalışma Şekli 12 3 1 0 1 2 23,00

Mola Verme 12 0 3 2 1 1 21,00

Not Tutma 12 4 2 2 3 0 40,00

Tekrar Alışkanlığı 12 2 2 4 0 0 30,00

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  

                                                1 / 1



ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1437 Adı, Soyadı HÜSEYİN GENÇ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 1 5 2 0 2 33,00

Çalışma Ortamı 12 1 3 4 3 1 36,00

Çalışma Şekli 12 4 4 0 2 1 41,00

Mola Verme 12 0 4 2 2 2 28,00

Not Tutma 12 5 3 1 2 0 44,00

Tekrar Alışkanlığı 12 2 3 4 1 2 38,00

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1765 Adı, Soyadı İLKNUR ÇEKER Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 2 2 2 1 2 28,00

Çalışma Ortamı 12 0 3 1 4 2 25,00

Çalışma Şekli 12 3 1 1 1 1 25,00

Mola Verme 12 0 1 2 2 2 16,00

Not Tutma 12 2 4 0 1 2 30,00

Tekrar Alışkanlığı 12 1 1 4 3 1 28,00

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1281 Adı, Soyadı İSMAİL ÇAĞİNLİ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 2 3 3 1 2 35,00

Çalışma Ortamı 12 2 0 3 0 1 20,00

Çalışma Şekli 12 4 1 1 1 1 30,00

Mola Verme 12 1 2 3 3 0 28,00

Not Tutma 12 3 2 2 2 1 34,00

Tekrar Alışkanlığı 12 2 1 2 1 1 23,00

PLANLI-PROGRAMLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; planlı programlı bir çalışma yürütmemektesiniz. Eğer kısa zamanda veriminizi
arttırmak ve uzun vadede de başarıya daha kolay yoldan ulaşmak istiyorsanız en kısa zamanda iyi bir ders çalışma programına sahip
olmalısınız. Bu noktada size vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Her şeyden önce, verimli ders çalışmak zamanı iyi planlamak ve etkin bir şekilde kullanmakla mümkündür. Bunun için de haftalık ders
programı hazırlanmalıdır. Hazırlanan program sayesinde belirli işleri belirlenmiş zaman aralıkları içinde bitirmek zorunda hissedeceksiniz
ve bu zaman aralığını en verimli hali geçirmeye özen göstereceksiniz. Ayrıca, haftalık program ne çalıştığınızı, ne kadar çalıştığınızı, nasıl
çalıştığınızı ve çalışacaklarınızı size sunacaktır. Bu da sizde kendiniz ve derslerin/konuların gidişatı ile ilgili farkındalık yaratacak, nerede,
ne durumda olduğunuzu size gösterecektir.  

Eğer bir ders çalışma programına sahip değilseniz en kısa zamanda çok iyi hazırlanmış bir çalışma programına sahip olmalısınız. Çok iyi
hazırlanmış bir ders çalışma programından kastım şu: Kendinizi ve sahip olduğunuz koşulları çok iyi tanımalı, verimli olduğunuza
inandığınız saatleri çok iyi analiz etmeli, size ve hayatınıza nasıl bir çalışma programı daha faydalı olacak buna çok iyi karar vermelisiniz
ve bu doğrultuda bir progama sahip olmalısınız.  

Günlere ve derslere göre hazırlanmış bir çalışma programına sahip olduktan sonra asıl amaç bu programa sadık kalabilmektir. Sadık
kalınamıyorsa, gereken durumlarda bazen kendinizden ve zevklerinizden bazen de programınızdan fedakarlıklarda bulunacak ve
programın sizin için en uygun, en verimli halini bulacaksınız. Yani, bu demek olmuyor ki; bir program hazırladınız ya da hazrlattınız, bu
program asla değişmeyecek. Aslolan şu ki; program ve siz esnek birer lastiksiniz ve her ikinizde günün, haftanın, ayın ve tüm dönemin
koşullarına göre şekil değiştirecek, yeni yeni şekiller alacak ve karşılıklı uyum içinde hareket edeceksiniz. Sonuç olarak ne siz programın
kölesi ne de program sizin oyuncağınız olacak.  

Ders çalışma adına en verimli olduğunuz zamanları belirlemek ve mümkünse hergün bu saatlerde ders çalışmak da programın bir parçası
olmalıdır. Bu durum sizlere çok daha kaliteli bir çalışma sunacaktır çünkü ders çalıştığınız zamanlarda maksimum verimi alacaksınız.
Ayrıca hergün aynı saatte ders çalışmak sizin ertesi gün o saat geldiğinde ders başına oturmanızı kolaylaştıracak hatta bir süre sonra o
saat geldiğinde vücudunuz ders çalışma isteğini, sinyalini size verecektir. Bu da kısa vadede zamanınızdan ve enerjinizden tasarruf
etmenizi sağlarken uzun vadede başarıya giden yolda hızını arttırmanızı ve daha kolay bir şekilde başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır.  

İyi hazırlanmış ve özenle takip edilen bir çalışma programı derslerinizi düzene koymasının yanında, kendinize daha fazla zaman
ayırmanızı da sağlayacaktır çünkü çalışma programı sadece çalışacağınız konuları ve dersleri değil tüm hayatınızı programlayacaktır. Bu
da kendinize; dinlenmeye, eğlenmeye, arkadaşlarınıza, hobilerinize ve ailenize vakit ayırmanızı kolaylaştıracak ve tüm bu noktalarda da
size rehberlik edecektir.  

Ders çalışma programı hazırlama noktasında okulunuz ya da dersaneniz rehberlik servisinden mutlaka yardım almalısınız. Yardım alırken
yapmanız gereken en önemli şey; kendinizi danışmanınıza çok iyi ifade etmenizdir. Kendinizi, evdeki çalışma koşullarınızı, dersane ders
ve etüd saatlerinizi, verimli olduğunuza inandığınız saatleri, eksik olduğunuz konu ve dersleri danışmanınıza güzelce anlatmalı ve tüm
bunlar doğrultusunda bir programa sahip olmalısınız.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 0 Adı, Soyadı KÜBRA BALÇIK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 1 0 2 2 1 16,00

Çalışma Ortamı 12 2 1 4 1 1 29,00

Çalışma Şekli 12 2 3 0 1 2 26,00

Mola Verme 12 0 2 2 1 1 17,00

Not Tutma 12 2 1 1 2 0 21,00

Tekrar Alışkanlığı 12 1 1 2 1 2 19,00

DERS ÇALIŞMA ORTAMININ ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; ders çalıştığınız ortamı doğru seçmememekte ve bu ortamı doğru şekilde
kullanmamaktasınız. Bu noktada size vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi
beklemekteyiz.  

Öncelikle ders çalışacağınız mekan kesinlikle belirlenmiş ve sabit olmalıdır. Bu mekan mümkünse hiç değiştirilmemelidir. Örneğin; evde
iseniz odanız, okulda iseniz sınıfınızda kendi sıranız ya da varsa etüd salonunda her gittiğinizde boş olacağınıza inandığınız bir sandalyeniz
ve dershanede iseniz yine sınıfınızda kendi sıranız ya da etüd salonunda belirli bir sıranız olabilir. Eğer her zaman aynı yerde ders
çalışmayı alışkanlık haline getirirseniz, bu durum o mekan içinde belirlediğiniz sandalye ya da sıranıza oturduğunuzda ders çalışmanızı
kolaylaştıracaktır ve dikkatinizi daha rahat toplamanızı sağlayacaktır.  

Ders çalışacağınız mekanın belirlenmesinden sonra bu mekanın en elverişli hali ile ders çalışmaya hazır olması gerekmektedir. Ders
çalışmaya elverişli bir ortamın başlıca özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz:

İlk olarak, ders çalışacağınız ortam ne fazla soğuk ne de fazla sıcak olmamalıdır. Çok sıcak ya da çok soğuk bir ortam sizin derse
çalışmaya odaklanmanız yerine vücunuzun soğukla ya da sıcakla mücadele etmesine neden olacaktır. Vücudunuz bu elverişsiz
ortama uyum sağlayana kadar kaybettiğiniz zamanın yanında, yarımyamalak anlayabildiğiniz konular da cabası olacaktır. Ders
çalışmaya psikolojik olarak hazır hisetmeniz için fizyolojik ihtiyaçlarınızın giderilmiş olması gerekmektedir. Eğer çok sıcak ve soğuk
bir ortamda çalışmak zorunda iseniz fizyolojik olarak ders çalışmaya hazır olamayabilirsiniz. Bu durum da ders çalışmaya
odaklanmanızı ve öğrenmenizi olumsuz yönde etkileyecektir.
İkinci olarak, ders çalışacağınız ortamın iyi havalandırılmış olması gerekmektedir. İyi havalandırılmamış bir mekan, iyi
havalandırılmamış bir beyin anlamına gelir. Oksijen ihtiyacınızı gidermediğiniz taktirde beyniniz ve vücudunuz çok daha çabuk
yorulacak ve verimli şekilde çalışabileceğiniz saatlerin kısalmasına sebeb olacaktır.
Bir diğeri ise; ders çalışacağınız ortamın çok iyi ışıklandırılmış olmasıdır. Işık almayan loş bir odada ders çalışmak motivasyonuzu
olumsuz yönde etkileyecektir hatta kısa sürede uykunuzu getirecektir. Eğer daha uzun süre verimli bir şekilde ders çalışmak
istiyorsanız ders çalıştığınızın ortamın aydınlık olmasına ve yansıyarak gelen bir ışıktan ziyade doğrudan gelen bir ışık altında ders
çalışmaya özen göstermelisiniz.
Dördüncü olarak; ders çalışmak için gürültüden uzak, sessiz bir ortamı seçmelisiniz kendinize. Gürültülü bir ortam dikkatinizi
dağıtacağı gibi beyninizin daha kısa sürede yorulmasına neden olacaktır. Bu sebeblerle de verimsiz bir ders çalışma süreci
geçirmenize neden olacaktır.
Diğer önemli bir detay da çalışma esnasındaki görüş alanınızdır. Odanızın duvarlarında ya da çalışma masanıza oturduğunuzda
görüş alanınızda resim, poster, afiş, televizyon, bilgisayar, oyuncak, yiyecek gibi dikkatinizi dağıtabilecek unsurların yer
almamasına dikkat etmelisiniz. Tüm bunların odanızı güzelleştirip içinizi açtığını düşünebilirsiniz fakat en azından bu aksesuarları
masanıza oturup ders çalışmaya başladığınız noktadan görülmeyecek, görüş açınıza girmeyecek şekilde kullanmalısınız. Afiş,
poser, resim vs. uyarıcılar ders çalışma esnasında dikkatinizi dağıtabilir ve ders çalışma sürenizden çalabilir.
Son olarak ders çalışma ortamınıza dair söylemek istediğim şey sandalyeniz için. Sandalyeniz ne çok rahat ne de çok rahatsız
edici olmamalıdır. Çok rahat, severek oturacağınız bir sandalye de motivasyonunuzu düşürüp uykunuzu getireceği gibi; çok
rahatsız, oturmaya korkacağınız bir sandalye tercih etmek de aynı şekilde derse odaklanmanızı olumsuz yönde etkileyebilir.

Yukarıda bahsettiğim küçük gibi görünen detaylar kısa vadede motivasyonumuzu ve dikkatimizi arttıracağı gibi uzun vadede de başarıya
ulaşmada önemli roller oynayacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1500 Adı, Soyadı MEHMET ALİ GÜL Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 2 1 3 3 1 30,00

Çalışma Ortamı 12 1 1 3 3 3 27,00

Çalışma Şekli 12 3 4 0 1 3 36,00

Mola Verme 12 1 3 2 0 1 24,00

Not Tutma 12 2 4 1 2 3 36,00

Tekrar Alışkanlığı 12 3 0 4 1 2 31,00

DERS ÇALIŞMA ŞEKLİNİN ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; doğru şekilde ders çalışmamaktasınız. Sizin seçtiğiniz yöntemlerle yeterli
görülebilecek kadar saati ders başında geçirseniz dahi başarı elde etme ihtimaliniz oldukça düşük görünmekte. Bu noktada size aşağıda
vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Ders çalışma şekli olarak en temel öncelik dersi masa başında çalışmak olmalıdır. Öğrenciler arasında yatarak veya uzanarak ders
çalışmayı tercih eden yüksek bir yüzde var. Yatarak, uzanarak ders çalışmak kısa sürede dikkatinizin dağılmasına yol açtığı gibi
öğrenmeyi olumsuz etkileyeceğinden tercih edilmemelidir. Ayrıca yatarak, uzanarak ders çalışmak vücudunuzu, masa başında
çalışmanıza kıyasla çok kısa sürede yoracak ve eklemlerinizin ağrımasına neden olacaktır. Oysa masa başında, vücudunuz dik bir
pozisyonda ders çalıştığınızda önünüzdekilere kitap, defter vs. odaklanmanız çok daha rahat ve hakimiyet alanınız daha geniş olacaktır.
Aynı saati harcayarak daha verimsiz ve daha az konuyu çalışmayı tercih etmek yerine, masa başında çalışarak çok daha verimli ve daha
fazla konuyu çalışmayı tercih etmelisiniz.  

Çalışma masanızı sadece ders çalışmak için kullanmalısınız. Bu durum masa başına oturduğunuzda sizi ders çalışmaya itecektir çünkü o
masada sadece ders çalışıyor olduğunuz için artık masa ve ders çalışmak sizin için aynı şeyi ifade etmeye başlayacaktır. Ders dışında
herhangi bir aktivitenin bilgisayar oyunu, yemek yemek, film izlemek vs. aynı masada yapılması bu koşullanmanın oluşmasını
engelleyecektir. Yani masa başına oturup ders çalışmaya başladığınızda tek odağınızın ders çalışmak olmasını istiyor, dikkatinizin
dağılmasını istmiyorsanız bu çağrıya kulak vermelisiniz.  

Bir diğer hatalı ders çalışma şekli ise ders çalışırken müzik dinlemek, televizyon seyretmek ya da bir şeyler yiyip içmektir. Beynimiz,
insanın doğası gereği aynı anda iki farklı işi aynı mükemmellikte yapamıyor. Ders çalışırken müzik dinleyen, televizyon seyreden ya da bir
şeyler yiyip içen bir öğrenci yeteri kadar derse odaklanamayacak ve verimsiz bir ders çalışma süreci geçirecektir. Bu noktada en sağlıklısı
ders çalışma işini sonlandırdıktan sonra kendinize müzik dinlemek ya da televizyon seyretmek gibi ödüller koymaktır. Zaten yiyip içmek
temel ihtiyaçlarımızdan olduğundan, onun için ayrıca bir vakit ayırıp onu da hakkını vererek yapmamız hem fizyolojik hem de psikolojik
anlamda avantajımız olacaktır.  

Ders çalışırken derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı çalışma metodları kullanılmalıdır. Örneğin; matematik dersini çalışırken açıp
kitabı okuyamazsınız çünkü matematik dersi çokça pratik yapmak, soru çözmek yolu ile en iyi şekilde öğrenilir. Genel olarak sözel dersler
için yazarak çalışma yönteminin öğrenmeyi daha kalıcı kıldığı bilinmektedir. Fakat bu noktada da şuna dikkat edilmelidir: Yazarken
kitaptakini aynen geçirmek yerine, o metni okuyup çalıştıktan sonra anladığınızı kendi cümlelerinizle kağıda dökerseniz daha akılda kalıcı
bir yol izlemiş olursunuz.  

Ayrıca çalışacağınız derslerin sırasına da dikkat etmelisiniz. Dersleri sayısal (matematik, fizik, geometri) ve sözel (tarih, coğrafya,
edebiyat) dersler olarak iki gruba ayırabilirsiniz. İki gruba ayırdığınız dersleri çalışırken de bir sözel bir sayısal ya da bir sayısal bir sözel
olarak sıra ile çalışmanız daha doğru olacaktır çünkü iki tane sayısal dersi üstüste çalışmak zihninizi daha fazla yoracaktır ve çalıştığınız
ikinci dersten aldığınız verim düşecektir. Yani aynı gruptan iki farklı dersin ardı ardına çalışılmamasına dikkat edilmelidir. Sayısal-sözel ya
da sözel-sayısal olarak çalışılan iki farklı ders için beyninizin farklı bölgeleri çalışacağından, ikinci dersi çalışırken beyninizin daha önceki
derste çalışan bölgesini dinlendirmiş olacaksınız.  

Bir diğer değinmek istediğim konu ise kavranması zor ve kolay derslerin nasıl çalışılacağıdır. Herkese göre kavranması kolay ve zor olan
dersler değişiklik gösterebilir. Kişi kendisi için kavranması zor olan dersleri çalışmayı öncelikli hedef olarak belirlemelidir çünkü henüz
zihnimiz yorgun değilken o derslere çalışmak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Size göre daha kolay bir dersi öncelikle çalışırsanız ilerleyen
saatlerde kavraması daha zor dersleri çalışmakta çok daha zorlanabilirsiniz.  

Ders çalışma şekli açısından değinmek istediğim son konu ise ders çalışma süreleri. Ders çalışma sürelerini çok uzun ya da çok kısa
tutmamalısınız. Ortalama olarak 45-50 dakikalık bir oturumluk çalışmadan sonra 10-15 dakikalık molalar vermelisiniz. Ayrıca, verilen
molaların çok uzun tutulmamasına özen göstermelisiniz. Aksi taktirde, mola öncesi yapılan çalışma oturumunda çalışılan konunun
unutulması hızlanacak ve gelecek bir oturumluk çalışmadaki konunun devamı ile ilişkilendirmek daha zor olacaktır.  

Sonuç olarak, maksadımız çok fazla süre çalışmak değil çalıştığımız süreyi en verimli şekilde geçirmek olmalıdır. Bu verimi sağlama
açısından da yukarıda bahsettiğimiz doğru çalışma yöntemlerini hayata geçrebilirseniz hem daha kısa sürede hem de daha verimli şekilde
öğrenecek ve başarıya giden yolda emin adımlarla ilerleyeceksiniz.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1500 Adı, Soyadı MEHMET ALİ GÜL Sınıf 12H

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1529 Adı, Soyadı MERVE ARTİK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 2 2 2 0 2 26,00

Çalışma Ortamı 12 2 1 2 1 2 24,00

Çalışma Şekli 12 0 2 1 1 1 14,00

Mola Verme 12 1 1 1 1 1 15,00

Not Tutma 12 2 2 2 2 1 29,00

Tekrar Alışkanlığı 12 1 1 2 2 2 21,00

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1573 Adı, Soyadı RAMAZAN DİNAR Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 3 3 3 0 1 37,00

Çalışma Ortamı 12 3 2 2 1 2 33,00

Çalışma Şekli 12 3 0 0 2 2 21,00

Mola Verme 12 1 2 0 0 3 16,00

Not Tutma 12 2 2 1 3 2 29,00

Tekrar Alışkanlığı 12 2 3 3 1 1 34,00

PLANLI-PROGRAMLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; planlı programlı bir çalışma yürütmemektesiniz. Eğer kısa zamanda veriminizi
arttırmak ve uzun vadede de başarıya daha kolay yoldan ulaşmak istiyorsanız en kısa zamanda iyi bir ders çalışma programına sahip
olmalısınız. Bu noktada size vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Her şeyden önce, verimli ders çalışmak zamanı iyi planlamak ve etkin bir şekilde kullanmakla mümkündür. Bunun için de haftalık ders
programı hazırlanmalıdır. Hazırlanan program sayesinde belirli işleri belirlenmiş zaman aralıkları içinde bitirmek zorunda hissedeceksiniz
ve bu zaman aralığını en verimli hali geçirmeye özen göstereceksiniz. Ayrıca, haftalık program ne çalıştığınızı, ne kadar çalıştığınızı, nasıl
çalıştığınızı ve çalışacaklarınızı size sunacaktır. Bu da sizde kendiniz ve derslerin/konuların gidişatı ile ilgili farkındalık yaratacak, nerede,
ne durumda olduğunuzu size gösterecektir.  

Eğer bir ders çalışma programına sahip değilseniz en kısa zamanda çok iyi hazırlanmış bir çalışma programına sahip olmalısınız. Çok iyi
hazırlanmış bir ders çalışma programından kastım şu: Kendinizi ve sahip olduğunuz koşulları çok iyi tanımalı, verimli olduğunuza
inandığınız saatleri çok iyi analiz etmeli, size ve hayatınıza nasıl bir çalışma programı daha faydalı olacak buna çok iyi karar vermelisiniz
ve bu doğrultuda bir progama sahip olmalısınız.  

Günlere ve derslere göre hazırlanmış bir çalışma programına sahip olduktan sonra asıl amaç bu programa sadık kalabilmektir. Sadık
kalınamıyorsa, gereken durumlarda bazen kendinizden ve zevklerinizden bazen de programınızdan fedakarlıklarda bulunacak ve
programın sizin için en uygun, en verimli halini bulacaksınız. Yani, bu demek olmuyor ki; bir program hazırladınız ya da hazrlattınız, bu
program asla değişmeyecek. Aslolan şu ki; program ve siz esnek birer lastiksiniz ve her ikinizde günün, haftanın, ayın ve tüm dönemin
koşullarına göre şekil değiştirecek, yeni yeni şekiller alacak ve karşılıklı uyum içinde hareket edeceksiniz. Sonuç olarak ne siz programın
kölesi ne de program sizin oyuncağınız olacak.  

Ders çalışma adına en verimli olduğunuz zamanları belirlemek ve mümkünse hergün bu saatlerde ders çalışmak da programın bir parçası
olmalıdır. Bu durum sizlere çok daha kaliteli bir çalışma sunacaktır çünkü ders çalıştığınız zamanlarda maksimum verimi alacaksınız.
Ayrıca hergün aynı saatte ders çalışmak sizin ertesi gün o saat geldiğinde ders başına oturmanızı kolaylaştıracak hatta bir süre sonra o
saat geldiğinde vücudunuz ders çalışma isteğini, sinyalini size verecektir. Bu da kısa vadede zamanınızdan ve enerjinizden tasarruf
etmenizi sağlarken uzun vadede başarıya giden yolda hızını arttırmanızı ve daha kolay bir şekilde başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır.  

İyi hazırlanmış ve özenle takip edilen bir çalışma programı derslerinizi düzene koymasının yanında, kendinize daha fazla zaman
ayırmanızı da sağlayacaktır çünkü çalışma programı sadece çalışacağınız konuları ve dersleri değil tüm hayatınızı programlayacaktır. Bu
da kendinize; dinlenmeye, eğlenmeye, arkadaşlarınıza, hobilerinize ve ailenize vakit ayırmanızı kolaylaştıracak ve tüm bu noktalarda da
size rehberlik edecektir.  

Ders çalışma programı hazırlama noktasında okulunuz ya da dersaneniz rehberlik servisinden mutlaka yardım almalısınız. Yardım alırken
yapmanız gereken en önemli şey; kendinizi danışmanınıza çok iyi ifade etmenizdir. Kendinizi, evdeki çalışma koşullarınızı, dersane ders
ve etüd saatlerinizi, verimli olduğunuza inandığınız saatleri, eksik olduğunuz konu ve dersleri danışmanınıza güzelce anlatmalı ve tüm
bunlar doğrultusunda bir programa sahip olmalısınız.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 258 Adı, Soyadı SDLİN KESKİN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 1 2 3 2 0 26,00

Çalışma Ortamı 12 0 0 3 2 1 14,00

Çalışma Şekli 12 3 2 2 0 1 30,00

Mola Verme 12 1 3 1 1 1 23,00

Not Tutma 12 0 4 0 1 2 20,00

Tekrar Alışkanlığı 12 2 1 2 1 0 22,00

DERS ÇALIŞMA ŞEKLİNİN ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; doğru şekilde ders çalışmamaktasınız. Sizin seçtiğiniz yöntemlerle yeterli
görülebilecek kadar saati ders başında geçirseniz dahi başarı elde etme ihtimaliniz oldukça düşük görünmekte. Bu noktada size aşağıda
vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Ders çalışma şekli olarak en temel öncelik dersi masa başında çalışmak olmalıdır. Öğrenciler arasında yatarak veya uzanarak ders
çalışmayı tercih eden yüksek bir yüzde var. Yatarak, uzanarak ders çalışmak kısa sürede dikkatinizin dağılmasına yol açtığı gibi
öğrenmeyi olumsuz etkileyeceğinden tercih edilmemelidir. Ayrıca yatarak, uzanarak ders çalışmak vücudunuzu, masa başında
çalışmanıza kıyasla çok kısa sürede yoracak ve eklemlerinizin ağrımasına neden olacaktır. Oysa masa başında, vücudunuz dik bir
pozisyonda ders çalıştığınızda önünüzdekilere kitap, defter vs. odaklanmanız çok daha rahat ve hakimiyet alanınız daha geniş olacaktır.
Aynı saati harcayarak daha verimsiz ve daha az konuyu çalışmayı tercih etmek yerine, masa başında çalışarak çok daha verimli ve daha
fazla konuyu çalışmayı tercih etmelisiniz.  

Çalışma masanızı sadece ders çalışmak için kullanmalısınız. Bu durum masa başına oturduğunuzda sizi ders çalışmaya itecektir çünkü o
masada sadece ders çalışıyor olduğunuz için artık masa ve ders çalışmak sizin için aynı şeyi ifade etmeye başlayacaktır. Ders dışında
herhangi bir aktivitenin bilgisayar oyunu, yemek yemek, film izlemek vs. aynı masada yapılması bu koşullanmanın oluşmasını
engelleyecektir. Yani masa başına oturup ders çalışmaya başladığınızda tek odağınızın ders çalışmak olmasını istiyor, dikkatinizin
dağılmasını istmiyorsanız bu çağrıya kulak vermelisiniz.  

Bir diğer hatalı ders çalışma şekli ise ders çalışırken müzik dinlemek, televizyon seyretmek ya da bir şeyler yiyip içmektir. Beynimiz,
insanın doğası gereği aynı anda iki farklı işi aynı mükemmellikte yapamıyor. Ders çalışırken müzik dinleyen, televizyon seyreden ya da bir
şeyler yiyip içen bir öğrenci yeteri kadar derse odaklanamayacak ve verimsiz bir ders çalışma süreci geçirecektir. Bu noktada en sağlıklısı
ders çalışma işini sonlandırdıktan sonra kendinize müzik dinlemek ya da televizyon seyretmek gibi ödüller koymaktır. Zaten yiyip içmek
temel ihtiyaçlarımızdan olduğundan, onun için ayrıca bir vakit ayırıp onu da hakkını vererek yapmamız hem fizyolojik hem de psikolojik
anlamda avantajımız olacaktır.  

Ders çalışırken derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı çalışma metodları kullanılmalıdır. Örneğin; matematik dersini çalışırken açıp
kitabı okuyamazsınız çünkü matematik dersi çokça pratik yapmak, soru çözmek yolu ile en iyi şekilde öğrenilir. Genel olarak sözel dersler
için yazarak çalışma yönteminin öğrenmeyi daha kalıcı kıldığı bilinmektedir. Fakat bu noktada da şuna dikkat edilmelidir: Yazarken
kitaptakini aynen geçirmek yerine, o metni okuyup çalıştıktan sonra anladığınızı kendi cümlelerinizle kağıda dökerseniz daha akılda kalıcı
bir yol izlemiş olursunuz.  

Ayrıca çalışacağınız derslerin sırasına da dikkat etmelisiniz. Dersleri sayısal (matematik, fizik, geometri) ve sözel (tarih, coğrafya,
edebiyat) dersler olarak iki gruba ayırabilirsiniz. İki gruba ayırdığınız dersleri çalışırken de bir sözel bir sayısal ya da bir sayısal bir sözel
olarak sıra ile çalışmanız daha doğru olacaktır çünkü iki tane sayısal dersi üstüste çalışmak zihninizi daha fazla yoracaktır ve çalıştığınız
ikinci dersten aldığınız verim düşecektir. Yani aynı gruptan iki farklı dersin ardı ardına çalışılmamasına dikkat edilmelidir. Sayısal-sözel ya
da sözel-sayısal olarak çalışılan iki farklı ders için beyninizin farklı bölgeleri çalışacağından, ikinci dersi çalışırken beyninizin daha önceki
derste çalışan bölgesini dinlendirmiş olacaksınız.  

Bir diğer değinmek istediğim konu ise kavranması zor ve kolay derslerin nasıl çalışılacağıdır. Herkese göre kavranması kolay ve zor olan
dersler değişiklik gösterebilir. Kişi kendisi için kavranması zor olan dersleri çalışmayı öncelikli hedef olarak belirlemelidir çünkü henüz
zihnimiz yorgun değilken o derslere çalışmak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Size göre daha kolay bir dersi öncelikle çalışırsanız ilerleyen
saatlerde kavraması daha zor dersleri çalışmakta çok daha zorlanabilirsiniz.  

Ders çalışma şekli açısından değinmek istediğim son konu ise ders çalışma süreleri. Ders çalışma sürelerini çok uzun ya da çok kısa
tutmamalısınız. Ortalama olarak 45-50 dakikalık bir oturumluk çalışmadan sonra 10-15 dakikalık molalar vermelisiniz. Ayrıca, verilen
molaların çok uzun tutulmamasına özen göstermelisiniz. Aksi taktirde, mola öncesi yapılan çalışma oturumunda çalışılan konunun
unutulması hızlanacak ve gelecek bir oturumluk çalışmadaki konunun devamı ile ilişkilendirmek daha zor olacaktır.  

Sonuç olarak, maksadımız çok fazla süre çalışmak değil çalıştığımız süreyi en verimli şekilde geçirmek olmalıdır. Bu verimi sağlama
açısından da yukarıda bahsettiğimiz doğru çalışma yöntemlerini hayata geçrebilirseniz hem daha kısa sürede hem de daha verimli şekilde
öğrenecek ve başarıya giden yolda emin adımlarla ilerleyeceksiniz.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1544 Adı, Soyadı SEFA TOMAK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 2 2 2 1 0 26,00

Çalışma Ortamı 12 1 2 2 2 1 24,00

Çalışma Şekli 12 3 1 0 1 2 23,00

Mola Verme 12 1 2 2 2 1 24,00

Not Tutma 12 2 2 0 4 0 26,00

Tekrar Alışkanlığı 12 1 2 5 0 0 28,00

KONU TEKRARLARININ ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; okulda ve dersanede işlediğiniz konuların tekrar edilmesinin önemini kavramış
değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız, konu tekrarlarını
mutlaka düzenli bir şekilde yapmalı ve bunu alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri
dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Okulunuzda ve dersanede işlediğiniz konuların günlük olarak tekrar edilmesi gerektiğini bundan önce sanıyorum çok defa duydunuz ya da
bir yerlerde okudunuz. Evet, doğru duymuşsunuz ve okumuşsunuz. Unutmayın ki; tekrarı yapılmayan konular unutulmaya mahkumdur.
Bu noktada ilerleyen dönemlerde, işlenip biten konuların sayısının artması ile daha fazla sıkıntı yaşamamak için konu tekrarlarını ihmal
etmemeli ve bunu hayatın bir parçası şeklinde programınıza oturtmalısınız. Örneğin; okuldan eve geldiniz ve dinlenme, yemek yeme, ders
çalışma, test çözme, televizyon izleme vs. tüm işlerinizi yaptınız. Çok verimli bir gün olarak görünen bu günün geleceğini garanti altına
almak istiyor musunuz? Tüm bunlara ek olarak günün sonunda, okulda ve evde çalıştıklarınızın genel bir tekrarını yaparak yatağınıza
girerseniz, gönül rahatlığı ile uyuyabilirsiniz.  

Günlük tekrarın bir diğer şekli: Eğer her akşam ertesi gün göreceğiniz derslerin konularını çalışırken, önceki ders saatinde o derse dair
tuttuğunuz ders notlarını gözden geçirirseniz, bu şekilde de kalıcı öğrenmeyi kolaylaştırmış olursunuz ve günlük genel tekrarınızı yapmış
olursunuz. Tabi en verimlisi, her gün gördüğünüz konuları o gün evde tekrar etmeniz ve aynı şekilde yeni bir derse çalışırken de önceki
notlarınızı önünüze açıp o notlardan faydalanmanız olacaktır.  

Günlük, haftalık ve aylık genel tekrarlar yaparak kalıcı öğrenmeyi sağlayabilir ve gelecek dönemlerde yaşayacağınız sıkıntıların önüne
geçmiş olursunuz. Günlük tekrardan yukarıda bahsetmiştik zaten. Şimdi gelelim haftalık tekrarlara: Hafta sonları size önerebileceğim en
önemli işlerden biri geçirdiğiniz haftayı genel hatları ile bir tekrar etmektir. Bu haftaiçi okulda hangi derslerden hangi konuları gördünüz,
daha çok neyin üzerinde durmuştunuz, dershanede hangi konuları görmüştünüz, hocalarınızın önemli gördüğü noktalar nelerdi ve neleri
özellikle not etmiştiniz? Tüm bunları hafta sonunda bir kez gözden geçirmeniz sizin yararınıza olcaktır ve gelecek haftalarda yeni
konuların da işlenmesi ile bu tekrarlar değerini bir kat daha arttıracaktır. Önceden işlediğiniz konuların yeni konularla olan ilişkilerini ve
bağlantılarını kavrama noktasında bu haftalık tekrarlar işlerinizi kolaylaştıracak ve öğrenmeyi daha kalıcı kılacaktır.  

Bahsettiğimiz tekrarlar dışında, işlediğiniz konular üzerine düzenli bir şekilde testler çözmek konuların tazeliğini korumasını ve kalıcı
öğrenmeye katkı sağlayacaktır. Bu noktada deneme sınavları sizin için iyi birer göstergedir. Eğer deneme sınavlarında geçmiş konulardan
yanlışlarınız çıkıyorsa genel tekrarlar konusunda ortada bir sorun var demektir. Bu noktada genel tekrarların ve geçmiş konularla ilgili
genel tekrar testleri çözmenin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Yukarıda bahsettiğimiz tekrar alınkanlığının önemi konusu gelecek adına başarı sağlama noktasında can alıcı bir öneme sahiptir. Çünkü
konular hızla ilerlemekte ve sınav tarihleri gittikçe daha da yaklaşmaktadır. Bu noktada derslerin düzenli şekilde tekrar edilmesi ve genel
tarama testleri ile desteklenmesi büyük önem arzetmektedir. Tüm bunların bilincine en kısa sürede varmalı ve vakit kaybetmeden tekrar
etme alışkanlığını edinmelisiniz.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1574 Adı, Soyadı SELENAY KALE Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 0 3 2 0 2 20,00

Çalışma Ortamı 12 2 2 1 2 1 26,00

Çalışma Şekli 12 0 2 3 2 1 22,00

Mola Verme 12 2 1 1 1 3 22,00

Not Tutma 12 1 0 2 3 0 17,00

Tekrar Alışkanlığı 12 1 2 2 2 0 23,00

DERS ÇALIŞMA ORTAMININ ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; ders çalıştığınız ortamı doğru seçmememekte ve bu ortamı doğru şekilde
kullanmamaktasınız. Bu noktada size vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi
beklemekteyiz.  

Öncelikle ders çalışacağınız mekan kesinlikle belirlenmiş ve sabit olmalıdır. Bu mekan mümkünse hiç değiştirilmemelidir. Örneğin; evde
iseniz odanız, okulda iseniz sınıfınızda kendi sıranız ya da varsa etüd salonunda her gittiğinizde boş olacağınıza inandığınız bir sandalyeniz
ve dershanede iseniz yine sınıfınızda kendi sıranız ya da etüd salonunda belirli bir sıranız olabilir. Eğer her zaman aynı yerde ders
çalışmayı alışkanlık haline getirirseniz, bu durum o mekan içinde belirlediğiniz sandalye ya da sıranıza oturduğunuzda ders çalışmanızı
kolaylaştıracaktır ve dikkatinizi daha rahat toplamanızı sağlayacaktır.  

Ders çalışacağınız mekanın belirlenmesinden sonra bu mekanın en elverişli hali ile ders çalışmaya hazır olması gerekmektedir. Ders
çalışmaya elverişli bir ortamın başlıca özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz:

İlk olarak, ders çalışacağınız ortam ne fazla soğuk ne de fazla sıcak olmamalıdır. Çok sıcak ya da çok soğuk bir ortam sizin derse
çalışmaya odaklanmanız yerine vücunuzun soğukla ya da sıcakla mücadele etmesine neden olacaktır. Vücudunuz bu elverişsiz
ortama uyum sağlayana kadar kaybettiğiniz zamanın yanında, yarımyamalak anlayabildiğiniz konular da cabası olacaktır. Ders
çalışmaya psikolojik olarak hazır hisetmeniz için fizyolojik ihtiyaçlarınızın giderilmiş olması gerekmektedir. Eğer çok sıcak ve soğuk
bir ortamda çalışmak zorunda iseniz fizyolojik olarak ders çalışmaya hazır olamayabilirsiniz. Bu durum da ders çalışmaya
odaklanmanızı ve öğrenmenizi olumsuz yönde etkileyecektir.
İkinci olarak, ders çalışacağınız ortamın iyi havalandırılmış olması gerekmektedir. İyi havalandırılmamış bir mekan, iyi
havalandırılmamış bir beyin anlamına gelir. Oksijen ihtiyacınızı gidermediğiniz taktirde beyniniz ve vücudunuz çok daha çabuk
yorulacak ve verimli şekilde çalışabileceğiniz saatlerin kısalmasına sebeb olacaktır.
Bir diğeri ise; ders çalışacağınız ortamın çok iyi ışıklandırılmış olmasıdır. Işık almayan loş bir odada ders çalışmak motivasyonuzu
olumsuz yönde etkileyecektir hatta kısa sürede uykunuzu getirecektir. Eğer daha uzun süre verimli bir şekilde ders çalışmak
istiyorsanız ders çalıştığınızın ortamın aydınlık olmasına ve yansıyarak gelen bir ışıktan ziyade doğrudan gelen bir ışık altında ders
çalışmaya özen göstermelisiniz.
Dördüncü olarak; ders çalışmak için gürültüden uzak, sessiz bir ortamı seçmelisiniz kendinize. Gürültülü bir ortam dikkatinizi
dağıtacağı gibi beyninizin daha kısa sürede yorulmasına neden olacaktır. Bu sebeblerle de verimsiz bir ders çalışma süreci
geçirmenize neden olacaktır.
Diğer önemli bir detay da çalışma esnasındaki görüş alanınızdır. Odanızın duvarlarında ya da çalışma masanıza oturduğunuzda
görüş alanınızda resim, poster, afiş, televizyon, bilgisayar, oyuncak, yiyecek gibi dikkatinizi dağıtabilecek unsurların yer
almamasına dikkat etmelisiniz. Tüm bunların odanızı güzelleştirip içinizi açtığını düşünebilirsiniz fakat en azından bu aksesuarları
masanıza oturup ders çalışmaya başladığınız noktadan görülmeyecek, görüş açınıza girmeyecek şekilde kullanmalısınız. Afiş,
poser, resim vs. uyarıcılar ders çalışma esnasında dikkatinizi dağıtabilir ve ders çalışma sürenizden çalabilir.
Son olarak ders çalışma ortamınıza dair söylemek istediğim şey sandalyeniz için. Sandalyeniz ne çok rahat ne de çok rahatsız
edici olmamalıdır. Çok rahat, severek oturacağınız bir sandalye de motivasyonunuzu düşürüp uykunuzu getireceği gibi; çok
rahatsız, oturmaya korkacağınız bir sandalye tercih etmek de aynı şekilde derse odaklanmanızı olumsuz yönde etkileyebilir.

Yukarıda bahsettiğim küçük gibi görünen detaylar kısa vadede motivasyonumuzu ve dikkatimizi arttıracağı gibi uzun vadede de başarıya
ulaşmada önemli roller oynayacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1541 Adı, Soyadı SİNEM SEZGİN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 1 4 1 0 1 25,00

Çalışma Ortamı 12 1 0 1 0 3 11,00

Çalışma Şekli 12 1 1 1 2 1 17,00

Mola Verme 12 0 1 1 1 1 10,00

Not Tutma 12 2 2 1 2 0 25,00

Tekrar Alışkanlığı 12 0 0 3 1 2 13,00

PLANLI-PROGRAMLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; planlı programlı bir çalışma yürütmemektesiniz. Eğer kısa zamanda veriminizi
arttırmak ve uzun vadede de başarıya daha kolay yoldan ulaşmak istiyorsanız en kısa zamanda iyi bir ders çalışma programına sahip
olmalısınız. Bu noktada size vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Her şeyden önce, verimli ders çalışmak zamanı iyi planlamak ve etkin bir şekilde kullanmakla mümkündür. Bunun için de haftalık ders
programı hazırlanmalıdır. Hazırlanan program sayesinde belirli işleri belirlenmiş zaman aralıkları içinde bitirmek zorunda hissedeceksiniz
ve bu zaman aralığını en verimli hali geçirmeye özen göstereceksiniz. Ayrıca, haftalık program ne çalıştığınızı, ne kadar çalıştığınızı, nasıl
çalıştığınızı ve çalışacaklarınızı size sunacaktır. Bu da sizde kendiniz ve derslerin/konuların gidişatı ile ilgili farkındalık yaratacak, nerede,
ne durumda olduğunuzu size gösterecektir.  

Eğer bir ders çalışma programına sahip değilseniz en kısa zamanda çok iyi hazırlanmış bir çalışma programına sahip olmalısınız. Çok iyi
hazırlanmış bir ders çalışma programından kastım şu: Kendinizi ve sahip olduğunuz koşulları çok iyi tanımalı, verimli olduğunuza
inandığınız saatleri çok iyi analiz etmeli, size ve hayatınıza nasıl bir çalışma programı daha faydalı olacak buna çok iyi karar vermelisiniz
ve bu doğrultuda bir progama sahip olmalısınız.  

Günlere ve derslere göre hazırlanmış bir çalışma programına sahip olduktan sonra asıl amaç bu programa sadık kalabilmektir. Sadık
kalınamıyorsa, gereken durumlarda bazen kendinizden ve zevklerinizden bazen de programınızdan fedakarlıklarda bulunacak ve
programın sizin için en uygun, en verimli halini bulacaksınız. Yani, bu demek olmuyor ki; bir program hazırladınız ya da hazrlattınız, bu
program asla değişmeyecek. Aslolan şu ki; program ve siz esnek birer lastiksiniz ve her ikinizde günün, haftanın, ayın ve tüm dönemin
koşullarına göre şekil değiştirecek, yeni yeni şekiller alacak ve karşılıklı uyum içinde hareket edeceksiniz. Sonuç olarak ne siz programın
kölesi ne de program sizin oyuncağınız olacak.  

Ders çalışma adına en verimli olduğunuz zamanları belirlemek ve mümkünse hergün bu saatlerde ders çalışmak da programın bir parçası
olmalıdır. Bu durum sizlere çok daha kaliteli bir çalışma sunacaktır çünkü ders çalıştığınız zamanlarda maksimum verimi alacaksınız.
Ayrıca hergün aynı saatte ders çalışmak sizin ertesi gün o saat geldiğinde ders başına oturmanızı kolaylaştıracak hatta bir süre sonra o
saat geldiğinde vücudunuz ders çalışma isteğini, sinyalini size verecektir. Bu da kısa vadede zamanınızdan ve enerjinizden tasarruf
etmenizi sağlarken uzun vadede başarıya giden yolda hızını arttırmanızı ve daha kolay bir şekilde başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır.  

İyi hazırlanmış ve özenle takip edilen bir çalışma programı derslerinizi düzene koymasının yanında, kendinize daha fazla zaman
ayırmanızı da sağlayacaktır çünkü çalışma programı sadece çalışacağınız konuları ve dersleri değil tüm hayatınızı programlayacaktır. Bu
da kendinize; dinlenmeye, eğlenmeye, arkadaşlarınıza, hobilerinize ve ailenize vakit ayırmanızı kolaylaştıracak ve tüm bu noktalarda da
size rehberlik edecektir.  

Ders çalışma programı hazırlama noktasında okulunuz ya da dersaneniz rehberlik servisinden mutlaka yardım almalısınız. Yardım alırken
yapmanız gereken en önemli şey; kendinizi danışmanınıza çok iyi ifade etmenizdir. Kendinizi, evdeki çalışma koşullarınızı, dersane ders
ve etüd saatlerinizi, verimli olduğunuza inandığınız saatleri, eksik olduğunuz konu ve dersleri danışmanınıza güzelce anlatmalı ve tüm
bunlar doğrultusunda bir programa sahip olmalısınız.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1541 Adı, Soyadı SİNEM SEZGİN Sınıf 12H

NOT TUTMA VE ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; not tutmayı ve not tutmanın önemini kavramış değilsiniz. Eğer uzun vadede başarı
elde etmek istiyorsanız ve bunu daha kolay yoldan yapmak amacındaysanız not tutmayı öğrenmeli ve alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu
noktada size aşağıda vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Öncelikle, en kısa sürede kesinlikle not defteri edinmelisiniz. İsterseniz her bir ders için ayrı ayrı not defterleri alırsınız ya da büyük bir not
defteri alarak her bir ders için o defteri bölümlere ayırırsınız. Bu konuda siz nasıl daha rahat edeceğinize ve daha fazla verim alacağınıza
inanıyorsanız onu tercih edin.  

Not tutmadaki en temel şey; ders esnasında dikkatinizi derse ve öğretmene vermektir çünkü zaten dikkatiniz derste ve öğretmende
değilse not tutmanız da imkansız hale gelir. Derste not alırken öğretmeninizin ağzından her çıkanı çıktığı gibi not etmek zorunda
değilsiniz. Eğer öğretmeninizin ağzından her çıkanı, çıktığı şekliyle yazmaya kalkarsanız kısa bir süre sonra öğretmene yetişemez ve dersi
de takip edemezsiniz. Bu yüzden öğretmeni çok iyi dinleyip, öğretmenin önemli görüp üzerinde durduğu noktaları kendi cümlelerinizle not
edin. Hatta not alırken kendinize göre işaretler ve kısaltmalar kullanın ki hem zamandan tasarruf edin hem de öğretmeni daha rahat
dinleyip, dersi daha verimli takip etme fırsatına sahip olun.  

Derslerin ve konuların özelliklerine göre farklı not alma teknikleri geliştirmeye çalışın. Bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu
konuda siz nasıl daha rahat ettiğinizi ve hangi teknikle daha hızlı ve verimli not tuttuğunuzu keşfedip derslerde bunu hayata geçirin.  

Evde ders çalışırken notlarınızı mutlaka yanınıza alın ve önemli gördüğünüz noktaları mutlaka not edin. Kitapta dikkatinizi çeken,
notlarınızın arasında olmayan bir bilgiyi hemen notlarınıza ekleyin. Kitaptan aldığınız notları da kendi cümlelerinizle kaleme almaya özen
gösterin. Bu durum öğrenmenizi kolaylaştıracak, akılda kalıcılığı arttıracaktır çünkü kitap cümleleri unutulmaya çok müsaittir.  

Not tutmak kendi kitabınızı oluşturmak gibi bir şeydir. Kitaplarda bir konu ile ilgili gerekli gereksiz tüm bilgiler yer almaktadır fakat
kendiniz derslerde ve evde ders çalışırken önemli gördüğünüz noktaları not edip bir araya getirdiğinizde elinizde size ait bir kitap olacaktır
ve bu kitap konuya ait en önemli noktaları içeren bir kitap olacaktır.  

Sınavlardan önce notlarınızın olmadığını bir düşünün. Eğer not tutmadıysanız, tüm kitabı baştan okumak zorunda kalacak ve önemli
önemsiz her konu ve o konunun alt başlıkları arasında boğulacaksınız. Bu durum hem zaman kaybına yol açacak hem de çok daha fazla
enerji harcamanıza sebep olacaktır.  

Not tutma konusunda arkadaşlarınıza güveniyor olabilirsiniz fakat bu da sizi kurtarmaz. Çünkü başkasının aldığı notun size faydası notları
anlayabildiğiniz ölçüdedir. O arkadaşınız kendine göre bir yöntem, semboller ve kısaltmalar kullanmıştır not tutarken fakat bu noktada bu
notlar sizin tam öğrenmeyi gerçekleştirmenize yardımcı olmayacak, günü kurtarma adına gecici, verimsiz bir çözüm yolu sunacaktır.  

İyi çalışmalar.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
ÖĞRENCİ FARKINDALIK TESTİ-1

Numara 1378 Adı, Soyadı YASİN ADAR Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Plan-Program 12 2 2 4 1 1 33,00

Çalışma Ortamı 12 2 2 1 0 2 23,00

Çalışma Şekli 12 2 1 0 1 2 18,00

Mola Verme 12 2 1 0 0 2 16,00

Not Tutma 12 2 2 2 2 2 30,00

Tekrar Alışkanlığı 12 0 2 3 2 1 22,00

PLANLI-PROGRAMLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Test sonuçlarına göre açık bir şekilde görmekteyiz ki; planlı programlı bir çalışma yürütmemektesiniz. Eğer kısa zamanda veriminizi
arttırmak ve uzun vadede de başarıya daha kolay yoldan ulaşmak istiyorsanız en kısa zamanda iyi bir ders çalışma programına sahip
olmalısınız. Bu noktada size vereceğimiz teknik ve taktikleri dikkatli bir şekilde incelemenizi ve hayata geçirmenizi beklemekteyiz.  

Her şeyden önce, verimli ders çalışmak zamanı iyi planlamak ve etkin bir şekilde kullanmakla mümkündür. Bunun için de haftalık ders
programı hazırlanmalıdır. Hazırlanan program sayesinde belirli işleri belirlenmiş zaman aralıkları içinde bitirmek zorunda hissedeceksiniz
ve bu zaman aralığını en verimli hali geçirmeye özen göstereceksiniz. Ayrıca, haftalık program ne çalıştığınızı, ne kadar çalıştığınızı, nasıl
çalıştığınızı ve çalışacaklarınızı size sunacaktır. Bu da sizde kendiniz ve derslerin/konuların gidişatı ile ilgili farkındalık yaratacak, nerede,
ne durumda olduğunuzu size gösterecektir.  

Eğer bir ders çalışma programına sahip değilseniz en kısa zamanda çok iyi hazırlanmış bir çalışma programına sahip olmalısınız. Çok iyi
hazırlanmış bir ders çalışma programından kastım şu: Kendinizi ve sahip olduğunuz koşulları çok iyi tanımalı, verimli olduğunuza
inandığınız saatleri çok iyi analiz etmeli, size ve hayatınıza nasıl bir çalışma programı daha faydalı olacak buna çok iyi karar vermelisiniz
ve bu doğrultuda bir progama sahip olmalısınız.  

Günlere ve derslere göre hazırlanmış bir çalışma programına sahip olduktan sonra asıl amaç bu programa sadık kalabilmektir. Sadık
kalınamıyorsa, gereken durumlarda bazen kendinizden ve zevklerinizden bazen de programınızdan fedakarlıklarda bulunacak ve
programın sizin için en uygun, en verimli halini bulacaksınız. Yani, bu demek olmuyor ki; bir program hazırladınız ya da hazrlattınız, bu
program asla değişmeyecek. Aslolan şu ki; program ve siz esnek birer lastiksiniz ve her ikinizde günün, haftanın, ayın ve tüm dönemin
koşullarına göre şekil değiştirecek, yeni yeni şekiller alacak ve karşılıklı uyum içinde hareket edeceksiniz. Sonuç olarak ne siz programın
kölesi ne de program sizin oyuncağınız olacak.  

Ders çalışma adına en verimli olduğunuz zamanları belirlemek ve mümkünse hergün bu saatlerde ders çalışmak da programın bir parçası
olmalıdır. Bu durum sizlere çok daha kaliteli bir çalışma sunacaktır çünkü ders çalıştığınız zamanlarda maksimum verimi alacaksınız.
Ayrıca hergün aynı saatte ders çalışmak sizin ertesi gün o saat geldiğinde ders başına oturmanızı kolaylaştıracak hatta bir süre sonra o
saat geldiğinde vücudunuz ders çalışma isteğini, sinyalini size verecektir. Bu da kısa vadede zamanınızdan ve enerjinizden tasarruf
etmenizi sağlarken uzun vadede başarıya giden yolda hızını arttırmanızı ve daha kolay bir şekilde başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır.  

İyi hazırlanmış ve özenle takip edilen bir çalışma programı derslerinizi düzene koymasının yanında, kendinize daha fazla zaman
ayırmanızı da sağlayacaktır çünkü çalışma programı sadece çalışacağınız konuları ve dersleri değil tüm hayatınızı programlayacaktır. Bu
da kendinize; dinlenmeye, eğlenmeye, arkadaşlarınıza, hobilerinize ve ailenize vakit ayırmanızı kolaylaştıracak ve tüm bu noktalarda da
size rehberlik edecektir.  

Ders çalışma programı hazırlama noktasında okulunuz ya da dersaneniz rehberlik servisinden mutlaka yardım almalısınız. Yardım alırken
yapmanız gereken en önemli şey; kendinizi danışmanınıza çok iyi ifade etmenizdir. Kendinizi, evdeki çalışma koşullarınızı, dersane ders
ve etüd saatlerinizi, verimli olduğunuza inandığınız saatleri, eksik olduğunuz konu ve dersleri danışmanınıza güzelce anlatmalı ve tüm
bunlar doğrultusunda bir programa sahip olmalısınız.  

İyi çalışmalar.  
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