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Çalışma
süreni iyi planla

40dk. çalışmanın ar-
dından 5 dk. tekrar
yap. Bu 5 dakikalık
tekrar bilgileri uzun
sürelihafızana atmanı
kolaylaştırılacaktır.

Çalışma 
ortamını 
düzenle.



Mutlaka ara 
ver.Ara vermek 

doğru çalışmanın en 
önemli parçasıdır.

Verdiğin aralarda tv, 
bilgisayar ve telefon-

dan uzak dur. Ard 
arda farklı

dersler çalış.
Sayısal dersin ardından 
sözel ders çalışmalısın.Bu 
durum beynin her iki 

tarafının aktif 
çalışmasını

sağlayacaktır.
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Sayısal dersin ardından 
sözel ders çalışmalısın.Bu 
durum beynin her iki 

tarafının aktif 
çalışmasını

sağlayacaktır.
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Zamanı iyi planla
ve programlı çalış

Program demek parmak 
izi demektir. Her insanın 
parmak izi nasıl farklı 
ise programı da ta-

mamen farklı 
olmalı.

Çalışma 
ortamını 
düzenle.
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Mutlaka
tekrar yap.
Unutmanın

panzehiri; tekrar. 
Günlük, haftalık, aylık 
tekrar yoksa başarı 

da yok.

altinorduram.meb.k12.tr



Ard 
arda farklı

dersler çalış.
Sayısal dersin ardından 
sözel ders çalışmalısın.Bu 
durum beynin her iki 

tarafının aktif 
çalışmasını

sağlayacaktır.

Mutlaka
tekrar yap.
Unutmanın

panzehiri; tekrar. 
Günlük, haftalık, aylık 
tekrar yoksa başarı 

da yok.



Gerçekçi Ol
Hedeflerin
yüksek,

programın 
gerçekçi
olmalı.
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Mutlaka
tekrar yap.
Unutmanın

panzehiri; tekrar. 
Günlük, haftalık, aylık 
tekrar yoksa başarı 

da yok.

Ertesi gün 
göreceğin konulara 
genel olarak

göz at.
Bu senin dersi daha 

etkili dinlemeni
sağlayacaktır.
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Ertesi gün 
göreceğin konulara 
genel olarak

göz at.
Bu senin dersi daha 

etkili dinlemeni
sağlayacaktır.

Değişik yöntem ve
tekniklerle çalış.
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