MATEMATİK:
1-Matematiğin kendine özgü dilini ve terminolojisini iyi kavramalıyız.
2-Öğrendiğimiz bilgileri anlamlı kılabilmek için nedenleri ile birlikte öğrenmeliyiz.
3-Dikkatli ders dinlemeli ve not tutmalıyız.
4-Soruyu dikkatli okumalı, verileri sınıflandırmalı, analiz etmeli ve mevcut bilgilerimizle ilişkilendirerek çözüm stratejisi
oluşturmalıyız.
5-Çok soru çözerek, öğrendiğimiz bilgileri kullanma becerimizi arttırmalıyız.
FİZİK:
1- Derse hazırlıklı gelmeliyiz.
2- Dersi iyi dinlemeli ve anlamaya çalışmalıyız.
3- Konularda geçen kavramları ve kanunları iyi öğrenmeliyiz.
4- Ders esnasında öğretmenin vurguladığı önemli noktaları mutlaka not etmeliyiz.
5- Sorular, çözümler ve grafikleri hatasız bir şekilde not etmeliyiz.

6-Ders esnasında anlamadığımız noktaları mutlaka geciktirmeden öğretmenimize sormalıyız.
7-Düzenli tekrar yapmalı, evde anlamadığımız noktaları da öğretmenimize sormalıyız.
8-Çokça örnek soru çözmeli, arkadaşlarımızla takıldığımız noktalarda yardımlaşabilmeliyiz.
KİMYA:
1- Bir önceki derste anlatılanları tekrar ederek derse gelmeliyiz.
2- Ezbere dayalı bir ders olduğu için, bilgilerin kalıcı olabilmesi adına derste not tutmalıyız.
3- Günlük tekrar yapmalıyız.

4-Her konu bitiminde konu ile ilgili farklı kaynaklardan sorular çözmeliyiz.
BİYOLOJİ-SAĞLIK BİLGİSİ:
1-Konu başlıklarını kullanarak (genelden özele) tablolar oluşturmalıyız.
2-Konuyu çizimlerle somutlaştırmalıyız.
3-Konu bitimlerinde D/Y, boşluk doldurma, eşleştirme gibi çalışmalar yapmalıyız.
4-Konu bitimlerinde konuların testlerini çözmeliyiz.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI:
1- Etkin ders dinlemeliyiz.
2- Düzenli konu tekrarı yapmalıyız.
3- Ders konularını destekleyen edebi metinler okumalı, süreli yayınlar takip edebilmeliyiz.
4- Ödevlerimiz, araştırma ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeliyiz.
5- Test çözmeliyiz.
6- Derste not tutmalıyız ve yazarak çalışmalıyız.
7- Görsel materyallerden yararlanabiliriz (slayt, video vb.

İNGİLİZCE:
1-Derse hazırlıklı gelmeliyiz.
2-Ödevlerimizi düzenli yapmalıyız.
3-İngilizce müzik dinleyip alt yazılı diziler izleyebiliriz.
4-Kelime kutusu ve/veya kelime defteri hazırlamalıyız.
5-İngilizce kitap okumalıyız.
6-Öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak paragraf ve kompozisyon yazabiliriz.
7-Günlük tutabiliriz.
TARİH:
1-Kalıcı öğrenme ve derse aktif katılım için o gün işlenecek derse önceden çalışmalıyız.
2-Ders sırasında kısa, özlü notlar almalıyız.
3-11. sınıftan itibaren sınav mantığına uygun hazırlanmış konu anlatımlı soru bankalı kitapları bitirmeliyiz.
4-Tarih Dersi 9. Sınıf için mutlaka derse devam etmek gerekiyor, zira müfredat değiştiği için öğretmeni dinlemek çok önemli
5-Tarih Atlası ve Haritalar üzerinden çalışmak yer için kalıcılığı sağlıyor.
6-Şemalar çizerek çalışmak akılcı ve kalıcı olmayı sağlıyor.
7-Verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmak gerekiyor.
8-Tarihi belgeseller, filmler gerekiyor. Mesela Truva, Gladyatör, Cengiz Han Belgeseli, Cumhuriyet Belgeseli, Dünya Savaşı
Belgeseli vb. unutmamayı ve kalıcılığı sağlıyor
9-Tarihle ilgili roman ve hikayeler okumak
10-Geçmiş yılların çıkmış sorularını çözmek şart

COĞRAFYA:
1- Kitap, defter ve konunun içeriğine göre atlaslarımızı yanımızda bulundurmalıyız.
2- Derse hazırlıklı gelmeli, ilk on dakikada yapılacak tekrarlara aktif olarak katılmalıyız.

3-İşlenecek konu hakkında önceden araştırma yapmalı, öğrendiklerimizi çevremiz ile ilişkilendirebilmeliyiz.
ALMANCA:
1- Her gün evde 10 dakika tekrar yapmalıyız.
2- Tekrarımızı yüksek sesle ve aile üyelerinden birine anlatarak yapmalıyız.
3- 3-Her gün 5 kelime öğrenmeliyiz.

FELSEFE:
1- Felsefi terimleri bilmeliyiz.
2- Düzenli konu tekrarı yapmalıyız. 3-

Felsefi metinleri okumalıyız.
4-Üniversite sınavlarında çıkmış soruları çözmeliyiz.
5-Felsefi ve psikolojik içerikli filmler izleyebiliriz.
FRANSIZCA
1.WhatsApp’tan sınıf gruplarımızda paylaştığımız ses dosyalarını sık sık dinleyip, tekrarlayıp, yazmalıyız.
2.www.françaisfacile.com, www.bonjourdefrance.com, www.podcastfrançaisfacile.com ve language online üzerinden
derste işlediğimiz konuları pekiştirmeliyiz.
3.Fransızca şarkıları lyrics olarak okuyup, dinleyip, söylemeliyiz. (Sympathique, C’est Un Beau Roman, Papaoutai etc.)
4.Fransızca filmler izlemeliyiz. (Les Choristes, Amélie)
5.Yeni öğrendiklerimizi mutlaka okuyup yazmalı, arkadaşlarımızla Fransızca diyalog kurmalıyız.

NOT: Her ders için, o gün öğrenilen bilginin evde 24 saat içinde tekrar edilmesi esastır. Her gün, aynı saat
aralığını ders tekrarlarınız ve çalışmanız için ayırırsanız, bu, çalışmanızı alışkanlığa dönüştürür ve böylece
uygulaması kolay olur.
ÖĞRENCİLERİMİZE SINAVLARDA BAŞARILAR DİLERİZ.
BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ
OKUL YÖNETİMİ

