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9.SINIFLAR İÇİN PLANLAMA ŞABLONU 

 

 Ders planımızı oluştururken konu merkezli olmasına dikkat etmeliyiz. Plan oluştururken ders olarak değil işlemek istediğimiz konuyu yazmalıyız. 

 Genel olarak plansız çalışan öğrenciler daha çok motivasyon eksikliği yaşıyorlar. Ders çalışamıyorum, istemiyorum, dikkatim çabuk dağılıyor şeklinde problem belirten öğrenciler planlı çalışmaya 

başladıklarında bu sorunları genel anlamda ortadan kalkmaktadır. Öğrenci ne çalışması gerektiğini bildiği için stres düzeyi azalacak bu anlamda da motivasyonu yükselecektir.   

 Planımız hafta içi iki blok ; hafta sonu ise iki yada üç blok halinde hazırlanabilir. 

 Hafta içi okul bitiminde öğrenci akşam yemeğine kadar 1.Blok çalışmasını yapacak yemek sonrasında ise 2. blok çalışacak. 

 Her blok iki dersten oluşacak. 

 1.Blok okul derslerinin tekrarı 2.Blok ise planlanan çalışmaları içerecektir. 

 Öğrenci kesinlikle günlük işlenen derslerin tekrarını planında yer verecektir. 

 Tekrarlarda öğrenci konu ile ilgili sınıf içerisinde çözülen soruları öncelikle tekrar çözecek ardından kaynaklarındaki çözümlü sorulara yönelecek ;en son test çözerek konuyu kapatacak. 

 Gün içerisinde yoğun tempo işleniyorsa öğrenci tekrarı uzatabilir. İsterse ikinci bloğun bir saatini  yada hepsini tekrara ayırabilir. 

 Sınav haftaları ve bir hafta öncesi plan uygulanamayabilir. 

 Öğrenci ilk dönem ya da ikinci dönem bu güne kadar olan eksik olduğu konuları çıkarıp aylık olarak günlere dağıtacak. Her ay bitiminde yeni plan oluşturacak. Amaç yıl sonunda toplu bir şekilde geçmişte 

kalan konuları bitirmek. 

 Dinlenme gününü ihtiyacına göre değiştirebilirsin. 

 Çalışma esnasında kesinlikle cep telefonu yanında olmayacak. Gürültülü ortamda ders çalışmayınız.(müzik,tv,arkadaş sohbeti) 

 Belirlemiş olduğun ders ve konu derken senin eksik olduğun geçmiş haftalardan kalan herhangi bir dersin konusu 

 Saat konusu öğrenciye bırakılmış ,saat aralıklarını kendiniz belirleyeceksiniz. 

 Genel anlamıyla birinci blok okul bitişi akşam yemeği arası. 

 Amaç hafta içerisinde herhangi bir derste bir konuyu bitirmek. Bu plan haftalık olarak bir ayı kapsayacak şekilde oluşturacaksın örneğin Nisan ayı için 4 haftalık plan oluşturacaksın. 

 Soru çözümü konusunda sayı öğrenciye bırakılmış tekrarlarda çözeceğin soruyu konuya olan hakimiyetine göre kendin oluşturacaksın. Zorlandığın konuda daha çok soru çözeceksin. 

 

Örnek olarak 9-B sınıfını baz alalım: 

 

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 

matematik ingilizce matematik almanca tarih 

matematik ingilizce matematik coğrafya edebiyat 

ingilizce fizik biyoloji matematik edebiyat 

ingilizce fizik rehberlik matematik biyoloji 

din edebiyat kimya ingilizce biyoloji 

coğrafya edebiyat kimya ingilizce almanca 

müzik Bed.eğt. Hz.Muhammetin hy. tarih Hz.Muhammetin hy. 

bilgisayar Bed.eğt. bilgisayar edebiyat sağlık 
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BU PLANI BAZ ALDIĞIMIZDA ÖRNEK PLAN: 

  

 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA  CUMARTESİ PAZAR 

 
 

1. 
blok 

 
Matematik tekrar  

& 
İngilizce tekrar 

 
 

 
İngilizce tekrar 

& 
Fizik tekrar 

 
Biyoloji tekrar 

& 
kimya tekrar 

Matematik 
Salı Çarşamba 

Tekrar 
& 

Almanca tekrar 

Tarih 
Çarşamba Perşembe 

Tekrar 
& 

Biyoloji tekrar 
 

 Matematik Fizik 
Kimya Coğrafya 

İşlediklerinle ilgili test 
çöz 

Biyoloji Tarih 
Edebiyat İngilizce  

İşlediklerinle ilgili test 
çöz 

 Akşam yemeği Akşam yemeği Akşam yemeği Akşam yemeği Akşam yemeği  Öğlen yemeği Öğlen  yemeği 

 
2. 

blok 
 
 

 
Coğrafya tekrar 

& 
Belirlemiş olduğun bir 

dersin bir konusunu yaz. 

Edebiyat 
tekrar 

& 
Belirlemiş olduğun 

bir dersin bir 
konusunu yaz. 

 
 

Belirlemiş olduğun iki  
dersin konularını yaz. 

 

 
 

İngilizce tekrar 
& 

Coğrafya  tekrar 

 
Edebiyat 

tekrar 
& 

Biyoloji tekrar 
 

  
 

            DİNLENME  

 
Belirlemiş olduğun iki  
dersin konularını yaz. 

 

 
 
 
 
 
 

 Akşam yemeği Akşam yemeği 

  
 
 

DİNLENME 
& 

Belirlemiş olduğun bir 
dersin bir konusunu 

yaz. 

 
 

Hafta içerisinde 
belirlemiş olduğun ve 
bitirdiğin  konularla 

ilgili test çöz 

 

 

 

 

 


