
Sevgili Öğrencim, 

2014 - 2015 Eğitim – Öğretim yılı bugün son bulacak; ancak her bitiş yeni bir başlangıcı 
beraberinde getirir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, gelecek geçmiş üzerine kurulur. 

Geçmişini iyi bilen, geçmişini sağlam temellere oturtan, geçmişiyle korkusuzca yüzleşen ve 
hatalardan ders çıkarıp geleceğe ulaşan bireyler geleceğin de sahipleri olmaktadırlar. 

Elbette bir insan üç beş rakamla ölçülemeyecek bir değerdir; ancak alacağınız karneler, sizin 
emeklerinize biçilmiş birer karşılıktır. İşte bu sayede kendinizi değerlendirecek ve geleceğinizi daha 
güzel bir şekilde inşa edeceksiniz. Şunu da belirtmek gerekir ki; notlarınız ne olursa olsun hepiniz 
bizim için ayrı birer değersiniz. 

Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının sonunda bugün üç aylık bir tatile giriyorsun. Bu tatilde 
dinlenip, bu yıl içinde gördüğün derslerin tekrarını yapmak seni önümüzdeki yıla daha iyi 
hazırlayacaktır. Başarının en büyük şartı planlı olmak ve zamanı etkili kullanmaktır. Bunun için sana 
bir çalışma planı ve okuyabileceğin kitapların listesini sunuyorum. 
 

1 Temmuz – 14 Eylül 
1- Bu aralıkta sadece bolca okuma yapmanızı istiyorum. Önerdiğim veya kendi seçeceğin kitaplardan 
en az 6 tanesini bitirmelisin. 
 
2- Bu kitaplardan birini okumanın dışında, günde 5  atasözü ve 5 deyimi anlamlarıyla beraber kelime 
defterine yazıp, deyimleri birer cümle içinde kullanmanı istiyorum. Bunun için elinizdeki sözlüğü 
veya Türk Dil Kurumunun sitesi olan www.tdk.gov.tr adresini kullanabilirsin. 
 
 
Pazartesi        Salı 
-Matematik 40 dk + 20 Soru     -Fen ve Teknoloji 40 dk + 20 Soru 
-Türkçe 40 dk + 20 Soru     -İnkılap Tarihi 40 dk + 20 Soru 
-Yabancı Dil 40 dk + 20 Soru    -Din Kült. ve Ahlak Bil. 40 dk + 20 Soru 
-Kitap Okuma (30 dk)      -Kitap okuma (30 dk) 
 
 
Çarşamba       Perşembe 
-Matematik 40 dk + 20 Soru     -Fen ve Teknoloji 40 dk + 20 Soru 
-Türkçe 40 dk + 20 Soru     -İnkılap Tarihi 40 dk + 20 Soru 
-Yabancı Dil 40 dk + 20 Soru    -Din Kült. ve Ahlak Bil. 40 dk + 20 Soru 
-Kitap Okuma (30 dk)      -Kitap okuma (30 dk) 
 
 
Cuma        Cumartesi- Pazar 
-Karışık Test Çözme 40+40 dk    -Kitap Okuma 
-Kitap okuma (1 saat)      -Oyun 

- TV, gezi, spor vb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ömür GÜLTİN 

Türkçe Öğretmeni 

http://www.tdk.gov.tr/

