
Sınav kaygısı öğren�len b�lg�n�n sınav sırasında etk�l� b�ç�mde kullanılmasını

engelleyen ve başarının düşmes�ne yol açan yoğun kaygıdır. Bazı öğrenc�ler

yaklaşan sınavdak� başarı düzey�n� genelleyerek, bunu k�ş�l�ğ�n�n başarı ya da

başarısızlığı olarak değerlend�reb�l�r. Bu durum değerlend�r�lme korkusuna ve

sınavın sürec�nden çok sınavın sonucuna odaklanmaya neden olur.
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Peyami Safa Anadolu Lisesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Bülteni

Sınav Kaygısı Nedir?
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“Yenileceğinden korkan, daima yenilir”
Yıldırım Beyazıt

Sınav kaygısı pek çok öğrenc� tarafından yaşanır. Sınav önces�nde, sırasında  ve

sonrasında gerg�nl�k ve heyecan h�ssed�leb�l�r. Bu, beklen�len b�r duygudur.

Sınav kaygısı, sınava hazırlanmak ve sınav sırasında başarıya ulaşmak �ç�n �stekl�

olmayı sağlar. Ancak… Sınav kaygısı normal kaygıdan farklı ve daha ş�ddetl�d�r!

Potans�yel olarak daha ez�c�d�r! Daha rahatsız ed�c� ve huzursuzluk ver�c�d�r!

Yardımcı ya da mot�vasyon sağlayıcı değ�ld�r. Sınav kaygısının olması, sınav

önces�n�, sınav anını ve sınav sonrasını kapsar. Örneğ�n: Ders çalışmayı, d�kkat�

ver�ml� kullanılmayı engeller. Sınav anında b�lg�y� kullanmayı, karar verme

sürec�n� etk�ler. B�lg� düzey�ne ve kend�ne olan güven� azaltır. Sınav kaygısı farklı

öğrenc�ler� farklı yönlerde etk�ler.
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Yaşam tarzı

Yeters�z öğrenme ve b�lg� �ht�yacı

Ders çalışma tarzı

Ps�koloj�k faktörler

Genel olarak sınav kaygısına neden olab�lecek farklı

alanlar:

1.

2.

3.

4.

1. Yaşam tarzı: Zamanını uygun kullanamama, kötü beslenme (aşırı

şeker, kahve, s�gara, alkol tüket�m�) uykusuzluk,  yeters�z d�nlenme

yen� b�lg�y� öğrenmey� engelleyeb�l�r. Sınav sırasında �se d�kkat ve

odaklanmayı azaltır dolayısıyla b�lg� ve potans�yel� kullanmayı en-

geller, hata yapma olasılığını da artırır.

2. Yeters�z öğrenme ve b�lg� �ht�yacı:  Herhang� b�r dersle �lg�l�

yeters�z öğrenme  kaygıyı arttıran en öneml� faktörler arasındadır.

B�lg�, kaygının panzeh�r�d�r…

3. Ders çalışma tarzı: Öğrenc�n�n nasıl çalıştığı,  çalışma süres�

kadar öneml�d�r. Yeters�z çalışma, tutarsız ve �lg�s�z konuları

çalışma, ezberlemeye çalışma, müz�k d�nlerken ya da eğlence orta-

sında çalışma, etk�s�z çalışma, anlamadan okuma, konuyu tam

olarak anlamadan konuyla �lg�l� soru çözme, tekrar gözden geç�rme

�ç�n not tutmama, tekrar etmeme… Sınavdan öncek� gece çalışmak,

çalışmadan alınan ver�m� düşürür. 

D�kkat� derse odaklamayı egeller.  Öğren�lmes� �ste-

n�len b�lg�n�n öğrenme süres�n� uzatır. Dolayısıyla

sınav üzer�ndek� kontrol azalır ve başarıyı düşürür.

4. Ps�koloj�k faktörler:  Bu faktörler� z�h�nsel bel�r-

t�ler, f�zyoloj�k bel�rt�ler, duygusal bel�rt�ler ve dav-

ranışsal bel�rt�ler olarak ele alab�l�r�z.

Z�h�nsel Bel�rt�ler:  Felaket yorumlarını �çeren tüm

�nanç ve düşüncelerd�r, bu da kend�n� aşırı göz-

lemeye, unutkanlığa ve d�kkat�n� toplamada, sınav

sorularını okuyup anlamada, düşünceler�n� organ�ze

etmede, soruları cevaplarken anahtar kel�meler�,

konuları hatırlamada güçlüğe neden olur.

ÖRNEK:

Sınav üzer�nde kontrolünün olmadığı düşünceler�:

‘‘Rez�l olacağım, başarısız olacağım, yapamayaca-

ğım,  her şey kötü olacak”

Sınav ve sonuçları hakkında gerçekç� olmayan dü-

şünceler:

‘‘ Eğer kazanamazsam annem/babam ben� öldürür’’

Gerçekç� olmayan talepler:

“Bu sınavda derece yapmalıyım, yoksa ben değer-

s�z/başarısız b�r�y�m.”

‘‘YKS'den tam puan çıkarmalıyım yoksa ben

değers�z /başarısız b�r�y�m’’

Felaket tahm�nler�:

“ Ne yaparsam yapayım mezuna kalacağım.”

‘‘Ne yaparsam yapayım ün�vers�teye g�remeyece-

ğ�m. Hele �sted�ğ�m bölüme g�rme şansım h�ç yok’’

PEK ÇOK ÖĞRENCİ SINAV ÖNCESİ KENDİNİ KAYGILI

HİSSEDER. HAFİF BİR KAYGI SİZİ MOTİVE EDER.

BAŞARIYI ARTIRIR…

GERÇEK DIŞI OLUMSUZ DÜŞÜNCELERE KAPILMAY-

IN…

A R A L I K  2 0 2 0

Sınav Kaygısının Nedenleri
ve Belirtileri

S A Y F A  2

2 .  S A Y I

P D R  S E R V İS İ  B Ü L T E N İ



Sınav kaygısı yaşayan öğrenc�ler genell�kle benzer bel�rt�ler

göster�rler bu bel�rt�ler f�zyoloj�k bel�rt�ler, duygusal bel�rt�ler ve

davranışsal bel�rt�ler adı altında 3 başlıkta toplayab�l�r�z.

F�zyoloj�k Bel�rt�ler:  Hızlı kalp atışı, Nabız artışı, Terleme artışı, Hızlı

soluk alıp verme, Nefes daralması, Ağız kuruluğu, M�dede kasılma,

Bulantı h�ss�, Karın ağrısı, Ateş basması, Kas gerg�nl�ğ�, Göğüs

ağrısı, göğüste sıkıntı h�ss�, Baş ağrısı, baş dönmes�, Bayılacak g�b�

olma, Serseml�k h�ss�, Uyuşma, karıncalanma h�ss�, Ellerde t�treme,

Üşüme, ürperme, İdrar ve ga�ta yapma h�ss�.

Duygusal Bel�rt�ler: K�ş�n�n ruh hal�nde sıra dışı değ�ş�kl�kler olur.

Gerg�nl�k, s�n�rl�l�k, karamsarlık, end�şe, korku, öfke,  cesaret kaybı,

pan�k, umutsuzluk, üzüntü, hüzün, kontrolünü kaybetme h�ss�,

güvens�zl�k, çares�zl�k, heyecan görülür.

Kaygı düşüncede, f�zyoloj�de ve duygularda değ�ş�kl�klere yol açar;

bunun sonucunda her b�r k�ş�de gözlenen davranışlar b�rb�r�nden

farklı olab�l�r.

Davranış değ�ş�kl�kler�: İlg�n�n dağılması ve ders dışı faal�yetlere

yoğunlaşması, Koord�nasyonu bozuk hareketler sendeleme,

tökezleme, Konsantrasyon güçlüğü, Konuyu dağıtacak düşler

kurma, Gerg�n hareketler, eyleme odaklanamama, Kıpırdanma,

yer�nde duramama, tırnak yeme, Normalden daha hızlı hareket

etme/yürüme, Sosyal ger� çek�lme, A�leden ve arkadaşlardan

uzaklaşma, Başkalarına tahammülsüzlük, (bazen en yakın olunan

k�ş�lere b�le), Çok fazla sosyal etk�nl�kle zaman harcayarak derse

zaman ayıramama, Kaçma davranışları (örn: sınavdan öncek� gece

part�ye g�tmek!.), Uykusuzluk, İştah değ�ş�kl�ğ�, Yemek y�yememe,

Sürekl� abur cubur yeme, Çok fazla yemek yeme, S�gara, alkol

tüket�m�nde artış, İshal ya da normalden daha sık �drara çıkma.

Bu bel�rt�ler� kend�n�zde gözleml�yorsanız kes�nl�kle sınav kaygınız

vardır d�yemey�z ancak sınav kaygısı yaşıyor olab�leceğ�n�z aklınıza

gelmel�. 

.

Sınav kaygısı ver�ml� ders çalışmayı nasıl engeller?

Ders çalışırken; başarısızlık ve sınav sonuçları

hakkında saplantılı düşünceler, Ders materyal�n�

d�kkatl� okuma ve anlamada yeter-s�zl�kler, Çalışma

zamanını dağınık ve kötü kullanma, Ver�ms�z ça-

lışma alışkanlıkları, Ödevlerden, sunum ya da

sınavlardan kaçın-maya çalışma, Düşüncey�

organ�ze edememe ya da odaklanamama

Sınav kaygısı sınavda potans�yel�n kullanımını nasıl

engeller?

Sınava g�recek olan k�ş� b�lg� düzey� yeterl� olsa b�le;

Sınav sorularını anlayamaz,

D�kkat�n� ver�ml� kullanamaz,

Öneml� kavram, anahtar kel�me, eş anlamlı

sözcükler� hatırlamada güçlük olur,

Çok �y� b�l�nen soruların b�le yanıtlarını unutab�l�r,

Yapamadığı soruya fazla zaman ayırarak zamanını

kötü kullanır,

Sınavdan sonra tüm yanıtları doğru b�ç�mde

hatırlama da yıkıcı kaygısı olan k�ş�lerde görülür.
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Etk�l� çalışma

Yaşam tarzı

Gerçekç� düşünce (Gerçek dışı düşünceler yer�ne)

D�kkat�n kullanımı

Kaygı azaltıcı tekn�kler

Sınav stratej�s� bel�rleme 

“H�ç heyecanlanmamalıyım.”

“SINAVLARDA HEYECANLANMAK DOĞAL, HEYECANIM DA BANA GEREKLİ.”

“D�kkat�m h�ç dağılmamalı.”

“DİKKATİM DAĞILABİLİR, BEN DİKKATİMİ EKONOMİK KULLANABİLİRİM.”

Sınav kaygısını kontrol etmekte kullanab�leceğ�m�z yöntem ve tekn�kler� 6 başlık altında toplayacak olursak bunlar;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Etk�l� çalışma: K�ş�n�n kend�ne ve günlük yaşantısına uygun b�r plan yapması çalışmadak� ver�m�n� olumlu yönde

etk�ler. Sınavda sorumlu olunan konuların ne olduğunu öğrenmek ve zamanı ona uygun ayarlamak gerek�r.  Düzenl�

planlanmış çalışma �ç�n eğ�t�mc�ler 50 şer dak�kalık seanslar, 5-10 dak�kalık aralar öner�yorlar. Çalışmanız ve anlama

düzey�n�z� en �y� değerlend�recek k�ş� kend�n�zs�n�z eğer s�z memnunsanız ve kend�n�ze ‘ben ver�ml� ve �y� çalıştım’

d�yeb�l�yorsanız o sınav �ç�n hazırsınız demekt�r.

2. Yaşam tarzı: K�ş�n�n kend�n� yorgun ve bunalmış h�ssetmes� kaygıyı yükselt�r ve d�kkat� olumsuz etk�ler. B�rey�n

bedensel olarak �y�l�k hal�, f�z�k� ve ruhsal sağlığına bağlıdır. Düzens�z beslenme, yeters�z d�nlenme g�b� nedenler yaşam

kal�tes�n� ve d�kkat� olumsuz yönde etk�ler.

3.Gerçekç� Düşünce: (Gerçek dışı düşünceler yer�ne) G�r�lecek olan sınav aynı olsa b�le her b�r öğrenc�n�n verd�ğ�

tepk�ler farklılık göster�r. Bu durumda yıkıcı kaygıya yol açan, k�ş�n�n bu olaya �l�şk�n düşünce, bakış acısı, �nançları,

beklent�ler�d�r. Bu düşünceler olumsuz, gerçek dışı, rahatsız ed�c�, ısrarlıdır. Sınav kaygısına da�r düşünce ve duygular,

b�rb�rler�yle �l�şk�l�d�r. B�rb�rler�n� etk�ler ve kuvvetlend�r�rler. Ders çalışırken Sınavdan önce, sınav sırasında ve

sonrasında, kend�n�ze da�r olumsuz ve kötüley�c� düşünceler�n�z� her fark ett�ğ�n�zde;

OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİNİZİN YERİNE GERÇEKCİ OLUMLU DÜŞÜNCELER KOYUN!

SINAV KAYGISINI KONTOL ETME
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“H�çb�r soruda takılmamalıyım, hemen yapmalıyım.”

“TAKILDIĞIM SORULAR OLABİLİR, BUNU GÖRÜRSEM DİĞER SORULARA GEÇERİM, BURADAKİ HER SORU BANA

PUAN KAZANDIRABİLİR.”

“Bu sınavda başarılı olamayacağım.”

“BAŞARILI OLUP OLMAMAYI DÜŞÜNMEK YERİNE, ELİMDE OLANI YAPMAYA ÇALIŞABİLİRİM, O DA DERS ÇALIŞMAK.

BU SORULARI YAPMA ŞANSIMI VE SINAVI KAZANMA ŞANSIMI ARTTIRIR.”

“Sınavı kes�n yet�şt�remeyeceğ�m.”

“ZAMANI İYİ KULLANMAK ELİMDE, DİKKATİMİ NELER YAPACAĞIMA, SORULARA VERİRSEM YETİŞTİRME OLASILIĞIM

ARTAR.”

“Sınavı kazanamazsam/�y� b�r puan alamazsam mahvolurum.”

“SINAVIN SONUCUNU DÜŞÜNEREK DEĞİL, ELİMDEN GELENİ YAPARAK DEĞİŞTİREBİLİRİM, BUNLARI DÜŞÜNEREK

ANCA ZAMAN KAYBEDERİM.”

“Bu sınavda başarısız olursam �şte o zaman ben b�r h�ç�m.”

“ALACAĞIM SONUÇ YALNIZCA SINAVIN BİR DEĞERLENDİRMESİ, BENİM, KİŞİLİĞİMİN, ZEKAMIN DEĞİL.”

“Eğer bu sınavda başarısız olursam , b�rey olarak da başarısız b�r� olurum.”

“BENİM BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİM SADECE BU SINAVLA SINIRLI DEĞİL.”

“Sınavda başarısız oldum.”

“SINAVDA BEN DEĞİL, BENİM DERS ÇALIŞMA DAVRANIŞIM BAŞARISIZ OLDU.”

“A�lem�n/arkadaşlarımın ben� takd�r etmes� �ç�n çok başarılı olmam lazım.”

“ONLARIN BENİ TAKDİR ETMESİ SADECE SINAVLA BAĞLANTILI OLMAMALI, BEN ONLARI BAŞARILI OLDUKLARI İÇİN

Mİ SEVİYORUM?”

“Kazanamazsam evdek�ler�n yüzüne nasıl bakarım, ben�m �ç�n çok fedakarlık ett�ler.”

“ONLAR ELİNDEN GELENİ YAPTILAR, BEN DE YAPMAM GEREKENLERİ VE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM.”

“Herkes�n d�kkat� üzer�mde, başaramazsam rez�l olurum.”

“NİYE REZİL OLAYIM, İLİŞKİLERİM SADECE BU SINAVDAKİ BAŞARIMA MI BAĞLI? ÖNEMLİ OLAN BENİM NE

İSTEDİĞİM VE NE YAPACAĞIM, DİKKATİMİ DİĞERLERİNİN İSTEKLERİNE ODAKLARSAM İŞİM ZORLAŞIR.”

“Sorunun cevabı hemen aklıma gelm�yor, bunun �ç�n de zaman kaybed�yorum.”

“EĞER HEMEN AKLIMA GELİRSE YAPARIM, GELMEZSE BUNUNLA UĞRAŞMAK YERİNE DİĞER SORULARA BAKARIM,

ZAMAN KALIRSA SONRA TEKRAR BU SORUYA DÖNERİM. YETERİNCE DENEME SINAVINA GİRDİM, UYGUN BİR

STRATEJİM VAR, PERFORMANSIMI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLİRİM.”

“Yapamayacağım! Ne zaman öneml� b�r şey olsa el�m ayağıma dolaşır, becer�ks�zleş�r�m.”

“YAPMAK DEĞİL, YAPMAYA ÇALIŞMAK BENİM ELİMDE, BEN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA

ÇALIŞABİLİRİM.”

SINAV KAYGISINI KONTOL ETME
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Yukarıdak� örnekte farklı duygulanımlara yol açan düşünce ve

yaklaşımları görülüyor. Kaygı yaratan düşünceler� yen�den

yapılandırma sürec� �çer�s�nde ele alırken, öncel�kle gerçekç�

düşünce tarzı �le sınava �l�şk�n yapmış olduğunuz hazırlıkları daha

gerçekç� değerlend�reb�lmen�z yararlı olacaktır.

4.D�kkat�n kullanımı: Kaygı arttığı zamanlarda, yaptığınız sınavdan

uzaklaşarak, düşünceler�n�z ve beden�n�zdek� f�z�ksel bel�rt�lerle

uğraşmaya başlarsınız.  Düşünce ve f�z�ksel bel�rt�ler�n�ze d�kkat�n�z

yöneld�kçe kaygınız artar,  kaygı artıkça sorular s�ze yabancılaşır ve

�lk defa böyle b�r soruyla karşılaşıyor g�b� olab�l�rs�n�z. Sonra

olab�lecek en kötü sonuçlar aklınıza gelmeye başlar, beden�n�zdek�

normal kaygı bel�rt�ler�n� çok kötü b�r şey olacak d�ye yorumlamaya

başlarsınız. Örneğ�n kalp çarpıntınızı ‘bayılıyorum’ m�de kasılmanızı

‘ş�md� kusacağım’ d�ye yorumlayab�l�rs�n�z. Bütün bunlar,

performansınızı düşürecek b�r kısır döngüyü başlatır. Sınavda

el�n�zden gelen�n en �y�s�n� yapmanız �ç�n gerekl� en öneml�

mekan�zmanız,  "DİKKAT!!!"  zarar görür. Sınav sorularından g�derek

uzaklaşırsınız… Normalde b�r kerede anladığınız ve yaptığınız soru

s�ze Ç�nce g�b� gel�r. Yapıcı kaygı yaşayan k�ş�ler bu uyarımları

sınavda daha fazla çaba sarf etmeler�ne yardımcı b�r �şaret olarak

algılarlar ve d�kkatler�n� sınava yönlend�reb�l�rler. Yıkıcı kaygı

düzey�nde olan b�reyler �se bu bel�rt�ler� doğal karşılamak yer�ne az

sonra kontroller� dışında başlarına gelecek b�r felaket�n haberc�s�

olarak değerlend�r�rler. D�kkatler�n� bedenler�ndek� uyarımlardan

uzaklaştıramazlar. Bu duruma bağlı olarak sınava yönel�k d�kkatler�

bölünmüş olur. Öyle k� d�kkat odaklarının bu şek�lde kayması bazı

durumlarda sınavı tamamlamalarına b�le engel olab�l�r. Sonuçta

“sınavda başarısız olacaklarına” �l�şk�n kehanetler� gerçekleş�r.

5. Kaygı azaltıcı tekn�kler: Kaygı durumunda ortaya

çıkan bedensel bel�rt�ler� azaltmada gevşeme

yöntem�n�n etk�s� b�l�msel olarak kanıtlanmıştır. Bu

nedenle kaygının yol açtığı rahatsız ed�c� bedensel

uyarımlarla baş etmede öneml� b�r yer� vardır.

Gevşemey�; en kolay yoldan sağlıklı b�r nefes alma

şekl� olan d�yafram nefes�n� alarak

uygulayab�l�rs�n�z. Bu nefes� daha �y� h�ssedeb�lmek

�ç�n gözler�n�z� kapatın, sağ el�n�z� karnınızın

üzer�ne, sol el�n�z� göğsünüzün üzer�ne koyun, eğer

d�yaframı harekete geç�recek şek�lde nefes

alıyorsanız sağ el�n�z�n hareket etmes� gerek�r.

D�yaframdan nefes alma b�r alışkanlık hal�ne

geld�ğ�nde gözünüzü kapatmanız, el�n�z� karın ve

göğüs üzer�ne koymanız gerekmez ve egzers�z� her

yerde uygulayab�l�rs�n�z. (Sınav �ç�n beklerken,

arabada vb.)

Daha önce yaşadığınız sınavlarda beden�n�z�n hang�

bölges�nde kasılma olduğuna d�kkat ed�n ve

gevşemey� bu amaçla kullanın. Solunumun

düzenlend�ğ� ve gevşemen�n sağlandığı durumda

beden�n�zdek� f�zyoloj�k tepk�ler olumlu yönde

değ�ş�r,  d�kkat� çeld�ren bel�rt�ler ortadan kalkar ve

sınavda �sted�ğ�n�z performansı göstereb�l�rs�n�z.
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Hang� alanlarda eks�kler�n�z var?

S�ze ver�len sınav süres�n� ne kadar ver�ml�

kullanab�l�yorsunuz? (Örn; ver�len süreden önce m� sonra mı b�t�r�yorsunuz, çok fazla zaman ayırdığınız sorular

oluyor mu, sınav sırasında zamanın nasıl aktığının ne kadar farkındasınız?)

Hang� alandak� soruları daha kolay ve kısa sürede yapıyorsunuz?

Hang� alandak� soruları yaparak sınava başlarsanız daha ver�ml� olacağını düşünüyorsunuz?

Herhang� b�r alandak� soruları nasıl b�r sıralamayla yaparsanız ver�m�n�z artar?

Sınav sırasında alanlar arasında nasıl b�r sıralama yaparsanız ver�m�n�z artar?

Bulunduğunuz ortamdak� d�kkat dağıtıcı faktörler� (örn; yan sırada burnu akan öğrenc�, şeker kağıdının ses�,

dışarıda konuşanların sesler�, yan sırada soruları çok hızlı cevaplayan b�r öğrenc� v.b.) nasıl görmezden gelerek,

kend� sorularınıza odaklanab�l�rs�n�z?

Sınav kağıdında kaydırma yapma olasılığını azaltmak �ç�n nasıl yollar �zleyeb�l�rs�n�z? (Örn; Deneme sınavlarını da

or�j�nal sınav cevap kağıtlarına �şaretleyerek prat�k yapmak, sınav sırasında cevapladığınız soruların yanına �şaret

koymak, cevaplarınızı b�r cetvel veya benzer� b�r kırtas�ye kullanarak �şaretlemek, sınav b�tt�kten sonra

cevaplarınızı gözden geç�rmek)

6. Sınav stratej�s� bel�rleme: Sınav süres�n� kend�n�z �ç�n en ver�ml� hale get�reb�lmek �y� b�r stratej�yle mümkündür.

K�ş�den k�ş�ye ver�ml� sınav �ç�n saptanacak stratej�ler farklıdır. Çünkü, k�ş�ler�n b�lg� b�r�k�mler�, b�lg�y� hatırlama, okuma

ve yazma hızları değ�ş�r. Deneme sınavlarına g�rerek ve sınav sonunda davranışlarınızı değerlend�rerek başarınızı

yükseltecek en �y� stratej�y� gel�şt�reb�l�rs�n�z.

NASIL MI ?
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Anne – Babalara Öner�ler

Sınavın sonucuyla �lg�l� bel�rs�zl�ğ�n olması, genç kadar anne babaların da kaygı yaşamalarına neden olmaktadır. Bu,

anne babaların çocuklarının okul ve sınava hazırlanma sürec�yle daha fazla �lg�lenmeler�ne ve denet�m altında tutmaya

çalışmalarına neden olab�l�r. Anne babanın çocuğunun başarısını artırmaya yönel�k bu çabaları amaçlarının dışında

gel�şeb�l�r. Gençler�n daha fazla baskı h�ssetmeler�ne ve kaygının  artmasına neden olab�l�r. Kaygıyı arttırmasa b�le,

anne ve babayla  �l�şk�ler�n� zorlayab�l�r.

Sınav dönem�nde anne babaların çocuklarıyla �lg�lenmeler� ve desteklemeler� gerek�r. Ne kadar �lg� ve desteğe �ht�yacı

olduğu konusunda çocuğunuz s�ze rehberl�k edecekt�r. Bunu sözel ya da davranışlarıyla gösterecekt�r.

Sınavın ve sınava hazırlanmanın sorumluluğunu çocuğunuza bırakmalısınız. Çocuğunuzun yer�ne get�rmes� gereken

sorumlulukları üstlenmemel�s�n�z. Sınav önces�nde sınavın sonucunda olab�leceklerle �lg�l� konuşulması sınav sürec�ne

olumlu b�r etk�den çok, olumsuz etk�s� olab�l�r. Öneml� olanın sınav anında potans�yel�n� en �y� şek�lde kullanab�lmes�

olduğunu çocuğunuza hatırlatın. 

Gelecekle �lg�l� beklent�ler�n�, hedefler�n� s�zlerle konuşmak �sterse, f�k�rler�n�z� kabul ett�rmeye değ�l mantıklı olarak

tartışmaya hazır olun. Onun f�k�r ve �stekler�ne değer verd�ğ�n�z� bel�rt�n. Anne baba olarak çocuğunuzla �lg�l� beklent�n�z

gerçekç� olmalıdır. Bunun �ç�n çocuğunuzu �y� tanımalı ney� başarıp ney� başaramayacağını b�lmel� onu özgün k�ş�l�ğ�

�ç�nde değerlend�reb�lmel�s�n�z.

Çocuklarınızı h�çb�r zaman başkalarıyla kıyaslamayın, her b�r b�rey�n d�ğerler�nden farklı k�ş�l�k ve potans�yele sah�p

olduğunu unutmayın.

Anne babanın sınavın zor olduğu ve çocuğunuzun kazanamayacağını düşünmes� onun kaygısını artıracak ve

potans�yel�n� kullanmasını engelleyecekt�r. Anne baba olarak yıkıcı değ�l yapıcı düşünce �çer�s�nde olmanız çocuğunuza

daha fazla yardımcı olmanıza neden olacaktır. Övgüde de ve eleşt�r�de de aşırıya kaçmayın. K�ş�l�ğe değ�l davranışa

odaklanın . Genelleme yapmayın. Çocuğunuza güven�n. Davranışlarından ve bunların sonuçlarından kend�ler�n�n

sorumlu olduğunu unutmayın, sadece destek olun. Ona olan sevg�n�z�n sadece bel�rl� koşullara bağlı olmadığını, her

durum ve koşulda sev�p, destekleyeceğ�n�z� davranışlarınız ve sözler�n�zle bell� ed�n.

Kaygı bulaşıcı b�r duygudur. Anne ve baba olarak çocuklarınızın en yakınındak� temel modellers�n�z. Çocuklar sadece

DUYDUKLARIYLA değ�l GÖRDÜKLERİYLE de öğren�rler ve uygularlar. Yapıcı düşünerek kaygınızı kontrol altında tutmaya

çalışın. Sınav dönem�nde sak�n ve huzurlu a�le ortamı başarıyı artırab�l�r. Potans�yel�n� en �y� şek�lde kullanab�lmes�nde k�

payınızı düşünerek �lg� ve desteğ�n�zle çocuğunuzun yanında olun.
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Kaygıyı azaltmak �ç�n SADECE profesyonel k�ş�lere (Ps�kologlar, ps�k�yatr�stler, ps�koloj�k danışma ve rehberl�k

uzmanları) ve profesyonel kurumlara  başvurun.

Sınav kaygısını azaltan ya da z�h�n açıcı �laçlar önerenler olab�l�r.  Performansınızı artıracağını düşünerek

kullanacağınız

�laç d�kkat�n�z� azaltab�l�r, uyku hal� vereb�l�r. Dolayısıyla performansınız düşer.  İlaç kullanıp kullanmayacağınıza

sadece doktor karar vereb�l�r.

Sınava yakın her zamank� uyku alışkanlıklarınızı değ�şt�rmeden, d�nleneb�leceğ�n�z kadar uyuyun.

Alışkın olmadığınız yen� tat ve y�yecekler� en azından son b�r hafta denemey�n. Alışkın olduğunuz şek�lde

beslenmeye devam ed�n.

Sınav önces�nde sınava g�receğ�n�z yer� görün ve nasıl g�deceğ�n�z� bel�rley�n.

Sınav günü g�deceğ�n�z yer�n mesafes�n� düşünerek end�şe yaşamadan zamanında sınav yer�nde olmaya çalışın.

Öncel�kle yarıştığınız k�ş� kend�n�zs�n�z. UNUTMAYIN !!!! Sınav süres�n�  en �y� şek�lde değerlend�rmek s�z�n el�n�zde.

Yapıcı düşünün h�çb�r kaygı bel�rt�s�n�n s�z�n performansınızı en �y� şek�lde kullanab�lmen�ze ve d�kkat�n�z�

azaltmasına �z�n vermey�n.

Sınavın sonucuna değ�l, sınav süres� boyunca performansınızı en �y� şek�lde kullanab�lmek �ç�n sorulara odaklanın.

D�kkat�n�z� d�ğer adaylara, çevrede k� herhang� b�r ses ve/veya gürültüye değ�l kend� sınav k�tapçığınıza, sorulara

ve cevap kağıdınıza odaklanın.

Öğrenc�ye Öner�ler
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