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Her adım bir başlangıçtır. Başlangıç ise hedefe giden yolda atılan ilk önemli adımdır. Eğer çı-
kılan yolda emek harcanmışsa yolun sonunda mutlaka başarı da vardır.  Hedefe giden yol bazen 
zorlu bazen ise kolaydır. Ancak büyük hedeflere kolay ulaşılamayacağı asla unutulmamalıdır.

Bu yolda hedef olmazsa olmazdır. Hedeflediğiniz gelecek için önünüze gelen fırsatları değerlen-
dirmeniz gerekir. Hepimizin öncelikli amacı hayatta başarılı olmaktır.

EĞİTİMCİ
özkan çakır

Bizlerin hedefi sizleri sınavlarda göstereceğiniz tam başarının yanında; sosyal, kültürel anlamda 
da hayatta başarıyı yakalamış bireyler olarak yetişmenize katkıda bulunmaktır. .

Işte yıllardan beri bu sebeple Anadolu Lisesi ve üniversite sınavlarına hazırlanan siz gençlere yol 
göstermek için bilgilerimizi bu kitapçıkla aktarıyoruz. 

Amacımız aşılması gereken bu zor ve engebeli yolda sevincinizi, heyecanınızı sizlerle paylaşmak 
ve sizlere yardımcı olabilmektir.

Kendinize güvenin ve inanın. Unutmayın. Başarıda şansa yer yoktur. Herkes kendi şansını kendi 
yaratır. Ayrıca her öğrencinin başarı hikâyesi farklı olabilir.

Başarıya giden yolda birbirinden çok farklı hikayeler yaşansa da başarı tesadüf değildir.  

Başarının her daim yanınızda olması temennisiyle. . .
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OGRENMEYI 
OGRENMEK

Öğrenme, davranışların değişmesidir. Bilmediğimiz bir bilgiyi 
bilir hale gelmemiz, yapamadığımız bir etkinliği uygulayabilir 
duruma gelmemiz bir öğrenmedir. Öğrenme yaşam boyu devam 
eder. Klasik eğitim sisteminin temel özelliği yaygın bir şekilde 
bilgi sunmaya dayalıdır. 21. yy’da ise bilginin kazandırılması de-
ğil, bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi önem kazanmaktadır. 
Bir başka ifade ile “öğrenmeyi öğrenme” ön plana geçmektedir.

Öğrenme işinin zaman, araç, merak, irade ile yakın ilgisi vardır. irade ve zamanın nasıl 
kullanacağını bilmek, öğrenme yollarını bilmektir.

Öğrenme, sanıldığının aksine zor ya da sıkıcı bir olay değildir. 
Önemli olan sadece belli aşamaları dikkatlice izlemek ve uy-
gulamaktır.

Öğrenme bir amaca yönelik olmalıdır. Amaçsız öğrenme 
olamaz. Amaçlı çalışma aynı zamanda öğrenmeye karşı bi-
reyde istek uyandırır. Öğrenmeyi güçlendirir.

Öğrenme tecrübeye dayanmalıdır. Tecrübe ile öğrenilen 
bilgiler öğrencinin benliğini sarar ve onda manevi bir haz 
duygusu oluşturur. Öğrencinin kendine güvenini artırır.

Öğrenme isteğe bağlı olmalıdır. Bu istek de öğrenilecek 
konunun ana hatlarının önceden kavranmış olması ile ya-
kından ilgilidir. Sadece okulda başarılı olmak, sınavları 
geçmek için çalışmayınız, öğrenmek için çalışınız.

KENDİNİ 
ZORLA! 
ÇÜNKÜ 
KİMSE 
BUNU 

SENİN İÇİN 
YAPMAYACAK

İyİ bİr başlangıç yarı 
yarıya başarı demektİr



4

Beynimizin hızlı öğrenme için dinlenmeye ve uykuya ihtiyacı vardır. Yorgunsanız 20 dakika 
dinlendikten sonra yeni bir şey öğrenmeye çalışın. 

Araştırmalara göre beynin işleyişi, beslenmeyle de doğrudan ilişkilidir.

Beynimiz denizdeki elektro-kimyasal hareketlere sahiptir. Yeterince su içmezseniz ve  elektrik 
üretmezseniz düzgün konsantre olmanız mümkün değildir.

Beynimiz soruları sever. Bir soru geldiğinde ya da bir kitap okuduğunuzda beynimiz otomatik 
olarak cevabı aramaya başlar ve  bu da öğrenme hızını artırır.

Beynimizin bir ritmi vardır. Gün boyunca değişik alarmlar verir. Öğrenme zamanlarınızı belirli 
periyotlara dağıtırsınız bu zaman içinde bir öğrenme temposuna alışırsınız.

EĞER PES 
ETMEK ÜZEREYSEN
“NEDEN” 
BAŞLADIĞINI 
HATIRLA!

BEYNiMIZ  NASIL 
OGRENIR?

BAŞARI İÇİN ÇOK ŞEY GEREKİR. AMA BUNLARIN 
EN ÖNEMLİSİ KENDİNE GÜVENMEKTİR

Beynimiz renkleri sever. Çalışırken renkli kalemler ve renkli kağıtlar kullanın. 
Renkler hafızaya çok yardımcı olur. Beynimiz herhangi bir konuya en fazla 25 dakika 
konsantre olabilir. 30-40 dakika çalıştıktan sonra muhakkak 10 dakika ara vermelisiniz.

Beynimiz ve vücudumuz birlikte hareket eder. Vücudunuz 
kendini sağlıklı hissetmezse ve doğru şekillerde hareket 
etmezse beyniniz mesajı alır ve yeni bir öğrenmeye ka-
panır. O yüzden yaşadığınız yer, yattığınız yatak, oturdu-
ğunuz sandalye büyük önem taşır. Vücut pozisyonunuz 
düzgün olduğu sürece, öğrenme seviyeniz de artar.

Beynimizin oksijene ihtiyacı vardır. Bol bol oksijen alın 
ve egzersiz yapın. Günlük en az 30 dakika açık havada 
yürüyüş öğrenmenizi artıracaktır.



5

Beynimiz bir seferde yalnız tek bir konuyu çalışırsa öğrenme artar. Öğrenme esnasında birden 
fazla şeye odaklanmayın. Beynimiz milyonlarca hücreden oluşmuştur. En büyük düşmanınız ise 
stresdir. Stres ile başa çıkmanın tek yolu egzersiz yapmak ya da bir hobiyle ilgilenmektir.

Beynimiz biz ona bir şeyler söylemediğimiz sürece hiçbir şey bilmez. Kendi kendinize konuşmayı 
öğrenin. Emin olun çok daha hızlı öğrenen biri olacaksınız.

Beynimiz vüdumuzdaki diğer kaslara benzer. Çalıştığı sürece gelişir ve sağlıklı kalır.  Beyninize 
bol bol egzersiz yaptırın. Beynimizin sürekli tekrarlamaya ihtiyacı var. Kısa çalışma süreleri ve 
çok tekrar, uzun çalışma sürelerinden daha iyi sonuç verir.

Beynimiz okuyabildiğimizden daha hızlı anlar. Böylece gözlerinizi daha hızlı kullanmayı öğrene-
bilirsiniz.

Beynimiz bağlantıları sever. Bir şey öğrendiğimizde bunu kendinize sormayı unutmayın. Bu hafı-
zanıza yardımcı olacaktır. Çünkü kendinize sorduğunuz sorular yeni bağlantılara yol açacak ve 
sizi, bildiğinizden farklı yollara götürmeye çalışacaktır. 

Beynimizin harekete ihtiyacı var. Vücudumuzun hareket halinde olması, görsel öğrenmenizi 
çok hızlandırır. Oturduğunuz yerden öğrenmek yerine hareket halinde öğrenmek çok daha 
iyi sonuçlar verir. Tekrarlarınızı hareket  halinde yaparsanız öğrenme hızınızın değişeceğinizi 
göreceksiniz.

Beynimiz eğlenceyi sever. Eğlenerek öğrenmek çok kolaydır. Öğrenmek yaşamdır. Öğrenmek 
eğlenmektir.

“YÜREK VE 
AKIL BİR İŞ 

ÜSTÜNDE 
YOĞUNLAŞIRSA 

DÜNYADAKİ 
HİÇBİR ŞEY 

İMKÂNSIZ 
DEĞİLDİR”



6 Öğrenme amaçlarımız, öğrenme gerekçelerimizle yakından ilgilidir. Amaçlarımızı belirlerken 
nelere önem verdiğimizi bulmak işimizi kolaylaştırır. Uzun dönemli amaçlar için şu soruları sor-
mak yerinde olur:

İMKÂNSIZA 
ULAŞMANIN

TEK YOLU
ONUN MÜMKÜN 

OLDUĞUNA 
İNANMAKTIR

- ALICE IN WONDERLAND

On yıl sonra nerede, ne yapıyor olmak istiyorum?
Nasıl bir yaşam tarzım olmasını istiyorum?
Beklentilerimin ne kadarını gerçekleştirebilirim? 

Amaçlarınızı belirlediyseniz önceliklerinizi de saptamak kolay olacaktır. Çünkü önceliklerimiz bizi 
amaçlarımıza götürecek yollar veya yöntemlerdir. Ders çalışmak istediğimiz hâlde televizyon izle-
mekten müzik dinlemekten ve sohbet etmekten kendimizi alamıyorsak önceliklerimizi yeniden göz-
den geçirmemiz faydalı olacaktır. Ayrıca 3T’den uzak durmanız gerekiyor: telefon, tablet, televizyon

DAHA ÖNCE HİÇ SAHİP OLMADIĞIN BİR ŞEYE 
SAHİP OLMAK İSTİYORSAN 
DAHA ÖNCE HİÇ YAPMADIĞIN BİR ŞEY YAPMALISIN.

Öğrenmenin en önemli faydalarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

- Kişiliğinizi güçlendirir.
- Kendinize güven duymanızı sağlar.
- Takdir ve hayranlık uyandırır. 
- Yaşamınızı kolaylaştırır.
- Ihtiyaçlarınızı karşılar.
- Geleceğinize yatırım yapmanızı sağlar.

OGRENME AMACIMIZI 
NASIL BELIRLERIZ?
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ZAMANINI HEP ENGEL
ARAMAKLA GEÇİRME!
BELKİ DE HİÇ ENGEL YOKTUR
- FRANZ KAFKA

NASIL
OGRENIRIZ?

Insan zihni dakikada 600 kelimelik bir konuşma hızını alma kapasitesine sahiptir. Nor-
mal bir konuşmanın hızı dakikada 150 kelime civarında olduğuna göre dinleme sırasında 
zihnimizde her dakika için 450 kelimelik bir boşluk kalmaktadır. Işte bu boşluk, dikkatin 
dağılmasını kolaylaştırır. Bunun önüne geçmek için, zihni bir noktada yoğunlaştırmak 
gerekir. Örneğin; yüksek sesle okuma, okurken önemli yerlerin altını çizme, okuduğumuz 
önemli yerleri zihinden tekrar etme ve dersi dinlerken not tutma zihnimizi yoğunlaştırma-
mıza  yardım eder. Bunun için öncelikle kişiler, nasıl öğrendiklerini keşfetmelidir. Çünkü 
bu, daha iyi öğrenmenin ilk basamağıdır. Asıl problem, öğrendiklerimizi bilip bilmeme 
arasındaki farkı görememizden kaynaklanır. Çoğu kez bildiğimizi bile bilmiyoruz. 

Bu da nasıl öğreneceğimizi fark edemediğimiz-
dendir. Bir soru sorulduğunda ya sorunun 

üzerine atlarız ya da çözüme nereden baş-
layacağımızı bilemeyiz. Nasıl davranacağı-
mızı bilemeyince de kendimizi iyi hisset-
meyiz.
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YÜREK VE AKIL BİR İŞ ÜSTÜNDE 
YOĞUNLAŞIRSA DÜNYADAKİ 
HİÇBİR ŞEY İMKÂNSIZ DEĞİLDİR
- SPARTACUS

Her bireyin farklı yöntemlerle 
bilgiye ulaşma ve bilgiyi 
kayıt etme tarzı vardır.

Görsel öğrenenler: Dünyayı görerek algılar, çok fazla gözlem yapar, ayrıntılara dikkat eder, hızlı 
konuşurlar; dinlerken kağıt üzerinde bir şeyler karalamaktan, okumaktan, yazmaktan ve plan 
yapmaktan hoşlanırlar.

Eğer görsel öğrenen biriyseniz düzenli olan, kalabalık olmayan bir mekânda ders çalışmak, ders  
dinlerken not almak, konuyu mümkün olduğunca görsel malzemeyle (grafik, harita, şekil, tablo, 
sembol, akış şemaları, kelimelerin altını çizmek) destekleyerek çalışmak başarınızı artıracaktır.

Işitsel Öğrenenler: Dünyayı söz ve seslerle algılar, konuşmaları zihinlerinde ve bazen de yüksek 
sesle tekrarlar ve sistematik konuşurlar.

Eğer işitsel öğrenen biriyseniz sessiz bir çalışma ortamını tercih etmek, üzerinde çalışılan bir 
konuyu yüksek sesle okumak hatta mümkünse arkadaşlarla çalışmak yararlı olacaktır.

Dokunsal Öğrenenler: Dünyayı duyularıyla algılar, insanların duygularına çok önem verirler. 
Konuşurken insanlara veya nesnelere dokunmaktan hoşlanırlar.

Eğer dokunsal öğrenen biriyseniz anlatılanları kendi ifadelerinize dönüştürerek kısa notlar al-
mak, öğrenilen konuyu önceki bilgilerinizle ilişkilendirmek, konunun yaşamla ilişkisini kurmak 
verimi arttıracaktır. Öğrenme sürecinde ne kadar çok duyu işin içine katılırsa, öğrenme ve 
hatırlama o oranda artacaktır.

Ayrıca dokunsal öğrenen öğrencilerin mümkün olduğu kadar kendi istediği yerde ders çalışması 
gerekir.

OGRENME 
STILLERI
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NEREYE 
GİTTİĞİNİ 

BİLEN BİR 
İNSANI 
KİMSE

DURDURMAZ!

HİÇ 
AKLINDAN 
ÇIKARMA 
GENÇ 
ADAM:
ÖĞRETMENLER 
KAPIYI 
AÇAR,
İÇERİYE 
KENDİN 
GİRERSİN
- CHEN HAİ YANG

Iletişimin ve teknolojinin çok güçlendiği dünyamızda en iyi çö-
züm öğrenmedir. Gerçek öğrenme insanın özünde var olan bir 
şeydir. Öğrenme sayesinde daha önceleri hiç yapamadığımız şey-
leri yapabilmeye başlarız. Öğrenme yoluyla kendimizi ve bakış 
açımızı geliştiririz. Hiçbir şey bize hazır bilgi olarak gelmez. Bazı 
şeylerin üstesinden gelmek için öğrenmeyi istemek gerekir. As-
lında her insanın içinde öğrenmeye karşı büyük bir açlık vardır. 
Başarılı olabilmek için de öğrenmeyi istemeniz gerekir. Öğren-
diğiniz bilgilerin sizi istediğiniz lise ve üniversiteye götüreceğini 
düşünmeniz, öğrenme isteğinizi tetikleyecektir. 

Her şey düşüncelerde başlar. “Başarısızım” dedikçe başarılı ola-

mazsınız. Başarılı olmak istiyorsanız “Başarılıyım” demeniz ge-

rekir. Yapmanız gereken şey, olumsuz düşüncelerinizi bir daha 

hatırlamamak üzere bir kenara itmektir. Sonrasında ise, hayal 

kurmanız gerekir.

Istediğiniz şeye odaklanır ve onu yürekten isterseniz mutlaka 
gerçek olacaktır. Bunun önüne sizden başka hiç kimse geçemez. 
Isteklerinizin önündeki en büyük engel “siz”sinizdir. Içinize bir 
şüphe düşerse “acaba olmaz mı” diye, bu durum size olumsuz 
olarak geri dönecektir.

ogrenmeye 
Isteklı mısınız?
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HER DİSİPLİNLİ 
ÇABANIN

BİRDEN ÇOK 
ÜRÜNÜ VARDIR.

- JİM ROHN

Size önerimiz:

- Yeni şeylerden zevk almayı öğrenin.
- Okuduğunuz dersler sizin için zor değildir, biraz çaba gösterir-
seniz mutlaka başarırsınız.
- Okuduğunuz derslerin gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz, bu 
durumu değiştiremeyeceğinize göre yakınmaktan vazgeçmeli ve 
bir adım atmalısınız.
- Ders çalışmayı oyun haline getirin.
- Çalışmak için mutlaka uygun zamanı ve yeri seçin.
- Bugünün işini yarına bırakmadan başladığınız işi bitirin. 
- Sabırlı olun.
- Kendinizi kandırmayın.

Mükemmel olmayı hedeflemeyİn. 
Yanlış yapmaktan korkmayın, 
korkarsanız yenİ şeyler öğrenme ve 
gelİşme olanağını kaybedersİnİz.

BAŞARILI OLMAK İSTİYORSAN 
BAŞARISIZLIKLARIN SANA ÖĞRETTİKLERİNİ 
ASLA UNUTMAMALISIN!

Öğrenme isteği taşımayan ve öğrenmenin gerekliliğine inanmayan bir öğrenciye, hiçbir ders aracı 
ve hiçbir öğretmen yardımcı olamaz. Istek olmadığı zaman ilgi ve dikkat kolayca dağılır. Bu da 
başarıyı etkileyen en önemli engeldir. Ancak bazı öğrenciler yeterince istekli olmalarına ve gayret 
göstermelerine rağmen, beklenilen başarıyı gösterememektedir. Bu durum, çok büyük bir ölçüde 
çalışma yöntemini bilememekten kaynaklanmaktadır. Verimli ders çalışma yollarını öğrenen orta-
lama bir öğrenci, zamanını ve enerjisini verimli şekilde kullanarak başarılı olabilecektir.
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OKUYARAK 
OGRENME

HERKESİN 
BİR HAYALİ VARDIR, 

ASIL SORU:
BUNUN 

İÇİN ÇABA 
GÖSTERECEK MİSİN?

Çok genel bir anlamda okuma, bir konuyu öğrenmek için, yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu 
sessizce çözümleyip anlama ya da aynı zamanda seslere çevirme işidir. Okuma, bireyin bilgi düzeyini 

artırır. Kişiye yeni düşünce olanakları yaratarak kişinin genel kültürünü geliştirmesini sağlar.

Etkin ve Hızlı Okuma için:

- Okuduğunuzu düşünüp yorumlamanız gerekmektedir. Eğer anlatılan konuları anlamaya ve yo-
rumlamaya çalışmadan kelime karmaşası içinde bocalarsanız etkin okuma gerçekleşmeyecektir. 

- Eleştirel gözle bakmak, konunun ne derece doğru olabileceği konusunda fikir yürütmeyi gerek-
tirir. Yazılan her şeye karşı doğru veya yanlış kanaatinde olursanız çok çabuk fikir değiştirirsiniz.

- Çeşitli kaynaklardan yararlanmalısınız.

- Okuyarak kendinizi geliştirebileceğinize inanırsanız zevk alırsınız. Aksi halde okumak sizin için 
bir yüktür.

- Okurken kelimelerde takılmayın ve genel bir anlam çıkarmaya çalışın. 



12

AÇILMAMIŞ KANATLARIN 
BÜYÜKLÜĞÜ BİLİNMEZ!

- ANDRE GIDE

- Şekil, grafik ve resimlerden kesinlikle yararlanın. Kısa ve öz verileri toplu hâlde 

buralarda görebilirsiniz.

- Yüksek sesle okumak ve dudak kıpırdatmak okuma hızını keser.

- Dikkatinizi toplamalısınız.

- Çevre ile ilgilenmemelisiniz.

- Gözlerinizi kelimeye takmamalısınız.

- Ses tellerinizi titreştirmemelisiniz.

- Okurken geriye dönmemelisiniz.

- Kelime grubunu tek bakışta okumalısınız. 

- Hoşlanılan sözcüklerde yavaşlamamalısınız.

- “Hızlı okursam anlayamam.” düşüncesinde olmamalısınız.

- Zaman sınırlaması yaparak okumalısınız.

- Hızlı okumak için pratik yapmalısınız.

- Anlaşılması güç konuları yavaş okumalısınız.

- Her paragrafın sonunda ana fikre ulaşmaya çalışmalısınız. Kitapla ilgili kısa bilgiyi 

kitabın ön sözünden, içindekilerden ve arka kapaktaki sunumdan öğrenebilirsiniz.

İDDİALI 
OLMAZSAN 

BAŞARILI
OLAMAZSIN

İDDİALI 
OLACAKSIN
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Etkin okumayı engelleyen durumlardan kurtulmak için:

- Değişik konulu yazılar okumalısınız.
- Belirli bir zaman diliminde okumaya çalışmalısınız.
- Okurken bir anda daha çok sözcük görmeye çalışmalısınız.
- Kendinizi daha fazla okumaya zorlamalısınız.
- Okurken ana düşünceye ulaşmaya çalışmalısınız.
- Okurken metne kendinizi vermeye çalışmalısınız.
- Okurken metni anlama konusunda kendinize güven duymalısınız.
- Okumayı dudaklarla değil beyinle sürdürmelisiniz.

Yavaş okuruz, çünkü:

- “Hızlı okursam anlayamam.” inancına sahip olmak,
- Heceleyerek ya da kelime kelime okumak,
- Sesli okumak, ağzı ya da dudakları kıpırdatmak,
- Bir yazıyı okurken kelimeleri tekrar etmek ve geriye dönmek,
- Kelime haznemizin yetersiz olması,
- Okurken yazıyı parmakla ya da kalemle takip etmek, 
  gibi nedenler yavaş okumamıza neden olur,

Nasıl Hızlı Okuyabiliriz?

Hızlı okumanın 2 temel ilkesi vardır:
Göz ritminin hızlandırılması
Blok görmek (Aynı anda 2 ya da 3 kelimeyi kavramak)

Bu ilkelerin gerçekleştirilmesi için öncelikle gözün eğitilmesi, göz kaslarının güçlendirilmesi, göz 
açısının geliştirilmesi; ayrıca el-göz egzersizleri, bilgisayar egzersizleri, kart egzersizleri ve çizim 
egzersizlerinin yapılması gerekir.

YAPILIRKEN HEYECAN DUYULMAYAN İŞLER BAŞARILAMAZ
- EMERSON

HER BAŞARI,
SABIR İLE ZAMANI 

BİRLEŞTİREREK 
SAĞLANIR.

- HONORE DE BALZAC
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DINLEYEREK
OGRENME 

BÜTÜN 
USTALAR 

BİR 
ZAMANLAR 

ÇIRAKTI

BİLGİ BEŞ 
HARFLİDİR. 

BEŞTE 
DÖRDÜ 

“İLGİ” DİR
- MÜMİN SEKMAN

Dinleme bir beceridir. Bu beceri bir takım ilke ve yöntemlerle 
çok daha etkili bir şekilde kullanılabilir. Insan iletişminin % 90’ı 
sözel olarak yapılmaktadır. Bu iletişimin ancak yarısı kısa bir 
süre sonra hatırlanabilir. Aradan daha fazla zaman geçtiğinde ise 
%20 - 25’ini bile zor hatırlarız. Bütün bu nedenlerden dolayı etkili 
dinleme ilke ve yöntemlerini öğrenip bunları uygulamak daha 
da önem kazanır.
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Niçin Etkin Dinleme?

- Etkin dinleme, yeni bilgileri öğrenmek değildir. 

- Derste dinleyerek öğrenen öğrenci, öğrendiklerini az bir çalışma 

ile pekiştirebilir. Derste dinlemeyerek evde öğrenmeye çalışmak, 

boşa zaman harcamaktır.

- Etkin dinleme, dinlenen konuların ve bilgilerin eleştrilebilmesini kolaylaştırır.

- Etkin dinleme, öğrenciye konuşulan konunun ana düşüncesini ve önemli yanlarını 

görme olanağı verir.

- Etkin dinleme yoluyla öğrenci, konuşmacı tarafından söylenen yeni sözcüklerin anlamını 

sözlüğe başvurmadan çözümleme olanağı elde eder. Böylece sözcük dağarcığını daha hızlı 

zenginleştirir.

- Dersi dikkatli bir şekilde dinlemek ve daha sonra kullanabileceğiniz notlar almak da verimli 

ders çalışma tekniklerinden biridir.

Dersten Önce:

- Kendinizi dersi dikkatli ve not tutarak dinlemeye hazırlayın.

- Kendinizi bir önceki derste öğrendikleriniz konusunda yoklayın. Neleri, ne kadar 

hatırlıyorsunuz?

- Eğer dersten önce size bir okuma ödevi verilmişse buna da bir göz atın ve kendinizi konuya 

hazırlayın.

- Kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak uyanık tutun. Derse aç girmeyin. Sınıfta ortalara ya da 

önlere oturun ve dikkatinizi öğretmene verin.

- Her ders için ayrı not tutabileceğiniz defterler hazırlayın.

HIRS, DOĞRU KULLANILIRSA BAŞARI ELDE EDİLİR.

KURU PANTOLON İLE BALIK TUTULMAZ
- CERVANTES

KENDİNE GÜVEN 
KAZANMANIN EN İYİ YOLU, 

BAŞARISIZLIĞA 
İMKÂN VERMEYECEK 

KADAR İYİ 
HAZIRLANMAKTIR.
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Ders Sırasında:

- Dikkatinizi dağıtacak şeylere ve sıkılmaya karşı kendinizi korumaya çalışın.

- Önemli noktaları ve ipuçlarını not alıp işaretleyin.

- Eğer öğretmenin konuşmasını anlamakta zorlanıyorsanız ya da dinlemenizi zorlaştıran 

başka bir durum varsa konuşmanın içeriğine odaklanın. 

- Duyduklarınızı kendi cümleleriniz ile yazın.

- Yeterince not tutmadığınızı düşünüyorsanız sayfayı 5 parçaya ayırıp her 10 dakikada bir 

bu beş bölümden birini doldurun. 

- Anlamadığınız yerleri muhakkak sorun. 

- Dersin sonuna doğru gelindiğinde, defterinizi kaldırıp çıkmak yerine öğretmenin 

söylediklerine daha çok dikkat edin. Çünkü ders sonunda öğretmenler genellikle önemli 

noktaları tekrar eder ya da sınavlarda karşılaşabileceğiniz örnekler verir.

BÜTÜN BÜYÜK 
İŞLER, 
KÜÇÜK 
BAŞLANGIÇLARLA 
OLUR.

- CİCERO
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BAŞARININ 
%5’İ 
YAPMAYI 
BİLMEKTEN, 
%95’İ 
YAPABİLMEK-
TEN 
OLUŞUR.

BUGÜN 
YAPTIĞINIZ ŞEY,
TÜM YARININIZI
İYİLEŞTİRİP 
GELİŞTİREBİLİR.
- RALPH MARSTON

Dersten Sonra:

- Dersten sonra aklınıza takılan, anlamadığınız bir yer kalma-
masına dikkat edin. Anlamadıklarınızı ya öğretmeninize ya da 
sınıf arkadaşlarınıza sorun.

- Kaçırdığınız ya da yanlış anladığınızı fark ettiğiniz noktaları 
diğer kaynaklardan da araştırın. 

- Notlarınızı temize çekin. Ana fikirlere hatırlatma notları ko-
yun ya da renkli kalemlerle önemli noktaları işaretleyin. 

- Derste tuttuğunuz notlardan farklı bir yere kendi fikirlerinizi 
ve konunun sizde uyandırdıklarını ayrıca not alın.

Dinleyemeyiz Çünkü:

Dinleme ortamında dikkat dağıtan uyaranlar dalgınlığa neden 
olur. Dalgınlık etkili dinlemeyi önler.

Dinleyenin duygusal sorunları dikkatin yoğunlaşmasına engel 
olur.

Ön Yargılı Olma: 

Konuşmacıya ya da konuşma konusuna karşı konuşma başlama-
dan önce bazı düşünceler geliştirilir. “Zaten bunları biliyorum.” 
ya da “Bunun konuşması dinlenir mi?”gibi düşünceler dinleme-
nin etkisini azaltır.

Konuya Karşı Ilgisizlik:

Öğrencinin anlatılan konuya ilgi duymaması, o dersten nasılsa 
başarısız olacağını düşünmesi, anlatım sırasında başka şeylerle 
ilgilenmesi gibi nedenler dinlemenin gücünü azaltır.
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hafızamız

Bilgi bize çevremizden ulaşır. Bilginin yorumlanmasında bir so-
run yoksa onu kısa süreli hafızaya kaydetmek için çok dikkatli 
olmak durumundasınız. Sınavlara okuyarak hazırlanan biri için; 
not tutarak çalışma, notları temize çekme ve ana fikirleri küçük 
kartlara yazıp ara ara bakma hem öğrenmeyi hem de hafızada 
tutmayı kolaylaştırır. Hafızanın güçlenmesi çok tekrar etmek ile 
mümkün olur. Konu adeta ezberlenmiş gibi belleğinize yerleşir. 
Bu yolla öğrenme ise bilgilerin unutulmasını önler. Hafızayı güç-
lendirir. Bazı şeyleri ezberlerken zorlanıyorsanız kısaltmaları kul-
lanabilirsiniz.

NE KADAR
BAŞARILI
OLURSANIZ
O KADAR
ÖZGÜR
OLURSUNUZ!

Hafıza, bir insanın aklında tutabileceği birçok şeyden dafa fazlasını içerebile-
cek, çok farklı ve karmaşık bir olgudur. Bazı kişilerin hafızaları diğerlerine göre 

daha iyi hatta mükemmel diye tanımlanırken gerçek olan şu ki birçok insan, 
hafızasını etkin ve verimli kullanmayı sağlayacak yöntemlerden yararlanmakta-
dır. Eğitimde öğrenme yetersizliği problemi yaşayan öğrenciler, hafıza kullanma 

yöntemlerini öğrenmeli ve kullanabilecek düzeye gelmelidir.
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1. Kısa süreli hafıza:

Öğrenilen bilginin, otuz saniyeyi geçmeden önce hatırlanması durumunda görülür. Biyofizik bir 
süreçtir.

2. Uzun süreli hafıza: 

Otuz saniyeyi geçtikten sonra hatırlanması istenen her bilgi veya olay uzun süreli bellekten 
çağrılır. Biyokimyasal bir süreçtir. Bir bilginin uzun süreli belleğe girmesi protein sentezi ile 
gerçekleşmektedir.

Hem kısa süreli bellekte hem de uzun süreli bellekte “kodlama”, “depolama” ve “ara-bul-geriye 
getir” süreçleri yer almaktadır.

Örneğin bir daha hiç görmeyeceğinizi düşündüğünüz birisiyle tanıştırıldınız bu nedenle 
adını aklınızda tutmak için bir şey yapmıyorsunuz. Adını hatırlamak için, isminin baş harfi-
ni ayırıcı bir nitelikle birleştirmek veya benzer isimdeki bir kişiyle onun yüzü arasında bir 
bağlantı kurmak gibi bir yol deneseydiniz belki de hatırlardınız.

Belleğimiz; gördüklerimizin %20’sini, duyduklarımızın %30’unu, hem görüp hem de duyduk-
larımızın %50’sini algılama yeteneğine sahip olduğuna göre sadece görüp duymak, öğren-
mek ve hatırlamak için yeterli değildir. Demek ki bundan daha fazlasını yapmak gerekir. 
Kuvvetli bir hafızaya sahip olabilmek için; soya, demir, çinko, vücut egzersizleri, adaçayı, 
B vitamini ve omega 3 gibi takviyeler önerilmektedir.

BAŞARI BİR 
YOLCULUKTUR, 
BİR VARIŞ 
NOKTASI 
DEĞİL!
- BEN SWEETLAND

Hafıza genel olarak kısa süreli ve uzun süreli olarak tanımlanır:
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İMKÂNSIZA 
ULAŞMANIN

TEK YOLU
ONUN MÜMKÜN 

OLDUĞUNA 
İNANMAKTIR

Akılda tutulan bir bilginin zamanında hatırlanması büyük 
önem taşır. Öğrenilecek şey ya bir soruya yanıt olarak ya 
da gündelik yaşamda karşılaşılan bir güçlüğü çözmek için 
hatırlanır. Böyle durumlarda akla gelmeyen bilginin yararı 
yoktur. 

Öğrendiğimiz her şeyi hatırlayabilseydik ne iyi olurdu. Ne 
yeniden öğrenmek, ne de unuttuklarımızı hatırlamak için 

zaman harcamak zorunda kalırdık. Hepi-
miz birer bilgi deposu hâline gelirdik. Bu 
maalesef mümkün olmadığına göre bizlere 
düşen, unutmamıza neden olan faktörleri 
en aza indirmek ve unutmayı engellemeye 
çalışmaktır.

Unutulmamalıdır ki insan öğrendiklerini 
çabuk unutur. %100 öğrendiğimiz bir konu-
nun 20 dakika içerisinde yarısını, 60 daki-
ka sonunda  %70’ini, gün sonunda %80’ini 
unuturuz. Ancak hiçbir zaman unutma “0” 
noktasına kadar inmez.

UNUTMAK
Öğrenmede “iyi anlamak” tek başına yeterli değildir. 

Öğrenilenlerin akılda tutulması da önemlidir. 
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BAŞARILI İNSANLARIN TAMAMI HİÇ PES ETMEYENLERDİR.

Unutmayı Engellemek Için:

Öğrendiklerinizi kullanmaya devam edin. Sizin yerinize bilgileri kaydeden teknolojik cihazları 
mümkün olduğunca kullanmayın.

Öğrendiklerinizi zihninizde adlandırın ve diğerlerinden ayırt edici yanları üzerinde durun. 

Hoş olmayan, sizi tehdit ettiğini düşündüğünüz bilgilerin size baskı yapmasına izin vermeyin.

Kovanızın sızdırmaması için, kontrollü unutmayı deneyin. Örneğin, hangi bilginin zihninizde 
hangi bilgi üzerine yazılması gerektiğine kendiniz karar verin.

Birbirine biraz benzeyen ve biraz benzemeyen bilgileri (benzerlikleri ve farklılıkları birbirine 
yakın bilgiler) birbirine yakın zamanda öğrenmekten uzak durun.

Dinlerken konsantre olun.

Kendinize, dolayısıyla hafızanıza güvenin. 

Ders çalışırken bilgilerin aklınızda kalmasını sağlayacak yöntemler ve araç-gereçler kullan-
malısınız. (Örneğin renkli kalemlerle yazıların altını çizmek ya da önemli noktaları renkli not 
kağıtlara almak gibi)

Dersi dikkatli dinleyin ve not tutun. Not aldığınız önemli noktalar size çalışırken ders esnasın-
daki detayları hatırlatır. Böylece konuyu anlamanız daha kolay olur.

Unutkanlığı Nasıl Yeneriz?

Öğrenmenin, unutmak gibi olumsuz bir yönü vardır. Çeşitli konuları hatırda tutabilme oranı 
aynı değildir. Öğrendiklerinizin yarıya yakın kısmı 24 saat içinde unutulmaktadır. Dörtte üçü 
ise 48 saatte hafızamızdan çıkmaktadır. Hafızanın bu durumunu bilen birinin ümidi yıkılabilir. 
Hatırlama olayı konuya gösterilen ilgiye ve tekrara bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca okunan 
bir parçanın başlangıç ve son kısımlarının daha iyi hatırlandığı tespit edilmiştir.

Hatırlamayı kolaylaştırmak için hafızanıza dinlenme fırsatı vermelisiniz. Konuya adapte oluna-
cağı ve zamanla ilgi azalacağı için çalışma süreniz 30 dakikadan az ve 2 saatten fazla olmama-
lıdır.
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KONSANTRASYON

Konrtol Çizelgesi Tekniği

Ders çalışırken veya soru çözerken kendine bir kontrol çizelgesi hazırla. Dikkatinin dağıldığını her hissettiğinde 
bu çizelgeye bir işaret koy. Bunu düzenli ve istikrarlı şekilde yaparsan zamanla işaretlerin azaldığını ve konsant-
rasyonun artığını göreceksin. 

“5 Tane Daha” Tekniği

Ders çalışırken veya soru çözmekten vazgeçme anında söylenen bu küçük hedef çalışmanın sürdürülmesini sağ-
larken başarı konusunda çok etkili bir yöntemdir. Sıkıldığın, çözmekten keyif almadığın derslerin için özellikle 
denemelisin. 

Konsantrasyon, verimli çalışmanın anahtarıdır. Bütün enerjiyi bir 
noktaya yönlendirip o konuya kilitlenmek demektir. 

- Dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzaklaşın. Çalışma zamanını ve yerini doğru seçin. Öncelikle iradenize hük-
medin. Üzerinde yoğunlaşacağınız konuyu hatırlatacak bir ortamda bulunmaya dikkat edin. 
- Zihnin açık olduğu saatleri fark edin ve o saatlerde çalışın. 
- Günün ilk saatleri yeni bilgiler öğrenmek için en uygun saatlerdir. Öğrenileni tekrarlamak, pekiştirmek ve 
hafızaya yerleştirmek için tercih edilecek zaman günün son saatleridir. 
- Yatmadan önce tekrarlanan bilgilerin uyku sırasında sağlamlaştığı, yerli yerine oturduğu ve diğer zamanlar-
da yapılan tekrarlara oranla çok daha verimli sonuçlar verdiği tecrübelerle sabittir. Çünkü beynimiz biz uyur-
ken de çalışmaya devam etmektedir. 

Sonsuzluk Işareti Tekniği

Ders çalışmaya yada soru çözmeye başlamakta güçlük çekiyorsan odaklanmak için bu tekniği kullanabilirsin. 
Sonsuzluk işareti (yana yatık sekiz) işareti önce parmağınla sonra sadece gözlerinle 8-10 kez çizdiğini hayal et. Işe 
hazırsın =)

Konsantrasyon konusunda bazı taktikler:
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- Çalıştığınız dersten zevk almıyorsanız konsantre olmak için gerekli 
enerjiyi toplayamazsınız.

- Kendinizi konuya tam olarak veremiyorsanız çalışmaya o an başla-
mayın. Aksi hâlde çalıştığınız saatler fayda getirmez.

Hayallerinizin ve iç konuşmalarınızın konsantrasyonunuzu bozmasını istemiyorsanız onların yö-
netimini ele almak zorundasınız.  Ders çalışırken hayallere daldığınızı fark eder etmez hemen 
toparlanıp “Benim şu an yapmam gereken tek şey ders çalışmaktır” deyip kaldığınız yerden 
devam edin. Tabi hayalleriniz için de ayrı bir zaman ayırın.  iç disiplininizi geliştirerek ken-
dinizle şöyle bir pazarlık yapın: “Bir saat ders çalıştıktan sonra, on dakika hayal kuracağım.” 
deyin. Hayal kurmayı kendinize ders çalışmanın bir ödülü olarak belirleyin. 

Leonarda da Vinci, “Öğrendiklerimizi niçin belleğimizde iyi tutamıyoruz?” şeklindeki soruya 
şöyle yanıt veriyor: “Ortalama bir insan görmeden bakmakta, duymadan dinlemekte, hisset-
meden dokunmakta, tat almadan yemekte, fizikî bilince ulaşmadan hareket etmekte, koku 
alma bilincine ulaşmadan nefes almakta ve düşünmeden konuşmaktadır. Böyle bir duyusal 
körlükte belleğin evrenle ilişkisi kesilir.”

Verimli bir öğrenme ancak beş duyunun çok iyi kullanılmasıyla mümkündür. 

HAYALLER 
CESARET 

İSTER

   - YHON CHOVINOR

DAĞA NASIL 
TIRMANDIĞINIZ,

ZİRVEYE 
ULAŞMAKTAN 

DAHA 
ÖNEMLİDİR.
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- Aynı yerde çalışmayı ilke edinin.

- Kesinlikle bir çalışma planınız olsun. Hangi saatlerde hangi dersleri çalışacağınızı önceden 
bilin.

- Genellikle masada çalışın. Çalışma masanızı başka işler için kullanmayın.

- Yemeklerden hemen sonra çalışmayın.

- Çalışma odanızı yeterli miktarda havalandırın.

- Duyuları bir noktaya odaklamanın en kolay yolu yazarak çalışmaktır. Konuyu okurken 
özet çıkarmak çok yararlı olacaktır. 

- Hayallerinizi kontrol altına alın. Ders çalışırken hayal kurmayın.

- Çalıştığınız ya da üzerinde yoğunlaşmak zorunda olduğunuz konunun sizin için önemini 
tespit edin ve ayrıntılarda boğulmayın. 

DERS ÇALISIRKEN
YOGUNLASMAK ICIN

- Yoğunlaşmak zorunda olduğunuz şeyi tersin-
den ele alın ve “Bu çalışmayı yapmazsam ne 
kaybederim?” diye düşünün. 

- Çalışmanıza ilişkin olarak plan yapın. Konu-
yu ne kadar süre içinde nereye kadar incele-
yeceğinize karar verin.

- Çalışmalarınızı 40-50 dakikalık periyotlar 
halinde yaparak daha verimli hâle getirin.

TEMBELLİĞİN SİZİ KANDIR-
MASINA İZİN VERMEYİN.
ÇÜNKÜ EĞER ONA 
BUGÜNÜZÜ VERİRSENİZ O 
SİZİN YARININIZI ÇALAR.
- H. CROCCOQUILL

Çalışmaya başlamadan önce derin nefes egzersizleri yapın. Bu sayede üzeriniz-
deki gerginlikleri atıp zihninizi öğrenmeye hazırlamış olursunuz.
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EĞER YÜRÜDÜĞÜN 
YOLDA ENGELLER 

YOKSA O YOL SENİ 
BİR YERE 

GÖTÜRMEZ.
                   - BERNARD SHAW

Dikkat sürenizi uzatmak için kullanabileceğiniz en iyi yollardan biri de kitap okuma 
alışkanlığı edinmektir.  Kitap okuma alışkanlığı olan kişilerin ders çalışırken de 

kolaylıkla konsantre olduğu görülmüştür.

- Yazarak öğrenmek yoğunlaşmanızı kolaylaştırır.
 
- Kendinize ait bir iç konuşma geliştirin. Gerektiğinde “çalışmam gerekiyor, çünkü. . .” diye başla-
yın.

- Odanızdaki posterleri kaldırın. TV, müzik araçlarını ve cep telefonunu kullanmayı geçici 
olarak bırakın.

- Iradenizi devreye sokun ve kendinizi zorlayın. Zorlayıcı davranışlar olumlu alışkanlıklara 
dönüşebilir. Kendi kendinizi rakip olarak görün. 

Çalışmaya başlamadan önce, konuyla ilgili neler öğrendiğinizi zihninizden hatırlamaya çalışın. 

Çalışmalarınızı yatarak değil, masada dik oturarak yapın.
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Çoğu öğrenci, ders çalışma ile ilgili problemlerini sık sık dile getirir. Bunlardan bir kısmı 
ders çalışmaya başlamakta güçlük çektiğinden, bir kısmı çalışmayı sürdüremediğinden, bir 

kısmı da çalıştığı hâlde başarılı olamadığından şikayetçidir. Halbuki okuldaki başarı ya 
da başarısızlık, öğrencinin tüm kişiliğinin bir değerlendirmesi değil, sadece belirli zaman 

aralığında öğrenmiş olduğu bilgilerin sonucu ya da ürünü niteliğindedir. Öğrencilerin okul 
başarılarının düşük olmasının önemli nedenlerinden biri verimli ders çalışma yollarını bil-
memeleri ya da bu konuda yanlış alışkanlıklara sahip olmalarıdır. Verimli çalışma alışkanlı-

ğı erken yaşlarda kazanılan ve bireyin yaşamı boyunca başarısını etkileyen bir süreçtir.

OGRENCI 
OLABILMEK

ÇOĞU İNSAN ZEKAYA İNANIR. BEN İNANMIYORUM.
BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRAN EMEKTİR.

BEN ÇALIŞMAYA İNANIYORUM.
- AZİZ SANCAR

BAŞARMAK 
ZORUNDASIN,
NEFES ALMAK 

ZORUNDA 
OLDUĞUN GİBİ
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Hedefi belirlemek neden önemlidir?

Geleceğe yönelik hedefler kişiye, aşılacak engellerle ilgili bir yaşam programı sunar. Geleceğe yö-
nelik hedeflerin aşamaları doğru oluşturulduğunda kişi, enerjisini hedefi yönünde çok daha etkin 
bir biçimde kullanabilir. Hedefsiz insan rotası belli olmayan gemiye benzer.

Kendinizi tanıyın: 
Hangi alanlarda daha yetenekli olduğunuzu, nelere ilgi gösterdiğinizi ve gelecekte nasıl bir 
yaşam istediğinizi bilin. 

Hedefinizi tanıyın: 
Ulaşmak istediğiniz mesleğin çalışma koşullarını ve bu meslek için gereken nitelikleri araştırın. 

Gücünüzü tanıyın: 
Hedeflerinize ulaşmak için neye ihtiyacınız olduğunu ve şu an ki birikiminizi belirleyin. Gerçekçi 
olmayacak kadar yüksek ya da ulaşabileceğinizin çok altında kalan yaşam hedeflerinin sizi hem 
başarısızlığa hem de hayal kırıklığına sürükleyeceğini unutmayın. 

Hedeflerimiz sadece bireysel olmamalı, aynı zamanda evrensel de olmalıdır.

Verimli bir çalışma gerçekleştirmek istiyorsak ne için çalışmanız gerektiğini bilmemiz gerekir. Kim-
se bir hiç uğruna emek harcamak istemez. Çalışmak, emek ister ve zordur ama ulaşılacak önemli 
bir hedef olursa bunun için fedakarlık yapılabilir. Fedakarlığa değecek bir hedefin olması, verimli 
bir çalışmanın temelidir.

HAYATINI 
SADECE SEN 

DEĞİŞTİREBİLİRSİN. 
BUNU SENİN İÇİN HİÇ 

KİMSE YAPAMAZ

Hedefinizi Belirleyin

- Öncelikle yaşamdan ne beklediğine karar vermeli 
ve hedeflerini belirlemelisin. 

- Nasıl bir gelecek istiyorsun? 

- Ilgi ve yeteneklerini biliyor musun?

- Mesleğin ne olacak?  5 yıl, 10 yıl sonra kendini nerede hayal ediyorsun?

- Hedef belirlerken gerçekçi düşünebiliyor musun?

- Hayallerini gerçekleştirebilmek için aşman gereken engelleri biliyor musun?

- Hedefin kesin ve net mi?

- Hedefin ulaşılabilir mi?

- Hedef kendi hedefin mi?
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Planlı ve programlı çalışın. 

“En kötü program bile programsızlıktan iyidir.”

“Derslerimi yetiştiremiyorum! Sınavlar üst üste geldi! Okul dersleri ile sınavlara hazırlık bir 
arada gitmiyor! Konular yığıldı, yetiştiremiyorum. Zaman yetmiyor!” Bu sorunların pek çoğunun 
temelinde plansızlık hastalığı vardır. Yani, temel ve büyük sorun planlı çalışmamaktır. 

Peki böyle büyük bir sorunun altından nasıl kalkılır? Çözüm: Planlama.

Yapılacak işlerin belli bir düzene sokulmasına plan denir. Yani plan; hangi derse ne zaman, ne-
rede, nasıl çalışacağına karar vermek ve bunu uygulamaktır. Ders dışındaki etkinlikleri de aynı 
mantıkla düzene koymak planlamanın bir gereğidir. 

Her başarının altında bir planlama vardır. Peki, verimli bir çalışmayı gerçekleştirmek için çok 
ders çalışma planı nasıl yapılır?

Plan yaparken dikkate almamız gereken şeylerden biri günün en verimli zaman dilimlerinin 
hangisi olduğudur. Vücudun en yüksek kapasitesiyle çalıştığı vakitlerde çalışmalarınızı yaparsa-
nız daha etkili sonuçlar alırsınız.

Programınız nasıl olmalıdır?

Yapacağınız program, zamanı en ekonomik biçimde kullanmanızı sağlamalıdır. Bu program; ne 
zaman çalışacağınızı, ne zaman dinleneceğinizi ve ne zaman eğleneceğinizi size söylecektir.

Hedefler, yapmamız gereken çalışmaları planlarken bize yol gösteren kılavuzumuzdur. Hedefe 
ulaşmak, bilinçli ve disiplinli bir çabayla mümkün ve gerçek olur.

Görüldüğü gibi bu ilkelerin hepsi birbirine tamamlayan ve biri olmazsa diğerinin de olmayacağı 
türden hedeflerdir. 

KENDİNE GÜVEN KAZANMANIN EN İYİ YOLU, 
BAŞARISIZLIĞA İMKAN VERMEYECEK KADAR 
İYİ HAZIRLANMAKTIR.
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Programınız:

- Uygulanabilir olmalıdır.

- Gerektiğinde değişiklik yapıla-
bilmesi için esnek olmalıdır.

- Yazılı olmalıdır. Sürekli görü-
lebilecek bir yere asılmalı ve 
programa ne kadar uyulabildiği 
kontrol edilmelidir. 

- Çalışma sürelerinin uzunluğu 
derslere ve kendi çalışma stilini-
ze göre düzenlenmelidir.

- Çalışmalar genellikle günün 
aynı saatlerine getirilmelidir. 
Böyle bir programınız yoksa 
eğlenmeye, gezmeye ve dinlen-
meye gereğinden fazla zaman 
ayırdığınızı göreceksiniz.  Bu  
nedenle kendinize en uygun 
programı rehber öğretmenleri-
nize de danışarak hazırlamanız 
gerekir.

HER GÜÇLÜ İNSAN, 
GÜCÜNÜ İÇİNDE 
TAŞIR.

KENDİNİZE ŞUNU 
SÖYLEYİN: 
BEN KAZANANA 
KADAR BİTMEYECEK!

Iyi bir programın incelikle-
ri nelerdir?

Herkesin kendine göre verimli 
çalışabileceği zamanları vardır. 
Önce bu zamanların belirlenmesi 
gerekir. Akşamüzeri çalışmak için 
en uygun saatler 18.00 - 21.00 ara-
sıdır. 

Günde kaç saat çalışması gerekti-
ği; öğrencinin kapasitesine, temel 
bilgisine ve derslerindeki eksiğine 
göre değişir. Günlük çalışma süre-
si olarak 1-3 saat verilebilir. 

Derslerden iyi verim alabilmek 
için çalışma zamanları iyi dü-
zenlenmelidir. Uzun süreli çalış-
malarda ilgi ve dikkat azalır. Bu 
nedenle çalışmaların sonlarına 
küçük dinlenme araları koymak 
yararlı olacaktır. Mola uzun, ça-
lışma süresi kısa olursa öğrenilen 
konuların unutulması ve diğer 
öğrenileceklerle ilişkilendirilmesi 
sorunu yaşanır. Özellikle de birbi-
riyle bağlantılı konuların çalışma-
sında buna çok dikkat edilmelidir. 
Ancak mola verilmeden yoğun 
çalışmanın da sağlıklı bir çalışma 
olmadığı bilinmelidir. 

Zor dersleri çalışabileceğiniz 
en verimli zamana yerleşti-
rin. 

Iki sayısal ders arasına bir 
sözel veya iki sözel ders ara-
sına bir sayısal ders koyma-
nız yeterli olacaktır. 

Her gün, o güne ait ders 
tekrarı mutlaka ama mutla-
ka yapılmalıdır. Tekrar, kısa 
bir zaman aralığına sığma-
lı ve küçük notlar alınarak 
yani yazılıp çizilerek yapıl-
malıdır. 

Özellikle ön koşullu dersler 
çalışırken bilinmesi gereken 
temel konular öğrenilmeden 
yapılan çalışmaların verimli 
sonuç vermeyeceği unutul-
mamalıdır. Bu, temelsiz bina 
inşa etmeye kalkışmak de-
mektir.
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Programlı bir çalışmanın temelinde yatan en önemli unsur zaman denetimidir. Bizler zamanımızı 
planlayarak geleceğimizi bugüne taşırız. Aslında her öğrenci için zaman aynıdır. Her öğrenci 
için bir gün 24 saat, bir hafta 7 gündür. Önemli olan bu zamanı saptadığınız hedefler ve önce-
likler doğrultusunda kullanabilmenizdir. 

Bir gün içinde yapılabilecek faaliyetlere bakalım: TV seyretmek, arkadaşlarla buluşmak, müzik 
dinlemek, ders çalışmak, yemek yemek ve  uyku.

Şimdi de her faaliyeti önem derecesine göre belirleyelim.

A. En yüksek önem derecesine sahip (olmazsa olmaz grubu)

B. Orta derecede öneme sahip (olmalı grubu)

C. Düşük önem derecesine sahip (olsa da olur olmasa da grubu)

- TV seyretmek B

- Arkadaşlarla buluşmak C

- Müzik dinlemek C

- Yemek A

- Uyku A

- Ders çalışmak A

Planlama yapabilmeniz için kuralımız, A grubu faliyetleri bitmeden B, B grubu faliyetleri bitme-
den C grubu faaliyetlerine geçmemektedir. Programlı çalışarak daha önce belirlediğiniz öncelik-
lere göre hareket etmiş olursunuz.  Böylece ilk önce sosyal faliyetlere evet ve derse hayır demek 
yerine, ders çalışmaya evet deyip sosyal faliyetleri de ödül olarak almayı başarabilirsiniz. Çalışma 
programı zamanınızı kontrol altına almanız konusunda size yardım ederken aynı zamanda hangi 
dersin hangi konusunda çalışmaya başlayacağınızı da tespit eder.

BAŞARIYI KUTLAMAK ÇOK DOĞAL 
FAKAT BAŞARISIZLIKTAN DERS 
ÇIKARMAK DAHA ÖNEMLİDİR.

- BILL GATES
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Planınızı uygulamakta güçlük çekiyorsanız. . .

Tüm bu sıraladığımız önerilere dikkat ederek plan yaptığınız halde kendinizi derse ve-
remiyorsanız, temel bilgi eksikliği ya da dersi nasıl çalışacağınızı bilmediğiniz için dersi 
anlayamama nedeni ile çalışmayı istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda sosyal derslere ve 
matematik-fen derslerine çalışırken konuları inceleyin, yazılanları uygulamaya çalışın. 
Böyle bir durum söz konusu değil de güven kazanamama korkusu gibi olumsuz duygu 
ve düşüncelerle kendinizi derse veremiyorsanız öncelikle bundan kurtulmaya çalışın.

BAŞARINIZIN DEĞERİNİ, 
ONU ELDE ETMEK İÇİN 
NELERİ FEDA 
ETTİĞİNİZLE ÖLÇÜN
- DALAY LAMA

Planlı Çalışma

- Işlerinize daha rahat zaman ayırmanızı ve yapmak istediklerinizi daha huzurlu yapmanızı 

sağlar.

- Hangi derse çalışacağınıza karar vermeye çalışmaktan dolayı zaman kaybetmenizi ve bir 

dersi bırakıp diğerine geçmenizi önler. 

- Her derse yeterince zaman ayırmanın ve çalışmanın verdiği bir güven sağlar. 

- Günü gününe çalışma nedeniyle sınav öncesi çalışma süresini kısaltır, sınav paniğini önler ve 

çalışma verimini yükseltir. 

- Öğrenilecek konuyu kısa bir zaman dilimine sıkıştırmak yerine uzun zamana yaymak daha 

kalıcı ve etkili kılar.

- Anne babanız ile aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkları önler. 

- Bilinçli plan yapmanız, kendinizi derse daha kolay vermenizi sağlar.
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Çalışma ortamı nasıl olmalıdır?

Çalışma ortamı mümkün olduğunca 
sade ve düzenli olmalıdır. Çalışma or-
tamının kişinin fiziksel olarak rahat 
edebileceği (yeterli ısı ve ışığa sahip) 
bir ortam olmasına dikkat edilmeli-
dir. Çalışma ortamında çoğu zaman 
ihtiyaç duyulabilecek materyallerin 
(yardımcı ders kitapları, sözlük, an-
siklopedi, defter, kalem, kağıt, silgi, 
cetvel, pergel, ders gereçleri vb.) bu-
lunması yarar sağlar. 

Oda sık sık havalandırılmalıdır. Çalış-
ma ortamında radyo, teyp, televizyon 
gibi dikkat dağıtıcı araçlar ve dikka-
ti dağıtabilecek nitelikte olan resim, 
fotograf, afiş, poster gibi uyarıcılar 
olmamalıdır. Çalışma masası ve odası 
sadece ders çalışmak için kullanılma-
lıdır.

KESKİN BIÇAK 
OLMAK İÇİN ÇOK 
ÇEKİÇ 
YEMEK 
GEREKİR.

Evin değişik yerlerini 
değil de belli bir yerini 
çalışma yeri olarak ha-
zırlayın. Hep aynı yerde 
ders çalışmak, çalışaca-
ğınız yere geldiğinizde 
kendinizi derse daha 
kolay vermenizi sağlar. 
Çalışma yeri, çalışma 
davranışı için uyarıcı 

bir rol oynar.

Çalışma Ortamınız
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Zorlandığınız dersi bir kenara bırakmayın. Özellikle matematik ve 
bazı fen derslerinde zorlanan öğrencilerin, o dersleri tamamen bıra-
kıp hiç çalışmadıklarını görüyoruz. Bu öğrenciler bu derslerin için-
de mutlaka kolay anlayabilecekleri konular olduğunu bilmelidir. Çok 
zorlandığınız bir dersin tüm konularını öğrenmeye çalışıp güveninizi 
yitirerek dersten uzaklaşmak yerine, anlayabileceğiniz konuları seçe-
rek bunlar üzerinde durun. Böylece o dersle ilgili hiç soru çözmemek 
yerine, öğrendiğiniz konulardan çıkabilecek soruları çözerek başarılı 
olma şansınızı artırabilirsiniz.

Ayrıca ezberlenen bilgi ile sınav soruları arasında bağlantı kurmak 
zor olur. Bu nedenle mutlaka çalışılan konularla ilgili değişik soru 
örnekleri çözmek ve çözülemeyen soruları tekrar etmek gerekir.

Sosyal dersler okunduğu zaman kısa sürede sıkıcı hâle gelir. Uyku 
getirir ve derse istek azalır. Bu nedenle çalışmanız gereken konuyu 
mutlaka hangi amaçla okuduğunuzu ve size gerekli bilgilerin neler 
olduğunu bilerek okuyun. Böylece hem amacınıza ulaşmak için daha 
yoğun dikkat harcadığınız için uyanık kalacaksınız (ki bu sıkılmanızı 
önleyecek) hem de okuduğunuz bölümlerde size gerekli olan bilgileri 
ararken gereksiz ayrıntıları ezberlemekten kaçınacaksınız.

EZBERLEMEYIN
Öğrenmeye çalıştığınız konuyu ezberlemekten kaçının. Çünkü ezber-
leyen öğrencide yorum yapma, bağlantı kurma, sebep-sonuç ilişkisini 

görme, ana fikir bulma gibi yetenekler gelişmez. 

İNSAN 
SINIRSIZ 
BİR 
ÇOSKU 
DUYDUĞU 
HER ŞEYİN 
ÜSTESİNDEN 
GELEBİLİR.

HER YENİ 
BİR GÜN 
İKİNCİ 
BİR 
ŞANSTIR.



34

Tekrar edin.

Bir öğrenme olayından sonra öğrenilenlerle ilgili bilgilerin hatırlanma oranı önce biraz artar, 
ama sonra hızla azalır. Bunun nedeni bize ulaşan tüm bilgilerin önce “kısa süreli bellek”e gelme-
si, gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra da daha uzun süreli korumanın sağlandığı “uzun 
süreli bellek”e transferidir. “Kısa süreli bellek” te az miktarda bilgi kısa sürede korunabilir. Ilk 
öğrenme anından başlayarak yaptığınız tekrarların sayısı ve düzenliliği, bilgi kaybınızı en aza 
indirerek zaman kazanmanızı ve daha hızlı gelişmenizi sağlaya-
caktır.

Tekrar edilmeyen bilgi ile öğrenilmemiş bilgi arasında pek fark 
yoktur. Tekrarlar mümkün olduğunca ara vermeden yapılmalı-
dır. Konu bölümlere ayrılmalı (30dk), o bölüm bittiğinde vakit 
geçirilmeden 10-15 dakikalık bir tekrar yapılmalıdır. Konunun yer-
leşmesi isteniyorsa ertesi gün yeniden tekrar edilmelidir. Bu tek-
rarlama birkaç dakikada bitecek şekilde olabilir. Üçüncü tekrar 
etme işlemi, bir hafta on gün içinde yapılır ve sizin en fazla yarım saatinizi alır. Ancak birkaç 
saatte hazırladığınız çalışmalarınızın boşa gitmesinin önlenmesi, tekrar etmek için ayıracağınız 
bu yarım saate bağlıdır. 

Tekrarlar zamanında yapılırsa bilgiler her defasında yeni öğreniliyormuş gibi vakit alıcı olmaz. 
Zamanında yapılmaması hâlinde hem vakit kaybınız olur hem de sıkıcı olacağından çalışma 
azminiz ve ilginiz azalır. Bugün çalıştığınız bölümlerin yatmadan önce tekrarını yapmayı ihmal 
etmeyin. “Unutma” en çok uyku anında gerçekleşir. Tekrar yapılmazsa temel bilgiler unutulaca-
ğından arkadan gelen bilgileri anlamak zorlaşır.

Unutmalara karşı alınabilecek en iyi önlem, ders tekrarı yapmaktır. Okuldan ya da kursdan 
döndüğünde öğrenci kendini fizyolojik ve psikolojik anlamda rahatlattıktan sonra o gün derste 
işlediği konulara bakıp neler öğrendiğini birkaç kez tekrar ederse bu tekrarlar, ileride karşısı-

na o konularla ilgili çıkabilecek soruları doğru ve hızlı çözmesini 
sağlar.

Tekrarlar birkaç yolla yapılabilir. Bunlar; okuma, dinlenme ve yaz-
madır. Bu üç yöntemin, sağlıklı bir ortamda uygulanması, öğrenci-
nin elde edeceği başarı üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Ayrıca uykudan önce ve yüksek sesle yapılan tekrarların daha 
akılda kalıcı olduğu da bilinmektedir.

HAYATINIZI ORTAYA 
KOYMAZSANIZ 

HAYATINIZI 
KAZANAMAZSINIZ!
- FRIEDRICH SCHILLER

HİÇ KİMSE BAŞARI 
MERDİVENLERİNİ 
ELLERİ CEBİNDE 

TIRMANMAMIŞTIR.
- S. KETH MOORHEAD
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Motivasyon harekete geçirici olumlu ya da olumsuz güçtür. Okulda veya evde 
ortaya çıkan öğrenme güçlükleri motivasyon ile ilgilidir. Öğrenmek için her 
öğrenci öğretme-öğrenme sürecine istekli katılmak, öğrenmenin gerektirdiği 

ilkelere uymak ve sorumluluk sahibi olarak çalışmak zorundadır. 

Motivasyon sadece etkileyici konuşmalarla değil, aynı zamanda sisteme bağlı olmalıdır. Sistem ise 
plan, program ve zaman yönetimidir. Bazı şeylere kolay motive olurken bazılarına olamayız. Ama 

motive olduktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey kalmaz.

Bilinmelidir ki evde ya da okulda ortaya çıkan öğrenme güçlükleri ve isteksizlikleri direkt moti-
vasyon ile ilgilidir. Öğrencinin en büyük sıkıntısı motivasyondur. Aslında çocukların derslerle ya 

çok büyük dertleri yok. Yeter ki motive olsunlar tamamını başarırlar.

ÇALIŞMAYA 
BAŞLAMAK, 

ÇALIŞMAKTAN DAHA ZOR. 
AMA BAŞARDIYSAN 

ARKASI GELİR.

ZİHİN NEYİ ALIYOR VE NEYE İNANIYORSA 
ONU BAŞARIR.

MOTIVASYON
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Ders çalışmayı sevmeyen öğrenciler olduğu gibi, çalışırken sıkılan öğrencilerin 
sayısı da oldukça fazladır. Çalışmayı sevmemek, çalışmaya başlamamak kişide 
motivasyon eksikliği olduğunu gösterir. Çünkü motivasyon kişiyi davranışa yön-
lendiren istektir. Eğer davranış gerçekleşmiyorsa motivasyon eksikliği söz konu-
sudur. 

Motivasyonu sağlayan etkenlerin başında, çalışmayı bir ihtiyaç olarak görmek 
gelir. Eğer çalışma sonucunda elde edilecek olanlar önemli bir ihtiyaç olarak 
görülürse kişi bu ihtiyacı gidermek için çalışmayı kendisi isteyecektir. 

Sınav sonucunda ulaşılacak hedef iyi belirlenmişse ve öğrenci bu hedefe ulaş-
mak istiyorsa bu hedef onu çalışmaya motive edecektir. Bu bakımdan çalışma 
konusunda bir isteksizlik hissettiğinizde bol bol hedefinizle ilgili hayaller kurun. 
Hedefinize ulaştığınızı ve hayellerinize ulaşmanın ancak çalışmakla mümkün 
olabileceğini düşünün. 

Çalışma sonucunda bir ödül belirlemek de motivasyona katkı sağlar. Çok is-
tediğiniz bir şeyi yapmayı kendinize ödül olarak gösterebilirsiniz. Bilgisayarla 
ilgilenmeyi, maçı, televizyonu, yemek yemeyi, uyumayı ya da başka bir şeyi çok 
seviyorsanız bu çok sevdiğiniz şeyi, çalışma sonrasında kendinize ödül olarak 
verebilirsiniz. Merak motive olmanızı sağlar. Bu nedenle çalışılacak dersle ilgili 
sizi meraklandıracak konular araştırın. 

Ilgi motivasyonu artırır. Derslerin ilgilendiğiniz kısımla-
rın üzerinde durun. Daha sonra ilgi alanlarınızı genişletin. 
Bunun için de derslerde öğrendiklerinizin günlük hayatla 
bağlantısını kurmaya çalışın. Bu şekilde, çalışmaya başla-
yamamak gibi büyük bir sorundan kurtulabilirsiniz.

Ayrıca motivasyonuzu yükselten insanlarla birlikte zaman 
geçirmeye çalışın, en azından motivasyonunuzu bozan in-
sanlardan uzak durun.

NASIL MOTIVE
OLURUZ?

UNUTMAYINIZ!
ETKİLİ MOTİVASYON 
İLE KORKAĞI CESUR, 
TEMBELİ ÇALIŞKAN, 

DELİYİ AKILLI 
YAPABİLİRSİN.
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BASARI

YOLUNU 
DEĞİŞTİRMEDEN 
DEVAM ETTİĞİN 
SÜRECE, 
NE KADAR 
YAVAŞ GİTTİĞİNİN 
BİR ÖNEMİ YOKTUR.

BAŞARININ 
FORMÜLÜ 

%50 YÜREK, 
%50 KÜREK

Başarı motivasyonu artırır, motivasyon 
da başarıyı getirir. Başarı çok kullan-
dığımız, bazen kendi kişiliğimizle bile 
ilişkilendirdiğimiz bir kavramdır. Bazen 
okul başarısından söz ederiz, bazen iliş-
kideki başarımızdan. Halbuki en önemli 
başarı hayattaki başarıdır. 

Başarılı insanların ortak özellikleri:

Kendini tanıma, tüm özelliklerinin far-
kında olma
Nerede olduğunu ve nerede olmak iste-
diğini bilme
Zamanı iyi kullanma
Doğru ve gerçek hedefler belirleme
Iyi bir dinleyici ve gözlemci olma
Gereken yerlerde doğru destekler alma
Azimli ve sabırlı olmadır

Unutmayınız inanmadığınız hiçbir şeyi 
başaramazsınız.!
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Soruda sizden ne isteniyorsa ne eksik ne fazla sadece isteneni düşünmelisiniz. Bazı 
sorular size çok kolay gelir ve cevabın böyle bir şık olmayacağını düşünürsünüz. 
Oysa bazen böyle kolay sorular sormak da bu işin tekniğinin bir parçasıdır.

Her testte bilgi düzeyinizin altında ve üstünde sorularla karşılaşırsınız. Ancak tes-
tin genelini, standart bilgi birikimi ve yorum gücü ile çözülebilecek sorular oluş-
turur. Sorulara ön yargılı yaklaşmamalısınız. “Bu soru zor yapamam”, “Bu soru ko-
lay, cevap x şıkkı” gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar kaybettirir.

Cevaplandırılmayan soruları soru kitapçığında bir işaret veya simge ile göster-
mek, o soruların ikinci turda daha kolay bulunmasını sağlar.

Hatalı okuma alışkanlıkları da önemli sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Olum-
suz bir ifadeyi olumlu olarak okumak soruyu veya cevabı hatalı düşünmenize 
neden olur. 

Insan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu 
nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karekterli ifadeleri daha dik-
katli okumalısınız.

Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamı-
na gelir. Bu nedenle uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak 
algılanmalıdır.

TEST ÇOZME 
TEKNIKLERI

Her sorunun kendine özel mantığı vardır. Test çözerken kendi 
mantığınızla değil, sorunun mantığına göre hareket etmek gerekir.

Sorunun kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonradan da cevabın düşünül-
mesi gerekir. Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür. 

Zaman kazanmak için soruyu okumadan şıklar koşmak sizi yanıltır.

MOTİVE OLMUŞ ÖĞRENCİ TAMAMINI BAŞARIR. 
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GELECEĞİ TAHMİN 
ETMENİN EN İYİ YOLU 
ONU 
YARATMAKTIR.
- PETER DRUCKER

Pragraf sorularında genellikle paragraftan önce soru kökünün okunması pa-
ragrafın ikinci kez okunması zorunluluğunu önler. Soru kökünü okuyan zihin, 
soruyu bu hazırlıkla okuma eğiliminde olur.

Cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları rastgele cevaplandırmak yarar 
değil zarar verir.

Şıklardan sorunun çözümüne gitmek de test tekniğinde önemli bir yoldur. 
Yüzde yüz emin olmadığınız sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşa-
bilirsiniz. 

Şıkları elerken 2 şık arasında kaldıysanız bunlardan birisini seçmenizde hiç 
sakınca yoktur. Ancak ikiden fazla şık cevap olabilecek nitelikteyse bu soruyu 
cevaplandırmamanız, en azından sınavın sonlarına doğru tekrar soruya dön-
mek üzere boş bırakmanız daha uygun olacaktır.

Test çözerken sorunun doğru cevabını bulmak kadar önemli bir diğer olay da 
cevap olamayacak şıkların tespit edilmesidir. Böylece çözüm alternatiflerini 
netleştirir ve doğru şıkka ulaşabilme hızını artırırsınız. 
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Şıklarda doğru cevap olduğu düşünülen ba-
zen iki bazen üç seçenek bulunur. Bunlara 
çeldirici adı verilir. Çeldiriciler ilk bakışta 
cevap gibi algılanabilir ama ufak bir zihinsel 
egzersizle doğru cevabı bulmanız mümkün-
dür. Bu tip sorularda cevap genellikle soru 
metninde saklıdır.

Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanmayı 
bilin. Bunlar; altı çizili, koyu puntoyla “ve tır-
nak işareti içinde yazılmış” değildir, olamaz, 
her zaman, hiçbir zaman, bütün, zaman za-
man, yoktur, vardır, birbirinden farklı, birbi-
rine benzer, eşdeğer, birden fazla, ayrı ayrı, 
iç içe, yan yana, ikisi bir arada, ana düşünce, 
yan düşünce, benzer düşünce, asla, genellikle, 
çoğu, gibi ifadeler olabilir.

Soru hakkında fazla bilgiye sahip değilseniz 
şıklardan yararlanın. Şıkları tek tek değer-
lendirerek elemeye çalışın. Içlerinden doğru 
cevabı kestirmeye çalışın. Eğer çok fazla ka-
rarsız kalıyorsanız boş bırakmanız daha iyi-
dir. Çünkü her yanlış cevap hem kendini hem 
de doğru cevaplarınızı götürmektedir. Bu da 
netlerinizin düşmesine neden olmaktadır. 

Soruları okurken hızınızı kesecek olan dudak 
kıpırdatma davranışından uzak durun.
Okuduğunuz her kelimenin altını çizmeyin. 
Yapmanız gereken gözle okuma alışkanlığı 
kazanmanız ve okuma hızınızı artırmanızdır. 

Soruları okurken mutlaka kurşun kalem kul-
lanın ve önemli ipuçlarının altını çizin. Uzun 
paragraf sorularını cevaplandırırken soru 
cümlesini okuduktan sonra paragraftan son-
ra bir cümle okuyarak şıkları eleme yöntemi-
ni kullanın. 

Testi iyi çözmek için doğruları bilmek yeterli 

değildir. Verilen zaman dilimi içinde bu doğrula-
rı bulmanız gerekir. Bu nedenle her bir soruya ne 
kadar zaman harcamanız gerektiği baştan planlan-
malıdır.
Soruları okurken mutlaka kılavuz olarak kurşun 
kalem kullanın ve  önemli ipuçların altını çizin. 

Uzun paragraf sorularını cevaplandırırken soru 
cümlesini okuduktan sonra paragraftan bir cümle 
okuyarak şıkları eleme yöntemini kullanın ve bunu 
paragraf bitene kadar devam ettirin.

Testi iyi çözmek için sadece doğruları bilmek yeter-
li değildir. Verilen zaman dilimi içinde bu doğruları 
bulmanız da önemlidir. Bu nedenle her bir soruya 
ne kadar zaman harcamanız gerektiği baştan plan-
lanmalıdır.

Tabi ki test çözerken konunun özelliği de dikkate 
alınmalıdır. Kolay konularda çok soru çözümü yap-
mak zaman kaybıdır.
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KAYGI DA
BIR DUYGUDUR

Kaygının öğrenme ve başarı üzerinde olumsuz etkisi vardır. Yoğun kaygının etkisine girmeye başla-
dıkça huzursuzluk artar, başarısızlık korkusu ve sıkıntı belirgin hâle gelir. Konsantrasyon bozulmaya 
başlar ve hiçbir şey bilmiyormuş duygusu gelişir. Kendini yetersiz görme gibi olumsuz ve gerçek dışı 

değerlendirmeler oluşmaya başlar. Ders çalışmaya karşı ilgisizlik, isteksizlik, endişe ve tedirginlik 
gittikçe artar. Kaygının etkileri bir süre sonra fiziksel düzeyde de hissedilir hâle gelir.

Kaygının belli bir düzeyde olması normaldir ve motive edicidir. 

Sınav öncesinde öğrenilen bilgilerin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına 
engel olan ve başarının düşmesine neden olan yoğun kaygıya sınav kaygısı denir. 

Sınav kaygısının neden olduğu duygular genellikle aşağıdaki gibidir:

Endişe
Huzursuzluk
Öfke - Kızgınlık
Korku
Ümitsizlik
Mahcup olma
Hayal kırıklığı
Mutsuzluk
Tedirginlik

Sınavın; kişinin kendini kanıtlayacağı ve kişinin ölçüleceği bir durum olarak algılanması, 

çevredeki insanların bu sınavın sonucuna göre kişiyi değerlendireceği duygusu, kazanaması 

durumunda onlarla ilişkinin nasıl olacağı gibi olumsuz senaryolar sınav kaygısını artıracaktır.
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Bu cümleleri kurmayın:

Bu sınavda başarılı olamayacağım.
Bu sınav sonunda her şey berbat olacak.
Sınıftaki herkes benden daha zeki.
Bu sınavda başarısız olursam not durumunu bir daha asla düzeltemem. 
Sınav sırasında bildiğim her şeyi unutabilirim.
Kendimi yetersiz görüyorum.
Evdekilerin yüzüne nasıl bakarım?
Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyor.
O kadar gerginim ki midem çok kötü.
Çok perişanım.
Elim ayağım birbirine dolaşıyor.
Kendimi bir sis bulutu içinde hissediyorum, hiçbir şey bilmiyorum ve hatırlamıyorum.
Gözüm kararıyor, soğuk soğuk terliyorum.

Sınav kaygısı yaşarsınız çünkü yaşam tarzınız, bilgiye olan ihtiyacınız, ders çalışma tar-
zınız ve psikolojik faktörler sizi etkiler.

Sınav kaygısıyla başa çıkmak için:

Egzersiz yapın

Davranış düzeyinde uygulanacak teknikler başında gevşemenin öğrenilmesi gerekir. 
Gevşemenin öğrenilmesi bedenin kendi kendine çalışan sistemlerini kontrol etme imkâ-
nı verir. Bedeni kontrol etmek yolunda birinci adım solunumu kontrol etmek ve nefes 
egzersizleridir. Iyi nefes burundan ağır, derin ve sessiz alınır. Iyi nefes, alındığının iki 
katı sürede verilir. Doğru ve derin nefes alma ile oksijen tüm vücuda yayılır. Böylece 
stres sırasında ortaya çıkan maddeler azalır ve kaybolur. Kişi sakinleşir ve duygusal 
açıdan dengeli duruma gelir. Her zaman düzenli olarak yapılan nefes alıp verme ça-
lışmaları kaygı düzeyini düşürür. Gevşeme egzersizlerinin amacı size vücudunuzdaki 
kasların gerginlik ve gevşeklik arasındaki farkı göstermek ve günlük yaşamda da nasıl 
gevşeyebileceğinizi öğretmektedir. 
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Doğru nefes alabiliyor musunuz?

1- Sağ avucunu göbeğin hemen altına, sol elini göğsünün üstüne koy.
2- Göğsünün şiştiğini ve havayla dolduğunu hissedinceye kadar burnundan nefes 
al.
3- içindeki havayı burnundan aldığın süreden iki kat daha yavaş bir şekilde 
ağzından dışarı ver. 

Yaşanan kaygı çok yoğun ise kişinin enerjisini verimli bir biçimde kullanması 
ve dikkatini yapacağı işe yönlendirmesi mümkün olmadığı gibi, kişinin potan-
siyelini de tamamen etkisiz duruma getirir. Kaygı düzeyi yükseldiğinde, beden 
bunu kalp atışlarında hızlanma, terleme ya da üşüme, yorgunluk, solunumda 
güçlük, titreme, mide ağrısı, baş 
ağrısı gibi fiziksel sorunlar ola-
rak açığa vurur.

Sınav kaygısı yüksek olan öğ-
rencilerin sınav gününden önce 
ve sınav günü uykusuzluk, ger-
ginlik, çarpıntı, sinirlilik, karam-
sarlık, kabus görme, korku, iştah-
sızlık, durgunluk gibi belirtiler 
göstermesi de elde edilecek ba-
şarısız sonucun habercisi sayılır. 
Sınav sırasında başarısız olacağı-
na inanan öğrenci, dikkatini top-
lamakta ve soruları anlamakta 
zorluk çeker ve bildiği soruların 
cevaplarında bile ciddi hatalar 
yapabilir.

DOGRU NEFES 
ALABILIYOR MUSUNUZ?
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Olumlu düşünce becerisini geliştirmek: 

Bir olayda kaygıyı yükselten olayın kendisi değil, olayı değerlendiriş biçimimizdir. Olumsuz duy-
gu ve davranışa yol açan düşünce biçimini “Zihinsel Düzenleme Tekniği” adı verilen bir yöntem-
le değiştirmek mümkündür. Bu tekniğin öğrenilmesi; gerginliği azaltmayı ve nispeten olumlu 
(veya bunun mümkün olmadığı durumlarda tarafsız) bir duygu geliştirmek üzere  düşüncelerin 
kontrol altında tutulmasını sağlar.

Sınavla ilgili durumlarda kendimizle olumlu bir diyalog kurmamız çok önemlidir. 
Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında kendinizle nasıl konuştuğunuzu belirleyin. 
Olumsuz düşünceler yerine kendinizi rahatlatacak olumlu cümleler bulmaya çalışın. 
“Bu sınavda bildiklerimi unutup yine birbirine karıştıracağım.” ifadesi yerine “Sakin 
olmak, sınavda gücümü iyi kullanmama yarayacak.” şeklinde bir ifade, duruma 
daha gerçekçi bakmanızı sağlar. Kendinizle olan diyalogunuzda, olumsuz ve kö-
tümser düşünce biçimini yansıtan bir cümle kullanıyorsanız bunu şöyle bir cümle 
ile değiştirebilirsiniz: “Başkalarının düşüncelerinin üzerimde baskı yaratmasına izin 
vermemeliyim.”

Eğer, kendi zihninizin ürettiği bu olumsuz düşüncelerin tutsağı olmaktan kurtu-
lursanız endişelerinizin azaldığını ve artık bedeninizden gelen sinyallerin de eskisi 
kadar olumsuz olmadığını göreceksiniz.

Sınav kaygısı yaşıyorsanız size bazı öneriler:

- Sınav başarısı birinci amacımız olmalı, tek amacınız değil.
- Düşünceler ve endişeler geriliminizi artırıyorsa öğrenme yeteneğinizi azaltacaktır.
- Zihninizdeki endişe ve korkuları rafa koyun, sınav sonrası düşünün.
- Kazanamamak dünyanın sonu değildir. 
- Geçmişteki başarılarınızı düşünün.
- Öğrenemediklerinizi değil, öğrendiklerinizi düşünün.
- Az stres faydalıdır, öğrenmeyi artırır.
- “Başarmam gerekir.” değil “Başaracak gücüm var.” demelisiniz.

SAATİ SEYRETME, SAAT GİBİ YAP. 
İLERLEMEYE DEVAM ET.
- SAM LEVİNSON
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Herkes sınav kaygısı yaşar mı?

Kaygı düzeyi normal olan kişiler sınav durumlarını başarılarının test edileceği bir fırsat olarak 
değerlendirirken kaygısı normalin üstünde olan kişiler bu durumları bir tehdit olarak algılar ve 
sınavla ilgili durumlarda kendileriyle olumsuz bir diyalog içine girerler. Gerçek dışı, karamsar 
bir düşünce tarzını seçerler. Sınav öncesi ve sonrası fizyolojik uyarım dereceleri aynı olduğu 
hâlde, normal düzeyde kaygı yaşayan kişiler, bu uyarımı sınavda daha fazla çaba göstermeye 
yönelik bir ipucu olarak algılarken kaygısı yüksek olanlar yaşadıkları endişe yüzünden bunu 
olumsuz bir durum olarak görür.

Yapılan araştırmalar, sınav kaygısı yüksek olan kişiler için en büyük problemin, daha önce 
öğrenilenleri sınav sırasında hatırlayamamak  olduğunu ortaya çıkarmamaktır. Ayrıca kaygısı 
yüksek olan kişilerin, kaygısı düşük olanlara göre ders çalışmaya daha çok zaman ayırdıkları 
görülmektedir. Bu bulgular düşük performansın, bu kişilerin ders çalışma sürelerindeki yeter-
sizliğe değil, olumsuz düşüncelerin kendilerinde yarattığı başa çıkılamaz derecedeki kaygıya 
bağlanabileceğini göstermektedir.

“UNUTMA, BİR ŞEYİN 
YAPILAMAZ OLDUĞUNU 
DÜŞÜNEREK UYURSAN,
BAŞKASININ O ŞEYİ 
YAPARKEN ÇIKARDIĞI 
GÜRÜLTÜ İLE UYANIRSIN.”
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Olağanüstü Davranmayın

Sınava hazırlık süresince veya sınava kısa bir süre kaldığında evdeki düzen ve genel hava “her zamanki 
gibi” olmalı. 

Sorumluluk Verin 

Öğrenciye sınava hazırlanıyor diye hiç sorumluluk vermemek doğru değildir. Üstesinden gelemeyeceği 
sorumluluklar vermek de öz güvenini olumsuz etkileyebilir.

  Gençlik Döneminde Olduğunu Unutmayın 

Sınava hazırlık sürecinde ergenlik döneminin en zorlu dö-
nemleri atlatılmış olsa bile unutmayın ki çocuğunuz er-
genlik dönemini henüz bitirmedi. Ondan tipik yetişkin 
davranışları sergilemesini beklemeyin.

Sevgiyi Şartlı Sunmayın 

Birçok öğrenci iyi bir üniversiteye girememe du-
rumunda anne ve babalarının kendilerine yönelik 
sevgi ve güvenlerini kaybedeceklerini düşünmekte-
dirler. Bu nedenle her koşulda onların yanında ola-
cağınızı hissettirmelisiniz.

NE YAPMALI
NE YAPMAMALI?

HAYATTA NE İSTEDİĞİNE 
KARAR VER, KALK VE 
BAŞARANA KADAR ASLA 
VAZGEÇME!

Psikolik Danışman: Aylin ERTÜRK
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Eleştirilmesi Gereken Durumlarda Eleştirin, Ancak Yargılayıcı Olmayın.

Örneğin; soru çözmüyorsa “Senden hiçbir şey olmaz!” yerine “Soru çözdüğünü düşünmüyorum.” 
diyerek eleştiride bulunabilirsiniz.

Huzurlu Bir Ortam Yaratın

Her ailede zaman zaman olağan sayılabilecek tartışma ve çekişmeler olmaktadır. Olağan tartış-
malar sağlıklı iletişimin de göstergesidir. Ancak tartışmaların huzuru bozacak düzeye gelmeme-
sine özen gösterin.

Ders Çalışma Davranışını Önemseyin 

Çok az sayıda da olsa bazı öğrenciler  ders çalışırken evdekilerin yeterli özeni göstermediğini 
belirtmektedirler. Öğrenci ders çalışırken televizyonun sesini kısmak, daha alçak sesle konuşma-
ya özen göstermek, onun ders çalışma davranışını önemsemek anlamına gelmektedir.

“Yasaklamak” Yerine “Kısıtlamak” 

Çocuğunuzun tüm yaşamını sadece ders çalışma davranışıyla doldurmasını, sürekli ev-okul-kurs 
üçgeni içinde gidip gelmesini beklemeyin. Dersin dışında her şeyi yasaklamak, başarıyı getirme-
yecektir. Ders dışı etkinliklerin bir kısmını öğrenci kendi isteğiyle kısıtlamalıdır.

Anlaşma Yapın

Son yıllarda sınava hazırlık sürecinde cep telefonu ve özellikle bilgisayarın bilinçli kullanılma-
masının sorun hâline geldiğini görmekteyiz. Bu konuda aile bireylerinin yazılı bir anlaşma yapıp 
uyulacak kuralları belki de esprili bir dille maddeler halinde sıralaması ve imzalaması iyi bir 
yöntem olabilir.

KAZANANLAR ASLA 
TOPU, RÜZGARI VE 

HAKEMİ SUÇLAMAZLAR. 
ÇÜNKÜ BAHANELER SİZİ 

ŞAMPİYON YAPMAZ.

Güvenin Ifadesi 

Anne ve babaların “Sana güveniyorum.” ifade-
sini öğrenciler genelde “Senden bir şeyler bek-
liyorum.” şeklinde algıladıklarından bu ifadeyi 
sıkça kullanmak olumlu bir etki yaratmamak-
tadır. Hatta bazı durumlarda kaygı artırıcı ola-
bilir. Eğer çocuğunuzun gerçekten çalıştığını 
gözleyebiliyorsanız “Ne kadar emek harcadığı-
nı görüyorum, hiçbir emek karşılıksız kalmaz.” 
demek daha etkili olabilir.
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Üstün Beklentiler Oluşturmayın 

Her çocuk anne ve babası için dünyanın en güzel ve en zeki 
çocuğudur. Ancak her insanın yeteneklerinin sınırı ve ölçüsü 
vardır. Öğrenciyi sınırlarının üstünde zorlamak, ulaşamayacağı 
hedefler konusunda ısrarcı olmak gerginlik, kaygı, başarısızlık, 
güvensizlik ve mutsuzluk sonuçlarını doğurur.

Bilgili Olmaktan Çok Sağlıklı Olmak

Sınava giren öğrencinin önce sağlıklı olması gerekmektedir. Öğrenci eğer sağlıklı ise bilgilerini 
kullanabilecektir. Sağlığın başarıdan daha önemli bir değer olduğu unutulmamalıdır. Ancak sı-
nava bir hafta kala anne ve baba bu anlamda fazla kaygılı davranıp çocuğunu bir hafta boyunca 
eve hapsetmek gibi bir önlem de almaya kalkmamalıdır.

Karşılaştırmalardan Uzak Durun

Anne babalarda çok sık gördüğümüz diğer bir davranış türü de belki motivasyon amaçlı baş-
vurulan ama asla motivasyon yaratmayan, çocuğunun başarısını yakın çevredeki diğer çocukla-
rın başarısıyla karşılaştırma eğilimidir. Çocuğunuzu sadece kendisiyle karşılaştırmalısınız. Yani 
önceki başarısı, önceki davranış biçimleriyle şimdiki durumu karşılaştırmak daha olumlu sonuç 
verecektir.

Fedakârlıkları Yüzüne Vurmayın

Fedâkarlık, anne baba olarak bizim tercihimizdir. “Ben senin için saçımı süpürge ettim, her iste-
ğini karşıladım, senin için kariyerimin doruk noktasındayken emekli oldum, babanla bir dönem 
sorunlarımız vardı, ayrılmayı düşündük ama senin için vazgeçtik.” türündeki ifadelerin sonuca 
yönelik hiçbir katkısı yoktur.

Sınav Yaşamın En Önemli Olayı Değil

Sınavı yaşamın tek ve en önemli dönüm noktası gibi algılamak ve bu şekilde ifade etmek var 
olan kaygıyı daha da artırır. Sınav yaşamın önemli olaylarından sadece biridir ve bundan sonra 
çocuğunuzu bir sınavlar zinciri beklemektedir. Yaşamın kendisi, hatta doğum olayı bile bir sınav 
değil midir?

3T’DEN UZAK TUTUN: TELEFON, TABLET, TELEVİZYON
3S’Yİ UYGULAYIN: SEVGİ, SAYGI, SABIR

BAŞARILI OLMAK 
İSTİYORSAN 

BAŞARISIZLIKLARIN 
SANA NELER 

ÖĞRETTİĞİNE BAK!


