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Sınavlara hazırlanmak ve sınav gerçeğinin 

varlığını bilmek çok önemlidir. Eğer öğrencilik 

gerçeğini önemsiyorsanız bu sınavı başarı ile 

taçlandıracağınızdan emin olabilirisiniz… 

Sınava hazırlanan her öğrencinin en büyük 

hakemi yine kendisidir. Sizler neyi doğru 

yaptığınızı neyi yapamadığınızı herkesten iyi 

bilirsiniz. 

Hayatlınızın dönüm noktalarından biri olan 

üniversite sınavlarına sayılı günler kala 

aklınıza şu deli sorular gelebilir 

     ‘’Zaman çok daraldı, sınava ne kaldı ki 
şurada?’’ 

     ‘’Eksik olan konularım var, bir an önce 
bitirmem lazım.’’ 

     ‘’Hedeflediğim puanın çok gerisindeyim, 
denemeler de bile o puanı hiç alamadım.’’ 

     ‘’Geçmişte çalışmadığım günlerime 
yanıyorum şimdi.’’ 

     ‘’Zaman makinesi ile geçmişe dönmek 
istiyorum’’  gibi söylemleri bu aralar daha sık 
kullanıyorsanız; bu yazıyı daha dikkatli 
okumalısınız. 

Çok çalışıyor olmanıza rağmen sürekli 
yetersizlik duygusu yaşayan, şimdiye kadar 
çalışan ve çalışmayan tüm öğrenciler şunu 
bilmeliler ki; YGS ve LYS sınavına en önemli 
katkı son 1 ayda yapılan çalışmalarla 
gerçekleşir. Çünkü bu öğrenmede kısa aralıklı 
hatırlatma söz konusudur. Sınavın başlayacağı 
o ana kadar hiçbir şey için geç değildir. 

Sınava girecek adayların kişisel özellikleri 

birbirinden farklı olsa da sınav potasına giren 

(bu yıl sınava girecek olan) her öğrenci aynı 

durumdadır. Bu nedenle paniğe kapılarak 

parçalara takılı kalmayın sınavın bütününe 

odaklanın. Kendinize bugüne kadar sınavın ne 

kadar önemli olduğunu söylemiş olursanız olun 

bu söylem gireceğinizin “sadece bir sınav” 

olduğu gerçeğini göz ardı ettirmemeli. 

YGS’ nin toplam sınav puanının %40 ını 

oluşturması nedeniyle telafisi mümkündür ve 

bu nedenle ikili sınav sistemi tekli sınav 

sistemine göre oldukça avantajlıdır.  

Bu dönemde en fazla konu gelen, katkısı en 

fazla olan derslere çalışmak ve bolca deneme 

çözmek daha akıllıca olacaktır. Ancak 

uygulayacağımız denemeler gelişigüzel ve süre 

tutulmadan çözüldüğünde prova niteliği 

taşımaz. Gerçek sınav atmosferine benzer 

ortamlarda, grup içerisinde ve sürekli olarak 

deneme sınavı uygulaması yapmaya gayret 

etmeliyiz. 

Deneme sınavlarını hangi sıra ile çözeceğinizi 

tespit etmiş olmamız gerçek sınavda zaman 

kazanmamızı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra en 

başarılı olduğunuz branşın soru çözümüne 

öncelik vermeniz sınavda ilk 

motivasyonunuzun en yüksek düzeyde 

olmasını sağlayacaktır. 

Sınava az bir zaman kala yaşam tarzına dikkat 

etmek pek çok adayın ihmal ettiği önemli bir 

unsurdur. Dengesiz beslenme, aşırı kafeinli 

içecekler, uykusuzluk fiziksel yapınızı 

zorlayacaktır. Ayrıca kafeinli içecekler kalp 

çarpıntısını ve kaygıyı tetikleyicidir. Dolayısıyla 

yiyip içtikleriniz vücudunuzun yakıtıdır, tüm 

besinlerden gereken miktarda almaya özen 

göstermelisiniz. Ara sıra yapacağınız 

yürüyüşler vücudunuzun dingin olmasını 

sağlayacaktır.  Unutmayın; HAYAT OLUMSUZ 

ŞEYLERE KONSANTRE OLABİLECEĞİNİZ KADAR 

UZUN DEĞİLDİR!.. 

HAYATINIZIN HER GÜNÜNÜ SANKİ BİR DAĞA 

TIRMANIYORMUŞSUNUZ GİBİ YAŞAYIN. ARADA BİR 

ZİRVEYE GÖZ UCUYLA BAKIN Kİ, HEDEFİNİZ DAİMA 

AKLINIZDA OLSUN;  AMA YALNIZCA ZİRVEYE 

ODAKLANIP, VARILAN HER YENİ NOKTANIN FARKLI VE 

GÜZEL MANZARASINI DA KAÇIRMAYIN! 



SINAVDAN ÖNCE KISA HATIRLATMALAR 

 Öncelikle sizi olumsuz düşüncelere 

sokacak sınav sohbetlerinin yapıldığı 

ortamlardan uzak durun. 

 Heyecanlı olduğunuz zamanlarda 

panik yapmayın, bunun doğal 

olduğunu ve sınava giren her 

öğrencinin bunu yaşadığını düşünerek 

heyecanı kendinize yasaklamayın. 

 Sınava az bir zaman kala bedeninizin 

herhangi bir yerinde hasara (kırılma, 

incinme…)neden olabilecek 

faaliyetlerinden kaçının. 

 Sınavdan bir hafta önce başlayarak 

uyku saatlerinizi düzene sokmaya özen 

gösterin. 

 Sınavdan 1-2 gün önce mutlaka sınava 

gireceğiniz okulu, sınıfı ve sıranızı 

görün. BİNLERCE ÖĞRENCİ, SINAVA 

GİRECEĞİ OKULU ÖNCEDEN 

GÖRMEDİĞİ İÇİN SINAVA GEÇ 

KALMAKTADIR. 

 Sınav sabahı yapılan zihinsel hazırlık 

çok önemlidir. Herhangi bir 

olumsuzluğun yaşanmayacağına ilişkin 

inancınızı güçlendirin. 

 Sınav sabahına özel bir kahvaltı türü 

yoktur. Alışkanlıklarınızla çelişmeyen 

bir kahvaltı yapın. 

 Sınava az kala kaygı düzeyinin 

rahatsızlık boyutuna geldiğini 

hissedersen yanında kendinizi iyi 

hissettiğiniz kişilerle sohbet etmelisin. 

 Sınava başlarken “Fizikten şu kadar, 

Türkçe’ den bu kadar soru 

yapmalıyım” gibi düşünerek kendinizi 

şartlandırmayın. Koşullar sınav 

sırasında sizi zorlayabilir. Bunun yerine 

“Önce sayısaldan başlayacağım, 

elimden geleni yapacağım.” Gibi 

stratejiler oluşturun. 

 Sınav sırasında ben sayısalcıyım sadece 

sayısal soruları çözeyim, sözel soruları 

çözmeye gerek yok, dememelisiniz. 

 Sınav esnasında dikkatiniz dağıldığında 

başka adayların kaç soru yaptığı ve 

neler yaptıkları ile ilgilenmeyin. Bunun 

yerine bölümler arasında 10-20 

saniyelik küçük molalar verin ve 

gözlerinizi kapatıp derin nefes alın. Bu 

sizi hem rahatlatacak hem de sınava 

döndüğünüzde dikkatinizin artmasına 

yardımcı olacaktır. 
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