
 
 
 

SINAV KAYGISI
VE BAŞ ETME

YOLLARI
 
 
 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK SERVİSİ

ZİHİNSEL UYGULAMALAR

KAYGI İLE BAŞ ETME YOLLARI

OLUMLU DÜŞÜNME:
•Zamanımı etk�l� şek�lde kullanab�l�r�m. 
•Takıldığım yerler olab�l�r, b�lenlere sorup yardım
alab�l�r�m. 
•Önceden başarısız olmuş olab�l�r�m ama
nedenler�n� b�l�yorum, ş�md� çalıştım başarab�l�r�m.
•El�mden gelen� yaparak �lerled�ğ�m� ve daha �y�
olduğumu kend�me göstereb�l�r�m.
•Ben beden�m� ve duygularımı (heyecanımı,
korkularımı vb) kontrol edeb�l�r�m, başarılı
olab�l�r�m. 

Gözler�n�z� kaptın burnunuzdan der�n b�r
nefes alın ağzınızdan yavaşça ver�n.

BEDENSEL UYGULAMALAR
 

1-Doğru Nefes Alıp Verme:
•Gözler�n�z� yavaşça kapayın.Sağ el�n�z� göbeğ�n�z�n
üzer�ne ,sol el�n�z� de göğsünüzün üzer�ne koyun.
Nefes alıp ver�rken sağ el�n�zle göbeğ�n�z�n �n�p
kalktığını h�ssed�n (Aldığınız nefes� d�yafram kasına
yönlend�r�n).
Burnunuzdan yavaşça nefes alın.
•4 san�ye boyunca nefes�n�z� tutun.
•Ardından 4 san�ye boyunca aldığınız nefes�
ağzınızdan yavaşça ver�n.
•Nefes� verd�kten sonra �se 4 san�ye bekley�p,
aşamalara yen�den başlayın.
***Nefes burundan alınmalı ve ağızdan ver�lmel�d�r.

 

                    2- Gevşeme Tekn�ğ�
•Rahat ett�ğ�n�z b�r yere oturun, oturduğunuz
yerde bel�n�z, sırtınız,boynunuz rahat b�r
poz�syonda olsun. Ayaklarınız yere tam temas
ets�n.

•El ve ayak kaslarınızı yavaşça kasın,
yapab�ld�ğ�n�z kadar sıkın. 10’a kadar sayın.
Sonra gevşet�n. Bu �şlem� vücudunuzdak� tüm
bölgeler �ç�n tekrarlayın. Kaslarınızı sıkın ve
gevşet�n.
• Gerg�nl�ğ�n ve gevşemen�n akışına odaklanın,
kaslarınızın gevşemes�n� ve esnek oluşunu
h�ssed�n.
•Bu gevşek konumda b�r sure bekley�n, der�n
ve yavaş nefes alın.
•İç�n�zden "rahatla ve bırak" d�yeb�l�rs�n�z. Bu
gevşeme tekn�ğ�n� günlük rut�n�n�ze dah�l
edeb�l�r ya da kend�n�z� gerg�n, kaygılı ve
stresl� h�ssett�ğ�n�zde yaparak kend�n�z�
rahatlatab�l�rs�n�z.

 



KAYGI NEDİR?
    K�ş�, duygusal ya da f�z�ksel
baskı altındayken ortaya çıkan
b�r tepk�d�r.

B�r m�ktar kaygının olumlu
etk�ler� vardır. 

    Ancak aşırı kaygı durumu
pan�ğe sebep olur.
 

SINAV KAYGISI

NEDİR?

Sınav öncesinde öğrenilen

bilginin, sınav sırasında

kullanılmasına engel olan ve

başarının düşmesine yol açan

yoğun kaygıdır.

Her yaşta öğrencinin yaşadığı bir

problemdir ancak aşılamayacak

bir problem değildir.

SINAV KAYGISININ
BELİRTİLERİ NELERDİR?

•Kalp atışlarında hızlanma, 
•Hızlı nefes alıp-verme, 

•Terleme ve/veya t�treme, 
•D�l�n damağın kuruması, 

•M�de ş�kayetler�, 
•Baş ağrısı,

•İshal-kabızlık, 
•Yorgunluk bel�rt�ler�,

•Gerg�nl�k/s�n�rl�l�k hal�, 
•Yeme alışkanlıklarında değ�şme,

•Telaş, şaşkınlık, d�kkat bozuklukları,
•Huzursuz uyku, kabus görme, 

•Olumsuz düşünceler, 

SINAV KAYGISINA BAĞLI
OLARAK YAŞANAN DUYGULAR

NELERDİR?
 

•End�şe, 
•Mutsuzluk, 

•Huzursuzluk, 
•Öfke-Kızgınlık, 

•Korku, 
•Hayal kırıklığı, 

•Üm�ts�zl�k, 
Mahcub�yet

 

SINAV KAYGISININ NEDENLERİ
NELERDİR?

•Kötü çalışma alışkanlıkları, 
•Görev ve sorumlulukları erteleme, 

•Zamanı �y� kullanamama, 
•Başarısız olma ve değerlend�r�lme 

 korkusu,
•Beklent� düzey� 

 (A�le, öğretmen, arkadaş, kend�s�) 
•Mükemmel�yetç� yaklaşım, 

 

S

Sınav �ç�n olumlu düşünün.
Zamanı nasıl kullanacağınıza ve soruları hang�
sırayla cevaplayacağınıza karar ver�n.
Soruları ve yönergeler� d�kkatl�ce okuyun.
Zaman zaman duruşunuzu değ�şt�r�n, bu s�z�
rahatlatacaktır.
Sınıf arkadaşlarınız sınavlarını erkenden
bitirdiğinde panik olmayın.

SINAV KAYGISI İLE BAŞ ETME:
SINAVDAN ÖNCE:
•Sınava tam çalışmış olarak g�r�n.
•Sınavdan öncek� gece �y� uyuyun.
•Aç karnına sınava g�rmey�n.

•Son ana kadar asla ders çalışmayın.
•Sınavdan hemen önce gevşemeye çalışın.
•Z�hn�n�zde geçm�ştek� başarısızlıkları değ�l
başarılarınızı vurgulayın.
•Sınava kend�n�ze güvenerek g�r�n.

SINAV SÜRESİNCE:

 
 


