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12. SINIF – 8. ETKİNLİK 

 Etkinliğin Adı: SINAVA İLİŞKİN DUYGULAR 

                 Sınıf: 12. sınıf 

Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı 

          Kazanım: *Sınava ilişkin duygularını sınav performansına etkileri açısından 

değerlendirir. 

   Kazanım Nu: 19 

Öğrenci Sayısı: Tüm sınıf 

                Süre: 40 dakika 

             Ortam: Sınıf ortamı 

   Sınıf Düzeni: Oturma düzeni   

     Araç-gereç: Form–1 (Sınava İlişkin Duygular) 

        

 *Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni tarafından 

uygulanacaktır. Okul rehber öğretmeninin etkinliği gerçekleştiremediği durumlarda, 

öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak 

okul rehber öğretmeniyle iş birliğinde sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler 

uygulanabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.  

 

*Okul rehber öğretmenin olmadığı durumlarda Sınıf Rehberlik Programı rehberlik 

ve araştırma merkezi tarafından hazırlanan yıllık çerçeve program doğrultusunda 

yürütülür.   

 

SÜREÇ 

1. Öğrencilere Form–1 (Sınava İlişkin Duygular) verilir ve öğrenciler 5’er kişilik gruplara 

ayrılır ve formdaki 5 öğrencinin durumlarını canlandırmaları istenir. 5 dakika süre verilir. 

2. Öğrencilerin hazırladıkları doğaçlamaları sınıfa sunduktan sonra düşüncelerini sınıfla 

paylaşmaları istenir. 

3.  Bu kez de aynı öğrencilerin sınav sonuçları belli olduktan sonra yaptıkları konuşmaları  

canlandırmaları istenir. 5 dakika süre verilir.  

4. Öğrencilerin hazırladıkları canlandırmaları sınıfa sunduktan sonra düşüncelerini sınıfla 

paylaşmaları istenir. 

5. Öğrencilere aşağıdakine benzer sorular sorulur ve grup etkileşimi başlatılır: 

 Ali’nin sınava ilişkin duyguları neydi? 

 Ali sınav öncesi neler yaptı? 

 Ali’nin sınav sonucu nasıl olabilir? 

 Ceyda’nın sınava ilişkin duyguları neydi? 

 Ceyda sınav öncesi neler yaptı? 

 Ceyda’nın sınav sonucu nasıl olabilir? 

 Burak’ın sınava ilişkin duyguları neydi? 

 Burak sınav öncesi neler yaptı? 
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 Burak’ın sınav sonucu nasıl olabilir? 

 Filiz’in sınava ilişkin duyguları neydi? 

 Filiz sınav öncesi neler yaptı? 

 Filiz’in sınav sonucu nasıl olabilir? 

 Bülent’in sınava ilişkin duyguları neydi? 

 Bülent sınav öncesi neler yaptı? 

 Bülent’in sınav sonucu nasıl olabilir? 

6. Öğrencilerin sınavlardan önceki yaşantılarını düşünmeleri ve sınava ilişkin duygularının 

sınav performanslarını nasıl etkilediğini değerlendirmeleri istenir. İsteyen öğrencilerin 

düşüncelerini sınıfla paylaşmaları istenir. 

7. Sınava ilişkin duygularını sınav performansı nasıl etkilediğini bilmenin önemi vurgulanarak 

etkinlik sonlandırılır. 

Değerlendirme: 
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FORM–1 

SINAVA İLİŞKİN DUYGULAR 

Durum: 

Ali, Ceyda, Burak, Filiz ve Bülent aynı sınıfta okuyan 5 öğrencidir. Bir hafta sonra çok 

önemli bir sınavları vardır. Ders arasında bu konuda konuşurlar ve sınava ilişkin duygularını 

birbirleriyle paylaşırlar: 

1. Ali- Sınav yaklaştıkça kaygısı da artmaktadır. Gece gündüz aralıksız ders çalışır. Uykusuna 

beslenmesine dikkat etmez aile bireyleriyle ve arkadaşları ile vakit geçirmez. O kadar çok 

çalışır ki artık her şeyi birbirine karıştırmaya başlar. Sürekli anne babasının, öğretmenlerinin, 

arkadaşlarının düşük not aldığında ne diyeceğini düşünür. Sürekli “Sınavda kötü not alırsam 

mahvolurum” der ve bu sınavdan düşük not alırsa dünyanın sonu gelecekmiş gibi davranır.  

 

2. Ceyda- Bu dersten ilk sınavda yüksek not almıştır ve sınava hiç çalışması gerekmediğini 

düşünür. Hiç çalışmaz bol bol gezer eğlenir. Nasıl olsa yüksek bir notum var o not beni 

kurtarır diye düşünür. Arkadaşları ve ailesinin çalışması yönündeki uyarıları karşısında da 

“Ben bu konuları çok iyi biliyorum ihtiyacım yok, en yüksek notu ben alacağım görün” der. 

 

3. Burak- İlk sınavı düşüktür ve yine düşük not alacağından çok korkmaktadır. Ailesinin, 

öğretmenin ve arkadaşlarının gözünde küçük düşeceğini düşünür. Kendi kendine “Panik 

olmamalıyım sakin ve mantıklı olmalıyım” der. Öncelikle bir önceki sınavda neden düşük not 

aldığını düşünür ve nerelerde hata yaptığını, hangi konularda eksik bilgileri olduğunu belirler. 

Anlamadığı bir konu ile ilgili önce bu konuda başarılı olan bir arkadaşından, daha sonra da 

ders öğretmeninden bilgi alır. Sınav gününe kadar bir planlama yapar. Tüm konuları tekrarlar, 

eksik konuların üzerinde daha da dikkatle durur, bol bol soru çözer. Bir yandan da 

hayatındaki diğer etkinliklere devam eder. Arkadaşları ile gezmeye, antrenmanlarına ve 

ailesine vakit ayırır. Bu hafta içinde sınava kadar bu şekilde düzenli çalışır. 

 

4. Filiz- Bu dersten sınıftaki en yüksek notu almıştır. Ailesi ve öğretmenleri ona güvenmekte 

ve başarıları ile övünmektedir. Yine de sınav aklına gelince heyecanlanmaktadır. Son bir iki 

haftadır ders tekrarı yapmadığını fark eder. Konuları günlere böler ve sınavdan önce her gün 

yarım saat tekrar yapar. Bir yandan da hayatındaki diğer etkinliklere devam eder. Arkadaşları 

ile sinemaya gider, okuldaki kulüp etkinliklerini sürdürür ve ailesine vakit ayırır. 

 

5. Bülent- Tüm sınavlarından düşük notlar almıştır. Ama bunları düzeltmek için herhangi bir 

çaba göstermiyor. Dersleri dinlemiyor, dersle ilgili kitap defter vb. malzemeleri getirmiyor, 

verilen ödevleri yapmıyor ve anlamadığı konuları kavramak için herhangi bir çaba 

göstermiyor. Sınavlar yaklaşırken de aynı tavrı sergiliyor ve hiç umursamıyor, hiç korkmuyor. 

Çalışmasını söyleyen arkadaşlarına ya da ailesine ise “Benim kafam almıyor, ne yapayım” 

diyor. 

 

 


