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International Burch University, Türk Dili ve Edebiyat? Ö?retmenli?i Bölümü III. s?n?f
ö?rencilerinden Azemina DERVI?, Mirzeta PALOŠ ve Merjem MIRAŠ?IJA ö?renciler için
"s?navlara haz?rl?k" önerileri derlemi?tir.

 1. Kendinize çal??ma için yeterli zaman tan?y?n.

Son dakikaya kadar b?rakmay?n. Baz? ö?renciler son dakikaya 's?k??t?rma' konusunda
ba?ar?l? gibi gözükse de, ço?umuz için bunun bir s?nava yakla?man?n en iyi yolu
olmad??? yayg?n olarak kabul görüyor. Çal??man?z için bir zaman çizelgesi haz?rlay?n.
Kaç tane s?nav?n?z var ve bunlar hangi günlerde? Bunlar? yaz?n. Ard?ndan,
çal??man?z? buna göre organize edin. Baz? s?navlar? di?erlerine oranla daha fazla
çal??ma zaman? vermek isteyebilirsiniz, bu nedenle rahat hissetti?iniz bir denge bulun.

2. Çal??ma alan?n?z? düzenleyin.

Ders kitaplar?n?z? ve notlar?n?z? yayacak yeterli alana sahip oldu?unuzdan emin
olun.Yeterince ?????n?z var m?? Sandalyeniz rahat m??

Tüm dikkat da??t?c? ?eylerden kurtulmaya çal???n ve mümkün oldu?unca rahat ve
mümkün oldu?unca odaklanabildi?inizden emin olun. Baz? insanlar için, bu neredeyse
tamamen sessizlik anlam?na gelebilir; di?erleri için arka plan müzi?i yard?mc? olur.
Baz?lar?m?z konsantre olmak için her ?eyi düzenli hale getirmeliyiz; lakin bu baz?lar?n?
çok etkilemeyebilir. Neyin i?e yarad???n? dü?ünün ve do?rusunu yapmak için zaman
ay?r?n.

3. Ak?? diyagramlar?n? kullanma.

Görsel yard?mlar gerçekten etkili olabilir. Bir ba?l???n alt?nda konuyla ilgili bildi?iniz her
?eyi yaz?n ve ard?ndan bo?luklar?n nerede oldu?unu vurgulay?n. S?nava daha yak?n bir
zamanda, gözden geçirme notlar?n?z? tek sayfal?k diyagramlarla yo?unla?t?r?n. Bu k?sa
formatta fikirlerinizi alman?z, s?nav s?ras?nda bilmeniz gereken her ?eyi h?zl?ca geri
ça??rman?za yard?mc? olabilir.

4. Eski s?navlardan pratik yapmak.

S?navlara haz?rlanman?n en etkili yollar?ndan biri, geçmi? s?nav sorular?n? kullanarak pratik
yapmakt?r. Bu, sorular?n format?na al??man?za yard?mc? olur. Bu i? için kendinize zaman
ay?r?rsan?z, s?navda da her bölümde do?ru miktarda zaman geçirdi?inizden emin olabilirsiniz.

5. Yan?tlar?n?z? ba?kalar?na aç?klay?n.

Ailenize veya küçük karde?lerinize çal??t???n?z? anlatmaya çal???n. Mesela onlara bir
sorunun cevab?n? aç?klay?n. Bu, kafan?zda netle?tirilmesi ve daha fazla i?e ihtiyac?n?z
olan her alan? vurgulaman?za yard?mc? olacakt?r.
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6. Çal??ma gruplar?n? arkada?lar?n?zla organize edin.

Bir çal??ma oturumu için arkada?lar?n?zla birlikte olun. Cevaplar?n? buldu?unuz
sorular?n?z olabilir veya tam tersi sorular?n?z var ama cevaplar? olmayabilir. Çal??ma
süresi boyunca konuyla ilgilendi?inizden emin oldu?unuz sürece, kendinize meydan
okuman?n en etkili yollar?ndan biri olabilir.

7. Düzenli olarak mola verin.

Mümkün oldu?unca uzun süre çal??man?n en iyi yol oldu?unu dü?ünseniz de, asl?nda
verimsiz olabilir. Bir maraton için e?itim al?yor olsayd?n?z e?er, günde 24 saat egzersiz
yapamazs?n?z. Ayn? ?ekilde çal??malar, bilginin uzun süreli korunmas? için düzenli
aralar alarak gerçekten yard?mc? oldu?unu gösterir.

Herkes farkl?d?r, bu nedenle size en uyun bir çal??ma rutini geli?tirin. 

8. 'Beyin yemi' üzerine at??t?rma.

Abur cubur yemeklerden uzak durun! Yemek yeme noktas?nda vaktiniz olmad???n?
hissedebilirsiniz, ancak yedi?iniz ?ey gerçekten enerji seviyeleri ve oda?? üzerinde etkili
olabilir. Bal?k, f?st?k, tohum, yo?urt ve yaban mersini gibi konsantrasyon ve haf?zaya
yard?mc? oldu?u kan?tlanm?? besleyici g?dalar? seçerek bedeninizi ve beyninizi iyi
beslemenizi sa?lay?n?z. Ayn? ?ey s?nav gününde de geçerlidir; testten önce, enerji
sa?layacak g?dalara dayan?larak iyi bir yemek yiyin. Mesela ?eker cazip gelebilir, ancak
enerji düzeyleriniz bir saat kadar sonra çöktü?ünde yard?mc? olmaz.

9. S?nav gününüzü planlay?n.

S?nava ba?lamadan önce her ?eye haz?r oldu?unuzdan emin olun. Tüm kurallar? ve
gereksinimleri kontrol edin, yolunuzu ve seyahat sürenizi planlay?n. Mümkünse,
yolculu?un deneme sürü?ünü yap?n; de?ilse aç?k yönergeleri yaz?n. Oran?n ne kadar
sürece?ini ö?renin ve sonra ekstra zaman ekleyin. Gerçekten yar? yolda ko?mak zorunda
kalman?z ya da yolunuzu kaybetmemeniz için kendinizi zor durumda b?rakmay?n. 

10. Bol bol su için.

Son bir ipucu olarak, iyi hidre olman?n beyninizin en iyi ?ekilde çal??mas? için gerekli
oldu?unu unutmay?n. Gözden geçirme süreniz boyunca ve ayr?ca s?nav gününde bol
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miktarda su içti?inizden emin olun.

?yi ?anslar.!!!
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