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EBEVEYNLER İÇİN SINAV
 Eyvah! Zaman ne kadar hızlı değil mi? Sevgili anne 

ve babalar dün okula başladığını hatırladığınız evladınız 

artık geleceğini inşa etme yolundaki son dönemece 

geldi. Hal böyle olunca artık siz de sınav ebeveynisiniz. 

Kaygılarınız, bilmek istedikleriniz ve her geçen gün 

değişime maruz kalan sınavımız ile baş başayız.  

Üniversite sınavına hazırlık öğrencisi olan her evde 

akşam yemeklerinin, kahvaltının veya hafta sonunun 

kısacası çocuk ile ebeveyninin paylaştığı sınırlı zaman 

dilimlerinin gündemi üniversite sınavına hazırlık süreci 

olmaktadır.

 Ebeveynler çocuklarının bu süreçlerinde bazı ortak 

kaygılar yaşamaktadır. Örneğin;Çocuğum yeteri kadar 

çalışıyor mu ? Deneme sınavlarının sonuçları nasıl ? 

Konu eksiği var mı ? Hangi mesleği hedefliyor ? Yeni 

sınav sistemi hakkında bilgisi var mı? Kaç net yapması 

gerekiyor ? vs. vs. Bu ve benzeri sorularınız veya içsel 

konuşmalarınız ister istemez davranışlarınıza, jest 

ve mimiklerinize yansımaktadır. Tam da bu noktada 

çocuğunuzun başarısını artırmak sürecini sağlıklı 

ve başarılı yönetebilmesi sağlamak için size gerekli 

olabilecek bazı önerilerden söz ediyor olacağız.

 *Sınav sistemi hakkında temel düzeyde bilgi sahibi 

olmak. Çocuklarınız ile ortak dili kullanabilmenizi 

sağlamakla birlikte onları anlayabilmenin temel 

basamağıdır. Bu bağlamda beklentileriniz ile 

çocuğunuzun kapasitesi hakkında reel fikirlere sahip 

olmanızı kolaylaştıracaktır. Beklenti düzeyimiz dengeli 

olmalıdır. 

ANADOLU LİSESİ-FEN LİSESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

“Dinlediğimizi düşünüyoruz, ama çok 
nadiren gerçek anlayış ve gerçek empati 
ile dinliyoruz. Ancak bu çok özel türden 
dinleme, değişim için bildiğim en etkili 
güçlerden biridir.”

Carl Rogers

Değerli Anne ve Babalarımız birlikte yaşayıp deneyimleyeceğimiz üniversite sınavı hazırlık sürecimizde Kültür 2000 Koleji 
yönetici ve öğretmenleri olarak çocuklarımıza başarılı ve mutlu bir yıl diliyoruz.

 *Çocuğunuzun hedeflerini, deneme sınav sonuçlarını 

çalışma alışkanlıklarını kesinlikle başkaları ile 

kıyaslamayınız. Her bir öğrenci kendi bilişsel dünyasında 

değerlendirilmeli ve geri bildirim verilmelidir.

*Sınava hazırlanmak öğrencinin, gerekli imkanları 

sağlamak ise ailenin sorumluluğu olup kesinlikle 

çocuklarınız için yaptıklarınızı fedakârlık olarak yüzlerine 

vurmayın.

*Sonuca değil süreçte verilen emeğin değerine vurgu 

yaparak çalışır gibi gözükmesine neden olmamaya özen 

gösterin.

*Beden dilinizle de ses tonunuzla da çocuğunuzun 

verdiği emeğe güveniyor olduğunuzu hissettirin.
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BAMBU AĞACI MUCİZESİ 
 

BAMBU AĞACININ ÖYKÜSÜ 

Çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir:    
Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve 

gübrelenir. Birinci yıl tohumda 
herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum 
yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu 
ağacı ikinci yılda da toprağın dışına 

filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü 
yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar 
edilerek bambu tohumu sulanır ve 
gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu 

yılda da filiz vermez. Çinliler büyük bir 
sabırla beşinci yılda da bambuya su ve 
gübre vermeye devam ederler. Nihayet 

beşinci yılın sonlarına doğru bambu 
yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa 

bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna 
ulaşır. 

Bambu ağacı 27 metre boyuna 
altı hafta da mı yoksa beş yılda 

mı ulaşmıştır? 

Bu sorunun cevabı tabii ki beş yıldır.  
Peki bu 5 yıl boyunca Çin Bambusu ne 
yaptı?Tohumu ektikten sonra toprakta 

kök salmaya başladı, kendini 
güçlendirdi ve 5 yıl sonraki büyümeye 

kendini hazırladı. Yeterince kök 
saldıktan sonra, gökyüzüne doğru 

büyük bir hızla yükseldi. 
Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş 

yıl süresince sulanıp 
gübrelenmeseydi ağacın 

büyümesinden hatta var olmasından 
söz edebilir miydik? 

 
Bir başarının şartları her zaman 

çok basittir. 
Bir süre için çalışmak, bir süre 

tahammül etmek, her zaman 
inanmak ve hiçbir zaman geri 

dönmemek. 

 

DİKKAT  !      
TYT 

Puanınızın 
hesaplanması 

için Türkçe 
veya 

Matematikten 
en az 0,5 net 

olmalıdır. 

SAYISAL, EŞİT AĞIRLIK, SÖZEL ve DİL PUANLARI 
HESAPLANIRKEN TYT’NİN %40 AYT’NİN %60 ETKİSİ 

OLACAKTIR. 

Matematik-40 Soru 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Sosyal Bilimler-1            

40 Soru 

Sosyal Bilimler 
Tarih,Coğrafya-2,Felsefe 

Grubu, Din Kültürü             
40 Soru 

 

Fen Bilimleri-40 Soru 

180 
DK 

AYT 
Puanınızın 

hesaplanması 
için 

öğrencinin 
ilgili alandan 
birinde en az 

0,5 neti 
olmalıdır. 
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12. SINIFLAR REHBER ÖĞRETMENİ

Sebile MUTLU

Bir başarının şartları her zaman çok basittir.
Bir süre için çalışmak, bir süre tahammül etmek, her zaman

inanmak ve hiçbir zaman geri dönmemek.


