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Önsöz
Başarı, bir işi amaçlanan biçimde sonuçlandırmaktır. Başarı, kişinin 

kendini tanımasıyla başlar, kendini mutlu eden şeylere ulaşmak için 

çaba göstermesiyle devam eder. Peki, başarılı olmak kimi insan için 

kolay, kimi insan için neden zor görünür?

Bazen gerekçeler, sorumlulukların arkasına saklanır. Bazen 

motivasyon azalır. Bazen hedefleri gerçekleştirmek için çaba 

gösterilmez. Bazen çalışma planlarına bir türlü uyulmaz. Bazen 

sınav kaygısı kontrol edilemez ve dikkatin dağılmasına neden olur. 

O hâlde başarılı olmak isteyen öğrenciler neler yapmalılar?

Hayallerini hedeflere dönüştürebilirler. Başaracaklarına inanarak 

motive olabilirler. Zamanı etkili ve verimli kullanmak için 

çalışmalarını planlayabilirler. Dikkati ve hafızayı geliştirmeye yönelik 

akıl yürütme oyunları oynayabilirler. Karşılaştıkları zorluklarla pes 

etmek yerine mücadele edebilirler. Öz güvenlerini artırarak kendi 

ayakları üzerinde durabilen bir birey olma yolunda ilerlemeliler. 

İşte Akıl Fikir Kitabım-2 kitabımızda başarılarını artırmaya yönelik 

senin için yaratıcı ve eğlenceli etkinlikler hazırladık.

Kitaptaki etkinlikleri yaptıkça düşünme becerilerinin geliştiğini, 

yeni bakış açıları kazandığını fark edecek, bu sayede de başarının 

arttığını göreceksin.
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Akıl Fikir 
Rehberim
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Hedefimi 
Nasıl 

Belirlerim?

1 Hedefini açık bir biçimde belirlemelisin. “Liseye geçiş 
sınavını kazanmak istiyorum,” demek yerine hedefini 

net bir şekilde söylemelisin. Gitmek istediğin okulun 
adını kendine hedef koyarak, “Bu okulu kazanmak 
istiyorum,” diyebilirsin.

2 Hedefini olumlu cümlelerle tanımlayabilirsin. 
Örneğin, “Matematik sınavından düşük not almak 

istemiyorum,” demek yerine, “Sınavdan 95 puan 
almak istiyorum,” diyebilirsin.

3 Hedeflerin, ilgi ve yeteneklerine uygun, 
ulaşılabilir ve net olmalıdır. Sınavlardan 350 

puan alıyorsan hedef olarak, “Ben 500 puan almak 
istiyorum,” demen kısa sürede gerçekleşecek bir 
hedef olamayabilir. Dolayısıyla o puana ulaşmayınca 
motivasyonun düşebilir. Bunun yerine, “İlk 
hedefim 400 puan,” diyebilirsin. O puana 
ulaşınca, “Yeni hedefim 450 puan,” diyebilirsin. 
Belirlediğin puana ulaşana kadar küçük adımlarla 
hedefler belirleyebilirsin. Her bir adım seni daha çok 
motive edecek ve hedefine ulaşmanı sağlayacaktır.

4 Hedefini kâğıda yazıp 
evinde onu görebileceğin 

bir yere asabilirsin. Yazıyı her 
görüşünde hedefine daha fazla 
odaklanabilirsin.

5 Hedefini gerçekleştirdiğin 
anı zihninde düzenli olarak 

canlandırman, kendine inanmanı 
güçlendirecek ve motivasyonunu 
artıracaktır.

6 Hedefine 
ulaşmak istediğin 

zamanı takviminde 
işaretleyebilirsin. “3 ay”, “6 
ay” ya da “1 yıl” gibi ortalama 
tarihler belirleyebilirsin.

7 Hedefini nasıl gerçekleştireceğinle ilgili bir 
planlama ya da şema oluşturabilirsin. Hedefine 

ulaşmak için neyi nasıl yapacağını, ihtiyacın olan şeylerin 
neler olduğunu ya da kimlerden yardım alabileceğini 
listeleyebilirsin. Kendi programına göre de adım adım 
neler yapacağını yazabilirsin.

8 Hedefine yönelik kendine geri bildirimler yapabilirsin. Örneğin, hedeflediğinin 
altında bir not aldığında motivasyonunu düşürmeden, nerede bir eksiklik yaşadığını 

belirleyebilir ve bu eksikliği bir sonraki sınavda giderebilirsin.

9 Hedefine ulaşırken öngöremediğin zorluklarla karşılaşabilirsin. Bu zorlukları bir yere 
not et, üstesinden gelmeye çalış; ihtiyaç duyarsan ailenden, öğretmenlerinden veya 

arkadaşlarından destek isteyebilir ve yeni planlamalar yaparak yoluna devam edebilirsin.

9 



Verimli ve 
Planlı Nasıl 
Çalışırım?

1
2 Ders çalışmadan önce kendini motive edecek şeyler 

yapabilirsin; örneğin spor yapmak motivasyon 
sağlamak için güzel bir aktivite olabilir.

Hedef belirlemenin  
çok yardımı olacaktır.

3 Unutma, ailen ya da 
öğretmenlerin istiyor 

diye değil, kendi hedeflerin ve 
başarın için ders çalışmalısın.

4 Zihinsel ve fiziksel 
olarak dinlendikten 

sonra ders çalışman 
verimli olacaktır.

5 Zamanı iyi değerlendirmek için 
hangi dersi ne zaman ve nasıl 

çalışacağını belirleyen bir günlük plan, işini 
kolaylaştıracaktır. Günlük planda dinlenme, 
tekrar yapma, soru çözümü ve okul ödevleri, 
sosyal aktiviteler ve hiçbir şey yapmama 
yer alabilir. Bir plan oluşturmak ve o plana 
uymak sana çok zaman kazandıracaktır.

7 Çalışma masan oldukça önemli.  
Çalışma ortamındaki ısı, ses, ışık ve oda 

tasarımı dikkatini dağıtmayacak şekilde 
olmalıdır. Bilgisayarını çalışma ortamından, 
cep telefonunu da çalışma masasının 
üzerinden kaldırabilirsin.

9 “Sürekli ve aralıksız çalışırsam 
puanlarım artar,” yanılgısına düşme. 

Ortalama 30 ya da 40 dakika ders çalışmalı, 
10-15 dakika dinlenmelisin. Ders çalışmanın 
niteliği, niceliğinden daha önemlidir.

10   Düzenli kitap okumak çok önemlidir. Kitap okuma, okuduğunu doğru anlama ve 
yorumlama becerilerini geliştireceği için derslerdeki başarını da iyi bir şekilde  

               etkileyecektir.

6 Deneme sınavlarından sonra sınav 
analizleri yaparak konu eksiklerini 

belirleyebilirsin. Örneğin, doğru da yapsan 
vaktini en çok alan soruyu tekrar açabilir ve 
neden çok vakit aldığını tespit edebilirsin.  
Ya da doğru yaptığın soruları inceleyip hangi 
konuda iyi olduğunu görebilirsin. Yanlış 
yaptıklarında ise soruları yeniden çözmeye 
çalışabilir, gerekirse destek isteyebilirsin.

8 Nasıl çalışacağını planlaman verimini 
artıracaktır. Ders kitabını ve defterini 

okuyabilir, çalıştığın konuyu başka bir 
kişiye anlatarak tekrar yapabilirsin. Önemli 
anahtar kelimeleri, formülleri renkli kâğıtlara 
yazıp duvarına yapıştırabilirsin. Derslerdeki 
konularla gündelik yaşamındaki olaylar 
arasında benzerlikler kurabilirsin; bilgileri 
gündelik yaşamında kullanmak, bilgilerin 
kalıcılığını ve anlamını artıracaktır.
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Dikkatimi 
Nasıl 

Geliştiririm?

1 Gün içinde veya uzun vadede, gerek özel hayatında 
gerek okul hayatında yapacaklarını küçük parçalara 

bölebilirsin; küçük parçaları sırasıyla yaptıkça kendini 
takdir edebilirsin.

2 Neyi ne zaman 
yapacağını bilmek, 

zamanını doğru planlamanı 
sağlayacaktır.

3 Yapacaklarını 
kolaydan zora doğru 

planlayabilirsin.

4 Yapacaklarını ya da düşüncelerini not 
edebilir; ihtiyaç duyduğunda o notları 

tekrar okuyabilirsin.

6 Düzenli uykunun, sağlıklı 
beslenmenin ve spor aktivitelerinin 

dikkat gelişiminde büyük bir öneme sahip 
olduğunu belirtmekte fayda var.

10 Bir müzik aleti çalmayı 
öğrenebilirsin. Müzik aleti çalmak; 

görsel, işitsel ve motor becerilerinin 
gelişmesini sağlar.

8 Kaygılıysan veya baskı hissediyorsan 
düzenli ve derin nefes alıp vererek 

dikkatini geliştirebilirsin.

12 Günlük tutmak; beynin, 
yaşantıları uzun süre hafızasında 

tutmasına yardımcı olur. Ayrıca gün 
içinde yaşadıklarını gözden geçirmeni ve 
o an fark edemediğin detayları görmeni 
sağlayacaktır.

5 Gelişim dönemine göre dikkat süresi 
farklılık gösterebilir. Dikkat süreni 

doğru yönetmek için çalışmalarının aralarına 
küçük molalar ekleyebilirsin.

7 Zihnin de vücudundaki diğer kaslar 
gibidir. Zihin jimnastikleri yaparak 

bulmacalar çözmek zihnine çok iyi 
gelecektir.

11 Daha önce de bahsettiğimiz üzere 
kitap okuyabilirsin. Kitap okumak; 

düşünme, detayları yakalama ve kendini 
ifade etme becerilerini geliştirir.

9 Dikkat geliştiren zekâ oyunları 
oynayabilirsin.
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Hafızamı 
Nasıl 

Geliştiririm?

1 Hatırlamak istediğin konuyu görsel olarak zihninde 
canlandırabilirsin.

2 Hatırlamak istediğin konuyla ilgili fantastik 
hikâyeler oluşturabilirsin; abartılı cümleler kurarak 

konuyu ilginç ve komik hâle getirebilirsin. 

3 Bulmaca çözmek hafızanın 
gelişmesine katkı sağlayabilir.

4 Gündelik hayatta karşılaştığımız 
kişilerin isimleri, saç ve göz renkleri, 

kıyafetleri, yüz ifadeleri gibi detayları 
zihnine yeniden konuk edebilirsin.

6 Sayıları rahat hatırlamak için her 
bir sayıyı zihninde o sayının şekline 

benzeyen canlı ya da cansız bir objeyle 
eşleştirip hayal edebilirsin.

8 Karşılaştığın resimleri ya da 
fotoğrafları inceleyebilir; renklerini, 

görselin içindeki nesnelerin oranlarını, 
perspektiflerini; ne anlatıldığını kendine 
sorabilir ve yanıtlarını verebilirsin. 

9 Okuduğun kitaplarla ilgili belki de 
başka okurların bile aklına gelmeyen 

detaylı sorular sorman hafızanı canlı 
tutacaktır.

5 Konuyla ilgili kendine, “Ne yaptım, 
ne zaman yaptım, nerede yaptım, 

kiminle yaptım, nasıl yaptım?” gibi sorular 
sorabilir ve onları cevaplandırabilirsin.

7 İsimleri hatırlamak için, kişiye veya 
olaya odaklanabilirsin ve ismi içinden 

ya da sesli söyleyebilirsin. İsmin bir anlamı 
olup olmadığını araştırabilirsin. Kişi veya 
olayla ilgili görsel imgeler kullanabilirsin.
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Öz 
Güvenimi 

Nasıl 
Geliştiririm?

1 Öncelikle kendini tanımalı ve güçlü yönlerini 
bilmelisin. Bununla ilgili bir listeleme yapabilirsin.

2 Güçlü olduğun 
konularda sorumluluk 

alabilirsin; onları başardıkça 
zayıf yönlerini de ihmal 
etme; onları da geliştirip 
yeni sorumluluklar 
alabilirsin.

3 Senden istenen 
her şeyi açık ve 

net olarak doğru 
anladığından emin 
olmaya çalış. Kararsız 
kaldığın konularda 
sorular sorabilirsin.

4 Yapmak istemediğin, 
seni zorlayacak veya 

o anda yapamacağın 
herhangi bir konuda, “Hayır,” 
diyebilme özgürlüğün 
olduğunu unutmamalısın.

6 Başardığın, becerdiğin 
işlerde kendini takdir 

etmeyi unutmamalısın.

10 Yeteneklerini 
ve ilgi alanlarını 

keşfedebilirsin. Sanat, 
edebiyat, spor gibi alanlarda 
kendini keşfe çıkmalısın. 

8 Bireysel farklılıklar 
olabileceğini göz 

önünde bulundurup 
kendini başka kişilerle 
kıyaslamamalısın.

5 Bir çalışmaya 
başladığında 

çevrendeki kişilerin 
sana sürekli 
müdahale etmesine 
izin vermemelisin. 7 Değerli ve yeterli 

olduğunu aklından 
çıkarmamalısın.

9 Herhangi bir konu 
ile ilgili başkalarının 

görüşlerini alıp onları 
değerlendirebilirsin. 
Analizini yapmalı ve kendi 
kararlarını kendin vermelisin.
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Sınav 
Kaygımı 

Nasıl Kontrol 
Edebilirim?

1 Kaygılarını tanımak ve nedenlerini analiz etmek 
çok önemlidir. Bu noktada, “Neyin kaygısını neden 

hissediyorum?” sorusunu kendine sorabilirsin.

2 Sınav kaygısının, sınav performansını 
kendinde veya arkadaşlarında nasıl 

olumsuz etkilediğini gözlemleyebilirsin.

3 Zihnindeki olumsuz düşünceleri 
olumlularıyla değiştirmeye çalışabilirsin. 

Örneğin, “Sınavlara hazır değilim,” yerine, 
“Konularımı tekrar ettim ve sorularımı 
çözdüm, sınava girmek için kendimi hazır 
hissediyorum,” diyebilirsin. Hazırlıklarını 
bu yönde yapabilirsin. “Sınavda başarılı 
olamayacağım,” yerine, “Elimden geleni 
yaptım, sınavda başarılı olmak istiyorum,” 
diyebilirsin.

4 Sınav sonuçlarını değerlendirirken neden 
yapamadığına odaklanmak yerine, 

yanlışlarını tespit edip sonraki sınav için onları 
telafi etmeye yönelik planlar yapabilirsin. 
Yanlış yapmanın kötü bir şey olduğunu 
düşünmemelisin, aksine, o, seni daha iyiye 
taşıyacak bir araçtır.

5 Sınav anında zamanı doğru kullanmak 
için evde süre tutarak kendi kendine 

deneme yapabilirsin.

7 Konulara gününde çalışmak, ara 
ara tekrar yapmak işine her zaman 

yarayacaktır. Tekrarını keyifli hâle getirmek, 
formülleri aklında tutmak için onlara dair 
şarkılar yazabilirsin.

6 Yapamadığın sorularla mücadele 
etmek yerine, bir sonraki soruya 

geçebilir, süre yeterliyse tekrar o soruya 
dönebilirsin.

8 Sınav anında optik kodlama 
önemlidir. Kitapçıkta çözdüğün her 

sorunun şıkkını hemen optik kâğıdına 
kodlamayı alışkanlık hâline getirebilirsin.
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Zamanımı 
Nasıl 

Yönetirim?

1 Bir ajanda alıp önemli günlerini oraya kaydederek 
planlama defteri oluşturabilirsin.

2 Yapacağın çalışmaları 
küçük bölümlere 

ayırabilir ve yaptıkça üzerine 
kocaman bir artı işareti 
koyabilirsin.

3 Çalışmalarınla ilgili 
başlangıç ve bitiş 

saatleri belirleyebilirsin.

4 Öncelikli işlerinle 
başka bir zamanda 

yapılacak belirli işlerini 
iyice planlayabilirsin.

6 Ertelemelerini olabildiğince 
azaltmaya bak. Ertelediğin her 

şey gittikçe yığılabilir ve bitirme 
olasılığın, isteğin, azmin azalabilir.

7 Hata yapabileceğini göz önünde 
bulundurarak mükemmeliyetçi 

olma çabanı azaltabilir ve bu durumun 
nedenini gözden geçirebilirsin.

5 Televizyon, bilgisayar ve telefon kullanımına kendin 
karar verebilirsin. İzlemek istediğin filmi, dinlenme 

zamanlarında oynamak istediğin oyunu veya okumak istediğin 
kitabı ajandana gün ve saatleriyle birlikte ekleyebilirsin.
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Aşağıdaki 4’lü sıralamalar bir örüntü oluşturmaktadır.  
En çok tekrar eden örüntüden kaç tane vardır?  
En az tekrar eden örüntüden kaç tane vardır?

Az çok
Ortası pek yok 

En çok …………………….           En az …………………….
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