
ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1415 Adı, Soyadı ALEYNA AKBAŞ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 2 1 25,00

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 0 1 0,00

GELECEK ENDİŞELERİ 6 0 2 0,00

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 3 0 49,98

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 3 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 2 1 20,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 0 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 25,00 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 0,00 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 0,00 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 49,98 )

Sınavları konusundaki değeriniz ve gelecekteki güvenliğinizin bir ölçüsü olarak gördüğünüz için herhangi bir sınava
hazırlık dönemi sizin için bir kriz dönemi oluyor. Sınavda başarılı olmanızı sağlayacak olan hazırlanma tekniklerinizi
öğrenirseniz kendinize güveniniz artacak, endişelerinizi kontrol etmek için önemli bir adım atmış olursunuz.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 20,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 393 Adı, Soyadı ASLI ŞİRİN KUŞDİL Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 2 0 25,00

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 2 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 2 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 0 0 0,00

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 0 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 3 1 30,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 1 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 25,00 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 0,00 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 30,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir.
Heyecanınızı kontrol etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1496 Adı, Soyadı AYDIN ÇİFTCİ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 1 0 12,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 0 0 0,00

GELECEK ENDİŞELERİ 6 2 1 33,32

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 0 1 0,00

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 1 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 2 0 20,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 2 1 33,32

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 12,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 0,00 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 33,32 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının
farkındasınız. Bu sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza
imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 0,00 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 20,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 33,32 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların
hayatın bir parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı
olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1484 Adı, Soyadı AYŞEGÜL YALÇIN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 1 0 12,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 0 2 0,00

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 1 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 3 1 49,98

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 3 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 0 3 0,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 0 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 12,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 0,00 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 49,98 )

Sınavları konusundaki değeriniz ve gelecekteki güvenliğinizin bir ölçüsü olarak gördüğünüz için herhangi bir sınava
hazırlık dönemi sizin için bir kriz dönemi oluyor. Sınavda başarılı olmanızı sağlayacak olan hazırlanma tekniklerinizi
öğrenirseniz kendinize güveniniz artacak, endişelerinizi kontrol etmek için önemli bir adım atmış olursunuz.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1711 Adı, Soyadı BURAKHAN GÖGCE Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 3 0 37,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 3 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 4 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 1 1 16,66

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 2 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 2 2 20,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 1 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 37,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz
söylenebilir. Bu sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa
yorup zaman ve enerji kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 16,66 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 20,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

                                                1 / 1



ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1562 Adı, Soyadı ÇAĞDAŞ GÜLMEZ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 1 0 12,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 1 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 2 2 33,32

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 4 0 66,64

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 2 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 1 4 10,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 0 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 12,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 33,32 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 66,64 )

Sınavları konusundaki değeriniz ve gelecekteki güvenliğinizin bir ölçüsü olarak gördüğünüz için herhangi bir sınava
hazırlık dönemi sizin için bir kriz dönemi oluyor. Sınavda başarılı olmanızı sağlayacak olan hazırlanma tekniklerinizi
öğrenirseniz kendinize güveniniz artacak, endişelerinizi kontrol etmek için önemli bir adım atmış olursunuz.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 10,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 407 Adı, Soyadı DAMLA ARAS Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 1 0 12,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 1 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 0 1 0,00

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 4 0 66,64

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 4 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 0 1 0,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 0 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 12,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 0,00 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 66,64 )

Sınavları konusundaki değeriniz ve gelecekteki güvenliğinizin bir ölçüsü olarak gördüğünüz için herhangi bir sınava
hazırlık dönemi sizin için bir kriz dönemi oluyor. Sınavda başarılı olmanızı sağlayacak olan hazırlanma tekniklerinizi
öğrenirseniz kendinize güveniniz artacak, endişelerinizi kontrol etmek için önemli bir adım atmış olursunuz.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1419 Adı, Soyadı HİLAL ALTUN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 2 0 25,00

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 2 1 28,56

GELECEK ENDİŞELERİ 6 2 2 33,32

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 2 1 33,32

BEDENSEL TEPKİLER 7 1 3 14,28

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 0 4 0,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 0 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 25,00 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 28,56 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 33,32 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının
farkındasınız. Bu sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza
imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 33,32 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri
yaşamamanıza ve sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 14,28 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1437 Adı, Soyadı HÜSEYİN GENÇ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 1 0 12,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 2 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 2 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 2 1 33,32

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 4 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 2 4 20,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 1 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 12,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 33,32 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri
yaşamamanıza ve sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 20,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1765 Adı, Soyadı İLKNUR ÇEKER Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 1 0 12,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 0 1 0,00

GELECEK ENDİŞELERİ 6 0 3 0,00

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 2 1 33,32

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 1 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 0 2 0,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 0 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 12,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 0,00 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 0,00 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 33,32 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri
yaşamamanıza ve sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1281 Adı, Soyadı İSMAİL ÇAĞİNLİ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 2 0 25,00

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 0 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 2 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 1 0 16,66

BEDENSEL TEPKİLER 7 1 1 14,28

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 3 2 30,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 2 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 25,00 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 16,66 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 14,28 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 30,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir.
Heyecanınızı kontrol etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 0 Adı, Soyadı KÜBRA BALÇIK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 0 0 0,00

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 1 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 0 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 2 0 33,32

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 4 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 3 2 30,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 0 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 0,00 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 33,32 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri
yaşamamanıza ve sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 30,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1500 Adı, Soyadı MEHMET ALİ GÜL Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 1 1 12,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 2 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 1 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 2 0 33,32

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 3 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 3 1 30,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 3 0 49,98

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 12,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 33,32 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 30,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 49,98 )

Sınavlarda kendinize güvenemediğiniz, sınavları varlığınız ve geleceğiniz için bir tehdit olarak gördüğünüz
anlaşılmaktadır. Sınavlara sahip oldukları önemin çok üzerinde değer vermekte ve belki de bu sebeple çok fazla
heyecanlanmaktasınız. Sınav kaygınızı azaltacak teknikleri öğrenmeniz, hem eğitim başarınızı yükseltecek hem
hayattan aldığınız zevki arttıracak, hem de sizi daha etkili bir insan yapacaktır.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1529 Adı, Soyadı MERVE ARTİK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 1 0 12,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 1 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 2 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 0 1 0,00

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 2 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 2 2 20,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 2 0 33,32

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 12,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 0,00 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 20,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 33,32 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların
hayatın bir parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı
olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1573 Adı, Soyadı RAMAZAN DİNAR Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 3 1 37,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 1 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 2 3 33,32

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 1 0 16,66

BEDENSEL TEPKİLER 7 1 2 14,28

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 2 1 20,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 2 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 37,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz
söylenebilir. Bu sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa
yorup zaman ve enerji kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 33,32 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 16,66 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 14,28 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 20,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 258 Adı, Soyadı SDLİN KESKİN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 1 0 12,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 2 0 28,56

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 2 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 2 0 33,32

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 4 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 0 3 0,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 1 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 12,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 28,56 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 33,32 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri
yaşamamanıza ve sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1544 Adı, Soyadı SEFA TOMAK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 2 0 25,00

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 1 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 2 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 1 1 16,66

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 2 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 0 4 0,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 0 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 25,00 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz
söylenebilir. Bu sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa
yorup zaman ve enerji kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 16,66 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1574 Adı, Soyadı SELENAY KALE Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 0 2 0,00

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 1 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 2 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 0 1 0,00

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 1 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 2 0 20,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 1 1 16,66

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 0,00 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz söylenebilir. Bu
sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji
kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 0,00 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 20,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir.
Heyecanınızı kontrol etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 16,66 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1541 Adı, Soyadı SİNEM SEZGİN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 1 0 12,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 0 0 0,00

GELECEK ENDİŞELERİ 6 0 2 0,00

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 0 0 0,00

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 2 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 1 1 10,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 0 1 0,00

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 12,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz
söylenebilir. Bu sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa
yorup zaman ve enerji kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 0,00 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 0,00 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 0,00 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 10,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 0,00 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
SINAV KAYGISI-2-30

Numara 1378 Adı, Soyadı YASİN ADAR Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Katılıyorum Katılmıyorum Puan

BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ 8 3 0 37,50

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ 7 1 1 14,28

GELECEK ENDİŞELERİ 6 1 2 16,66

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER 6 1 0 16,66

BEDENSEL TEPKİLER 7 0 1 0,00

ZİHİNSEL TEPKİLER 10 1 2 10,00

GENEL SINAV KAYGISI 6 2 1 33,32

DEĞERLENDİRME
BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ (Puan: 37,50 )

Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için çok fazla önem taşımıyor. Hedefe odaklı idealist bir aday olduğunuz
söylenebilir. Bu sebeple sınavlara hazırlanırken  çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa
yorup zaman ve enerji kaybetmiyorsunuz. Bu olumlu bir tutum! Özellikle de sınav maratonunda...

KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ (Puan: 14,28 )

Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz
problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkan vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

GELECEK ENDİŞELERİ (Puan: 16,66 )

Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve güvenliğinizin tek belirleyicisinin sınavlardaki başarınız olmadığının farkındasınız. Bu
sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkan veriyor.

HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER (Puan: 16,66 )

Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden
hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve
sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

BEDENSEL TEPKİLER (Puan: 0,00 )

Sınava hazırlık sırasında heyecanınızı kontrol edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir rahatsızlık hissetmediğiniz
anlaşılmaktadır.

ZİHİNSEL TEPKİLER (Puan: 10,00 )

Zihinsel açıdan sınava hazırlanırken veya sınav sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol
etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

GENEL SINAV KAYGISI (Puan: 33,32 )

Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir
parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
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