
PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMENİ 
Yarışma Sınavı

A         

1 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma 
kapsamına girer?

A ) Çeşitli mesleklerden kişileri okula getirerek 
toplantılar düzenleme

B ) Verimli ders çalışma yöntemlerini anlatan 
kitapları öğrencilerin kullanımına sunma

C ) Zamanı etkili kullanma konulu bir seminer 
düzenleme

D ) Öğrencilerin devam edebilecekleri üst öğrenim 
kurumları hakkında bilgi verme

E ) Ergenlik dönemi sorunları yaşayan öğrencilerle 
görüşmeler yapma

 

 

2 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden 
yararlanan sorunlu bir öğrencinin sorununa esas 
olarak kimin  çözüm bulması gerekir?

A ) Anne ve babasının
B ) Öğrencinin kendisinin
C ) Sınıf rehber öğretmeninin
D ) En sevdiği branş öğretmeninin
E ) Psikolojik danışmanın

 

 

A         

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Tanıma teknikleri kullanılırken, sonuçlar o anda 
kullanılmayacak bile olsa, yine de uygulanmalı ve 
zamanı geldiğinde değerlendirilmelidir.

B ) Kullanılacak Tanıma teknikleri seçilirken, 
sonuçları kullanılabilecek olanlar seçilmelidir.

C ) Kullanılacak Tanıma teknikleri seçilirken, 
danışman öğretmenin bu tekniği uygulamada 
yetkin olması gerekir.

D ) Tanıma teknikleri seçilirken, kullanılacak tekniğin 
güvenilirlik çalışmasının yapılmış olduğuna dikkat 
edilmelidir.

E ) Bireyi tanıma teknikleri, amaca hizmet ettiği 
durumlarda uygulanmalıdır.

 

 

4 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetleri 
sınıflamasında kullanılan ölçütlerden biri 
DEĞİLDİR?

A ) Birey sayısı
B ) Sosyo ekonomik çevre
C ) Hizmet alanı
D ) Öğretim kademesi
E ) Problem alanı

 

 

5 Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının fiziksel 
düzenlenmesinde göz önünde bulundurulması 
gereken faktörlerden değildir?

A ) Öğrenci sayısı
B ) Temizlik
C ) Sınıfın büyüklüğü
D ) Işık
E ) Öğrencilerin fizyolojik gereksinimleri
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6 Aşağıdakileden hangisi rehberliğin temel 
amaçlarından değildir?

A ) İletişim kurma becerilerinin kazandırılması
B ) Mesleklerin tanıtılması
C ) Verimli çalışma becerilerinin kazandırılması
D ) Zamanı iyi değerlendirme becerisinin 

kazandırılması

E ) Bireylerin kişisel problemlerinin çözülmesi

 

 

7 Aşağıdakilerden hangisi okul rehberlik hizmetleri 
programı hazırlanması sürecinde etkili olan bir 
etken DEĞİLDİR?

A ) Ulaşılması istenen hedeflerin belirlenmesi
B ) Anlayış birliğinin varlığı
C ) Rehberlik araştırma merkezi ile kurulan ilişkinin 

niteliği

D ) Gereksinimlerin ve sorunların belirlenmesi
E ) Gerekli olan ve elde bulunan her türlü kaynağın 

belirlenmesi

 

 

8 Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi "anlamsızlık, 
yalnızlık, özgürlük, seçim, ölüm" gibi
temel kavramları vurgulamaktadır?

A ) Davranışçı 
B ) Psikoanalitik
C ) İnsancı (Hümanistik)
D ) Varoluşçu
E ) Bilişsel

 

 

A         

9 Öğrencilerin okul içinde seçmeli ders, program, 
kurs, sanat ve spor etkinlikleri ile eğitsel kol seçimi 
yapmaları ya da bir mesleğe yerleşmeleri için 
yapılan yardım hizmeti aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Ayarlayıcı rehberlik
B ) Eğitsel rehberlik
C ) Mesleki rehberlik
D ) Kişisel rehberlik
E ) Yöneltici rehberlik

 

 

10 Öğretime en çok benzeyen rehberlik hizmet birimi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bireyi Tanıma
B ) Bilgi Verme
C ) Yerleştirme
D ) Psikolojik Danışma
E ) İzleme

 

 

11 "Öğrencinin kendisi  hakkındaki  bilgileri yine 
kendisinin yazılı  olarak  serbestçe
anlatması" tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kimdir Bu? Tekniği
B ) Olay Kaydı
C ) Otobiyografi
D ) Sosyometri
E ) Psikodrama
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12 Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma hizmetleri 
kapsamında yanlış bir ifadedir?

A ) İnsan değeri bir varlıktır
B ) Temel amaç, bireyin kendini tanıması ve 

anlamasına yardımcı olmaktır
C ) Bireyin tüm yönleriyle tanınması amaçlanır
D ) Bireyi tanımada kişilik testlerinden elde edilen 

bilgiler yeterlidir

E ) Bireyi tanıma profesyonel bir bilgi edinme 
sürecidir

 

 

13 Görev yaptığınız okulda, bir öğrenciniz intihar 
etti. Rehberlik Hizmetleri olarak bu
durumla başetmede Okul Yönetimine önereceğiniz 
en uygun hizmet nedir?

A ) Tedavi edici (İyleştirici) Uygulamalar
B ) Krizle Başetme Programı
C ) Öğretmenlere Konsültasyon (Müşavirlik)
D ) Önleyici Rehberlik Programları
E ) Velilere Konsültasyon (Müşavirlik)

 

 

14 Belli bir yerde gözlenen davranışların bir 
betimlemesi olan öznel teknik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Kimdir Bu
B ) Sosyometri
C ) Otobiyografi
D ) Olay Kaydı
E ) Gözlem

 

 

A         

15 Aşağıdakilerden hangisi psikoloji bilimi ve 
rehberlik hizmetleri arsındaki ilişiyi yanlış ifade 
etmektedir?

A ) Her iki çalışma alanının da merkezinde birey 
vardır

B ) Her ikisi de yalnızca zihinsel değil, sosyal ve 
duygusal gelişiminin  de önemli olduğunu kabul 
eder

C ) Her ikisi de olumlu benlik ve kişilik gelişiminin 
önemini vurgular

D ) Her ikisi de bireyler arasında ilgi, yetenek, kişilik, 
zeka gibi faktörler açısından farklar olduğunu 
kabul eder

E ) Her ikisi de psikolojik sorunların tedavisi için 
ortak yöntem ve teknikler kullanır

 

 

16 Aşağıdakilerden hangisi uyum sağlayıcı rehberlik 
hizmetlerinin amaçlarından birisidir?

A ) Bireylerin gelişim dönemlerine uygun görevleri 
gerçekleştirme ve olumlu kişilik gelişimi 
göstermelerini sağlamak

B ) Bireylerin uyum sorunlarının çözümünde 
gereksinim duydukları bilgileri sunmak

C ) Öğrenme stratejileri ve verimli ders çalışma 
teknikleri hakkında  öğrenciyi bilgilendirmek

D ) İlgi ve yeteneklerine uygun meslek ve okul 
seçiminde bireylere yardım etmek

E ) Disipsizlinlik, uyumsuzluk gibi sorunları önceden 
belirleyerek gerekli önlemleri almak
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17 Aşağıdakilerden hangisi  branş  öğretmeninin  
Rehberlik  Hizmetlerini  yanlış algılanmasından 
kaynaklanan bir düşünce şeklidir?

A ) Bu yıl orta birinci sınıfları okutuyorum. Ergenlikle 
ilgili öğrenmeleri gereken konular var. Danışman 
öğretmenle görüşmemde yarar var.

B ) Sınıfımdaki bir öğrencimin ailesi ile ciddi 
sorunları var. Onu Danışman öğretmene 
yönlendireyim

C ) Sınıfımdaki bir öğrenci dönem başından beri 
ödevlerini yapmıyor. Pekçok şey denedim. Fayda 
etmedi. Onu Danışman öğretmene yönlendireyim

D ) Sınıfımdaki öğrencim kaç haftadır danışman 
öğretmenle görüşüyor. Fakat hiç bir ilerleme 
göstermedi.

E ) Sınıfımdaki bir öğrencim ödevlerini düzenli 
yaptığı halde, sınavlarda düşük not alıyor. Onu 
Psikolojik danışmana yönlendireyim

 

 

18 "Her öğrenci farklı yetenek, ilgi, gereksinim ve 
güdüye sahiptir." cümlesi ile anlatılmak istenen 
rehberlik ilkesi hangisidir?

A ) Hizmetlerde gizlilik esastır.
B ) Hizmetler birey merkezlidir.
C ) Her birey değerlidir.
D ) Birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
E ) Her birey kendine özgüdür.

 

 

A         

19 Aşağıdakilerden hangisi sosyometri tekniği ile 
ilgili doğru bir ifadedir?

A ) Sınıftaki arkadaşlık ilişkilerinin  tarihçesi 
anlaşılabilir.

B ) Okulun ilk günlerinde uygulanması önerilir.
C ) Gerçek  veya  hayali durumlar verilerek, 

öğrencilerin yaptıkları secimler farklı durumlara 
genellenebilir.

D ) Sınıf içindeki sosyal doku hakkında ipuçları elde 
edilebilir.

E ) Öğrencilerin belirli niteliklere sahip olma 
dereceleri saptanabilir.

 

 

20 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma 
kapsamına girer?

A ) Çeşitli meslekleri tanıtan kitapları toplayıp 
öğrencilerin kullanımına sunmak

B ) Sosyal ilişkilerinde uyumsuzluk yaşayan 
öğrencilerle görüşmeler yapmak

C ) Ortaöğretim kurumlarında "Ergenlik Dönemi" 
konulu bir seminer düzenlemek

D ) Yakın çevredeki üst öğrenim kurumlarını tanıtıcı 
geziler düzenlemek

E ) Verimli ders çalışma yöntemlerini tanıtan bir 
video gösterisi sunmak
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21 Aşağıdakilerden hangisi önleyici rehberlik 
hizmetlerinin amaçlarından birisidir?

A ) Öğrencilerin olumlu kişilik ve benlik tasarımı 
geliştirmelerini sağlamak

B ) Gelişim dönemlerinin gerektirdiği gelişim 
görevlerini  gerçekleştirmeleri için öğrencilere 
yardımcı olmak

C ) Öğrencilerin sınav kaygısı, dikkat, motivasyon 
gibi sorunlarla baş edebilmelerini sağlamak

D ) Disiplinsizlik, uyumsuzluk gibi sorunları önceden 
belirleyerek gerekli önlemleri almak

E ) Öğrencilerin etkili  iletişim becerilerini geliştirmek

 

 

22 Aşağıdakilerden hangisi Rehberliğin temel 
amacını ortaya koyar?

A ) Öğrenciye yol göstermek
B ) Öğrencinin çeşitli özellikleri hakkında bilgi 

toplamak

C ) Öğrencinin kendisini tanımasına ve çevresindeki 
olanakları farketmesine yardım etmek

D ) Öğrencinin sorunlarını belirlemek
E ) Öğrencinin ihtiyaçlarını belirleyip okul ortamını 

düzenlemek

 

 

23 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanlarda 
bulunması gereken niteliklerden değildir?

A ) Bireye saygıyı temel alma
B ) Etkin dinleyici olma
C ) Bireyi yargılayabilme
D ) Bireyi koşulsuz kabul etme
E ) Empati kurabilme

 

 

A         

24 Grup rehberlik hizmetleri ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

A ) Grup rehberliği, grubu oluşturan öğrenciler için 
olumlu bir öğrenme ortamı oluşturur.

B ) Grup rehberliği, bireye grup içinde yardım etme 
işidir.

C ) Rehberlik özü gereği bireysel bir yardımdır ve 
grup rehberliği ile esasen çelişen kavramlardır.

D ) Grup rehberliği, bireysel rehberliği destekler ve 
kolaylaştırır.

E ) Grup rehberliği, bir grup danışmanın bir bireye 
sundukları yoğun hizmetleri ifade eder.

 

 

25 Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru DEĞİLDİR?

A ) Psikolojik danışma, rehberlik hizmetlerinin özünü 
oluşturur.

B ) Öğrenci Kişilik Hizmetleri, psikolojik danışma 
hizmetlerinin bir alt koludur.

C ) Psikolojik danışma,  rehberlik hizmetleri arasında 
en çok uzmanlık gerektiren bir hizmet alanıdır.

D ) Her psikolojik danışma hizmeti aynı zamanda bir 
rehberlik hizmetidir.

E ) Psikolojik danışma, yetişmiş uzman kimseler 
tarafından gerçekleştirilmelidir.

 

 

26 Aşağıdakilerden hangisi "bireyin iç dünyasını yine 
kendisinin dramatize etmesi" ilkesine dayalı bir 
tekniktir?

A ) Oyun Terapisi
B ) Bibliyoterapi
C ) Otobiyografi
D ) Psikodrama
E ) Psikoterapi
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27 Okul rehberlik hizmetlerine ilişkin olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A ) Okulda yürütülecek rehberlik hizmetlerinin 
planlanması yalnızca psikolojik danışmanın 
sorumluluğundadır. 

B ) Sınıf rehberlik etkinliklerinin sadece sınıf rehber 
öğretmenleri tarafından yürütülmesi esastır.

C ) Öğretmenlerin rehberlik görevlerinin, ders içi 
etkinliklerle sınırlı kalması yararlıdır.

D ) Sınıf rehberlik etkinlikleri öğrencilerin rehberlik 
hizmetinden yararlanmalarını kolaylaştırır.

E ) Sınıf rehber öğretmenleri, her türlü psikolojik 
danışma ve rehberlik etkinliğini yürütebilecek 
yeterliğe sahiptirler.

 

 

28 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanlarda 
bulunması gereken niteliklerdendir?

A ) Danışanın  anlattıklarını  eksiksiz olarak not 
alabilme

B ) Danışanlarla empatik ilişki kurabilme
C ) Danışanın anlattıklarından  çok  yaptığı 

davranışların önemli olduğunu bilme

D ) Her bireyin yardıma gereksinim duyan bir varlık 
olduğuna inanma

E ) Danışanları yargılayıcı bakış açısına sahip 
olabilme

 

 

A         

29 Aşağıdakilerden hangisi Rehberlikle Hizmetleri ile 
ilgili doğru bir anlayış ifadesidir?

A ) Rehberlik Hizmetleri problemli öğrencilere 
yönelik bir hizmettir

B ) Her öğrenci Rehberlik Hizmetlerini almakla 
zorunludur

C ) Rehberlik Hizmetleri bütün öğrencilere yönelik bir 
hizmettir

D ) Rehberlik Hizmetleri bazı öğrencilere doğru yolu 
gösterme olarak düşünülmelidir

E ) Rehberlik Hizmetleri öğrencide doğru değerler 
oluşturmayı hedefler

 

 

30 Başarıyı arttırma yollarını öğretme ve öğrenme 
güçlüklerini giderme çabaları hangi tür rehberlik 
hizmeti olarak kabul edilir?

A ) Psikolojik danışmanlık
B ) Toplumsal Rehberlik
C ) Mesleki Rehberlik
D ) Bireysel rehberlik
E ) Eğitsel rehberlik

 

 

31 Problem Tarama Listesi tekniği ile iligli olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

A ) Puanlamanın nasıl yapılacağı listenin sonunda 
belirtilmelidir.

B ) Soru maddeleri öğrencilerin düzeyine uygun 
olmalıdır.

C ) Çevre ve öğrenci özelliklerine göre maddeler 
değiştirilebilir.

D ) Öğrencilerin isim belirtmeleri zorunlu değildir.
E ) Uygulanan grubun ortak sorunları hakkında bilgi 

verir.
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32 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans 
mezunusunuz ve bir okulda Psikolojik Danışman 
olarak görev yapmaktasınız. Okulunuzdaki 
Öğretmenlerden birisi, özel sorunlar
yaşamakta ve sizden kendisine bireysel danışma 
hizmeti vermenizi talep etmektedir. Ne
yaparsınız?

A ) Ona profesyonel olarak danışma hizmeti 
veremeyeceğinizi çünkü aynı iş ortamında 
çalıştığınızı açıklayarak sevk edersiniz

B ) Gerçekten çok zor durumda olduğu için kabul 
edersiniz

C )  Ona profesyonel olarak danışma hizmeti 
veremeyeceğinizi çünkü eğitiminizin buna yeterli 
olmadığını açıklarsınız

D ) Ona profesyonel olarak danışma hizmeti 
veremeyeceğinizi çünkü aynı iş ortamında 
çalıştığınızı açıklarsınız

E ) Özür dileyerek zamanınızın olmadığını söylersiniz

 

 

33 Rehberlik hizmetleriyle ilgili bir tanım yapılırken 
aşağıdaki sözcüklerden hangisini kesinlikle 
kullanılmalıdır?

A ) Yardım
B ) Eğitsel
C ) Mesleki
D ) Konsültasyon
E ) Yönlendirme

 

 

A         

34 Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru DEĞİLDİR?

A ) Rehberlik,  psikolojik danışmayı da içine alan 
daha geniş bir kavramdır

B ) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin her 
ikisi de bireyin kendini gerçekleştirmesini amaçlar

C ) Öğrenci Kişilik Hizmetlri, psikolojik  danışma 
hizmetlerinin bir alt koludur

D ) Psikolojik danışma, daha sistemli ve  teknik bir 
alandır

E ) Öğrenci kişilik hizmetlerinin amacı, öğrencinin 
eğitim olanaklarından engelleyen her türlü engeli 
ortadan kaldırmaktadır

 

 

35 Öğrencilerin ne tür sorunlarının olduğunun 
belirlenebilmesi için hangi rehberlik tekniğinden 
yararlanılır?

A ) Gözlem
B ) Problem Tarama Tekniği
C ) Kimdir Buı Tekniği
D ) Otobiyografi
E ) Sosyometri Tekniği

 

 

36 Aşağıdaki ifadelerden  hangisi  rehberlik ilkelerine
aykırıdır?

A ) Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır
B ) Rehberlik hizmetleri bu alanda yetişmiş 

uzmanlarca yürütülür.

C ) Rehberlik  hizmetlerinden  yararlanmada 
gönüllülük esastır.

D ) Rehberlik hizmetleri okulda belirli bir anlayış 
birliğini gerektirir.

E ) Rehberlik hizmetleri, psikolojik sorunları olan 
öğrencilere yöneliktir.
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37 Aşağıdakilerden hangisinin psikolojik danışma ve 
rehberlik programlarında belirlenmesi gereklidir?

A ) Psikolojik danışma ve rehberlik programının 
hangi ortamda uygulanacağının belirlenmesi

B ) Psikolojik danışma ve rehberlik programının 
kimleri hedeflediğinin  belirlenmesi

C ) Psikolojik danışma ve rehberlik programında 
öğrencilerin hangi okullara yönlendirileceğinin 
belirlenmesi

D ) Psikolojik danışma ve rehberlik programında kime 
ne zaman hangi testlerin uygulanacağının 
belirlenmesi

E ) Psikolojik danışma ve rehberlik programının 
yürütülmesinde ortak anlayışın belirlenmesi

 

 

38 Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniğinin 
olumlu  yanlarından DEĞİLDİR?

A ) Yüz yüze doğal etkileşim süreci olduğundan birey 
hakkında kesin ve doğru bilgi edinilir.

B ) Elde   edilen  bilgiler   danışanın   vermek 
istedikleri ile sınırlıdır.

C ) Okuma  yazma  bilmeyen  bireylere de 
uygulanabilir.

D ) Kullanım alanı oldukça geniştir.
E ) Gözlenemeyen tutum ve davranışlar hakkında veri 

elde edilir.

 

 

A         

39 Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlik 
hizmetleri ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?

A ) Hizmetlerin sunulmasında bazı meslekler öne 
çıkarılmamalıdır.

B ) Rehber Öğretmen her mesleğe eşit mesafede 
durabilmelidir.

C ) Öğrencilerin  yüksek statülü meslekleri seçmeleri 
sağlanmalıdır.

D ) Öğrenciler meslekleri tanıma fırsatından eşit 
derecede yararlandırılmalıdır.

E ) Bazı mesleklere ilişkin varsa önyargılar 
giderilmeye çalışılmalıdır.

 

 

40 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerine 
duyulan gereksinimin temelinde yer alan 
gerekçedir?

A ) İlköğretimin anayasal bir zorunluluk olması
B ) İnsanların seçim yapmak, karar almak ve uyum 

sağlamak durumunda olması

C ) Her okulun  rehberlik programına sahip olması
D ) Eğitim fakültelerinde Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik dersinin zorunlu ders olarak okutulması

E ) Öğrencilerin devam ettikleri her sınıfın bir sınıf 
rehber öğretmeninin bulunması
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41 Zihinsel engelli çocuğunu okula kayıt ettirmek 
isteyen bir veli, eğitim sistemimizin hangi ilkelerini 
kendisine dayanak yapmalıdır?

A ) Demokratik eğitim
B ) Genellik ve eşitlik
C ) Eğitim hakkı
D ) Okul ile ailenin işbirliği
E ) Eğitim yönetimi

 

 

42 Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma etkinlikleri 
ile ilgili YANLIŞ bir ifadedir?

A ) Temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. 
Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun 
gelişimini desteklemek için kullanılır.

B ) Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, mesleki değer, 
başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel 
özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele 
alınır.

C ) Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve 
kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur.

D ) Temel amaç, olabildiğince çeşitli ölçme araçları, 
yöntem tekniklerin kullanılmasıdır.

E ) Bireyi tanıma çalışmaları bir plan dahilinde 
yürütülür.

 

 

A         

43 Öğrencilerin rehberlik hizmetlerine olan 
gereksinimlerinin belirlenmesinde aşağıdaki 
tekniklerden hangisi kullanılamaz?

A ) Problem tarama listesi uygulanması
B ) Bir önceki yıl uygulanan rehberlik programının ve 

yıl sonu raporunun incelenmesi

C ) Rehberlik araştırma merkezinden gelen çerçeve 
programın incelenmesi

D ) Gereksinim belirleme anketi uygulanması
E ) Öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin, anne ve 

babaların görüşlerinin belirlenmesi

 

 

44 "Her öğretim basamağının rehberlik programı 
farklı olmak durumundadır."
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadenin gerekçesi 
olabilir?

A ) Mesleki rehberlik hizmetleri için en uygun dönem 
yüksek öğretimdir

B ) En yoğun rehberlik hizmetleri ortaöğretim 
kademesindedir

C ) Her yaş  döneminin kendine özgü gelişim 
sorunları ve gerçekleştirilmesi gereken görevleri 
vardır

D ) İlköğretim, rehberlik hizmetlerinin başlaması için 
erken bir dönemdir

E ) Ortaöğretimde rehberlik hizmetleri ilköğretimdeki 
hizmetlerin devamı biçimindedir
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45 Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuramı'na göre; 
ruhsal enerjinin asıl kaynağı ve doğuştan gelen 
isteklerin deposu hangi yapıdır?

A ) Süper ego
B ) İd
C ) Ego
D ) Şuur
E ) Bilinç

 

 

46 Bireysel  danışma hizmeti  verdiğiniz bir 
öğrenciniz,  "artık bu hayata tahammül
edemediğini ve intihar edeceğini söyler". Bu 
konuda ciddi olduğundan kuşkulanıyorsunuz.
İlk adım olarak ne yaparsınız?

A ) Onu vazgeçirmek için  ısrar edersiniz
B ) Yakın arakadaşlarına söyler, ona göz-kulak 

olmasını tembih edersiniz

C ) Velisine bilgi verirsiniz
D ) Sınıf öğretmenine durumu aktarır, öğrenciyi 

gözlemlemesini istersiniz

E ) Okul müdürüne konuyu aktarırsınız

 

 

47 Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetlerinin gelişmesini etkileyen 
etkenlerden birisi DEĞİLDİR?

A ) Psikolojinin bir bilim olarak gelişmesi
B ) İkinci Dünya Savaşının yarattığı etkiler
C ) Eğitim bilimlerinde davranışçı akımların giderek 

önem kazanması

D ) Psikoanaliz akımının gelişmesi
E ) Toplumların yapısında görülen hızlı değişimler

 

 

A         

48 Aşağıdakilerden hangisi okul rehberlik servisleri 
tarafından verilen bir rehberlik hizmeti 
DEĞİLDİR?

A ) Duruma alıştırma
B ) Grup rehberlik etkinlikleri
C ) Bilgi toplama ve sunma
D ) Psikolojik danışma
E ) Koruyucu sağlık hizmetleri

 

 

49 Zihinsel gelişim bağlamında "kritik dönem" nasıl 
açıklanır?

A ) Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem
B ) Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem
C ) Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen 

dönem

D ) Öğrenme üzeride çevresel uyarıcıların en çok 
etkili olduğu dönem

E ) Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem

 

 

50 Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin okul 
ortamından olabildiğince verim alabilmesi için 
gerekli olanakların sağlanmasını amaçlayan bir 
hizmettir?

A ) Yönetim hizmetleri
B ) Duruma alıştırma hizmetleri
C ) Öğretim hizmetleri
D ) Denetim hizmetleri
E ) Kişilik hizmetleri
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51 Ailesiyle sorunlar yaşayan bir öğrencinizle 
bireysel danışma yapmaya başladınız.Fakat süreç 
ilerledikçe öğrencinizin ciddi düzeyde yemek yeme 
bozukluğu olduğunu ortaya koydunuz. Bu 
öğrencinin tedavisi için ne yaparsınız?

A ) Bu alanda deneyimi olan bir meslektaşınıza 
danışırsınız.

B ) Yeme bozuklukları ile ilgili literatürü okuyup 
bilgi edinirsiniz.

C ) Sevk edersiniz.
D ) Durumu Okul müdürüne açıklarsınız
E ) Elinizden geldiğince öğrenciye yardımcı olmaya 

çalışırsınız.

 

 

52 Danışandan hız alan psikolojik danışma 
yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A ) İnsanın kendi geleceğini belirleyebilmedeki 
olanakları sınırlıdır.

B ) İnsan yıkıcı ve geliştirici güdüleri birlikte 
bandıran bir varlıktır.

C ) Her birey doğuştan gelen bir gelişme güdüsüne 
sahiptir.

D ) Psikolojik sorunlar bireylerin yanlış  inanç  ve  
düşünce kalıplarından kaynaklanmaktadır.

E ) İnsanın davranışları bilinç altı yaşantılarla 
yönlendirilmektedir.

 

 

A         

53 Aşağıdakilerden hangisi, bilgi verme 
hizmetlerinde yapılan işlerden değildir?

A ) Öğrencileri, ileriki eğitim programları hakkında 
bilgilendirmek

B ) Okuldaki sosyal etkinlikler hakkında bilgi vermek
C ) Okulda varolan programları tanıtma
D ) Öğrencilere psikolojik danışma teknikleri 

hakkında bilgi vermek

E ) Rehberlik eğitimi almış, mezun olduktan sonra bir 
üst programa giden bir öğrencinin yeni çevresinde 
nasıl bir uyum içinde olduğunu belirlemek

 

 

54 Aşağıdaki ilkelerden hangisi, rehberlik 
ilkelerinden  biri değildir?

A ) Rehberlik hizmetlerinde gönülülük esastır
B ) Rehberlik hizmetleri sorunlu öğrencilere yönelik 

bir hizmettir

C ) İnsan saygıdeğer bir varlıktır
D ) Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır
E ) Rehberlikte bireye saygı esastır

 

 

55 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin 
tanımlanmasında karşılaşılan en önemli 
güçlüktür?

A ) Rehberlik hizmetlerinin eğitimle ilişkili olması
B ) Rehberlik hizmetlerinin uzmanlık gerektirmesi
C ) Rehberlik hizmetlrinin merkezinde insan 

kavramının bulunması

D ) Rehberlik hizmetlerinin uzun süreli olması
E ) Rehberlik hizmetlerinin öğretim programlarıyla 

ilişkili olması
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56

Okulunuzda farklı kültürel yapıya sahip 
Öğrenciler bulunmaktadır. Okuldaki branş 
öğretmenlerin   konuşmalarından   gerek   bu   
öğrencilere   gerekse   ailelerine   ulaşmakta 
zorlandıklarını gözlemlemektesiniz. Bu sorunu 
aşmada yardımcı olacak en öncelikli öneri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bu öğrencilerin ülkenin kültürel yapısına ayak 
uydurmalarını beklemek.

B ) Psikolojik danışman olarak bu öğrenciler ve 
velileriyle sizin görüşmeniz.

C ) Branş öğretmenlerine, kültürlerarası çalışmalar 
konusunda hizmet-içi eğitim organize edilmesi.

D ) Farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ayrı okullara 
yerleştirilmesi.

E ) Bu öğrencilere bireysel/grupla psikolojik danışma 
hizmeti vermek.
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