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1 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik 
danışma  hizmetlerinin dayandığı psikolojik 
temeller arasında sayılamaz?

A ) Kişilik
B ) Başarı
C ) Bireysel farklar
D ) Bireysel nitelikler
E ) Cinsiyet

 

 

2 Aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisi 
diğerlerinden farklıdır?

A ) Bazı meslekler hakkından oluşan önyargı ve 
yanlış bilgileri gidermek

B ) Meslek sahibi olmaları için gereken etkili 
öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine 
yardım etmek

C ) Öğrencilerin ilgi duydukları meslekler hakkında 
bilgilendirmek

D ) Yeni meslek ve iş olanaklarından öğrencileri 
haberdar etmek

E ) Birey ve toplum açısından her mesleğin değerli 
olduğu fikrini benimsemelerini sağlamak

 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu olgunun doğru 
boyutlandırılmasıdır?

A ) Fiziksel tükenme-duyarsızlık-sinirlilik
B ) Fiziksel tükenme- depresyon-başarıda düşüş
C ) Duygusal tükenme-duyarsızlık-sinirlilik
D ) Duygusal tükenme-duyarsızlık-başarıda düşüş
E ) Fiziksel tükenme-depresyon-sinirlilik

 

3 Bir bireyin enerji kaynaklarının stres yapıcı 
örgütsel koşullar karşısında tükenmesine 
'tükenmişlik' denilmektedir. 
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4 Öğrenci  Kişilik Hizmetlerinin  ilk gelişim 
gösterdiği öğretim basamağı hangisidir?

A ) İlköğretim
B ) Ortaöğretim
C ) Okulöncesi
D ) Yükseköğretim
E ) Açık öğretim

 

 

5 Aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberlik 
hizmetlerinin amaçlarından birisi değildir?

A ) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine 
uygun okul, program ve alan seçmesine yardımcı 
olamak

B ) Yeni iş ve meslek alanları hakkında öğrencileri 
bilgilendirmek

C ) Değişik öğrenme stratejilerinden öğrncileri 
haberdar etmek

D ) Verimli ders çalışma teknikleri hakkında 
öğrencileri bilgilendirmek

E ) Öğrenme güçlüklerinden kurtulması için 
öğrencilere yardımcı olmak

 

 

6 Okuldaki öğretmenlerden birisi size gelerek, 
sınıfında bulunan iki öğrenci ile artık baş
edemediğini söyler. Sınıfta sürekli olay 
yarattıklarını, ders dinlemediklerini ve diğer 
öğrencileri de engellediklerini anlatır. Ne yapması 
gerektiğini sorar. Böyle bir durum rehberlik 
hizmetlerinin hangi fonksiyonu ile ilgilidir?

A ) Rehberlik
B ) Bilgi verme 
C ) Konsültasyon
D ) Psikolojik danışma
E ) Araştırma-Geliştirme
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7 Öğrencilerin rehberlik hizmetlerine olan 
gereksinimlerinin belirlenmesinde aşağıdaki 
tekniklerden hangisi kullanılamaz?

A ) Rehberlik araştırma merkezinden gelen çerçeve 
programın incelenmesi

B ) Gereksinim belirleme anketi uygulanması
C ) Bir önceki yıl uygulanan rehberlik programının ve 

yıl sonu raporunun incelenmesi

D ) Problem tarama listesi uygulanması
E ) Öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin, anne ve 

babaların görüşlerinin belirlenmesi

 

 

8 "Kapsamlı  Gelişimsel  Okul  Rehberlik 
Programı"  ifadesindeki  kapsamlı  kavramı
aşağıdakilerin hangisini içermez?

A ) Hizmetlerin öğrenci, öğretmen, aile ve 
yöneticilere yönelik olmasını

B ) Danışman öğretmenin çeşitli bireysel ve grup 
tekniklerini kullanmasını

C ) Tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını kapsamaya yönelik 
olmasını

D ) Öğrencilerin kişisel/sosyal, eğitsel ve kariyer 
gelişimlerini

E ) Danışman öğretmenin rollerini

 

 

9 Fobilerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan  
psikolojik danışma yaklaşımı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Varoluşçu
B ) Davranışçı
C ) İnsancı (Hümanistik)
D ) Gestalt
E ) Psikoanalitik
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10 Duyu organlarına gelen uyarımların anlamlı hale 
getirilmesi sürecine ne ad verilir?

A ) Tanıma
B ) Hatırlama
C ) Bellek
D ) Dikkat
E ) Algı

 

 

11 Mesleki rehberlik hizmetleri kapsamında 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Öğrencilere ÖSS Başvuru formları hakkında bilgi 
vermek Mesleki rehberlik kapsamında 
düşünülmelidir.

B ) Meslekler hakkında bilgi toplamak mesleki 
rehberliğin alanına girer.

C ) Meslekler hakkında bilgi vermek mesleki 
rehberliğin alanına girer.

D ) Mesleki rehberlik hizmetleri öğrencilere, ortaokul 
yıllarında verilmeye başlanmalıdır.

E ) Farklı mesleklerin çalışma koşulları hakkında bilgi 
vermek Mesleki rehberliğin kapsamında 
düşünülmelidir.
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12 Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin rehberlik 
ve psikolojik danışmaya ilişkin görevlerinden 
DEĞİLDİR?

A ) Öğrencilere dengeli ve tutarlı davranış örneği  
olma

B ) Öğrencilere kişilik ve yetenek testleri uygulama
C ) Öğrencilerin duygusal gelişimlerine destek olmaya 

çalışma

D ) Öğrenciler arasında etkili iletişim becerilerini 
geliştirme

E ) Öğrencilerin olumlu kişilik özellikleri 
geliştirmelerini sağlama

 

 

13 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetleri 
sınıflamasında kullanılan ölçütlerden biri 
DEĞİLDİR?

A ) Hizmet alanı
B ) Sosyo ekonomik çevre
C ) Birey sayısı
D ) Öğretim kademesi
E ) Problem alanı
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14 Görev yaptığınız okulda meslektaşlarınız, 
"Rehberlik Hizmetleri hiç bir şey yapmıyor.
Biz sınıflara girip kalabalık öğrenci gruplarıyla 
uğraşırken Rehber öğretmen bütün gün
odasında oturuyor" şeklinde şikayetlerde 
bulunduğunu duydunuz.  Aşağıdakilerden
hangisi bu problemi ortadan kaldırmaya en fazla 
katkı koyacaktır?

A ) Duyduklarınızı önemsememek
B ) Dönem sonlarında Rehberlik Hizmetleri 

çalışmalarının sonuçlarını ortaya koyan bir 
değerlendirme yapıp tüm öğretmenlere sunmak

C ) Öğretmen toplantısı yapıp, bir gün içerisinde neler 
yaptığınızı onlara açıklamak

D ) Rehberlik Hizmetlerine ilişkin öğretmenlerden 
işbirliği isteyip, neler yaptığınızı onların 
anlamalarını sağlamak

E ) Acımasızca  ve  haksızca  eleştirildiğinizi  
düşünerek,  kendi   işinizle  ilgilenmeye devam 
etmek

 

 

15 Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri 
ile rehberlik hizmetleri ilişkisi bakımından 
YANLIŞ bir ifadedir?

A ) Kişilik hizmetleri ve rehberlik hizmetleri çağdaş 
eğitimin önemli bir parçasıdır.

B ) Kişilik hizmetleri okuldaki öğretim ve yönetim  
etkinliklerinden ayrı olarak değerlendirilemez..

C ) Her iki hizmet alanı da örgütlü, sistemli ve 
organize bir yönetim ister.

D ) Kişilik hizmetleri öğrencinin öğrenme ve gelişme 
olanaklarından olabildiğince yararlanması için 
gerekli ortamı sağlama işidir.

E ) Kişilik hizmetleri okuldaki öğretim ve yönetim   
etkinliklerinden   ayrı   bir   hizmet alanıdır.
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16 Aşağıdakilerden hangisi gerekli ilkelere uymak 
koşulu ile branş öğretmeni tarafından 
yürütülebilecek bir hizmettir?

A ) Öğrencilere KKTC'deki üniversitelerle ilgili bilgi 
vermek

B ) Uygun bir mesleğe karar verme zorluğu çeken 
öğrenciyle danışma yapmak

C ) Arkadaşlarıyla problemleri olan bir öğrenciyle 
bireysel danışma yapmak

D ) Anababası boşanmış ailelerden gelen öğrencilerle 
grup danışması yapmak

E ) Öğrencilere "Benlik Algısı" testi uygulayıp, 
sonuçları değerlendirmek

 

 

17 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma 
ilkelerinden biri değildir?

A ) Psikolojik  danışma,   sürekliliği  olan  bir 
hizmettir.

B ) Psikolojik danışma,  rahat uygun bir ortamda 
gerçekleştirilmelidir.

C ) Psikolojik danışma,  karşılıklı saygı, güven ve 
içtenlik gerektirir.

D ) Psikolojik   danışma,   mesleki   rehberliğin özünü 
oluşturur.

E ) Psikolojik danışma, profesyonel bir yardım 
hizmetidir.

 

 

A         

18 Göreve yeni  atandınız. Bu  okulda  daha  önce  
Rehberlik  Hizmetleri bulunmamaktaydı.    Bu    
okuldaki    öğrencilerin    rehberlikle  ilgili  tüm    
ihtiyaçlarını  karşılayabilmek ve etkili bir hizmet 
planlayabilmek için öncelikle düşünmeniz gereken 
nedir?

A ) Rehberlik Hizmetlerinin planlı ve programlı bir 
biçimde sunulması

B ) Rehberlik Hizmetlerinde olabildiğince çok uzman 
personel görevlendirilmesi

C ) Rehberlik Hizmetlerinin tedavi edici işlevine 
ağırlık vermek

D ) Rehberlik Hizmetlerinde kullanabileceğiniz 
olabildiğince fazla sayıda araç-gereci toparlamak

E ) Rehberlik Hizmetlerinde olabildiğince çok 
rehberlik tekniğinden yararlanmak

 

 

19 Psikolojik testlerin kullanılmasına ilişkin etik 
kurallar arasında olan 'testi veren psikoloğun 
testin uygulanmasından önce testin niteliği ve 
amacı ile sonuçların kesin olarak nerede 
kullanılacağı hakkında testi alana bilgi 
vermelidir' ifadesi hangisini tanımlar?

A ) Testin seçimi    
B ) Yeterlik    
C ) Sorumluluk    
D ) Uygulama     
E ) Bilgilendirme
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20 İlköğretim döneminde öğrencilerin en az 
gereksinim duydukları rehberlik hizmet alanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Değerlendirme ve araştırma hizmetleri
B ) Uyum sağlayıcı rehberlik hizmetleri
C ) Kişisel rehberlik hizmetleri
D ) Eğitsel rehberlik hizmetleri
E ) Yöneltici rehberlik hizmetleri

 

 

21 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanların 
görevlerinden DEĞİLDİR?

A ) Çerçeve programa dayalı olarak okulun yıllık 
rehberlik programını hazırlamak

B ) Öğrencileri sınıf geçme ve disiplin 
yönetmelikleriyle ilgili olarak bilgilendirmek

C ) Danışmanlık yaptığı öğrencilerin uyum ve gelişim 
durumlarını izlemek

D ) Sınıf rehber öğretmenleriyle işbirliği yaparak 
rehberliğe gereksinim duyan öğrencileri 
belirlemek

E ) Öğrencileri okullar arası yarışmalara hazırlamak

 

 

22 Yeni atandığınız okuldaki müdürünüz, bu 
okuldaki Rehberlik Hizmetlerini gözden 
geçirmenizi ve yeniden yapılandırmanızı 
istemektedir. Bu görev için size en fazla yardımcı 
olabilecek olan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İzleme
B ) Bireyi Tanıma
C ) Psikolojik Danışma
D ) Konsültasyon (Müşavirlik)
E ) Araştırma- Değerlendirme
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23 Aşağıdakilerden hangisinin psikolojik danışma ve 
rehberlik programlarında belirlenmesi gereklidir?

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

B ) Psikolojik danışma ve rehberlik programının 
kimleri hedeflediğinin  belirlenmesi

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

D ) Psikolojik danışma ve rehberlik programının hangi 
ortamda uygulanacağının belirlenmesi

E ) Psikolojik danışma ve rehberlik programının 
yürütülmesinde ortak anlayışın belirlenmesi

 

 

Buna göre, aşağıdaki öğretmen davranışlarından 
hangisi, ilköğretim 3.sınıf düzeyine uygun 
değildir?

A ) Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını 
göstermek için, eline tebeşir tozu sürüp 
öğrencileriyle tokalaşmak.

B ) Dünyanın, ekseni etrafında döndüğünü öğretmek 
için, içinden şiş geçirilmiş portakaldan 
yararlanmak.

C ) Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek 
için, bu eylemi drama ile canlandırmak.

D ) Paraları tanırken, kullanılmakta olan metal ve 
kağıt paralarla nelerin satın alınabileceğini 
göstermek.

E ) Uzay yolculuğunu anlatmak için, öğrencilerden, 
kendilerini sınıf yerine bir uzay kapsülündeymiş 
gibi düşünmelerini istemek.

 

24 Piaget'e göre, somut işlemler dönemi 7-11 yaş, 
soyut işlemler dönemi ise 12 yaş ve sonrasını 
kapsamaktadır.
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25 Zihinsel gelişim bağlamında "kritik dönem" nasıl 
açıklanır?

A ) Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen 
dönem

B ) Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem
C ) Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem
D ) Öğrenme üzeride çevresel uyarıcıların en çok 

etkili olduğu dönem

E ) Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem

 

 

26 Ne kadar ders çalışırsa çalışsın bir türlü başarılı 
olamadığından yakınan öğrenciye vereceğiniz 
hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Arkadaşları ile birlikte çalışmasını önermek
B ) Ailesi ile görüşerek yardımcı olmalarını önermek
C ) Ders çalışma becerilerini geliştirmek
D ) Özel ders almasını önermek
E ) Daha kolay bir okula yatay geçiş yapmasını 

önermek

 

 

27 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanlarda 
bulunması gereken niteliklerden DEĞİLDİR?

A ) Danışana saygıyı esas alma
B ) Danışanları yargılayıcı bakış açısına sahip 

olabilme

C ) Danışanlarla empatik ilişki kurabilme
D ) Danışanları koşulsuz ve önyargısız biçimde kabul 

edebilme

E ) Danışanla ilişkisinde gizlilik ilkesine özen 
gösterme
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28 Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin 
velilere dönük olarak yapacağı hizmetlerden biri 
değildir?

A ) Sınıf  öğretmeniyle işbirliği yaparak veli 
toplantılarına katılmak ve önceden kararlaştırılan 
konular hakkında velileri bilgilendirmek

B ) Öğrenci ile olan ilişkilerinin öğrencinin gelişimi 
üzerinde ne kadar etkili olduğu hakkında 
bilgilendirmek

C ) Öğrenci kişilik hizmetleri hakkında bilgilendirmek
D ) Sınıf geçme yönetmeliği, disiplin yönetmeliği gibi 

yasal düzenlemeler hakkında onları bilgilendirmek

E ) Okuldaki genel işleyişle ilgili sorunları anlatarak 
velilerden bunların çözümü için  maddi destekte  
bulunmalarını istemek

 

 

29 Bireyler bu dönemde; kimlik bütünlüğü kazanma, 
mesleğe yönelme ve hazırlanma, özel yeteneklerini 
geliştirme, duygusal özerkliği elde etme gibi 
gelişim görevleriyle karşı karşıyadır. Bu 
özelliklere yönelik rehberlik hizmeti aşağıdaki 
öğretim kademelerinden hangisinde yer alır?

A ) İlköğretim
B ) Yüksek öğretim
C ) Yaygın öğretim
D ) Okul öncesi
E ) Ortaöğretim
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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 Öğretime en çok benzeyen rehberlik hizmet birimi 
aşağıdakilerden hangisidir?

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

 

 

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

A ) Rehber Öğretmen her mesleğe eşit mesafede 
durabilmelidir.

B ) Öğrencilerin  yüksek statülü meslekleri seçmeleri 
sağlanmalıdır.

C ) Öğrenciler meslekleri tanıma fırsatından eşit 
derecede yararlandırılmalıdır.

D ) Hizmetlerin sunulmasında bazı meslekler öne 
çıkarılmamalıdır.

E ) Bazı mesleklere ilişkin varsa önyargılar 
giderilmeye çalışılmalıdır.

 

 

A         

33 Panik Bozukluk tablosu aşağıdaki belirtilerin 
hangisinden/hangilerinden oluşur?

A ) Beklenti kaygısı
B ) Panik atak
C ) Panik atak ve beklenti kaygısı
D ) Kaçınma
E ) Hepsi

 

 

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

A ) Eğitim bilimlerinde davranışçı akımların giderek 
önem kazanması

B ) Psikolojinin bir bilim olarak gelişmesi
C ) Psikoanaliz akımının gelişmesi
D ) İkinci Dünya Savaşının yarattığı etkiler
E ) Toplumların yapısında görülen hızlı değişimler

 

 

35 Aşağıdakilerden hangisi bilişsel-davranışçı 
terapide tedaviyi kısa tutmaya yönelik bir strateji 
değildir?

A ) Yönetilebilen sorunlara odaklı kalmak
B ) Tedaviyi özgül ve somut kılmak
C ) Ev ödevine vurgu yapmak
D ) Tedaviyi özgül ve somut kılmak ve ev ödevine 

vurgu yapmak

E ) Hepsi
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36 Aşağıdakilerden hangisi Rehberliğin temel 
amacını ortaya koyar?

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

toplamak

C ) Öğrencinin sorunlarını belirlemek
D ) Öğrencinin kendisini tanımasına ve çevresindeki 

olanakları farketmesine yardım etmek

E ) Öğrencinin ihtiyaçlarını belirleyip okul ortamını 
düzenlemek

 

 

37 Aşağıdakilerden  hangisi  bilgi  toplama ve sunma 
hizmetleri kapsamına girmez?

A ) Öğrenme  güçlüklerini  giderme  yollarını bilme
B ) Yeni   öğrenme-öğretme  etkinliklerini tanıma
C ) Düşük başarılı öğrencilere ek dersler sunma
D ) Zamanı verimli kullanma
E ) Okul ve yakın çevrenin koşullarına uyum sağlama

 

 

38 Psikolojik danışma hizmetlerinin en önemli amacı 
hangisidir?

A ) Danışanın sorunlarını tamamen gidermek
B ) Danışanlara çeşitli konularda bilgi vermek
C ) Bireylere ilgilendikleri meslek hakkında bilgiler 

vermek

D ) Bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım 
etmek

E ) Bireylere eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal alanlarda 
bilgiler vermek

 

 

A         

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

A ) Psikodrama
B ) Bibliyoterapi
C ) Oyun Terapisi
D ) Otobiyografi
E ) Psikoterapi

 

 

40 Bir sınıf öğretmeni, okula yeni kurulan bilgisayar 
laboratuarından nasıl yararlanabileceklerini 
tanıtmak amacıyla öğrencilerini laboratuarı 
gezdirmiş gerekli sunumları yapmıştır.
Öğretmenin yaptığı bu gezi aşağıdaki rehberlik 
hizmetlerinden hangisidir?

A ) Yöneltme
B ) Araştırma ve değerlendirme
C ) Oryantasyon
D ) İzleme
E ) Müşavirlik
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Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenin bu görevini 
yerine getirmek için yararlanabileceği 
yöntemlerden biri değildir?

A ) Öğrencilere, hedeflenen davranışları 
gösterdiklerinde pekiştireç verme

B ) Öğrencilerin ilgili olsun olmasın her davranışını 
pekiştirme

C ) Öğrencilerin hedeflenen davranışları yapmaya 
çalışırken karşılaştıkları güçlükleri giderme

D ) Öğrencileri, hedeflenen davranışları öğrenme 
çabası göstermeye özendirme

E ) Öğrencileri, hedeflenen davranışların kullanılacağı 
durumlarla karşı karşıya getirme

 

41 Öğretmenler, öğrenilmesi hedeflenen 
davranışların öğrencilerde görülebilmesi için 
ortam yaratırlar.

 

42 Aşağıdakilerden hangisi kişisel rehberlik 
hizmetleri kapsamında DEĞİLDİR?

A ) Bireyin kendini tanıması ve anlaması için 
yardımcı olma

B ) Bireyin kendine uygun amaçlar belirleyebilmesine 
yardımcı olma

C ) Öğrenme güçlüklerini gidermesine yardımcı olma
D ) Bireyin özgüvenini arttırıcı etkinliklerde 

bulunmasına yardımcı olma

E ) Bireyin olumlu benlik algısı geliştirmesine 
yardımcı olma

 

 

A         

43 Aşağıdakilerden hangisi bireyin bilinçaltını, 
duygularını, çelişkilerini ve beklentilerini açığa 
çıkarmak amacıyla kullanılabilecek bir tekniktir?

A ) Sosyodrama
B ) Soru Listesi
C ) Psikodrama
D ) Tutum Envanteri
E ) İlgi Envanteri

 

 

44 Bir sınıfa Sosyometri tekniğini uygulayıp 
sonuçları yorumladınız. Bu sınıfta kimse
tarafından seçilmeyen öğrenci için ne yaparsınız?

A ) Bireysel danışmaya alırsınız.
B ) Bu sonucu çok  fazla abartmaz, bir süre  bekleyip  

tekrardan bir Sosyometri yaparsınız.

C ) Diğer uygun bilgi toplama tekniklerini de 
uygulayarak sonuçları karşılaştırırsınız.

D ) Bu öğrenciyi grup ortamına sokabilmek için sınıf 
öğretmeni ile görüşürsünüz.

E ) Bu öğrenciye okuldaki sosyal faaliyetlere 
katılması için önerilerde bulunursunuz.
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45 Eğitimin verimliliği ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Eğitimin nicel ve nitel verimliliğinin yanında; 
toplumsal ve ekonomik verimliliğin de ölçülmesi 
gerekir.

B ) Öğrenciler ilgili oldukları ve yetenekli oldukları 
alanda başarılı olurlar ve o alana ağırlık verirler.

C ) Anaokulundan yüksekokula kadar tüm bireylerin 
sabahtan akşama kadar eğitim alması toplumu her 
yönüyle kalkındırır.

D ) Bir etkinliğin verimliliğini belirlemek için sadece 
girdinin maliyeti değil etkinliğe ait çatının 
verimliliği de göz önüne alınmalıdır.

E ) Okulda statü ve yaşa göre bir sınıflandırma değil, 
herhangi bir alandaki başarıya göre sınıflandırma 
yapılmalıdır.

 

 

46 Bireysel rehberlik hizmeti sunan bir psikolojik 
danışmanın aşağıdakilerden hangisini  
YAPMAMASI gerekir?

A ) Bireyin sorununu  çözmesi için farklı çözüm 
yolları ve gerekli olanakları görmesini 
sağlamalıdır.

B ) Özel hayatla ilgili konularda gizlilik ilkesine özen 
göstermesi gereklidir.

C ) Bireyin sorununu en kısa zamanda çözerek 
zamandan  tasarruf etmelidir.

D ) Bireyin kendi farkındalığının artması için yardımcı 
olması gereklidir.

E ) Sorununun  kendi başına çözmesi için bireyi 
cesaretlendirmesi gereklidir.

 

 

A         

47 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

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

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

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

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

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

 

 

48 Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri 
alanındaki konulardan biri değildir?

A ) Sosyal ve eğitsel etkinlikler
B ) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
C ) Sosyal Yardımlar
D ) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
E ) Sağlık hizmetleri
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49 Önyargı ve ayrımcılıkla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A ) Önyargı ve ayrımcılık arasında olumsuz bir 
korelasyon vardır.

B ) Ayrımcı davranış gözleniyorsa, mutlaka önyargı 
da mevcuttur. 

C ) Önyargı ve ayrımcılık arasında herhangi bir ilişki 
yoktur. 

D ) Önyargı daima ayrımcı davranışlara yol açar. 
E ) Ayrımcı davranışların temelinde önyargılar 

bulunmamaktadır.

 

 

50 Otobiyografi tekniği ile ilgili olarak aşağıdaki 
bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Otobiyografi tekniğinin  ilköğretimin  ilk 
yıllarında uygulanması özellikle önemlidir.

B ) Otobiyografi tekniği sınıf içi sosyal ilişkilerin 
niteliği hakkında ipuçları verir.

C ) Öğrencinin yakın çevresindeki problemleri nasıl 
gördüğü ile ilgili bir tekniktir.

D ) Otobiyografi, sınıf içi yaşantıların anlatıldığı bir 
tekniktir.

E ) Otobiyografi    ile   elde    edilen    bilginin 
yorumlanması zordur.

 

 

A         

51 Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde olumsuz 
davranışlarıyla dikkat çekmek isteyen bir 
öğrencisinin bu davranışlarını değiştirmek isteyen 
bir öğretmenin yararlanabileceği yaklaşımlardan 
biri değildir?

A ) Öğrenciye, sınıf içinde sorumluluk vermek
B ) Öğrenciyi izleyerek anlamaya çalışmak
C ) Öğrencinin bu davranışlarından utanmasını 

sağlamak

D ) Öğrencinin olumlu özelliklerini desteklemek
E ) Öğrenciye, önemli olduğunu hissettirmek

 

 

Erikson'un "Psikososyal Gelişim Kuramı"na göre, 
öğretmen bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna 
(kriz) çözüm bulmaya çalışmaktadır?

A ) Kimliğe karşı rol karmaşası
B ) Başarıya karşı aşağılık duygusu
C ) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
D ) Girişkenliğe karşı suçluluk
E ) Üretkenliğe karşı durgunluk

 

52 Bir öğretmen, sınıf arkadaşları kadar hızlı 
yazamayan öğrencisine, "Senin de yakında çok 
hızlı okuyabileceğini biliyorum. Matematik 
işlemlerinde çok başarılısın. Bunu da 
yapabilirsin" demiştir.
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53 Aşağıdakilerden hangisi okullarda Öğrenci Kişilik 
Hizmetlerinin ortaya çıkışını etkileyen bir etken 
DEĞİLDİR?

A ) Okullarda farklı yetenek, ilgi ve gereksinimde 
öğrencilerin bulunduğu gerçeği

B ) Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların 
kavranması

C ) Psikoloji biliminde elde edilen yeni bulgular
D ) Öğrencinin bir bütün olarak her yönden gelişmesi 

gerekliliği

E ) Okul çeşitliliğinin giderek artması

 

 

I. Gözlenebilir olmak
II. Ölçülebilir olmak
III. İstendik olmak

A ) I, II
B ) II, III
C ) I, II, III
D ) I, III
E ) Hiçbiri

 

54 Aşağıdakilerden hangileri davranışlarda olması 
gereken özelliklerdendir?

 

A         

55 Araştırma ve değerlendirme hizmetlerinin amacını 
aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A ) Öğrenciye gereksinim duyduğu eğitsel, mesleki ve 
bireysel konularda bilgi verme amacıyla yapılan 
hizmetleri kapsar.

B ) Sunulan rehberlik hizmetlerini değerlendirme, 
yeni gelişmeleri takip ederek gerekli bilgileri 
toplama hizmetlerini kapsar.

C ) Eğitim öğretim hizmetlerinin verimli olması için 
ev okulun nasıl düzenlenmesi konusunda 
bilgilendirme hizmetlerini kapsar.

D ) Birey hakkında geçerli ve güvenilir bilgileri 
edinme çalışmalarını kapsar.

E ) Okuldaki seçmeli ders ve kursların seçimi için 
yapılan bilgilendirmeyi kapsar.

 

 

56 Aşağıdaki testlerden hangisi bir kişilik testi 
DEĞİLDİR?

A ) Değerlendirme cetvelleri
B ) Otobiyografi
C ) Durum testleri
D ) Projektif testler
E ) Uyum Envanteri

 

 

57 Aşağıdakilerden hangisi bireyin daha çok kendisi 
hakkında ipuçları verdiği bir teknik DEĞİLDİR?

A ) Arzu Listesi
B ) Psikodrama
C ) Cümle Tamamlama
D ) Otobiyografi
E ) Kimdir Bu?
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58 Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan mesajların 
işlevlerinden birisi değildir?

A ) Gözlemleme
B ) Tamamlama
C ) Tekrarlama
D ) Yerine geçme
E ) Tartışma

 

 

59 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 ) Sınıf öğretmenine durumu aktarır, öğrenciyi 

gözlemlemesini istersiniz

C ) Velisine bilgi verirsiniz
D ) Yakın arakadaşlarına söyler, ona göz-kulak 

olmasını tembih edersiniz

E ) Okul müdürüne konuyu aktarırsınız

 

 

A         

60 Psikolojik danışman olarak görev yaptığınız 
okulda, bireysel danışma yaptığınız bir 
öğrencinizin annesi sizin yakın bir akradaşınızdır. 
Arkadaşınız çocuğunun durumu hakkında çok 
endişelidir. Çocuğunun sorununun ne olduğunu 
öğrenmek istemekte ve size neler anlattığını 
kendisiyle paylaşmanızı talep etmektedir. 
Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

A ) Öğrencinize annesiyle konuşacağınızı önceden 
söyleyerek, sorunu arkadaşınıza aktarırsınız

B ) Arkadaşınıza öğrencinizin sorununu aktarmayı 
reddedersiniz. Çünkü  etik olmadığını 
düşünürsünüz

C ) Arkadaşınıza Öğrencinizin sorununu aktarırsınız. 
Çünkü annenin bunu bilmesinin yararlı olacağını 
düşünürsünüz

D ) Arkadaşınıza  öğrencinizin sorununu genel olarak 
aktarırsınız. Çünkü bunu yapmazsanız 
arkadaşınızla ilişkinizin bozulacağını 
düşünürsünüz.

E ) Annesiyle konuşacağınızı önceden öğrencinizle 
tartışarak,onun onayladığı bilgiyi arkadaşınıza 
aktarırsınız
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