
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENİ (GOÖD)
Yarışma Sınavı

A         

1 Kadınlara özgü cinsiyet rolüyle ilgili kalıp 
yargılara sahip bir genç kızın meslek seçiminde, 
aşağıdaki etkenlerden hangisinin, diğerlerinden 
daha fazla rol oynaması beklenir? 

A ) İnsanlara yardımcı olmak  
B ) İnsanlarla rekabet etmek 
C ) İşinden çok para kazanmak 
D ) Üst düzey yönetici olmak 
E ) Toplumda statü kazanmak

 

 

2 Parsons'ın yaptığı rehberlik anlayışının temelinde 
hangi özellik yatmaktadır?

A ) Rehberlik ders gibi sınıfta verilmesi
B ) Sorunların nedenini bulmak
C ) Mesleğe yöneltme
D ) Eğitim süreci ile rehberliğin kaynaşması
E ) Sürekli gelişim halindeki bireye yardımcı olmak

 

 

3 Aşağıdakilerden hangisi rehberlikte testlerin 
kullanıldığı durumlardan değildir?

A ) Gereksinimleri saptama
B ) Hizmetlerin etkisini değerlendirme
C ) Geleceği yordama
D ) Sebepleri ortaya çıkarma
E ) Sonuçlardan yararlanma   

 

 

A         

4 Meslek seçimi konusunda karar verme sürecinde 
olan bir öğrencinin öncelikli olarak hangi bilgilere 
ulaşması önemlidir?

A ) Mesleğin kazandıracağı sosyal statü ile ilgili 
bilgiler

B ) Kişisel özellikleri ile ilgili bilgiler
C ) Mesleğin getireceği kazanç ile ilgili bilgiler
D ) Meslekte ilerleme koşulları ile ilgili bilgiler 
E ) Mesleğin uygulanma koşulları ile ilgili bilgiler

 

 

5 Otobiyografinin yorumlanmasında 
aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

A ) Yazının düzeni
B ) Yazma süresi     
C ) Anlatım düzeyi
D ) Yazının tutarlılığı
E ) Yazıdaki eksiklikler
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6 Bir okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), 
aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse, 
psikolojik danışma ve rehberliğin temel 
ilkelerinden olan "gizlilik" ilkesini ihlal etmemiş 
olur? 

A ) Sınıf rehber öğretmenine, öğrencisini daha iyi 
tanıyabilmesi için öğrenciyle sürdürdüğü 
psikolojik danışma oturumlarının içeriğine ilişkin 
bilgi vermek 

B ) Etkili bir öğretim ortamı sağlanması amacıyla 
öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarındaki özel 
bilgileri okuldaki öğretmenlerle paylaşmak 

C ) Uyarıcı madde kullanan öğrencileri önceden 
bilgilendirerek, durumlarına ilişkin ailelerine 
haber vermek 

D ) Şiddete karşı önlem alınması amacıyla mağdur 
öğrencilerin yazdıkları otobiyografileri müdüre 
göstermek 

E ) Güvenlerini zedelememek için hiçbir koşulda 
öğrencilere ait özel bilgileri başkalarıyla 
paylaşmamak

 

 

7 Aşağıdakilerden hangisi Psikolojik danışma ve 
rehberliğin yararlanılan bilim dalları arasında yer 
almaz?

A ) Sosyal Antropoloji 
B ) Sosyoloji
C ) Psikoloji 
D ) Arkeoloji 
E ) Kültürel Antropoloji

 

 

A         

8 "Bireyin bedensel ve devinsel yapısının, bilişsel ve 
duyuşsal tepki biçimlerinin, benlik oluşumunun 
özgün, karmaşık ve devingen bir bütünüdür" 
tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir?

A ) Karakter 
B ) Kişilik 
C ) Benlik 
D ) Benlik saygısı 
E ) Mizaç

 

 

9 İnsanın belli bir anda farkında olduğu iç ve dış 
uyarıcılar bütünü aşağıdakilerden hangisinin 
içeriğini oluşturur?

A ) Bilinçüstü
B ) Bilinçaltı
C ) Bilinçdışı
D ) Bilinç 
E ) Bilinç merkezi

 

 

10 Aşağıdakilerden hangisi meslekler hakkında bilgi 
toplama yollarından değildir?

A ) Mezunlarla izleme
B ) Basılı materyallerin derlenmesi
C ) Meslek konferansları
D ) İşyeri gezileri
E ) Meslekle ilgili eğitim alma   
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Atatürk'ün eğitime yönelik bu görüşlerinden 
hangisi, rehberlik ilkeleri arasında 
bulunmamaktadır? 

A ) Rehberliğin amacı, hataların düzeltilmesiyle 
sağlıklı kişilik gelişimine yardımcı olmaktır.  

B ) Rehberlik hizmetleri, öğrenciyi merkeze alan bir 
eğitim sistemi gerektirir. 

C ) Rehberlik, demokratik ve insancıl anlayışa 
dayalıdır.

D ) Rehberlik hizmetleri, hem bireye hem de topluma 
karşı sorumludur. 

E ) Rehberlik, öğrencinin her yönüyle gelişmesine ve 
kendini gerçekleştirmesine yardım eder.

 

11 Atatürk bir söyleşisinde, eğitime yaklaşımını şöyle 
ortaya koyar: "Çocuklar serbestçe konuşmaya, 
düşündüklerini ve duygularını olduğu gibi ifade 
etmeye teşvik edilmelidir. Böylece onların hem 
hatalarını düzeltme imkânı bulunur, hem de 
ileride yalancı ve iki yüzlü olmalarının önüne 
geçilmiş olur. Aynı zamanda onların temiz 
yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle 
beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi 
ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Bence bunlar 
çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek 
eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman 
üzerinde durulacak önemli noktalardır." 
Atatürk'ün vurguladığı eğitimle ilgili temel 
görüşlerden bazılarıyla rehberlik ilkeleri arasında 
benzerlikler vardır. 

 

A         

Gözlem amacıyla derecelendirme ölçeklerinin 
hazırlanıp kullanılmasında, 
I.Gözlenen özelliklerin sayısı sınırlı tutulmalıdır. 
II.Gözlemci gözlem sonuçlarını kimseyle 
paylaşmayacağı konusunda önceden gözlenene 
güvence vermelidir. 
III. Aynı davranış birden çok kişi tarafından 
gözlenmelidir. 
IV.Gözlenen davranışlar açığa vurulmayan 
duyguları ortaya çıkarmaya yönelik olmalıdır. 
V.Aynı davranış birden fazla gözlenmelidir. 
ifadelerinden hangileri dikkate alınmalıdır? 

A ) I, II, V 
B ) II, III, IV 
C ) I, II, IV 
D ) I, III, V  
E ) III, IV, V 

 

12 Gözlemlerin kayıt edilmesi için kullanılan 
araçlardan biri derecelendirme ölçekleridir. 
Gözlemciler derecelendirme ölçekleriyle 
gözledikleri kişinin, ölçekte bulunan davranışları 
gösterme sıklığını kayıt ederler. 

 

13 Öğrenciye mesleki rehberlik hizmetlerinin 
verilmesi için hangi sınıf düzeyi en uygundur?

A ) 6. - 7. sınıflar 
B ) 8. - 9. sınıflar 
C ) 11.- 12. sınıflar
D ) 7. - 8. sınıflar
E ) 10. - 11. sınıflar
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Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine 
aittir?

A ) Otobiyografi
B ) Anekdot    
C ) İnceleme
D ) Sistematik gözlem
E ) Bireysel rehberlik

 

14 "Belli bir ortamda gözlenen öğrenci 
davranışlarının objektif bir betimlemesi olup hem 
yapısı, hem de amacı bakımından diğer bireyi 
tanıma tekniklerinden farklıdır. Öğrenci 
davranışının ayrıntılı bir tablosu, gözlemcinin bir 
anlık olayı fotoğrafla yakalamasıdır."

 

15 Meslek seçim sürecinde meslek danışmanlığına 
başvuran kişinin beklentisi ne olmalıdır?

A ) Bireysel yetenek ve ilgilerin saptanması
B ) Mesleklerle ilgili danışma yapma
C ) Meslek seçimi sorunlarına yönelik olan öğüt ve 

bilgileri alma

D ) Meslek oryantasyonu sağlama
E ) Hiçbiri

 

 

16 Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin 
görevleri arasındadır?

A ) Psikolojik danışmandan bağımsız çalışma
B ) Otoriter, katı ve kuralcı tutum sergileme   
C ) Öğretmenler kurulu kararı ile kendilerine verilen 

görevleri yerine getirme

D ) Öğrencileri kendi haline bırakma
E ) Çalışkan öğrencilerle ilgilenme

 

 

A         

17 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Öğretim, insanlığın, toplumun kültür mirasını 
bilgi olarak aktarır.

B ) Rehberlik bireysel bir yardımdır.
C ) Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak zorunludur.
D ) Öğrencinin davranışlarının ne ölçüde değiştiği 

programa göre belirlenir.

E ) Öğretim ve rehberlik aynı amaca hizmet etmez.

 

 

Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisi ile 
örtüşür?     

A ) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
işbirliği ile yürütülür.

B ) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yaşam 
boyu yararlanılabilecek bir hizmettir.

C ) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

D ) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm 
öğrencilere açık bir hizmettir.

E ) İnsan saygı ve işbirliğini hak eden bir varlıktır.

 

18 "Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, bu 
alanda yetişmiş uzmanların liderliğinde, 
öğretmen, yönetici ve diğer çalışanların katılımıyla 
ortak bir amacı gerçekleştirmek için 
yürütülmelidir."

 

19 Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik 
hizmetlerinin etkinlik alanı içerisinde değildir?

A ) Rehberlik
B ) Meslek seçimi
C ) Kişilik gelişimi
D ) Sağlık
E ) Eğitim 
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Rehber öğretmenin velilerle yapacağı görüşmeler 
rehberliğin öncelikle hangi işlevine yöneliktir?

A ) Ayarlayıcı
B ) Tamamlayıcı
C ) Önleyici
D ) Geliştirici
E ) Uyum sağlayıcı

 

20 Devletin verdiği yardımlarla kız çocuklarının 
okula devamlarının sağlanabildiği bir bölgede 
yaşayan İlköğretim 6. sınıf öğrencisi Hülya, okul 
rehber öğretmenine, müdür yardımcısının 
kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatır. 
Rehber öğretmen sayesinde olay yargıya taşınır ve 
aynı okulda başka öğrencilerin de tacize 
uğradıkları saptanır. Bunun sonucunda Hülya ile 
aynı sınıfta öğrenim gören bazı kız öğrencileri, 
aileleri okula göndermez. Bu durumu fark eden 
rehber öğretmen, diğer velilerde ve öğrencilerde 
aynı endişelerin oluşmasını istemez. Bu amaçla da 
veliler ve öğrencilerle yapacağı toplantılara ilişkin 
planlar yapar.

 

21 Rehberlikte bireyin kendisi hakkında bilgi 
vermesine dayalı, birden fazla türde puan veren 
envanterlerin kullanılmasının temel amacı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Öğrencilerin başarı düzeylerini yaşıtlarınınkiyle 
karşılaştırmak

B ) Öğrencilerin belli derslerdeki başarısızlık 
nedenlerini ortaya koymak

C ) Öğrencinin çeşitli nitelikleri üzerinde düşünmesini 
sağlamak 

D ) Öğrencinin gelecekte belli bir alanda ne derece 
başarılı olacağını yordamak

E ) Öğrenciye yapılan rehberlik hizmetlerinin etkisini 
değerlendirmek

 

 

A         

22 Aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberliğin alanına
girmez?

A ) Oryantasyon faaliyetleri 
B ) Sosyal faaliyetlerin organizasyonu
C ) İşe yerleştirme
D ) Alan seçimi 
E ) Eğitsel kollara yerleşme

 

 

23 Aşağıdaki rehberlik türlerinden hangileri aynı 
danışma sürecinde verilebilir?

A ) Mesleki rehberlik - kişisel psikolojik problemlerle 
ilgili rehberlik 

B ) Eğitsel rehberlik - mesleki rehberlik 
C ) Eğitsel rehberlik - mesleki rehberlik - kişisel 

psikolojik problemlerle ilgili rehberlik 

D ) Eğitsel rehberlik - kişisel psikolojik problemlerle 
ilgili rehberlik

E ) Hiçbiri

 

 

24 Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uyumu 
gerçekleştirmek amacıyla yapılabilecek rehberlik 
hizmetleri arasında yer almaz?

A ) Bireyin uygun kadınsı ve erkeksi rolleri öğrenmesi
B ) Bireyin kişisel bağımsızlığını başarabilmesini 

destekleme

C ) Vicdan, ahlaki yargılama ve değerleri yönlendirme
D ) Akran etkileşimini geliştirme
E ) Model bulmasına destek olma
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25 Aşağıdakilerden hangisi mesleğe yönlendirme 
çalışmalarında faydalanılan ölçme araçlarından 
değildir?

A ) Edwards kişisel yönelim envanteri
B ) Kuder ilgi envanteri 
C ) D.A.T. yetenek testi
D ) Kendini değerlendirme envanteri
E ) C.A.T. testi

 

 

Bu türden görevlendirmelerle rehberlik 
servislerinde çalışan öğretmenlerin hangi problem 
alanında etkili olarak hizmet vermesi mümkün 
değildir? 

A ) Eğitsel 
B ) Yönlendirici 
C ) Kişisel  
D ) Mesleki 
E ) Önleyici

 

26 Farklı alanlardan mezun olmuş öğretmenler 
rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi 
almadıkları hâlde okulların rehberlik 
servislerinde görevlendirilebilmektedirler. 

 

A         

27 Empati (eşduyum) ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisinden bahsedilemez?

A ) Empati, ancak karşımızdaki kişinin sorununu 
kendi sorunumuz durumuna getirebilirsek ve o 
kişiyle özdeşim kurabilirsek gerçekleşebilir.

B ) Kişi eşduyumu gerçekleştirdiğinde kendini 
karşısındakinin yerine koyup onun duygularını 
duyumsama yoluyla içgörü kazanır.

C ) Empati, insanların dünyalarını onlara göründüğü 
biçimde algılayabilmektir.

D ) Bireyin başka kişiyle empatiye girebilmesi için 
kendini o kişiymiş gibi tasarlayabilmesi gereklidir.

E ) Empatik beceriler eğitimle geliştirilebilir.

 

 

28 "Rahmetli dedemden hatıra kalan kol saatimi 
kaybettim, moralim çok bozuk." diyen bir 
öğrenciye verilebilecek aşağıdaki yanıtlardan 
hangisi etkili bir empatik tepkiye örnektir?

A ) Bence bunu kendini derslere vererek unutabilirsin.
B ) Saati nerede, nasıl kaybettiğini düşünsen iyi olur.
C ) Paniğe kapılmadan önce saati iyice aramalısın.
D ) Dedenle arandaki önemli bir bağı kaybetmiş 

gibisin. 

E ) Saatin olmayınca vakti bilemeyeceğine 
üzülüyorsun.
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Damla Öğretmen'in sınıfında gerçekleştirdiği 
çalışmalar rehberliğin hangi işleviyle ilgilidir? 

A ) Krize müdahale 
B ) Önleyici 
C ) Duruma alışma 
D ) Tamamlayıcı 
E ) Ayarlayıcı

 

29 İkinci sınıf öğretmeni Damla Hanım'ın Ali isminde 
aşırı hareketli, dikkatini uzun süre 
yoğunlaştıramayan bir öğrencisi bulunmaktadır. 
Damla Hanım okul rehber öğretmeninden 
(psikolojik danışman) yardım ister. Rehber 
öğretmen, Ali'de "dikkat eksikliği - hiperaktivite" 
davranış problemi olabileceğinden kuşkulanır. 
Damla Öğretmen'den, Ali'yi sınıfta, pencereden 
uzak ve tahtaya yakın bir yerde oturtmasını, 
ödevlerini yaptırırken sıklıkla ara vermesini ister. 
Bu önerilere uyan Damla Öğretmen bir süre sonra 
Ali'nin daha iyi öğrendiğini ve dikkatinin de daha 
az dağıldığını fark eder. 

 

30 Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A ) Okul müdürü Okul rehberlik Hizmetleri Yürütme 
Kurulunun başkanıdır.

B ) Okul müdürü rehberlik hizmetlerinin araç-
gereçlerini sağlamakla yükümlüdür.

C ) Psikolojik danışman Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi gönderdiği çerçeve programına uygun 
okul programını hazırlar.

D ) Rehberlik hizmetleri tüm personelin işbirliğini 
gerektirir.

E ) Rehber öğretmen nöbet tutar.   

 

 

A         

31 Aşağıdakilerden hangisi kişisel gelişimi 
desteklemek amacıyla yapılan rehberlik hizmetleri 
arasında yer almaz?

A ) Verimli ders çalışma teknikleri
B ) Küçük gruplarda etkileşim
C ) Drama çalışmaları
D ) Sosyal becerileri geliştirme
E ) İletişim becerileri kazandırma

 

 

32 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve 
rehberliğin ilkeleri arasında  yer almaz?

A ) PDR hizmetlerinde, bireysel ayrılıklar göz önünde 
tutulmalıdır.

B ) PDR, toplum değerlerine ve bireysel 
gereksinimlere dayanmalıdır.

C ) Bireye kendisi için seçimler yapma ve kararlar 
verme özgürlüğü tanınmalıdır.

D ) PDR'de bireyin bedensel, bireysel, toplumsal ve 
duyuşsal alanlarının birinde geliştirilmesi ön 
plandadır.

E ) PDR hizmetlerinde, gizlilik kuralı göz önünde 
tutulmalıdır.

 

 

33 "Kişinin yetenek ve ilgilerine uygun bir eğitim 
türünü seçmesi ve bu alanda başarılı olması, 
dolayısıyla kişiliğini geliştirmesi için ona götürülen 
düzenli ve sürekli yardım" tanımlaması aşağıdaki 
ifadelerden hangisine aittir?

A ) Mesleki rehberlik
B ) Eğitsel rehberlik 
C ) Kişisel rehberlik 
D ) Bireysel rehberlik
E ) Güdümlü rehberlik
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Bir öğrencisinin zorbalığa maruz kaldığını fark 
eden bir sınıf rehber öğretmeninin aşağıda 
belirtilen davranışlardan hangisini yapması, 
sorunun rehberlik anlayışına uygun şekilde 
çözümüne yardımcı olur? 

A ) Öğrencilerin zorbalık içeren davranışları fark 
etmelerini sağlamak ve zorbalıkla baş edebilmek 
için belirlenmiş kuralları uygulamak 

B ) Kendini denetleme stratejileri, kişiler arası sorun 
ve çatışma çözme becerileri gibi konularda 
öğrencilere verilecek eğitimleri planlamak 

C ) Zorba ve kurban öğrencilerin zorbalığa ilişkin 
tutum ve inanışlarının ne olduğunu belirlemek 

D ) Çeşitli testler ve test dışı teknikler kullanarak 
sorunun kaynağını saptamak ve çözümünde okul 
rehber öğretmeni (psikolojik danışman) ve 
velilerden yardım almak 

E ) Zorbalığı büyüme çağı davranışı olarak 
değerlendirmek ve bir süre sonra kendiliğinden 
ortadan kalkacağından, pekiştirmemek için 
zorbalık davranışlarını görmezlikten gelmek

 

34 Okul zorbalığı; bir ya da birden çok öğrencinin 
kendilerinden daha güçsüz öğrencileri (kurban) 
kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız ettiği ve kurbanın 
kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir 
istismar türüdür. 

 

A         

35 Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik Servisinin 
görevleri arasında yer almaz?

A ) Sınıf öğretmenleriyle görüşerek problemli olan 
öğrencileri tespit etmek

B ) Öğrencilere üst okullar, iş ve meslekler hakkında 
bilgi vermek

C ) İlköğretimlerde Öğrenci davranışlarını 
Değerlendirme Kurullarında bulunmak

D ) Eğitici kol çalışmalarının programlanmasında 
sorumlu öğretmene yardımcı olmak

E ) Mezun olmuş, ancak eğitimine devam etmeyen 
kişilere psikolojik yardımda bulunmak

 

 

Bu diyalogdaki ifadelerden hangilerinde etkili bir 
empatik tepki verilmiştir?

A ) Yalnız II 
B ) Yalnız I 
C ) Yalnız III
D ) II ve IV
E ) IV ve V

 

36 KPSS'ye hazırlanan Filiz ile arkadaşı Nilgün 
arasında şöyle bir konuşma geçer:
Filiz: Çok çalıştığım hâlde denemelerden hâlâ 
istediğim puanları alamıyorum.
Nilgün: Yeterince çalışmıyor olabilir misin?(I)
Filiz: Aslında çok çalışıyorum ancak sınav 
sırasında hiçbir şey hatırlamıyorum.
Nilgün: Seni anlamadığımı sanma ama sen hep 
böyle söyler, sonuçlar açıklandığında da yüksek 
puanlar alırsın.(II)
Filiz: Beni anlamak yerine yatıştırmak istiyorsun.
(III)
Nilgün: Seni çok iyi anlıyorum.(IV)
Bence kendine de fazla yüklenme.(V)
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37 Aşağıdaki sorulardan hangisi bir öğrencinin 
duygularından söz etmesini sağlamada en 
etkilidir?

A ) Duygularını daha uygun şekilde açıklamanın 
yollarını düşündün mü?

B ) Bu duyguların seni nasıl yıprattığının farkında 
mısın?

C ) Annene karşı hissettiğin bu duyguların sence 
kaynağı nedir?

D ) Sen bu durum karşısında neler hissediyorsun? 
E ) Nasıl bir haksızlığa uğradığını arkadaşınla 

tartışmayı denedin mi?

 

 

38 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetlerinin 
okul yönetimine sunduğu hizmetlerden biri 
olamaz?

A ) Yöneticileri, öğrenci ve gençlik sorunları 
hakkında bilgilendirir.

B ) Okulu oluşturan öğrencilerin özellikleri hakkında 
istatistiksel bilgiler üretir.

C ) Okul yönetimine öğrenci sorunları hakkında 
araştırma raporları sunar.

D ) Bireysel görüşmelerin içeriği hakkında okul 
yönetimini bilgilendirir.

E ) Öğrenci-yönetim ilişkilerinin güçlendirilmesini 
destekler.

 

 

A         

Yukarıdaki sözleri söyleyen bir öğrenci, o anda 
özellikle aşağıdakilerden hangisini ifade etmeye 
çalışmaktadır?

A ) Ağabeyine duyduğu kıskançlığı
B ) Evde kendini yalnız ve terk edilmiş hissettiğini
C ) Babasının sevgisinden duyduğu mutluluğu
D ) Evlat ayırımından duyduğu hoşnutsuzluğu
E ) Annesinden ilgi ve şefkat görme isteğini

 

39 Babam bana, annem ise ağabeyime düşkündür. 
Annem ağabeyime hayrandır. Onunla çok 
gururlanır; oysa benim hiçbir başarıma önem 
vermez. Sanki benim varlığımın farkında değil.

 

40 Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin rehberlik 
hizmetlerine yaptığı katkılar arasında yer almaz?

A ) Öğrencileri okula alıştırma
B ) Öğrenciyi tanıma
C ) Danışmanlık yapma    
D ) Özel sorunları olan öğrencilerle ilgilenme
E ) Bilgi verme 

 

 

41 Aşağıdakilerden hangisi Rehberliğin ortaya 
çıkmasını gerektiren koşullardan değildir?

A ) Meslek seçiminin gerekliliği 
B ) Bireysel farklılıkların eğitimde dikkate alınması
C ) Psikometride gelişmeler
D ) Demokratik toplumlarda bireylere tanınan seçme 

özgürlüğü

E ) Akıl ve ruh sağlığına verilen önemin artması
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Yukarıdaki açıklama öğrencinin tanınması 
gereken yönlerinden hangisine aittir?

A ) Çevre     
B ) Anne-baba tutumu
C ) Kişilik
D ) Sosyal statü
E ) Kalıtsal faktörler

 

42 "Anne-babanın ekonomik ve kültürel düzeyi 
çocuğun yeteneklerini, ilgilerini, okula ve eğitime 
karşı tutumunu, okuldaki başarısını ve uyumunu 
etkileyen önemli bir etkendir"  

 

43 Bülent Öğretmen son dersinde öğrencileriyle 
birlikte dersle ilgili bir değerlendirme yapmıştır. 
Bu değerlendirme sırasında, Bülent Öğretmen 
aşağıdaki ifadelerden hangisini söylerse, kendisini 
"ben diliyle" ifade etmiş olur? 

A ) Demek ki, bu dönem dersin sizlere katkı 
getirdiğini düşünüyorsunuz, sözlerinizden bu 
sonuca vardım. 

B ) Benim öğrenciliğim döneminde öğretmenlerimizi 
böyle eleştirmeye hiç cesaret edemezdik, sizler 
çok şanslısınız. 

C ) Önemli olan benim ne düşündüğüm değil, sizin ne 
düşündüğünüz, değil mi… 

D ) Benim verdiğim bilgileri ve bu derste kazandığınız 
deneyimleri kullanırsanız başarılı olursunuz. 

E ) Ders içeriğini çok geniş tuttuğum için yaptığınız 
eleştiriler karşısında haksızlığa uğradım, hayal 
kırıklığı yaşıyorum. 

 

 

A         

44 Öğrenci hakkında duyu organlarını kullanarak 
gerçekleştirilen bilgi edinme tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Gözlem
B ) Olay kaydı
C ) Standart ölçekler
D ) Sistematik gözlem
E ) Dereceleme ölçekleri

 

 

45 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) İlköğretimde rehberlik dersi vardır.
B ) Psikolojik danışman derse girebilir.
C ) Psikolojik danışmanlar her türlü psikolojik sorunu 

çözebilir.

D ) Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kuruluna her 
sınıf düzeyinden öğretmen katılır.

E ) Öğrencilere mesleki rehberlik yapmak zorunludur.

 

 

46 Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin tanınması için 
gereken yönlerden değildir?

A ) Devamsızlık  
B ) Yetenek
C ) Sağlık
D ) İlgiler
E ) Kişilik
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47 "Her birey kendi sorunlarını çözecek potansiyel 
güce sahiptir." genel ilkesi hangi danışma 
görüşüne aittir?

A ) Geleneksel yaklaşım
B ) Danışman merkezli yaklaşım
C ) Güdümlü danışma yaklaşımı
D ) Danışan merkezli yaklaşım
E ) Eklektik yaklaşım

 

 

48 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik 
uygulamalarındaki izlenen stratejilerdeki 
devamlılığı olan uygulamalardan değildir?

A ) Öznel ya da nesnel olana odaklaşma
B ) Kendi kendini değerlendirme ya da başkaları 

tarafından değerlendirilme

C ) Eğitici ya da yöneltici olma
D ) Eğitim ve öğretimi amaç olarak görme
E ) Çok yönlü ya da tek yönlü olma

 

 

49 Aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberliğin alanına
girmez?

A ) İşe yerleştirme
B ) Okul seçimi 
C ) Oryantasyon faaliyetleri
D ) Sosyal faaliyetlerin organizasyonu
E ) Seçmeli dersler hakkında bilgi verme

 

 

A         

Yukarıdaki açıklama doğrultusunda 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Öz kavramı algıda yanılmalara kendini daha net 
gösterir.

B ) Çalışmak öz kavramının bozulmasına neden olur.
C ) Öz kavramı iş pozisyonlarında kendini gösterir.
D ) Öz kavramı ve mesleki kişilik birbirinden ayrıdır.
E ) Öz kavramı ve mesleki kimlik birbirini etkiler .

 

50 "Öz kavramı bireyin kendini algılamasından çok 
kendini değerlendirmesidir. Bu benlik kavramının 
oluşumu yaşam boyu sürer. Birey, gerek eğitimi 
sırasında gerek daha sonraki çalışma hayatında 
çeşitli sorunlarla uğraşır. Birey bir pozisyondan 
diğerine geçtikçe öz kavramıda değişikliğe uğrar"

 

51 Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberliğin 
verdiği hizmetlerden değildir?

A ) Anne - babaların meslekler hakkında 
bilgilendirilmeleri 

B ) Mesleklerle ilgili danışma
C ) Mesleğe yönlendirme hizmetleri
D ) Alan seçimi 
E ) Test uygulamaları
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Rehber öğretmenin öğrenciler için planladığı 
toplantılar aşağıdaki rehberlik çalışmalarından 
hangisiyle açıklanabilir?

A ) Vaka incelemesi
B ) Duruma alıştırma
C ) Vaka konferansı
D ) İzleme hizmeti
E ) Grup rehberliği

 

52 Devletin verdiği yardımlarla kız çocuklarının 
okula devamlarının sağlanabildiği bir bölgede 
yaşayan İlköğretim 6. sınıf öğrencisi Hülya, okul 
rehber öğretmenine, müdür yardımcısının 
kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatır. 
Rehber öğretmen sayesinde olay yargıya taşınır ve 
aynı okulda başka öğrencilerin de tacize 
uğradıkları saptanır. Bunun sonucunda Hülya ile 
aynı sınıfta öğrenim gören bazı kız öğrencileri, 
aileleri okula göndermez. Bu durumu fark eden 
rehber öğretmen, diğer velilerde ve öğrencilerde 
aynı endişelerin oluşmasını istemez. Bu amaçla da 
veliler ve öğrencilerle yapacağı toplantılara ilişkin 
planlar yapar.

 

53 Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme 
sürecinde olan bir bireyin sahip olması gereken 
özellikler arasında yer almaz? 

A ) Zehra'nın kendisini gerçekçi bir gözle anlamaya 
çalışması 

B ) Barış'ın olayları değerlendirirken kendi 
deneyimlerini ön plana alması 

C ) Deniz'in kendisi ve başkaları hakkında olumlu 
düşüncelerinin olması 

D ) Ceyhun'un güçlü olduğu yönleri kadar zayıf 
olduğu yönlerini de kabul etmesi 

E ) Meriç'in kendine ve çevresindekilere karşı bir 
mizah anlayışına sahip olması

 

 

A         

54 Sosyometri tekniğinin ardından hazırlanan 
sosyogramın merkezinde yer alacak şekilde 
toplam puan alan bir öğrenci için hangi yorum 
doğrudur?

A ) Baskı altındadır. 
B ) Hiçbir kliğe üye değildir.
C ) Grupta lider konumundadır.
D ) Gruptan dışlanmıştır.
E ) Grup üyeleri tarafından sevilmeyen öğrencidir. 

 

 

55 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik tekniklerinin 
uygulanmasında, dikkat edilmesi gereken ilkeler 
arasında yer almaz? 

A ) Öğrenci hakkında bilgi toplamak için birden fazla 
teknik uygulamak 

B ) Elde edilen genel sonuçları, öğrencilerin isimleri 
saklı tutularak okul yönetimiyle paylaşmak 

C ) Sonuçları kullanılmayacak testleri uygulamaktan 
kaçınmak 

D ) Test sonuçlarını öğrencilere hemen iletmek yerine 
hazır olmalarını beklemek 

E ) Öğrenci ve okulun ihtiyaçlarına uygun olarak 
psikolojik testler üzerinde değişiklikler yapmak  

 

 

56 Bir okulda psikolojik danışma hizmetleri kimler 
tarafından verilir?

A ) Rehber öğretmenler - sınıf danışman öğretmenleri
B ) Rehber öğretmenler 
C ) Rehber öğretmenler - okul yöneticileri 
D ) Rehber öğretmenle -  branş öğretmenleri
E ) Rehber öğretmenler - sınıf danışman öğretmenleri 

- okul yöneticileri
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Yukarıda anlatılan etkinlik hangi rehberlik 
hizmeti kapsamındadır? 

A ) Çevre ve velilerle ilişkiler 
B ) İzleme 
C ) Müşavirlik (konsültasyon) 
D ) Duruma alıştırma (oryantasyon) 
E ) Yöneltme - yerleştirme

 

57 Okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), eski 
mezunlardan bazılarını arayıp, okulun açıldığı ilk 
hafta yapılacak etkinliğe davet etmiştir. Bu 
etkinlik eski mezunların okula yeni kaydolan 
öğrencilerle tanışmaları ve konuşmaları için fırsat 
oluşturmuştur. Mezunlardan şimdi avukat olan 
Yeşim Hanım ve öğretmen Nedim Bey, etkinlik 
sırasında birer konuşma yaparak okuldaki ilk 
günlerinde yaşadıklarını anlatmışlardır. 

 

58 Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma alanındaki temel rehberlik 
modellerinden bir tanesidir?

A ) İnsan ilişkileri ve grup çalışması modeli
B ) Çağdaş rehberlik modeli
C ) Ayırıcı rehberlik modeli
D ) Stratejik model
E ) Merkezi hareket ve sistem modeli

 

 

59 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmayı 
karakterize eden özelliklerden değildir?

A ) Karşılıklı bir öğrenme etkileşimidir.
B ) Nasihate ve yorum merkezli bir süreçtir. 
C ) Daha çok normal insanlarla ilgilenir.
D ) Test ve envanterler uygulanır.
E ) Dinleme ve konuşma temel teknikleridir.

 

 

A         

60 Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma 
tekniklerinin kullanılışındaki ilkelerden değildir?

A ) Tek bir ölçme aracı bireyi tanımada yeterli 
değildir.

B ) Sonuçları kullanılmayacak araç ve tekniklerin 
kullanımından kaçınılmalıdır.

C ) Öğrenciyi tanımada en faydalı bilgileri sağlayan 
araç ve tekniklerden faydalanılmalıdır.

D ) Öğrenciyi tanımanın asıl amacı onun kendisini 
tanımasına yardımcı olmaktır.

E ) Her teknik her bireye gereklidir.
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