
REHBERL İK VE PSİKOLOJ İK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı

A         

1 "Ya şantı öğelerine bölünemez. Yaşantıyı 
incelerken öğelerin ili şkileri ve etkileşimleri 
dikkate alınmalıdır. Bütün parçalarının 
toplamından fazladır" şeklinde açıklama yapan 
psikoloji kuramı aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmi ştir?

A ) İşlevsellik
B ) Davranışçılık
C ) Gestalt
D ) Yapısalcılık
E ) Psikanalitik

 

 

2 Aşağıdakilerden hangisi sosyal güdülerden biri 
değildir ?

A ) Sevecenlik
B ) Kendilik değeri
C ) Sosyal onay
D ) Yeterli olma
E ) Başarı

 

 

3 Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği etkileyen 
dış etkenlerden biridir?

A ) Gereksinim
B ) Beklenti
C ) İnanç
D ) İlgi
E ) Tanışıklık

 

 

A         

4 Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin 
hedeflerinden biri değildir ?

A ) Davranışın nedenlerini açıklamak
B ) Davranışı görmezden gelmek
C ) Davranışı tanımlamak
D ) Davranışı önceden kestirmek
E ) Davranışı kontrol altına almak

 

 

5 Ortaokul 3. sınıf öğrencisi Can matematik 
işlemlerini çok hızlı bir şekilde çözmektedir. 
Can'a ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Can'ın ders başarısı çok çalışmasına bağlıdır.
B ) Can geleceğe ilişkin karamsardır.
C ) Can resim yapmaktan hoşlanmamaktadır.
D ) Can beyninin sağ tarafını etkin olarak 

kullanmaktadır.

E ) Can beyninin sol tarafını daha sık kullanmaktadır.

 

 

6 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanların 
kişisel özelliklerinden biri değildir ?

A ) İnce bir mizah anlayışları vardır.
B ) Yanlış yapmazlar ve yanlışlara karşı tolerans 

göstermezler.

C ) Kültürün etkisini takdir edebilirler.
D ) Kendi güçlerini tanımayı ve kabul etmeyi 

başarabilirler.

E ) Kendilerine saygı duyarlar ve kendileri olmaktan 
hoşnutturlar.
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7 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmada 
değerlerin rolüne ili şkin yanlış bir ifadedir?

A ) Terapötik amaçların oluşturulması değerlerle 
ili şkilidir.

B ) Danışanların kendi değerlerine uygun yanıtları 
bulmalarına yardımcı olmaktır.

C ) Danışanların değerleri onların objektifliğine engel 
değildir.

D ) Psikolojik danışman danışanın dünya görüşüne 
saygı göstermelidir.

E ) Psikolojik danışmanlar danışma süresince 
değerlerinden arınık olmalıdırlar.

 

 

8 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma 
sürecinde danışmanların göstermesi gereken 
davranışlardan biri değildir ?

A ) Danışma süresince rahat ve kendine güvenlidir.
B ) Danışan ile ilgili bilgi toplar.
C ) Danışana karşı içten ve samimidir.
D ) Danışman yetersiz olduğu durumlarda yardımcı 

olamayacağını söyleyebilmelidir.

E ) İlk görüşmede danışana ilişkin teşhiste bulunur.

 

 

A         

Aşağıdakilerden hangisi bir psikolojik danışmanın 
sahip olması gereken niteliklerden değildir ?

A ) Olayları tarafsız bir şekilde ele almalıdır.
B ) Kendi kültürel ve kişisel değerlerinin farkında 

olmalıdır.

C ) Farklı cinsel yönelime sahip bireylere karşı duyarlı 
olmalıdır.

D ) Kendi duygularının farkında olmalı ve duygularını 
uygun bir şekilde ifade edebilmelidir.

E ) Sosyal ilişkilerinde sorun yaşamazlar.

 

9 Psikolojik danışmanların danışanlara psikolojik 
danışma sürecinde yardımcı olabilmesi için bazı 
niteliklere sahip olması gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kavram a şağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru olarak verilmi ştir? 

A ) Bitmemiş işler
B ) Geçmişte takılı kalma
C ) Temas bozukluklar
D ) İç içe olma
E ) Şekil-zemin ilişkisi

 

10 Geçmişte yaşanan bazı olaylar veya bireyin 
karşılaştığı sorunlar uygun bir şekilde çözülmediği 
zaman sürekli olarak zeminde kalır ve ara ara 
'şekil' haline gelip bireyin bugünkü yaşamını 
olumsuz olarak etkilerler. Gestalt Terapi'de de bu 
olaylar şimdi ve burada ilişkisi içinde ele 
alınmakta ve çözümlenmeye çalışılmaktadır.
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11 Aşağıdakilerden hangisi Gestalt Terapide 
uygulanan tekniklerden biridir?

A ) Serbest çağrışım
B ) Yorumlama
C ) Ev ödevi
D ) Boş sandalye
E ) Mizah

 

 

Buna göre, psikolojik danışmada tüm psikolojik 
danışma kuramlarından yararlanılarak 
oluşturulan bir psikolojik danı şma anlayışının 
benimsenmesi aşağıdaki hangi yaklaşıma 
uygundur?

A ) İnsancıl yaklaşım
B ) Varoluşçu psikolojik danışma yaklaşımı
C ) Akılcı duygusal psikolojik danışma yaklaşımı
D ) Eklektik psikolojik danışma yaklaşımı
E ) Roe'nun ihtiyaçlar yaklaşımı

 

12 Kuramlar tek ba şlarına psikolojik problemleri 
çözmede yeterli olmazlar.

 

13 "Psikanalitik terapi sürecinde danışanların sansür 
koymadan bir duyguyu ya da düşünceyi psikolojik 
danışmana anlatmasıdır." Bu teknik 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Transferans analizi
B ) Serbest çağrışım
C ) Direnç analizi
D ) Yorum 
E ) Analitik bakış açısı

 

 

A         

Yukarıda belirtilen görü şler hangi psikolojik 
danışma kuramına aittir?

A ) Bili şsel Terapi
B ) Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi 
C ) Gerçeklik Terapisi
D ) Psikanalitik Kuram
E ) Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi

 

14 Danışanlar bir problem ile kar şılaştıklarında bazı 
eylemlerde bulunurlar. Eylem, problemi çözmese 
de bir sonraki seferde yine aynı eylemleri 
denerler. Bu şekilde bir kısır döngü oluşur. 
Psikolojik danışma sürecinde danışana verilmesi 
gereken mesaj işe yaramıyorsa yapma, işe 
yarayanı yaptır. Kullanılan dil değişimden 
yanadır. 

 

15 Aşağıdakilerden hangisi bireysel psikolojiye göre 
doğum sırasının etkilerinden biri değildir ?

A ) En büyük çocuk, genel olarak gösterilen ilgiden en 
büyük payı alır.

B ) En küçük çocuk, her zaman en çok şımartılandır. 
C ) Tek çocuk, anne veya babasına ya da her ikisine 

birden bağımlı olabilir.

D ) Ortanca çocuk, ailenin göz bebeğidir. 
E ) İkinci çocuk, tipik olarak bir yarıştaymış gibi 

davranır.
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Yukarıda verilen diyalogda psikolojik danışmanın 
kullandığı beceri aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Kendini açma
B ) İçerik yansıtması
C ) Kendini katma
D ) Yüzleştirme
E ) Yapılama

 

16 Danışan: Ben başarılı biri de ğilim, çalışsam da 
olmuyor.
Danışman: "Çalı şsam da olmuyor" dedin ama 
geçen hafta toplamda çalıştığın süre günlük yarım 
saatten az. Bu sana çelişkili geliyor mu?

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencisinin 
bu sorunla başa çıkmasında en etkili olur?

A ) Durumu kabullenmesini sağlamak
B ) Etkili ileti şim kurma becerilerini geliştirme 

konusunda çalışmalar yapmak 

C ) Zamanla geçeceğini söylemek
D ) Herkesin benzer durumlar yaşayabileceğini 

belirtmek

E ) Aileyi durumdan haberdar etmek

 

17 Okul rehber öğretmeni Salih Bey, karşı cinsle 
arkadaşlık kurma konusunda sorun yaşayan 
öğrencisine yardım etmek istemektedir.
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18 Adler'e göre bireylerin evrensel yaşam görevini 
yerine getirmede başarılı bir şekilde 
uzmanlaşmalarının gerekli olduğu alanlardan biri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Okul görevleri
B ) Mesleki görevler
C ) Yaşa uygunluk
D ) Cinsiyet görevleri
E ) Kültür görevleri

 

 

19 Aşağıdakilerden hangisi Psikanalitik yaklaşımın 
psikolojik danışmadaki doğurgularından biri 
değildir ?

A ) Psikolojik danışmanlar, her bir gelişim döneminde 
yaşanan temel görevler ve krizleri anlamada bir 
çerçeve sahibi olabilirler.

B ) Psikolojik danışmanlara, danışanların 
özgürlüğünü engelleyen katı alışkanlıklardan, dar 
ve kendilerini zorunlu hissettikleri eğilimlerinden 
kurtulmalarının yollarını aramada yardımcı olur.

C ) Gelişim dönemleri danışanların, danışma 
sürecinde çözüm aradıkları bazı güçlükleri 
anlamalarını kolaylaştırır.

D ) Psikolojik danışmanlara ortaya çıkan gelişimsel 
konuları anlamada etkili bir kuramsal çerçeve 
sunar.

E ) Psikolojik danışmanların, insanların içsel ve dışsal 
güçlerin karşılıklı etkileşimine göre davranışlarını 
şekillendirdiği biyolojik, psikolojik ve sosyal bir 
varlık olarak görmelerini sağlar.
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20 Aşağıdakilerden hangisi bireysel psikolojinin 
danışma sürecinde kullandığı tekniklerden 
biridir?

A ) Aile grubu
B ) Yüzdürme
C ) Burada ve şimdi
D ) Sokrat tarzı diyalog
E ) Genogramlar

 

 

Yukarıda verilen bilgiye göre bu psikolojik 
danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Gerçeklik Terapisi
B ) Psikanalitik Kuram
C ) Birey Merkezli Terapi
D ) Gestalt Terapi
E ) Bireysel Psikoloji

 

21 Bu psikolojik danışma kuramına göre insan 
davranışları yalnızca kalıtsal ve çevresel olarak 
belirlenmemektedir. İnsan davranışlarının bir 
amacı vardır. İnsan olarak olayları algılama, 
yorumlama ve etkileme kapasitemiz 
bulunmaktadır. A şağılık duygusu yaratıcılığın 
kökenidir. Bireylerin yeniden eğitilmesi ve 
toplumun yeniden şekillendirilmesi konusuna özel 
önem verilmektedir.

 

22 Aşağıdakilerden hangisi psikanalitik terapinin 
kullandığı tekniklerden biri değildir ?

A ) Serbest çağrışım
B ) Biçimlendirme
C ) Transferans analizi
D ) Direnç analizi
E ) Yorum

 

 

A         

Yukarıda verilen durumda psikolojik danı şmanın 
temel aldığı psikolojik danışma kuramı ve 
kuramcı hangi seçenekte doğru olarak verilmi ştir? 

A ) Akılcı Duygusal Davranışsal Terapi - William 
Glasses

B ) Birey Merkezli - Carl Rogers
C ) Psikanalitik Kuram - Sigmund Freud
D ) Gestalt Terapi - Fritz Perls
E ) Bireysel Psikoloji - Alfred Adler 

 

23 Bir psikolojik danı şman, danışanlarıyla ilk önce 
olumlu ili şkiler kurmakta daha sonra ise 
danışanın yaşam tarzını ve yaşam amaçlarını 
belirlemeye çalışmaktadır. Bunun için danışanın 
aile yapısına, kardeşleri ile ili şkilerine, ilk 
anılarına ve olayları yorumlama biçimine 
bakmaktadır. Danışanın hatalı yaşam tarzları ve 
amaçları üzerinde farkındalık kazanmasına ve 
yeni yaşam tarzı kurmasına yardım etmeyi 
amaçlamaktadır.

 

24 Aşağıdakilerden hangisi Gestalt Terapi kuramının 
ilkelerinden biri değildir ?

A ) Organizmanın kendi kendini düzenlemesi
B ) Bütüncülük
C ) Şekil oluşturma süreci
D ) Alan kuramı
E ) Bitirilmi ş işler
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25 Bireysel psikolojik danışma kuramına göre 
yürütülen bir psikolojik danı şma sürecinde 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A ) Danışanı yönlendiren psikolojik dinamiklerin 
araştırılması

B ) Uygun terapötik ilişkinin kurulması
C ) Danışanın amaç konusunda bir iç görü kazanması
D ) Sistematik duyarsızlaştırma
E ) Danışanın yeniden oryantasyonu ve eğitilmesi 

 

 

26 Aşağıdakilerden hangisi hafif düzeyde zihinsel 
yetersizliği olan öğrencilerin eğitiminde 
öğretmenlere önerilmez?

A ) Çocuk, verdiği yanıtın doğru olup olmadığını 
bilmelidir.

B ) Çocuğa başarabileceği görevler verilmeli, doğru 
yanıtlayabileceği sorular sorulmalıdır.

C ) Pekiştirme, zaman geçirmeden ve açık bir biçimde 
yapılmalıdır. Bu, çocuğa yiyecek verilmesi gibi 
somut ya da çocukla ilgilenilmesi gibi sosyal 
nitelikte olabilir.

D ) Çocuğun kişili ğine saygı gösterilmelidir.
E ) Günlük yaşam için gerekli olan giyinip soyunma, 

yıkanma, tırnak bakımı, temizlik gibi becerileri 
kazanmasına yardımcı olunmalıdır.
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27 Aşağıdakilerden hangisi paranoid kişilik 
bozukluğuna ait bir özellik değildir ?

A ) Hemen her zaman tek bir etkinlikte bulunmayı 
tercih ederler.

B ) Sürekli kin beslerler, onur kırıcı davranışları, 
haksızlıkları ya da görmezlikten gelinmeyi 
bağışlamazlar.

C ) Haksız yere eş veya sevgililerinin sadakatinden 
kuşkulanırlar.

D ) Yeterli bir temele dayanmaksızın, başkalarının 
kendilerini sömürdüğünden, aldattığından ya da 
kendilerine zarar verdiğinden kuşkulanırlar.

E ) Sıradan sözlerden ya da olaylardan aşağılandıkları 
ya da gözdağı verildiği biçiminde anlamlar 
çıkarırlar.

 

 

28 Aşağıdakilerden hangisi davranış bozukluklarının 
sınıflandırılmasında psikolojik kökenli 
bozukluklardan biri de ğildir ?

A ) Zeka geriliği
B ) Fobik reaksiyonlar
C ) Paranoid kişilik
D ) Kaygı reaksiyonları
E ) Cinsel sapıklıklar
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29 Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum 
bozukluğuna ilişkin yanlış bir bilgidir?

A ) Otistik bireyler dilin işlevsel kullanımında sorun 
yaşamazlar.

B ) Aile, otistik çocuklara müdahalede temel role 
sahiptir.

C ) İlaç kullanımı daha çok davranışsal semptomların 
azaltılmasına yöneliktir.

D ) Zeka açısından, zihinsel bozukluklara sahip 
olmadan, süper yeteneklere sahip olmaya kadar 
geniş bir yelpazede yer alırlar.

E ) Otizm; otistik bozukluk, asperger sendromu ve 
atipik otizm olmak üzere üç farklı türdedir.

 

 

30 Aşağıdakilerden hangisi nevrotik kişilerin 
özelliklerinden biri değildir ?

A ) İlişkilerinde karşısındaki kişilere çok çabuk 
güvenirler.

B ) Plan yapmada zorlanırlar. 
C ) Aşırı bir şefkat gereksinimi ve diğer kişilere 

bağımlılık gösterirler. 

D ) Aşağılık duygusuna sahiptirler.
E ) Düşmanca ve saldırgan bir tutum içindedirler.
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Canan Hanım'ın yapması gereken en uygun 
davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Okul müdürü ile görüşerek, polisi 
bilgilendirmelidir.

B ) Öğrenciye suçüstü yaparak polise teslim etmelidir.
C ) Öğrenci ailesi ile görüşmeli ve detaylı bilgi 

toplamalıdır.

D ) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı'na bilgi 
vermelidir.

E ) Sınıfındaki diğer öğrencileri konuya ilişkin 
bilgilendirmelidir.

 

31 Bir ortaöğretim kurumunda tarih ö ğretmeni olan 
Canan Hanım, sınıf rehber öğretmeni olduğu 
sınıfından bir öğrencisinde normal dışı bazı 
davranışlar fark etmi ştir. Ö ğrenciyi belli bir süre 
takip eden Canan Hanım, öğrencinin 
arkadaşlarına para karşılığı bir şeyler sattığını 
görmüştür. Canan Hanım, bunun bağımlılık 
yapan madde olduğunu anlamıştır. Canan Hanım 
bu durumda ne yapacağını şaşırmıştır.

 

Buna göre ailesiyle ilgili sorun yaşayan bir 
öğrencinin yaşadığı sorunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisi değildir ?

A ) Çocuğun sevgiye doyması
B ) Ailenin çocuğun özgüvenini desteklememesi
C ) Çocuğun sürekli cezalandırılması
D ) Ailenin çocukla yaşadıkları güven bunalımı
E ) Çocuğun yok sayılması, önemsenmemesi

 

32 Öğrenciler farklı sebeplerden dolayı uyum ve 
davranış problemleri sergileyebilirler. Bu 
problemler; dikkat da ğınıklığı, hiperaktivite, 
akran grubu sorunları ve aile ile ilgili sorunlar 
olabilir.
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33 Bireylerin ya da bir kümenin nelere, ne derece 
değer verdiğini, o duruma ili şkin ne düşündüğünü 
ve ne hissettiğini saptamaya yarayan araçlar 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tutum ölçekleri
B ) Başarı testleri
C ) Yetenek testleri
D ) İlgi testleri
E ) Kişilik testleri

 

 

34 Aşağıdakilerden hangisi görüşme raporu 
yazılırken yapılan hatalardan biri değildir ?

A ) İhmal hatası
B ) Soru sorma hatası
C ) Tanınma hatası
D ) Derleme hatası
E ) Yerini değiştirme hatası

 

 

35 Aşağıdakilerden hangisi soru listesi/anket 
düzenlenirken dikkat edilmesi gereken 
noktalardan biri değildir ? 

A ) Sorular amaca uygun olarak düzenlenmelidir.
B ) Geçerli ve güvenilir olmalıdır.
C ) Anketi uygulayan uzman bir kişi olmalıdır.
D ) Anketin amacı ve nasıl doldurulacağını açıklayan 

bir yönerge olmalıdır.
E ) Sorular, yanıtlayanı yönlendirmemelidir.
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36 Okul öncesi bir okulda çalışan Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Öğretmeni Selma Hanım, 
öğrencilerini aşağıdaki bireyi tanıma 
tekniklerinden hangisi ile tanımaya çalışması daha 
doğru sonuçlar verir?

A ) Kişilik testi
B ) Problem tarama listesi
C ) Veli görüşmesi
D ) Otobiyografi
E ) Sosyometri

 

 

Yukarıda verilen amaçlara ulaşmak için 
kullanılması gereken test türleri aşağıda 
verilenlerin hangisinde doğru sıra ile verilmi ştir?

A ) Tutum - Yetenek - Kişilik  -Başarı
B ) Başarı - Tutum - Yetenek - Kişilik
C ) Yetenek - İlgi - Başarı - Kişilik
D ) Kişilik - Yetenek - Başarı - Tutum
E ) İlgi - Yetenek - Başarı - Tutum 

 

37 I. Bireyin yapmaktan hoşlandığı etkinlikleri 
belirleme
II. Bireyin yapabileceğini düşündüğü alanları 
belirleme
III. Bireyin belirli bir alandaki performansını 
belirleme
IV. Bireyin bir nesne veya duruma karşı bakış 
açısını belirleme
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Yukarıda betimlenen bireyi tanıma tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sosyal uzaklık ölçeği
B ) Arzu listesi
C ) Kimdir bu
D ) Sosyogram
E ) Zaman cetveli

 

38 "Grup içi ili şkiler hakkında bilgi edinmeye 
yarayan bu teknik, sınıf içi ilişkilerde, grup 
üyelerinin birbirlerini kabul derecelerini 
saptamak için kullanılmaktadır." 

 

Bu durumda Hasan Bey, aşağıda verilen bireyi 
tanıma tekniklerinden hangisini kullanması 
uygundur?

A ) Biyografi
B ) Kimdir bu
C ) Bibliyoterapi
D ) Otobiyografi
E ) Anket

 

39 Öğrencisi Tezcan ile bireysel görüşme yapan Okul 
Psikolojik Danışmanı Hasan Bey, Tezcan'ın 
kendisini, çevresini, olgu ve olayları nasıl 
gördüğünü, kendisini nasıl algıladığını ve benlik 
kavramı hakkındaki düşüncelerini kendi 
ifadeleriyle öğrenmek istemektedir.

 

A         

Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ifadelerden 
hangisi sosyometri tekniğinin sınırlılıklarından 
biri değildir ?

A ) Kalabalık sınıflarda sosyometri uygulaması 
oldukça zordur.

B ) Sosyometri testi birbirlerini yeterince iyi 
tanımayan sınıflarda güvenilir bir şekilde 
uygulanamaz.

C ) Zamanla sınıftaki ilişkilerin yapısı ve biçimi 
değişebilir.

D ) Sosyometriyi uygulayabilmek için özel eğitim 
almak gereklidir.

E ) Sosyometride elde edilen veriler, uygulama 
sırasında yönergede verilen etkinlik için geçerlidir.

 

40 Bireyi tanıma teknikleri kullanılırken bu 
tekniklerin sınırlılıkları dikkate alınarak 
uygulama yapılmalı ve sonuçlar ona göre 
değerlendirilmelidir.

 

41 Eyleme geçen ve etkili bir şekilde çalışan bir 
grubun aşağıda yer alan özelliklerden hangisine 
sahip olması beklenmez?

A ) Grup üyeleri eylemde bulunma sorumluluğunu 
grup liderine vermiştir. 

B ) Grupta çatışmalar fark edilir, ele alınır ve 
çözümlenir.

C ) Grup sürecinde "şimdi ve burada"ya 
odaklanılmıştır.

D ) Grup içerisinde geribildirim ve yüzleştirmeler 
etkili bir şekilde kullanılır.

E ) Grup üyeleri rahat bir biçimde kendilerini açarlar.
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Okul psikolojik danı şmanının yaptığı bu çalışma 
aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılabilir?

A ) Konsültasyon grubu
B ) Etkileşim grubu
C ) Psikolojik danışma grubu
D ) Psikoeğitim grubu
E ) Psikoterapi grubu

 

42 Ortaokul 7. sınıfta bir öğrencinin son günlerde 
akademik başarısının düşmesi, devamsızlığının 
artması ve davranış sorunları göstermesi üzerine 
sınıf öğretmeni okul psikolojik danışmanından 
yardım istemiştir. Okul psikolojik danı şmanı okul 
yöneticilerinden bir müdür yardımcısı, sınıf 
öğretmeni ve çocuğun ailesinden oluşan bir grup 
kurmu ş ve öğrencinin sorunlarını belirlemek ve 
çözüm bulmak amacıyla 3 oturumluk bir çalışma 
planı planlamıştır.

 

Aşağıdakilerden hangisi üyelerden kaynaklanan 
bir erken sonlandırma nedeni değildir ?

A ) Grup liderini paylaşamama
B ) Grup liderinin hasta olması 
C ) Grup ayrılığı
D ) İçtenlik sorunları
E ) Duygusal çöküntü  

 

43 Psikolojik danışma gruplarının belirlenenden veya 
beklenenden erken sonlanması mümkündür. 
Erken sonlanma, grup üyelerinin grup süreci 
tamamlanmadan gruptan ayrılması nedeniyle 
veya lidere özgü nedenlerle meydana gelebilir.

 

A         

Yukarıda verilen durumda grubun büyük 
olasılıkla hangi aşamada olduğu söylenebilir?

A ) Geçiş aşaması
B ) Sonlandırma aşaması
C ) Eylem aşaması
D ) Başlangıç aşaması
E ) Değerlendirme aşaması

 

44 Psikolojik danışman Sefer Bey, çalıştığı lisede bir 
etkileşim grubu planlamış ve uygulamaya 
başlamıştır. Grup oturumları sırasında sıklıkla 
çatışmalar yaşamakta ve zaman zaman grup 
üyeleri grup lideri ile de çatışma yaşamaktadır. 
Sefer Bey grup üyelerinin bir kısmında yoğun 
direnç ile karşılaşmış ve onların direnç gösteren ve 
çatışma içeren davranışları ile etkin bir şekilde 
baş etmeye çalışmıştır.

 

45 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma 
gruplarının özelliklerinden biri de ğildir ?

A ) Grup bir süreçtir.
B ) Değişim için şimdi ve burada yaklaşımı gereklidir.
C ) Gelişim için grup üyelerinin kendini açması 

esastır.

D ) Gruplar, kişilerarası ilişki yaklaşımı odaklıdır.
E ) Grup süreci durağandır.
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Bu psikolojik danışmanın grup çalışması ilanında 
aşağıdaki bilgilerden hangisine yer vermesi gerekli 
değildir ?

A ) Grubun amaçları
B ) Gruba katılma ve gruptan ayrılma koşulları
C ) Grup üyelerinden beklentiler
D ) Grup liderini tanıtıcı bilgi
E ) Grup oturumlarının içeriği 

 

46 Bir okulda çalışan psikolojik danışman okulda 
öğrencilerin ihtiyaçlarını belirledikten sonra bu 
ihtiyaçlara yönelik olarak bir psikoeğitim grubu 
oluşturur ve hazırladığı çalışmayı öğrencilere ilan 
etmeye hazırlanır.

 

Yukarıda verilen durumda grup üyesinin 
gösterdiği davranışlar grup sürecinde zor 
davranışlar olarak nasıl adlandırılmaktadır?

A ) Günah keçisi yapma
B ) Üstünlük sağlama
C ) Kurtarıcı olma
D ) Tekelleştirme
E ) Bağımlı olma

 

47 Bir psikolojik danı şma grubunda bulunan grup 
üyelerinden biri, devamlı olarak birçok sorunu 
olduğunu ifade etmektedir. Bu sorunları ile başa 
çıkamadığını ve diğerlerinin desteğine ihtiyacı 
olduğunu söylemekte diğer grup üyelerinin 
kendisine yol göstermesini istemektedir. Grup 
lideri, bu üyenin kendini acındırarak grubun 
ilgisini kendi üzerine çekmeye çalıştığını fark 
etmiştir.

 

A         

48 Aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik 
danışmada kullanılan hayal gücüne dayalı 
etkinliklerden biridir?

A ) Bir sırrım var
B ) Kolaj
C ) Bilge adam 
D ) Yol haritası
E ) Kör yürüyüşü

 

 

49 Mesleki rehberlik çalışmaları aşağıdaki 
faaliyetlerinden hangisini kapsamaz?

A ) Bireyin karar vermesine yardımcı olma
B ) İlgi ve yetenek testlerinden yararlanma
C ) Okulu, yeni gelen öğrencilere tanıtma
D ) Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olma
E ) Üst eğitim kurumları hakkında bilgi verme   

 

 

50 "Mehmet güzel konuşmakta ve insanları 
kolaylıkla ikna edebilmektedir. Bu özelliği ona 
sınıf başkanlığını kazandırmıştır. Mehmet 
gelecekte avukat olmayı ve büyük davalara 
bakmayı hayal etmektedir" Mehmet, Holland'ın 
hangi kişilik tipinde yer almaktadır?

A ) Sanatçı
B ) Sosyal
C ) Araştırıcı
D ) Gelenekçi
E ) Girişimci

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ
13.09.2014
14:00:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 11KHK B. İ.M.



REHBERL İK VE PSİKOLOJ İK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı

A         

51 "Meslek seçimi tesadüfi bir eylem değildir. 
Bilinçdışı dürtülerin bir yönlendirmesidir." diyen 
bir psikolojik danı şman meslek seçiminde hangi 
yaklaşımı benimsemiştir?

A ) Karar Kuramları
B ) Psikanalitik Yaklaşım 
C ) Durumsal Yaklaşım
D ) Özellik Faktör Kuramı
E ) Sosyal Öğrenme Yaklaşımı

 

 

52 "Ben el aletleri ile uğraşmaktan zevk alırım. 
Mekanik alanlara ilgi duyarım ve bu alanda 
yeteneğim var." diyen bir lise son sınıf öğrencisi 
Holland'ın hangi ki şilik tipinde yer almaktadır?

A ) Gelenekçi
B ) Araştırıcı
C ) Gerçekçi
D ) Girişimci
E ) Sanatçı

 

 

A         

Yukarıdaki açıklamaya göre Cengiz Bey'in yaptığı 
çalışma Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik 
Programı'nın program kategorisi öğesinde yer 
alan uygulamalardan hangisi ile ilişkilidir?

A ) Rehberlik müfredatı
B ) Bireysel planlama
C ) Müdahale servisleri
D ) Sistem desteği
E ) Yapısal kategori

 

53 Bir lisede psikolojik danışman olarak çalışmakta 
olan Cengiz Bey, 9. sınıflarda sınıf tekrarının 
yüksek düzeyde olduğunu gözlemlemiştir. Sınıf 
tekrarının nedenlerini belirlemek ve önleyici 
çalışmalar yapmak için bir araştırma yapmaya 
karar vermi ştir. Bu kapsamda sınıf tekrarının 
nedenlerini ve sınıf tekrarı yapan öğrencilerin 
psikolojik durumunu belirlemeye yönelik ölçme 
araçları kullanarak bir ara ştırma yapmıştır.

 

54 Aşağıdakilerden hangisi İlkokul döneminde 
yapılabilecek mesleki rehberlik etkinliklerinden 
biri değildir ?

A ) İş ve çalışma dünyasını anlama
B ) İnsanların birbirlerinden farklı olduklarını anlama
C ) Çevreyi tanıma
D ) Karar verme ve problem çözme becerilerini 

öğrenme 

E ) Eğitim ile iş dünyası arasındaki ilişkileri görme
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55 Ginzberg ve arkadaşlarının mesleki gelişim 
dönemleri ile Erikson'un Psikososyal gelişim 
dönemlerini karşılaştırdı ğımızda hangi dönemler 
aynı yaş gruplarını kapsamaktadır?

A ) Gerçekçi dönem - Girişime karşı suçluluk
B ) Deneme dönemi - Kimliğe karşı kimlik karmaşası
C ) Hayal dönemi - Üretkenliğe karşı durgunluk
D ) Deneme dönemi - Güvene karşı güvensizlik
E ) Hayal dönemi - Mahremiyete karşı yakınlık

 

 

56 Aşağıdakilerden hangisinin mesleki rehberlikle 
ili şkisi en azdır?

A ) Mesleki olgunluğu artırmaya dönük sınıf içi 
rehberlik etkinlikleri yapmak

B ) Bireylerin yetenekli oldukları alanlar belirlenerek 
yöneltme yapmak

C ) Öğrencilere meslek değerleri testleri uygulamak
D ) Öğrencilerin meslekleri tanıması için okulda 

kariyer günleri yapmak

E ) Akademik başarının altında yatan nedenleri 
araştırmak 

 

 

57 Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelişimsel 
rehberlik programının özelliklerinden biri 
değildir ?

A ) Tüm okul personelinin katılımını gerektirir.
B ) Esnek bir yapıya sahiptir.
C ) Uzmanlık gerektirir.
D ) Hizmeti almayı isteyen öğrencilere yöneliktir.
E ) Eğitim sisteminin tamamlayıcı parçasıdır.

 

 

A         

58 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerini 
değerlendirme ilkelerinden bir değildir ?

A ) Hedeflerin somut ve açık olarak belirlenmesi
B ) Uzun vadeli olması
C ) Uygun ve geçerli ölçütlerin olması
D ) Değerlendirmenin programla ilgili herkesi 

kapsaması

E ) Değerlendirmenin bir süreç olarak planlanması

 

 

Aşağıdaki gruplardan hangisi rehberlik 
programının yardım alacağı insan kaynakları 
içinde en sonda yer alır?

A ) Okulun öğretmenleri
B ) Veliler
C ) Güvenlik güçleri
D ) Okul müdürü
E ) Okul aile birliği

 

59 Okul rehberlik programının hazırlanması mali, 
politik ve insan kaynaklarını gerektirir.
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60 Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma 
yaklaşımları ile nitel araştırma yaklaşımları 
arasındaki farklardan biri de ğildir ?

A ) Nicel araştırmalarda genelleme yapılabilir, nitel 
araştırmalarda derinlemesine betimleme vardır.

B ) Nicel araştırmalar kuram ve denence ile başlar, 
nitel araştırmalar kuram ve denence ile son bulur.

C ) Nicel araştırmalarda araştırmacı olay ve olgulara 
dahil iken nitel araştırmalarda araştırmacı yansız 
ve nesneldir.

D ) Nicel araştırmalarda gerçeklik nesneldir, nitel 
araştırmalarda gerçeklik oluşturulur.

E ) Nicel araştırmalarda nedensellik ilişkisini 
açıklama söz konusu iken nitel araştırmalarda 
aktörlerin bakış açısını anlama vardır.

 

 

A         

Yukarıda verilen durumun psikolojik danı şma ve 
rehberlik alanındaki etik ilkelere uygun olması 
için Şengül Hanım'ın ne yapması gerekirdi?

A ) Öğrencinin akademik başarı durumunu da 
inceleyip ondan sonra karar vermeliydi.

B ) Kullanımı konusunda eğitim almadığı ve yeterli 
olmadığı bir testi kullanmamalıydı.

C ) Tek bir test ile yetinmeyip farklı testleri de 
uygulayıp sonucu birlikte değerlendirmeliydi.

D ) Öğrencinin öğretmenleriyle görüşüp performans 
düzeyi hakkında bilgi almalıydı.

E ) Test sonuçlarını kurs alan meslektaşı ile tartışmalı 
ve yönlendirmeyi buna göre yapmalıydı.

 

61 Bir ilkokulda görev yapmakta olan psikolojik 
danışman Şengül Hanım, zeka testi kursuna 
katılan psikolojik danışman olan bir 
arkadaşından bu testi almış ve okulundaki bir 
öğrenciye uygulamıştır. Testi uyguladığı 
öğrencinin zeka puanı düşük çıkınca durumu 
ailesine haber vermiş ve aileyi Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi'ne yönlendirmi ştir.
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Bu durum mesleki etik açısından hangi ihlalin 
anlamına gelmektedir?

A ) Yetkinlik
B ) İkili ili şki
C ) Değerler
D ) Gizlilik 
E ) Bilgilendirme

 

62 Psikolojik Danışman Fatma, bir klinik psikoloji 
programından mezundur. Tüm uygulamaları, 
alan çalışmaları yetişkin hastaların bulunduğu 
ortamlarda olmuştur. Çocuk gelişimi ve 
psikopatolojisine ilişkin dersler almamasına 
rağmen şimdi çocuklarla da çalışma yapmak 
istemektedir. Gelişim psikolojisi ve çocukların 
psikoterapisi konularında 5-6 tane temel kitap 
okuduktan sonra çocuk danışanlar da kabul 
etmeye başlamıştır.

 

A         

Aşağıdakilerden hangisi testler ve test dışı 
teknikleri kapsayan etik standartlardan biri 
değildir ?

A ) Test sonuçları yorumlanırken, testi veren kişi 
sosyo-ekonomik, etnik ve kültürel etmenlerin test 
puanlarına etkisini dikkate almalıdır.

B ) Güncelliğini yitirmi ş test sonuçlarına göre 
yorumlar yapmaz.

C ) Testi veren psikolojik danışman, testin 
uygulanmasından önce testin niteliği ve amacı ile 
ilgili testi alana bilgi vermelidir.

D ) Psikolojik danışman geliştirilmi ş bir testin 
tercüme edilmesi ve adapte edilmesi ya da bir 
testten yararlanılması durumunda orijinal testi 
geliştiren araştırmacıdan izin almasına gerek 
yoktur. 

E ) Test seçilirken testin geçerlilik ve güvenirlik 
düzeyinin yeterli olmasına ve aynı zamanda 
normlarının bulunmasına dikkat edilmelidir.

 

63 Psikolojik danışmanlar, psikolojik yardım hizmeti 
verirken araç olarak psikolojik testler ve test dışı 
tekniklerden yararlanırlar. 

 

64 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanların 
danışanlarıyla ili şkilerinde uymaları gereken etik 
ilkelerden biri değildir ?

A ) Danışman yeterliliği
B ) Gizlilik
C ) Danışanın çıkarı
D ) Danışanın özerkliği
E ) Danışanın korunması
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65 Aşağıda verilen durumlardan hangisinde 
psikolojik danışma ve rehberlik alanında yer alan 
etik ilkelere uygun bir uygulamadır?

A ) Bir psikolojik danışmanın kendini yeterli 
görmediği için travma sonrası stres bozukluğu 
yaşayan bir danışanla danışma yapmaması

B ) Lisede çalışmakta olan bir psikolojik danışmanın 
danışma sırasında hiçbir dine inanmadığını 
belirten bir öğrencide dini inanç geliştirmeye 
çalışması

C ) Bir ilkokulda görev yapan psikolojik danışmanın 
kullanımını öğrenmek için kişilik testini 
öğrencilere uygulaması ve değerlendirmeye 
çalışması

D ) Grupla psikolojik danışma yapan bir psikolojik 
danışmanın, bir üyeye gruptan ayrı olarak bireysel 
psikolojik danışma hizmeti sunması

E ) Psikolojik danışmanın, danışmanın başlangıcında 
danışan, danışma süreci, kullanılacak yöntem ve 
teknikler hakkında bilgi vermemesi
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