
REHBERL İK VE PSİKOLOJ İK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı

A         

1 Aşağıdakilerden hangisi evrensel insan 
psikolojisinin bir özelli ği olarak 
değerlendirilemez?

A ) Bir yakının kaybı karşısında yas yaşamak
B ) Mutluluğu aile üyelerinin bir arada olmasıyla 

özdeşleştirmek

C ) Kültürel olarak kendine benzer insanlara yakınlık 
duymak

D ) İnancına uyumlu bir yaşam sürdürmek
E ) Özgür olmak istemek

 

 

2 Psikolojinin eğitim alanına destek sunan alt alanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Endüstri psikolojisi
B ) Psikometrik psikoloji
C ) Deneysel psikoloji
D ) Klinik psikoloji
E ) Uygulamalı psikoloji

 

 

3 Boşanmanın çocukların kişilik geli şimi üzerindeki 
etkilerine ili şkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır ?

A ) Boşanmış aile çocuklarının evliliğe ilişkin 
algılarında bozulmalar olabilir 

B ) Boşanmış aile çocukları arkadaşları arasında alay 
konusu olabilir 

C ) Boşanma kişilik bozukluklarının zeminini 
oluşturur

D ) Boşanma çocukların aidiyet duygularını 
zedeleyebilir 

E ) Boşanmış aile çocukları çeşitli olumsuz duygular 
geliştirebilir
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4 Gelişim dönemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğru değildir ?

A ) Bir gelişim döneminde ön görülen ödevlerin 
yerine getirilmemesi sonraki dönemlerin de 
sağlıksız olmasının yolunu açar

B ) Gelişim sürecindeki mevcut durumdan yola 
çıkarak bir sonraki dönemle ilgili tahminlerde 
bulunulabilir

C ) Gelişimsel süreç kalıtımsal faktörlerden etkilenir 
D ) Gelişim görevleri belirlenen yaş aralığına tam 

denk gelecek şekilde yerine getirilmelidir 

E ) Gelişim sürecinde çevresel etkenler önemli rol 
oynar

 

 

5 Aşağıdakilerden hangisi gelişim sürecinin 
ilkelerinden birisi değildir ?

A ) Gelişim aşamalı olarak ilerleyen bir süreçtir
B ) Gelişimde bireysel farklılıklar olabilir
C ) Gelişim birikimli olarak ilerler
D ) Gelişimin belli yönelimleri vardır
E ) Gelişim dönemleri kültürel özelliklere göre farklı 

sıralarda olabilir
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6 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmada 
empatinin tanımıdır?

A ) Psikolojik danışmanın danışanın dünyasını, 
danışana göründüğü gibi görebilmesidir.

B ) Psikolojik danışmanın danışan ile aynı olması 
girişimidir.

C ) Psikolojik danışmanın danışan ile benlik sınırlarını 
kaldırmasıdır.

D ) Psikolojik danışmanın danışan ile aynı şeyleri 
hissetmesidir.

E ) Psikolojik danışmanın danışan ile benzer yaşantı 
süreçlerinden geçmesidir.

 

 

7 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmada 
koşulsuz kabul ve saygının ifadesi değildir ?

A ) Danışanı etkin bir şekilde dinlemelidir.
B ) Danışanı yargılamalıdır.
C ) Danışanın iyi niyetini kabul etmelidir.
D ) Danışanla birlikte çalışmaya istekli olmalıdır.
E ) Danışanla empati kurmalıdır.

 

 

8 Aşağıdakilerden hangisi okul psikolojik 
danışmanlarının doğrudan öğrenciye yönelik 
görevlerinden biri değildir ?

A ) İzleme
B ) Bilgi verme
C ) Müşavirlik
D ) Oryantasyon
E ) Yerleştirme
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9 Aşağıdakilerden hangisi davranışçı öğrenme 
kuramını en iyi açıklayan kavram olarak 
düşünülebilir?

A ) Koşullanma
B ) Pekiştirme
C ) Taklit
D ) Uyarıcı-davranış ili şkisi
E ) Gözlem

 

 

10 Psikanalitik yaklaşıma göre  bireyin gelecekte katı, 
kuralcı ve takıntılı özellikler göstermesine yol açan 
yaşantılar aşağıdaki gelişim dönemlerinden 
hangisinde gerçekleşmektedir?

A ) Genital 
B ) Anal
C ) Gizil
D ) Fallik
E ) Oral

 

 

11 Hümanistik yönelimli psikolojik danı şma 
kuramlarının danı şana yüklediği rolle ilgili 
aşağıdaki belirlemelerden hangisi daha doğrudur ?

A ) Psikolojik danışman danışanın istediklerini 
yapmakla yükümlüdür

B ) Psikolojik danışman danışma sürecinde danışanın 
kendini anlamasına aracılık eder

C ) Danışan istediği zaman danışmanı 
yönlendirebilmelidir

D ) Danışanın sorunları sadece kendi başına çözme 
gücü vardır

E ) Psikolojik danışman danışan kendine zarar verse 
de buna saygı göstermek durumundadır 
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12 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma 
kuramlarının psikolojik danı şmanlara sağladığı 
yararlardan birisi de ğildir ?

A ) Danışanın sorununun çözümünde olası nihai 
sonuç için öngörü sağlama

B ) Danışanın sorunlarını çözmek için danışmanın 
olası rolleri hakkında bilgi verme

C ) Danışanın sorunun nedenlerine ilişkin olası 
tahminlerde bulunmayı sağlama

D ) Danışanın sorunun çözümüne ilişkin olası çözüm 
yolları hakkında bilgi verme

E ) Danışanın sorunlarının çözümünü sağlama

 

 

13 Basit fobiler ve obsesif-kompülsif belirtilerin 
önemli bir kısmının öğrenme ilkeleri 
doğrultusunda oluştuğu varsayımı göz önüne 
alındığında bu belirtilerle başa çıkmada aşağıdaki 
terapötik yaklaşımların hangisinin diğerlerine 
göre daha başarılı olması beklenebilir?

A ) Hümanistik yaklaşımların
B ) Davranışçı yaklaşımların
C ) Sistem yaklaşımlarının 
D ) Dinamik yaklaşımların
E ) Neo analitik yaklaşımların
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14 Adleryen yaklaşımla ilgili aşağıdaki 
belirlemelerden hangisi hatalıdır?

A ) İnsan diğerlerinden ayrı biricik bir yaşam algısına 
sahiptir

B ) Herkesin kendince dünyayı algılama biçimi vardır
C ) Yaşam tarzı bir kere oluştu mu artık değiştirilemez 
D ) İnsanın geçmişi şimdiki yaşamını etkileme gücüne 

sahiptir

E ) Hatalı yaşam tarzı hatalı öznel mantıkla ilişkilidir

 

 

15 Adleryen yaklaşımın aşağıdaki kavramlarından 
hangisi sosyal ilgiyi en kapsamlı biçimde ele 
almaktadır?

A ) Erken yaşantılar
B ) Yaşam ödevleri
C ) Öznel mantık
D ) Yaşam stili
E ) Kardeş ili şkileri

 

 

16 Davranışçı yaklaşım için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A ) Sorunların kaynağını uygun pekiştireçlerin 
olmayışına bağlar

B ) Sadece bireyin gözlemlenen davranışlarına 
odaklanır

C ) Görece düşük eğitim seviyesine sahip danışanlar 
için daha uygun bir yaklaşımdır

D ) Bireyin davranışlarının kendi seçimleri 
olduğundan yola çıkar

E ) Geçmiş yaşantılara önem verir
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17 Adleryen yaklaşımın aşağıdaki anahtar 
kavramlarından hangisi bilişsel psikolojik 
danışma yaklaşımın temeli olarak 
değerlendirilebilir?

A ) Fenomenolojik algı
B ) Sosyal ilgi
C ) Yaşam tarzı
D ) Öznel mantık
E ) Aile atmosferi

 

 

18 Aile sistem terapileri için aşağıdaki 
belirlemelerden hangisi en doğrudur ?

A ) Aile üyelerinden birisi diğerlerine göre daha fazla 
yıpranabilir

B ) Bir aile ancak tüm fertleri hayatta olduğu sürece 
tam mutlu olabilir

C ) Aile içinde yaşanan bir sorun ailenin tüm fertlerini 
eşit derecede etkiler

D ) Ebeveynlerin tutumu ailenin mutluluğu için temel 
ölçüttür

E ) Bireysel sorun aile sistemindeki sorunla ilgilidir

 

 

19 Aşağıdakilerden hangisi Adleryen yaklaşım ile 
Psikanalitik yaklaşımın ortak özelliğidir?

A ) Her ikisinin de erken dönem kuramlar olması
B ) Her ikisinin de geniş kapsamlı olması
C ) Her ikisinin de kendisinden sonraki kuramsal 

yaklaşımları etkilemiş olması

D ) Her ikisinin de geçmiş yaşantılara önem vermesi
E ) Her ikisinin de teorisyenlerinin psikiyatri kökenli 

olması
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20 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma 
kuramları ile ilgili hatalı bir ifadedir ?

A ) Kuramlar sorunun çözümünde belli bir yol 
izlenmesine olanak verir

B ) Kuramlar insan doğasına ilişkin bilimsel 
açıklamalarda bulunur

C ) Kuramlar psikolojik sorunların kaynağına ilişkin 
açıklamalarda bulunur 

D ) Kuramlar bilimsel düşünme için bir çerçeve sağlar
E ) Kuramlar insan doğasına ilişkin mutlak 

belirlemelerde bulunur

 

 

21 Kuram bilgisi zayıf olan bir psikolojik danı şman 
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A ) Danışanının sorununun dinamikleri konusunda 
yanılabilir

B ) Danışanının danışma süreci içindeki rolünü 
belirleyemez

C ) Danışanı için uygun olan tekniği belirleyemez
D ) Sezgilerini kullanamaz
E ) Kaldırabileceğinden daha fazla sorumluluk alır 
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22 Geştalt terapi için aşağıdakilerden hangisini 
söylemek daha doğrudur ?

A ) Bireyin şu anki davranışlarını geçmiş yaşantıları 
temelinde ele almak gerekir

B ) Bireyin davranışının sürekli tekrar etmesi o 
davranışın bireye bir ikincil kazanç sağladığının 
işaretidir 

C ) Değişim için bireyin kendisine güvenmek yerine 
uygun yolu göstermek gerekir

D ) Her bir duygu ve davranışı bağlamı içinde 
değerlendirmek gerekir

E ) Kimse bilerek kendisini mutsuz edecek bir yaşam 
biçimi tercih etmez

 

 

23 Psikolojik danışma kuramları için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A ) Bazı kuramlar insan davranışlarının nedenlerini 
geçmişle açıklar

B ) Bazı kuramlar bilimsel metodolojiyi daha etkin 
kullanır

C ) Bazı kuramlar diğerlerinden daha iyidir
D ) Bazı kuramlar diğerlerinden daha kapsamlıdır
E ) Bazı kuramlar psikolojik danışmana diğerlerine 

göre daha fazla rol verir 

 

 

A         

Yukarıda anlatılan durumda Selen Hanım'ın 
yaşadığı sorun aşağıda verilen seçeneklerin 
hangisinde doğru bir şekilde adlandırılmıştır?

A ) Yaygın kaygı bozukluğu
B ) Özgül fobi
C ) Sosyal kaygı
D ) Obsesif kompulsif bozukluk
E ) Depresyon

 

24 Selen Hanım hasta olacak, çocuğu okulda başarılı 
olamayacak, eşi iş dönüşü kaza yapacak, evine 
hırsız girecek, savaş çıkacak, ülkede kriz olacak 
diye kaygılanmakta ve bu kaygı günlük yaşamını 
olumsuz şekilde etkilemektedir.

 

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden 
hangisi bir dissosiyatif bozukluktur?

A ) Hipokondriyasis
B ) Depresyon
C ) Psikojenik Ağrı
D ) Fug
E ) Şizofren

 

25 Dissosiyatif bozukluklar söz konusu olduğunda 
birey stres ya da kaygıyı azaltarak kendi 
kişili ğinden kaçar. Bireyin bilinci bölümlere 
ayrılır ve ili şkisiz biçimde işlemeye başlar. 
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Bu çalışmanın etkili olması için aşağıda verilen 
hangi özellik onu daha etkili kılar?

A ) Okulda disiplin uygulamalarının etkili bir şekilde 
kullanılmasını içermesi

B ) Zorbalık davranışlarına maruz kalan öğrencilerin 
girişkenliğini artırıcı etkinlikler içermesi

C ) Zorbalık davranışlarını gösteren öğrencileri 
belirleyici olması

D ) Tüm okul yaşamına dayalı olarak, tüm öğrenci, 
öğretmen, okul personeli ve aileleri de kapsayıcı 
etkinliklerden oluşması

E ) Zorbalık davranışları ile ilgili olarak öğretmenlerin 
bilgilendirilmesi

 

26 Bir ortaokulda okulun son zamanlarında zorbalık 
ve şiddet olaylarının sıklıkla yaşanması üzerine 
okul yönetimi okul psikolojik danışmanı 
koordinatörlü ğünde bir çalışma başlatmıştır.

 

Yukarıda bahsedilen yeme bozukluklarını 
önlemeye yönelik yapılan çalışmaların 
aşağıdakilerden hangisini içermesi diğerlerine 
göre etkili değildir ?

A ) Güzellik ve sağlıklı olma ile ilgili gerçekçi 
bilgilendirmenin yapılması

B ) Yiyeceklerin üzerine kalori miktarının yazılması
C ) Ergenlerin zayıf görünme ile ilgili toplumsal 

baskıların farkına varmasını sağlaması

D ) Olumlu beden algısı oluşturmaya yardım eden 
programları içermesi

E ) Düşünce ve davranışlarını kontrol etmeyi 
sağlayacak programları içermesi

 

27 Popüler kültürün zayıflı ğın güzellik ve sağlıklı 
olduğuna yönelik mesajlarının etkisiyle son 
yıllarda özellikle ergenlik dönemindeki kızlarda 
anoreksiya veya bulimia nevrozu gibi yeme 
bozuklukları ile sıklıkla kar şılaşılmaktadır.

 

A         

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi normal dışı 
davranışları belirlemede ölçüt olarak 
kullanılmamaktadır ?

A ) Kişinin toplumun normal kabul ettiği 
davranışlardan farklı davranışlarda bulunması

B ) Davranış sonucunda kişinin duygusal durumunun 
aşırı derecede olumsuz olması

C ) Kişinin davranışının kişinin sağlığını olumsuz 
etkilemesi

D ) Kişinin davranışının toplumsal uyumu bozucu 
nitelikte olması

E ) Kişinin ailesinin isteklerine karşı gelecek 
davranışlarda bulunması

 

28 Neyin normal ve neyin normal dışı olduğu uzun 
süreden beri tartışma konusudur. Ancak 
normalli ği veya normal dışılığı belirleme sürecinde 
araştırmacılar ve uygulayıcılar bazı ölçütleri 
dikkate almaktadır.

 

Aşağıdakilerden hangisi etkili önleme 
programlarının sahip olması gereken özelliklerden 
biri değildir ?

A ) Anne babalara olumlu anne-babalık davranışları 
kazandırılmalıdır.

B ) Anne babalara çocuk bakımı ve gelişimi hakkında 
bilgi verilmelidir.

C ) Ekonomik düzeyi düşük olan anne ve babalara 
yönelik olmalıdır.

D ) Olası risk faktörlerini azaltmaya yönelik olmalıdır.
E ) Anne babalara yönelik toplumsal destek 

programlarını içermelidir.

 

29 Çocuk ihmali ve istismarı ile baş etmede önleyici 
çalışmaların önemli derecede etkisi 
bulunmaktadır.
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Yukarıda verilen durumda Bilge Hanım aşağıda 
verilen bireyi tanıma ilkelerinden hangisine uygun 
davranmamıştır ?

A ) Bireyi tanıma teknikleri güvenilir ve geçerli 
olmalıdır.

B ) Bireyi tanıma hizmetleri tüm öğrencilere yönelik 
olmalıdır.

C ) Bireyi tanıma hizmetleri takım çalışması 
gerektirir.

D ) Farklı bireyi tanıma tekniklerinin sonuçları birlikte 
değerlendirilmelidir.

E ) Bireyi tanıma hizmetleri amaca yönelik olmalıdır.

 

30 Okul psikolojik danı şmanı Bilge Hanım'a lise son 
sınıf öğrencisi Ali meslek seçiminde yardım almak 
amacıyla başvurmuştur. Bilge Hanım, Ali ile 
yaptığı görüşmelerin ve kullandığı bireyi tanıma 
tekniklerinin sonucunda, Ali'nin tıp alanında 
yetenekli olduğunu görmüş ve onu bu alanı 
incelemesi için yönlendirmiştir. Ali, tıp alanında 
yaptığı incelemelerin sonucunda bu alanda 
çalışmaktan hoşlanmayacağını Bilge Hanım'a 
iletmiştir. Bilge Hanım daha sonra uyguladığı 
bireyi tanıma tekniklerinin sonuçlarını kontrol 
ettiğinde, Ali'nin yeteneklerinin tıp alanına uygun 
olmasına rağmen, ilgilerinin bu alanı 
kapsamadığını görmüştür.

 

31 Aşağıdakilerden hangisi gözlem yaparken 
uyulması gereken ilkelerden biri değildir ?

A ) Gözlem belli bir zaman dilimini kapsayacak 
şekilde yapılmalıdır.

B ) Gözlem için duruma özgü ölçütler kullanılmalıdır.
C ) Gözlem uygun koşullar içinde yapılmalıdır.
D ) Gözlemden elde edilen veriler diğer tekniklerle 

elde edilen verilerle bütünleştirilmelidir.

E ) Belli bir zaman süresi içinde birçok öğrenci 
gözlenmelidir. 

 

 

A         

32

Bu sosyograma ilişkin, 
I. Sınıfta F yalıtılmış öğrencidir.
II. Sınıfta B ve M karşılıklı çeken öğrencilerdir.
III. Sınıfta klikler bulunmaktadır.
IV. N lider bir ö ğrencidir.
Yorumlarından hangilerini yapması durumunda, 
okul rehber öğretmeni 7/A sınıfına ilişkin 
öğrenciler arasındaki ilişkiyi doğru tanımlamış 
olur?

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

 

Okul rehber öğretmeni, 7/A sınıf rehber 
öğretmeninin isteği ile öğrenciler arasındaki sosyal 
uzaklığı saptamak amacıyla, sınıfta sosyometri 
tekniği uygulamış ve sonuçlarını sosyogram 
üzerinde göstermiştir. Sosyogramda kızları daire, 
erkekleri üçgen kullanarak ifade etmiş ve 
şekillerin içine öğrenci isimlerinin baş harflerini 
yazmıştır. Ayrıca tek yönlü oklar tek yönlü seçimi, 
çift yönlü oklar ise karşılıklı seçimi belirtir. 1. 
düzey ilişki "düz çizgi" ile 2. ve 3. düzey ilişkiler 
"kesikli çizgi" stili kullanılarak gösterilmi ştir. 
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33 Aşağıdakilerden hangisi test dışı tekniklere ili şkin 
uygun olmayan bir ifadedir?

A ) Okul Rehberlik hizmetlerinde yaygın olarak 
kullanılır.

B ) Öznel yargılama ve betimsel ifadelere dayalıdır.
C ) Bu teknikler bireyin kendisi ve başkaları 

hakkındaki görüşlerini içerir.

D ) Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldıktan sonra 
kullanılır.

E ) Testlere göre birçok durumda daha işlevsel 
olabilmektedir.

 

 

34 Bireylerin grup içinde kabul edilme derecesi, 
rolleri ve etkileşim biçimleri hakkında bilgi 
sağlayan ve grup üyelerinin hangi durumlarda 
kimleri tercih etti ğini saptamaya çalışan bireyi 
tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sosyometri
B ) Kimdir bu
C ) Soru listesi
D ) Anekdot
E ) Yarım cümle tamamlama

 

 

35 Aşağıdakilerden hangisi gözlemin yararlı 
yönlerinden biri değildir ?

A ) Bireyi doğal durumda ve olağan koşullar içinde 
incelemeye olanak sağlar.

B ) Kolay uygulanabilen bir tekniktir.
C ) Yalnız gözlenen olaylar, durumlar, kişiler üzerinde 

bilgi toplanmasına olanak verir.

D ) Her yaştaki öğrenciyi tanımada bilgi toplamaya 
uygun bir tekniktir.

E ) Eğitim-öğretim etkinlikleri kesilmeden 
uygulanabilen bir tekniktir.

 

 

A         

36 Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımada 
kullanılan testlerin kullanım amaçlarından biri 
değildir ?

A ) Başarıyı engelleyen etmenleri azaltmak ya da 
ortadan kaldırmak.

B ) Başarısızlık ve uyumsuzluk nedenlerini 
araştırmak.

C ) Bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarını 
sağlamak.

D ) Bireysel farkları anlamaya çalışmak.
E ) Öğrencilerin ilgi ve gereksinmelerine uygun 

yöneltmenin yapılması.

 

 

Yukarıda verilen duruma göre sınıf öğretmeni 
aşağıda yer alan gözlem yaparken uyulması 
gereken ilkelerden hangisine uygun 
davranmamıştır ?

A ) Gözlem sonuçları olduğu gibi kaydedilmelidir.
B ) Gözlem planlı olarak yapılmalıdır.
C ) Doğal ortamda gözlem yapılmalıdır.
D ) Belirli bir sürede bir kişi gözlenmelidir.
E ) Gözlem uygun koşullar içinde yapılmalıdır.

 

37 Bir ilkokulda çalı şmakta olan Okul Psikolojik 
Danışmanı Nilgün Hanım, sınıf öğretmeninden 
arkadaşlarına saldırganca davrandığı söylenen bir 
öğrencinin oyun ortamındaki davranışlarına 
yönelik gözlem yapmasını istemiştir. Ö ğretmen 
yaptığı gözlem sonucunda, gözlem kaydına şu 
şekilde bir ifade yazmıştır. "Topunu elinden alan 
arkadaşının yüzüne nefretle vurdu. Bu davranışı 
aile içerisinde öğrenmiş olabilir."
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38 Psikolojik danışma sürecinde empati kurmayla 
ilgili a şağıdaki belirlemelerden hangisi hatalıdır?

A ) Empati danışanı etkin dinlemeyi gerektirir
B ) Empatide hayal gücünün önemi vardır
C ) Empati danışana kişisel yakınlık duymayı gerekli 

kılar

D ) Empati benzer yaşantıları olan danışanlarla daha 
kolay kurulur

E ) Empatide sempatik unsurlar bulunabilir

 

 

39 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma süreci 
için temel niteliğindedir?

A ) Kişiselleştirmeler yapmak
B ) İyi bir terapötik ilişki kurmak
C ) Empatik olmak
D ) Uygun sorular sormak
E ) Uygun tekniği seçebilmek

 

 

40 Yüzleştirme tekniği ile ilgili a şağıdaki 
belirlemelerden hangisi doğrudur?

A ) Yüzleştirme mutlaka danışanın duygusal olarak 
hazır olduğu bir anda gerçekleştirilmelidir

B ) Başarılı bir biçimde sonlandırılmış bir danışma 
sürecinde yüzleştirme mutlaka kullanılmıştır

C ) Yüzleştirme sürecin başında asla 
kullanılmamalıdır

D ) Yüzleştirme ancak danışma sürecinin sonunda 
kullanıldığında etkili olan bir tekniktir

E ) Yüzleştirmenin içeriğine danışanın katılması her 
zaman değişimi getirmez

 

 

A         

41 Aşağıdaki danışma tekniklerinden hangi ikisinin 
danışanın sorunlarının bilişsel boyutunu 
anlamasında diğerlerine göre daha etkili olduğu 
söylenebilir?

A ) Empati - içerik yansıtması
B ) Soru sorma - kişiselleştirme
C ) Yüzleştirme - içerik yansıtması
D ) Duygu yansıtması - içerik yansıtması
E ) Kişiselleştirme - içerik yansıtması

 

 

42 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma 
sürecinde danışmanın danışanla ilgili elde ettiği 
verilerden en az güveniliri olarak 
değerlendirilebilir? 

A ) Kuramsal dayanaklar
B ) Gözlem verileri
C ) İnançlar
D ) Görüşme verileri 
E ) Sezgiler 

 

 

43 Aldatıldı ğından dolayı sevgilisini cezalandırmak 
amacıyla kendi ahlaki değerleriyle de 
uyuşmayacak biçimde başka bir ki şiyle cinsel ilişki 
yaşamayı planlayan bir danışana aşağıdaki 
tepkilerden hangisini vermek daha uygundur?

A ) Onu onun silahıyla vurmak istiyorsun
B ) Kendine zarar vermek pahasına da olsa onu 

cezalandırmak istiyorsun
C ) Kendi değerlerinle örtüşmese de onu 

cezalandırmak için bunu yapmaya kararlısın

D ) Bunu yaparak kendi değerlerinle de çelişmiş 
olacaksın

E ) Ona o kadar öfkelisin ki şu anda düşünebildiğin 
tek şey ne pahasına olursa olsun onu da hissettiğin 
gibi hissettirecek bir şey yapmak

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENİ
13.09.2015
14:00:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 9KHK B. İ.M.



REHBERL İK VE PSİKOLOJ İK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı

A         

44 Grupla psikolojik danı şma uygulamalarının teorik 
arka planında yatan aşağıdaki varsayımlardan 
hangisinin daha kapsamlı olduğu söylenebilir?

A ) Benzer sorunları olan bireylerin paylaşımları 
iyileştiricidir

B ) Grup ortamı farklı kişilik özelliklerine sahip 
bireylerin birbirlerinden farklı yaşam becerileri 
edinmelerini sağlar

C ) Birbirine en çok benzeyen kişiler en çok psikolojik 
destek verme potansiyeli olan kişilerdir

D ) Grup bireylere yaşadıkları güçlükler bağlamında 
yalnız olmadıkları mesajını verir

E ) İnsan ilişkileri bağlamında grup ortamı gerçek 
yaşamın bir prototipidir

 

 

45 Aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik 
danışma sürecinde üyelerden kaynaklanan zor 
durumlar arasında sayılmaz?

A ) Düşmanlık
B ) Destekleyici olma
C ) Tekelcilik
D ) İçe kapanma
E ) Üstünlük sağlama

 

 

46 Meslek ve kariyer danışmanlığının başlangıcı 20. 
yüzyılın başlarına dayanır ve zaman içinde söz 
konusu alana ilişkin kavramlar değişiklik 
kazanmıştır.  A şağıdakilerden hangisi ilk defa 
"mesleki rehberlik" kavramını kullanmı ş 
kuramcıdır?

A ) Adler
B ) Parsons
C ) Roe 
D ) Ginzberg
E ) Süper

 

 

A         

Aşağıdakilerden hangisi iş ve meslek alanıyla ilgili 
günümüze kadar değişikli ğe uğramamış bir 
anlayış olarak değerlendirilebilir?

A ) Kişi ömrünü kendisi için en uygun meslekle 
geçirmelidir

B ) Kişi bir meslek elemanı ise kendini o alana 
adamalıdır

C ) Kişiyi memnun etmeyen bir iş yaşamını mutsuz 
geçirmesine zemin oluşturur

D ) Eğer kişinin seçtiği meslek ona yaşam güvencesi 
veriyorsa o alana sadık kalınmalıdır

E ) Bir işin sabit bir ifa etme yeri olmalıdır

 

47 Meslek ve kariyer danışmanlığı alanında, ortaya 
çıktığı dönemden günümüze meslek ve kariyerle 
ilgili önemli anlayış değişikliklerinin ortaya çıktı ğı 
söylenebilir.

 

Aşağıdakilerden hangisi iki becerinin birbiriyle 
ili şkili oldu ğunun bir kanıtı olarak 
değerlendirilemez?

A ) Kariyer danışmanlığı aynı zamanda iyileştiricidir
B ) Kişinin yaşadığı güçlükler birbiriyle ilişkilidir
C ) Kariyer danışmanlığı psikolojik danışma sürecini 

izleyebilir

D ) Kariyer danışmanlığı bazen psikolojik danışmadan 
daha zor olabilir

E ) Kişinin kariyeri ile ilgili yaşadığı güçlük onun 
kişilik özellikleri ile ilgili olabilir

 

48 Kariyer danı şmanlığı ile psikolojik danışma 
birbiriyle ili şkili oldu ğundan meslek ve kariyer 
danışmanlarının aynı zamanda iyi birer psikolojik 
danışman olmaları da beklenmektedir. 
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49 Aşağıdakilerden hangisi, Meslek ve kariyer 
danışmanlığı yapan psikolojik danışmanlar için 
söylenemez?

A ) Kariyer danışmanları sadece mesleki bir karar 
verme süreciyle ilgilenirler

B ) Kariyer danışmanları kişisel sorunlarla 
ilgilenmezler

C ) Psikolojik danışma yeterlikleri iyi olan bir 
psikolojik danışman kariyer danışmanlığı da 
yapabilir

D ) Kariyer danışmanlarının görevleri kariyer kararı 
verildiğinde sona erer

E ) Kariyer danışmanları işsizlik probleminin 
çözümünde rol sahibidirler

 

 

50 Aşağıdaki ifadelerden hangisi kariyer kavramı 
içinde yer almaz?

A ) Kariyer iş ve meslekteki gerilemeleri içerir
B ) Kariyer kişinin mesleğindeki statüsünü ifade eder 
C ) Kariyer kişinin mesleğindeki ilerlemelere işaret 

eder
D ) Kariyer iş veya meslekteki ilerlemeleri içerir
E ) Kariyer için eğitim süreçlerinden geçmeye gerek 

olmayabilir

 

 

A         

51 Meslek ve kariyer danışmanlığı süreciyle ilgili 
aşağıdaki belirlemelerden hangisi diğerlerine göre 
daha öncelikli olarak değerlendirilebilir?

A ) Terapötik amaçlar oluşturmak
B ) Bireyin uygun bir mesleki seçim kararı vermesini 

desteklemek

C ) İş ve mesleki konularını sürecin odağı haline 
getirmek

D ) Etkili bir terapötik ilişki kurmak
E ) İş ve meslekle ilgili bireyin ilgi ve yeteneklerini 

belirlemek

 

 

52 Meslek ve kariyer danışmanlığında psikodinamik 
yaklaşımlar içinde yer alan Adleryen yaklaşımın 
aşağıdaki kavramlarından hangisinin diğerlerine 
göre meslek ve kariyer danışmanlığında daha geri 
planda kaldığı söylenebilir?

A ) Aile bütünlüğü
B ) Öznel mantık
C ) Sosyal ilgi
D ) Yaşam tarzı
E ) Doğum sırası
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Aşağıdakilerden hangisi kariyer danışmanlarında 
olması beklenen yeterliklerden biri değildir ?

A ) Bireysel ve grupla psikolojik danışma bilgisi
B ) Program hazırlama
C ) Psikopatoloji bilgisi
D ) Kariyer gelişimi kuramları
E ) Etik konular

 

53 Kariyer danı şmanlığı ile psikolojik danışma 
birbiriyle ili şkili oldu ğundan meslek ve kariyer 
danışmanlarının aynı zamanda iyi birer psikolojik 
danışman olmaları da beklenmektedir.

 

54 Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerden olumlu-
olumsuzlukları, benzerlik-farklılıkları ve bütünün 
parçaları arasındaki ilişkiyi belirlemeleri beklenen 
bili şsel alan basamağıdır?

A ) Sentez
B ) Kavrama
C ) Analiz
D ) Değerlendirme
E ) Uygulama

 

 

Aşağıdakilerin hangisinde öğrenme-öğretme 
sürecinin öğeleri doğru verilmi ştir?

A ) Program-Öğretmen-Öğrenci
B ) Öğretim hizmetleri-Öğrenci- Program
C ) Öğretmen-Öğrenci-Yönetim
D ) Öğrenci-Öğretmen-Kitaplar
E ) Program -Öğretmen-Öğretim hizmetleri

 

55 Öğrenme-Öğretme sürecinin önemli ögeleri 
vardır. Etkinliklerden bu ögelerin i şlevini yerine 
getirmesi ile istendik başarılara ulaşılabilir.

 

A         

56 Bireylerin deneyimleyerek, birincil kaynaklardan 
kendi bilgilerini olu şturmasını hedefleyen bir 
öğretmenden hangi etkinliği yapması beklenmez?

A ) Teknolojik araçları kullanıp sunular hazırlamak
B ) Etkin katılımı sağlayan yöntemler kullanmak
C ) Arşiv taramasına dönük performanslar hazırlamak
D ) Öğretimsel amaçlı geziler düzenlemek
E ) Değerlendirmede bireyi ölçüt almak

 

 

57 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanların 
ücretle ilgili dikkat etmesi gereken etik 
standartlardan biridir?

A ) Psikolojik danışman ücreti peşin alır ve 
danışmanın kesilmesi durumunda geri ödeme 
yapmaz.

B ) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin 
verilmesinde ücret saptanırken, hem danışanların 
parasal durumu hem de bulunulan yörede bu tür 
hizmetlere uygulanan ücretler ölçüt olarak dikkate 
alınır.

C ) Ödeme güçlüğü olan ve psikolojik danışmaya 
ihtiyacı olanlara bu hizmet verilmez.

D ) Psikolojik danışma ücretini danışan arsa ya da 
kıymetli eşya şeklinde ödeyebilir. 

E ) Psikolojik danışmada ücret danışan tarafından 
belirlenir. Danışan ödemeyi istediği miktarda ve 
şekilde psikolojik danışmana yapar. 

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENİ
13.09.2015
14:00:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 12KHK B. İ.M.



REHBERL İK VE PSİKOLOJ İK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı

A         

58 Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanların 
araştırma ve yayın konusunda uymaları gereken 
etik standartlardan biri değildir ?

A ) Psikolojik danışmanlar, araştırmaya katılan ve 
araştırmalardan etkilenen insanların haklarının 
korunması ve huzurlarının bozulmasından 
sorumludurlar.

B ) Psikolojik danışmanlar, araştırmalarını 
düzenleme, yürütme ve rapor etme sırasında, 
bilimsel yeterlilik ve etik standartlara uyarlar.

C ) Psikolojik danışman mesleki ya da bilimsel değer 
taşıyan araştırma sonuçlarını meslektaşlarıyla 
paylaşır.

D ) Araştırmaya katılanlar gönüllü olmalıdır.
E ) Psikolojik danışmanlar yayınlanmak üzere 

hazırladığı bir yazıyı aynen ya da benzer içerikle 
birden fazla dergiye gönderirler.

 

 

Aşağıdaki durumlardan hangisinde testleri 
kullanmak sakıncalı değildir ?

A ) Çeviri testlerde kültürel uyarlamanın yapılması
B ) Alanda yetişmemiş kişilerce kullanılması
C ) Test sonuçlarının bireyi etiketlemek için 

kullanılması

D ) Testlerin geliştirilme amacı dışında kullanılması
E ) Normal popülasyon için geliştirilen testlerin farklı 

özellikteki popülasyona kullanılması

 

59 Rehberlik hizmetlerinde testlerin kötü ve aşırı 
kullanılmaları, test kullanımının yoğun olarak 
sorgulanmasına yol açmıştır. 

 

A         

60 Aşağıdakilerden hangisi etik karar verme 
sürecinin basamaklarından biri değildir ?

A ) Sorunlar konusunda genel anlamda 
başvurulabilecek ilgili etik kurallara bakın.

B ) Potansiyel konuları belirleyin, bu durumla ilgisi 
olan kişilerin haklarını, sorumluluklarını ve 
etkilenme düzeylerini değerlendirin.

C ) Danışanınıza haber vermeden, yapacağınız her bir 
uygulamanın etkilerini belirleyin. 

D ) Sorunu veya etik ikilemi belirleyin.
E ) Uygulanan yasalar ve yönetmelikler hakkında bilgi 

edinin.
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