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KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

1. DENEME SINAVI

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta toplam 75 soru bulunmaktadır.

 Alan Bilgisi: 60 soru

 Alan Eğitimi: 15 soru

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. (2 saat).

3. Bu sınav puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.

4. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

5. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap 
yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
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REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

1. Psikolojinin kurucusu kabul edilen Wundt'a göre psi-
kolojinin inceleme konusu zihnin yapısı olmalıdır. Bu 
sebepten ekol yapısalcılık olarak anılır. Yöntem ola-
rak da içebakış - iç gözlem kullanılmıştır.

(Cevap A)

2. Ekolojik sistem kuramı bireyi etkileyen çevresel un-
surları farklı düzeylerde ve katmanlı olarak ele al-
maktadır. Doğrudan etkileyen mikrosistemden, kül-
türel etkiyi ifade eden ekosisteme kadar uzanan çev-
resel sistemlerin birey üzerindeki etkileri incelenir.

(Cevap E)

4. Bağımlı değişken deneysel çalışmada sonuç konu-
munda olan yani etkilenen değişkendir. Soruda be-
lirtilen çalışmalar eğitici çizgi filmler bağımsız değiş-
ken, kavram gelişimi ise bağımlı değişkendir.

(Cevap B)

5. Soruda verilen örnekte çevre – kalıtım etkileşimi vur-
gulanmıştır. Kalıtımsal alt yapı sınırlıysa çevresel ko-
şullar ilgili özelliği sadece bu sınıra kadar taşıyabilir.

(Cevap E)

6. Gelişim alanları birbirleriyle etkileşim halindedir. A se-
çeneğinde bedensel süreçlerin kişilik üzerindeki et-
kisi söz konusudur. B ve C seçeneğinde fiziksel ge-
lişimin bilişsel gelişime etkisi vurgulanmıştır.

(Cevap A)

7. I numaralı ifadede cansız olan arabalara koşmak ve 
susamak gibi canlılık özellikleri atfedilmiştir. Bu can-
landırmacılık (animizm) özelliği ile ilişkilidir.

 II numaralı ifadede doğal bir olayın (şimşek çakma-
sı) birisinin eliyle gerçekleştiği (fotoğraf çekilmesi) 
söylenmiştir. Bu durum yapaycılık (artifikalizm) ile iliş-
kilidir.

(Cevap B)

3. Verilen örnek durumda iki grup seçilerek çatışma çöz-
meye yönelik verilen eğitimin etkililiği test edilmeye 
çalışılmıştır. Yapılan çalışmada deney ve kontrol gru-
bu oluşturulmuş, deney grubuna bağımsız değişken 
uygulanmış ve sürecin sonunda karşılaştırma yapıl-
mıştır. Bu çalışma bir deneysel çalışmadır

(Cevap C)

8. Soruda verilen davranış kontrol sürecinde anne is-
temediği davranışları, neden istemediğini ve bunla-
rın yerine çocuğundan beklediği davranışları açıkça 
ortaya koymalıdır. Verilen ceza etkili ve uygundur, bu 
açıdan bir sorun söz konusu değildir.

(Cevap E)
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9. Freud, kişilik gelişiminde 0–6 yaş içindeki yaşantıla-
rın önemine dikkat çekmektedir. Kişilik gelişimini 5 
dönem içerisinde incelemiştir. Ergenlik dönemi son-
rasında kişilik gelişiminden bahsetmemektedir.

K. Horney, pek çok yeni Freudcunun tersine, Freud'un 
öğrencisi değildi. Horney, Freud'un çalışmalarını do-
laylı olarak, Berlin ve New York psikanaliz kurumların-
da psikanaliz öğrenmeye başladıktan sonra inceledi. 
Horney özellikle Freud'un kadınlarla ilgili bazı görüş-
lerini kabul edilemez buluyordu. Freud erkek ve ka-
dınların farklı kişiliklerle dünyaya glediğini belirtmişti. 
Ancak Horney cinsiyetler arasındaki gözle görülür 
farklılıkların, biyolojiden çok kültürel ve toplumsal et-
kilerden kaynaklandığını vurguladı. Davranışın doğuş-
tan gelen nedenlerden çok, toplumsal etkilerle belir-
lendiğini söyleyerek psikanalitik yaklaşıma iki büyük 
katkıda bulundu: nevroz üzerine görüleri ve "kadın 
psikolojisi."

(Cevap E)

11. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin nihai 
amacının kişinin kendini gerçekleştirmesi olmasın-
dan dolayı bu hizmet bütün öğrencilere yönelik ol-
malıdır. Ayrıca rehberlik hizmetlerinin koruyuculuk, 
önleyicilik ve geliştiricilik işlevlerinin ön planda olma-
sı, hizmetlerin tüm öğrencilere yönelik olmasını ge-
rektiren diğer bir nedendir.

(Cevap E)

12. Yüceltme savunma mekanizması toplum tarafından 
karşınamayacak cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin  
sanat, meslek, spor gibi kabul edilebilir alanlarına 
yönlendirilmesidir.

(Cevap A)

13. Adles'e göre bireylerin ve toplumların psikolojik buhra-
nı aşağılık ve üstünlük kompleksidir. Bireyler sosya sü-
reçlerde üstünlük kurmaya ve aşağılık duygusundan 
kaçmaya dönük davranışlar sergiler. Bu duygular top-
lumsal süreçleri şekillendirir.

(Cevap B)

14. Sosyal-öğrenme Kuramı ilk olarak 1947 yılında Juli-
an Roter tarafından kullanılsa da günümüzde Sos-
yal-öğrenme denildiğinde akla gelen isim Albert Ban-
dura’dır. Bu yaklaşıma göre öfke ve öfke ifade tarz-
ları, pekiştirme, örnek alma, taklit ve rol alma ile öğ-
renilen tepkilerdir. Bu sebeple çocuklar küçüklüğün-
den itibaren anne ve babalarını örnek alarak, toplum 
tarafından onaylanan davranışları kabul eder ve bun-
ları tekrarlayarak öğrenirler.

(Cevap D)

10. Bağlama psikolojik danışmanın danışanın önceki otu-
rumlarda anlattıklarıyla yaşadıklarıyla o anda anlat-
tıkları ve yaşadıkları arasındaki bağlantı kurmasıdır.

(Cevap A)
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18. Son yıllarda ruh sağlığı alanında klasik iyileştirici uy-
gulamalara güçlü bir alternatif olarak önleme yakla-
şımı ön plana çıkmıştır. Önleme yaklaşımı problemin 
ortaya çıkmasını önlemeye çalışır. Önleyiciliğin te-
melinde koruyucu faktör yer almaktadır. Önleme yak-
laşımında risk faktörlerinin azaltılıp, koruyucu faktör-
lerin arttırılması ön plandadır.

(Cevap C)

17. Hikayeye göre çocuk doktor ile iğne arasında bir iliş-
ki kurmuştur. Bu bitişiklik ilkesini ifade etmektedir.

(Cevap C)

20. Otizmli bireyler arkadaşlık kurmakta zorlanırlar. Çok 
az sayıda arkadaşa sahip olur ya da hiç arkadaş edi-
nemezler. Akranlarla etkileşimde bulunamazlar. Ken-
di yaşıtlarıyla oynamada, konuşmada vb. çok istek-
siz davranırlar.

Bazı Genetik Bozukluklar
Kistikfibrozis: Pankreas yetmezliği, anormal diş sal-
gı bezleri, kronik akciğer hastalıkları
Fenilketanüri: Birçok proteinde bulunan amino asit 
fenilanini metabolize edememe. Yaşamın ilk yılında 
ciddi merkezi sinir sistemi hasarına neden olur.
Tay - Sacs: Yaklaşık 6. ayda başlayarak ilerleyici bi-
limsel ve motor bozukluklar, zayıf kas gücü, sağırlık, 
körlük
Huntington: Merkezi sinir sistemi dejenerasyonu, kas 
koordinasyon zorluklarına, bilişsel bozulmaya ve ki-
şilik değişikliklerine yol açar.
Marfan sendromu: Uzun boy, ince yapı, ince uzun 
kollar ve bacaklar, kalp ve göz kusurları

(Cevap D)

16. Skinner, davranışın pekiştireç ve ceza ile kontrol edi-
lebileceğini düşünmüş ve edimsel koşullanmayı ge-
liştirmiştir. İstenilen davranışı artırmaya, istenilme-
yen davranışı ise azalmaya yönelik geliştirilen bu ku-
ramda olumlu-olumsuz pekiştireç ve I.-II. tip ceza bu-
lunur. Edimsel koşullama ile ödül-ceza sistemi dav-
ranışı şekillendirmek ve buna ek olarak da öğrenme-
nin kalıcılığını sağlamak için kullanılır

(Cevap B)

15. Yetkinlik (yeterli-ehliyet) bir psikolojik danışmanın yal-
nızca eğitim düzeyine ve formasyonuna uygun hiz-
metleri yürütebileceğidir. Soruda verilen örnek du-
rumdaki problem psikolojik danışmanın yetkinliğini 
aşmaktadır.

(Cevap B)

19. Seçeneklerdeki ölçütlerden A, B, C ve D dikkat ek-
sikliği belirtileridir. E seçeneğindeki ölçüt ise hiperak-
tivite ile ilgilidir. Dikkat eksikliğine çoğunlukla hipe-
raktivite de eşlik etmediği durumlarda söz konusu-
dur.

(Cevap E)
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23. “Çekingen ve utangaç kişilik yapısı belirgindir.” ifa-
desi kaçınganlık, yakın ilişkiler kuramama, eleştiril-
meye aşırı duyarlılık, beceriksiz-küçük görüldüğünü 
düşünme, sosyal etkinliklere katılmama temel belir-
tileriyle beraber başlar. Bu ise bağımlı kişilik yapısı-
nı ortaya çıkarır.

(Cevap C)

24. Şizofreniden farklı olarak şiddet eğilimlerinin, cina-
yet ve yaralamaların en fazla ortaya çıkabildiği has-
talık grubu paranoid kişilik bozukluğudur.

(Cevap B)

26. Zaman cetveli genellikle rehberlik amaçlıdır. Burada 
amaç öğrencinin zamanı etkili ve verimli kullanması-
dır. 

(Cevap A)

27. Bireyin bilgi düzeyini, öğrenme düzeyini ve eksiklik-
lerini ifade eden kavram başarı testleridir. Halbuki 
soruda bireyi tanıma tekniklerinin ortak özelliklerin-
den söz edilmektedir. 

(Cevap D)

21. Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin tespit edil-
mesinde yetenek testlerinde yararlanır. İlgi testleri 
öğrencilerin yapmaktan hoşlandıkları faaliyetlerin be-
lirlenmesinde, mesleki ve eğitsel yöneltme sürecin-
de kullanılır.

(Cevap B)

25. Tablo verileri incelendiğinde en yüksek ilişki katsayı 
değeri –0,79 yani a ve c arasındadır. İlişkinin büyük-
lüğü katsayı değerinin mutlak değerinin 1’e yakınlı-
ğı belirler. En düşük ilişki de a - e arasındadır 0,04 
ile

(Cevap A)

22. Psiko-motor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi si-
nir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın 
isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır. Kısmi felç ve 
dolayısıyla felçle beraber gelen problemler bize psi-
komotor bozukluğu ifade eder.

(Cevap C)
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31. Bireyin kendisi ile ilgili bir durumu oyun içersinde can-
landırması olarak bilinen teknik psikodramadır.

Psikodramanın Aşamaları
Psikodramaya başlamadan önce mutlaka ısınma aşa-
masının olması gerekir. Isınmanın amacı protogonis-
tin kendini ifade etmesi, rollerin dağıtımı ve oyuncu-
ları oyuna hazır hale getirmektir.
Isınma aşamasından sonra oyunun oynanmasına ge-
çilir. Oyun sırasında protogonist olayları yeniden ya-
şayarak farklı farkındalıklar kazanır ve duygularını açı-
ğa vurur.
Psikodramada son aşama paylaşma aşamasıdır. Oyu-
nun sonunda tüm oyuncular o rolü oynarken neler 
hissettiklerini, protogonist ile nasıl bir paylaşımda bu-
lunduklarını ve kendilerinin de benzer durumlarını pay-
laşırlar.

(Cevap B)

32. A, B, C ve E seçeneklerinde belirtilen okul psikolojik 
danışmanının görevlerdir. Okulda, okul rehberlik hiz-
metlerinin örgütlenmesinde okulun rehberlik hizmet-
lerinin başında okul psikolojik danışmanı değil “okul 
müdürü” bulunmaktadır.

(Cevap D)

30. Görüşme sırasında öğretmenin dikkat etmesi gere-
ken bazı noktalar vardır. Görüşmelerde öğretmen 
hem görüşme sırasında işbirliğini sağlamalı hem do-
ğal ve nesnel olmalı hem de yargılamalardan kaçın-
malı ve kendi fikirlerini görüşme süresince beyan et-
memelidir. Görüşmenin gizlilik kuralına bağlı kalma-
sı, öğrencinin verdiği cevaplar üzerine herhangi bir 
oynama yapmaması ve görüşme sırasında kendi 
hakkında benzer bir olay anlatmaması gerekir. Gö-
rüşmeye zarar verecek unsurlardan biride öğretme-
nin öğrenciye ön yargılı davranmasıdır. 

(Cevap D)

28. Çeşitli davranışların öğrencide olup olmadığını be-
lirlemeye yönelik yapılan yukarıdaki çalışma öğren-
ciler üzerinde oluşturulan gözlem listesidir. Burada 
gözlem listesini özellik kayıt listesiyle karıştırmamak 
gerekir. Unutmamak adına şunu aklımızda her za-
man tutalım gözlem listesinde çeşitli davranışlar göz-
lenir, Özellik kayıtta ise tek bir özellik vardır.

(Cevap B)

29. Obsesyon düşüncede ortaya çıkan, kişinin istek ve 
iradesi dışında sık sık yinelenen, tedirginlik yaratan 
ve kaygı düzeyini yükselten düşüncelerdir.

(Cevap E)
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33. Sosyogramı incelediğimizde K ve E öğrencilerinin 
hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmediklerini görü-
rüz. Bu öğrenciler için yapılabilecek yorumlar sevil-
miyor olabilecekleri, grup dışına itilmiş ya da sosyal 
beceriler açısında sorunlu olabilecekleridir. Bu öğ-
rencilerin bu durumlar için kişisel sosyal rehberlik hiz-
metine ihtiyaç duymaktadır. 

(Cevap D)

35. S, G ve H öğrencileri kendi aralarında bir alt grup 
oluşturmuştur. Bu grup sadece kendi içerisinde ter-
cihler yapmış diğer kişileri tercih etmemiştir. Bu grup 
yapısı ve oluşumu açısından incelenmelidir. A lider 
bir öğrenci olduğu için akran danışma çalışmaların-
da kullanılabilir. E ve K grup dışına itilmiştir. Bu öğ-
rencilerle görüşme yapılma sorunun kaynağı tespit 
edilmelidir.

(Cevap E)

34. Grup içerisinde en çok tercih edilen öğrenci A’dır. A 
4 kişi tarafından 1., bir kişi tarafından 2. tercih edil-
miştir.  

(Cevap A)

36. B, C, D, E şıklarında belirtilen durumlarda ”Direnç 
bazen de kişisel savunma mekanizmaları olarak or-
taya çıkabilir, mantığa bürünme şeklinde olabilir. Bu 
oldukça yaygın olarak görülen bir durumdur.

(Cevap A)

37. Psikolojik danışma müdahaleleri içinde en az sayı-
da insana ulaşarak hizmet veren bir yaklaşımdır ifa-
desi bireysel danışma hizmetinin dezavantajıdır. 

(Cevap B)

38. Grup liderinin belli bir amaca yönelik kurduğu psiko-
lojik danışma grupları özel amaçlı gruptur.

(Cevap E)
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43. Roe kişilik gelişimi ve meslek seçim süreci arasında-
ki ilişkiye yönelik önerileriyle kariyer danışmanlığın-
da öne çıkmıştır.

Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler
Super’in yapmış olduğu bir araştırmaya göre bireyin 
seçimini etkileyen etmenler şunlardır:
1) Biyolojik etmenler: Fiziksel özellikler, cinsiyet vb
2) Sosyolojik etmenler: Değerler, baskılar, sosyal 
düzey
3) Psikolojik ve kişisel etmenler: Bireyin ilgi, yete-
nek, tutum
4) Ekonomik etmenler: Ailenin, çevrenin, ülkenin 
ekonomik düzeyi
5) Politik etmenler: İş bulma olanağı, eğitim ve ye-
tişme fırsatları
6) Şanla ilgili etmenler: Doğal afetler, iç ve dış sa-
vaşlar

(Cevap B)

44. Gelişim sürecinin ürünü olarak görülmekte ve varıla-
cak kararın, bireyin o ana kadar geçirdiği yaşantıla-
rın ürünü olacağı ifadesi Ginzberg ve arkadaşlarının 
gelişimsel bakış açısını yansıtmaktadır.

Meslek seçiminde Ekonomi ve Sosyoloji Yaklaşı-
mı
1950 yılından sonra ekonomist ve sosyologlar mes-
lek gelişimi konusunda farklı bir yaklaşım getirmişler-
dir. Ekonomist ve sosyologlara göre meslek seçimi 
bireyin dışındaki bazı sistemlerin işleyişi ile ilgilidir.
Meslek seçimini Smith ve Clark gibi ekonomistler, eko-
nomideki sunum istem ve net fayda ilkeleri ile  açık-
larken, lipsett gibi sosyologlar da meslek seçiminin, 
kültür, aile yapısı, okul ve arkadaşlık ilişkileri gibi top-
lumsal kurumların ya da toplulukların etkisi ile biçim-
lendiğini ileri sürmüşlerdir.

(Cevap E)

42. E seçeneğinde belirtilen durum Holland’ın tipolojisi 
ile ilgili olduğundan yanlıştır.

(Cevap E)

41. Oturumları grup hedeflerine eşleştirme grup öncesi 
değil, grup oturumlarını içeriği ile ilgilidir. 

(Cevap C)

40. E seçeneğinde belirtilen faktör bireysel değil grupla 
psikolojik danışmaya hitap etmektedir. 

(Cevap E)

39. (1) Danışanın veya danışmanın birinin güvenliğini 
veya refahını tehlikeye sokabilecek gerçek veya po-
tansiyel bir tehlike olduğunda, (2) Çocuk istismarı ve 
cinsel istismar durumunda ve (3) Bir uzman tarafın-
dan danışanla ilgili zarar verici davranışların ya da 
istismarların olduğuna dair önemli bir bilgi geldiğin-
de mahremiyet ihlal edilmiş olur. 

(Cevap B)
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45. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, dili yazılı ya da 
sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bil-
gi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya 
çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, hecele-
me, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlem-
leri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim hizmetleri-
ne ihtiyacı olan bireylerdir.

(Cevap E)

47. A seçeneği rehberliğin tüm öğrencilere yönelik olma 
ilkesine aykırıdır. B seçeneği rehberliğin bireye say-
gı ve eşitlik ilkesine aykırıdır. D seçeneği özerklik il-
kesi ile çelişmektedir. E seçeneği de rehberliğin gö-
nüllülük ilkesine uymamaktadır

(Cevap C)

46. Direnç, terapi sırasında danışanda zor kaldığında ya-
da kendini aşmak istemediğinde gözlenen bir durum-
dur. Konuşurken duraklama kekeleme düşünme söy-
lenen sözü değiştirme çabası bir nesne ile oynama gi-
bi davranışlar direnç durumunda gözlenebilir.

(Cevap D)

48. Bireyin kendi özelliklerini iyi bir biçimde tanıyarak bu 
özelliklere uygun alan, ders, okul ve meslek tercih-
leri yapması konusunda bireye sunulan rehberlik yar-
dımları yöneltici işlev kapsamında yer almaktadır. 
Rehberlik hizmetlerinin olumsuz durumlar ortaya çık-
madan önce gerekli tedbirler alması hizmetlerin ön-
leme işlevi ile ilgilidir.

(Cevap E)

49. Rehber öğretmenin yaşadığı sorun ortak bir rehber-
lik anlayışı olmamasından kaynaklanmaktadır. Bir 
okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 
etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesi okulda tüm 
öğretmen ve yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayı-
şına sahip olmalarına bağlıdır. Bu yönde yönetici ve 
öğretmenlere gerçekleştirilecek rehberlik çalışmala-
rı müşavirlik hizmetleri kapsamında yer almaktadır.

(Cevap E)
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50. İletişim sürecinde rehber öğretmenin kullanması ge-
reken dil öğrencisini anladığını ona gösteren empa-
tik bir dil olmalıdır. Öğrencide anlaşıldığı ve koşulsuz 
kabul edildiği inancı oluşmalıdır. Geçiştirmek, tesel-
li etmek, konuyu değiştirmek, dikkati başka bir konu-
ya çekmeye çalışmak, hafiye gibi sürekli olarak so-
rular sormak ve nedenler aramak uygun yaklaşım 
tarzları değildir. 

(Cevap D)

51. İşitme yetersizliği olan bireyler işitme duyarlılığının 
kısmen veya tamamen kaybından dolayı konuşma-
yı edinmede, dil kullanma ve iletişimde yaşadığı güç-
lükler nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç du-
yarlar. Soruda belirtilenlerin yanı sıra bu bireyler

 • Sesin geldiği yönü tayin edemez.

 • Konuşmalarında belirli sesleri düşürür ya da de-
ğiştirirler.

 • Çevrelerindeki seslere duyarsızlık gösterir.

(Cevap C)

53. Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden 
öğrenciler için BEP geliştirme birimi tarafından BEP 
hazırlanır. Bu öğrenciler BEP’te yer alan amaçlara 
göre değerlendirilir. Ayrıca kaynaştırma yolu ile eği-
timlerine devam eden özel eğitim gerektiren öğren-
cilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptı-
rılamaz.

(Cevap A)

52. Gelişimsel rehberliği temele alan rehberlik programı 
kapsamlı rehberlik programıdır. Kapsamlı rehberlik 
programı öğrencileri bir bütün olarak ele alıp onların 
tüm yönleri ile gelişimlerini desteklemeyi amaçlamak-
tadır. Kapsamlı rehberlik programında öğrencilere 
kazandırılmak istenen hedefler ölçülebilir niteliktedir, 
belirgindir, hedefler bireylerin gelişim görevleridir. 
Kapsamlı rehberlik programı gelişimin doğasında 
olan sürekliliği temele alarak aşamalı ve ardışık uy-
gulamaları içerir. Gelişimin bireysel farklılıklar ilkesi-
ni temele alarak da esnek ve yaratıcı bir yapıda oluş-
turulur 

(Cevap B)

54. Oryantasyon çalışmaları öğrencilere okulu, çevresi-
ni ve olanaklarını tanıtmak amacı ile düzenlenir. Bu 
çalışmalar diğer tüm rehberlik çalışmalarında oldu-
ğu gibi planlı ve programlı gerçekleştirilmelidir. Yapı-
lacak oryantasyon programı tüm öğrencileri kapsa-
yacak şekilde planlanmalıdır.

(Cevap A)

55. Öğrencinin yetenek ve ilgi testleri sonuçları ile üç yıl-
daki başarı ortalamasına göre ilköğretim sonrasında 
“mesleki ve teknik eğitime” yönlendirilmesinin daha 
uygun olacağı görülmektedir.

 (Cevap B)
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56. Oyun, psikodrama, görüşme ve sosyodrama danış-
ma süreci içerisinde kullanılan danışma tekniklerin-
dendir. Bu teknikler bireyi tanıma yanında sorunları-
na çözüm bulmasında da ona yardım ederler. Sos-
yometri ise sadece grubun yapısını, ilişki örüntüsü-
nü ve grup içindeki bireyin yerini tanımak için kulla-
nılır. Sosyometrinin diğer teknikler gibi iyileştirici bir 
özelliği yoktur.

(Cevap E)

57. Rehberlik alanının araştırma ve bulgularının eğitim 
programlarına yansıtılması önemlidir. Çünkü rehber-
likte bireyi her yönüyle tanımak esastır. Rehberliğin 
bu esası, her yönüyle tanınan öğrencilerin eğitimden 
daha etkili bir şekilde faydalanmasını sağlar. Bu şe-
kilde rehberlik alanının bulgularının eğitim program-
larında yer alması rehberliğin ayarlayıcılık işlevi içe-
risinde yer alır.

(Cevap B)

59. A seçeneğindeki çıkarım doğru değildir. Sadece 10. 
sınıfta eğitsel alandaki problemlilik düzeyinde artış 
olmakta, bu oran 11 ve 12. sınıf düzeylerinde gide-
rek düşmektedir.

 B seçeneğindeki çıkarım doğru değildir. 12. sınıfla-
rın aile ile ilgili sorunlar yaşamaları arkadaşlık ilişki-
lerindeki problemlilik düzeyinin düşük olması ile ilgi-
li olamaz. Aksine arkadaş ilişkilerindeki problemlerin 
fazla olması aile ile ilgili sorunları artırabilir.

 C seçeneğindeki çıkarım doğrudur. 9. sınıfların okul 
ve dersler ile ilgili problemlilik düzeyi düşük, arkadaş-
lık ilişkileri ile ilgili problemlilik düzeyi yüksektir. Bu 
nedenle 9. sınıfların kişisel sosyal rehberlik hizmeti-
ne eğitsel rehberlik hizmetinden daha fazla gereksi-
nimleri vardır.

 D seçeneğindeki çıkarım da yanlıştır. Arkadaş ilişki-
leri, okul ve dersler, aile sorunları bakımından prob-
lemlerin fazla olduğu sınıf 10. sınıftır. Bu nedenle reh-
berlik hizmetlerine en çok gereksinim 9. sınıf değil, 
10. sınıf seviyesindedir.

 E seçeneğindeki çıkarım da doğru değildir. Okul ve 
derslerle ilgili problemlilik düzeyi 9. sınıftan sonra en 
düşük olan sınıf düzeyi 12. sınıftır. 12. sınıf düzeyi-
ne en yüksek problemlilik alanı aile ile ilgili olduğu 
için kişisel - sosyal alanda rehberlik hizmeti verilme-
lidir.

 (Cevap C)58. Öz düzenleme bireyin çevreden gelen uyaranlara en 
uygun şekilde uyum sağlamasını/tepki vermesini sağ-
layan birçok beceriden oluşan karmaşık bir süreçtir. 
Öz düzenleme en genel tanımıyla duygularımızı, dü-
şüncelerimizi ve davranışları-mızı kontrol edebilmek 
ile ilgilidir. Öz düzenleme bireyin düşünerek, bilinçli 
ve farkında olarak davranabilmesi için gerekli olan 
becerileri kapsar. Bilişsel ve duygusal düzenleme be-
cerileri birbirlerinden bağımsız alanlar değildir. Tam 
tersine düşünceler duyguları, duygular da düşünce-
leri etkiler. Bu nedenle kaygı ya da hayal kırıklığı duy-
gusu ile baş etmekte zorlanan bir çocuk öğrenme 
için gerekli bilişsel faaliyetlere odaklanmakta zorla-
nır, düşüncelerini ve bilişsel becerilerini düzenlemek-
te sorun yaşar. Kaygı ile baş etmeyi ve düşünme be-
cerilerini düzenleyebilmek, çocukların zorluklar kar-
şısında yılmadan denemeye devam etmesini ve böy-
lece yeni becerileri öğrenebilmesini mümkün kılar. 
Seçeneklerde verilen örneklerde A seçeneğinde Ar-
da duygularını denetlemekte güçlük yaşamaktadır. 
Bu durum da öz düzenleme ile ilgili yetersizliğe işa-
ret eder.

(Cevap A)
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61. 9. sınıf ve 10. sınıflardaki problemlilik düzey farkı ile 
ilgili olarak yapılan yorumlardan en doğrusu B seçe-
neğindeki yorumdur. 10. sınıf düzeyi okul ve dersler-
le ilgili problemlilik düzeyinin en yüksek olduğu sınıf 
düzeyidir. Bunun nedeninin 9. sınıf sonunda yapılan 
alan yöneltmelerinin yetersizliği olduğu söylenebilir.

(Cevap B)

60. 11. sınıf rehber öğretmeni, bu sınıf düzeyinde aile 
alanı ile ilgili problemlilik düzeyi diğer problem alan-
larına göre yüksek olduğu için öncelikle “öğrenci ve-
lilerine yönelik seminer düzenlenmesini sağlamalı”-
dır.

(Cevap A)

63. Grup rehberliği planlanmış ve organize edilmiş grup et-
kinlikleri aracılığıyla yaşantı ve bilgi sağlamaya odak-
lanan çalışmalardır. Grup rehberlik etkinlikleri grubun 
ortak eksikliğini yaşadığı bilgi ve yaşantılara dönük ola-
rak organize edilir. Numaralandırılmış konulardan I ve 
III daha çok psikolojik danışma süreçlerini gerektirir. III 
ve IV yapı itibariyle grup rehberliği için uygundur.

(Cevap E)

62. Şekil oluşturma bireyin çevresini nasıl gördüğüdür. Şe-
kil-zemin ilişkisi zaman zaman farklı algılanabilir dikkat 
edilen şekildir. Örnekte aynı duruma ilişkin kardeşlerin 
dikkat ettikleri farklıdır. Yani şekil oluşturmada farklılık 
söz konusudur.

(Cevap E)

65. A seçeneğinde verilen görev okul müdürüne aittir. Sı-
nıf rehber öğretmenini okul müdürü görevlendirir.

(Cevap A)

64. Akılcı duygusal terapi yalaşımına göre olumsuz duy-
gular mantık dışı düşünmelerden kaynaklanır. Biliş-
sel dengee bozulursa mantıksız düşünmeler isten-
meyen duygusal tepkiler yaratır.

(Cevap A)
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66. Etkileşim grupları T gruplarından (eğitim grubudur) 
türetilmiştir. Ancak daha terapatik yapıdadır. Temel 
amaç grup içi etkileşim ile bireysel gelişimi destekle-
mektir. 

(Cevap C)

67. Seçeneklerde verilen ifadelerden A dürbün bakış açı-
sıdır. Bu çarpıtma pozitifi küçültme negatifi büyütme 
şeklinde işler. B katostrofize etme, C mental filtre, D 
akıl okuma, E ise -meli-malı inanlarıdır.

(Cevap A)

68. İkincil önleme daha çok risk gruplarına odaklanır ya 
da problemin yeni gözlenmeye başladığı kişilere ve-
rilir. Amaç sorunun büyümesini önlemektir. Bu açı-
dan B ikincil önleme etkinliği olabilir. A, C ve D temel 
önlemedir. Tüm bireylere odaklanır temel önlemede 
amaç sorunu  ortaya çıkmadan tedbir almaktır.

(Cevap B)

70. Psikolojik danışman sınıf öğretmenini ve anne-baba 
ile problem davranışın nedenlerini araştırma ve prob-
lem öyküsünü almaya yönelik çalışmalar yapmıştır. 
Bu yol bir problem davranış ile çalışırken yapılması 
gereken ilk şeydir.

(Cevap B)

71. C seçeneğinde belirtilen oryantasyon etkinliği reh-
berlik çalışmasıdır bireye yönelik yapılmıştır. A psi-
kolojik danışma, B müşavirlik, D grup rehberliği kap-
samındadır ve E ise sevk (refere) hizmetidir.

(Cevap C)

69. Refere etmek yani sevk hizmeti yardım alan bireyi 
daha uygun ve yeterli bir yardım alabilmesi için uy-
gun kişi ya da kurumlara yönlendirmektir. Danışman 
kendini yeterli görmediği durumlarda bu hizmete baş-
vurmalıdır.

(Cevap D)
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73. Varoluşçu felsefeye göre insan özgür ve sorumlu bir 
canlıdır. İnsan karar verebilen ve seçebilen bir var-
lıktır. Seçimleriyle kendi varoluşunu oluşturur. Varo-
luşçuluk başta fenomenolojik yaklaşım olmak üzere 
pek çok danışma kuramının temelini oluşturur.

(Cevap E)

75. Yüzleştirme danışanın duygu düşünce ve davranış-
larında gözlenen tutarsızlıkları dile getirerek onun 
bunu farketmesini sağlamadır.

(Cevap C)

72. Şimdi ve buradaya odaklanma danışma sürecinde 
önemli araçlarda biridir. Kişinin vardan duygularını 
anlamasında ve kendine yönelik farkındalığının ge-
liştirilmesinde etkilidir.

(Cevap B)

74. Katılımlı gözlem gözlemcinin o an yaşanan durumun 
içerisine dahil olmasıdır. Uygar Bey’in öğrencilerin 
oyunlarına katılması ve süreci içeriden gözlemleme-
si katılımlı gözlemdir.

(Cevap C)
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KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

2. DENEME SINAVI

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta toplam 75 soru bulunmaktadır.

 Alan Bilgisi: 60 soru

 Alan Eğitimi: 15 soru

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. (2 saat).

3. Bu sınav puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.

4. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

5. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap 
yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
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PDR / REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

1. A seçeneği doğrudur; çünkü yapısalcılık insan dav-
ranışını açıklamak için zihnin yapısını inceler.

 B seçeneği yanlıştır; çünkü bu seçenekte ifade edi-
lenler Davranışçı yaklaşımın görüşleridir. 

 C seçeneği yanlıştır; çünkü bu seçenekte ifade edi-
lenler psikodinamik yaklaşımın görüşleridir. 

 D seçeneği yanlıştır; çünkü bu seçenekte ifade edi-
lenler Hümanistik yaklaşımın görüşleridir. 

 E seçeneği yanlıştır; çünkü bu seçenekte ifade edi-
lenler Biyolojik yaklaşım yaklaşımın görüşleridir.

(Cevap A)

2. Seçenekler incelendiğinde;

 Duyumsama: Uyarıcı ve uyarıcı örüntüleri canlıla-
rın duyu organlarını etkiler. Bu etki duyumsama ola-
rak ifade edilir. 

 Dikkat: Çevrede bulunan çok sayıda uyarıcıdan ba-
zılarını seçmeyi ve onlara odaklanmayı sağlayan sü-
reçtir. 

 Algılama: Uyarıcıların anlamlandırılma ve tanınma-
sı ile sonuçlanan süreçtir. 

 Dürtü: Gereksinimlerle ilgili olan ve amaca yönelik 
davranışların yapılmasını sağlayan güçlerdir. 

 Kişilik: Bireyin biricikliğini oluşturan davranışsal ve 
bilişsel özelliklerin toplamıdır.

(Cevap D)

3. İki nöron arasındaki bağlantı olup bir nörondan diğe-
rine uyarı ileten dendrit değil sinapstır.

(Cevap B)

4. Çocuklar bir şeyi başarıp kendilerini etkili hissetme-
ye başladıklarında, daha zorlu görevleri tamamlama-
ya çalışarak bu hissi tekrarlamak isterler. Yetkinlik 
hissi bağımlılık yapabilir. Bu içsel motivasyonu orta-
ya çıkarır.

(Cevap D)

5. Psikolojinin öğrenme üzerine etkisini araştıran ve öğ-
renmeyi konu edinen psikoloji alanı “eğitim psikolo-
jisi”dir.

(Cevap E)

6. Daha önce çeşitli özellikleriyle tanınan nesnelerin-
değişik durumlarda algılarının aynı kalması algının 
değişmezlik özelliği denir.

İntermodal Algı
Bebekler çeşitli duyulardan gelen bilgileri nasıl birleş-
tirirler? Örneğin bir bebek yalnızca gördüğü bir oyun-
cağı sonrasında dokunarak nasıl tanıyabilir? Bu be-
ceri, genel olarak intermodal algı olarak adlandırılır. 
Çoğu algı intermodaldir; çünkü dünya sürekli birden 
fazla duyu sisteminden gelen uyarıcı girdisi sağlar.

(Cevap B)
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8. Ergenlik dönemin kişilerin değer ve değer yargıları-
nı en çok sorguladığı dönemdir. Bu dönemde aile 
içerisinde de kural tanımazcılıklar baş gösterir. Bu 
dönemde kişiye buyurgan tavırlarla yaklaşılmamalı-
dır. Aksi halde bu içsel çatışmaya yol açar.

(Cevap D)

7. İrkilme, titreme ayak hareketi, göz bebeğinin küçül-
mesi bunlara etki eden dışsal faktörlerden söz edil-
miştir.açlık hissi içsel bir faktördür.

(Cevap C)

9. Kaplumbağaların yumurta bırakmak için kumsala çık-
ması öğrenme değil otonom davranıştır. Organizma 
burada yapılan eylemin nedenini bilmediğinden bu 
davranış öğrenme değil içgüdüdür.

(Cevap C)

10. Çatışma, insanı davranışa yönelten birden fazla gü-
dünün aynı anda etkin olması sonucu, bireyin birini 
seçmekte zorlanmasıdır. Ömer’in hem arkadaşları-
na katılmak istemesi hem de nehre düşüp akıntıya 
kapılmaktan korktuğu için bundan vazgeçmesi yaşa-
dığı çatışma türünün “yaklaşma - kaçınma çatışma-
sı” olduğunu göstermektedir. Yaklaşma - kaçınma 
çatışması, bireyin aynı anda hem istediği hem de ka-
çındığı bir durumla karşılaştığında yaşadığı çatışma 
türüdür.

(Cevap C)

11. İnsan kötü olmuşsa, bu durum çevresel faktörler, en-
gellenmeler ve çatışmalar sonucunda olmuştur. Çün-
kü her insan özünde iyidir ifadesi hümanizmi ifade 
eder.

(Cevap E)

12. Bu kurama göre insan özünde iyi bir varlıktır ve her 
insan kendini gerçekleştirme eğilimi ile dünyaya ge-
lir. Bu kuramın önemli temsilcilerinden Rogers’a gö-
re insan, gelişme gücünü kendinden alan, her an ge-
lişmekte olan, iyiye yönelik bir varlıktır. İnsan kötü ol-
muşsa, bu durum çevresel faktörler, engellenmeler 
ve çatışmalar sonucunda olmuştur.

(Cevap B)
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18. Herkes tarafından çoğunlukla bilinçsiz olarak kulla-
nılan savunma mekanizmaları; bireylerdeki kaygıyı 
azaltır, bireyi çatışmalardan uzak tutar, bireyin özgü-
veninin sarsılmasını bir süre önler yani bireyin kişili-
ğini koruması için çalışır. Fakat savunma mekaniz-
maları problemleri tamamen çözmez ve etkisi uzun 
sürmez.

(Cevap D)

16. Öyküsel terapi, insanların sağlıklı, yetenekli, bece-
rikli ve çözüm üretebilecek, yaşamlarını zenginleşti-
rebilecek yeni hikayeler kurabilecek kapasiteye sa-
hip olduğuna inanan iyimser varsayıma dayanmak-
tadır.

(Cevap D)

17. Albee tarafından geliştirilen formülasyon şu şekildedir.
Organik etmenler ve sömü-
rülme, istismar edilme stresi

Tekrarlama=
Başa çıkma becerileri, kendi-
lik değeri ve destek grupları

 formülasyona bakıldığında tekrarlama olasılığını azalt-
mak için pay azaltılmalı payda güçlendirilmeli

(Cevap C)

13. Danışanın getirdiği malzemenin, onun geçmişteki ça-
tışmalarına bağlanarak yorumlanmasıdır. Danışman, 
danışanın gösterdiği direncin ya da gördüğü rüyanın 
ne anlama geldiğini yorumladığı tekniktir.

(Cevap B)

14. İnsan büyürken koşulsuz sevgi görmelidir anlayışı 
davranışçı değil hümanizmin ilkelerindendir.

(Cevap E)

15. İdeal benlik ise kişinin olmak istediği ve sahip oldu-
ğunda kendini çok değerli hissedeceği benliktir.

(Cevap A)
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21. Bu kuramın en öneli temsilcisi Berne, insan doğasıy-
la ilgili olumlu bir inanışa sahipken, insan yaşamıyla 
ilgili kötümser bir görüş belirtir. Ona göre bireyler ha-
yata olumlu bir yaşam rolüyle merhaba derler, ama 
çocukluk dönemindeki olumsuz yaşantılar, telkinler, 
etkileşimler çocuğun kendisini farklı algılamasına yol 
açmakta ve bireyin olumlu yaşam konumunu kaybet-
mesine yol açmaktadır.

(Cevap B)

20. Bu kurama göre, bütün, kendisini oluşturan parçala-
rın toplamından daha farklı ve daha anlamlıdır. İn-
san da bir bütün olarak çalışır. İnsan, organizmasını 
oluşturan parçaların bir toplamı değil, bu parçaların 
bir bütünlük içinde koordinasyonu ile bir sistemdir. 
Burada anlatılanlar Gestalt Bütünlük Psikolojisidir.

(Cevap A)

22. Doğrudan problem çözmeye yönelik, kısa süreli ve 
ekonomik bilişsel davranışçı terapi yaklaşımlarından 
birisi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, bu süreç-
te, danışanı problem çözebilmesi, duygusal değişik-
liği oluşturması ve mantıklı düşünceyi nasıl uygula-
yacağını öğrenmesi gibi yeniden eğitme işlevi olarak 
bakılmaktadır. Akılcı duygusal davranış terapisinde 
ABC modeli terapisinden söz edilmektedir.

(Cevap E)

23. Standart testlerde hiçbir koşulda test maddelerinde 
ya da sürede değişiklik yapılmaz. Test süresini de-
ğiştirme, testten madde çıkarma etik ilkelere aykırı-
dır.

(Cevap B)

24.  Gelecekte olabilecek tehditlerden bahsedilmiştir. Bu 
da duygusal ve fizyolojik bir tepkidir. Gelecekte ola-
bilecek tehlikelerden kaçmak olarak adlandırılan kay-
gı bozukluğu anksiyetedir. Yaygın anksiyete bozuk-
luğu belli bir nesneye, yere, organa, saplantılı düşün-
ceye yada takıntıya odaklanmamış, yani özgül dü-
şünsel içeriği olmayan yaygın ruhsal ve fizyolojik bu-
naltı belirtileri ile yaşanan bir bozukluktur.

(Cevap A)

19. Batuhan bir alandaki başarısızlığını başka bir alan-
da telafi etmiştir.

(Cevap E)
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29. Kişinin düşüncesini, hareketlerini, gerçeği algılama-
sını çarpıtan ve kişinin ilişkilerini bozan bir rahatsız-
lıktan söz etmektedir bunun adı şizofrenidir.

(Cevap A)

30. Ali kendisiyle düşmanca ve olumsuz tutumlarla ileti-
şime geçen ebeveynler ve öğretmenlere öfkeli dav-
ranışlarıyla karşılık vermiştir. Çocuğun özellikle bü-
yüklere ve otorite konumundaki kişilere karşı gelme-
si, onların koydukları kurallara uymaması ile karak-
terize olduğu görülmektedir. Burada Ali’nin Karşıt ol-
ma, karşı gelme bozukluğu yaşadığı  görülmektedir.

(Cevap A)

28. Duygu durum, belli bir işin gerçekleşmesi aşamasın-
da bireyin performansını da etkilemektedir. Olumlu 
duyguların genel olarak bireyin performansına yapı-
cı etkisi vardır. Bu tür duyguların çok fazla etkisinde 
olduğumuzda, gerçeği olduğundan bir parça farklı al-
gılıyor olsak da düşünsel ve fiziksel olarak gücümüz, 
enerjimiz yerinde olduğu için durumu hâlâ net olarak 
değerlendirebiliriz ve çözüm olasılıklarını üretebile-
cek hâlde oluruz.

(Cevap D)

25. Posttravmatik stres bozukluğunda görülebilecek be-
lirtiler şunlardır: 

 İntrusif (davetsiz, araya giren) belirtiler: Travma-
tik yaşantının sürekli göz önüne gelmesi veya rüya-
larda görülmesi şeklindedir.  

 Kaçınma davranışı ve tepkisizlik: Kişi olayı ya da 
olayın bir yönünü çağrıştıran konularla ilgili konuş-
maktan kaçınır. Olayı hatırlatan kişi ve etkinliklerden 
kaçınmak için çaba sarf eder, benzer olayla karşılaş-
tığında yoğun sıkıntı duyar. 

 Aşırı uyarılmışlık belirtileri: Travma öncesine gö-
re kişi gergin ve sıkıntılıdır. Uykuya dalma ve sürdür-
me güçlüğü, hipervijilans (tüm iç ve dış uyaranlara 
karşı aşırı dikkat hâli), aşırı irkilme, öfke patlamala-
rı, dikkat dağınıklığı gibi belirtiler görülebilir.

(Cevap E)

27. Metinde yersiz ve belirsiz bedensel yakınmalardan 
söz edilmektedir. Bur söz kavram somatoformdur.

(Cevap B)

26. Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarına aşı-
rı güvenme, dayanma ve teslimiyetçi bir davranış ser-
gilerler. Bu kişilerin teslimiyetçi ve bağımlı olmaları-
nın sebebi, başkalarının yardımı olmadan hiçbir şey 
yapamayacaklarına inanmalarıdır. Yalnız kalamaz-
lar.

(Cevap B)
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35. Problemlerin giderilmesi için çözüm yollarını belirle-
mek amacıyla kullanılan teknik problem tarama tek-
niğidir.

(Cevap B)

36. Grup içi ilişkiler hakkında bilgi edinmeye yarayan 
araçlardan biri de “sosyal uzaklık ölçeği”dir. Bu araç 
grup üyelerinin birbirlerini sosyal kabul ve birbirleri-
ne karşı sosyal mesafelerini belirlemeye yarar. Grup 
üyelerinin birbirlerini kabul derecelerini saptamak için 
kullanılır.

(Cevap E)

34. Puanın güven aralığı standart hala (SH) ile hesaplanır.
 %68   için   X (puan)  0 1, SH
 %95   için   X            0 2, SH
 %99   için   X            0 3, SH
 %99 olasılıkla maksimum puan içn öğrenci puanına 3 

SH puanı eklenmelidir. (SH= S r1 - )
 SH = ,6 1 0 84$ -

 SH = ,6 0 16$

 SH = ,6 0 4$

 SH = 2,4
 %99 olasılıkla maksimum puan
 = 44 + 3 $ (2,4)
 = 44 + 7,2
 =51,2

(Cevap D)

31. Belli bir konuda geniş tabanlı yapılan duygu, düşün-
ce ve davranışları belirlemede kullanılan teknik an-
kettir. Ankette açık uçlu yada çoktan seçmeli sorular 
yer alır.

(Cevap E)

32. Öğrenciyle ile ilgili bilgilerin kendi akranlarıyla payla-
şılması arkadaşlarıyla arasına bir duvar örebilir. Bu 
yüzden öğrencilerin kimseye paylaşmak istemediği 
bilgileri kendi akranlarıyla paylaşılmamalıdır.

(Cevap D)

33. Nicel değişken sayılarla ifadesi anlamlı olan değiş-
kendir. Süreksiz değişken ise iki değer arasında baş-
ka değer alamayan, kendi içinde bölünmeye elveriş-
li olmayan değişkendir. Bu açıdan cinsiyet nitel- sü-
reksiz, aylık gelir nicel-sürekli, zeka puanı nicel-sü-
rekli, medeni hal nitel süreksizdir. Kardeş sayısı ni-
cel-süreksiz bir değişkendir.

(Cevap C)



ÖABT • PDR / Rehber Öğretmen •2• 22

KPSS/ÖABT/RHBR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

40. Kendini göstermeye ve dikkat çekmeye meraklı olan-
lar psikolojik danışmaya alınmaları sakıncalı olabilir. 
Danışmanın grup için bireyleri seçerken kendileri ile 
bir ön görüşme yapması ve bu kişileri grupla psiko-
lojik danışma yerine bireysel danışmaya alması da-
ha yaralı olur. 

(Cevap C)

41. Grubun ara vermeksizin devamlı olması, üyelerin sa-
vunmalarının yıkılmasına neden olacağı düşünce-
siyle dirençlerini kırmayı hedefleyen grup maraton 
grubudur. 

(Cevap D)

42. Grupla psikolojik danışmada gizliliğin sağlanması 
zordur. Çünkü ikiden fazla kişi grup içersinde yer al-
maktadır. 

(Cevap E)

37. Psikolojik danışma ilişkisi hakkında verilen yargılar-
dan Psikolojik danışmada bir danışman birden fazla 
kişiye aynı anda hizmet sunabilir ifadesi yanlış bir 
ifadedir,  çünkü psikolojik danışma biri danışan ve di-
ğeri danışman olmak üzere  iki arasında yüz yüze 
kurulan bir ilişkidir.

(Cevap D)

38. Psikolojik danışma gönüllülük esasına dayandığın-
dan danışman mesleğini içten ve samimi yapmalı. 
Mutlu olmadığı bir danışmanlık hizmeti yürütmeme-
lidir. 

(Cevap E)

39. Bu aşamada danışmanla danışanın arasında kay-
naşma sağlanır. Psikolojik danışman ile danışan ara-
sında bir kaynaşma sağlandığında bu ilişki, saygı, 
güven, psikolojik olarak rahat olma ve ortak bir ama-
ca hizmet etme gibi özellikler taşır. Sözü edilen aşa-
ma Başlangıç ve alışma aşamasıdır.

(Cevap A)

Berzonsky’ye Göre Kimlik Gelişimi
Berzonsky kimlik gelişiminde değişik sosyal bilişsel 
süreçlerin rol oynadığını belirtmiş ve sosyal-bilişsel 
kimlik gelişimi kuramında üç yönelim tipi tanımlan-
mıştır.
Norm yönelimli kimlik: Bu bireyler aileler ve toplum-
sal referans gruplarını içeren bireylerin beklenti ve is-
teklerini göz önünde bulundururlar.
Bilgi yönelimli kimlik: Bu bireyler amaçlı olarak kim-
likle ilgili kararları ve bağlanmaları yapmadan önce 
benlikle ilgili bilgileri araştırırlar.
Kaçınma yönelimli kimlik: Bu bireyler sorun çözme 
ve karar verme durumlarıyla karşılaşmaktan kaçınır-
lar.
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44. Mesleki kurum ve kuruluşlar yayınladıkları ilkeler ile 
üyelerinin uygulamalarına standartlar getirmeyi amaç-
lamışlardır. Meslek etiği ilkeleri doğrudan insan ile il-
gili mesleklerde çalışanların uyması gereken davra-
nış kurallarıdır. Psikolojik danışma ve rehberlik ala-
nında belirlenen etik ilkeler psikolojik danışmanları 
korur ve yönlendirir, meslek içi anlaşmazlıkları önler 
ve psikolojik danışmanları özellikle yasal olmayan 
uygulamalardan korur. Etik ilkelerin inisiyatifi engel-
leme ya da kişisel kararları sınırlama gibi bir amaç 
ya da yararından söz edilemez.

(Cevap E)

45. Meslek tercihlerini billurlaştırma 14–18 yaşlarını kap-
sar. 

 • Bir meslek tercihini saptama 19–21 yaşlarını kap-
sar

 • Bir meslek tercihini uygulamaya koyma 22–24 
yaşlarını kapsar 

 • Bir meslekte karar kılma 21–30 yaşlarını kapsar.
(Cevap C)

46. Roe'nun kuramı ihtiyaç temelli bir kuramdır. Meslek 
seçimi psikolojik ihtiyaçların yansımasıdır. Aynı za-
manda bu kurama göre anne babaların çocuk yetiş-
tirme tutumları onların meslek seçimini etkiler.

(Cevap A)

43. Rehberlik hizmetleri kapsamında bazı bireyi tanıma 
tekniklerinin uygulanması ve/veya yorumlanması uz-
manlık gerektirir. Kişilik testleri, yetenek testleri, psi-
kodrama vb. Bu tekniklerin uzman olmayanlar tara-
fından uygulanması, yorumlanması ve sonuçlarının 
öğrenciyle paylaşılması uygun değildir.

(Cevap D)

48. Akılcı duygusal yaklaşım bireyin akılcı, tutarlı ve ger-
çekçi düşünerek olaylara yaklaşımını sağlayan bir 
tekniktir. Bireyin duygu ve davranışlarının gerisinde 
düşünceler vardır. Bireyin olumsuz, yıkıcı davranış-
larının psikolojik sorunlarının arkasında da mantık 
dışı, gerçekçi olmayan düşünceler bulunmaktadır. 
Tedavi psikolojik yardım sürecinde mantık dışı, çar-
pık düşüncelerin değiştirilmesine dayanmaktadır.

(Cevap E)

47. Holland’ın Tipoloji Kuramı’na göre, araştırmacı birey-
ler hazır bilgiye erişmekten mutluluk duymayan, de-
vamlı bir sorgulama ve arayış içinde olan kişilerdir. 

(Cevap C)

Yeni Piagetciler
Robbie Case ve Kurt Fischer bu kapsamda ele alına-
bilecek anda gelen isimlerdir. Bu kuramcılar Piaget’nin 
kuramının temel varsayımlarına bağlı kalarak eksik 
gördükleri kısımları gidermeye çalışıp yeni kuramsal 
açıklamalara başvurmuşlar.
Case’in Kuramı
Bilişsel gelişimi açıklamada hem niteliksel hem de ni-
ceilksel değişimlerden yararlanmıştır. Merkezi kav-
ramsal yapılar (MKY) kuramda açıklanan önemli kav-
ramlardandır. MKY güçlü bir örgütleyici şemadır. Yü-
rütücü kontrol yapıları da temel olarak çalışma belle-
ğine karşılık göstermektedir.
Kurt Fischer-Beceri Kuramı
Toplumsal bağlamsal etkilere özellikle vurgu yapmış-
tır. Sosyal destek çocuğun ortaya koyduğu beceri dü-
zeyindeki değişimlerde önemli rol oynamaktadır. Bu 
sosyal bağlamsal etkiler gelişimin seyrinde önemli bi-
reysel farklılıklara yol açmaktadır.
Fischer’in önerdiği bilişsel yapılar, becerilerdir. Bir be-
ceri kişinin belirli bir bağlamdaki eylemlerini yöneten 
kontrol yapılarıdır.
Gelişimsel erim, çocuğun bir görev ile ilgili olarak, 
farklı bağlamlarda veriler destek düzeyine bağlı ola-
rak sergilediği performans çeşitliliğidir.
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53. BEP geliştirme biriminin başkanı okul müdürü ya da 
müdür yardımcısıdır. BEP birimi sınıf öğretmeni, reh-
ber öğretmen, branş öğretmenleri, öğrenci, veli ve 
gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenden olu-
şur.

(Cevap D)

54. Öğrencilerin şiddet ve saldırganlık davranışlarının en 
temel nedeni iletişim becerilerindeki yetersizliklerdir. 
Uygun çatışma çözme becerilerine sahip olmayan 
öğrenciler arkadaşları ya da öğretmenleri ile yaşadı-
ğı sorunlarda saldırganca tutum sergileyebilir.

(Cevap E)

52. Öğrenci kişilik hizmetleri öğrencilerin optimum dü-
zeyde gelişimlerini destekleyecek ortamları hazırla-
mayı amaç edinir. Öğrenci kişilik hizmetleri yönetim 
ve öğretim hizmetlerinden ayrı bir hizmet grubudur. 
Rehberlik ve psikolojik danışma Öğrenci kişilik hiz-
metleri kapsamında sunulur. Öğrenci kişilik hizmet-
leri rehberlik hizmetlerini de içine alan daha kapsam-
lı bir hizmet grubudur.

(Cevap A)

50. Eğitim sürecindeki tüm etkinliklerde olduğu gibi or-
yantasyon etkinlikleri de planlı bir biçimde yürütül-
melidir. Etkili bir oryantasyon programı öğrencilerin 
özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek okulun ola-
nakları doğrultusunda planlanmalıdır. Bunun yanın-
da işlem basamaklarında okulun fiziki yapısı, olanak-
ları ve kurallarının eksik oluğu görülmektedir.

(Cevap A)

51. Her sınıf için sınıf rehberlik programını hazırlamak 
ve yürütülen çalışmalar sonucunda aylık ve yıl sonu 
değerlendirme raporlarını hazırlamak sınıf rehber öğ-
retmeninin görev ve sorumluluğundadır. Okul rehber 
öğretmeni plan, program ve rapor sürecinin okul dü-
zeyindeki bölümü ile ilgilenir.

 (Cevap C)

49. İl danışma komisyonu rehberlik hizmetlerinin il/ilçe 
düzeyinde koordinasyonunun sağlandığı komisyon-
dur. Tüm il düzeyinde yürütülecek olan rehberlik et-
kinlikleri ve bu etkinliklerin verimli bir biçimde yürü-
tülmesi için alınacak tedbirler komisyonda görüşülür. 
Komisyonun oluşturulmasındaki amaç il düzeyinde 
rehberlik hizmetlerinin ilgili tüm kişi ve kurumlarca 
koordineli biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

(Cevap B)



ÖABT • PDR / Rehber Öğretmen •2• 25

KPSS/ÖABT/RHBR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

59. Rehber öğretmenin çalışması okulunda şiddet ve 
zorbalık olaylarının yaşanmasını önlemek içindir. Ön-
leyici işlev problem ortaya çıkmadan önce yaşana-
bileceğini ön görerek gerekli tedbirleri almayı gerek-
tirir. Kamuran Bey çalışmasını veli, öğretmen ve yö-
neticilerle yürütmüş ve ilgili konuda ortak bir hareket 
tarzı belirlemeyi amaçlamıştır. Bu sebepten tarzı be-
lirlemeyi amaçlamıştır. Bu sebepten dolayı çalışma 
müşavirlik / konsültasyon hizmetleri kapsamında yer 
alır.

(Cevap C)

57. Bireyi tanıma hizmetlerinin temel ilkelerinden biri de 
bütünlüktür. Birey hakkında pek çok kaynaktan bilgi 
toplanabilir, bu bilgiler ayrı ayrı birbirinden bağımsız 
bağımsız değerlendirilmemelidir. Toplu dosya bu te-
mel ilkeye hizmet eden önemli bir araçtır. Birey hak-
kında elde edilen bilgilerin sistemli biçimde saklan-
masına ve bütüncül değerlendirmeye hizmet eder.

Okullarda Kullanılan Toplu Dosya Türleri
Tek karton halinde toplu dosya
Katlanabilir karton dosya
Defter tipi toplu dosya
Karteks tipi toplu dosya
Bilgisayar - disket veya CD’ye kayıtlı toplu dosya

(Cevap A)

58. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğretim 
sürecinden kopuk ve bağımsız bir hizmet birimi de-
ğildir. Öğretim sürecinde gerçekleştirilecek kazanım-
ların rehberlik hizmetleri ile ilişkilendirilmesi öğretim 
ve rehberlik hizmetlerinin kaynaşıklığını gösterir.

(Cevap A)

56. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde önle-
yici yaklaşım yaşanabilecek olası sorun ve problem-
lerin kestirilerek bunların yaşanmaması için gerekli 
tedbirler almayı içerir. Sorunun yaşanmadan önüne 
geçilmesi daha ekonomiktir.

(Cevap C)

55. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bire-
yi tanıma ve uygulamaların temel amacı bireyin ken-
dini tanımasına yardımcı olmaktır. Bireyi tanıma uy-
gulamalarında bireyin kendine yönelik içgörü geliş-
tirmesi, kendisini tanımasının sağlanması temel 
amaçtır.

(Cevap C)

60. Gelişimsel rehberlik anlayışı bireyin eğitsel, mesleki 
ve kişisel alandaki gelişim ödevlerini gerçekleştirme-
si için onu desteklemek yer alır. Gelişimsel yaklaşı-
ma göre mesleki rehberlikte meslek seçme ve sonuç 
değil bir gelişim sürecidir. Kariyer gelişimi mesleki 
gelişimi de kapsayan bir süreç olarak ele alınır ve bi-
reylere bu kapsamda yeterlikler kazandırmak hedef-
lenir.

(Cevap B)



ÖABT • PDR / Rehber Öğretmen •2• 26

KPSS/ÖABT/RHBR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

66. Aşırı koruyucu ve reddedici tutumlar ergenlerde sağ-
lıklı kimlik oluşumunu zedeler. Sağlıklı kimliğe ulaşa-
mama ergenlikte yabancılaşmanın nedenlerinden-
dir. Bu yüzden D seçeneği koruyucu değil bir risk fak-
törüdür.

(Cevap D)

65. Tabloda + ile gösterilenler arkadaşlarının öğrenci için 
uygun gördüğüdür. • işareti ise öğrencinin kendisi için 
uygun gördüğü özelliklerdir. Öğrencilerde Arda’da 
uyma sayısı 2, Buse’de 3, Deniz’de 1, Efe’de 2’dir. 
Cemil’de ise uyma yoktur. Cemil bağdaşım düzeyi 
en düşüktür.

(Cevap C)

64. Özellik kayıt çizelgesi gözlem formu gibi gözleme da-
yalı araçlardan biridir. Gözlem formlarından farklı ola-
rak özellik kayıt çizelgeleri daha özel ve ayrıntı odak-
lıdır. Özellik kayıt çizelgeleri gözlem konusunun uz-
manları tarafından hazırlanır. Soruda belirtilen sınır-
lı ve özel alana yönelik özellik kayıt çizelgesi etkili bir 
araçtır.

(Cevap A)

61. Sorudaki örnekte rehber öğretmen daha çok semp-
tomlar üzerinde yoğunlaşmış ve ödül ile davranış 
kontrolü yapmaya çalışmaktadır. Davranışçılığa gö-
re olumsuz duygu ve davranışlar öğrenilmiştir. Çev-
resel koşullar kontrol edilerek davranışlar kontrol al-
tına alınabilir.

(Cevap B)

62. Danışma sürecinde yansıtma yaparken aceleci ol-
mamak gerekir. Yansıtma için danışanını hazır olma-
sı beklenmelidir. Zamanından erken ya da yeterince 
bilgi sahibi olmadan yapılan yansıtma reddedilme ya 
da dirence sebep olabilir.

(Cevap A)

63. Numaralandırılmış amaçlardan I ve III konunun ya-
pısı itibarı  ise rehberliğe ortak sorun olması açısın-
dan da grup etkinliğine uygun II numaralı amaç bi-
reysel rehberlik, III numaralı ise bireysel psikolojik 
danışmaya uygundur.

(Cevap C)
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67. Başlangıç evresi grupla psikolojik danışma sürecinin 
ilk evresidir. Bu evrede tanışma ilkelerin ifade edil-
mesi, kurallar ele alınır ve davranışsal amaçlar be-
lirlenir.

(Cevap A)

71. Psikoeğitim katılımcıları potansiyel bir tehdit ile (mad-
de bağımlılığı), gelişimsel bir yaşam durumuyla (er-
genlik), anlık bir kriz ile baş edebilmeleri için eğitmek-
tir. Terapi ya da danışmanlıktan çok rehberlik yönte-
midir. Özel olarak belirlenen hedeflere odaklanır ve 
kısa sürelidir.

(Cevap A)

72. Paylaştırma grupla psikolojik danışma sürecinde kul-
lanılan bir beceridir. Lider danışman grup üyelerin-
den birinin önceki oturumlardan birinde anlattığı ya-
şantı ve duygularıyla, diğer grup üyelerinin yaşantı 
ve duyguları arasındaki benzerliğe dikkat çekmesi-
dir.

(Cevap D)

69. Ergenlik dönemine karşılık gelen ortaöğretim düze-
yi oldukça riskli yıllardır. Ergenlik dönemi sorunları 
ile başa çıkma, değişen koşullara uyum ve sağlıklı 
mesleki eğitsel kararlar bu dönemin başlıca gelişim-
sel görevleridir.

(Cevap D)

70. Kurum/okul yıllık rehberlik çalışma planı okul rehber 
öğretmeni tarafından hazırlanır. RAM ise çerçeve 
plan hazırlar. Ayrıca okuldaki planın uygulanmasını 
okul müdürü kontrol eder.

(Cevap D)

68. Seçeneklerde verilen çalışmalardan A mezunların iz-
lenmesidir. B’deki etkinlik yöneltme sonrası, C oryan-
tasyon sonrası, D psikolojik danışma sonrası yapıla-
bilecek izlemedir.

(Cevap E)



ÖABT • PDR / Rehber Öğretmen •2• 28

KPSS/ÖABT/RHBR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

73. Psikolojik danışmanın kendisinden daha üst düzey-
de olan alanda yetişmiş bir kişice denetlenmesine 
süpervizyon denir. Soruda belirtilen sorunlarda da-
nışman süpervizyon ile danışma sürecinin değerlen-
dirilmesini sağlamalıdır. Süpervizyonda danışman 
kendisiyle ilgili yardım alabileceği gibi danışana yar-
dımda daha donanımlı olma konusunda da yardım 
alabilir.

(Cevap A)

74. Sevgi bombardımanı grup danışma etkinliklerinin ge-
nellikle sonlandırma aşamasında tercih edilir. Etkin-
liklerinin genellikle sonlandırma aşamasında tercih 
edilir. Etkinlik üyelerin olumu duyguları birbirlerine 
ifade etmeleri esasına dayanır. Etkinlik ile üyelerin 
süreçten olumlu duygularla ayrılması amaçlanır.

(Cevap A)

75. Yansıtma danışanın ifadesini ya da söylediklerinde-
ki duygu ve düşünceleri ifade etmektir. Danışman bir 
ayna gibi danışanın söylediklerini, duygu ve düşün-
celerini ona geri yansıtır.

(Cevap C)
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ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

3. DENEME SINAVI

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta toplam 75 soru bulunmaktadır.

 Alan Bilgisi: 60 soru

 Alan Eğitimi: 15 soru

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. (2 saat).

3. Bu sınav puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.

4. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

5. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap 
yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
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REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

8. Deprem felaketinin yaşanmasından sonra depreme 
ilişkin bir bilinç oluşmuştur. Ancak koşullanma yoluy-
la ortaya çıkan tutumlarda vardır.

(Cevap C)

2. Geçmişte öğrendiklerimizin yeni öğrenmelerimizi zor-
laştırmasına ileriye ket vurma denir. 

(Cevap C)

3. İstek, gereksinme ya da bir davranışın belli bir sonu-
ca ulaşmasının önlenmesine engelleme denir.

(Cevap A)

5. Metinde aynı soy bağına sahip insanlar arasında di-
ğer ailelere nazaran daha fazla üstün zekalı insan 
tespit edilmiştir. Bu durum zekanın büyük bir bölü-
münün kalıtımla geldiğini ifade eder.

(Cevap D)

4. Karşıt Tepki Gösterme; birey yaşadığı durum veya 
olay karşısında kendisinden vermesini beklediği ya 
da kendisinden vermesi beklenen tepkiden tam zıt 
tepki verir. Kişi gerçek hislerini ve düşüncelerini söy-
lemekten kaçınır. Kendi düşünce ve duygularının tam 
tersini ifade eder. Toplumdan dışlanma korkusu ve 
toplum tarafından hoş karşılanmama korkusu kişiyi 
bu savunma mekanizmasına itebilmektedir 

(Cevap E)

7. Bağımsız değişken sonucu araştırılan yani etkileyen 
konumundaki değişkeendir. Neden sonuç ilişkisi içe-
risinde düşünüldüğünde neden konumunda olan de-
ğişkendir. Örnekte bedensel egzersizin başarıyı et-
kilediği varsayılmaktadır.

(Cevap E)

6. Bireyin üyesi bulunduğu grup içinde sosyal statü ve 
durumunu sağlamak, bir grupta karşılıklı kişisel iliş-
kileri ortaya çıkarmak için kullanılan tekniktir. Sosyo-
metri sonucunda şu cevaplara ulaşılabilir.

 • Sınıfta bir bütünlük var mıdır?

 • Sınıfta gruplaşmalar var mıdır?

 • Çok ve az istenenler kimlerdir?

 • Hiç istenmeyenler var mıdır? Varsa kimlerdir?

 • Hiç kimseyi istemeyen veya kimse tarafından is-
tenmeyen, yalnız öğrenciler var mıdır? Varsa kim-
lerdir?

 • Kız ve erkek arkadaşlıklar ne durumda ve ne dü-
zeydedir?

Sosyometri Uygulamadan Önce Dikkat Edilmesi 
Gerekenler
• Okulun açıldığı ilk zamanlar uygulanmamalı
• Sınıftaki öğrenciler kadar uygulayacak öğretmenin 
de sınıfta belli bir kabul görmesi gerekir.
• Uygulama öncesi hangi amaçla yapılacağına karar 
verilmelidir.
• Yönerge açık ve net olmalıdır. Herhangi bir yanlış 
anlama sonucu etkiler.

(Cevap A)

1. Gestalt Kuramı yakınlık algı yasasına göre yakın olan 
uyaranlar gruplanarak algılanır. İlk dizedeki ‘n’ sesi 
ikinci kelimeye yakın olduğu için ‘naz’ anlamına gel-
mektedir. İkinci dizede ‘n’ sesi ilk kelimeye yakın ol-
duğundan ‘gülen’ anlamındadır.

(Cevap E)
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9. Bir kişi neyi beklerse onun gerçekleşme ihtimali da-
ha fazladır. Olması beklenen şeylerin başımıza gel-
mesi kendini gerçekleştiren kehanettir.  

(Cevap A)

10. Okul müdürü sözlerinde rehberlik hizmetlerinin karar 
aşamasında verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu ka-
ra vermeye yardım süreci olarak rehberlik modeli 
esasları ile uyuşmaktadır. Bu yaklaşım rehberliğin 
tüm öğrencilere dönük olması gerektiği ilkesine ay-
kırıdır. Rehberlik sadece karar aşamasında değil tüm 
ya ve kademelerde, sadece karar vermede güçlük 
yaşayanlara değil tüm öğrencilere dönük olmalıdır.

(Cevap C)

11. Rehber öğretmenin yaklaşımı klinik modele uygun-
dur. Model probleme odaklanır. Modele göre prob-
lem çözümünün ilk aşamasında problem analiz edil-
melidir. Uzman temelli bu yaklaşımda uzman soru-
nun çözümü için yaptığı analize göre çözüm öneri-
leri sunmalıdır.

(Cevap D)

12. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hem bire-
ye hem topluma karşı sorumludur. Alanda çalışan 
psikolojik danışmanlar toplumda sorumluluk üstlen-
meli. Toplum olumlu tutumlar geliştirme, psikolojik 
sağlığı koruma, etkili iletişim gibi konularda destek-
leyecek fırsatlar değerlendirilmelidir. Bu rehberliğin 
toplumsal duyarlılık etik ilkesi ile ilgilidir.

(Cevap B)

13. Özellik faktör kuramı Porsen Modeli'nin devamı nite-
liğindedir. Kurama göre mesleki yöneltme üç basa-
makta gerçekleştirilir. İlk basamakta birey ayrıntılı in-
celenir. Son aşamada ise bireysel özellikler ile mes-
leki özellikler eşleştirilir.

(Cevap A)

14. Okul müdürü rehber öğretmenden alkol kullanan öğ-
rencilerin isimlerini istemiştir. Rehber öğretmenin öğ-
renci isimlerini vermesi gizlilik ilkesini ihlal etmesine 
neden olur. Rehber öğretmen bu öğrencilerin tedavi 
ve müdahaleye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsa, so-
run bu boyuta ulaşmışsa, öğrenci ve veli ile işbirliği 
içerisinde sevk hizmetine başvurmalı.

Birey Hakkında Elde Edilen Bilgilerin Gizliliği

AÇIK

GİZLİ

Özlük bilgileri: Adı, yaşı, cinsiyeti, boyu, 
kilosu vb.
Bireysel genel bilgiler: Bireyin anne ba-
ba özellikleri, ailenin ekonomik durumu, 
akademik özgeçmiş, ilgi ve hobiler
Kişiye özgü bilgiler: Sınıf başarısı, test so-
nuçları, okul tarafından bireye yapılan öne-
riler
Kişilik özelliklerine ilişkin bilgiler: Bire-
yin psikolojik ve kişilik özellikleri, varsa psi-
kiyatrik değerlendirme sonuçları, sağlık ra-
porları vb.

(Cevap B)

16. Brewer tarafından geliştirilen eğitimle kaynaşmış reh-
berlik modeline göre eğitim ve rehberlik hizmetleri-
nin amaç ve işlemleri aynıdır. Rehberlik bir ders ola-
rak görülür. Öğrencilerin serbest zamanlarını değer-
lendirme, verimli ders çalışma gibi konularda eğitil-
meleri amaçlanır.

(Cevap E)

15. Sınıf öğretmeni sadece akademik başarıya odaklan-
mış. Yapılacak çalışmaların sadece bu eksende ya-
pılması gerektiğini vurguluyor. Ancak gelişim bir bü-
tündür ve alanlar etkileşimlidir. Öğrencinin kişisel, 
eğitsel ve mesleki alandaki sorunları ve yetersizlik-
leri etkileşim içindedir.

(Cevap C)
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21. Bize dışarıdan anlaşılmaz görünen hareketler, duru-
mun birey için ne anlama geldiğini öğrendiğimizde 
anlaşılır hâle gelir. Fenomenolojiye göre bireyin te-
melini, doğuştan getirdiği özellikleri değil çeşitli olay-
lar sonucu ortaya çıkan deneyimleri oluşturmaktadır.

(Cevap A)

22. İmgeleme tekniği danışanın uygun olmayan hisleri-
ni uygun olanlarla değiştirmek için kullanılan Akılcı 
Duygusal Davranış Terapisi tekniğidir.

(Cevap E)

24. İki ayrı hastalık dönemleriyle karakterize bir ruhsal 
bozukluktur. Bu hastalık dönemlerinden bir tanesin-
de taşkınlık (mani), diğerinde ise çökkünlük (depres-
yon) bulunmaktadır. Birbirlerine zıt gibi görünen bu 
iki hastalık dönemi yatışma ve alevlenmelerle seyre-
der. Burada bahsedilen Bipolar bozukluktur

(Cevap A)

23. Feminist terapi Kadınların bireysel ve kollektif güçle-
rini görmelerini sağlar. Buna sahip çıkmaları ve ka-
bul etmeleri için onları destekler. Ancak toplumda bir 
üstün oluşturmak değil eşitlik üzerinde durmuşlardır. 
Buna göre kadın erkek ilişkilerinde her zaman kadın-
ları ön plana çıkarırlar ifadesi bu yaklaşım için doğ-
ru değildir.

(Cevap B)

18. Selim Bey duygu ve düşüncesini, toplumun yahut 
karşı tarafın bu duygu ve düşünceleri kabul etmeye-
ceğini düşünerek,  tam karşıt şekilde ortaya çıkar-
mıştır. 

(Cevap C)

19. Adler, ortanca çocuğun rekabetçi ve diplomatik oldu-
ğunu iddia etmiştir. Ilımlı ve arabulucu olma özellik-
lerine sahip olmaları dikkat çekmektedir. 

(Cevap C)

20. Vygotsky’nin kuramına göre dil düşünme ve problem 
çözme için çok temel bir araçtır. Çocuklar özel ko-
nuşma yoluyla düşünme süreçlerini yönlendirir, prob-
lem çözerler. Özel konuşma Vygotsky’e göre çocu-
ğun dili zihinsel süreçlerde kullandığının göstergesi-
dir.

(Cevap E)

17. Roe'nun mesleki rehberlik kuramı ihtiyaç temelli bir 
kuramdır. Roe'ya göre bireyin psikolojik ihtiyaçları-
nın karşılanma düzeyi meslek seçimini belirlemekte-
dir. Anne babanın çocuğu yetiştirme tarzların, çocu-
ğa yeterli ilgi ve sevgi gösterimesi bireyi insanlara 
yakın mesleklere seçmeye iter.

Roe’ya göre ana baba tutumları
a) Çocuğunu kabul eden ana baba: Çocuğun ka-
pasitesini ve sorumluluğunu kabul ederek gelişim dü-
zeyine saygı duyarlar. Bağımsız davranmaya yönel-
tirler.
b) Çocuğun üzerine aşırı düşen ana baba: Çocuk-
larının kontrol ve yönlendirilmesinde, enerji ve zaman-
larının büyük çoğunluğunu harcayan, adeta kendile-
rini adayan ana babadır.
c) Çocuklarına soğuk davranan ana baba: Bu tür 
aileler çocuklarıyla ya da onların yaptığı şeylerle olum-
lu olarak ilgilenmezler.

(Cevap B)
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26. I. II. IV. Öncüllerde belirtilen şizofreninin temel özel-
liklerindendir. III. Öncülde belirtilen sosyal alanda ha-
reketlilik değil gerileme başlar. 

(Cevap E)

27. Mehmet’in sık sık takip edildiğini belirtmesi ondaki 
bazı davranışların şizofrenleşmiş halidir. 

(Cevap B)

28. Diğer ruhsal rahatsızlıklarda olduğu gibi panik bo-
zukluğun etiyolojisinde ruhsal ve biyolojik etkenler 
birlikte etkileşerek rol oynamaktadırlar. Bedensel du-
yumların yanlış yorumlanması ve felaketleştirilmesi 
gibi çarpıtmaların korkuyu tetikleyerek tam bir atağı 
başlatması, ayrılık anksiyetesi veya öfkeden duyu-
lan rahatsızlık gibi etkenler ve ölüm korkusu gibi et-
menler ruhsal etkenleri oluşur.

(Cevap B)

30. Organik kişilik bozukluğu, hastanın davranışında 
önemli bir değişikliğe neden olan bir hastalık ya da 
sakatlığın neden olduğu beynin kalıcı bir bozukluğu-
dur. Bu durum zihinsel tükenme ve zihinsel işlevler-
de azalma ile işaretlenmiştir. Bozukluklar çocukluk-
ta bulunur ve yaşam boyunca kendilerini hatırlatabi-
lir.

(Cevap C)

29. Anoreksiyada, gıda alımı neredeyse hiç yemek ye-
meyecek kadar azalmıştır. Aşırı kilo kaybı söz konu-
sudur ve kilo almaktan veya şişman olmaktan çok 
fazla korkulur. Kilo ve bedenle ilgili çok rahatsızlık 
duyulur; bu rahatsızlık kendini sürekli olumsuz de-
ğerlendirmeye sebep olur.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu
DSM-5’te yeni bir kategoridir. Bu bozukluk, DSM-IV-
TR’nin eklerinde daha ileri çalışma için verilen bir ko-
şul iken yapılan araştırmalar DSM-5’e eklenmesini 
desteklemiştir.
Kriterleri;
• Tekrarlayan tıkınırcasına yeme dönemleri
• Tıkınırcasına yeme dönemleri belirtilen ölçütlerin en 
az üçünü içermelidir:
 • Her zamankinden daha hızlı yemek

 • Doyma ötesinde yeme

 • Aç olunmasına karşın büyük miktarda yeme

 • Yemeğin çok miktarda olmasından utanmak 
ve yalnız yemek,

 • Tıkınırcasına yemeden sonra kötü hissetme

 • Hiçbir telafi davranışının olmaması
(Cevap A)

31. Öğrencilerin, birbirlerini ve kendilerini nasıl gördük-
lerini, gerçekçi bir şekilde değerlendirip değerlendir-
mediklerini ortaya çıkaran teknik ‘Kimdir Bu’ tekniği-
dir. Başka bir deyişle, kişinin kendisini nasıl gördü-
ğü, başkalarını nasıl gördüğü ve başkalarının onu 
nasıl gördüğünü ortaya çıkarmaktadır.

(Cevap A)

25. Kişi olayı ya da olayın bir yönünü çağrıştıran konu-
larla ilgili konuşmaktan kaçınır. Olayı hatırlatan kişi 
ve etkinliklerden kaçınmak için çaba sarf eder, ben-
zer olayla karşılaştığında yoğun sıkıntı duyar. (Tra-
fik kazası geçiren bir insanın tekrar araba kullana-
maması gibi). Bu durum posttravmatik stresin olu-
şum türlerindendir.

(Cevap C)
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32. Kitapların psikolojik danışma sürecinde kullanılması 
oldukça eski bir geçmişe dayanır. Öyküyle okuyucu-
nun kişiliği arasında dinamik bir ilişki kurulması ile 
başlayan bu sürecin adı bibliyotrapidir. Bu teknik Ki-
tap ile okuyucu arasındaki bu dinamik sürecin iyileş-
tirici, geliştirici etkisinin keşfedilmesi, kitapların psi-
kolojik danışma ve rehberlik alanında kullanımına 
dikkat çekmiştir. 

(Cevap C)

33. Rol oynama küçük grup gerektirir, çünkü tüm sınıfı 
role kattığımızda Öğrenciler rolleri oynarken sık sık 
aşırıya kaçarlar. Bu durum sınıf atmosferini bozacağı 
gibi öğrenmeyi de olumsuz etkiler.

(Cevap E)

34. Örgün Eğitim kapsamında eğitimine devam eden öğ-
renciler (Kaynaştırma Eğitimi, Resmi Özel Eğitim 
Okulu, Özel Eğitim Sınıfı) Özel Özel Eğitim veren ku-
rumlardan destek eğitimi alıyorsa tekrar değerlendir-
me sürecinde öğrenci velisinden “Bireysel Gelişim 
Raporu” isteneceğinden ilgili okulların ekteki forma 
göre çalışmalarını yürütmeleri gerekecektir. 

(Cevap B)

35. Gözlem defteri, yaptığımız gözlemleri kaydetmeye 
yarar. Unutmayın yalnızca bir değil, birçok gözlem 
yapacağız. Bunları aklımızda tutamayacağımıza gö-
re kaydetmemiz şart! 

(Cevap C)

36. A, B, C, D şıkları bireyin genel yetenek testlerinin so-
ru özellikleridir. Fakat bir özelliğin bireyde bulunma 
derecesini sayılarla ifade eden derecelendirme ölçe-
ğinin özelliğidir.

(Cevap E)

37. Yedinci Aşama: İzleme ve Değerlendirme Bu aşama, 
danışmanın ve danışanın geriye baktıklarında nele-
rin başarıldığını gördükleri, ilerlemenin olup olmadı-
ğını ve her bir planın veya davranışın etkinliğinin de-
ğerlendirildiği bir aşamadır.

(Cevap E)

38. Danışmaya gelen her öğrencinin her zaman mantık-
lı olması beklenemez. Yaygın bir yanlış düşünce, da-
nışmaya gelen kişinin danışma sürecinin ne olduğu-
na dair bilgi sahibi olduğunu düşünmektir. İşte bu ha-
taya düşmemek için ilk oturumun başında süreci, rol-
leri, sınırları, tanımlamak oldukça yararlı olacaktır. 
Danışmanlar, danışanlarına “oyunu nasıl oynayacak-
larını” söylemelidirler.

(Cevap D)
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42. Aile bireyin meslek ve kariyer seçimine etki eden psi-
kolojik değil sosyolojik faktördür.

(Cevap E)

40. İlgi, gereksinim, yetenek, değer ve fırsatlar dikkate 
alınarak gerçekçi olmayan seçimlerin yapıldığı

 Çalışma dünyasına girer ve durumları daha gerçek-
çi değerlendirir.

 Kişi okulunu bitirip kendi yeterliliklerini sorgulayabi-
leceği, kendisine uygun bir çalışma alanı bulmuştur.

 Genç yetişkinlik ve olgunluk dönemini kapsar. Dene-
melerin azaldığı, işe bağlanmanın arttığı bir dönem-
dir.

 Karar kılma, bireyin işe alıştığı ve işin gereklerini ye-
rine getirdiği evreleri kapsayan dönem Super’in Araş-
tırma dönemidir. 

(Cevap B)

41. Daraltma süreci istenmedik seçeneklerin listeden çı-
karılması, uzlaştırma süreci ise en çok istenen seçe-
neklerle dış gerçeklerin uygunluğunun sağlanması-
dır. 9-13 yaşları arasında gerçekleşir. Prestij meslek 
seçiminde önemli bir belirleyici olur.

(Cevap B)

43. Yetenek-başarı karşılaştırılmasında kullanılan bu gra-
fikte ideal olan, yani öğrencilerin bulunmasını istedi-
ğimiz yer köşegenin üzeridir. Bundan uzaklaşmalar-
da uyumsuzluk başlar. Kesik çizgiler 25 yüzdelik-
tir. Bu bölümde normal olarak kabul edildiğine göre 
K ve P bu sınırlar içerisinde yer almaktadır. 

(Cevap C)

44. L ve M öğrencileri yetenek düzeylerinin altına başa-
rı göstermektedirler. Bu öğrencilerin eğitsel problem-
ler yaşadığı düşünülebilir. Bu doğrultuda verilecek 
verimli ders çalışmaya yönelik yardımlar etkili ola-
caktır.

(Cevap A)

39. Bağlama gerek bireysel psikolojik danışmada, ge-
rekse grupla psikolojik danışmada kullanılan bir be-
ceridir. Psikolojik danışmanın, danışanın daha önce-
ki oturumlarda anlattıkları, yaşadıklarıyla, o anda an-
lattıkları ve yaşadıkları arasında paralellik kurması-
dır. Bağlama gerek bireysel psikolojik danışmada, 
gerekse grupla psikolojik danışmada kullanılan bir 
beceridir. Psikolojik danışmanın, danışanın daha ön-
ceki oturumlarda anlattıkları, yaşadıklarıyla, o anda 
anlattıkları ve yaşadıkları arasında paralellik kurma-
sıdır.

(Cevap A)
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49. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin temel 
ilkelerine A, B, D ve E seçeneklerindeki ifadeler uy-
gun değil C seçeneğindeki ifade uygundur. Rehber-
lik hizmetlerinden yararlanan bireylerin dini, ırkı, cin-
siyeti, ekonomik durumu, aile yapısı ve sosyal statü-
sü ne olursa olsun insan saygıya değer bir varlıktır.

 A seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri sadece sorunu olan öğ-
rencilere değil tüm öğrencilere yöneliktir. 

 B seçeneğindeki ifade de doğru değildir. Çünkü reh-
berlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacı “bi-
reyin kendisini tanımasına, gerçekleştirmesine yar-
dım etmektir.”

 D seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri sadece yardım alan ile 
yardımı sunan uzman arasında değildir. Bazı durum-
larda okuldaki yönetici ve öğretmenleri, velileri de il-
gilendirir. 

 E seçeneğindeki görüşte doğru değildir. Okuldaki psi-
kolojik danışma sınıf öğretmenleri tarafından değil 
alanında eğitim görmüş okul rehber öğretmenleri ta-
rafından gerçekleştirilir. Çünkü öğretmenlerin ve psi-
kolojik danışmanların yetişme programları farklıdır. 
Ancak psikolojik danışma ve rehberlik öğrencinin ge-
lişmesi ile ilgili herkesin katkısını, işbirliğini gerekti-
ren bir hizmettir.

(Cevap C)

47. Maslow’un kendini gerçekleştirme kuramına göre, 
sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan ih-
tiyaçlar hiyerarşisinde, kişinin kendisini gerçekleşti-
rebilmesi daha alt basamaklarda yer alan fizyolojik, 
güvenlik, ait olma ve saygınlık sağlama ile ilgili temel 
gereksinmelerin doyuma ulaşması sonucunda müm-
kündür. Bu bağlamda, çocukluğundaki yoksul gün-
lere dönmekten korkan Okay Bey, kendisini güven-
de hissetmemektedir. Güvenlik ihtiyacını giderebil-
mek için mesleki bilgilerini arttırmaya çalışmaktadır.

 (Cevap B)

48. Davranışlarını toplum beklentilerine göre biçimlen-
dirmek ve her sorununda yardım istemek özerklik il-
kesine uygun olmadığı için rehberliğin amaçlarından 
olamaz. Rehberlik hizmetleri bireyin kendini başka-
ları ile kıyaslamasını değil kendi standartlarına göre 
yaşamasını amaçlamaktadır. Bunun yanında bireyin 
kendini tanıması, toplumsal yapıyı anlayıp kabul ede-
bilmesi ve kendi istekleri ile toplumsal düzen arasın-
da denge kurabilmesi rehberliğin bireylerde görmek 
istediği amaçlardandır.

(Cevap E)

45. Yapay yani belirlenmiş bir başlangıç noktasından  
Hareketle eşit birimler kullanılarak oluşturulan ölçek-
ler eşit aralıklı ölçeklerdir. Başlangıç noktası gerçek 
bir yokluk ifade etmez. Başarı puanı, sıcaklık ve tak-
vim gibi ölçümler ait aralıklıdır. B ve D eşit oranlı, C 
ve E ise sınıflama düzeyindedir.

(Cevap A)

46. Kararlılık anlamında güven anlamında güvenirlik tes-
tin aynı gruba belirli bir süre ile iki kez uygulayıp (test 
tekrar test yöntemi) sonuçların uyumlu olmasıdır. A 
ve C iç tutarlık anlamında güvenirliktir. B ve D ise ge-
çerlik hakkında bilgi verir.

(Cevap E)
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52. Rehberlik hizmetlerinin başlangıcı olarak Parson’un 
meslek ofisinde yaptığı çalışmalar kabul edilir. Reh-
berlik sorun alanına göre mesleki rehberlik olarak or-
taya çıkmıştır. Bu aşamadan sonra okullarda başa-
rıyı arttırma amacıyla eğitsel rehberlik çalışmaları 
başlamıştır. 20. yy.da bireylerin duygusal gelişimine 
verilen önemin artmasıyla kişisel rehberlik ön plana 
çıkmıştır. Günümüzde ise bireyin bir bütün olarak ele 
alınıp gelişiminin her boyutuyla desteklenmesi reh-
berlik hizmetlerinin temel anlayışını oluşturmaktadır.

 (Cevap B)

53. Rehberlik, bireyin kendini ve çevresini tanımasına 
yardım sürecidir. Rehberliğin en önemli işlevi bireyin, 
kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgileri özüm-
semesine ve doğru, sağlıklı tercihler yapabilen bir ki-
şi olmasına yardımcı olmaktır. Ancak rehberlik bire-
yin bütün sorunlarını çözebilecek sihirli bir güce sa-
hip değildir.

(Cevap D)

54. Gelişimsel rehberlik anlayışı, geleneksel ve davra-
nışçı eğitime tepki olarak ortaya çıkmıştır. Gelişim-
sel rehberlik bireylerin tüm yönlerinin geliştirilerek bi-
reyin kendini gerçekleştirmesini amaçlar. Kendini ger-
çekleştirme kavramı ise bireyin gizil potansiyellerini 
açığa çıkarmayı amaçlar ve hümanist kuram içinde 
yer alır. Dolayısıyla hümanist kuram, gelişimsel reh-
berlik anlayışının ortaya çıkmasında önemli rol oy-
namıştır.

(Cevap B)

50. İnsancıl yaklaşımın ilkelerini benimsemiş bir öğret-
men istenmeyen öğrenci davranışları karşısında “ke-
sin bir ifadeyle istenmeyen davranış hakkındaki dü-
şüncelerini ortaya koymaz.” İnsancıl yaklaşımı be-
nimseyen öğretmen bireyi eğitim öğretim sürecinin 
temeli kabul eder ve bireylerin ilgi ve yetenek alan-
larına uygun sınıf ortamı, öğrenme öğretme etkinlik-
lerinin hazırlanmasına yönelik çaba harcar. Bireyin 
özde iyi olduğu ve varlığını olumlu amaçlara yönelt-
me eğilimi taşıdığını kabul eder, sorunları kişiselleş-
tirmeden objektif olarak ele alır ve fikirlerin görecelik 
taşıdığını kabul eder. Yapıcı ve yönlendirici bir disip-
lin anlayışına sahiptir.

(Cevap D)

51. Ergenlik çağındaki genç, arkadaşlarıyla ilgili dolayı-
sıyla sosyal ilişkilerle ilgili bir problem yaşadığı için 
bu gence “insan ilişkilerinde sosyal beceri kazandır-
ma”da yardımcı olmak gerekir.

(Cevap D

55. Çalışmada aynı test bireylere farklı zamanlarda uy-
gulanmıştır. Aynı grup için farklı uygulamalar arasın-
daki ilişki katsayısı kararlılık düzeyini belirtir. Ancak 
ilgi gibi değişken özelliklerde hesaplanan testin ölç-
medeki kararlılığından ziyade ölçülen özelliğin karar-
lılığıdır. Bu açıdan bakıldığında ölçülen özelliğin ka-
rarlılığı güvenirlik katsayısını etkiler. Aynı zamanda 
aynı testin farklı gruplar için uygulanmasından fark-
lı güvenirlik düzeyleri hesaplanır.

 (Cevap B)
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60. Her bireyin içinde bulunduğu gelişim dönemine iliş-
kin gerçekleştirmesi gereken mesleki gelişim görev-
leri bulunmaktadır. Mesleki olgunluk bu gelişim gö-
revlerini yerine getirip mesleki gelişimini sürdürebil-
mektir.

(Cevap B)

61. Yükleme hataları danışanın tüm olumsuzluğu kendi-
ne yükleyebileceği gibi haksız yere başkasını suçla-
ma biçiminde de gözlenebilir. Sonunda verilen örnek 
durumda danışan boşanmanın hatasını ve olumsuz-
luğunu kendine yüklemektedir.

(Cevap E)

59. Murat Bey’in yaptığı çalışmalar “ayarlayıcı” rehber-
lik ile ilgilidir. Ayarlayıcı rehberlik, gençliğin en iyi şe-
kilde yetişmesini sağlamak için, onların ilgi, yetenek 
ve gereksinimlerine en uygun eğitim hizmetlerinin 
müfredat programlarında yer almasında, program ya-
pıcılara ve eğitim planlayıcılarına yardım etmektir. 
Buna göre Murat Bey’in MEB’in ilgili birimlerine yar-
dımcı olmak için gözlem formları hazırlaması ve bun-
ları değerlendirmesi ayarlayıcı rehberlik hizmetleri ile 
ilgilidir.

(Cevap C)

58. Verilen örnekteki zeka testi bireyi yeteneği açısından 
sınıflama için kullanılmıştır. Bu kapsamda normalden 
farklı grupta olduğu ortaya konarak kendi özellikleri-
ne uygun eğitim alması sağlanmıştır.

(Cevap D)

57. Kitle iletişim araçları, değerler ve kültürün birey üze-
rindeki etki makrosistem boyutunda yer almaktadır. 
Hukuk sistemi, sosyal hizmetler, ebeveyn arkadaş-
ları, ebeveyn iş yaşantısı gibi bireyi dolaylı olarak et-
kileyen unsurlar egzosistem boyutunda yer alır. An-
ne-baba, arkadaşlar, öğretmen gibi birey üzerinde 
doğrudan etkisi olan unsurlar mikrosistem boyutun-
da yer alır.

(Cevap B)

56. Araştırmada kullanılan desenleme sırasaldır. Sırasal 
desende pek çok farklı doğum bölüğü tekrar tekrar 
test edilir. Örnekte iki doğum bölüğü (7-8 yaş ve 21-
22 yaş) bir yıl boyunca üç kez teste alınmıştır. Boy-
lamsal desende aynı doğum bölüğü tekrar tekrar test 
edilir. Kesitsel desende farklı doğum bölükleri bir kez 
test edilir. Faktöryel (çok faktörlü) desenler iki veya 
daha fazla değişkenin bağımlı değişken üzerindeki 
tek tek ve eş zamanlı etkilerini inceler.

(Cevap E)
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62. Okulda öğrencilerin büyük bölümünde gözlenen bil-
gi eksiklerini giderme ya da belirli davranışlar kazan-
dırma en etkili grup rehberliği etkinlikleriyle gerçek-
leştirilir.

(Cevap C)

64. Anket belirli bir konuda, birçok kimsenin kişisel ola-
rak görüşlerini, tutum ve duygularını saptama ama-
cıyla düzenlenmiş soru grubudur. Anket bilgi-görüş 
edinilmesi amaçlanan konuya ilişkin sorulardan olu-
şur. Verilen örnekte velilerin eğitimlere yönelik gö-
rüş-öneri ve istekleri anket ile hızlıca toplanabilir.

(Cevap C)

65. Tablolar incelendiğinde Aydın’da Alp’de ikinci uygu-
lamada tercihlerini değiştirmiştir. B seçeneği yanlış-
tır.

(Cevap B)

67. Okullarda oluşturulacak rehberlik hizmetleri yürütme 
komisyonu okul müdürü başkanlığında oluşturulur.

(Cevap C)

66. İlkokul yıllarını bireyin sosyalleşmesi ve gelişimi açı-
sından oldukça kritiktir. Çocukların bu dönemde aka-
demik öğrenme yaşantıları edinmesi ve sosyal dav-
ranışlar geliştirmesi beklenir. Rehberlik hizmetleri 
kapsamında da çocuklar bu açılardan desteklenme-
lidir.

(Cevap B)
63. Grupla psikolojik danışma sürecinde gözlenebilecek 

sorunlardan biri de dirençtir. Üye kendini açmak, duy-
gu ve düşüncelerini paylaşmaktan, şimdi ve burada 
olmaktan kaçınır. İfade etme dirençle başa çıkma için 
önemli bir tekniktir ve ilk aşamada tercih edilerek far-
kındalık oluşturma hedeflenmelidir.

(Cevap B)

68. Verilen örnek durumda öğrencilerin spesifik bilgilere 
ihtiyacı vardır. Bu kapsamda öğrencileri bilgilendir-
me için bireysel rehberlik etkili bir yardım yoludur.

(Cevap B)
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71. Katatrofize etme olabilecek en kötü şeyi düşünüp 
ona inanmaktır. Kaygı bozukluklarında sık rastlana-
bilecek bir bilişsel çarpıtmadır. Bu çarpıtma mental 
imgeler yani görüntüler şeklinde de olabilir.

(Cevap A)

72. Saydamlık iletişim sürecinde kişinin içten, samimi ve 
dürüst olmasıdır. Danışmanın duygu ve düşüncele-
rini saklamadan uygun biçimde ifade etmesidir. D se-
çeneğinde uygun bir saydamlık tepkisi vardır.

(Cevap D)

73. Eric Berne tarafından geliştirilen transaksiyonel yak-
laşım insanların üç benlik (ego) durumu üzerinden 
iletişim kurduğunu savunur. Bu ego durumları ebe-
veyn, yetişkin ve çocuktur.

(Cevap A)

74. Öğretmen yeterlikleri, mesleki deneyimleri ve yete-
neklerini öğrenciler için düzenlenecek rehberlik et-
kinliklerinde dikkate almak gereksizdir. Çünkü kurum-
larda görev yapan tüm öğretmenler pedagojik for-
masyona sahip oldukları için sınıflarda görev tanımı 
kapsamındaki etkinlikleri yürütebilecek yeterliktedir.

(Cevap A)

75. Grup rehberlik etkinliklerinin son oturumunda değer-
lendirme çalışmaları yapılır. Üyelerin süreci değer-
lendirmesi istenir. Üyeler birbirlerine geribildirim ve-
rirler.

(Cevap E)

70. Grupla psikolojik danışma sürecinde davranışsal 
amaçları saptama başlangıç evresinde gerçekleşti-
rilir. Eylem evresi bitmemiş işlerin tamamlandığı, dav-
ranışsal amaçlara ulaşmak için harekete geçme ko-
nusunda üyelere yardım edilir.

(Cevap C)

69. Rehberlik hizmetleri ilk olarak mesleki rehberlik ala-
nında ortaya çıkmıştır, daha sonra eğitsel rehberlik 
alanında okullarda ve en son olarak da kişisel reh-
berlik alanı gelişmiştir. İşlevi bakımından bakıldığın-
da rehberlik ilk olarak ortaya çıkan sorunları çözme 
amacını güden iyileştirici işlev ön plana alınmıştır. 
Daha sonra sorunlar ortaya çıkmadan önce önleme 
işlevi ön plana alınmıştır. Çağdaş rehberlik hizmet-
lerinde ise geliştirici işlev ön plandadır. 

(Cevap C)
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PDR / REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

1. Özelden özele aklı yürütme işlem öncesi (3-6 yaş) 
dönemde gözlenen sınırlı bir düşünme yoludur. Ço-
cuk sınırlı özel bir durum için geçerli olan kuralı yine 
sınırlı ve özel bir durum için de geçerli saymakta, akıl 
dışı bir akıl yürütme izlemektedir. Verilen örnekte el 
temizliği için yani sınırlı özel bir durumu farklı bir özel 
durum için (vücuttaki mikropların temizlenmesi) de 
geçerli olabileceğini düşünülmüştür.

(Cevap C)

2. Kohlberg’e göre geleneksel düzey iki şamadan oluş-
maktadır: Kişilerarası Uyum eğilimi ve Kanun ve dü-
zen eğilimi.  Geleneksel düzeyde kişinin bencillikten 
uzaklaşıp çevresindekileri de düşündüğü ve kuralla-
rın doğasını kavramaya başladığı düzeydir. I numa-
ralı davranışta kişilerarası uyum eğilimi, III numara-
lı davranışta da kanun ve düzen eğilimi gözlenmek-
tedir. II ve IV ise gelenek öncesi düzeyi yansıtmak-
tadır.

(Cevap C)

3. Uçurumu algılayabilme derinlik algısı ile ilgilidir.  De-
rinlik algısı, dünyayı üç boyutlu olarak algılamak ve 
nesnelerin mesafesini yargılamaktır. Derinlik algısı, 
beyin her bir gözün farklı resimlerini işlediğinde ve 
bunları tek bir 3 boyutlu görüntü oluşturmak için bir-
leştirdiğinde elde edilir. Derinlik algısı, gözlerin nes-
neler arasındaki mesafeleri belirlemesini ve bize ya-
kın ya da uzak bir şey olup olmadığını söylemesini 
mümkün kılar.

(Cevap D)

4. Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistem Kuramına göre 
farklı düzey ve etkilerde bireyin davranışlarını etkile-
yen çevresel sisteler vardır. Merkeze yani bireye doğ-
ru gidildikçe etki doğrudandır, çevreyee doğru ise et-
ki dolaylı olur. Ancak bu sistemler birbirleri ile ilişkili 
ve bağlantılıdır. Buna göre I ve III numaralı ifadeler 
doğrudur. 

(Cevap E)

5. Telgraf konuşması ya da telegrafik konuşma olarak 
da adlandırılan dil gelişim aşaması yaklaşık 18-24 
ay arasını kapsamaktadır. Bu dönemde çocuk artık 
iki kelimeyi bitiştirebilmektedir. Ancak bu dönemde-
ki konuşmalarda ek, bağlaç gibi gramer unsurları 
gözlenmez. Verilen örnekte de her ne kadar çocuk 
kendine özgü bir biçimde olsa da yalın biçimde iki 
kelimeyi yan yana getirmiştir.

(Cevap B)

6. Soruda verilen örnek durumda Ahmet’in özgüven ve 
iletişim problemlerinin iki kaynağı olduğu görülmek-
tedir. Bunlar Ahmet’in göç etmesi ve ergenlik döne-
minde olması. Göç normatif olmayan bir etkidir, ya-
ni yaş grubunu değil bireyi etkilemektedir, sadece 
Ahmet için özel bir durumdur. Ergenlik ve bu dönem-
de yaşanabilecek güçlüklerin birey üzerindeki etkisi 
ise normatif ve yaşa bağlı bir etkidir, yani ilgili yaşlar-
daki pek çok ergeni etkileyebilmektedir.

(Cevap E)
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11. 

(Cevap B)

7. Bilgi işleme kuramı açısından hareket gelişiminde iş-
lem basamakları; girdi, bilgi işleme, çıktı ve geribildi-
rimdir. İlk maddede (I) hareket sonrası ortaya çıkan 
sonuca yönelik bir geribildirim söz konusudur. İkinci 
madde (II) hareket öncesi koşullara yönelik verileri 
içeren girdi basamağıdır. Son madde de (III) ortaya 
çıkan beceri yani çıktı vardır.

(Cevap A)

8. Recep Bey’in sözlerinde vurgu öğrencilerin örnek al-
dığı insanları maske ile görmesi üzerinedir. Çocuk-
lar onlara söylenenleri değil gördüklerini yaparlar. Bu 
sosyal öğrenme yaklaşımının temelidir. Öğrencilere 
kurallar ile ilgili uyarılarda bulunmak yerine model ol-
mak daha etkilidir.

(Cevap C)

9. Uzun süreli bellek Semantik (Anlamasal), Anısal (Epi-
sodik) ve İşlemsel (Prosedürel) bellekten oluşmak-
tadır. Semantik bellek olgusal bilgileri, ilke, kavram 
ve genellemeleri kapsar. II ve IV semantik belleğe 
yöneliktir. ‘Nasıl yapılır?’ sorusu işlemsel bellek ile, 
‘Neler yaşadın?’ anısal bellek ile ilgilidir.

(Cevap D)

10. Pekiştirmenin bir periyoda, zamansal duruma göre 
ayarlandığı tarifeler aralıklı tarifelerdir. Eğer örnekte-
ki gibi pekiştirmenin ne zaman geleceği belli ise sa-
bit aralıklı tarife söz konusudur. Her hafta Çarşam-
ba, her gün sabah onda, her ayın on beşinde gibi ta-
rifeler sabit aralıklı tarifedir. 

(Cevap D)

12. Verilen örnek durumda hemen yemek istemek yani 
dürtünün beklenmeden karşılanmasını beklemek ya-
pısal kişilik kuramında haz ilkesine karşılık gelir. Bun-
ları söyleyen bu dürtülerin giderilmesini isteyen iddir. 
Ego bireyi koruyan ihtiyaçları sağlıklı biçimde karşı-
layan mekanizmadır. Verilen örnekte sağlıksız olabi-
leceği için dürtüler uygun koşullar sağlanana kadar 
ertelenmiştir. 

(Cevap C)
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14. Adler’in kişilik kuramına göre birey sosyal bir canlı-
dır ve sosyal ilişkilerinde güçlü ve üstün olmak ister. 
Üstünlük çabası ve aşağılık kompleksinden kaçış bi-
reylerin davranışlarını yönlendiren temel dinamikler-
dendir. Verilen örnek durumda Adler’in kuramı açı-
sından Osman için aile içerisinde bir üstünlük çaba-
sı söz konusudur. 

(Cevap C)

16. Erikson’un Psikososyal Gelişm Kuramına göre Cenk 
Bey üretkenliğe karşı durgunluk dönemindedir. Bu 
dönemde birey üretmek ve çevresine faydalı olmak 
ister. Bir öğretmenin öğrencilerine katkıda bulunma-
sı, anne babanın çocuklarını kendi idealleri doğrul-
tusunda yetiştirmeye gayret etmesi ya da çevresin-
deki insanlara katkı sağlaması üretkenliktir ve bu dö-
nemde kişilik gelişimi açısından bireyin ihtiyacıdır

(Cevap B)

17. Kaçınmacı bağlanma stilinde kişi yakın ilişkilerde bu-
lunmaktan, duygusal bağlanmadan uzak durmakta-
dır. Kaçınmacı bağlanma stilinde bireyin yakın ilişki-
den uzak durmasının temelinde terk edilme ve red-
dedilme korkusu yatmaktadır

(Cevap C)

18. Cinsiyet şeması bireyin cinsiyete yönelik zihnindeki 
temsillerdir. Kadın nedir? Erkek nedir? Ne yapabilir, 
ne yapamazlar? Nasıl davranmalı, nasıl konuşmalı, 
neyle oynamalı? vb soruların cevapları bireyin cinsi-
yet şemasını oluşturur.

(Cevap A)

15. Gestalt kuramcıları kavrama yoluyla öğrenmeyi ta-
nımlayarak yaratıcı düşünmeye ilişkin önemli görüş-
ler ortaya koymuştur. Kavrama yoluyla öğrenme ya 
da diğer bir ifadeyle soruna yaratıcı çözümler bulma 
Gestalt yaklaşımına göre sorunu bütüncül bir bakış 
açısıyla görmeyi gerektirir. Bu bakış açısında birey 
temel noktalar üzerinde odaklanır. Yani II ve III yara-
tıcı düşünmenin temelinde yer alır.

(Cevap C)

13. Bireyin kendinde bulunan kusurları başkalarında gör-
me davranışına yansıtma denir. Yansıtmada kişi ken-
di eksikliklerinin ve yenilgilerinin sorumluluğunu ve-
ya suçunu başkalarına yüklediği gibi, kendinde suç-
luluk uyandırarak nitelikteki dürtü, düşünce ve istek-
lerini diğer insanlarda mal edebilir. Soruda öğretmen 
disiplini sağlayamamadaki eksikliğini velilere yükle-
yerek yansıtma savunma mekanizmasına başvur-
muştur.

(Cevap E)
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20. Gölge kişiliğin karanlık, hayvansı yönüdür. Gölgenin 
bir kısmı kişisel bilinçdışında bir kısmı da kolektif bi-
linç dışındadır. Engellediğimiz her şeyi yapmak iste-
yen, toplumsal standartlara uymayan, utanç duydu-
ğumuz ve kendimizle ilgili bilmek istemediğimiz her 
şey. Aynı zamanda yaratıcılığın da kaynağı. Gölge, 
hoşa gitmeyen özellikler, diğer insanlara yansıtılır.

(Cevap C)

19. Günümüzde, Beş Faktör Kişilik Kuramı yaygın biçim-
de kabul görmektedir. “Büyük Beşli” olarak da adlan-
dırılan bu kuram, farklı kültürlerde ve dillerde çalışıl-
mış ve ortak sonuçlardan sonra zaman içinde kişilik 
kuramına dönüşmüştür. Bütün bu bağımsız araştır-
malar kuramı geliştirirken her boyutun iki kutbu oldu-
ğunu da belirterek insanların kendilerini ve başkala-
rını tanımlamak için bu sıfatları kullandıklarını orta-
ya çıkartmışlardır. Kuramda tanımlana beş boyut şun-
lardır

 • Dışa dönüklük

 • Nevrotiklik

 • Yaşantıya açıklık

 • Sorumluluk 

 • Uyumluluk

 Dışadönüklük boyutundan yüksek puan alan birey-
ler eğlenmeyi seven, sevecen, konuşkan ve sosyal 
kişilerdir. Deneyime açık kişiler meraklı, hayal gücü 
geniş ve özgürlükçü kişilerdir. Yeni duygulara ve dü-
şüncelere açıklardır. Buna göre İpek’in dışadönük-
lük ve deneyime açıklık yönleri ön plandadır

(Cevap B)

21. Rüya çalışmaları Gestaltterapide de kullanılmakta-
dır. Ancak rüyalara yaklaşım psikanalitik kuramdan 
farklıdır. A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler psi-
kanalitik kuramın rüyalara bakışını yansıtmaktadır. 
Gestaltterapiye göre rüyalar bilinçdışı yansıması ya 
da isteklerin dışavurumu değildir. Rüyalarda görü-
nenler kişiliğin parçalarıdır. Amaç da analiz edip par-
çalamak değil bu kişilik parçalarını biraraya getirmek 
bütünleşmeyi sağlamaktır

(Cevap C)

22. Varoluşçu yaklaşımda danışanın yaşamını kazan-
ması amaçlanır. Danışanın sorumluluk alabilmesi için 
bir ortam oluşturulmaya çalışılır. Varoluşçu yaklaşı-
ma göre insan dışındaki varlıklar, nasıl yaratılmışlar-
sa öyle kalmak zorundayken; insan, kendi varlığına 
katkıda bulunabilen, kendini var edebilen tek canlı-
dır. Özgür seçimleriyle insan kendisini değiştirebil-
mekte, geliştirebilmekte ve kendi varoluşunu gerçek-
leştirmektedir. Varoluşçu yaklaşım insanın biricik olu-
şu ve özgün olma özelliğini hiçe sayarak bir nesne 
gibi ele alan yaklaşımlara karşı bir tepki olarak doğ-
muştur. Varoluşçu düşünce insanın kendini yaşamak-
ta olduğu zaman içinde varedebileceği ve değiştiri-
lebileceği ilkesine dayanmaktadır. 

(Cevap E)

23. Adlerianterapide terapinin temel amacı, danışanda 
ait olma duygusunun geliştirilmesi, toplumsal duygu 
ve sosyal ilgi olarak nitelendirilen davranış ve süreç-
leri benimsemesine yardımcı olmaktır.Danışanda ait 
olma duygusunun geliştirilmesi, toplumsal duygu ve 
sosyal ilgi olarak nitelendirilen davranış ve süreçleri 
benimsemesine yardımcı olmak amaçlanır.Terapist-
ler, danışanların kendilerini daha iyi anlamalarına, 
güçlüklerinin üstesinden gelmelerine ve kendi yaşam 
hikayelerini değiştirmelerine yardımcı olurlar.Adleri-
an terapistler, işbirliğine, karşılıklı inanca, saygıya, 
güvene ve hedeflerin düzenlenmesine dayalı, her iki-
sinin de eşit olduğu danışan-terapist ilişkisinin en iyi 
ilişki olduğunu düşünürler. Terapist ve danışan ara-
sında güçlü bir terapötik çalışma ilişkisi geliştirmek, 
terapi sonunda başarılı sonuç elde etmek için gerek-
lidir.

(Cevap A)



46ÖABT • PDR / Rehber Öğretmen •4•

KPSS/ÖABT/RHBR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r
25. Enürezis sorunun Türkçe karşılığı alt ıslatmadır. Ül-

kemizde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Gece altını 
ıslatma enürezis nokturna, hem gündüz hem gece 
altını ıslatma enürezis diurna olarak adlandırılır. So-
rudaki örnek durumda Orhan gündüz sınıfta da bu 
sorunu yaşadığı için enürezis diurna söz konusudur

(Cevap B)

26. Eğer bir çocukta aşağıdakiler gözlemleniyorsa Otizm 
açısından değerlendirme yapmak gerekir;

 • Göz teması kurmuyorsa,

 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,

 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,

 • Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa,

 • Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,

 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyor-
sa,

 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda 
söylüyorsa,

 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,

 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri var-
sa,

 • Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyor-
sa,

 • Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,

 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sı-
ra dışı hareketler yapıyorsa,

 • Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı 
tepki veriyorsa,

(Cevap E)

24. Danışanın tepkisi içeriğin yansıtılması için örnek oluş-
turur. İçeriğin yansıtılması, danışanın söylediklerinin 
içerik bakımından açıklığa kavuşturulmasıdır. İçeri-
ğin yansıtılması, danışanın düşüncelerinin psikolojik 
danışmanca doğru anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol 
etmeye, fikirlerin daha belirgin bir şekilde ifade edi-
lerek kristalleşmesine, Psikolojik danışmanın danı-
şanın düşüncelerini anlamaya çalıştığını iletmeye ya-
rar.

(Cevap C)

27. Seçici konuşmamazlık (selektif mutizm), çocuk/gen-
cin çeşitli ortamlarda konuşuyor olmasına karşın okul 
veya oyun grupları gibi konuşması beklenen toplum-
sal ortamlarda konuşmayı her şart altında reddetme-
si durumudur. Çocuk bazen sadece bir tek ortamda 
konuşmayabilir ya da bu davranışını çeşitli ortamlar-
da gösterebilir. Ayşe ev ortamında konuşup sınıfta 
sessizlik gösterdiği için selektif (seçici) mutizm duru-
mu söz konusudur.  

(Cevap B)

28. DSM-V tanıları açısından Nörogelişimsel Bozukluk-
lar şunlardır;

 • Zihinsel Yeti Eksikliği

 • İletişim Bozuklukları

 • Otizm Spektrum Bozukluğu

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Özgül Öğrenme Bozukluğu

 • Devinim (Motor) Bozuklukları

 Bipolar bozukluk ise DSM-V’te Bipolar ve İlişki Bo-
zuklukları kapsamında ele alınmıştır.

Ruhsal Bozukluğu Tanımlamak
Herhangi bir ruhsal bozukluk tanımının sahip ol-
ması gereken dört temel ölçüt vardır.
1) Kişisel sıkıntı: Davranışı kişinin aşırı sıkıntı ya-
şamasına sebep oluyorsa kişinin davranışı bozuk-
luk olarak sınıflandırılabilir.
2) Yeti yitimi: Hayatın önemli bir alanında bozul-
ma (örneğin, iş ilişkileri ya da kişisel ilişkiler) ruh-
sal bozukluğu tanımlayabilir.
3) Sosyal normlara uymamak: Örneğin, obsesif 
kompulsif bozukluğu olan kişiler tarafından sergi-
lenen tekrarlayıcı ritüeller sosyal normlara aykırı-
dır.
4) İşlev bozukluğu: Davranışsal, biyolojik ve psi-
kolojik işlev bozukluğunun hepsi birbiri ile ilişkilidir.

(Cevap B)
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31. Sosyal kaygı bozukluğu, başkalarının gözünün üze-
rinde olabileceği sosyal ortamlarda olma ya da sa-
dece tanıdık olmayan insanlarla karşılaşıldığına ya-
şanan mantıklı olmayan ısrarlı bir korkudur. Bu bo-
zukluk DSM IV-TR de sosyal fobi olarak adlandırıl-
maktaydı.

Duygudurum Bozuklukları
Duygularda etkisizleşmeye neden olur. Aşırı üzün-
tüden ve bağları koparan depresyondan, aşırı se-
vincin görüldüğü maniye doğru giden duygusal ka-
rışıklıklara neden olur.
DSM-V'te Duygudurum Bozukluklar
Depresif Bozukluklar
• Majör Depresiz Bozukluk, Tek Dönemli
• Majör Depresiz Bozukluk, Tekrarlayan
• Süreğen (Uzun Süreli) Depresif Bozukluk
• Adet öncesi disforik bozukluk
• Yıkıcı Duygudurum Düzensizlik Bozukluğu
İki Uçlu (Bipolar) Bozukluğu
• İki Uçlu I Bozukluklar
• İki Uçlu Iı Bozukluklar
• Döngüsel (Siklotimi) Bozuklukları

(Cevap C)

32. Beden algı bozukluğu tanılı insanlar, görünüşlerinde 
bir veya daha fazla hayali ya da abartılı bir eksiklik 
olduğu konusunda takıntılıdır. BDB tanısı olan insan-
lar diğer insanlar tarafından çekici görünse de has-
talar kendini çirkin veya görünüşlerini ‘korkunç’ bu-
lur. BDB tanısı olan insanlar sıklıkla görünümleri ile 
ilgili yüksek kaygı, utanç ve çökkünlük hissi yaşa-
maktadır.

(Cevap B)

33. Bireyi tanıma teknikleri uygulanmış olmak için uygu-
lanmaz. Bireyi tanıma teknikleri sayesinde birey hak-
kında elde edilen bilgiler mutlaka kullanılmalıdır. Eğer 
kullanılmayacaksa yani bireyin kendini daha iyi tanı-
masına, içgörü kazanmasına ve problemleri çözme-
sine katkı sağlamayacaksa bir tekniğin uygulanma-
sı gereksizdir

(Cevap B)

29. Çocukluk Çağı Tepkisel Bağlanma Bozukluğu, sos-
yal iletişimde sorunlar ile kendini gösterir. Hayatın ilk 
yıllarında çocuk ile ona bakım veren kişi arasında 
sağlıklı duygusal bağlanmanın meydana gelmeme-
si sonucunda ortaya çıkar. Sağlıklı duygusal bağlan-
mayı gerçekleştiremeyen bu çocuklar, çevrelerine 
karşı güven duygusu geliştirememektedir ve buna 
bağlı olarak da duygusal gelişimde sorunlar oluşmak-
tadır.

 Belirtileri şunlardır;
 • Seslenince tepki vermeme ya da nadiren tepki 

verme

 • Sosyal iletişimi kendiliğinden başlatmama

 • Huzursuz olduğunda veya ağladığında kolay sa-
kinleşmeme

 • Bakım veren kişinin ortadan kaybolmasına aldı-
rış etmeme

 • İnsanları yabancılamama

 • Uzun süreli göz teması pek kurmama veya nadi-
ren kurma

 • Fiziksel temastan hoşlanmama, reddetme

 • Sözlü olmayan iletişimde yetersizlik: el işareti kul-
lanmama, bay bay şeklinde el sallamama, jest 
ve mimik kullanmama

 • Dil ve konuşmada gecikme

 • Duydukları kalıp cümleleri tekrarlama veya ce-
vap vermek yerine ona söylenenin aynısını tek-
rarlama

 Otizm spektrum bozukluğu ile tepkisel bağlanma bo-
zukluğu arasında oldukça kesişen belirtiler vardır. 
Ağır olguları otizmden ayırmak bazen zor olabilmek-
tedir.

(Cevap A)

30. Öz kontrol bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını 
denetleyebilmesidir. Öz kontrol gelişimi sosyal ya-
şamda birey için oldukça önemlidir. Bu açıdan ço-
cuklar desteklenmelidir. Olumsuz dürtüleri kontrol ko-
nusunda çocuklara uygun ortamlar oluşturulmalıdır. 
Özellikle olumsuz bir davranış sonrası davranışın ne-
ye yol açtığını birey net biçimde görebiliyorsa aynı 
davranışın tekrarlanma olasılığı azalacaktır. Ceza 
verme, örnek gösterme ve öğüt gelişimi destekleye-
bilecek uygulamalar olamaz.

(Cevap D)
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35. Psikodrama kişilerin ilişkilerini, bu ilişkilerde yaşadık-
ları sorunları, çatışmaları ve kendi iç dünyalarını spon-
tan (kendiliğinden, doğal) bir biçimde, bir oyunun için-
de rol alarak incelemelerini ve farkındalığa ulaşma-
larını sağlamaya çalışır. Moreno psikodramayı ger-
çeğin yeniden canlandırılması olarak tanımlar. Grup 
içerisinde birey kendi sorunlarını ifade eder ve dü-
şüncelerini grupla paylaşır. Amaç sadece rol alan 
başoyuncunun içgörü kazanması değildir, diğer ka-
tılımcılar da kendi içsel dünyalarına yönelik içgörü 
geliştirir. 

(Cevap A)

37. Herhangi bir öğrencinin belli bir ortamda, öğrenci 
hakkında bilgi verecek bir davranışının ayrıntılı ve 
objektif olarak forma yazılarak betimlenmesidir. Ola-
yı/durumu gözleyen gözlemcinin yorumu olmadan 
olduğu gibi kaydetmesi gerekir, gözlemcinin yorum-
ları kayıtta olaydan ayrı biçimde kaydedilmelidir. Çün-
kü anekdotlar doğal koşullarda ortaya çıkan gerçek 
davranışları yansıttığı ölçüde yararlı olurlar. 

(Cevap A)

36. Verilen önermelere baktığımızda I numaralı olan doğ-
rudur çünkü diğerleri tarafından anılma yani ‘/’ işare-
ti en çok Ceren’dedir. Murat bağdaşım hali en düşük 
öğrencidir çünkü kendisi için seçtiği özellik ile diğer-
lerinin onun için seçtikleri arasında hiç uyum yoktur. 
Yiğit ise Murat’ın tam tersi tam bir bağdaşım düze-
yindedir. Kendisi için seçtikleri ile arkadaşlarının onun 
için seçtikleri tam uyuşmaktadır.

(Cevap E)

38. Açık uçlu soruların değerlendirilmesi güçtür ve ista-
tistiksel çalışmalara uygun değildir. Bu tip sorulara 
katılımcılar istediği biçimde yanıt vereceğinden uy-
gulama süresi uzar. Anketlerde açık uçlu sorular kul-
lanmak katılımcılara cevap özgürlüğü sunar ve fark-
lı görüşlerin ortaya çıkma ihtimali artar.

(Cevap E)

39. Görüşme sürecinin etkili olabilmesi için uygun ve ni-
telikli sorular hazırlanması oldukça önemlidir. Görüş-
me için soru hazırlanırken ilk dikkat edilmesi gere-
ken ve en önemli husus soruların görüşmenin amaç 
ve sınırlılıklarına uygun olmasıdır

(Cevap B)

34. Psikolojik testler uygulanacak gruba uygun olarak 
standartlaştırılır. Örneğin 0-16 yaş arası kullanılacak 
bir test bu yaş grubuna uygulanarak standartlaştırı-
lır. Test kullanım esnasında buna dikkat edilmelidir 
ve standartlaştırmaya uygun uygulanmalıdır. Ergen-
lik için geliştirilmiş bir testi farklı bir yaş grubuna uy-
gulama örneklem hatasıdır, yanış sonuçlar verir.

(Cevap A)
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40. Dereceleme ölçeği kullanırken gözlemcinin öğrenci-
lerin tümünü aynı veya benzer derecelere koyması-
na kişisel yanlılık hatası denir. Kişisel yanlılık hatası 
üç şekilde gözlenir; Cimrilik, bonkörlük, merkeze yı-
ğılma. Örnekteki gibi gözlemci ölçeğin yüksek puan-
larını kullanması bonkörlük hatasıdır.

(Cevap D)

41. Varoluşçu danışma kuramı insanı gelişme çabası içe-
risinde olan özgür bir varlık olarak ele almaktadır. Va-
roluşçu yaklaşıma göre insan özgür bir varlıktır ve 
yaşamı anlamlı kılan kendisidir. Psikolojik danışma 
sürecinin amacı da bireyin kendisi için sorumluluk 
alabilmesini, bağımsızlığını kazanabilmesini, yaşa-
mı anlamlı kılabilmesini ve varoluşunu yeniden ya-
şayarak tüm potansiyelini ortaya koyabilmesini sağ-
lamaya çalışmak olmalıdır.

(Cevap E)

42. Kişileştirmeler Sullivan’a göre biz yaşantılarımızı ken-
dimiz ve diğerleriyle ilgili zihinsel kavramlar (imgeler) 
oluşturarak örgütleriz. Sullivan bu zihinsel imgelere 
kişiselleştirmeler adını vermiştir. İyi ben kişileştirme-
si geçmişte ödüllendirilmiş olan ve bizim iyi hisset-
memize yardımcı olan yönlerimizden oluşmaktadır. 
Bunlar güvenlik duygusuyla ilişkilendirdiğimiz ve kay-
gı duygusu yaşamadığımız yönlerimizdir.

(Cevap C)

43. Seçeneklerde verilen basamaklardan danışan prob-
lemi için uygulamalar diğerlerinden daha sonra ge-
lir. Bu basamaktan önce genel olarak danışma amaç-
ları belirlenir, süreç tanımlanır ve danışana açıklanır, 
yakın ilişki ve işbirliği kurarak danışan yakından ta-
nınır. Bu aşamadan sonra danışanın problemleri ta-
nımlanır ve analiz edilir ve çözüm için planlama ya-
pılır. Problem çözümü için uygulamalardan sonra da 
değerlendirme ve sonlandırma gerçekleştirilir.

(Cevap E)

44. Danışandan hız alan yaklaşıma göre olgun insan al-
gılarında gerçekçidir, savunmaya geçmez. Olgunluk 
başkalarından farklı olduğunu kabul etmeyi ve dav-
ranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyi gerektirir.

(Cevap D)

45. Varoluşçu yaklaşıma göre özgürlük bireyin en önem-
li gereksinimidir ve doğada insana kendinden başka 
yol gösterecek başka bir yardımcı yoktur. Danışma 
süreci soruda da belirtildiği üzere üç aşamada ger-
çekleşir. Üçüncü aşama danışanın 2. Aşamada net-
lik kazanan görüşlerinin yerine yenilerini koymaktır. 
Danışan değer ve inançları konusunda ne gibi bir far-
kındalık kazandığını ortaya koyar ve bunu sabitle-
mesi için danışman tarafından desteklenir. 

(Cevap A)
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50. Yetenek bireyin potansiyelleridir. Doğuştan getirilen 
güçlerin çevreyle etkileşimi olarak ortaya çıkmasıdır. 
Yetenek meslek seçiminde dikkate alınması gereken 
ilk ve en önemli faktördür. Yetenek bireyin sınırlarını 
çizer ve ilgili meslekteki başarılı olup olamayacağı-
nın temel belirleyicisidir. 

(Cevap E)

51. Sosyal tip insan ilişkilerinden, iletişimden ve takım 
çalışmasından hoşlanır. Sanatçı tipler ise duygusal, 
sezgi ve hayal gücüyle yaratıcı çalışmalar yapan ki-
şilerdir. Ayrıntılı çalışan, problem çözme gücü yük-
sek ve mantıksal yönü güçlü kişiler de araştırmacı-
dır

(Cevap B)

49. İlkokul yılları mesleki rehberlik açısından farkındalık 
ve olumlu tutum geliştirme dönemidir. Ortaokul ve li-
senin ilk yılları da kendini mesleki anlamda daha iyi 
tanıma ve seçeneklerini daha iyi araştırma dönemi-
dir. Mesleki tercih ise lise döneminde gerçekleşir. Li-
se sonunda bireyden kendine uygun bir meslek ka-
rarı vermesi beklenir

(Cevap D)

46. Grupla psikolojik danışmanın özelliklerini şu şekilde 
sıralayabiliriz.

 • Kişiler arası ilişki yaklaşımı odaklıdır,

 • Grup bir süreçtir,

 • Grup süreci dinamiktir,

 • Gelişim için üyelerin kendini açması gerekir,

 • Şimdi ve burada yaklaşımı gerekli.

 Buna göre A seçeneği uygun değildir, şimdi ve bura-
da yaklaşımına terstir. 

(Cevap A)

47. Kontur-transferans danışmanın duygularını danışa-
na aktarmasıdır. Bu durum hiçbir yaklaşım açısından 
uygun bir durum değildir. Danışman danışanını sev-
gilisi, eşi, arkadaşı ya da çocuğu gibi görebilir ve kar-
şısındaki kişiye duygularını aktarabilir.

(Cevap C)

48. Roe’nun kuramı kişilik temelli bir yaklaşımdır. Kura-
mını Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine dayandırmış-
tır. Meslekleri insanla veya insan olmayanla ilgilen-
meyi gerektiren meslekler olarak ikiye ayırmıştır. 
Roe’ya göre; anne – baba tutumları çocukların mes-
lek seçimlerinin esas belirleyicisidir. Bu nedenle mes-
lek gelişimi, bireyin çocukluk yıllarında geliştirilen il-
gilere ve bu ilgilerin temelinde yatan gereksinimlerin 
nasıl karşılandığında bağlıdır.

(Cevap E)



51ÖABT • PDR / Rehber Öğretmen •4•

KPSS/ÖABT/RHBR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

52. Ortaöğretim dönemi mesleki rehberlik açısından kri-
tik dönemdir. Bunun temel nedeni bu dönemde bire-
yin mesleki karar vermesidir. Ancak çağdaş gelişim-
sel anlayışı temele alan mesleki rehberlik yaklaşımı 
süreci bir gelişim süreci olarak görür. Bu açıdan or-
taöğretim döneminde bireyin mesleki yaşamı bütün 
olarak görmesi ve kendisi için kariyer planı yapması 
desteklenmelidir.

(Cevap E)

53. Çocuk ileride isteyebileceği mesleğin ne olacağını 
düşünür ve keyfi/hayali seçimler yapar. Geçici (de-
neme) seçim dönemi Deneme dönemidir, Gerçekçi 
dönem Gerçekçi seçimlerin yapıldığı dönemdir. Bi-
reyin bu dönemde kararları kesinleşir ve seçimini ya-
par. Billurlaşma Tüm içsel ve dışsal faktörleri değer-
lendirip seçenekleri içerisinden belli bir mesleki ama-
ca bağlanmadır. Belirleme kesinleşir ve buna bağlı 
özel planlar yapılır. 

(Cevap B)

55. E-rehberlik modülünde 3 hedef düzeyi vardır. Unlar 
genel, yerel ve özel hedeflerdir. Genel hedefler ba-
kanlık, yerel hedefler il, özel hedefler de okul düze-
yinde belirlenir. Özel hedefler okulun özelliklerine, 
öğrencilerin ihtiyaçlarına, genel ve yerel hedeflere 
uyumlu olacak şekilde belirlenir ve okul müdürü ta-
rafından sisteme girilir. Rehberlik hizmetleri kapsa-
mında yapılacak ekinlikler de bu hedeflere uygun ol-
malı, bu hedefleri gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. 
Hedefler etkinliğe göre değil etkinlikler hedeflere gö-
re belirlenir.

(Cevap E) 

56. Destek hizmetler, dolaylı yoldan öğrencinin kişisel, 
sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimini destekleyen reh-
berlik hizmetleridir. Müşavirlik, işbirliği ve mesleki ge-
lişim kapsamında yapılacak çalışmalar destek hiz-
metler kapsamında yer almaktadır

(Cevap D)

57. Değerlendirme sürecinde uzun vadeli çıktılar, prog-
ramın öğrenciler mezun olduktan sonraki etkilerini 
değerlendirmeye odaklanır ve bununla ilgili çıktılar 
ancak izleme çalışmaları ile elde edilebilir

(Cevap B)

54. Rehberlik hizmetlerini değerlendirme süreci hedef 
belirleme ile başlar. Değerlendirmenin hangi amaç-
la gerçekleştirileceği bundan sonraki diğer basamak-
ları da şekillendirir. Amaç belirlendikten sonra iş ve 
işlemelere ilişkin planlama yapılmalıdır. Bu aşama-
dan sonra değerlendirmede veri toplamak için kulla-
nılacak ölçme araçları seçilmelidir. Bu araçlar uygu-
lanıp gerekli veriler toplanmalı ve sonra bu verilerle 
amaçlar karşılaştırılmalıdır.

(Cevap D)
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61. Gelişimsel yaklaşım öğrencilerin gelişim görevlerine 
odaklanır. Birey tüm yönleriyle ele alınır ve gelişimi-
ni sağlıklı biçimde sürdürebilmesi için desteklenme-
si amaçlanır. Bu açıdan rehberlik probleme odaklan-
maz, dolayısıyla rehberlik hizmetleri de sadece prob-
lemli bireylere yönelik bir hizmet olarak değerlendi-
rilmez. Gelişim ödevleri tüm bireyler için söz konusu 
olduğundan rehberlik de tüm bireylere dönüktür.

(Cevap E)

62. Özel eğitim hizmetlerinin özel eğitim ihtiyacı olan bi-
reyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün ol-
duğu kadar ayırmada n, toplumla etkileşim ve karşı-
lıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde plan-
lanıp yürütülmesi esastır. Bu ilke doğrultusunda D 
seçeneğindeki ifade yanlıştır.

(Cevap D)

63. İletişim engeli iletişimi sekteye uğratan ve devamını 
engelleyen her türlü sözlü sözsüz mesajlardır. Yar-
gılamak, suçlamak, durumu yorumlayıp analiz etmek, 
nasihat ve akıl vermek sıklıkla karşımıza çıkan en-
gellerdir. Seçeneklerde verilenlerden B seçeneğin-
de ise engelden çok bir empatik dil söz konusudur. 
Bu karşıdakini anlama çabasının göstergesidir.

(Cevap B)

58. Gizlilik ilkesi soruda da belirtildiği üzere rehberlik ve 
psikolojik danışma sürecinin en temel ilkelerinden-
dir. Danışman bu ilke doğrultusunda danışanına ait 
bilgileri onun rızası dışında üçüncü kişi ve kurumlar-
la paylaşamaz. Ancak danışanın ya da başka birinin 
hayatı söz konusuysa (intihar, birini öldüreceğini söy-
leme), kamusal zarar ya da danışanın ya da başka 
birinin cinsel fiziksel istismarı söz konusu ise gizlilik 
ilkesi ortadan kalkar. I numaralı ifade ise bir davra-
nış ve kişilik problemidir danışma sürecindeki bu ve 
benzeri bilgilerin gizliliği korunmalıdır

(Cevap C)

59. Dördüncü düzey bilgi çok gizli nitelikteki bilgilerdir. 
Bu düzeyde bilgiler kilitli dolaplarda saklanır. Psiko-
lojik inceleme ve psikyatrik değerlendirme sonuçla-
rı, sosyal hizmet raporları, tıbbi ve yasal inceleme 
sonuçları bu düzeyde bilgilerdir.

(Cevap C)

60. Cinsel, duygusal ya da fiziksel açıdan ihmal ve istis-
mar edilen; eğitim, ekonomik ya da sağlık yönünden 
ihmal edilen; madde kullanan/bulunduran/satan öğ-
rencilere yardım sunmak amacı ile yetkili kişi ya da 
kurumlara bildirim yapma zorunludur. Bu durumları 
bilip de sessiz kalmak vicdani ve mesleki açıdan uy-
gun değildir.

(Cevap E)



53ÖABT • PDR / Rehber Öğretmen •4•

KPSS/ÖABT/RHBR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

64. İlköğretim döneminde rehberlik çalışmalarında öğ-
renci ile doğrudan yapılan çalışmalar sınırlı olduğu 
için rehberlik etkinlikleri öğrencinin çevresine ve çev-
resindeki kişilere odaklanmaktadır. Bu dönemde öğ-
retmen oldukça önemlidir, öğretmenin öğrencilere 
yaklaşımı ve oluşturduğu sınıf ortamı destekleyici ol-
malıdır. Erikson’a göre başarıya karşı yetersizlik kar-
maşasının yaşandığı bu dönemde çocuklar için öğ-
renmek, başarmak, başarılarına takdir görmek kritik-
tir. Bu açıdan işbirlikli olumlu öğrenme ortamları ki-
şilik gelişimleri açısından daha destekleyicidir.

(Cevap A)

65. Sorun alanına göre tüm rehberlik çalışmalarında iş-
birliği esastır. Ancak öğrenci ile ilgili tüm bireylerin 
yeterli bir rehberlik anlayışıyla ve işbirliği ile yürüttü-
ğü hizmetler amacına ulaşabilir. Eğitsel rehberlik ça-
lışmaları başarısızlık yaşayan öğrencilere değil tüm 
öğrencilere yönelik olmalıdır. Çoğunlukla gruba yö-
nelik sunulan bu hizmetlerde hedefler somut ve net 
biçimde belirlenmelidir.

(Cevap A)

66. Kapsamlı gelişimsel rehberlik programının dört te-
mel program öğesi vardır. Bunlar

 1. Rehberlik müfredatı

 2. Bireysel planlama

 3. Müdahele hizmetleri

 4. Sistem desteği

 Müdahele hizmetleri şu yardımları içermektedir

 • Yardım gereken, acil durum ve ihtiyaç gösteren 
ya da sorun yaşayan öğrencilere yönelik psiko-
lojik danışma ve krize müdahale etkinliklerini içe-
rir.

 • Psikolojik danışma

 • Krize müdahale

 • Psiko-sosyal müdahale

 • Şiddeti önleme ve azaltma

 • Sevk

 • Risk altındaki çocuklara dönük hizmetler

 Sınıf rehberliği çalışmaları ise rehberlik müfredatı 
kapsamında yer almaktadır

(Cevap D)

68. Oryantasyon yani duruma alıştırma hizmetleri özel-
likle okula yeni başlayanlar için ve yoğunluklu olarak 
da okulun açıldığı ilk haftalarda sunulan bir hizmet-
tir. Temel amaç bireyin yeni ortama alışmasını sağ-
lamak, uyumsuzlukları önlemektir. Verilen örnek du-
rumda Fırat için oryantasyon hizmetleri etkili biçim-
de sunulsaydı okulun fiziki koşullarını tanırdır.

(Cevap A)

67. Dönem ortasında okula yeni gelen bir öğrencinin oku-
lu, personeli, çevresini vb. tanımaya ihtiyacı vardır. 
Bu çalışmalar oryantasyon hizmetleridir. Bu hizmet-
ler sunulursa öğrenci ortama daha kolay uyum sağ-
layacaktır. Öğrencinin öğretmeninin konu hakkında 
bilgilendirilmesi ve yapılacak çalışmalarda koordi-
nasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar da müşavir-
lik hizmetleri kapsamında yer almaktadır.

(Cevap E)

69. Bireyselleştirilmiş eğitim programları özel eğitim hiz-
metlerinin temelini oluşturur. BEP özel eğitime ihti-
yacı olan bireyin kendi özelliklerine ve ihtiyaçlarına 
uygun eğitim almasını garanti altına alır. BEP bir ki-
şinin değil bir ekibin sorumluluğundadır. Okul Psiko-
lojik danışmanı BEP biriminin üyesidir, ancak BEP 
Okul psikolojik danışmanı tarafından hazırlanır de-
mek doğru değildir.

(Cevap B)



54ÖABT • PDR / Rehber Öğretmen •4•

KPSS/ÖABT/RHBR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

71. Psikolojik danışmanın Şule’ye verdiği zaman cetve-
li onun çalışma alışkanlıklarının farkına varmasını 
sağlayacak bir bireyi tanıma tekniğidir. Şule ile çalış-
ma alışkanlıklarına yönelik görüşmesi ve ona bu ko-
nuda yardım sunması da bireysel rehberlik kapsa-
mındadır.

(Cevap A)

72. Bireye sunulacak rehberlik hizmetlerinde bireyin ge-
lişim özellikleri ve psikolojik ölçme aracının sonuçla-
rı birlikte değerlendirilir. Hiçbir araç ne kadar güveni-
lir ve geçerli olursa olsun birey hakkında yeterli bilgi 
veremez. Birey hakkında çeşitli kaynaklardan elde 
edilen bilgiler bir arada değerlendirilmelidir

(Cevap C)

73. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verim-
liliği ve etkililiği okulda öğrenci ile ilgili herkesin işbir-
liği içinde olmasını gerektirir. Veli, yöneticiler ve öğ-
retmenler yeterli düzeyde rehberlik anlayışına sahip 
olmalı ve rehberlik çalışmalarında etkin rol almalı ve 
işbirliği içinde çalışmalıdır.

(Cevap D)

74. Mesleklerin yapısı ve iş yaşamında meydana gelen 
değişimler bireylerin meslek seçimini güçleştirmek-
te ve meslek yaşamlarını zorlamaktadır. Ancak bu 
gelişmeler psikolojik değil sosyolojik temeller kapsa-
mındadır.

(Cevap C)

75. Desteklemeye yönelik hedefler, danışanın neler yap-
tığını, ne düşündüğü, nasıl hissettiğini anlaması ko-
nusunda verilen yardımları içermektedir. Danışanın 
istenmeyen bir durumla başa çıkması ya da çözüm 
bulması sürecine yardım etme ise iyileştirici- çare bu-
lucu hedefler kapsamında yer almaktadır.

(Cevap C)

70. Bir okulda rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli bir 
biçimde yürütülmesinin en temel şartı okuldaki tüm 
personelin ve velilerin ortak, doğru ve yeterli bir reh-
berlik anlayışına sahip olmalarıdır. Rehberlik hizmet-
leri psikolojik danışmanın tek başına yürüteceği ça-
lışmalar değildir. Bu açıdan Nevin Hanım ilk olarak 
ortak bir rehberlik anlayışı oluşturmaya çalışmalıdır.

(Cevap D)
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1. Özümleme var olan zihinsel şema ile yeni karşılaşı-
lan problem durumunu çözmek ve anlamlandırmak-
tır. Verilen örnek durumda Merve maske kavramını 
bilmektedir, yani maske şeması oluşmuştur. Karşı-
laştığı farklı maske onun dengesini bozmuş ama yi-
ne de onu var olan şema ile açıklamıştır. 

(Cevap C)

2. Öz kontrol bireyin kendi duygu, düşünce ve davra-
nışlarının farkında olması ve bunları kontrol edebil-
mesi, denetleyebilmesidir. Soruda verilen örnek ça-
lışmada amaç öğrencilerin davranışa geçmeden ön-
ce sakin kalmaları, kendilerinin farkında olmaları ve 
düşünerek kontrollü biçimde hareket etmelerini sağ-
lamaktır. 

(Cevap D)

3. Bronfenbrenner tarafından geliştirilen Ekolojik Sis-
tem Kuramı her bireyin davranışları üzerinde etkili 
olan bir ekolojik yapıdan bahseder. Bireyin ekolojik 
sistemi onu etkileyen farklı çevresel sistemler ve bu 
sistemlerin etkileşiminden oluşmaktadır.

(Cevap C)

5. Normatif tarihsel etki yani tarihsel zaman etkisi önem-
li olayların bu olayları yaşayanların gelişimleri üze-
rindeki etkidir. Savaşlar, kitlesel göçler, deprem, sal-
gın gibi olaylar belirli tarihsel zamanlarda ortaya çı-
kan ve bireyleri gelişimini etkileyen olaylardır.

(Cevap A)

6. Puberte ergenlik döneminde hızlı bedensel değişim-
leri kapsayan, ergenin birincil ve ikincil cinsiyet özel-
liklerini kazandığı dönemdir. Dönemde erkeklerde 
kas kızlarda yağ dokusunda bir artış meydana gelir, 
bu sebeple E seçeneğindeki ifade yanlıştır. 

(Cevap E)

4. Dil gelişiminde aşırı kurallaştırma çocuğun öğrendi-
ği dil kuralını kullanmaması gereken yerde de kul-
lanması yani aşırı genellemesidir. C seçeneğinde 
‘Benim iki kulaklarım var.’ İfadesinde –ler takısı ol-
maması şekilde kullanılmış. Çoğul ekini öğrenen ço-
cuk onu  aşırı genelleyerek kullanmıştır.

(Cevap C)

PDR / REHBER ÖĞRETMENLİĞİ
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7. Zararı ödeme yöntemi birinci tip cezadır. Birinci tip 
cezada davranıştan sonra kişi istenmeyen bir uyarı-
cı ve durumla karşı karşıya kalır. Sırayı temizleme 
örnek durumda Furkan için istenmeyen bir durum ya-
ni olumsuz bir uyarıcıdır. Davranıştan sonra bu du-
rumla karşılaşmak da birinci tip cezadır

(Cevap B)

8. İnsancıl kuram bireyin özgür iradesini ve kendi se-
çimlerini temele almaktadır. Öğrenme sürecinin etki-
li olabilmesi için duygusal açıdan rahat bir ortama ih-
tiyaç vardır. Öğrenci kendi seçimleri ve girişimleri ile 
başlattığı bir süreçte daha kalıcı öğrenir. 

(Cevap A)

9. Verilen örnek durumda babası prizi tamir ettiğinde 
ona beceriklisin diyor yani davranışını pekiştiriyor. 
Bu durumu gözleyen Metin için annesinin davranışı 
dolaylı pekiştirmedir. 

(Cevap C)

10. Fiziksel bir uyarana sürekli maruz kalma sonucunda 
bu uyaranın algılanmamaya başlanmasına alışma 
denir. Alışma ses, koku gibi fiziksel uyarıcılar ile ilgi-
lidir. Verilen örnek durumda Asuman Hanım bir süre 
sonra seslere aynı tepkiyi vermemiştir. Bu durum alış-
ma ya da duyusal uyum kavramı ile açıklanır.

(Cevap E)

11. İnsancıl kuramlar öğrenme ortamının duygusal yö-
nünü de dikkate alır. Birey bir makine olarak salt ras-
yonel bir varlık olarak görülmez. İnsan olduğu gibi, 
amaçlarıyla, ihtiyaç ve duygularıyla kabul edilir. 

(Cevap B)

12. Yabancı korkusu bağlanma sürecinin önemli bir bo-
yutunu oluşturmaktadır. Yabancı korkusu bağlanma-
nın seçici olduğunun göstergesidir. Çocuk sadece 
bağlandığı kişiye yakınlık göstermekte yabancı kişi-
lere karşı bu tepkileri vermemekte, yabancı kişilere 
karşı korku tepkileri vermektedir.

(Cevap D)

KPSS/ÖABT/RHBR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



58ÖABT • PDR / Rehber Öğretmen •5•

KPSS/ÖABT/RHBR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

13. Psikanalitik kurama göre davranışlarımızın temelin-
de cinsellik ve saldırganlık dürtüleri vardır. Bu dürtü-
ler çocuğun oyun ortamındaki davranışlarına da yan-
sır. Oyun yoluyla çocuklar bilinçaltında onları rahat-
sız eden travmaları da yansıtır.

(Cevap C)

14. Çocukların hemcinsi ebeveynle özdeşim kurarak ken-
di cinsiyetine ilişkin davranışları öğrendiği psikosos-
yal gelişim dönemi fallik dönemdir. Fallik dönemde 
erkeklerde odipus, kızlarda elektra karmaşası yaşa-
nır. Bu karmaşayı aşmanın yolu özdeşimdir.

(Cevap D)

15. Mantığa bürüme yapılan yanlış bir davranışa akla 
uygun gerekçeler üretmedir, kısaca yalan söyleme, 
bahaneler üretmedir. I numara mantığa bürüme için 
örnektir. II nuaralı örnekte ise yok sayma yani inkar 
durumu söz konusudur.

(Cevap C)

17. Gestalt Kuramına göre uyaranları şekil zemin algısı 
içerisinde algılarız. Her zaman için dikkatimi yönelt-
tiğimiz, algıladığımız uyaranlar şekil arka planda ka-
lan ve dikkat etmediklerimiz ise zemin konumunda-
dır. Verilen hikayede kitap algılanan uyarandır ve şe-
kil konumundadır.

(Cevap B)

18. Parçada verilen ruhsal yapı ilkesi eşdeğerliktir. Kişi-
liğin farklı bölümleri enerji için rekabet edince bazı 
bölümlere daha az enerji kalabilir. Bu durumda kişi-
liğin o yönü tam olarak gelişmeden kalır. Bu da kişi-
liğin bütünleşmesini engeller.

(Cevap B)

16. Cinsel gelişim açısından işlem öncesi dönem cinsi-
yet değişmezliği ve sürekliliğinin kazanıldığı dönem-
dir. Çocuk cinsiyet değişmezliği ile saç, kıyafet, sa-
kal gibi unsurlar değiştiğinde cinsiyetin değişmeye-
ceğini anlamasıdır. Saçlarını kestiren kadının erkek 
olacağını düşünme cinsiyet değişmezliğinin kazanıl-
madığını gösterir.

Sandra Bem’in Toplumsal Cinayet Şema Kuramı
Bu kuram, Kohlberg’in bilişsel gelişim yaklaşımı ile 
Bandura’nın sosyal öğrenme yaklaşımına dayan-
maktadır. Buna göre, kuram, toplumsal cinsiyetin 
gelişiminde hem bilişsel yapıların hem de öğren-
menin önemli olduğunu belirtmektedir.
Bem’e göre çocuklar, toplumsal cinsiyete ilişkin bil-
gilerini çevrelerindeki insanlarla etkileşiminin ya-
nında, kadınsılık ve erkeksilik ile ilgili kültürel ta-
nımlara yönelik kendi bilişsel işlemleri yoluyla or-
ganize etmektedir.

(Cevap D)
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19. Gestaltterapide beden dili oldukça önemlidir. Danış-
ma sürecinde danışman, danışanın bazı duyguları 
fark etmesi için bazı beden dili hareketlerini abart-
masını isteyebilir. Bu farkındalığı arttırır.

Psikoterapi ve Dalgalar
Birinci Dalga Psikoterapileri:
• Patolojiyi, travmayı, geçmiş nedenleri inceler.
• Terapist tek söz sahibidir.
• Geçmişe odaklı
• Genellikle Freudyen psikolojiyi ve psikanalizi içe-
rir.
İkinci Dalga Psikoterapileri:
• İkinci Dünya Savaşı’nın ardından geldi.
• Daha kısa süreli ve hedefe yönelik
• Danışanın daha çok ilgisini çekmek isterler.
• Şimdiye odaklıdır.
• Davranışsal, Bilişsel, Gestalt, EMDR
Üçüncü Dalga Psikoterapiler:
• 1980 sonrası
• Bakış, pataloji ve hastalıktan sağlık ve iyiliğe çev-
rilmiş
• Psikoterapi karşılıklı bir işbirliği çağrısıdır.
• Şimdi ve geleceğe odaklı

(Cevap B)

20. Yapılama, psikolojik danışmanın ilk oturumunda kul-
lanılması gereken bir beceridir. Psikolojik danışma-
ya yeni gelen, psikolojik danışma hakkında pek bir 
şey bilmeyenlere bilgi vermek amacıyla kullanılır. Çok 
fazla uzun olmamalıdır. Ayrıca psikolojik danışma ku-
rallarından bahsetmek de yapılama içerisinde yer 
alır.

(Cevap A)

21. I. danışmanın kendi yaşantısını ve duygusunu pay-
laşması kendini açmadır. II. Terapötik ilişki içinde da-
nışanla danışmanın o andaki etkileşimine ilişkin şim-
di ve buradalığı denir. III.Somutluk, psikolojik danış-
manın, danışanı genel konuşturma yerine, belirgin, 
kendine özgü, duygu değer, düşünce ve sorunları 
anlatması için güdülemesi ve cesaretlendirmesidir.

(Cevap B)

23. Akılcı-duygusal-davranışçı terapinin temel varsayı-
mı; insanların olayları ve yaşadıklarını yorumlama 
biçimlerinin, yaşadıkları psikolojik sorunlara yol açtı-
ğı şeklindedir. İnsanların hem akılcı ya da mantıklı, 
mantık dışı veya hatalı düşünme potansiyeliyle doğ-
duklarını varsayar. Ellis, kendi iç konuşmalarımızın 
bulunduğunu, sürekli olarak kendi kendimizi değer-
lendirerek kendimize bir değer atfettiğimizi ve kendi 
kendimizi etkilediğimizi belirtir.

(Cevap B)

24. Parçada temel anlayışı verilen danışma kuramı ger-
çeklik terapisidir. Gerçeklik terapistleri genel olarak 
problemin temel kaynağını mutsuz bir ilişki ya da iliş-
ki kuramamakta ararlar ve terapide hızlıca bu konu-
lara odaklanırlar. Bu süreçte ise danışanın içinde bu-
lunduğu ilişkide yalnızca kontrol edebileceği durum-
lara dikkati çekerler. Terapi sürecinde danışan tara-
fından gelebilecek şikayet etme, diğerlerini suçlama 
ve eleştirme gibi eğilimlere asla izin vermezler. Ger-
çeklik terapisi yaklaşımına göre bütün yaptıklarımızı 
biz seçiyorsak seçimlerimizden de yine biz sorumlu 
olmalıyız. Terapist, danışanların yaptıklarından so-
rumlu olduğu gerçeğini her zaman göz önünde bu-
lundurmalıdır. Gerçeklik terapisine göre insanlar ola-
rak biz geçmişin ürünleriyiz. Ancak değiştiremeyece-
ğimiz bu geçmişe rağmen, şimdiki yaşantımızda da-
ha iyi işlev gösterebiliriz. Bu anlamda gerçeklik tera-
pisi, bireylerin ilk yaştaki zorluklarının bugün üstesin-
den gelebilme kapasitesine vurgu yapmasıyla psiko-
dinamik yaklaşımlardan ayrılır.

(Cevap B)

22. Adler’e göre tek çocuğun kendine ait sorunları var-
dır, paylaşmada sıkıntıları vardır, bağımlıdırlar, ilgi 
odağı olmak isterler, işbirliği yapmayı öğrenemeye-
bilirler.

(Cevap E)
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26. Disosiyatif bellek yitimi yaşayan bir kişi önemli kişi-
sel bilgileri, genellikle de travmatik yaşantıyla ilgili bil-
gileri hatırlayamamaktadır. Yani unutulmuş bilgiler 
genellikle kişinin yaşamındaki stresli ya da travma-
tik olaylarla ilgilidir. Bellekteki(hafızadaki) boşluk sı-
radan bir unutkanlıkla açıklanamayacak kadar ge-
niştir. Bilgi kalıcı olarak unutulmaz ancak bazen kı-
sa bir süre, bazen de yıllarca süren bellek yitimi anı-
ları, geri getirilemez. Bellek yitimi aniden başlayıp, 
aniden sona erebilir. Disosiyatif bellek yitiminde anah-
tar belirti, hastanın hafızasında depolanmış bilgile-
rin hatırlanamamasıdır. Kişiye ilişkin önemli bilgileri 
hatırlayamamak unutkanlıktan çok daha yoğun olan 
bir durumdur.

(Cevap A)

27. Travma Sonrası Stres Bozukluğunun üç tip belirti kü-
mesi vardır:

 1. Travmanın anılarından kurtulamamak: Çok ra-
hatsız edici, beklenmedik şekilde oluşan, trav-
mayı tekrar yaşıyormuş gibi görüntüler (flashba-
ck) veya kâbuslar görmek, olayı hatırlatan bir şey 
olmasa da sürekli akla gelmesi, olay hatırlandı-
ğında çarpıntı, terleme gibi bedensel rahatsızlık 
duyulması.

 2. Travmayı hatırlatan durumlardan kaçınmaya ça-
lışmak: Duygusal olarak uyuşuk olmak ve trav-
mayı hatırlatan insanlardan, olaylardan, aktivite-
lerden kaçınmak, uzak durmak.

 3. Aşır derece tetikte olma belirtileri: Uyumak ve 
konsantre olmakta zorlanmak, tedirgin olmak, he-
men sinirlenmek ve öfkelenmek, ufak seslerle ir-
kilmek gibi.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Tanı Sistemi
DSM-5
1952’de Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal bozuk-
luklar Tanı ölçütleri Başvuru El Kitabı’nı (DSM) ya-
yımladı. DSM’nin her versiyonu belli iyileştirmele-
ri içerir. Üçüncü versiyonla başlayan ve bugün de 
devam eden bu çabalar ile daha güvenilir ve daha 
geçerli tanısal kategoriler yaratılmaya çalışılmıştır.
1952 → DSM
1968 → DSM-II
1980 → DSM-III
1994 → DSM-IV
2000 → DSM-IV-TR
2013 → DSM-V

(Cevap B)

25. Görmezden gelme istenmeyen öğrenci davranışları 
için izlenebilecek bir yoldur. Ancak görmezden gel-
me daha çok basit, geçici ve ilgi çekme amaçlı dav-
ranışlarda işe yaramaktadır. Soruda verilen durum-
da görmezden gelme, olumsuz tutumlar ve eksik öğ-
renmeler için harekete geçmeme sorunu daha da ka-
rışık ve köklü hale getirecektir. 

(Cevap D)

28. Murat’ın alkol alışkanlığı düzenli kullanım aşamasın-
dadır. Olumlu tavır aşaması tutumlarla ilgilidir. Dene-
me aşaması madde ile tanışma aşamasıdır. Düzen-
li kullanımda sorudaki örnekte olduğu gibi madde 
alınmaktadır, bu aşamada kişi kontrollü olduğunu ile-
ri süre, isterse bırakabileceğini söyler. Ancak zorla-
yıcı yaşam koşulları ve stres gibi faktörler kişiyi ağır 
kullanıma ve sonrasında da bağımlılığa götürebilir.

(Cevap C)
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29. Histrionik Kişilik Bozukluğu genç yaşlarda başlar. Aşı-
rı duygusaldırlar. Hemen her kötü durumu dert edip 
ağlarlar. Sürekli ilgi beklerler. İlgi odağı olmadığı du-
rumlarda rahatsız olurlar. Frapan giyim, baştan çıka-
rıcı jestler, sözler sıkça başvurdukları şeylerdir. De-
rinlemesine bir duygusal ilişki kuramazlar. Yüzeysel 
kalırlar. Yani yaptıkları davranışların diğerlerindeki 
etkisini pek hesaba katmazlar. Başkalarını etkilemek 
ana hedeftir. İçerik önemli değildir. Başkalarını etki-
lemeye yönelik ve içerikten yoksun bir konuşma bi-
çimleri vardır. Gösteriş yapar, yapmacık davranır ve 
duygularını aşırı bir abartı ile gösterirler. Kısacası te-
atral davranışlar sergilerler.

(Cevap E)

30. Seçeneklerde verilen örnek durumlarda A seçene-
ğindeki kişisel sıkıntıya aittir. Diğer seçeneklerde ve-
rilen örneklerde ise sosyal normlara uymayan dav-
ranış ölçütü söz konusudur.

(Cevap A)

31. Soruda verilen örnek durumda depresyon belirtileri 
söz konusudur. Meliha Hanım bu depresif belirtileri 
belirli dönemlerde yaşadığı için süreğen değil majör 
depresif bozukluk söz konusudur.

(Cevap A)

32. Pika sendromu bir aydan uzun süren, besin olarak 
kabul edilmeyen maddelerin ( toprak, kağıt, saç, bo-
ya, kül, kil vb.) devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilme-
si alışkanlığıdır. Pika sendromunun tam olarak ne-
deni bilinmemekle beraber demir eksikliği, çinko ek-
sikliği ve yetersiz beslenme en yaygın nedenler ara-
sındadır. Ancak kimi zamanda psikolojik sorunlar da 
yabancı madde yeme alışkanlığına neden olabilmek-
tedir.

(Cevap C)

33. Rehberlik ve psikolojik danışma sürecinde kullanılan 
tüm bireyi tanıma tekniklerinin amacı bireyin kendini 
daha iyi tanımasını ve anlamasını sağlamaktır. Bu 
sebepten dolayı bireyin kendini tanımasına yardım-
cı olmayacak bir teknik uygulanmaz. Uygulanan tek-
niklerin sonuçları da öğrenciyle bu amaç doğrultu-
sunda öğrenciyle paylaşılır.

(Cevap B)

36. Aylin Hanım'ın kullandığı bireyi tanıma tekniği eksik 
cümle tamamlamadır. Projektif testler kategorisinde 
yer alır. Birey eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle 
ilgilerini, tutumlarını, arzu, beklenti, sıkıntı ve istek-
lerini yansıtır. Duygu ve düşüncelerini bu yolla ifade 
eder.

(Cevap D)

34. Çağdaş rehberlik anlayışı gelişimsel temellidir. Geli-
şimin ilkeleri rehberlik hizmetlerine de yön verir. Ge-
lişim ilkelerinden biri olan bütünlük bireyi tanıma hiz-
metleri için de söz konusudur. Nasıl gelişim bir bü-
tünse birey de bütün olarak ele alınmalıdır. Bireyi ta-
nıma teknikleri ile birey hakkında elde edilen bilgiler 
birbirinden ayrı ve kopuk biçimde değil bir bütün ola-
rak ele alınıp değerlendirilmelidir.

(Cevap C)

35. Sosyometri matrisini incelediğimizde;

 • Aysel ve Cemil’in hiç kimse tarafından seçilme-
diğini (A doğru)

 • Cemil ile Aysel’in birbirlerini seçmediklerini (B 
doğru)

 • Davut’un Erdem’i seçmediği hâlde Erdem’in Da-
vut’u seçtiğini (C doğru)

 • Davut ve Burak’ın birbirlerini seçtiklerini görürüz. 
(D doğru)

 • Ancak sınıfın en çok sevileni 3 puan alan Burak 
değil, 6 puan alan Davut’tur.

(Cevap E)
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39. Soruda verilen otobiyografi değerlendirmede dikkat 
edilecek noktalar ve bunlardan elde edilebilecek bil-
gilere ilişkin eşleştirmede I ve III uygundur. II numa-
ralı eşleşme uygun değildir. Otobiyografinin genelin-
deki tutarsızlık çoğunlukla bir şeyi gizleme çabasın-
dan kaynaklanır. Kişinin genel duygu durumu hak-
kında ipucu yazının genel izleniminden elde edilir

(Cevap D)

37. Tipik davranış testlerine üç tip hata karışmaktadır. 
Bunlar:

 • Orta yol cevap verme - boş bırakma,

 • Yanıltma,

 • Sosyal kabul.

 Soruda verilen örnek durumda adayların kendini ol-
duğu gibi değil işine geldiği olmak istediği gibi gös-
terdiği vurgulanmıştır. Bu hata yanıltma hatasıdır. Ya-
nıltma hatasında testi alan sorulara amacına göre 
cevap verir.

(Cevap B)

38. Envanterler geçerlik ve güvenirliği yüksek, objektif 
araçlardır. Bu da birey ve grupların sonuçlarını kar-
şılaştırma olanağı sunar.  Envanterler bireylerin özel-
liklerini ölçmekle birlikte, bu özelliklerin altında yatan 
nedenler, etmenler ve güdüler hakkında açıklayıcı 
bilgiler vermez. Örneğin kişinin bir alan yönelik ilgi-
sini verir ancak bu ilginin neden oluştuğu veya altın-
da hangi güdünün yattığını vermez.

(Cevap C)

40. Toplu dosya kendi başına öğrenci hakkında bilgi top-
lamaya yarayan bir teknik değil, öğrenci hakkında 
toplanan bilgilerin kaydedildiği bir araçtır. Toplu dos-
ya öğrenci hakkında sistemli biçimde bilgi toplama-
ya ve bunların bütünlük içerisinde görülmesine fırsat 
verir

(Cevap D)

41. Bağdaşım, benlik tasarımı içerisinde kişisel yaşantı-
ların gerçeklere uygun sembolize edilmesi ve yaşan-
tılar, bilinç ve anlatım arasında tutarlık olmasıdır. Kı-
saca benlik tasarımı ile yaşantıların tutarlı ve uyum-
lu olmasıdır. Yaşantılarda korkunun yokluğu yaşan-
tıya açık olmadır. 

(Cevap B)

42. Verilen örnek durumda danışanın direnci söz konu-
sudur. Direnç danışma sürecinde sıklıkla karşılaşı-
lan bir durumdur. Danışanın zor durumlarda veya 
kendini açmak istemediğinde gözlenen bir davranış-
tır. Konuşurken duraklama, kekeleme, düşünme, söy-
lenen sözü değiştirme ve konuyu değiştirme çabala-
rı direncin işaretleridir.

(Cevap C)
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43. Grupla danışma sürecinde lider grup üyelerinin se-
çiminde yaş, cinsiyet, kişilik özellikleri ve sosyo eko-
nomik düzeylerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu 
ölçütlerden üyelerin yaş ve sosyo ekonomik düzey 
açısından homojen olmasına grubun cinsiyet dağılı-
mının da heterojen olmasına dikkat etmelidir

(Cevap B)

44. Değiştirme (Modification). Bir üyenin başka bir üye-
ye uygun olmayan bir tarzda verdiği uyarıyı veya ge-
ri bildirimi liderin kabul edilebilir bir tarza dönüştüre-
rek iletmesidir. Soruda verilen örnek durumda danış-
man bu beceriyi kullanmıştır.

(Cevap D)

45. Bir psikolojik danışma grubunda sonlandırmanın ne 
zaman olacağını kestirmek kolay değildir. Yapılandı-
rılmış psikolojik danışma gruplarında grup oturumla-
rının ne kadar süreceği önceden belirlenmektedir.

(Cevap E)

46. Virginia Satir, Aile Terapisi hareketinin en önemli ön-
cülerinden biri ve aile terapisini sadece profesyonel-
lere değil aynı zamanda topluma da getiren terapi 
sanatkarıdır. Eğitim ve terapide insanlarla çalışarak 
insan potansiyelini geliştirmeye kendini adamıştır. 
Satir’in terapisi insancıl, varoluşçu, sistemik, bütün-
cül ve yaşantısaldır. ‘Patoloji’ye odaklı bir yaklaşımı 
benimsemez ama sürece odaklanarak ‘gelişimi’ 
amaçlar.

 Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi’nin 
Temelindeki İnanışlardan Bazıları;

 • Hepimizin gelişmek ve sorunlarla başa çıkabil-
mek için gerekli içsel kaynakları vardır.

 • İnsanların kendi öz değerlerini harekete geçire-
cek kendi içsel hazinelerini bulmaya gereksinim-
leri vardır.

 • İnsanlar bildikleri kadar elinden gelenin en iyisi-
ni yaparlar. Daha iyisini öğrenince, daha iyiyi uy-
gularlar.

 • Umut değişimin en önemli parçasıdır. Sevgi ve 
destekleyici ortamların yaratılması beraberinde 
gelişmeyi getirir.

 • Problem problem değildir; onunla nasıl başa çık-
tığımız problemdir. Başa çıkış şeklimiz bizim öz 
değerimizin yansımasıdır. Öz değer arttıkça ba-
şa çıkış daha bütüncül olur.

(Cevap D)

47. Görev-İş grupları bir arada çalışan kişilerin beraber 
çalışmasını kolaylaştırmayı hedefleyen geniş bir alan-
da kullanılan gruplardır. Belirli bir amacı gerçekleş-
tirme için düzenlenmiş gruplardır. Süreç odaklı ve bi-
lişsel yönelimlidir

(Cevap E)

48. Roe’nun İhtiyaç Kuramına göre mesleki tercihleri bi-
reyin psikolojik ihtiyaçları belirler. Kurama göre ebe-
veynin çocuk yetiştirme yaklaşımı ve bireyin erken 
çocukluk deneyimleri psikolojik ihtiyaçlarını şekillen-
dirmede etkili olduğu için mesleki tercihleri de belir-
lemektedir.  

(Cevap E)
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49. Ortaokul kademesinde yürütülecek mesleki rehber-
lik hizmetlerinin özünü bireyin kendine yönelik bir far-
kındalık kazanmaya başlaması ve mesleklere, iş ya-
şamına ve çalışmaya yönelik olumlu tutumlar kazan-
malarını sağlamaktır. Kendi özelliklerine uygun mes-
leki tercih ise lise dönemde öz konusu olan bir mes-
leki gelişim görevidir

(Cevap A)

51. Gerçekçi kişilik tipi özelliklerini taşıyan bireyler, ho-
bilerinde ya da işlerinde alet veya makine kullanmak-
tan hoşlanırken soyuttan veya teoriden hoşlanmayıp 
somut ya da pratiğe yönelirler. Gerçekçi tiplerin me-
kanik ilgisi ve yeteneği gelişmiştir. Bu bireyler sosyal 
beceri gerektiren durumlarda başarılı olamazlar ve 
sözel etkileşim gerektiren işlerden sıkılırlar. Çatı onar-
ma, elektronik ve otomotiv tamiratı, çiftçilik ve tesi-
satçılık gibi teknik alanlarda çalışmaktan hoşlanan 
bu bireyler çoğunlukla problemlere, mekanik veya ki-
şisel olsun, pratik ve problem çözmeye dayalı bir tu-
tum ile yaklaşırlar.

(Cevap E)

50. Frank Parsons, meslekleri yetenek, beceri ve kişilik 
özellikleri ile eşleştirme fikrini geliştirdi. Parsons, mes-
leki rehberlik hareketinin kurucusu olarak kabul edil-
mektedir. Daha sonra Meslek Seçim Özelliği ve Fak-
tör Teorisi olarak geliştirilen yetenek eşleştirme yak-
laşımını geliştirdi. Parsons teorisinin merkezinde eş-
leştirme kavramı vardır. Yani bireysel özellikler ile 
mesleki özellikler ne kadar uyumlu olursa birey o 
meslekte o derece başarılı ve mutlu olur.

(Cevap D)

52. Meslek faaliyetlerinin sonucunda bireyin beklediği 
doyum mesleki değerdir. Ginzberg’in kuramına göre 
11-17 yaş arasını kapsayan dönem deneme döne-
midir. 15-16 yaş değer basamağıdır. Değer basama-
ğında kişi ‘bu benim için önemli’ ‘Meslek bana bun-
ları sağlamalı’ düşünceleri ile yani mesleki değeri ön 
planda tutarak tercih yapar.

(Cevap D)

53. Kariyer olgunluğu, kişinin biyolojik ve sosyal gelişi-
minin sonucu olarak içinde bulunduğu gelişim döne-
mine ait gelişimsel görevleri yerine getirmeye hazır 
olması olarak tanımlamaktadır.

Motor (Hareket) Gelişim Dönemleri
Gallahue, Ozmon ve Goodway Kum Saati Mode-
li’nde hareket gelişimini dönemler içinde ele almış.
Refleksif hareketler dönemi
• Bilgi toplama evresi (uterus içi - 4 ay)
• Bilgi çözme evresi (4 ay - 1 yaş)
İlkel hareketler dönemi
• Reflekslerin sonlandığı evre (0-1 yaş)
• İlk kontrol evresi (1-2 yaş)
Temel hareketler dönemi
• Başlangıç evresi (2-3 yaş)
• İlk evre (4-5 yaş)
• Olgunluk evresi (6-7 yaş)

(Cevap A)

54. Gelişimsel rehberlik anlayışı bireyin gelişim dönemi 
özelliklerine odaklanıp gelişim görevlerini gerçekleş-
tirmesinin desteklenmesine dayanmaktadır. Gelişim 
ödevleri tüm bireyler için söz konusu olduğuna göre 
rehberlik de tüm bireylere dönük hizmetler olmalıdır. 
Gelişimsel anlayışa göre hazırlanan bir rehberlik prog-
ramında sorunu olmayanları ya da herhangi bir öğ-
renci grubunu dışarıda tutma söz konusu olamaz.

(Cevap C)
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55. Genel Hedef, Bakanlık tarafından, her eğitim-öğre-
tim yılı için rehberlik hizmetlerine ilişkin öncelikli ihti-
yaçlar doğrultusunda belirlenen ve eğitim kurumları-
nın yıllık rehberlik programında yer vermekle yüküm-
lü olduğu çalışmalardır. Genel hedeflerin sisteme gi-
rilmesi bakanlık tarafından gerçekleştirilir.

(Cevap B)

56. Yeni sistemde hazırlanan programlarda Önleyici ve 
Gelişimsel Hizmetler kapsamında yer alan çalışma-
lar şunlardır;

 • Sınıf Rehberlik Programı

 • Bireyi Tanıma Çalışmaları

 • Bilgi Verme Çalışmaları

 • Yöneltme ve İzleme
(Cevap A)

57. Çağdaş yaklaşıma göre programın temelini gelişim-
sel yaklaşım oluşturur. Öğrenci ihtiyaçları gelişimsel 
temelde öğrenci gelişim özelliklerine ve gelişim ödev-
lerine göre belirlenir. Gelişim ödevleri öğrenci reh-
berlik ihtiyaçları için en sağlam bilgiyi sunar.

(Cevap C)

58. Yetkinlik etik ilkesi psikolojik danışmanın mesleki sı-
nırlarını bilmesi, sunduğu hizmetleri eğitim ve for-
masyonuna uygun şekilde yürütmesidir. Aynı zaman-
da alandaki yeni gelişmeleri takip etmesini ve bu doğ-
rultuda kendi kişisel ve mesleki donanımlarını geliş-
tirmesini, bilimsel gelişmeleri temel alarak donanım-
larını geliştirmesini ifade eder. E seçeneğinde veri-
len durum gizlilik ilkesi ile ilgilidir.

(Cevap E)

59. Etik ilkelerde çalışanlar arasında ortak ilkeler oldu-
ğu gibi her mesleğin kendine has mesleki sorunlara 
uygun etik ilkeleri mevcuttur. Psikolojik Danışmanın 
karşılaşacağı mesleğine özgü etik ikilemler için ACA 
etik kodları, ASCA-Etik İlkeler Kılavuzu, Türk Psiko-
loglar Derneği Etik İlke ve Standartları ve MEB Reh-
berlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yöner-
gesi destek olacak araçlardır.

(Cevap E)

60. Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın karşılaştığı 
bir duruma ilişkin karar alma sürecinde seçenekler-
den her birinin etik açıdan kabul edilebilir bazı yön-
lerinin olması ancak tüm etik ilkelerin aynı anda tam 
olarak karşılanamamasından dolayı yaşanan karar-
sızlık etik ikilem olarak adlandırılır. Etik ikilem söz ko-
nusu olduğunda takip edilmesi gereken; ikilemin ta-
nımlanması, tüm etik ilkelerin, ilgili mevzuatın dikka-
te alınması, bütün eylem yollarının belirlenmesi, en 
uygun eylemin seçilmesi ve uygulama sonucunun 
değerlendirilmesidir.

(Cevap A)
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62. Soruda verilen rehberlik çalışmalarında temel konu 
teknoloji bağımlılığıdır. Bu konu problem alanına gö-
re kişisel sosyal rehberlik kapsamında yer almakta-
dır. Mehmet Bey çalışmayı okuduğu bir haber üzeri-
ne yapar, okulda henüz bu sorun gözlenmemekte-
dir. Çalışma sorun çıkmadan ilgili sorunlar yaşanma-
ması için yapılmaktadır yani önleyicidir.

(Cevap A)

63. I numaralı etkinlikte öğretmen gruba yönelik bir bil-
gilendirme çalışması yapmıştır. Yaptığı mesleki reh-
berlik çalışması birey sayısına göre grup rehberliği-
dir. II numaralı etkinlikte bireye yönelik bir çalışma 
vardır. Konu yine mesleki rehberliktir ve süreç bilgi-
lendirme ağırlıklıdır, yani yapılan çalışma bireysel 
rehberliktir

(Cevap B)

61. Krize müdahale rehberlik hizmetlerinin bir kriz duru-
munun hemen sonrasında işe koşulan işlevidir. Kriz 
durumu aniden ortaya çıkan, bireyin hayatını derin-
den etkileyen deprem, yangın, sel, yakının ölümü gi-
bi olaylardır. Deprem sonrası psikososyal müdaha-
le çalışmaları krize müdahale işlevi kapsamındadır.

(Cevap C)

64. Soruda belirtildiği üzere Mert Bey okulun ilk psikolo-
jik danışmanıdır. İlk olarak da daha önceden psiko-
lojik danışmanla çalışmamış öğretmenleri hizmetler-
le ilgili bilgilendirmek olmuştur. Rehberlik hizmetleri 
bir ekip işidir. Öğrenci ile ilgili herkesin ortak anlayış 
ve işbirliği olmadan hizmetler etkili biçimde yürütüle-
mez. Yapılan bilgilendirme etkinliğinin temel amacı 
da bu doğrultudadır.

(Cevap B)

65. Özel eğitimin en temel unsurlarından biri bireyselleş-
tirilmiş eğitim programıdır. Özel eğitim gereksinimi 
olan bireyin eğitimi kendi gelişim-öğrenme özellikle-
ri ve ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış bireyselleştiril-
miş programlarla (BEP) yürütülür. BEP tek bir kişinin 
sorumluluğunda değildir. BEP okul müdürü tarafın-
dan oluşturulan BEP birimi tarafından geliştirilir.

(Cevap B)

66. İletişimin en önemli unsurlarından biri de dinlemedir. 
Etkili iletişim için etkin dinleme gerekir. Etkin dinle-
menin özünde karşıdakine saygı ve onu anlamaya 
çalışmak yani empati vardır. Soruda verilen diyalog-
da baba çocuğu ilgiyle dinlemekte ve onu anlamaya 
çalışmaktadır. Onun duygu ve düşüncelerini anlama-
ya çalıştığını son cümlede dile getirmektedir.

(Cevap B)
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67. Eğitsel rehberlik okul, dersler, ders çalışma ve öğ-
renme ile ilgili konuları kapsayan rehberlik türüdür. 
Verimli ders çalışma, sınavlara hazırlık, öğrenme stil-
leri, ders-alan-okul seçimi gibi konular eğitsel rehber-
lik kapsamında yer alır. Soruda I ve III numaralı et-
kinlikler eğitsel rehberlik, II ve IV numaralı etkinlikler 
ise kişisel sosyal rehberlik kapsamında yer almakta-
dır.

(Cevap C)

68. İş ve meslek yaşamındaki değişmeler, meslek yaşa-
mında bireyden beklentilerin değişimi, yabancılaş-
ma, kültür boşluğu gibi kavramlar rehberliğin ortaya 
çıkışına zemin hazırlayan sosyolojik (toplumsal) fak-
törlerdir. Bireyin bütüncül gelişiminin önemsenmesi 
daha çok gelişim psikolojinin konu alanında olduğun-
dan E psikolojik temellerle ilgilidir.

(Cevap E)

69. 

 

Okullarda sunulan rehberlik hizmetleri

Doğrudan Sunulan Hizmetler

Psikolojik Danışma
Oryantasyon
Bireyi tanıma
Bilgi toplama ve sunma
Yöneltme-Yerleştirme
İzleme

Okul PDR Programı Hazırlama
Konsültasyon
Anne-Babaya rehberlik
Çevre ile ilişkiler
Araştırma-Değerlendirme

Dolaylı Sunulan Hizmetler

(Cevap D)

71. Soruda parçada belirtilen durum kültür boşluğudur. 
Kültür boşluğu kültürün maddi ve manevi öğelerinin 
aynı hızda değişmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Kültür boşluğu rehberliğin sosyolojik temelleri ile açık-
lanabilecek bir kavramdır.

(Cevap D)

70. Kişilik, benlik, gelişim, sağlık, iletişim, korkular kişi-
sel rehberlik kapsamında yer alır. Kişiler arası ilişki-
lerde sorunlar yaşayan ve sağlığına yönelik kaygıla-
rı olan Zeynep'in kişisel alanda rehberlik yardımına 
ihtiyacı vardır.

(Cevap E)
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r73. I numaralı bilgi için anket etkili biçimde kullanılabilir. 
Anket ile büyük gruplara ulaşıp belirli konulardaki dü-
şünce, yönelim ve tutumları ya da ihtiyaçları tespit 
edilebilir. II numaralı bilgi için de Kime göre ben ne-
yim? Tekniği kullanılmalıdır. Bu teknik bireyin benlik 
algısına yönelik bilgi sağlar.

(Cevap A)

74. Önleyici işlev problemin ortaya çıkmasını önlemeye 
çalışır. Risk gruplarına odaklanma önleyici çalışma-
larda oldukça önemlidir. Sorun yaşaması muhtemel 
grupları/öğrencileri belirleme ve yaşanabilecek muh-
temel sorunlara yönelik önleyici çalışmalar yapmak 
işlevseldir.

(Cevap B)

75. Sorunun ilk bölümünde çizilen kapsam ve amaçlar 
psikolojik danışma hizmetlerine işaret etmektedir. Li-
derlik, grup dinamikleri gibi noktalar da bu hizmetin 
grupla psikolojik danışma olduğunu göstermektedir.

(Cevap C)

72. Numaralandırılmış olarak verilen görevlerden II nu-
maradaki ‘Hakkında danışmanlık tedbir kararı alın-
mış çocuklara ve ailelerine yönelik rehberlik servisi 
tarafından sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesi-
ni sağlar.’ Yönetmeliğe göre okul müdürünündür. Di-
ğer görevler ise rehber öğretmenindir

(Cevap E)


