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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİMDENEME 1

4. Krize müdahale rehberlik hizmetlerinin bir kriz 
durumunun hemen sonrasında işe koşulan iş-
levidir. Kriz durumu aniden ortaya çıkan, bire-
yin hayatını derinden etkileyen deprem, yan-
gın, sel, yakının ölümü gibi olaylardır. Deprem 
sonrası psikososyal müdahale çalışmaları kri-
ze müdahale işlevi kapsamındadır.

(Cevap C)

2. Varoluşçu danışma kuramı insanı gelişme ça-
bası içerisinde olan özgür bir varlık olarak ele 
almaktadır. Varoluşçu yaklaşıma göre insan 
özgür bir varlıktır ve yaşamı anlamlı kılan ken-
disidir. Psikolojik danışma sürecinin amacı da 
bireyin kendisi için sorumluluk alabilmesini, 
bağımsızlığını kazanabilmesini, yaşamı an-
lamlı kılabilmesini ve varoluşunu yeniden ya-
şayarak tüm potansiyelini ortaya koyabilmesi-
ni sağlamaya çalışmak olmalıdır.

(Cevap E)

3. Özel eğitim hizmetlerinin özel eğitim ihtiyacı 
olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden 
mümkün olduğu kadar ayırmada n, toplumla 
etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini 
kapsayacak şekilde planlanıp yürütülmesi 
esastır. Bu ilke doğrultusunda D seçeneğin-
deki ifade yanlıştır.

(Cevap D)

1. Rehberlik ve psikolojik danışma sürecinde kul-
lanılan tüm bireyi tanıma tekniklerinin amacı 
bireyin kendini daha iyi tanımasını ve anlama-
sını sağlamaktır. Bu sebepten dolayı bireyin 
kendini tanımasına yardımcı olmayacak bir 
teknik uygulanmaz. Uygulanan tekniklerin so-
nuçları da öğrenciyle bu amaç doğrultusunda 
öğrenciyle paylaşılır.

(Cevap B)

5. İletişim engeli iletişimi sekteye uğratan ve de-
vamını engelleyen her türlü sözlü sözsüz me-
sajlardır. Yargılamak, suçlamak, durumu yo-
rumlayıp analiz etmek, nasihat ve akıl vermek 
sıklıkla karşımıza çıkan engellerdir. Seçenek-
lerde verilenlerden B seçeneğinde ise engel-
den çok bir empatik dil söz konusudur. Bu kar-
şıdakini anlama çabasının göstergesidir.

(Cevap B)

6. Psikodrama kişilerin ilişkilerini, bu ilişkilerde 
yaşadıkları sorunları, çatışmaları ve kendi iç 
dünyalarını spontan (kendiliğinden, doğal) bir 
biçimde, bir oyunun içinde rol alarak incele-
melerini ve farkındalığa ulaşmalarını sağlama-
ya çalışır. Moreno psikodramayı gerçeğin ye-
niden canlandırılması olarak tanımlar. Grup 
içerisinde birey kendi sorunlarını ifade eder ve 
düşüncelerini grupla paylaşır. Amaç sadece 
rol alan başoyuncunun içgörü kazanması de-
ğildir, diğer katılımcılar da kendi içsel dünya-
larına yönelik içgörü geliştirir. 

(Cevap A)

7. Yetenek bireyin potansiyelleridir. Doğuştan ge-
tirilen güçlerin çevreyle etkileşimi olarak orta-
ya çıkmasıdır. Yetenek meslek seçiminde dik-
kate alınması gereken ilk ve en önemli faktör-
dür. Yetenek bireyin sınırlarını çizer ve ilgili 
meslekteki başarılı olup olamayacağının te-
mel belirleyicisidir. 

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

8. Sosyal tip insan ilişkilerinden, iletişimden ve 
takım çalışmasından hoşlanır. Sanatçı tipler 
ise duygusal, sezgi ve hayal gücüyle yaratıcı 
çalışmalar yapan kişilerdir. Ayrıntılı çalışan, 
problem çözme gücü yüksek ve mantıksal yö-
nü güçlü kişiler de araştırmacıdır

(Cevap B)

9. Kapsamlı gelişimsel rehberlik programının dört 
temel program öğesi vardır. Bunlar

 1. Rehberlik müfredatı

 2. Bireysel planlama

 3. Müdahele hizmetleri

 4. Sistem desteği

 Müdahele hizmetleri şu yardımları içermekte-
dir

 • Yardım gereken, acil durum ve ihtiyaç gös-
teren ya da sorun yaşayan öğrencilere yö-
nelik psikolojik danışma ve krize müdaha-
le etkinliklerini içerir.

 • Psikolojik danışma

 • Krize müdahale

 • Psiko-sosyal müdahale

 • Şiddeti önleme ve azaltma

 • Sevk

 • Risk altındaki çocuklara dönük hizmetler

 Sınıf rehberliği çalışmaları ise rehberlik müf-
redatı kapsamında yer almaktadır

(Cevap D)

10. Gizlilik ilkesi soruda da belirtildiği üzere reh-
berlik ve psikolojik danışma sürecinin en te-
mel ilkelerindendir. Danışman bu ilke doğrul-
tusunda danışanına ait bilgileri onun rızası dı-
şında üçüncü kişi ve kurumlarla 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 konu-
su ise gizlilik ilkesi ortadan kalkar. I numaralı 
ifade ise bir davranış ve kişilik problemidir da-
nışma sürecindeki bu ve benzeri bilgilerin giz-
liliği korunmalıdır

(Cevap C)

11. Öz yeterlik sosyal öğrenme kuramının temel 
kavramlarından biridir. Eğitsel rehberlik süre-
cinde özellikle motivasyon ve kişinin başara-
cağına ilişkin kendine inancı başarı için olduk-
ça önemlidir. Ben yapabilirim, ben başarabili-
rim gibi ifadeler öz yeterliği yansıtır ve başarı 
için oldukça önemlidir.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

2. Deneme Sınavı

DENEME 2

1. Soruda verilen rehberlik çalışmalarında temel 
konu teknoloji bağımlılığıdır. Bu konu problem 
alanına göre kişisel sosyal rehberlik kapsa-
mında yer almaktadır. Mehmet Bey çalışmayı 
okuduğu bir haber üzerine yapar, okulda he-
nüz bu sorun gözlenmemektedir. Çalışma so-
run çıkmadan ilgili sorunlar yaşanmaması için 
yapılmaktadır yani önleyicidir.

(Cevap A) 

3. I numaralı etkinlikte öğretmen gruba yönelik 
bir bilgilendirme çalışması yapmıştır. Yaptığı 
mesleki rehberlik çalışması birey sayısına gö-
re grup rehberliğidir. II numaralı etkinlikte bi-
reye yönelik bir çalışma vardır. Konu yine mes-
leki rehberliktir ve süreç bilgilendirme ağırlık-
lıdır, yani yapılan çalışma bireysel rehberliktir

(Cevap B)

2. Soruda belirtildiği üzere Mert Bey okulun ilk 
psikolojik danışmanıdır. İlk olarak da daha ön-
ceden psikolojik danışmanla çalışmamış öğ-
retmenleri hizmetlerle ilgili bilgilendirmek ol-
muştur. Rehberlik hizmetleri bir ekip işidir. Öğ-
renci ile ilgili herkesin ortak anlayış ve işbirliği 
olmadan hizmetler etkili biçimde yürütülemez. 
Yapılan bilgilendirme etkinliğinin temel amacı 
da bu doğrultudadır.

(Cevap B)

4. Oryantasyon yani duruma alıştırma hizmetle-
ri özellikle okula yeni başlayanlar için ve yo-
ğunluklu olarak da okulun açıldığı ilk haftalar-
da sunulan bir hizmettir. Temel amaç bireyin 
yeni ortama alışmasını sağlamak, uyumsuz-
lukları önlemektir. Verilen örnek durumda Fı-
rat için oryantasyon hizmetleri etkili biçimde 
sunulsaydı okulun fiziki koşullarını tanırdır.

(Cevap A)

5. Dördüncü düzey bilgi çok gizli nitelikteki bilgi-
lerdir. Bu düzeyde bilgiler kilitli dolaplarda sak-
lanır. Psikolojik inceleme ve psikyatrik değer-
lendirme sonuçları, sosyal hizmet raporları, 
tıbbi ve yasal inceleme sonuçları bu düzeyde 
bilgilerdir.

(Cevap C)

6. Verilen önermelere baktığımızda I numaralı 
olan doğrudur çünkü diğerleri tarafından anıl-
ma yani ‘/’ işareti en çok Ceren’dedir. Murat 
bağdaşım hali en düşük öğrencidir çünkü ken-
disi için seçtiği özellik ile diğerlerinin onun için 
seçtikleri arasında hiç uyum yoktur. Yiğit ise 
Murat’ın tam tersi tam bir bağdaşım düzeyin-
dedir. Kendisi için seçtikleri ile arkadaşlarının 
onun için seçtşklerş tam uyuşmaktadır.

(Cevap E)



1. Deneme Sınavı 6

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

2. Deneme Sınavı

8. İletişimin en önemli unsurlarından biri de din-
lemedir. Etkili iletişim için etkin dinleme gere-
kir. Etkin dinlemenin özünde karşıdakine say-
gı ve onu anlamaya çalışmak yani empati var-
dır. Soruda verilen diyalogda baba çocuğu il-
giyle dinlemekte ve onu anlamaya çalışmak-
tadır. Onun duygu ve düşüncelerini anlamaya 
çalıştığını son cümlede dile getirmektedir.

(Cevap B)

9. Roe’nun İhtiyaç Kuramına göre mesleki ter-
cihleri bireyin psikolojik ihtiyaçları belirler. Ku-
rama göre ebeveynin çocuk yetiştirme yakla-
şımı ve bireyin erken çocukluk deneyimleri psi-
kolojik ihtiyaçlarını şekillendirmede etkili oldu-
ğu için mesleki tercihleri de belirlemektedir.  

(Cevap E)

10. Ortaokul kademesinde yürütülecek mesleki 
rehberlik hizmetlerinin özünü bireyin kendine 
yönelik bir farkındalık kazanmaya başlaması 
ve mesleklere, iş yaşamına ve çalışmaya yö-
nelik olumlu tutumlar kazanmalarını sağlamak-
tır. Kendi özelliklerine uygun mesleki tercih ise 
lise dönemde öz konusu olan bir mesleki ge-
lişim görevidir

(Cevap A)

11. Eğitsel rehberlik okul, dersler, ders çalışma ve 
öğrenme ile ilgili konuları kapsayan rehberlik 
türüdür. Verimli ders çalışma, sınavlara hazır-
lık, öğrenme stilleri, ders-alan-okul seçimi gi-
bi konular eğitsel rehberlik kapsamında yer 
alır. Soruda I ve III numaralı etkinlikler eğitsel 
rehberlik, II ve IV numaralı etkinlikler ise kişi-
sel sosyal rehberlik kapsamında yer almakta-
dır.

(Cevap C)

7. Özel eğitimin en temel unsurlarından biri bi-
reyselleştirilmiş eğitim programıdır. Özel eği-
tim gereksinimi olan bireyin eğitimi kendi geli-
şim-öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun 
hazırlanmış bireyselleştirilmiş programlarla 
(BEP) yürütülür. BEP tek bir kişinin sorumlu-
luğunda değildir. BEP okul müdürü tarafından 
oluşturulan BEP birimi tarafından geliştirilir.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

3. Deneme Sınavı

DENEME 3

1. Rehberlik hizmetlerinde bireye saygı esastır. 
Bireye saygının en önemli göstergelerinden 
biri de onun kararlarına saygı duymaktır. Reh-
berlik hizmetleri bireyleri kendilerine uygun se-
çenekleri değerlendirip en uygun kararı ver-
meleri konusunda desteklemelidir. Öğretme-
nin öğrenci için seçimde bulunması öğrenci-
nin seçme özgürlüğü hakkına saygıyı göz ar-
dı ettiğini gösterir.

(Cevap E)

2. Yapılan çalışma çevre ile ilişkiler kapsamında 
değerlendirilmelidir. Çalışma ile öğrencilere 
staj olanakları araştırılmaktadır. Bu yolla okul-
da yürütülen rehberlik hizmetlerinin etkililiği ar-
tırılmaya çalışılmaktadır.

(Cevap A)

3. Rehberliğin uyum sağlayıcılık işlevi bireyi kar-
şılaştığı yeni durumlara hazırlayarak onların 
yaşayacakları uyumsuzlukları en aza indirme-
yi amaçlamaktadır. Ergenlik dönemi bireyin 
uyum sorunlarını yaşayabileceği dönemlerin 
başında gelmektedir. Ergen bedeninde mey-
dana gelen değişmelere uyum sağlamalıdır.

(Cevap E)

4. Roe’nun kuramına göre bireyin sevgi, yakın-
lık ve bağlanma gibi psikolojik ihtiyaçlarının 
karşılanma durumu seçeceği mesleği etkile-
mektedir. Bu tip ihtiyaçları zamanında ve ye-
terince karşılanan bireyler daha sosyal ve in-
sanlarla ilişkiler gerektiren mesleklere yönelir-
ler. Bu tür ihtiyaçları karşılanmayan bireyler 
ise insanlardan uzak mesleklere yönelirler

(Cevap B)

5. Çocukların mesleki tercihlerini oyunları ve ha-
yalleri belirlemektedir. Bu mesleki gelişim dö-
nemine fantezi seçim dönemi denir. Çünkü ço-
cuklar bu dönemde mesleklerin özellikleri ya 
da kendi özellikleri hakkında düşünmezler.

(Cevap A)

6. Empati karşıdaki kişinin düşünce ve duygula-
rını olduğu gibi anlaması ve bunu ifade ede-
bilmesidir. Empatik anlayışta karşıdaki kişi an-
laşıldığının farkında olmalıdır.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

3. Deneme Sınavı

9. Danışandan hız alan yaklaşım insancıl kura-
ma dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre yaşa-
ma yön veren temel güdü kendini gerçekleş-
tirmedir. Her birey kendini gerçekleştirme po-
tansiyeli ile dünyaya gelir. Danışma sürecin-
de de danışman bu potansiyeli harekete ge-
çirmek için sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturur. 
Bunun dışında öğüt verme, zorlama, yol gös-
terme gibi yollar yaklaşımın doğasına aykırı-
dır.

(Cevap A)

10. Aynı problem tarama listesi yapılan rehberlik 
çalışmalarından sonra yeniden uygulanmıştır. 
Bu uygulamadaki amaç bu çalışmaların öğ-
renci problemleri üzerinde ne kadar etkili ol-
duğunu ortaya koymaktır.

(Cevap B)

11. Bireye sunulacak öğrenci kişilik hizmetlerine 
karar verilirken bireyin ihtiyaçları ilk olarak dik-
kate alınacak ölçüttür. Soruda öğrenci maddi 
olarak güçlükler yaşadığını, çalıştığını ancak 
kazandığının geçimlerine yetmediğini belirt-
mektedir. İhtiyaçlar hiyerarşisine göre bu te-
mel ihtiyaçlar daha alt düzeydir ve gerçekleş-
tirilmesi önceliklidir. Öğrenci kişilik hizmetleri 
kapsamında öğrenciye sunulacak sosyal yar-
dımlarla öğrencinin bu ihtiyacı giderilmeye ça-
lışılmalıdır.

(Cevap C)

7. Sınıftan bağımsızlaşmış bir grup bulunmadı-
ğından klik yoktur. Klikler grup dışı bireylerle 
ilişkiye kapalı, yalnızca birbirlerini tercih eden 
3-4 kişilik alt gruplardır. En çok tercih edilen S 
olduğundan grupta liderdir.

(Cevap D)

8. A, B, C ve E seçeneklerinde belirtilen görev-
ler sınıf rehber öğretmeninin görevleri iken D 
seçeneğindeki ifade sınıf rehber öğretmeninin 
görevlerinden biri değildir. Sınıf rehber öğret-
meni, çalışmalarda, öğrenci hakkında topladı-
ğı özel ve kişisel bilgileri paylaşmaz, gizliliğini 
korur.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

4. Deneme Sınavı

DENEME 4

1. Soruda belirtilen sorunları yaşayan bir öğren-
ciden program kazanımlarını normal arkadaş-
ları düzeyinde gerçekleştirmesi beklenmeme-
lidir. Bu tip sorunlar RAM (Rehberlik Araştır-
ma Merkezi) tarafından tanılanmalı ve bu öğ-
renciler için kendi özelliklerine uygun BEP’ler 
(Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlan-
malıdır.

(Cevap E)

2. Soru metninde verilen açıklamada B seçene-
ğindeki “rehberliğin ve psikolojik danışma-
nın, bireyin iç dünyasına yönelik bir hizmet 
olduğundan” söz edilmektedir. Eğitimde reh-
berlik ve psikolojik danışma hizmetleri temel-
de; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri-
ne, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine 
göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gi-
zil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına 
ve geliştirmelerine yöneliktir. 

 Rehberlik bireyin iç dünyasına, öznel dünya-
sına, öznel yaşantılarına yöneliktir.

 (Cevap B)

3. Eğitim sürecindeki tüm etkinliklerde olduğu gi-
bi oryantasyon etkinlikleri de planlı bir biçim-
de yürütülmelidir. Etkili bir oryantasyon prog-
ramı öğrencilerin özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları 
gözetilerek okulun olanakları doğrultusunda 
planlanmalıdır. Bunun yanında işlem basa-
maklarında okulun fiziki yapısı, olanakları ve 
kurallarının eksik oluğu görülmektedir.

(Cevap A)

4. İş dünyasına hazırlık yükseköğretimde söz ko-
nusu olan bir kazanımdır, başarı ve başarısız-
lığa uyum ve cinsiyete ilişkin toplumsal rolleri 
ayırt etme ilköğretim dönemi gelişim görevle-
rindendir. Ortaöğretim dönemi ergenliği kap-
samaktadır. Bu dönemde ergen kimlik bunalı-
mı yaşar ve ergenlik problemleri ile baş etme-
ye çalışır. 

 (Cevap A)

5. Bilgen, aile ile ilgili problemler ve meslek se-
çiminde kararsızlık yaşadığı için ona “psiko-
lojik danışma” alanına yönelik rehberlik hiz-
meti verilmelidir. Psikolojik danışma, bireyin 
kendini tanıması, kabul etmesi, sorunlarına 
çözüm yolları bulması, kendisi ve çevresiyle 
barışık ve uyumlu yaşayabilmesi ve kendini 
gerçekleştirmesi için uzmanlar tarafından ya-
pılan düzenli ve sürekli bir yardım sürecidir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

4. Deneme Sınavı

9. Öğretmenin oluşturduğu bu tablo beklenti tab-
losudur. Beklenti tablosu başarıyı yordama için 
kullanılan bir tablodur. Öğrencilerin gelecek-
teki başarılarını kestirmek için oluşturulur.

(Cevap B)

10. Beklenti tablosu öğrencilerin yetenek testin-
den aldıkları puanlara bakarak, ileride göste-
recekleri başarıyı önceden kestirmek ya da 
geçmiş başarısına bakarak gelecekte ne dü-
zeyde başarıyı ne olasılıkla gösterebilecekle-
rini tahmin etmek amacıyla kullanılır.

(Cevap C)

11. Melek için verilebilecek hizmet psikolojik da-
nışmadır çünkü Melek bir karar verme duru-
mundadır ve aile baskısı bu karar sürecini et-
kilemektedir. Ailesi ise Melek’in hayatı hakkın-
da kendileri karar verebileceğini düşünüp onun 
isteklerini göz ardı etmektedirler. Aileye bu ko-
nuda müşavirlik hizmeti verilmeli. Kızlarına bu 
süreçte en sağlıklı olarak nasıl yardım edebi-
lecekleri konusunda aileyle görüşülmelidir

(Cevap C)

6. Okul psikolojik danışman mesleki yeterlikleri-
nin üzerinde bir sorunla karşılaştığında bireyi 
yardım alabileceği kişi ya da kurumlara yön-
lendirmelidir. Psikolojik danışmanlar bu açı-
dan sınırlarını bilmeli bu tip problemler yaşa-
yan öğrenciler psikiyatrist ve psikologlara sevk 
edilmelidir. 

(Cevap B)

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

(Cevap E)

8. Okulda yürütülen rehberlik hizmetlerinin etki-
liliğini ortaya koyma ya da yürütülecek rehber-
lik çalışmaları için ihtiyaçları belirlemeye yö-
nelik etkinlikler araştırma - değerlendirme hiz-
metleri kapsamında yer alır. Örnekteki çalış-
ma okulun yetenek - başarı karşılaştırma pro-
filini ortaya koymaya yönelik bir araştırma et-
kinliğidir.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

5. Deneme Sınavı

DENEME 5

1. Okulda yürütülen rehberlik çalışmalarının ge-
liştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için sis-
temli ve sürekli bir değerlendirme gerekir. De-
ğerlendirme, rehberlik hedeflerine ulaşma dü-
zeyinin, ortaya çıkan aksaklıkların nedenleri-
nin, uygulamaların güçlü ve sınırlı yönlerinin 
saptanmasına olanak sağlar. Örnekte verilen 
çalışma ailelere sunulan hizmetlerin etkililiği-
ni değerlendirmeye yöneliktir.

(Cevap A)

2. Kemal Bey’in yaşam biçimi Maslow’un ihtiyaç-
lar hiyerarşisine göre “bilme - tanıma” ihtiya-
cını karşılamaya yöneliktir.

 

 (Cevap C)

3. Önleyicilik işlevi problem durumlarının önce-
den kestirilmesi ve problemlerin yaşanmama-
sı için önlemlerin alınmasıdır. Sorun ortaya çık-
madan önce sorunu yaşamamak için yapılan 
çalışmalarda önleyici işlev ön plandadır. 

(Cevap A)

4. Rehberlik hizmetleri özünde bireye yöneliktir. 
Grup çalışmalarında bile bireyler tek tek bir bi-
rey olarak ele alınır. Ölçme ve değerlendirme 
açısından öğretim ve rehberlik farklılık göste-
rir. Rehberlikte yapılan değerlendirmeler bire-
yi tanıma ve anlama amaçlıdır. Rehberlik hiz-
metleri gönüllülük esasına dayanır ancak öğ-
retimde belli bir öğretim kademesine kadar zo-
runluluk söz konusudur. Her iki hizmet birimi-
nin de temelinde birey vardır, planlılık esastır 
ve profesyonelce sunulmalıdır.

(Cevap D)

5. Program hazırlama hizmetlerinde araştırma 
ve değerlendirme hizmetleri sonucunda elde 
edilen veriler etkin bir biçimde kullanılır. Bire-
yi tanıma psikolojik danışma hizmetlerinin te-
melini oluşturur. Birey etkin bir biçimde tanın-
madan onu kendisine tanıtmak ve kendini ger-
çekleştirmesini desteklemek mümkün değildir. 
Bilgi verme etkinlikleri çoğunlukla grup rehber-
liği çalışmaları kapsamında gerçekleştirilir. 
Araştırma değerlendirme hizmetleri izleme hiz-
metleri kapsamında da gerçekleştirilebilir ve 
bu iki hizmet birbirlerini tamamlar niteliktedir. 
Yöneltme ve oryantasyon hizmetlerinin sunu-
munda diğer seçeneklerde verilen hizmetler 
arasında olduğu kadar sıkı bir ilişki söz konu-
su değildir.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

5. Deneme Sınavı

9. İletişimde özellikle çatışma sürecinde ben dili 
olumlu iletişimin göstergelerindendir. Ben dili 
ile mesaj yollayan kişi probleme ilişkin duygu-
larını iletir. Bu iletim problemin çözümsüzlüğe 
sürüklenmesini engeller. Ben dili direnç ve baş-
kaldırmayı daha az ortaya çıkarır ve olumsuz 
davranışın değişmesinde karşı tarafa sorum-
luluk verir. Ayrıca ben dili genellemeye gitmez.

(Cevap C)

10. Çatışma çözme eğitiminin verilmesinin geçer-
li ve zorlayıcı birçok nedeni vardır. Olumlu bir 
okul ortamının oluşturulması, şiddetin, devam-
sızlık ve okuldan kaçmanın önlenmesi, öğren-
cilere kendini kontrol etme, iç denetim, karşı-
sındakini dinleme, eleştirel düşünme ve prob-
lem çözme becerilerinin kazandırılması başlı-
ca nedenler olarak sıralanabilir. Çatışma çöz-
me eğitimi sorumluluğun azaltılmasından çok 
öğrencilerin davranışlarının sorumluluğunu 
üstlenmesini sağlar.

(Cevap C)

11. Okul öncesi eğitim dönemindeki mesleki reh-
berlik etkinliklerinin temel amacı “meslek bi-
linci oluşturma”dır. Okul öncesi dönemde öğ-
rencilere verilen mesleki gelişim hizmetinde 
öğrencinin kendini anlaması, keşfetmesi için 
yaşantılar sağlanmalıdır. Mesleğin nasıl kaza-
nıldığı, mesleklerde cinsiyet ayırımı yapılma-
dığı, birey için tüm mesleklerin önemli olduğu 
belirtilir ve çocuğun kişisel ilgilerini fark etme-
si sağlanır.

(Cevap A)

6. Başarı ve başarma eğitsel rehberliğin kapsa-
mında yer alan konudur. Eğitsel rehberlik öğ-
rencilerin başarı ile ilgili sorunlarının çözümün-
de onların eğitsel anlamda başarıyı yakalama-
ları için desteklemelerinde önemli rol oyna-
maktadır.

(Cevap B)

7. Empati karşısındaki bireyin duygu ve düşün-
celerini anlamaya yöneliktir. Olaylara karşısın-
dakinin penceresinden bakmayı gerektirir. Em-
patide teselli verme, kendine göre bir neden 
açıklama söz konusu değildir. 

(Cevap C)

8. Anket, bireyi tanıma amacıyla en sık kullanı-
lan araçlardan biridir. Anket uygulanan grubun 
ilgi ve ihtiyaçları, duygu ve düşünceleri, görüş-
leri konularında bilgi toplama amacıyla kulla-
nılır. Anket bireylerin kişisel olarak görüşlerini, 
tutum ve duygularını saptama amacıyla hazır-
lanmış bir soru grubudur.

(Cevap E)



1. Deneme Sınavı 13

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

6. Deneme Sınavı

DENEME 6

1. Sosyograma göre A, B ve C arasında kapalı 
bir iletişim söz konusudur. Diğer bireyler bu 
gruba girmeye çalışmaktadır. Grup genel bü-
tünlük açısından sıkıntılıdır. Grubun bütünlü-
ğünü artırmaya yönelik oyun vb. grup etkinlik-
leri oldukça etkilidir.

(Cevap A)

2. Sosyogram incelendiğinde D ve E hiç kimse 
tarafından tercih edilmemiştir. Bu açıdan D ve 
E’nin durumunun nedenlerinin araştırılması 
için bireysel görüşme sürecine alınması yarar-
lı olacaktır.

(Cevap D)

3. Rehber öğretmenin kendisini öğrencisinin ye-
rine koyarak olaya onun gözüyle bakabilme-
sine “empati kurma” denir. A, B, C ve D se-
çeneklerinde yer alan ifadeler öğrencisini an-
layan, onun gözü ile olaya bakabilen bir öğret-
men tepkisi değildir. Bunlar durumu çözümle-
meye yönelik tepkilerdir. E seçeneğindeki ifa-
de ise öğrenciyi anlamaya yönelik bir tepki, 
empatik bir yaklaşımdır. Böylece öğretmen öğ-
rencisinin üzüntüsünü anladığını ve olayı onun 
açısından algıladığını söyleyerek öğrencisi ile 
empati kurmuş olur.

 (Cevap E)

4. Her bireyin olaylara kendine özgü bir bakış 
açısı vardır. Bu bireysel bakış açısına fenome-
nolojik alan denir. Karşıdaki bireyin fenome-
nolojik alanını kavramak, olaylara onun bakış 
açısından, onun penceresinden bakabilmek 
empatik düşünmenin temelini oluşturmaktadır. 
Örnekte anlatılan masaldaki kişinin serçeye 
sözleri onun fenomenolojik alanını anlayama-
dığını gösterir. Serçenin cevabı da her bireyin 
bakış açısının farklılığını ortaya koymaktadır.

(Cevap D)

5. Merve’nin eğitsel açıdan başarılı ancak arka-
daş ilişkilerinde yetersiz olduğu anlaşılmakta-
dır. Merve için sunulacak yardım kişisel reh-
berlik kapsamındadır. Sefa ise, planlı – düzen-
li çalışma ve akademik sorunlarından dolayı 
eğitsel rehberlik hizmetlerinden yararlanmalı-
dır.

(Cevap B)

7. Öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri-
nin merkezinde yer alan ortak nokta öğrenci-
dir. Bu hizmetlerin tümü öğrencinin gelişimi için 
işe koşulur. Ancak her hizmet bireyin gelişimi-
ni farklı açılardan desteklemeyi amaçlar.

(Cevap B)

6. Verilen örnek durumda rehber öğretmen yal-
nızca ilgi testi sonuçlarına göre yöneltme yap-
mıştır. Özellikle, ergenlik döneminde ilgiler faz-
laca değişim gösterir. Ayrıca yöneltme süreci 
yalnızca ilgilere göre yapmak uygun değildir. 
Öğrenci mümkün olduğunca çok yönü ile ta-
nınmalıdır.

(Cevap C)

8. Çatışma üç kaynağa dayanır:
 1. Sınırlı kaynaklar: Zaman, para, mal

 2. Karşılanmamış temel gereksinimler: Ait 
olma, güç, özgürlük, eğlenme

 3. Farklı değerler: İnançlar, öncelikler, ilke-
ler

 Çatışmaya gösterilen tepkiler üç ana başlık al-
tında toplanabilir:

 1. Kaçma: Çekilme, inkâr, görmezlikten gel-
me

 2. Kavga: Tehdit, saldırı, öfke

 3. Problem çözme: Anlayış, saygı, çözüm

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

6. Deneme Sınavı

9. Soru metninde anlatılan rehberlik modeli “kli-
nik (özellik - faktör) yaklaşım”dır. Klinik yakla-
şım eğitimin bireyselleştirilmesi çabasına hiz-
met eden bir yaklaşımdır. Minnesota modeli 
olarak da bilinen bu yaklaşıma göre bir soru-
nu, bir güçlüğün nedenini ortaya çıkarmak, o 
sorunun çözümünde en önemli aşamadır. Kli-
nik yaklaşım, bugün rehberlik ve psikolojik da-
nışmada kullanılan birçok ölçme aracının ge-
liştirilmesine, toplu dosya sisteminin oluşturul-
masına katkıda bulunmuştur.

 A’da Parsons modeli, ilk mesleki büroyu kuran 
Fransalı Parsons tarafından kurulan, amacı 
bireyin kişilik özellikleri ile işin niteliklerinin eş-
leştirilerek bireye en uygun bir çalışma alanı-
nın belirlenmesi olan yaklaşımdır. Klinik reh-
berlik modelinin ortaya çıkmasında etkili ol-
muştur.

 B’de eğitim süreci ile kaynaştırılmış rehberlik 
anlayışına göre rehberlik eğitimin bir parçası-
dır, amacı da bireyin okula ve okul dışındaki 
uyumuna yardımcı olmaktır. Brewer tarafından 
savunulan bu görüş rehberlik hizmetlerinin tıp-
kı konu alanlarının öğretilmesi gibi, sınıf için-
de verilebilecek bir hizmet olduğu anlayışını 
getirmiştir. Bunun sonucu olarak okul program-
larında grup rehberliği için saatler ayrılmaya 
başlanmıştır.

 D’de karar vermeye yardım süreci olarak reh-
berlik modeline göre rehberlik toplumun bire-
ye sunduğu eğitsel, mesleki ve benzeri seçe-
nekler arasından bireyin kendisine en uygun 
olanının hangisi olduğuna karar vermesine 
yardım etme sürecidir. Katz, Tiedeman ve Jo-
nes tarafından savunulan bu yaklaşıma göre 
rehberlik bir karar verme sürecidir.

 E’de gelişimsel rehberlik, kriz yönelimli, iyileş-
tirici - çare bulucu, önleyici yaklaşımların reh-
berlikte yetersiz bulunması sonucu ortaya çık-
mıştır. Bu modele göre rehberlik, bireyin içinde 
bulundukları gelişimsel dönemin ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik çalışmaları kapsar.

(Cevap C)

10. A, B, C ve E seçeneklerindeki tepkiler kaygı-
yı azaltma, kaygının nedeni ile ilgili olasılıklar 
ve ailenin vereceği tepkiler ile ilgilidir. Fakat D 
seçeneğindeki “Başarılı olamayacağın düşün-
cesine nasıl vardın?” sorusu doğrudan kaygı-
nın kaynağını anlamaya yönelik bir tepkidir.

(Cevap D)

11. İnsancıl yaklaşıma göre her insan tektir ve de-
ğerlidir. Her birey kendini gerçekleştirme po-
tansiyelleri ile dünyaya gelir. Eğer bireylere uy-
gun koşullar sağlanırsa her birey kendisi için 
en uygun seçeneklere yönelerek kendini ger-
çekleştirebilir. İnsancıl yaklaşım davranışçılı-
ğa tepki olarak ortaya çıkmış, insanı bir orga-
nizma, bir makine olarak değil de kendine öz-
gü bir birey olarak ele alması açısından diğer 
yaklaşımlardan ayrılmıştır.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

7. Deneme Sınavı

DENEME 7

1. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu 
hizmeti verenler açısından öğrencinin kendini 
gerçekleştirme sürecini desteklemek amacıy-
la yapılan sistemli ve bilimsel hizmetler bütü-
nüdür. Bu hizmeti alan birey için ise bu süreç 
kendini anlama ve keşfetme bu sayede daha 
mutlu bir yaşam sürdürme olarak algılanmalı-
dır. Rehberlik yardımı ile birey problem çözme 
becerileri kazanır, sorunları ile kendi kendine 
başa çıkma becerisi kazanır. Ancak tüm bu 
hizmetlerin özü ve ilk aşaması bireyin kendini 
tanıması ve anlaması vardır 

 (Cevap A)

2. Sorunların ortaya çıkmadan gerekli önlemle-
rin alınması ve sorunların ortaya çıkmasının 
engellenmesi rehberliğin önleyici işlevi kapsa-
mında yer almaktadır. Rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetleri bireyin yaşayabileceği so-
runların önüne geçmek için gerekli tedbirleri 
almalıdır.

(Cevap A)

4. Bireye kendi kendini yönetme hakkının veril-
mesi ve seçme olanağının tanınması temelin-
de insan hak ve sorumlulukları ile yakından il-
gili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. 
Buna da “özerklik ilkesi” denir. Rehberlik ve 
psikolojik danışma, kişi karar veremediğinde 
onun yerine karar vermek değildir. Rehberli-
ğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine 
dayanır.

(Cevap E)

5. Helezonik sosyogram öğrencilerin sosyomet-
ri sonuçlarından edinilen tercih edilme puan-
larına göre oluşturulur. En fazla tercih edilen 
öğrenci / öğrenciler merkeze yerleştirilir. Ter-
cih edilme puanı çok olandan az olana doğru 
öğrenciler helezonda merkezden dışa doğru 
yerleştirilir. Bu sosyogram türü yalnızca öğren-
cinin tercih edilme durumu hakkında bilgi ve-
rir. Helezonik sosyogram da karşılıklı tercihler, 
klikler, gruplar belli değildir. Bu sebepten do-
layı II ve III numaralı yorumlar kesinlikle doğ-
rudur denemez. Örneğin bu sosyograma ba-
karak yalnızca Feyyaz ve Hande’nin tercih edil-
me derecelerinin aynı olduğu söylenebilir an-
cak bu öğrencilerin karşılıklı tercihleri hakkın-
da yorum yapılamaz.

 (Cevap D)

6. Otobiyografinin yazdırılması kadar yorumla-
nıp değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Oto-
biyografideki düzen ve itina kişinin kendini aç-
maya yönelik olduğunu gösterir. Yazı güzelli-
ği kişinin yazma becerisi ile ilgilidir. Ruh hali-
ne ilişkin bir ipucu vermez. 

 (Cevap B)

3. Yapılandırmacı yaklaşım yalnızca okul içi de-
ğil öğrencinin yaşamı ile kaynaşık bir öğren-
me öngörmektedir. 

 Bireylerin homojen olarak seviyelendirilmesi 
değil bireyin kendi özelliklerini ortaya koyabi-
leceği işbirlikli ortamlar hazırlanmaktadır. Ay-
rıca yapılandırmacılık disiplinlerarası bir yak-
laşımı temele almaktadır.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

7. Deneme Sınavı

11. Super mesleki gelişimi 5 evreye ayırmaktadır. 
Sırasıyla bu evreler:

 1. Büyüme: Mesleki benlik özdeşleşmelerle 
oluşmaya başlar.

 2. Araştırma: Ergenlikten ilk yetişkinliğe ka-
dar sürer. Bu evrede genç kendi özellikle-
rini, mesleki rolleri ve iş dünyasını keşfe-
der.

 3. Yerleşme: Denemeler azalır ve işe bağ-
lanma artar.

 4. Koruma: Varolan benlik kavramını koru-
mak

 5. Çöküş: Yaşlılık dönemi. Fiziksel ve zihin-
sel süreçlerin yavaşlaması çalışma etkin-
liklerini değişime uğratır.

 (Cevap A)

10. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen bu öğren-
cinin akli ve sağlık durumu tehlikededir. Bun-
dan dolayı bu öğrenciye psikolojik danışma, 
müşavirlik, bilgi toplama ve araştırma – değer-
lendirme hizmetleri hiçbir fayda vermeyecek-
tir. Bu öğrencinin önce bozulan sağlığının dü-
zeltilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik ise an-
cak sevk (refere) hizmetleriyle gerçekleştirile-
bilir. İlgili sağlık kurumuna bu öğrencinin sevk 
edilmesi gerekmektedir.

(Cevap D)

7. Ali yeni bir okula gelip okula uyum sağlayama-
dığı için alacağı rehberlik yardımının işlevi; 
“uyum sağlayıcı rehberlik”, sorun alanı; so-
run kendisi ile ilgili olduğu için “kişisel”, hiz-
met türü de; arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurama-
yıp sürekli problem yaşadığı için “psikolojik 
danışma”dır.

 (Cevap B)

8. İnsancıl yaklaşım bireylerin temel ihtiyaçları-
nın karşılanması üzerinde durmaktadır. Bu ih-
tiyaçların karşılanması için uygun ortamların 
oluşturulması ve bireylere kendilerini gerçek-
leştirme olanağı sunma eğitimin en temel iş-
levidir.

(Cevap A)

9. Psikolojik danışmanın verdiği tepki kabul etti-
ğini gösteren tepki ya da teşvik olarak belirti-
len bir tepkidir. Bu tepki biçimi sessizliği orta-
dan kaldırır ancak çok sık tekrar edildiğinde 
bıkkınlık yaratır. Dinlerken karşıdaki bireyin 
dinlendiğini iletmek üzere sözlü ya da sözsüz 
tepkiler verilebilir. Baş sallamak, gülümsemek, 
gözle iletişim kurma, hı hı, evet, anlıyorum vb. 
sözcükler kullanmak iletişimin akıcılığını arttı-
rır ve karşıdakinde dinlenildiği duygusunu 
uyandırır.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

8. Deneme Sınavı

DENEME 8

1. Her sınıf için sınıf rehberlik programını hazır-
lamak ve yürütülen çalışmalar sonucunda ay-
lık ve yılsonu değerlendirme raporlarını hazır-
lamak sınıf rehber öğretmeninin görev ve so-
rumluluğundadır. Okul psikolojik danışmanı 
plan, program ve rapor sürecinin okul düze-
yindeki bölümü ile ilgilenir.

 (Cevap C)

2. Verilen soru örnekleri arzu listesinin özellikle-
rine uygundur. Arzu listesi ile bireyin doyurul-
mamış ihtiyaçları, istekleri ortaya konabilir. Ha-
yali durumlar oluşturularak bireyin cevap ver-
mesi istenir. Birey cevaplarında kendi, ailesi 
ve çevresi ile ilgili gereksinimlerini yansıtır. 

 (Cevap A)

3. Psikodrama bireyin kendisini rahatsız eden iç 
çatışmalarını, huzursuzluklarını ve sıkıntıları-
nı grup önünde canlandırmasına dayanmak-
tadır. Bu teknik bireyi tanımanın yanında psi-
kolojik danışma sürecinde terapi amaçlı da 
kullanılmaktadır. Birey canlandırma içerisinde 
kendini ifade ederek yaşadığı sorunlara yöne-
lik içgörü geliştirir. 

 (Cevap C)

4. A seçeneği yargılama içerdiği için bir empatik 
tepki olamaz. B ve D seçeneklerindeki ifade-
ler durumu yansıtmaktan çok çıkarımı, tahmi-
ni içermektedir. Bu açıdan empati için uygun 
değildir. E seçeneğindeki ifade ise öneri içer-
mektedir. Öneri empati kapsamında düşünü-
lemez. Bu ifadelerle bireyin kendini anlaşılmış 
hissetmesi mümkün değildir. C seçeneğinde 
durumun olduğu gibi yansıtılması söz konusu-
dur.

 (Cevap C)

5. Örnekteki öğrencinin kaygısı sınavdan düşük 
puan almaktır. Kaygıyı azaltmadan önce ne-
deni saptanmalıdır. A seçeneği öğrenciyi bu 
konu üzerinde düşünmeye ve konuşmaya yön-
lendirir. Duruma yönelik yargılar, hükümler ve 
tahminler danışma ve iletişim sürecinde kesin-
likle işe yaramaz ve kullanılmamalıdır.

 (Cevap A)

6. Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın temelin-
de bireyin karşılaşabileceği problemleri çöze-
bilecek güce gelmesi için kendisini gerçekleş-
tirmesine yardımcı olmak yatar. Rehberliğin 
amacı kişinin bilgiyi ve bilgi edinme yollarını 
özümlemesine ve davranışa dönüştürmesine 
yardımcı olmaktır. Bilgiyi ve bilgi edinme yol-
larına özümleyen birey karşılaştığı çözüm bul-
ma becerisi kazanacak, sorumluluk alma ve 
karar verme sorunlarını çözecektir. Bireye ba-
lık vermektense balık tutmayı öğretmek anla-
yışı, sorumluluğu bireye veren özerklik ilkesiy-
le ilişkilidir. Özerklik, bireyin bağımlı olmadan 
sorumluluğu alabilme gücüdür.

 (Cevap E)

7. Gelişimsel rehberlik anlayışı öğrencilerin geli-
şim görevleri üzerine odaklanmış, öğrencinin 
bütün olarak ele alınıp geliştirilmesinin amaç-
landığı bir yaklaşımdır. Geliştirici işlev ön plan-
dadır. Sorun çözme odaklı değil geliştirme 
odaklıdır. Ergenlik döneminin en önemli geli-
şim görevlerinden biri kimlik gelişimidir.

(Cevap C)

8. Verimli ders çalışma teknikleri eğitsel rehber-
lik kapsamında yer alan rehberlik konuların-
dandır. Soruda belirtilen örnek durumda prob-
lem tüm sınıf için ortaktır. Bu sebepten dolayı 
hizmetin grup rehberliği olarak sunulması eko-
nomik ve uygundur.

 (Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

8. Deneme Sınavı

10. Önleyici rehberlik işlevi ortaya çıkabilecek muh-
temel problemlere ilişkin yapılabilecek çalış-
maları içerir. Sınıfta saldırganlık vb. sorunlar 
yaşanmaması için öğretmenin kuralları iyice 
açıklaması ve sınıf panosuna hatırlatıcı resim-
ler asması önleyici amaçlıdır.

(Cevap E)

11. Soru metninde özellikleri verilen psikolojik da-
nışma kuramı “varoluşçu” kuramdır. Soru 
metninde geçen “insanın kendi özünü kendi-
sinin oluşturması”, “yaşamı var eden, anlam-
landıran kendisidir” ve “insan sorumluluğu öl-
çüsünde özgürdür” ifadeleri varoluşçu kuram 
ile ilgili ipucu veren anahtar kavramlardır. 

 B seçeneğindeki davranışçı kurama göre, bi-
rey doğduğunda boştur ve daha sonra öğren-
melerle yeni şeyler kazanır. Bu yaklaşımda ki-
şilik gelişimi ve davranış uyarıcı - organizma 
- tepki ilişkisi ile açıklanmaktadır. Buna göre 
başlangıçta nötr olan birey çevreden gelen 
uyarıcılarla kişiliğini şekillendirmektedir. Çev-
renin yapısı bireyin kişiliğinin yapısını belirle-
mektedir.

 C seçeneğindeki psikonalitik kurama göre 
insan davranışlarının mutlaka bir nedeni var-
dır. Bilinç, bilinçaltı ve bilinç dışı kavramsal ya-
pıyı oluşturan ana unsurlardır. Kişilik id, ego 
ve süperegodan oluşur. İd hoşlanmaya daya-
lı, süperego toplum ve vicdana göre, ego da 
gerçeklik prensibine göre çalışarak kişiliği den-
gede tutar.

 D seçeneğindeki bilişsel kurama (Gestalt ku-
ramı) göre bireyin içindeki zıtlıkların bütünleş-
mesi ve ikiye bölünmeleri vardır. Birey tam an-
lamıyla bu bütünlüğü sağlama ve kişisel so-
rumluluklarını yüklenebilme kapasitesine sa-
hiptir. Bu yaklaşıma göre sadece içinde yaşa-
nılan an önemlidir.

 Geçmiş, yaşanmış bitmiştir, gelecek ise belir-
sizdir. Birey bu anı yaşamalı ve bunun değe-
rini bilmelidir.

 E seçeneğindeki akılcı - duygusal yaklaşım-
da akıl ve duygular çok önemlidir. İnsan do-
ğuştan bazı gizil güçlere dünyaya gelir ve de-
vamında davranışları öğrenme yoluyla kaza-
nır. Kişide bulunan iç faktörler, yanlış öğren-
meler ve batıl inançlar, olumsuz ve mantıksal 
genellemeler bireyin davranışlarına yön verir.

 (Cevap A)

9. Bireyi tanıma uygulamalarına yönelik öğren-
cilerden gelen en önemli eleştiri tekniğin niçin 
uygulandığı ve ne işe yaradığı ile ilgilidir. Eğer 
bireyi tanıma tekniği sonuçları etkin biçimde 
kullanılmıyorsa öğrenciler katılım konusunda 
isteksiz kalır. Tekniklerden elde edilen verile-
rin hemen sorunların çözümüne yönelik kulla-
nılması öğrencilerin bireyi tanıma teknikleri ve 
rehberlik servisine olan güvenlerini arttırır. 

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

9. Deneme Sınavı

DENEME 9

1. Bireysel rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
hizmetlerinde grupla verilen hizmetlere göre 
bireye daha fazla zaman ayrılıp sorunu daha 
derinlemesine ele alınabilir. Özellikle bazı ki-
şisel problemlerin grup çalışmalarında ele alın-
ması uygun olmayabilir. Danışanın sorununa 
göre danışman grup mu yoksa bireysel mi hiz-
met vereceğine karar vermelidir.

(Cevap E)

4. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde 
bireyi tanıma uygulamaları önemli bir yer tu-
tar. İlgiler de özellikle mesleki ve eğitsel reh-
berlik etkinlikleri açısından bireyin tanınması 
gereken yönlerindendir. Ancak ilgilerdeki ka-
rarlılığın yaş ile birlikte artacağı unutulmama-
lıdır. Yaş ilerledikçe ilgiler daha tutarlı hal alır. 
Yapılan ilgili araştırmada 21 - 22 yaş grubu-
nun 1., 2. ve 3. uygulamaları arasındaki ilişki-
nin 7-8 yaş grubundakine oranla daha fazla 
olması bunu kanıtlar niteliktedir.

 (Cevap C)

7. Öğrenci kişilik hizmetleri öğrencilerin optimum 
düzeyde gelişimlerini destekleyecek ortamla-
rı hazırlamayı amaç edinir. Öğrenci kişilik hiz-
metleri yönetim ve öğretim hizmetlerinden ay-
rı bir hizmet grubudur. Rehberlik ve psikolojik 
danışma Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamın-
da sunulur. Öğrenci kişilik hizmetleri rehberlik 
hizmetlerini de içine alan daha kapsamlı bir 
hizmet grubudur.

(Cevap A)

2. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 
tümünün temel amacı bireyin kendini gerçek-
leştirme sürecini desteklemektir. Eğitsel reh-
berlik bireyi eğitsel anlamda desteklese de bu 
hizmetlerin de özünde bireyin mutlu bir birey 
olması ve başarma ihtiyacının karşılanmasını 
sağlayacak ortamlar oluşturarak kişilik gelişi-
mi desteklemektir.

(Cevap C)

5. Öğretmenin öğrencileri için kullandığı “yara-
maz, tembel” gibi sözcükler öğrencilerin öz-
saygılarını zedeleyici niteliktedir. Bu gibi ifa-
deler iletişim sürecini olumsuz yönde etkiler.

(Cevap E)

3. Çalışmada aynı test bireylere farklı zamanlar-
da uygulanmıştır. Aynı grup için farklı uygula-
malar arasındaki ilişki katsayısı kararlılık dü-
zeyini belirtir. Ancak ilgi gibi değişken özellik-
lerde hesaplanan testin ölçmedeki kararlılığın-
dan ziyade ölçülen özelliğin kararlılığıdır. Bu 
açıdan bakıldığında ölçülen özelliğin kararlılı-
ğı güvenirlik katsayısını etkiler. Aynı zamanda 
aynı testin farklı gruplar için uygulanmasından 
farklı güvenirlik düzeyleri hesaplanır.

 (Cevap B)

6. Bu öğretmenin izlemesi gereken en uygun yol 
Salih’e başarılı olması için ek fırsatlar sunmak-
tır. Öğrenciler arası bireysel farklılıklara uygun 
öğretim için dersi mümkün olduğunca farklı et-
kinliklerle işlemeli ve öğrenciye uyarıcılar açı-
sından zengin bir ortam sunulmalıdır. 

 (Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

9. Deneme Sınavı

8. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 
soru metninde belirtilen işlevi E seçeneğinde-
ki “yönelticilik”tir. Yöneltici rehberlik, bire-
yin kendini tanımasını, anlamasını sağlayarak 
alan ve okul seçmesine, meslek seçmesine 
yardım edilmesidir. 

 A seçeneğindeki tamamlayıcı rehberlik; reh-
berliğin öğretim etkinliklerini tamamlayıcı rolü 
ile ilgilidir. Eğitim kurumlarında verilen öğretim 
etkinlikleri, rehberlik hizmetleri ile birlikte sür-
dürüldüğünde, eğitimde istenilen kaliteye ve 
verimliliğe ulaşmak mümkün olmaktadır.

 B seçeneğindeki önleyici rehberlik, bazı 
olumsuz durumlar ortaya çıkmadan ve bu du-
rumların birey üzerinde yaratacağı olumsuz 
sonuçlar görülmeden önlenmesini amaçlayan 
rehberlik faaliyetleridir. 

 C seçeneğindeki ayarlayıcı rehberlik, genç-
liğin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için 
onların ilgi, yetenek ve gereksinimlerine en uy-
gun eğitim hizmetlerinin müfredat programla-
rında yer almasında, program yapıcılara ve 
eğitim planlayıcılarına yardım etmektir. 

 D seçeneğindeki geliştirici rehberlik, bireyin 
gelişim görevlerini yerine getirmesinde gerek-
li olan yaklaşım, düşünce ve davranışların eği-
tim kurumlarına yerleşmesini sağlamak ve ge-
lişimlerini engelleyen faktörleri ortadan kaldır-
mak için yapılan tüm etkinliklerdir.

(Cevap E)

9. Gelişimsel rehberlik anlayışı, geleneksel ve 
davranışçı eğitime tepki olarak ortaya çıkmış-
tır. Gelişimsel rehberlik bireylerin tüm yönleri-
nin geliştirilerek bireyin kendini gerçekleştir-
mesini amaçlar. Kendini gerçekleştirme kav-
ramı ise bireyin gizil potansiyellerini açığa çı-
karmayı amaçlar ve hümanist kuram içinde yer 
alır. Dolayısıyla hümanist kuram, gelişimsel 
rehberlik anlayışının ortaya çıkmasında önem-
li rol oynamıştır.

(Cevap B)

10. Enes kendi istekleri ile babasının istekleri ara-
sına sıkışmıştır. Babasının meslek seçimi sü-
recinde Enes’e karşı olan tutumu uygun değil-
dir. Çocuğun ilgi, istek ve yetenekleri göz ardı 
edilmektedir. Sorun babanın öğrenciye yakla-
şımı ile ilgilidir. Sunulması gereken rehberlik 
hizmeti aileye müşavirliktir.

(Cevap C)

11. Her bireyin içinde bulunduğu gelişim dönemi-
ne ilişkin gerçekleştirmesi gereken mesleki ge-
lişim görevleri bulunmaktadır. Mesleki olgun-
luk bu gelişim görevlerini yerine getirip mesle-
ki gelişimini sürdürebilmektir.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

10. Deneme Sınavı

DENEME 10

1. Yetenek-başarı karşılaştırılmasında kullanılan 
bu grafikte ideal olan, yani öğrencilerin bulun-
masını istediğimiz yer köşegenin üzeridir. Bun-
dan uzaklaşmalarda uyumsuzluk başlar. Ke-
sik çizgiler –25 yüzdeliktir. Bu bölümde normal 
olarak kabul edildiğine göre K ve P bu sınırlar 
içerisinde yer almaktadır. 

(Cevap C)

7. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 
temel ilkelerine A, B, D ve E seçeneklerinde-
ki ifadeler uygun değil C seçeneğindeki ifade 
uygundur. Rehberlik hizmetlerinden yararla-
nan bireylerin dini, ırkı, cinsiyeti, ekonomik du-
rumu, aile yapısı ve sosyal statüsü ne olursa 
olsun insan saygıya değer bir varlıktır.

 A seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü rehber-
lik ve psikolojik danışma hizmetleri sadece so-
runu olan öğrencilere değil tüm öğrencilere yö-
neliktir. 

 B seçeneğindeki ifade de doğru değildir. Çün-
kü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri-
nin amacı “bireyin kendisini tanımasına, ger-
çekleştirmesine yardım etmektir.”

 D seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü rehber-
lik ve psikolojik danışma hizmetleri sadece yar-
dım alan ile yardımı sunan uzman arasında 
değildir. Bazı durumlarda okuldaki yönetici ve 
öğretmenleri, velileri de ilgilendirir. 

 E seçeneğindeki görüşte doğru değildir. Okul-
daki psikolojik danışma sınıf öğretmenleri ta-
rafından değil alanında eğitim görmüş okul 
rehber öğretmenleri tarafından gerçekleştirilir. 
Çünkü öğretmenlerin ve psikolojik danışman-
ların yetişme programları farklıdır. Ancak psi-
kolojik danışma ve rehberlik öğrencinin geliş-
mesi ile ilgili herkesin katkısını, işbirliğini ge-
rektiren bir hizmettir.

(Cevap C)

3. L ve M öğrencileri yetenek düzeylerinin altına 
başarı göstermektedirler. Bu öğrencilerin eğit-
sel problemler yaşadığı düşünülebilir. Bu doğ-
rultuda verilecek verimli ders çalışmaya yöne-
lik yardımlar etkili olacaktır. 

 (Cevap A)

2. O ve R öğrencileri yeteneklerinin üstünde ba-
şarı göstermektedir. Yeteneğin üzerindeki ba-
şarı için aile ve çevre tarafından baskı ve zor-
lama gördükleri yorumu yapılabilir. 

 (Cevap D)

4. Öğrenci kişilik hizmetleri okullarda öğretim ve 
yönetim birimlerinden bağımsız bir birimdir. 
Özel eğitim, rehberlik, sosyal yardımlar, sos-
yal – kültürel etkinlikler ve sağlık hizmetleri bu 
birim kapsamındadır. Bir öğretmenin dersi ile 
ilgili hedefleri gerçekleştirmek için uyguladığı 
yöntem – teknikler ve etkinlikler öğretim hiz-
metleri kapsamındadır.

(Cevap C)

5. Maslow’un kendini gerçekleştirme kuramına 
göre, sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için ge-
rekli olan ihtiyaçlar hiyerarşisinde, kişinin ken-
disini gerçekleştirebilmesi daha alt basamak-
larda yer alan fizyolojik, güvenlik, ait olma ve 
saygınlık sağlama ile ilgili temel gereksinme-
lerin doyuma ulaşması sonucunda mümkün-
dür. Bu bağlamda, çocukluğundaki yoksul gün-
lere dönmekten korkan Okay Bey, kendisini 
güvende hissetmemektedir. Güvenlik ihtiyacı-
nı giderebilmek için mesleki bilgilerini arttırma-
ya çalışmaktadır

 (Cevap B)

6. Davranışlarını toplum beklentilerine göre bi-
çimlendirmek ve her sorununda yardım iste-
mek özerklik ilkesine uygun olmadığı için reh-
berliğin amaçlarından olamaz. Rehberlik hiz-
metleri bireyin kendini başkaları ile kıyaslama-
sını değil kendi standartlarına göre yaşama-
sını amaçlamaktadır. Bunun yanında bireyin 
kendini tanıması, toplumsal yapıyı anlayıp ka-
bul edebilmesi ve kendi istekleri ile toplumsal 
düzen arasında denge kurabilmesi rehberliğin 
bireylerde görmek istediği amaçlardandır.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

10. Deneme Sınavı

10. Rehberlik hizmetlerinin başlangıcı olarak Par-
son’un meslek ofisinde yaptığı çalışmalar ka-
bul edilir. Rehberlik sorun alanına göre mes-
leki rehberlik olarak ortaya çıkmıştır. Bu aşa-
madan sonra okullarda başarıyı arttırma ama-
cıyla eğitsel rehberlik çalışmaları başlamıştır. 
20. yy.da bireylerin duygusal gelişimine veri-
len önemin artmasıyla kişisel rehberlik ön pla-
na çıkmıştır. Günümüzde ise bireyin bir bütün 
olarak ele alınıp gelişiminin her boyutuyla des-
teklenmesi rehberlik hizmetlerinin temel anla-
yışını oluşturmaktadır.

 (Cevap B)

8. İnsancıl yaklaşımın ilkelerini benimsemiş bir 
öğretmen istenmeyen öğrenci davranışları kar-
şısında “kesin bir ifadeyle istenmeyen davra-
nış hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaz.” 
İnsancıl yaklaşımı benimseyen öğretmen bi-
reyi eğitim öğretim sürecinin temeli kabul eder 
ve bireylerin ilgi ve yetenek alanlarına uygun 
sınıf ortamı, öğrenme öğretme etkinliklerinin 
hazırlanmasına yönelik çaba harcar. Bireyin 
özde iyi olduğu ve varlığını olumlu amaçlara 
yöneltme eğilimi taşıdığını kabul eder, sorun-
ları kişiselleştirmeden objektif olarak ele alır 
ve fikirlerin görecelik taşıdığını kabul eder. Ya-
pıcı ve yönlendirici bir disiplin anlayışına sa-
hiptir.

(Cevap D)

9. Ergenlik çağındaki genç, arkadaşlarıyla ilgili 
dolayısıyla sosyal ilişkilerle ilgili bir problem 
yaşadığı için bu gence “insan ilişkilerinde sos-
yal beceri kazandırma”da yardımcı olmak ge-
rekir.

(Cevap D)

11. Rehberlik, bireyin kendini ve çevresini tanıma-
sına yardım sürecidir. (Shartzer ve Stone, 
1971, S:40) Rehberliğin en önemli işlevi bire-
yin, kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgi-
leri özümsemesine ve doğru, sağlıklı tercihler 
yapabilen bir kişi olmasına yardımcı olmaktır. 
Ancak rehberlik bireyin bütün sorunlarını çö-
zebilecek sihirli bir güce sahip değildir.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

11. Deneme Sınavı

DENEME 11

1. Kendini gerçekleştirme yaşam boyu devam 
eden ve yaşama yön veren bir güdüdür. Ken-
dini gerçekleştirme sürecinde olan bir birey az 
sayıda yakın dostluklar kurar.

(Cevap C)

2. Psikolojik danışmanın Doğa’ya sunmuş oldu-
ğu rehberlik hizmeti “çare bulucu/iyileştiri-
ci” rehberlik ile ilgilidir. Çare bulucu rehberlik, 
problemler ortaya çıkıp kökleştikten sonra bu 
problemin etkisini azaltmak ya da bu proble-
mi ortadan kaldırmak için verilen hizmettir. Do-
ğa anne ve babasının ayrılmasının sebebini 
kendisinde görmektedir. Bu problemin yarat-
tığı etkiyi azaltmak için Doğa’ya iyileştirici reh-
berlik işlevi sunulmuştur.

(Cevap C)

3. Psikolojik danışmanın Doğan’ın annesi ile gö-
rüşmesi “müşavirlik (konsültasyon)” ile ilgi-
lidir. Müşavirlik hizmetleri, okuldaki rehber öğ-
retmenin ya da psikolojik danışmanın kendi 
alanında sahip olduğu bilgi ve becerileri, okul-
daki yönetici, öğretmenlerin ve velilerin hizme-
tine sunması, onların bu konuda kendilerini 
geliştirmelerine yardımcı olup, ortak ve yeter-
li bir rehberlik anlayışının gelişmesine çaba 
göstermesidir. Müşavirlik hizmetleri öğrenci-
nin okul ve ev yaşamı arasında uyum sağla-
masına yöneliktir.

(Cevap E)

4. Görüşmecinin, görüşme sürecini amaç ve iş-
levleri ortaya koyacak biçimde planlaması ge-
rekir, Yanıtların doğru anlaşıldığından emin ol-
mak için kendi cümleleriyle yanıtı tekrar etme-
li ve onaylatmalıdır. Ön görüşme ve giriş soh-
beti olumlu bir görüşme havası için kullanılma-
lıdır. Buna göre görüşmecinin dikkat etmesi 
gereken maddeler I, IV ve V’tir.

(Cevap C)

5. Soruda verilen fıkrada Nasrettin Hoca, kendi-
sini anlayabilecek birini bulmalarını istemiştir. 
Çünkü bir insanı anlayabilmenin en iyi yolu 
kendini o insanın yerine koyup onun hissettik-
lerini hissetmeye çalışmaktır. Bu da empati 
olarak adlandırılır.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

11. Deneme Sınavı

10. Sınıf içerisinde klikler istenmeyen bir durum-
dur. Özellikle bu kliklerin bir araya gelme ne-
denleri çok önemlidir. Bazı gruplar yalnızca ar-
kadaşlık için bir araya gelmeyebilirler. Kliklere 
doğrudan müdahale etmek yerine tüm sınıfın 
katılacağı sosyal ve sportif etkinlikler oldukça 
etkili sonuçlar vermektedir. Tüm sınıfın etkile-
şimde bulunacağı eğitsel oyunlar, drama ça-
lışmaları bu süreçte amaca hizmet edecek et-
kinliklerdendir.

(Cevap E)

11. Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik prog-
ramları, okuldaki tüm öğrencilerin yararlanma-
sı ve geleceğe hazırlanmaları amacıyla oluş-
turulmuş gelişimsel ve ardışık olarak devam 
eden programlardır. Bu programlarla ilgili ola-
rak A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifa-
deler doğru, B seçeneğindeki ifade yanlıştır. 
Çünkü kapsamlı psikolojik danışma ve rehber-
lik programları okul öncesi dönemden başla-
yarak 12. sınıfa kadar eğitimin her kademe-
sinde öğrencilerin kişisel-sosyal, eğitsel ve 
mesleki gelişimlerinde gerekli becerilerin ka-
zandırılmasına yardım eder. Bu programlarda 
tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılır.

 (Cevap B)

9. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bi-
reyi ve bireyin yaşadığı sorunları bir bütün ola-
rak ele alır. Rehberlik hizmetlerindeki eğitsel, 
mesleki ve kişisel-sosyal ayrımı bu hizmetle-
rin sunumunu ve incelenmesini kolaylaştırmak 
içindir. Bireyin herhangi bir alanda yaşayaca-
ğı bir sorunun diğer alanlardan tamamen ba-
ğımsız olduğunu düşünmek hata olur.

(Cevap B)

6. BEP biriminin kurulmasından ve birime baş-
kanlık eden sorumlu kişi okul müdürü ya da 
müdür yardımcısıdır. Ayrıca ekipte sınıf öğret-
meni, rehber öğretmen, branş öğretmenleri, 
öğrenci, öğrenci velisi, gezerek özel eğitim gö-
revi verilen öğretmen de yer alır.

 (Cevap E)

7. Öğrenci kişilik hizmetleri (ÖKH), genellikle öğ-
rencilerin barınma, beslenme, sağlık, serbest 
zamanları değerlendirme gibi gereksinmeleri-
ni giderecek yardımlar yanında onların gizil 
güçlerini geliştirme, yetenek ve ilgilerine uy-
gun okul ve meslek seçme, insanlarla daha iyi 
ilişkiler kurabilme gibi, kişilik gelişimlerini ko-
laylaştırmak ve uyum sorunlarını çözmek için 
onlara yapılacak yardımları kapsamaktadır. 
(Kuzgun, 2008:3) Ancak öğretim yolları kav-
ramı öğrenci kişilik hizmetleri içinde değil öğ-
retim hizmetleri içinde yer alır.

 (Cevap C)

8. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bi-
reyi kendi problemlerini kendisi çözebilecek 
potansiyellere sahip olarak görmektedir. Bu 
sebepten dolayı bireylere karşılaştıkları sorun-
larda sunulacak olan yardım onun yerine so-
run çözmek değil ona sorun çözme becerisi 
kazandırmak olmalıdır. Bu anlayış özerklik il-
kesi olarak tanımlanmaktadır.

 (Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

12. Deneme Sınavı

DENEME 12

1. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için amaç, 
içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yap-
mak bu bireyler için hazırlanacak BEP lerle 
mümkündür. Özel eğitime ihtiyacı olan birey-
lerin eğitimlerini akranlarından ayırmadan ver-
mek de kaynaştırma eğitimine temel oluşturan 
anlayıştır.

(Cevap B)

2. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu sebepten dolayı 
gruplar bireyin davranışlarını etkilemektedir. 
Rehberlik bireyi yaşadığı sosyal çevreden ay-
rı biçimde ele almaz. Sosyal çevreleri anlamak 
için de rehberlik sosyoloji biliminden yararla-
nır. 

(Cevap D)

3. Soruda 0-6 yaş dönemi için önerilen etkinlik-
ler bu yaş döneminin gelişim görevlerine yö-
neliktir. Verilen çalışmalar bu yaş dönemine 
yönelik gelişimsel rehberlik kazanımlarıdır.

(Cevap A)

4. Rehberlik hizmetleri okulda yalnızca rehber 
öğretmenin görev ve sorumluluğunda olan bir 
hizmet değildir. Rehberliğin önemli ilkelerin-
den biri de hizmetlerin öğrenci ile ilgili herke-
sin işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gerektiği-
dir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetle-
ri takım çalışması gerektiren hizmetlerdir.

(Cevap B)

5. Rehber öğretmen soru metninde verilen etkin-
likleri A seçeneğindeki V, II, VI, I, III, IV şeklin-
de yaparsa rehberlik ve psikolojik danışma hiz-
metlerinin ilkelerine uygun davranmış olur.

(Cevap A)

6. Hiçbir birey çatışma çözme becerileriyle do-
nanık olarak dünyaya gelmez. Çatışma çöz-
me yolları yaşanarak öğrenilir. Çocukluktan 
başlanarak çevredeki bireylerin çatışma çöz-
me yolları gözlemlenerek öğrenilir. A, B, C ve 
D seçenekleri sağlıklı çatışma çözme özellik-
leridir. Çatışma sürecinde kavga, şiddet, kaç-
ma, sadece kendi ihtiyaç ve isteklerini gözet-
me sağlıklı yollar değildir.

 (Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

12. Deneme Sınavı

11. Murat Bey’in yaptığı çalışmalar “ayarlayıcı” 
rehberlik ile ilgilidir. Ayarlayıcı rehberlik, genç-
liğin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için, 
onların ilgi, yetenek ve gereksinimlerine en uy-
gun eğitim hizmetlerinin müfredat programla-
rında yer almasında, program yapıcılara ve 
eğitim planlayıcılarına yardım etmektir. Buna 
göre Murat Bey’in MEB’in ilgili birimlerine yar-
dımcı olmak için gözlem formları hazırlaması 
ve bunları değerlendirmesi ayarlayıcı rehber-
lik hizmetleri ile ilgilidir.

(Cevap C)

10. Yetenek bireyin genel zihin gücü olarak tanım-
lanır. Yeteneğin doğuştan getirildiği ve çevre-
sel faktörlerle çok az değişeceğine inanılır. Bi-
reyin potansiyelleri, yapabilecekleri konusun-
da yetenek testleri önemli ipuçları verir. Eğitim 
sistemimizde yetenek testleri özel eğitim ihti-
yacı olan normalden geri ya da çok ileri dü-
zeyde olan öğrencileri tespit etmek için kulla-
nılır.

(Cevap B)

8. Oryantasyon hizmeti, öğrencilerin okulu ve 
okulun olanaklarını tanımaları amacıyla sunu-
lan hizmetleri kapsar. Oryantasyon hizmetleri 
öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırdığı gi-
bi okulun olanaklarından yüksek düzeyde ya-
rarlanmasını sağlayan ve problemlerle karşı-
laşmasını önleyen hizmetlerdir. Soru metnin-
deki etkinliklerden ikinci, dördüncü ve beşinci 
etkinliklerde “rehberlik hizmetleri ilgililerin iş-
birliği ile yürütülür” ilkesi temele alınmıştır. Or-
yantasyon hizmetlerinin sunumunda okuldaki 
tüm personel görev alır. Hizmetler daha çok 
toplu bir biçimde ve bilgi verme şeklinde su-
nulur. Öğretmenler öğretim ve sınıf içi faaliyet-
lerini tek başlarına yürütebilirler. Ancak reh-
berlik hizmetleri psikolojik danışmanların ön-
cülüğünde yöneticilerin ve öğretmenlerinde 
görev ve sorumluluklar yüklenerek, ortak bir 
amacı gerçekleştirmek için takım çalışması 
gerektirir.

 (Cevap E)

7. Sen dili çocuğu aşağılayarak onu suçlayarak 
kişiliğine yönelik genel mesaj yollamadır. Tem-
belsin, saygısızsın, kötü bir çocuksun gibi sen 
dili mesajı bu sözler fiziksel cezadan çok da-
ha kalıcı ve zedeleyicidir. Sen dili direnç ve 
başkaldırı duygusunu uyandırır. Karşıdaki bi-
rey bu mesajdan sonra haksızlığa uğradığını 
ve anlaşılmadığını hissedebilir.

(Cevap D)

9. Soru metninde verilen oryantasyon etkinlikle-
rinden beşinci etkinlik dışındaki diğer etkinlik-
ler doğrudan öğrenciye yöneliktir. Beşinci et-
kinlikte sunulan hizmet dolaylı yoldan öğren-
ciye yöneliktir. Beşinci etkinlikte okuldaki or-
yantasyon hizmetlerinden velilerin de yarar-
lanması sağlanmaktadır. Velilerin, okul ve ola-
nakları hakkında edineceği bilgiler onların ço-
cukları ve okul ile olan ilişkilerini düzenleme-
de belirgin kolaylıklar getirir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

13. Deneme Sınavı

DENEME 13

1. Saydamlık bireyin ilişkilerinde duygu ve dü-
şüncelerini olduğu gibi ifade edebilmesi, oldu-
ğu gibi görünebilmesidir. Öğretmenin proble-
mi çözemediğini kabul etmesi saydamlığın gös-
tergesidir.

(Cevap A)

6. BEP hazırlama sürecinde BEP geliştirme biri-
mi oluşturulduktan sonra ilk yapılacak olan öğ-
rencinin eğitsel performansının ortaya çıkarıl-
masıdır. Böylece öğrencinin eğitsel ihtiyaçları 
ortaya çıkarılmış olacaktır. Kısa ve uzun dö-
nemli amaçlar bu aşamadan sonra öğrencinin 
eğitsel performansı temele alınarak belirlenir.

(Cevap A)

3. Psikolojik danışma sürecinde danışan kendi-
sine ait özel bilgi ve yaşantılarını paylaşabilir. 
Danışma sürecinde danışanın çok yönlü ve 
yakından tanınması önemlidir. Danışanın ken-
dini yeterince açabilmesi danışmana duydu-
ğu güven ve sürecin gizliliğine olan inancıyla 
ilgilidir. Bu nedenle danışma sürecinde payla-
şılan bilgiler kesinlikle gizli kalmalı ve danışa-
nın izni olmadan bir başka kişiyle paylaşılma-
malıdır.

(Cevap A)

2. Soru metninde verilen açıklamada mesleki reh-
berlik sürecinde bireylerin öncelikle “ilgileri” 
açısından tanınması gerektiği belirtilmektedir. 
İlgi, bir etkinliği yapmaktan, etkinliğin özünden 
elde edilen doyumdur. Özellikle bir programa, 
okula veya mesleğe yöneltme çalışmalarında 
öğrencilerin nelere karşı ilgilerinin olduğunu 
bilmek ve onları dikkate almak gerekir. Aksi 
takdirde öğrenciler yaptığı etkinliklerden mut-
suz, düşük doyum sağlayan belki de başarı-
sız bireyler olacaklardır.

 (Cevap C)

4. Araştırıcı tip entelektüel, analitik düşünme ya-
pısına sahip ve rasyonellik özellikleri gösterir. 
Banka veznedarı geleneksel tipi yansıtır.

 Pazarlamacılık sanatçı tipe uygun değildir. Gi-
rişimci tipin tercih ettiği bir meslek dalıdır.

 Gerçekçi tip sabırlı, pratik, maddeci ve erkek-
sidir. Kas faaliyeti, motor koordinasyonu, me-
kanik işler bu tip için uygundur. Elektrikçilik bu 
tip için uygundur.

 Fizikçi ve kimyagerlik araştırıcı kişilik tipi için 
uygundur.

(Cevap C)

5. Cinsel konularda ergenin herhangi bir kaynak-
tan bilgi elde etmesinde ergen için ilk ölçüt 
kendini rahat hissetmesi ve ifade edebilmesi-
dir. Ergen kendini arkadaş grubu içinde daha 
rahat hissetmektedir. Bu yüzden cinsel konu-
larda ergen arkadaşlarını ilk bilgi kaynağı ola-
rak görmektedir. Araştırma cinsel konularda 
bilgi kaynağının güvenilir algılanıp algılanma-
ması ile ilgili değildir. Araştırmada ergenin cin-
sel konulardaki bilgi kaynağı tercihlerini yan-
sıtır. Yani öğretmenin daha az tercih edilmesi 
onun daha az güvenilir bulunması ile ilgili de-
ğildir.

(Cevap D)

7. Etkin dinlemede yansıtmalar kullanılır. “Fen 
bölümünde mutlu değilsin.” bir yansıtmadır. 
Yansıtma empati için bir temel oluşturur. Kişi 
bu yansıtma ile anlaşıldığını anlar ve hatta bir 
ayna karşısındaymış gibi kendi durumunu gö-
rebilir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

13. Deneme Sınavı

9. Türkan Hanım’ın soru metninde belirtilen ifa-
desi onun “kendini gerçekleştirme” ihtiyacına 
öncelik verdiğini göstermektedir. Türkan Ha-
nım’ın açıklamalarından onun kendi kapasite 
ve becerilerini iyi tanıma, öz güven, paylaşım-
cı, verimli, sadece kendi mutluluğu ile ilgilen-
meyen, yaratıcı, zamanı iyi kullanan gibi ken-
dini gerçekleştirme sürecinde olan bireylerin 
özelliklerine sahip olduğu görülmektedir.

(Cevap D)

11. Yetenek düzeyinin çok altında başarı göster-
me eğitsel açıdan bir soruna işaret eder. Mo-
tivasyon, verimli ders çalışma gibi sunulacak 
eğitsel rehberlik etkinlikleri bu sorun için çö-
züm olabilir.

(Cevap B)

8. Selin, yaşadığı kişisel – ailevi sorunlardan do-
layı psikolojik danışma hizmetine ihtiyaç duy-
maktadır. Bu hizmeti sınıf rehber öğretmeni 
sunamaz. Bu sebepten öğrencisini gönüllülük 
ilkesine de uyarak okul rehber öğretmenine 
sevk etmelidir.

(Cevap B)

10. Okul psikolojik danışmanı tecrübesinin yete-
meyeceği durumlarda meslektaşlarından yar-
dım alabilir. Hatta karmaşık ve çözümü zor 
problemlerle karşılaştığında meslektaşlarıyla 
vaka konferansı düzenleyebilir. Tabii ki bu sü-
reçte rehberliğin gizlilik ilkesine de her zaman 
olduğu gibi dikkat etmelidir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

14. Deneme Sınavı

DENEME 14

1. Eğitsel değerlendirme öğrencinin eğitsel per-
formansının ortaya konması ve ihtiyaç duydu-
ğu özel eğitim olanaklarının belirlenmesi için 
yapılır. Bu süreçte tanılamaya ilişkin kayıt tut-
mak öğrencinin özel eğitimden yararlanma de-
recesini, süreç içerisindeki gelişiminin izlen-
mesi açısından oldukça kritiktir.

(Cevap A)

5. Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanla-
rın özellikleri şunlardır:

 - Gerçeği açık ve olumlu bir biçimde algılar.

 - Belirsizliğe katlanabilir.

 - Kendini başkalarını ve olayları olduğu gi-
bi kabul edebilir.

 - Düşünce duygu ve davranışları içtendir.

 - Kendi üzerinde yoğunlaşmaktan çok, so-
runlar üzerinde yoğunlaşır.

 - Yaratıcı, verimli ve üretkendirler.

 - İnsanlığın ortak mutluluğu ile ilgilenirler.

 - Yaşamlarına ve dünyaya doğal ve nesnel 
açıdan bakabilir.

 - Bağımsız ve özerktirler.

 - İnsanlarla doyurucu, kalıcı ve sevgi içinde 
iletişim kurarlar.

 - Kasıtlı olarak gelenek dışı olmamalarına 
karşın, öz kültürlerinin sorgulanmadan iç-
selleştirilmesine karşıdırlar.

 Genel özellikleri yukarıda verilen kendini ger-
çekleştirmiş bireyin daima mutlu olması ve gi-
riştiği her işte mutlu olması beklenmez.

(Cevap D)

2. Okul psikolojik danışmanının kullandığı yön-
tem “katılımsız gözlem”dir. Katılımsız göz-
lem, gözlemcinin gözlenen grup ya da olayın 
dışında kalarak grubu ya da kişiyi dışarıdan 
gözlemlemesidir. Böylece gözlenen kişi veya 
grup gözlendiğinin farkına varmamaktadır. Psi-
kolojik danışmanın gözlem yaparken “okulda 
görevli diğer psikolojik danışmanından da 
aynı zamanda Gül’ü gözlemlemesini iste-
yerek gözlem sonuçlarını karşılaştırması” 
daha objektif, ön yargısız ve güvenilir sonuç-
lara ulaşmasını sağlayacaktır.

(Cevap B)

3. Fırat’ın sınavlarda yaşadığı kaygının çözümü-
ne yönelik olarak eğitsel rehberliğe gereksini-
mi vardır. Verimli ders çalışma teknikleri sınav-
lara hazırlığa yönelik çalışmalar, test çözme 
teknikleri, sınav kaygısıyla baş etme gibi ko-
nular eğitsel rehberlik kapsamında yer almak-
tadır.

(Cevap E)

4. BEP’e temel oluşturan gelişim ilkesi bireysel 
farklılıklardır. Özel eğitime ihtiyacı olan birey 
özellikleri açısından yaşıtlarından anlamlı fark-
lılıklar bulunan bireydir. Özel eğitim süreci de 
bu bireysel farklılıklar üzerine temellendirilir.

(Cevap B)

6. Yetenek düzeyinin altında başarı gösteren öğ-
renciler için yapılabilecek en doğru yorum, bu 
öğrencilerin eğitsel rehberlik hizmetlerine ihti-
yaç duyduklarıdır. Bu öğrenciler genellikle ve-
rimli ders çalışma, motivasyon konularında so-
runlar yaşarlar. A seçeneğinde belirtilen sade-
ce bu öğrencilerle bireysel görüşme yapmak 
rehberliğin “Rehberlik tüm öğrencilere yöne-
liktir” ilkesine ters düşer.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

14. Deneme Sınavı

7. Sosyometri matrisini incelediğimizde;
 – Aysel ve Cemil’in hiç kimse tarafından se-

çilmediğini (A doğru)

 – Cemil ile Aysel’in birbirlerini seçmedikleri-
ni (B doğru)

 – Davut’un Erdem’i seçmediği hâlde Er-
dem’in Davut’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)

10. 9. sınıf ve 10. sınıflardaki problemlilik düzey 
farkı ile ilgili olarak yapılan yorumlardan en 
doğrusu B seçeneğindeki yorumdur. 10. sınıf 
düzeyi okul ve derslerle ilgili problemlilik dü-
zeyinin en yüksek olduğu sınıf düzeyidir. Bu-
nun nedeninin 9. sınıf sonunda yapılan alan 
yöneltmelerinin yetersizliği olduğu söylenebi-
lir.

(Cevap B)

8. A seçeneğindeki çıkarım doğru değildir. Sade-
ce 10. sınıfta eğitsel alandaki problemlilik dü-
zeyinde artış olmakta, bu oran 11 ve 12. sınıf 
düzeylerinde giderek düşmektedir.

 B seçeneğindeki çıkarım doğru değildir. 12. sı-
nıfların aile ile ilgili sorunlar yaşamaları arka-
daşlık ilişkilerindeki problemlilik düzeyinin dü-
şük olması ile ilgili olamaz. Aksine arkadaş iliş-
kilerindeki problemlerin fazla olması aile ile il-
gili sorunları artırabilir.

 C seçeneğindeki çıkarım doğrudur. 9. sınıfla-
rın okul ve dersler ile ilgili problemlilik düzeyi 
düşük, arkadaşlık ilişkileri ile ilgili problemlilik 
düzeyi yüksektir. Bu nedenle 9. sınıfların kişi-
sel sosyal rehberlik hizmetine eğitsel rehber-
lik hizmetinden daha fazla gereksinimleri var-
dır.

 D seçeneğindeki çıkarım da yanlıştır. Arkadaş 
ilişkileri, okul ve dersler, aile sorunları bakımın-
dan problemlerin fazla olduğu sınıf 10. sınıf-
tır. Bu nedenle rehberlik hizmetlerine en çok 
gereksinim 9. sınıf değil, 10. sınıf seviyesin-
dedir.

 E seçeneğindeki çıkarım da doğru değildir. 
Okul ve derslerle ilgili problemlilik düzeyi 9. sı-
nıftan sonra en düşük olan sınıf düzeyi 12. sı-
nıftır. 12. sınıf düzeyine en yüksek problemli-
lik alanı aile ile ilgili olduğu için kişisel - sosyal 
alanda rehberlik hizmeti verilmelidir.

 (Cevap C)

9. 11. sınıf rehber öğretmeni, bu sınıf düzeyinde 
aile alanı ile ilgili problemlilik düzeyi diğer prob-
lem alanlarına göre yüksek olduğu için önce-
likle “öğrenci velilerine yönelik seminer düzen-
lenmesini sağlamalı”dır.

(Cevap A)

11. Rehberlik alanının araştırma ve bulgularının 
eğitim programlarına yansıtılması önemlidir. 
Çünkü rehberlikte bireyi her yönüyle tanımak 
esastır. Rehberliğin bu esası, her yönüyle ta-
nınan öğrencilerin eğitimden daha etkili bir şe-
kilde faydalanmasını sağlar. Bu şekilde reh-
berlik alanının bulgularının eğitim programla-
rında yer alması rehberliğin ayarlayıcılık işle-
vi içerisinde yer alır.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

15. Deneme Sınavı

DENEME 15

1. Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitim anla-
yışının yönetim ve öğretim hizmetlerinin ya-
nında bu hizmetlerin tamamlayıcısı olarak gö-
rülen önemli bir parçasıdır. Öğrenci kişilik hiz-
metleri öğrencinin duygusal ve kişisel özellik-
lerine verilen önemin artmasının bir gösterge-
sidir. Çağdaş eğitim sadece öğretim ve yöne-
tim gibi dışsal süreçlerle uğraşmaz.  

(Cevap C)

2. A seçeneği rehberliğin tüm öğrencilere yöne-
lik olma ilkesine aykırıdır. B seçeneği rehber-
liğin bireye saygı ve eşitlik ilkesine aykırıdır. D 
seçeneği özerklik ilkesi ile çelişmektedir. E se-
çeneği de rehberliğin gönüllülük ilkesine uy-
mamaktadır

(Cevap C)

3. Bireyin kendi özelliklerini iyi bir biçimde tanı-
yarak bu özelliklere uygun alan, ders, okul ve 
meslek tercihleri yapması konusunda bireye 
sunulan rehberlik yardımları yöneltici işlev kap-
samında yer almaktadır. Rehberlik hizmetleri-
nin olumsuz durumlar ortaya çıkmadan önce 
gerekli tedbirler alması hizmetlerin önleme iş-
levi ile ilgilidir. 

(Cevap E)

4. Psikolojik danışmanın yaşadığı sorun ortak bir 
rehberlik anlayışı olmamasından kaynaklan-
maktadır. Bir okulda rehberlik ve psikolojik da-
nışma hizmetlerinin etkili ve verimli bir biçim-
de yürütülmesi okulda tüm öğretmen ve yöne-
ticilerin ortak bir rehberlik anlayışına sahip ol-
malarına bağlıdır. Bu yönde yönetici ve öğret-
menlere gerçekleştirilecek rehberlik çalışma-
ları müşavirlik hizmetleri kapsamında yer al-
maktadır.

(Cevap E)

5. İletişim sürecinde psikolojik danışmanın kul-
lanması gereken dil öğrencisini anladığını ona 
gösteren empatik bir dil olmalıdır. Öğrencide 
anlaşıldığı ve koşulsuz kabul edildiği inancı 
oluşmalıdır. Geçiştirmek, teselli etmek, konu-
yu değiştirmek, dikkati başka bir konuya çek-
meye çalışmak, hafiye gibi sürekli olarak so-
rular sormak ve nedenler aramak uygun yak-
laşım tarzları değildir. 

(Cevap D)

6. İşitme yetersizliği olan bireyler işitme duyarlı-
lığının kısmen veya tamamen kaybından do-
layı konuşmayı edinmede, dil kullanma ve ile-
tişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eği-
tim hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Soruda belir-
tilenlerin yanı sıra bu bireyler

 - Sesin geldiği yönü tayin edemez.

 - Konuşmalarında belirli sesleri düşürür ya 
da değiştirirler.

 - Çevrelerindeki seslere duyarsızlık göste-
rir.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

15. Deneme Sınavı

9. Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine de-
vam eden öğrenciler için BEP geliştirme biri-
mi tarafından BEP hazırlanır. Bu öğrenciler 
BEP’te yer alan amaçlara göre değerlendirilir. 
Ayrıca kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam 
eden özel eğitim gerektiren öğrencilere, başa-
rısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılamaz.

(Cevap A)

11. Öğrencinin yetenek ve ilgi testleri sonuçları ile 
üç yıldaki başarı ortalamasına göre ilköğretim 
sonrasında “mesleki ve teknik eğitime” yön-
lendirilmesinin daha uygun olacağı görülmek-
tedir.

 (Cevap B)

10. Oyun, psikodrama, görüşme ve sosyodrama 
danışma süreci içerisinde kullanılan danışma 
tekniklerindendir. Bu teknikler bireyi tanıma 
yanında sorunlarına çözüm bulmasında da 
ona yardım ederler. Sosyometri ise sadece 
grubun yapısını, ilişki örüntüsünü ve grup için-
deki bireyin yerini tanımak için kullanılır. Sos-
yometrinin diğer teknikler gibi iyileştirici bir 
özelliği yoktur.

(Cevap E)

7. Gelişimsel rehberliği temele alan rehberlik 
programı kapsamlı rehberlik programıdır. Kap-
samlı rehberlik programı öğrencileri bir bütün 
olarak ele alıp onların tüm yönleri ile gelişim-
lerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Kapsam-
lı rehberlik programında öğrencilere kazandı-
rılmak istenen hedefler ölçülebilir niteliktedir, 
belirgindir, hedefler bireylerin gelişim görevle-
ridir. Kapsamlı rehberlik programı gelişimin do-
ğasında olan sürekliliği temele alarak aşama-
lı ve ardışık uygulamaları içerir. Gelişimin bi-
reysel farklılıklar ilkesini temele alarak da es-
nek ve yaratıcı bir yapıda oluşturulur 

(Cevap B)

8. Oryantasyon çalışmaları öğrencilere okulu, 
çevresini ve olanaklarını tanıtmak amacı ile 
düzenlenir. Bu çalışmalar diğer tüm rehberlik 
çalışmalarında olduğu gibi planlı ve program-
lı gerçekleştirilmelidir. Yapılacak oryantasyon 
programı tüm öğrencileri kapsayacak şekilde 
planlanmalıdır.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

16. Deneme Sınavı

DENEME 16

1. Başarısızlık önemli bir öğrenci problemidir. Öğ-
retim ve rehberlik bu problemi farklı açılardan 
ele alıp değerlendirir. Öğretimde başarısızlık 
kazanımların eksik gerçekleştiğini gösterir. Ek 
öğretim hizmetleriyle ya da alternatif öğretim 
etkinlikleriyle sorun çözülmeye çalışır. Rehber-
lik için bu eğitsel sorunun da diğerleri gibi ne-
denleri araştırılmalıdır. Başarısızlık farklı ne-
denlerden kaynaklanabilir. Yetenek, çalışma 
alışkanlıkları ve kişisel - psikolojik problemler 
başarısızlığa neden olabilir. Çözüm ise nede-
ne göre farklılık gösterir.

(Cevap C)

5. Gizlilik ilkesi psikolojik danışma ve rehberliğin 
temel ilkeleri arasında yer alır. Bu ilke doğrul-
tusunda danışana ait bilgiler onun izni olma-
dan paylaşılamaz. Ancak danışanın açık ve 
yakın bir tehditle karşılaştığının bilinmesi ha-
linde danışman bilgiyi paylaşabilir. Seçenek-
lere baktığımızda C seçeneğinde bulunan 
“Uyarıcı madde kullanan öğrencileri önceden 
bilgilendirerek, durumlarına ilişkin ailelerine 
haber vermek” gizlilik ilkesine aykırı değildir. 
Çünkü bu durum öğrenci yönünden açık ve 
yakın bir tehdit ve tehlikedir. Bu soruna aile-
lerle işbirliği içinde çözüm bulunması gerek-
mektedir.

(Cevap C)

2. A, B, C ve E seçeneklerinde belirtilen okul psi-
kolojik danışmanının görevlerdir. Okulda, okul 
rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesinde oku-
lun rehberlik hizmetlerinin başında okul psiko-
lojik danışmanı değil “okul müdürü” bulunmak-
tadır.

(Cevap D)

3. Bireylerin duygusal, düşünsel, sosyal ya da 
davranış problemleri kişisel – sosyal rehberlik 
alanına giren problemlerdir. I ve V numaralı 
yeterlikler eğitsel gelişim alanı, II numaralı ka-
zanım ise mesleki yeterlik alanı kapsamında-
dır.

(Cevap C)

4. Rehberlik ve psikolojik danışmanın temelinde 
bireyin güçlerine güvenmek ve bu sayede de 
bireye sorumluluğunun verilmesi yer alır. Bire-
yin kendi kendine yeter duruma gelmesini, 
problemlerini kendisinin çözebilmesini amaç-
lar. Çünkü her birey doğuştan kendini gerçek-
leştirme eğilimiyle doğar. Rogers gibi Mas-
low’un da doğuştan getirildiğini belirttiği ken-
dini gerçekleştirme gereksinimi, insanı gizil 
güçlerini ve tüm potansiyelini kullanmaya ola-
bileceği her şey olmaya itmektedir. 

 Bunun için bireyin seçimlerine müdahale et-
meden olabildiğince özgür seçimler yapabil-
mesi için kendisine açık olan seçenekleri algı-
lamasına, bunlar arasından kendine uygun ter-
cihler yapabilmesine yardımcı olunması ge-
rekmektedir. Bunun için bireyin gücüne güve-
nilir. Bu nedenle A, B, C, ve E seçeneğinde 
belirtildiği gibi sorunların çözümüne başkala-
rının karar vermesi söz konusu değildir.

(Cevap D)

6. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı öğrencinin 
farklı gelişim alanlarındaki ihtiyacı temele alı-
narak hazırlanır. Öğrencinin yapabildikleri ve 
ihtiyaçları programın hedeflerini oluşturmak 
açısından önemlidir.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

16. Deneme Sınavı

11. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, dili yazı-
lı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için 
gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ve-
ya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuş-
ma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğun-
laştırma ya da matematiksel işlemleri yapma 
güçlüğü nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ih-
tiyacı olan bireylerdir.

(Cevap E)

10. F, G ve H öğrencileri kendi aralarında bir alt 
grup oluşturmuştur. Bu grup sadece kendi içe-
risinde tercihler yapmış diğer kişileri tercih et-
memiştir. Bu grup yapısı ve oluşumu açısın-
dan incelenmelidir. A lider bir öğrenci olduğu 
için akran danışma çalışmalarında kullanıla-
bilir. E ve K grup dışına itilmiştir. Bu öğrenci-
lerle görüşme yapılma sorunun kaynağı tespit 
edilmelidir.

(Cevap E)

9. Sosyogramı incelediğimizde K ve E öğrenci-
lerinin hiçbir öğrenci tarafından tercih edilme-
diklerini görürüz. Bu öğrenciler için yapılabile-
cek yorumlar sevilmiyor olabilecekleri, grup dı-
şına itilmiş ya da sosyal beceriler açısında so-
runlu olabilecekleridir. Bu öğrencilerin bu du-
rumlar için kişisel sosyal rehberlik hizmetine 
ihtiyaç duymaktadır. 

(Cevap D)

7. Psikolojik danışmanın aynı problem tarama 
listesini ikinci kez uygulaması izleme hizmet-
leri kapsamındadır. Çünkü ilk uygulama so-
nunda tespit ettiği problemlere yönelik bir ta-
kım çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaların 
etkili olup olmadığını ortaya koymak için de 
aynı envanteri tekrar uygulayarak ilgili prob-
lemlerin devam edip etmediğini kontrol etmiş-
tir.

(Cevap B)

8. Bilgi toplama ve yayma hizmetleri öğrenciler 
için gerekli olan bilgilerin çeşitli kaynaklardan 
toplanıp öğrencilerin yararlanması için sunul-
masıdır. Gerekli olan bilgiler farklı kaynaklar-
dan toplanabilir. Bu mezun olan öğrenciler de 
olabilir. Okul psikolojik danışmanı sınav dene-
yimi ile ilgili mezunlardan topladığı bilgileri reh-
berlik panosu aracılığıyla sunmuştur.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

17. Deneme Sınavı

DENEME 17

1. Son yıllarda ruh sağlığı alanında klasik iyileş-
tirici uygulamalara güçlü bir alternatif olarak 
önleme yaklaşımı ön plana çıkmıştır. Önleme 
yaklaşımı problemin ortaya çıkmasını önleme-
ye çalışır. Önleyiciliğin temelinde koruyucu fak-
tör yer almaktadır. Önleme yaklaşımında risk 
faktörlerinin azaltılıp, koruyucu faktörlerin art-
tırılması ön plandadır.

(Cevap C)

2. Bireylerin bir iş ve meslek kazanmaları rehber-
liğin mesleki boyutunun temel amaçlarından-
dır. Mesleki rehberlik bireye kendi ilgileri, ye-
tenekleri, değerleri, örf ve adetleri çerçevesin-
de uygun meslek edindirmeyi hedefler. Bire-
yin başka ulusların değerlerine göre yetiştiril-
mesi mesleki rehberliğin temel ilkelerine aykı-
rıdır.

(Cevap D)

3. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin eğitsel 
gereksinimlerini karşılamak üzere sağlanabi-
lecek destek eğitim hizmetleri şunlardır:

 – Destek eğitim odası (C)

 – Sınıf içi destek

 – Dil ve konuşma terapisi (A)

 – Fizyoterapi (D)

 – Ulaşım

 – Aile eğitimi

 – Evde eğitim 

 Üstün yetenekli bireylerin de özel eğitime ihti-
yacı vardır. Bu kapsamda üstün yetenekli ol-
duğu tanılanmış öğrencilere destek eğitim oda-
sı ve sınıf içi zenginleştirme desteği sunulabi-
lir. E seçeneğindeki ifade destek eğitimden çok 
BEP’in disiplin (konu alanı) boyutunda yer al-
maktadır.

 (Cevap E)

4. Ülkemizde ilköğretimi tamamlayanların çok bü-
yük bir bölümü ortaöğretime devam etmemek-
tedir. Yani ilköğretimdeki kazanımlarla yaşa-
mını sürdürmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
zorunlu olan ilköğretimde sunulan tüm hizmet-
ler gibi rehberlik hizmetleri de ayrı bir önem ta-
şımaktadır. B, C, D ve E seçeneklerinde veri-
len ifadelerde ilköğretimden ziyade ortaöğre-
timde sunulan rehberlik hizmetlerinin önemi 
vurgulanmaktadır.

(Cevap A)

5. Bireyin olayları değerlendirirken kendi dene-
yimlerini ön plana alması olayların ayırımına 
varamamasına öğrenme ve bilme düzeyinde 
sıkıntı yaşamasına neden olur. Bu nedenle B 
seçeneğinde yer alan örnek ifade kendini ger-
çekleştiren bir bireyin sahip olması gereken 
bir özellik değildir.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

17. Deneme Sınavı

10. Sorular açık uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere 
ikiye ayrılır. Etkili iletişim sürecinde daha çok 
açık uçlu sorular tercih edilir. Çünkü kapalı uç-
lu soruların cevabı evet, hayır ya da bir keli-
medir. Kapalı uçlu sorular ile iletişim sürmez. 
A ve D seçeneklerindeki sorular kapalı uçlu-
dur ve tercih edilmemelidir. Ayrıca soru sorar-
ken neden, niçin gibi soru kipleri tercih edilme-
meli, ön yargılı, peşin hükümlü sorular kulla-
nılmamalıdır.

 (Cevap B)

11. Psikolojik danışmanlar psikolojik danışma bil-
gilerini muhafaza etme sorumluluğunu taşı-
maktadırlar. Ailelerin örnekteki yasa doğrultu-
sunda kayıtları görebilme hakları rehberlik ve 
psikolojik danışmanın gizliliğini tehlikeye so-
kar. Bu durumda psikolojik danışman ailelere 
bu yardım sürecini iyi bir biçimde tanıtmalıdır.

(Cevap A)

9. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin 
nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesi-
ne yardım etmektir. Yardım alan birey bu sü-
reci sorunlarının çözüldüğü, sınırlarının zor-
landığı, hedeflerinin yükseltildiği bir süreç ola-
rak değil kendisini anlama ve değerlendirme 
için bir fırsat olarak görmelidir.

(Cevap A)

7. Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hiz-
metlerinin planlanması okul yönetimince yapı-
lır. Destek eğitim odasında eğitim alacak öğ-
renciler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğ-
rultusunda, Okul Rehberlik ve Psikolojik Da-
nışma Hizmetleri Yürütme Komisyonununca 
belirlenir.

(Cevap C)

8. II numaralı ve VI numaralı etkinliklerin teme-
linde öğrenci bulunmamaktadır. Öğretmenle-
re yönelik rehberlik hizmeti müşavirliktir. An-
cak müşavirlik hizmetlerinin temelinde sunu-
lan rehberlik hizmetlerinin kalitesini arttırmak 
ve öğrenciler için uygun ortamlar hazırlamak 
vardır. Rehberlik amaçlı öğretmenlere sunu-
lan hizmetlerde temel amaç yine öğrencidir. 
Öğretmenlere yönelik hizmetler öğrenci kişilik 
hizmetleri kapsamında değerlendirilemez.

(Cevap C)

6. Verilen örnek durumda öğrencileri ilgilendiren 
bir durumla ilgili değişiklik olmuştur. Öğrenci-
lerin bu konu ile ilgili acil olarak bilgilendirme-
leri gerekmektedir. Konu eğitsel nitelikte oldu-
ğu için bilgilendirmenin grup rehberlik etkinli-
ği olarak gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. 
Eğitsel anlamda sorun yaşayan öğrencilerle 
bireysel çalışmalar ileri aşamada yapılabilir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

18. Deneme Sınavı

DENEME 18

1. Düzenlenen rehberlik hizmeti rehberliğin “kriz 
yönelimi” işleviyle ilgilidir. Bireyin yaşamını 
olumsuz etkileyen ani kriz durumlarında orta-
ya çıkabilecek psikolojik sorunların çözümün-
de yardım etme kriz yönelimli rehberlik anla-
yışıdır. Kaza, ölüm, deprem, yangın, boşan-
ma birey için kriz durumudur. 

 A seçeneğindeki tamamlayıcı rehberlik, reh-
berliğin öğretim etkinliklerini tamamlayıcı rolü 
ile ilgilidir.

 B seçeneğindeki çare bulucu rehberlik, olay 
olduktan sonra birey, grup veya aile sistemin-
de olan işlev sorunlarını düzeltmek için yapı-
lan çalışmalardır.

 D seçeneğindeki ayarlayıcı rehberlik, çocuk 
ve ergenlerin en iyi şekilde yetişmesini sağla-
mak için, onların ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine 
en uygun düşecek eğitim faaliyetlerinin prog-
ramlarda yer alması için, program yapıcıları-
na ve eğitim planlayıcılarına yardım eden reh-
berliktir.

 E seçeneğindeki geliştirici rehberlik, düşün-
ce ve davranışların eğitim kurumlarına yerleş-
mesini sağlamak ve gelişimlerini engelleyen 
faktörleri ortadan kaldırmak için yapılan tüm 
etkinlik ve çabaları kapsar.

(Cevap C)

2. Vaka incelemesi birey hakkında bir çok kay-
naktan toplanan bilgilerin bir arada değerlen-
dirilmesi ve bireyin yaşadığı probleme ilişkin 
çözüm önerileri geliştirilmesidir. Vaka incele-
mesi bireyin yaşadığı sorunun derinlemesine 
ve çok boyutlu incelemesine fırsat verir.

(Cevap D)

3. Bireyi tanıma uygulamaları ile ilgili olarak A, B, 
D ve E seçeneklerindeki ifadeler yanlış, C se-
çeneğindeki ifade doğrudur.

 (Cevap C)

4. Okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik da-
nışmanlık hizmetlerinin etkisinin belirlenmesi-
ne yönelik çalışmalar izleme ve değerlendir-
me hizmet alanı kapsamında yer alır. A ve B 
seçeneğindeki etkinlikler yöneltme – yerleştir-
me hizmetlerinin, D ve E seçeneğindeki etkin-
liklerde psikolojik danışma hizmetlerinin etki-
liliğini ortaya koymaya yöneliktir. C seçeneğin-
deki etkinlik ise yöneltme hizmetleri kapsamın-
da yer almaktadır.

(Cevap C) 

5. Dünya’da rehberliğin yayılıp gelişmesi ülke-
mizde de yerini bulmuş ve 1960’tan itibaren 
devlet planlarında yer almıştır. O yıllarda reh-
berliğin amacı bireylerin iyi birer üretici olma-
larını sağlamak olduğu için insan gücünün 
planlaması amaçlanmıştır.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

18. Deneme Sınavı

10. Rehberlik hizmetlerinden beklenen verimin el-
de edilip edilmediği takip edilmesi izleme hiz-
metleri kapsamındadır. Bu hizmetler gerekli 
yardım hizmeti sunulduktan sonra verilir. Yar-
dım edildikten sonra da birey de gerçekleşen 
değişimler izleme hizmetleri ile kontrol edilir.

(Cevap D)

9. Kerim Bey’in bu çalışmasındaki temel amaç 
sunduğu rehberlik hizmetinin etkililiğini izle-
mektir. Sunulan rehberlik hizmetlerinin amaç-
larına ulaşma derecesi, verilen yardımın etki-
liliği izleme hizmetleri kapsamında takip edilir.

(Cevap C)

6. Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik prog-
ramında danışmanın rolleri ve görevlerinden 
çok programın içeriği üzerinde durulmuştur. 
Temeli gelişimsel rehberlik modeline dayan-
makta olan bu program okulda öğretim prog-
ramları ile bağlantılıdır ve okul rehberlik ve psi-
kolojik danışma programının bir parçasıdır. An-
cak bu programda D seçeneğinde ifade edil-
diği gibi sınıf etkinliklerinin yürütülmesinden 
rehber öğretmen değil, sınıf rehber öğretme-
ni sorumludur. Okul rehber öğretmeninin gö-
revi bu etkinliklerin organizasyonunu yapmak-
tır.

(Cevap D)

7. Bireyin kişisel-sosyal alandaki gelişimi ve prob-
lemleri kişisel rehberlik kapsamında yer almak-
tadır. Bu hizmetler kapsamında bireyin kendi-
sini tanıması ve kabul etmesi, toplumsal rolle-
rine uygun davranışlar sergilemesi, iletişim, 
çatışma, kimlik vb. problemler ve gelişimsel 
ödevler yer almaktadır

(Cevap D)

8. Bir problem durumuna yönelik bu problemin 
ortadan kaldırılması için yapılan rehberlik yar-
dımları çare buluculuk işlevine hizmet eder. 
Bu işlev tespit edilen sorunların çözümüne yö-
nelik yapılacak çalışmaları içerir.

(Cevap A)

11. Akılcı duygusal yaklaşım bireyin akılcı, tutarlı 
ve gerçekçi düşünerek olaylara yaklaşımını 
sağlayan bir tekniktir. Bireyin duygu ve davra-
nışlarının gerisinde düşünceler vardır. Bireyin 
olumsuz, yıkıcı davranışlarının psikolojik so-
runlarının arkasında da mantık dışı, gerçekçi 
olmayan düşünceler bulunmaktadır. Tedavi 
psikolojik yardım sürecinde mantık dışı, çar-
pık düşüncelerin değiştirilmesine dayanmak-
tadır.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

19. Deneme Sınavı

DENEME 19

1. C seçeneğindeki “eşinden her gün şiddet gö-
ren bir kadının genel kültür bilgisini artırmak 
için ansiklopedi okuması” diğer seçeneklerde-
ki davranışlara göre yapılma olasılığı çok dü-
şük bir davranıştır. Eşinden her gün şiddet gö-
ren kadının önce sevgi, güven ihtiyacının kar-
şılanması, sonra bilme – anlama ihtiyacının 
karşılanması gerekir. Çünkü Maslow’un ihti-
yaçlar hiyerarşisine göre sevgi – güven ihtiya-
cı, bilme – anlama ihtiyacına göre daha alt ba-
samaklarda yer alan bir ihtiyaçtır. Bu nedenle 
sevgi – güven ihtiyacı en azından belli bir oran-
da karşılanmadan bilme – anlama ihtiyacı kar-
şılanmaz.

(Cevap C) 

2. Müşavirlik hizmetleri doğrudan doğruya öğ-
renciye dönük olmayan ancak öğrenciye su-
nulan rehberlik hizmetlerinin verimliliğini artır-
maya yardım eden hizmetlerdir. Etkili sunulan 
müşavirlik hizmetleri sonucunda öğrenci ve 
onunla ilgili herkeste ortak bir anlayış oluşur.

(Cevap B)

3. Soru metninde anlatılanlar rehberlik ve psiko-
lojik danışma hizmetlerinin temel işlevlerinden 
B seçeneğindeki “krize müdahale” ile ilgili-
dir. Müdahale hizmetlerinin amacı; sağlık, ki-
şisel, sosyal, eğitsel ya da mesleki gelişim ile 
ilgili sorunları olan öğrencilere, bireylere yar-
dım etmektir. Örneğin anne-baba ayrılması, 
intihar, yangın, sel, yakının kaybı gibi kriz du-
rumlarında kriz yönelimli PDR anlayışı, bireye 
yardım amaçlı müdahale etmeyi esas alır.

 (Cevap B)

4. Oyun, çocukların kendilerini ifade etme yolu-
dur. Çocuk dünyayı anlamak ve olagelen iliş-
kileri incelemek için oyunu kullanmaktadır. 
Oyun, sınıf içi iletişimin geliştirilmesi, kaygıla-
rın azaltılması ve çocukların kendilerini ifade 
edebilme fırsatı vermesi açısından oldukça et-
kilidir.

(Cevap C)

5. Sevil Hanım’ın uygulamış olduğu psikolojik da-
nışma kuramı “davranışçı” kuramdır. Davra-
nışçı danışma kuramına göre, duygusal so-
runların çoğu öğrenilmiş sorunlardır. İnsan dav-
ranışları kalıtımla getirilen yapının çevre ile et-
kileşiminin ürünüdür ve insanı anlamak için 
onu gözlemlenebilir davranışlarını incelemek 
gereklidir. Bu nedenle danışmanın en önemli 
rolü danışanın pekiştireç olasılıklarını değişti-
rerek davranışın değişmesini sağlamaktır. Dav-
ranışçı danışma kuramına göre, çevresel ko-
şullar değiştirilip kontrol altında tutularak dav-
ranışlar değiştirilir. Davranışçı danışma kura-
mına göre, istendik olmayan davranışların hep-
si, cezanın aşırı kullanımından kaynaklanmak-
tadır. Bu nedenle danışmanın cezalandırıcı ol-
mayan bir dinleyici olması ve ceza ile ilgili ol-
mayan tepkilerde bulunması danışma süreci 
açısından en önemli unsurlardan biridir.

(Cevap A)

6. Empati, bir insanın kendisini karşısındaki insa-
nın yerine koyarak onun duygularını ve düşün-
celerini doğru olarak anlamasıdır. Öğretmenin 
öğrencisine empatik tepki gösterebilmesi için 
öğrencisinin yerine kendisini koyması ve olay-
lara onun bakış açısıyla bakması ve onun duy-
gu ve düşüncelerini iyi anlamış olması gerekir. 
Buna göre A, B, C ve E seçeneklerindeki tep-
kiler empatik değil, durumu çözümlemeye iliş-
kin tavsiyeleri içeren öğretmen tepkileridir. D 
seçeneğindeki tepki, öğretmenin öğrencisini an-
ladığını, olaya onun bakış açısından bakabildi-
ğini gösteren empatik bir tepkidir.

(Cevap D)

7. Rehberlik hizmetleri kapsamında bazı bireyi 
tanıma tekniklerinin uygulanması ve/veya yo-
rumlanması uzmanlık gerektirir. Kişilik testle-
ri, yetenek testleri, psikodrama vb. Bu teknik-
lerin uzman olmayanlar tarafından uygulan-
ması, yorumlanması ve sonuçlarının öğrenciy-
le paylaşılması uygun değildir.

(Cevap D)



40

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

19. Deneme Sınavı

11. Koordinatör, rehberlik servisi etkinliklerine bir 
servis elemanı gibi tam katılım gösterir. Bunun 
dışında koordinatör psikolojik danışman reh-
berlik servisi ile okul yönetimi arasında eş gü-
dümü ve koordinasyonu sağlar.

(Cevap B)

10. Staj mesleki gelişim açısından oldukça önem-
lidir. Staj sürecinde iş yaşamı ve meslek hak-
kında bilgi yaşantı yolu ile elde edilir. Staj de-
neyimi bireyin mesleki gelişimi açısından doğ-
rudan yaşantı sunması açısından önemlidir.

(Cevap A)

9. Gözlem için yeteri kadar süre olmaması, göz-
lem yetersizliğine yol açar. Çünkü sınırlı za-
manda gözlenmek istenen çok fazla niteliği 
gözlemleyebilmek mümkün olmayacaktır. Ör-
nek durumda da Sinan Bey gözlemek istediği 
tüm özellikleri gözlemleyememiştir.

(Cevap E)

8. Mesleki kurum ve kuruluşlar yayınladıkları il-
keler ile üyelerinin uygulamalarına standartlar 
getirmeyi amaçlamışlardır. Meslek etiği ilkele-
ri doğrudan insan ile ilgili mesleklerde çalışan-
ların uyması gereken davranış kurallarıdır. Psi-
kolojik danışma ve rehberlik alanında belirle-
nen etik ilkeler psikolojik danışmanları korur 
ve yönlendirir, meslek içi anlaşmazlıkları ön-
ler ve psikolojik danışmanları özellikle yasal 
olmayan uygulamalardan korur. Etik ilkelerin 
inisiyatifi engelleme ya da kişisel kararları sı-
nırlama gibi bir amaç ya da yararından söz 
edilemez.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

20. Deneme Sınavı

DENEME 20

1. Empatik tepkinin özünde kişiye duygu ve dü-
şüncelerini yansıtmak vardır. Ancak bu yansıt-
mada kişi kendi duygu ve düşüncelerini işin 
içine karıştırmamalı, bir ayna görevi görmeli-
dir. A seçeneğinde verilen tepki bireye duygu 
ve düşüncelerini yansıtan bir tepkidir. Kişiye 
anlaşıldığı mesajını verebilecek bir iletidir.

(Cevap A)

2. Holland'ın kuramı kişilik temelli bir kuramdır. 
Holland kuramında belirli mesleki çevreleri ve 
bu mesleklerde başarılı olabilecek kişilik tiple-
rini tanımlamıştır. Bireylerin kişilik tiplerinin 
meslek seçimlerini etkilediğini öne sürmüştür.

(Cevap E)

3. İl danışma komisyonu rehberlik hizmetlerinin 
il/ilçe düzeyinde koordinasyonunun sağlandı-
ğı komisyondur. Tüm il düzeyinde yürütülecek 
olan rehberlik etkinlikleri ve bu etkinliklerin ve-
rimli bir biçimde yürütülmesi için alınacak ted-
birler komisyonda görüşülür. Komisyonun oluş-
turulmasındaki amaç il düzeyinde rehberlik 
hizmetlerinin ilgili tüm kişi ve kurumlarca ko-
ordineli biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

(Cevap B)

4. Gelişim sürekli bir süreçtir. Öğrencilerin özel-
likleri sürekli olarak değişmektedir. Bu ilke doğ-
rultusunda öğrenciler hakkında elde edilen bil-
gilerin onların gelişim süreçleri içerisinde an-
lamını yitirebileceği unutulmamalıdır. Özellik-
le hızlı değişimlerin gözlendiği dönemlerde bi-
reyi tanıma çalışmalarında öğrenciler hakkın-
da elde edilen bilgiler değerlendirilirken geli-
şim sürecinin bu özelliği göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

(Cevap C)

5. Verilen örnekte uzman katılımlı gözlem yap-
mıştır. Katılımlı gözlemde gözlemci gözleye-
ceği grup ya da kişi ile birliktedir. Bu yöntemin 
en önemli sınırlılığı gözlemci gözleyeceği kişi 
ya da grupla bir bağ kurabilir. Kendini gruptan 
biri gibi hisseden Tarık Bey’in bu aşamadan 
sonra tarafsız gözlem yapabilmesi zordur. Sü-
rece artık gruptan biri olmadan kaynaklanan 
yanlılıklar karışacaktır. 

(Cevap E)

6. Anket bireyler hakkında birçok bilginin toplan-
masına fırsat veren bireyi tanıma amacıdır. An-
ket hazırlama sürecinde muhakkak bir planla-
ma yapılmalıdır. Planın ilk aşaması da anke-
tin amacının belirlenmesidir. Ankette yer ala-
cak soru türleri, sayısı vb. tüm faktörler anke-
tin amacına göre belirlenir.

(Cevap A)

7. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri özü 
itibari ile öğretim ve yönetim hizmetlerinden 
ayrıdır. Bu hizmetleri yürüten uzmanların rol-
leri, görev ve sorumlulukları da farklıdır. Nö-
bet ve idari işler yönetimsel rollerdir. Bu rolle-
rin gereklilikleri rehberlik hizmetlerine ilişkin 
rollerle çelişebilir.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM

20. Deneme Sınavı

8. Eğitim–öğretim hizmetlerinin daha verimli bir 
şekilde yürütülmesi için olumsuzlukların orta-
ya çıkmadan tespit edilmesi ve önlenmesi, or-
taya çıktıktan sonra yapılacak yardımdan da-
ha faydalıdır. 

 Bunun için rehberlik faaliyetleri henüz ortaya 
çıkmamış sorunlara önceden önlem almak için 
okul içi ve dışında etkin bir şekilde “koruyucu-
luk” ve “risk faktörünün” azaltılması için olum-
lu değişmeleri amaçlamıştır. Rehberliğin önle-
yici işlevi de bu amaca yönelik bir yardım hiz-
meti sunmaktadır.

 I. Psikolojik sorunu olanlara yardım etme; 
Psikolojik danışma hizmetidir ve çare bu-
lucu işleve yöneliktir.

 II. Anne-baba eğitimi verme: Müşavirlik hiz-
metidir ve önleyici rehberliğe yöneliktir. 

 III. Kişilik testleri uygulama: Bireyi tanıma için 
uygulanır.

 IV. Bireyi tanıma araçları geliştirme: Araştır-
ma hizmetleri kapsamındadır.

 V. İletişim becerileri eğitimi verme: Öğrenci 
hakkında bilgi sahibi olma ve önleyici reh-
berlik işlevi özelliğidir. 

 Buna göre verilen çalışmalardan II. ve V. mad-
delerde belirtilen çalışmalar önleyici rehberlik 
hizmeti ile ilgilidir.

(Cevap E)

9. Grafik incelendiğinde başarı seviyesindeki en 
keskin düşüşler 6. sınıf seviyesindedir. Bu dö-
nem ergenlik başlangıcına denk gelmektedir. 
Ergenlikteki bocalamanın aşılamaması hatta 
sadece yaşanması bile başarıda düşüşe ne-
den olabilir. Özellikle aşılamaması durumun-
da gözlenecek düşüş bu şekilde sert olacak-
tır.

(Cevap B)

11. Verilen durumda Ayşe’nin yaşam koşullarında 
bir değişiklikten bahsedilmektedir. Bu değişen 
durum Ayşe’nin yaşama uyumunu bozmuş ve 
bazı sıkıntıları yaşamasına neden olmuştur. 
Ayşe’ye verilecek rehberlik yardımı yaşadığı 
bu soruna çözüm bulmaya yönelik iyileştirici 
ve yeni duruma uyumunu kolaylaştıracak uyum 
sağlayıcı olmalıdır.

(Cevap D)

10. Ayşe’nin karşılaştığı bu durumda ilk olarak ih-
tiyaç duyduğu şey anlaşıldığını hissetmesidir. 
Öğretmeninin ona göstereceği empatik tavır 
bu ihtiyacını karşılayacaktır. Teselli sözleri ve 
öğütler empatiden uzaktır.

(Cevap C)


