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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Testi bu-
lunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75
dakikadır.

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

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili
ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.ÖSYM
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Bu testte 50 soru vardır.

Üniversite öğrencisi Remzi sabah derslerine sürekli
olarak geç gelmekte ve sabahın ilk saatlerinin ölü saat
olduğunu, asıl verimin sabah saat 10’dan sonraki
derslerde olduğunu iddia etmektedir. Fakat sabahları
derse gelene kadar birçok konunun işlendiği ve
kendisinin bunlarda eksik kaldığı söylenince, bu kez de
otobüsün o saatte geç geldiğini söyleyerek kendini haklı
çıkarmaya çalışmaktadır.

Bu öğrenci aşağıdaki savunma mekanizmalarından
hangisini kullanmaktadır?

Bastırma

Yer değiştirme

Akla uygunlaştırma

Karşıt tepki kurma

Düşünselleştirme

Mehmet Öğretmen, proje ödevlerini zamanında
getirmeyen öğrencileri için “Sorumsuz bunlar, anne
babaları çok şımartıyor bu çocukları.” diye
yakınmaktadır.

Mehmet Öğretmen’in, öğrencilerinin davranışları
hakkındaki düşüncesi aşağıdaki sosyal psikoloji
kavramlarından hangisine örnek oluşturur?

Kendine hizmet eden ön yargı

Kendini gerçekleştiren kehanet

Temel atıf hatası

Bilişsel çelişki

Normatif yargı

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

Doğa yürüyüşüne çıkan Sevgi Hanım, düşmeden
yürüyebilmek için gayret gösterirken birdenbire yerde
yılana benzer bir dal parçası görür ve çığlık atarak
kaçmaya başlar. Korkudan kalp atışları hızlanan Sevgi
Hanım’ı arkadaşları, gördüğü şeyin yılan değil, dal
parçası olduğunu söyleyerek rahatlatırlar.

Sevgi Hanım’ın kalp atışlarının önce artmasını ve
daha sonra yavaşlamasını kontrol eden sistemler
aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

Sempatik sistem – Parasempatik sistem

Merkezî sinir sistemi – Parasempatik sistem

Sempatik sistem – Merkezî sinir sistemi

Parasempatik sistem – Sempatik sistem

Parasempatik sistem – Merkezî sinir sistemi

Ahmet her akşam dişlerini fırçalayıp yatağa giderken
anne babası ona “İyi geceler.” deyip kumbarasına para
atar. Bir süre sonra anne babası sadece iyi geceler
dileyip para atmayı keserler. Bu durum devam ederken
Ahmet bir süre sonra dişlerini fırçalamayı bırakır.

Buna göre, Ahmet’in davranış değişimini açıklayan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Pekiştirme

Kendiliğinden geri gelme

Sönme

Genelleme

Ayırt etme

3.

A)

B)

C)

D)

E)

4.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullama için
uygun bir örnektir?

Okul kurallarına uymayan öğrenciye, kurallara
uymanın önemini anlatma

Çekingen bir öğrenciye okulda düzenlenen
etkinliklerde sorumluluk verme

Ders başarısı için öğrencinin velisiyle görüşerek ders
çalışma programını bir bütün hâlinde yürütme

Derslere aktif katılım gösteren öğrenciyi çabasından
dolayı ödüllendirme

Teneffüslerde kantin kullanımında adil davranmaya
yönelik düzenlemeler yapma

Yiğit, 17 yaşında bir ergendir. Kendi duygularını ve
düşüncelerini değerlendirmenin yanında başkalarının
kendisi ile ilgili düşünceleri üzerinde düşünme ve o
düşünceleri değerlendirmede oldukça beceriklidir.

Yiğit’in ergenlik döneminde ortaya çıkan bu
düşünme şekli aşağıdaki bilişsel yetilerden
hangisinin gelişimiyle en iyi açıklanır?

Soyut kavramlar ile ilgili ilişkileri görebilme

Üstbiliş

Çok boyutlu düşünme

Varsayımsal düşünme

Tümevarımsal beceri

5.

A)

B)

C)

D)

E)

6.

A)

B)

C)

D)

E)

Refleks ile içgüdü arasındaki farklar ve benzerlikler
göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Hem refleksler hem de içgüdüler ertelenebilir.

Hem reflekslerin hem içgüdülerin, organizmanın
hayatta kalmasında önemli işlevleri vardır.

Hem refleksler hem de içgüdüler doğuştan getirilen
davranışlardır.

İçgüdüler belli bir türe özgüdür ancak refleksler
birden fazla türde görülebilir.

İçgüdüler reflekslere göre daha karmaşık
davranışlardır.

İnsanın kendini içinde yaşadığı topluma ait
hissetmemesi, sanki gerçek değilmiş gibi algılaması,
boşluk ve anlamsızlık yaşaması aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Kuşak çatışması

Orta yaş krizi

Yabancılaşma

Kaçınma

Yalnızlaşma

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisini ve dış
dünyayı kendisine göre algılayan öznel yaşantılarını
inceleyen bir yaklaşımdır?

Psikanalitik Fenomenolojik

Bilişsel Davranışsal

Nöropsikolojik

7.

A)

B)

C)

D)

E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

9.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumsuz otomatik
düşüncelere bir örnek olamaz?

Arkadaşlarım beni sevmiyor.

Hep kötü insanları çekerim. 

Beceriksizin biriyim.

Başıma kötü bir şey gelecek.

Benim de zayıf yanlarım var.

İnsancıl yaklaşımı benimsemiş bir danışmanın,
rehberlik servisine “Ne yaparsam yapayım bir türlü
başarılı olamıyorum.” diyerek gelen Aydın’a
aşağıdakilerden hangisini söylemesi, yaklaşımla
uyumlu hareket ettiğini gösterir?

Dikkatini yoğunlaştırma sorunu yaşıyorsun.

Boşver, bir sonraki sınavda çalışırsın.

Keşke öğretmeninle görüşseydin.

Bir türlü başarılı olmadığın için üzgünsün.

Ben sana güveniyorum, başarılı olacaksın.

Aşağıdakilerden hangisi, varoluşçu yaklaşımın
savunduğu görüşlerden biri değildir?

Kaygı, insan olmanın kaçınılmaz bir parçasıdır.

Danışanların, empoze edilmiş geleneksel
değerlerden kurtulmaları için çaba harcanmalıdır.

Kişiler, yaşamlarındaki eylemler ve bunların
sonuçlarından kendileri sorumludur.

Danışan; kişisel sınırlarını, belirsizliklerini ve
endişelerini keşfetmelidir.

Terapötik süreçte tekniklerin kullanılması önemli ve
zorunludur.

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

Okul psikolojik danışmanı sınıfta disiplin problemi
yaşayan bir öğrencinin velisini görüşmeye çağırır.
Görüşmede veliye ailede hiyerarşi, sınırlar, alt sistemler,
alt sistemler arası geçirgenlik ve aile kurallarıyla ilgili
sorular yöneltir.

Buna göre, okul psikolojik danışmanının temel aldığı
aile terapisi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Yapısal-stratejik Deneysel

Çok kültürlü Adleryan 

Psikanalitik

Aşağıdaki tekniklerden hangisinin psikolojik
danışma sürecinin başlangıç aşamasında
kullanılması uygun değildir?

Yüzleştirme

Amacın kişiselleştirilmesi

İçerik yansıtma

Problemin kişiselleştirilmesi

Soru sorma

Okul fobisinin doğal ve koşullu uyarıcı arasında
kurulan bağla geliştiğini düşünen bir danışmanın,
danışanla görüşme sürecinde aşağıdaki
tekniklerden hangisini kullanması uygundur?

Caydırıcı

Yorumlama

Sistematik duyarsızlaştırma

Rol oynama

Yansıtma

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Aşağıdakilerden hangisi danışma sürecinde
süpervizyonu karakterize eden doğru bir ifade
değildir?

Yansıtıcı becerilerin kalitesini artırır.

Terapötik müdahalelerin etkililiğini en üst düzeye
çıkarır.

Etkili ve etiğe uygun uygulamaları yansıtır.

Uygulama standartlarını korur ve geliştirir.

Danışanın, psikolojik danışmana güvenini artırır.

Zeki Bey; çok çabuk hayal kırıklığına uğrayan,
duygulanımda sıklıkla dengesizlik yaşayan, yalnızlığı
tolere etmekte zorlanan, zaman zaman kendisine kalem
batıran, yineleyici intihar girişimleri olan, yaşamı boş ve
anlamsız bularak bazen dürtüsel davranışlar sergileyen
biridir. 

Zeki Bey’in duygu ve davranışları aşağıdaki kişilik
bozukluklarından hangisinin kapsamına girer?

Bağımlı Şizotipal

Antisosyal Sınırda

Narsisistik

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A) B)

C) D)

E)

Zorbalıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Fiziksel, duygusal ya da cinsel tacizin uzun süreli
olarak yapılmasıdır.

Birey, kendini güçlü hissetmek için zorbalık
yapabilmektedir.  

Evde kurban olan bir çocuk okulda zorba olabilir.

Öğretmen ve yöneticilerin bulunmadığı ortamlarda
daha sık yapılmaktadır. 

Çoğunlukla düşük sosyoekonomik düzeydeki
ailelerin çocuklarında görülmektedir.

Ergenlik döneminde ciddi depresyon yaşayan
bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Ağır depresyon olguları erkek ergenlerde kız
ergenlerdekinin iki katıdır.

Ergenlikte ortaya çıkan depresyonun yetişkinlikte
ortaya çıkma olasılığı yüksektir.

Depresif ergenlerin uyuşturucu, alkol ve sigara
kullanmalarına çok sık rastlanır.

Depresyon, konsantrasyon ve bilgi işleme sürecine
etki ederek başarısızlığa yol açabilir.

Ciddi ve süreğen depresyon yaşayan ergenlerde
intihar düşünceleri ve başvuruları sıkça olur.

18.

A)

B)

C)

D)

E)

19.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Hasan, ilkokul 2. sınıfa devam eden dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konmuş bir
çocuktur. Özellikle dürtüselliği baskın olduğu için sınıf
içerisinde aşırı hareketli olmakta ve sınıf arkadaşlarının
dikkatini çekmektedir. Bu durum öğretmen ve
öğrencilerin şikâyetine yol açmaktadır.

Okul psikolojik danışmanının, Hasan ile ilgili olarak
izleyeceği en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?

Etkili çalışma yöntemleri konusunda Hasan’a
rehberlik yapmak

Okul bünyesinde DEHB konulu bilgilendirici
konferans vermek

Öğretmenleri bilgilendirerek Hasan’ın dürtüselliğini
görmezden gelmelerini önermek

Aile ile görüşerek Hasan’ı okul dışı profesyonel
yardım almaya yönlendirmek

Hasan’ın mesleki eğitim almasını önermek

Normal gelişim gösteren öğrenciler, sınıflarındaki özel
gereksinimi olan öğrencilere karşı ön yargılı olabilmekte
ve çoğu zaman nasıl davranacaklarını
bilememektedirler. Bu durum özel gereksinimli
akranlarından uzak durmalarına yol açabilmektedir.

Bu düşünceden hareketle diğer öğrencilerin özel
gereksinimli akranları ile birlikteliğe
hazırlanabilmeleri için okul rehberlik servisinin
öncelikli olarak vermesi gereken hizmet
aşağıdakilerden hangisidir?

Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi gereksinimlerini
karşılama

Psikolojik danışmanlık hizmeti

Özel gereksinimli öğrencilere oryantasyon hizmeti
sunma

Veli ile görüşme

Sınıf öğretmenleri ile görüşme

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

Murray’in “İhtiyaçlar Teorisi”ne göre geliştirilmiştir.      
30 resim ve 1 adet boş karttan oluşmaktadır. Resimler; 
a) Kız çocuklar, b) Erkek çocuklar, c) Yetişkin kadınlar
ve d) Yetişkin erkeklere göre olmak üzere 4 ayrı takım
şeklinde düzenlenmiştir. Resimler hayal gücünü
harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik
olarak hazırlanmıştır. Kompleksleri, duyguları ve önemli
ihtiyaçları ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır.

Bu bilgiler, aşağıdaki psikolojik testlerden hangisini
tanımlamaktadır?

Roschach Mürekkep Lekesi Testi

Tematik Algılama Testi

Resim Yorumlama Testi

Luisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi

MMPI

Bir psikolojik danışman, kullanmak istediği bir psikolojik
testten elde edilecek puanların, değişen zaman ve
kontrol edilemeyen test koşullarından ne ölçüde
etkilendiğini belirlemek istemektedir. 

Buna göre, psikolojik danışmanın, uygulayacağı
psikolojik testin aşağıdaki psikometrik
özelliklerinden hangisini irdelemesi beklenir?

İç tutarlılık

Paralel form güvenirliği

Test-tekrar test güvenirliği

Bir ölçüte dayalı geçerlik

Yapı geçerliği

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Psikolojik testlerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Psikolojik testlerin uygulama kuralları ve koşulları
birbirinden farklılık gösterebilir.

Uygulayıcı, uygulama sırasında testlerin bazı
maddelerini ihtiyacına göre çıkarabilir.

Test sonuçlarının nerede kullanılacağı ve kimlerle
paylaşılacağı, uygulama öncesinde belirlenmelidir.

Mümkünse amaca hizmet edecek birden çok testin
kullanılması tercih edilmelidir.

Test sonuçlarını paylaşırken danışan, danışmanla
ilgili kesin yargılardan kaçınmalıdır.

Gözlem tekniğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

Gözlem verilerinin güvenirliği oldukça yüksektir.

Gözlem tekniği; gözlemcinin tutum, inanç ve değer
yargılarından çok az etkilenen tekniklerdendir.

Gözlemler mümkün olduğunca aynı gözlemci
tarafından yapılmalıdır. 

Gözlem tekniği, bir davranışın doğal yaşam
koşullarında ortaya çıktığı şekliyle incelenmesine
imkân sağlar.

Gözlem tekniği, nesnel verilere kolaylıkla ulaşma
fırsatı tanır.

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A)

B)

C)

D)

E)

Bir psikolojik danışman, kendisine başvuran
danışanına, problemiyle ilgili psikoloji kitapları ve
edebî eserleri okumasını önerirse aşağıdaki
tekniklerden hangisini kullanmış olur?

Otobiyografi Biyografi

Bibliyoterapi Hipnoterapi

Logoterapi

Grupla psikolojik danışmanın ilk aşamalarında grup
üyelerine “Şu anda ne yapıyorsun?”, “Şu an hangi
davranışını kontrol edebilirsin?” gibi sorular soran,
daha sonra üyelerin şimdiki davranışlarının,
isteklerine erişmedeki katkısını sorgulayıp bahaneler
yaratmanın başarısızlık hissi doğuracağına inanan
bir psikolojik danışman aşağıdaki yaklaşımlardan
hangisine uygun davranmaktadır?

Gestalt

Varoluşçu

Kısa süreli psikolojik danışma

Birey Merkezli

Gerçeklik

Aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik
danışmadaki genel kurallardan biri değildir?

Gizlilik Gönüllülük

Evrensellik Birbirine saygı

Kendi adına konuşma

26.

A) B)

C) D)

E)

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma
komisyonunun eylül ayında yapılan toplantısına katılan
psikolojik danışmanlar, öğrencilerin kişisel ve sosyal
gelişimlerini destekleyecek etkinliklerin yapılması
gerektiğini bildirmişlerdir.

Toplantıya katılan psikolojik danışmanların üzerinde
durdukları nokta, rehberliğin aşağıdaki işlevlerinden
hangisiyle daha çok ilişkilidir?

Uyum sağlayıcı Yöneltici

Ayarlayıcı Önleyici

Tamamlayıcı

Ergenleri, “kuşaklar arası çatışma” konusunda
bilgilendiren bir psikolojik danışman aşağıdaki
çalışmalardan hangisini kullanmıştır?

Özel amaçlı grup

Kendi kendine yardım grubu

Grup rehberliği

Etkileşim grubu

Destek grubu

29.

A) B)

C) D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

Psikolojik danışmanın kendisini açmasına ilişkin
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Danışanın içgörü kazanması amacıyla kullanabilir.

Danışman, danışana insanüstü olmadığını, onun gibi
olumlu ve olumsuz yaşantı ve duygularının olduğu
mesajını iletir.

Kendini açmayı insancıl ve varoluşçu yaklaşımı
benimseyen uygulamacılar daha çok kullanırken
çözümleyici yaklaşımı benimseyenler bundan
kaçınır.

Fikir ve değerler konusunda kendini açmaktansa
duygu ve yaşantılarda kendini açma daha istendik
bir davranıştır.

Danışman, danışana yararlı olacağını düşünüyorsa
bir yakınının başından geçen bir olayı kendi
başından geçmiş gibi anlatarak kendini açabilir.

Aşağıdakilerden hangisi Super’ın kariyer gelişimi
kuramının temel varsayımlarından biri değildir?

İnsanlar ilgi, yetenek, kişilik özellikleri ve ihtiyaçları
bakımından farklılık gösterirler.

Her meslek, kendine özgü yetenek ve kişilik
özellikleri örüntüsü gerektirir.

Bireylerin kariyer gelişimleri bir dizi yaşam evresini
kapsar.

Kariyer gelişim süreci, esas itibarıyla mesleki benlik
kavramlarının gelişimi ve uygulamaya konmasıdır.

İnsanlar sahip oldukları nitelikleri ile belli bir mesleğe
uygundurlar.

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Aşağıdakilerden hangisi, Holland’ın tipoloji
kuramına yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

Bir alana duyulan ilginin, o alanda yeteneklerin
geliştirilmesine yol açacağı düşüncesi 

Kadınların, etnik grupların veya farklı grupların
kariyer gelişimi üzerinde yeterince durmadığı

Mesleki kişilik tiplerinin oluşum ve gelişiminde
çevrenin rolüne çok ağırlık vermesi 

Birey ve onun iş çevresi arasındaki etkileşimlerin
meslekte başarı ve doyum döngüsüyle sonuçlandığı

Kariyer seçimine yol açan gelişimsel süreçler yerine,
kariyer seçimini etkileyen faktörlere odaklanması

Lisede görev yapan Psikolojik Danışman Rıza Bey,
meslek seçimi ile ilgili sorun yaşayan öğrencilerinin önce
kendi özelliklerini tanımalarına yardımcı oluyor. Daha
sonra farklı mesleklerin gerektirdiği nitelikler hakkında
bilgiler veriyor ve bu iki grup bilgiyi en mantıklı şekilde
eşleştirmelerine yardımcı oluyor.

Buna göre Rıza Bey aşağıdaki mesleki rehberlik
kuramlarından hangisine dayanarak çalışmaktadır?

Parsons’ın özellik ve etmen kuramı

Super’ın yaşam boyu-yaşam alanı kuramı

Gottfredson’ın daraltma-uzlaşma kuramı

Myers-Briggs’in tip kuramı

Ginzberg ve arkadaşlarının mesleki gelişim kuramı

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

Lise son sınıf öğrencisi Banu, seçmeyi düşündüğü
mesleğe karar verirken “Seçeceğim meslek çok para
kazanmamı sağlamalı, toplumsal saygınlığı yüksek
olmalı ve ilerleme olanağı bulunmalı.” demektedir.

Buna göre, Banu’nun meslek seçiminde aşağıdaki
faktörlerden hangisini daha çok dikkate aldığı
söylenebilir?

Yetenekler

Mesleki değerler

İlgiler

Dürtü

Yetkinlik beklentisi

Grupla psikolojik danışmanın evlilik uyumuna
etkisinin incelendiği bir araştırmada grupla
psikolojik danışma ve evlilik uyumu değişkenlerinin
türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

Grupla Psikolojik Danışma Evlilik Uyumu

Bağımlı Bağımsız

Bağımlı Kontrol

Bağımsız Bağımlı

Bağımsız Kontrol

Kontrol Bağımlı

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Bir araştırmacı, dört farklı şubede öğrenim gören
öğrencilerin matematik dersi yıl sonu notları arasında
fark olup olmadığını anlamak amacıyla tek yönlü
varyans analizi uyguluyor ve fark, istatistiksel olarak
anlamlı çıkıyor.

Araştırmacı, bu farklılaşmanın hangi şubedeki
öğrencilerin notlarından kaynaklandığını anlamak
amacıyla aşağıdaki testlerden hangisini
uygulamalıdır?

Kruskal-Wallis testi

Tukey testi

Ki-kare testi

Mann Whitney U testi

Korelasyon analizi

Okul psikolojik danışmanının yaptığı aşağıdaki
faaliyetlerden hangisi sistem desteği kapsamı
içerisinde yer alır?

Okulunda yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmaları

Velilere yönelik konsültasyon çalışmaları

İhtiyacı olan öğrencileri sevk çalışmaları

Acil ihtiyacı olan öğrenciye yönelik müdahaleleri

Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları

Aşağıdaki durumların hangisinde okul psikolojik
danışmanı gizlilik ilkesini gözetmek durumunda
değildir?

Sosyal hizmet raporları

Bireyle psikolojik danışma

Sınıf rehberliği

Grupla psikolojik danışma

Psikiyatrik muayene sonuçları

37.

A)

B)

C)

D)

E)

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdaki durumlardan hangisi etik ihlaline örnek
olarak verilebilir?

Danışmanın, mali kriz yaşayan danışanına borç para
vermesi

Danışmanın, HIV gibi bulaşıcı bir hastalığa sahip
danışanının eşini uyarması

Danışmanın, danışanın oturum notlarını görmek
istemesi durumunda bu notları göstermesi

Danışmanın, danışanın gittiği takı kursunda
boncuklardan yaptığı kolyeyi kabul etmesi

Danışmanın, cenaze ya da düğün gibi durumlarda
danışanını ziyaret etmesi

Lise 2. sınıfa giden Aylin, gerçekçi ve mantıklı olmayan
düşünce ve davranışları yüzünden sınıfta arkadaşları
tarafından dışlanır. Bunun üzerine Aylin, okul psikolojik
danışmanından psikolojik yardım almak ister. Psikolojik
danışman, rasyonel olmayan düşüncelerin sınıflamasını
yapar. Danışma sürecinde, gerçekçi ve mantıklı
düşünmeyi öğretici bir rol üstlenir.

Psikolojik danışman, Aylin'e psikolojik destek
vermeye çalışırken aşağıdaki danışma kuramlarının
hangisinden esinlenmiştir?

Akılcı Duygusal Davranışçı

Gestalt

Davranışçı

Birey Merkezli

Gerçeklik

40.

A)

B)

C)

D)

E)

41.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.9
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Bir danışmanın “Her gece ders çalışmam gerekiyor,
bunu biliyorum, bu benim yapmadığım bir şey.” diyen
danışanına vermesi gereken en uygun tepki
aşağıdakilerden hangisidir?

Neden çalışmıyorsun?

Çalışma ortamın mı uygun değil?

Çalışan arkadaşların bunu nasıl yapıyorlar?

Hııım, seni anlıyorum. Sana bir ders programı
yapmamı ister misin?

Seni çalışmaktan alıkoyan durumun ne olduğunu
açar mısın?

Lise öğrencisi Ayşe, annesinin ezildiğini ve tüm
kadınların küçümsendiğini düşündüğünden kendi
cinsiyetinin davranış rollerine uymak yerine erkek     
gibi giyinmekte ve erkek gibi davranmaktadır.

Adler’in kuramına göre bu davranış aşağıdaki
adlardan hangisiyle kavramlaştırılmıştır?

Eksiklik duygusu

Cinsel kimlik bozukluğu

Cinsel uyum sorunu

Erkeksi protesto

Üstünlük çabası

42.

A)

B)

C)

D)

E)

43.

A)

B)

C)

D)

E)

“Sevdiklerimin arasında kalmaktan bıktım. Ne
yaptıysam iki tarafı da memnun edemedim. Siz
olsaydınız ne yapardınız?” diyen bir grup üyesine
danışmanın, aşağıdakilerden hangisini söylemesi
daha uygun olur?

Sizi anlıyorum. İnsanlara yaranmak, onları memnun
etmek zor.

Her iki tarafa da “Artık kendim olmak istiyorum, sizi
memnun etmekten yoruldum.” derdim.

Aslında olayları akışına bırakmak daha iyidir. Onlar
bir gün yanlış yaptıklarını anlayacaklardır.

Benden bir cevap bekliyorsunuz biliyorum ama
doğru olan, ne yapılması gerektiğine sizin karar
vermenizdir.

Siz yıpransanız da sonuçta başkalarına yardım
etmek çok güzel bir şey değil mi? Bence buna
değer.

Danışan: 

 Ailemin beni önemsememesi beni gerçekten çok
üzüyor.

Psikolojik danışman: 

 Geçen oturumda Ahmet de benzer duygular
yaşadığını ifade etmişti.

Grupla danışma oturumundaki bu diyaloğa göre,
psikolojik danışman, danışana verdiği yanıtta
aşağıdaki becerilerden hangisini kullanmıştır?

Bağlama Duygu yansıtma

Paylaştırma Yorumlama

Özetleme

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Okullarda yapılan grup rehberliği uygulamalarının
son oturumlarında aşağıdakilerden hangisinin
yapılması uygun olur?

Öğrencilerin kariyer planlarının değerlendirilmesi için
ilgi envanteri uygulanması

Öğrencilerin yetişkinlerle nasıl ilişki kurduklarının
değerlendirilmesi

Güven alıştırmaları ile nefes alma egzersizlerinin
uygulanması

Üyelerin birbirlerine geri bildirim vermelerinin
istenmesi ve program değerlendirme anketlerinin
uygulanması

İhtiyaç analizi formunun uygulanması

Okulunda problemli davranış sergileyen bazı
öğrencilerin bu davranışlarının söndürülmesine dönük
psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunan
Sabahattin Bey, kendisiyle aynı düzeydeki
meslektaşlarıyla ve öğretmenlerle bilgi alışverişinde
bulunmaktadır. Böylelikle onların da katkılarıyla daha
işlevsel bir hizmet vermektedir.

Sabahattin Bey’in bu davranışı, psikolojik danışma
kavramları içerisinde aşağıdaki ifadelerden
hangisinde yer bulur?

İkili duygular

Konsültasyon

Refere etmek

Davranışsal amaçlar

Süpervizyon

46.

A)

B)

C)

D)

E)

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Araştırma
Merkezinin (RAM) görevleri arasında değildir?

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri belirlemek

Okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerini
denetlemek

Okullara yıllık çerçeve planı göndermek

Okullarda görevli rehber öğretmenlere müşavirlik
yapmak

Okulların ihtiyacına göre rehberlik programları
geliştirmek

Bir sınıfa uygulanan sosyometri tekniğinden elde edilen
verilere göre aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. 

Tablodaki veriler dikkate alındığında, hangi harfle
kodlanan öğrencinin sınıfta daha popüler olduğu
söylenebilir?

I O M K J

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.11
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Okula yeni atanan bir psikolojik danışmanın;
okuldaki tüm öğrencilerin ailevi, sağlık, okul,
arkadaşlık sorunlarını toplu hâlde belirleyebilmesi
için aşağıdaki bireyi tanıma tekniklerinden hangisini
uygulaması uygundur?

Sosyal uzaklık ölçeği

Sosyometri

Problem tarama envanteri

Görüşme

Kısa semptom envanteri

50.

A)

B)

C)

D)

E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.12
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tuta-
nağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra adayın sınav sonuna kadar
sınav salonundan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.ÖSYM
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