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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Testi
bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi
75 dakikadır (1 saat, 15 dakika).

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 çıkarılacak 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.

Sinemada bir filmi en arka köşeden izlerken
görüntünün, oturma açısı nedeniyle bozulmuş
olmasına rağmen herhangi bir karışıklık yaşamadan
izlenenlerle ilgili görsel bilginin gerçek yaşama
uygun şekilde alınması, aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle açıklanır?

Algı yanılması Algı değişmezliği

Seçici dikkat Nispi büyüklük

Algısal gelişim

Bazen bireyin grup içerisindeyken yalnız olduğundan
daha fazla iş yaptığı bilinmektedir. Hatta hayvanlar
üzerinde yapılan deneyler de benzer sonuçlar vermiştir.
Örneğin tek başına çalışan karıncalara göre ikili ve üçlü
gruplar hâlinde çalışanların daha fazla miktarda kum
kazdıkları gözlemlenmiştir.

Grupların birey üzerindeki bu etkisi aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanır?

Dikkat çelişkisi Sosyal kaytarma

Bireyselliğin yitirilmesi Sosyal hızlandırma

Artan faaliyet düzeyi

Aşağıdakilerden hangisi beynin; öğrenme, düşünme,
algılama ve bellekle ilgili işlevlerinin yer aldığı
bölümüdür?

Hipotalamus Pons

Medulla Korpus kallosum

Korteks

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B)

C) D)

E)

Gazetede okuduğu fıkrayı sınıfta arkadaşlarına
anlatınca onların bundan çok hoşlandığını gören
Süleyman’ın başka fıkralar öğrenip arkadaşlarına
anlatması, Thorndike’a göre aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle açıklanır?

Tepki analojisi Küçük adımlar

Etki yasası Seçme-bağlama

Hazır oluş ilkesi

Bir öğretmen dersinde, “Bakınız, elektrikli testere
kullanırken belirli bir mesafede duruyorum. Böylece
testerenin kopması durumunda bana zarar vermesine
engel olabilirim. Daha sonra keseceğim tahtayı tutarken
tahtanın bana yakın olan yerinden tutuyorum. Tahtayı
kesmek için yavaşça itiyorum. Hızlı itersem testere
kopabilir ve bana zarar verebilir.” şeklinde açıklama
yapmaktadır. 

Buna göre, öğretmenin testere kullanımıyla ilgili
yapmış olduğu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle açıklanabilir?

Algıda seçicilik Bilişsel modelleme

Bellekte tutma Dikkat

Üretme

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Roma İmparatorluğu’nun kuruluşuyla ilgili efsanede
Romus ve Romulus kardeşlerin doğduktan sonra bir
sepet içinde nehre atıldıkları, dişi bir kurt tarafından
bulunup büyütüldükleri ve Roma İmparatorluğu’nun
kardeşi Romus’u öldüren Romulus tarafından kurulduğu
anlatılır.

Bu efsanede olduğu gibi bebeklerin dişi bir kurt
tarafından büyütülüp sonra normal yaşama
dönmesi, gelişimin aşağıdaki temel ilkelerinden
hangisine ters düşmektedir?

Gelişim bir bütündür.

Gelişimde bireysel farklar vardır.

Gelişimde kritik dönemler vardır.

Gelişim kalıtım ve çevrenin ürünüdür.

Gelişim genelden özele doğrudur.

Dört yaşındaki Gökçe, bir gün masanın yanından
geçerken masaya çarpmış ve canı yanmıştır. Masanın
da canı yansın diye var gücüyle masaya vurmuştur.

Gökçe’nin bu davranışı, Piaget’nin Bilişsel Gelişim
Kuramı’nda yer alan aşağıdaki kavramlardan
hangisine örnektir?

Yapaycılık Sembolik oyun

Animizm Odaklanma

Büyüsel düşünce

Aşağıdakilerden hangisi akıcı ve kristalize zekâyla
ilgili olarak yazılmış doğru bir önermedir?

Kristalize zekâ orta yetişkinlikte artmaya devam eder.

Kristalize zekâ soyut muhakeme yapabilme
yeteneğidir.

Her iki zekâ türünün gelişimi ergenlik yıllarında durur.

Kristalize zekâ doğuştan gelir.

Akıcı zekâ deneyim ve öğrenme sonucu oluşur.

6.

A)

B)

C)

D)

E)

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

“Kadın ve erkeği birbirine çeken şey, aslında kendi
içlerindeki kadınsı ve erkeksi yanları bir eşe yansıtmış
olmalarıdır. Diğer bir ifadeyle insanlar aradıkları kadın
ve erkeğin bilinçaltı imgesine sahiptirler.” görüşünü
öne süren kişilik kuramcısı ve bu görüşle ilgili
kavram aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?

Adler – Üstünlük çabası

Erikson – Yakınlık

Horney – İnsanlara doğru yönelmek

Sullivan – Kişileştirme

Jung – Arketip

Danışma sürecinde; danışanın ilk anıları, aile
ilişkileri, doğum sırası ve gelecekteki hedefleri
konularına odaklanan psikolojik danışman aşağıdaki
kuramsal yaklaşımlardan hangisini izlemektedir?

Psikanalitik Bireysel Gestalt

Gerçeklik Logoterapi

Aşağıdakilerden hangisi “insancıl yaklaşım”a uygun
bir görüştür?

İnsanlar sadece çevresel uyarıcıların etkisinde hareket
etmez, seçim yeteneğine sahiptir.

Öğrenme ilkeleri tüm canlılar için geçerlidir.

İnsan davranışlarının temeli onun geçmişine, özellikle
çocukluk deneyimlerine dayanır.

İnsanları anlamak için zihinsel süreçlere
odaklanılmalıdır.

İnsan davranışları, sinir hücreleri ve bunlar arasındaki
elektriksel aktiviteler sonucunda meydana gelir.

9.

A)

B)

C)

D)

E)

10.

A) B) C)

D) E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Bir üniversitenin psikolojik danışma biriminde psikolojik
danışman olarak çalışan Murat Bey, son zamanlarda
danışma almak üzere başvuranların ortak özelliğinin
işlevsel olmayan bazı düşünceler olduğunu gözlemiştir.
Örneğin danışanların önemli bir kısmında, “En yüksek
notları almalıyım, çok başarılı olmalıyım.” düşüncesi
vardır.

Buna göre, Murat Bey’in danışanlarla çalışırken
aşağıdaki psikolojik danışma yaklaşımlarından
hangisini kullanması daha uygundur?

Varoluşçu İnsancıl Bilişsel

Psikanalitik Davranışçı

Aşağıdakilerden hangisi gönüllü olmayan
danışanları, “ziyaretçi” olarak kabul eden ve onları
yine de danışma almaya hazır hâle getirerek
danışmaya devam etmeyi uygun bulan bir
yaklaşımdır?

Birey Merkezli Varoluşçu

Öyküsel Gerçeklik

Çözüm Odaklı

Psikolojik danışma sürecinde aşağıdaki
durumlardan hangisinde “özetleme” yapılması uygun
değildir?

Danışan, konuyu nasıl toparlayacağını bilemediğinde

Psikolojik danışma sürecinin odağı dağıldığında

Psikolojik danışma oturumunun sonunda

Danışan, duygusal yoğunluk yaşadığında

Danışanın farklı bir bakış açısına ihtiyacı olduğunda

12.

A) B) C)

D) E)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A)

B)

C)

D)

E)

Danışan:

 Buraya gelirken düşündüm, şimdi ben ne
anlatacağım diye. Hangisinden başlasam, babam
bizi terk etti, yurt dışına gitti. Biz iki kardeşiz,
büyük olan benim. Eğer aileme bir şey olursa ben
ne yaparım, yapayalnız kalırım yoksa!

Psikolojik danışman:

 Buraya gelirken aklından birçok konu geçti ve sen
hangisini öncelikle anlatacağın noktasında
kararsızlık yaşıyorsun çünkü birine karar verip
onunla başlamak istiyorsun.

Bu diyaloğa göre, psikolojik danışman aşağıdaki
terapötik becerilerden hangisini kullanmıştır?

Anlamın kişiselleştirilmesi

Problemin kişiselleştirilmesi

Amacın kişiselleştirilmesi

Bağlama

Konuşmaya açık davet

Psikolojik danışma sürecinde sessizlik
yaşandığında, psikolojik danışmanın
aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz?

Süreçte oluşan sessizliğin sebebini anlamaya
çalışması

Danışana, sessizlik anıyla ilgili ne hissettiğini ve ne
yaşadığını sorması

Danışana, süreçten faydalanmak istiyorsa konuşması
gerektiğini söylemesi

Danışma sürecinde, danışana verdiği tepkileri gözden
geçirmesi

Danışanın sessizliği bozmasına izin vermesi

15.

A)

B)

C)

D)

E)

16.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Aşağıdakilerden hangisi kişilik bozukluklarında
görülen ortak özelliklerden biri değildir?

Yapılan yanlış davranışların sürekli tekrarlanması,
ders çıkarılamaması

Çoğu zaman benlikle uyumlu olması

Sosyal açıdan belirgin bozulmaya veya sıkıntıya yol
açması

Kendini çevreye değil, çevreyi kendine uydurmaya
çalışması

Belirtilerin ilk yetişkinlik döneminde görülmesi

Yaşına ve boyuna göre olması gerekenden çok zayıf
olduğu düşünülerek rehberlik servisine yönlendirilen bir
öğrenci; okul psikolojik danışmanıyla yaptığı görüşmede
kendisini çok kilolu olarak algıladığını, kilo almaktan çok
korktuğunu, yemek yiyemediğini ve herhangi bir ilaç
kullanmadığını belirtmiştir.

Buna göre, öğrencinin ifadeleri göz önünde
bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi 
uygun tanı olabilir?

Bulimiya nervoza

Pika

Obezite

Anoreksiya nervoza

Kaçıngan yeme bozukluğu

Yirmi iki aylık Arda bebek; adıyla seslenildiğinde
bakmamakta, soru sorulunca konuşmamakta, konuşan
kişinin gözlerine bakmaktan kaçınmakta, arabalarını
sıraya dizme gibi tekdüze oyunlar oynamakta ve
sallanmaktan çok hoşlanmaktadır. 

Buna göre, Arda bebekte aşağıdakilerden hangisi
gözlenmektedir?

Zekâ geriliği Otistik bozukluk

Rett bozukluğu Davranım bozukluğu

Disosiyatif bozukluk

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

19.

A) B)

C) D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme güçlüğü olan
öğrencilerin sınıf içi değerlendirmeleri sırasında
kullanılan tanıma teknikleri açısından uygun
değildir?

Mutlak değerlendirme

Bağıl değerlendirme

Müfredat temelli değerlendirme

Portfolyo değerlendirmesi

Ders sürecinde yapılan gözlemler

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

Diğer sayfaya geçiniz.4

Bu soru iptal edilmiştir.
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İlkokulda görev yapan bir psikolojik danışman, şube
öğretmenleriyle yapacağı toplantıda öğrencileri tanıma
teknikleri hakkında bilgi vermek istemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanın bu
toplantıda kullanmaması gereken bir ifadedir?

Öğrencilerimizi tanıma çalışmalarımızın temel amacı
onların kendilerini tanımaları, anlamaları ve kabul
etmelerine yardımcı olmak olmalıdır.

Her öğrencimiz kendine özgü bir varlıktır ve onun farklı
yönlerini tanımamız gerekir.

Öğrencilerimizin kişilik özelliklerini daha iyi tanımak
amacıyla kişilik testlerini kullanabilirsiniz.

Öğrencilerimizi tanıma çalışmalarını takım hâlinde ve
zamana yayarak yürütmemiz uygun olacaktır.

Sınıf içi etkinliklerinizi planlamak, öğrencilerin ilgileri ve
yetenekleri doğrultusunda öğretim ortamını
düzenlemek için öğrencilerinizi tanımanız önemlidir.

Okulda farklı konularda etkinlik düzenlemek isteyen okul
yönetimi, bu konuda rehberlik servisinden bir araştırma
yapmasını ister. Okul psikolojik danışmanları her
düzeyden iki sınıfı rastlantısal olarak seçerek
sınıflardaki öğrencilerin hoşlandıkları etkinlikleri
belirlemeyi planlarlar. 

Buna göre, okul psikolojik danışmanlarının
aşağıdaki psikolojik ölçme araçlarından hangisini
kullanmaları uygun olur?

Kişilik envanteri Gelişimsel tarama testi

Tutum ölçeği Yetenek testi

İlgi envanteri

Aşağıdakilerden hangisi projektif tekniklerin ortak
özelliklerinden biri değildir?

Değerlendirme yaparken sayısal veriler sunulabilmesi

Deneğin, testin amacının ayırdında olmaması

Deneğin, teste çok değişik yanıtlar verebilmesi

Uyarıcıların yapılandırılmamış ve belirsiz olması

Çok sayıda değişkenin ve bunların birbirleriyle
ilişkilerinin ölçülmesi

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A) B)

C) D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi otobiyografi tekniğinin
sınırlılıklarından biri değildir?

Bireyin kendini yazıyla yeterince ifade edememesi

Otobiyografinin genelindeki tutarsızlıklar

Bireyin kendisini doğrudan ortaya koymaktan rahatsız
olması

Bireyin kendisi hakkındaki içgörü ve anlayış yetersizliği

Amacı ve kapsamının yeterince anlaşılmamış olması

Okul Psikolojik Danışmanı Okan Bey; bireylerin iç
dünyalarındaki duygularını, kaygı ve korkularını bir grup
önünde gerçek yaşamdaki gibi canlandırmalarının onları
rahatlattığını gözlemlemektedir.

Okan Bey’in özellikle grupla psikolojik danışma
çalışmalarında sıklıkla kullandığı bu teknik
aşağıdakilerden hangisidir?

Oyun terapisi Psikodrama

Vak’a incelemesi Sosyodrama

Otobiyografi

Grupla psikolojik danışma oturumlarının sıklığına,
süresine ve uzunluğuna aşağıdaki süreçlerin
hangisinde karar verilmelidir?

Başlangıç aşamasında

Eylem aşamasına gelindiğinde

Grubun planlanması ve oluşturulması sırasında

Grup bağlılığı oluştuktan sonra

Geçiş aşamasında

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)

27.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik
danışmada “birey/gelişim odaklı grubun”
özelliklerinden biri değildir?

Psikolojik sürece vurgu yapılır.

Odak, gelişim sürecidir ve amaç grubun içinden çıkar.

Öğrenme ve sorun çözmeye dönüktür.

Üyelerin duygusal ihtiyaçları dikkate alınır.

Üyelerin fikir ve değerlerini değiştirmeye yöneliktir.

Grupla psikolojik danışmanın önemli özelliklerinden biri,
üyelerin yaşadıkları sorunlar açısından yalnız
olmadıklarını hissetmelerine yardımcı olmasıdır.

Bu durum Yalom’a göre, aşağıdaki terapötik
faktörlerden hangisiyle açıklanabilir?

Umut aşılama Özgecilik

Duygusal boşalım Evrensellik

Grup uyumu

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

30.

A) B)

C) D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi “çiftli mesaj” için örnek
olabilir?

“Kızıyorum ona göre!” diyen birinin ortamdan hızla
uzaklaşması

Birinin, “Seninle görüşmeyi ben de isterim. Hadi bize
gel.” diyerek arkadaşının koluna girmesi

Öğretmenin; öğrencisine, “Şimdi verdiğin sözü tut ve
bir süre konuşma.” demesi

Birinin, “İncinmekte haklısın. Ben olsam ben de aynı
şeyi hissederdim.” demesi

Gözleri sevgiyle bakan birinin, “Senden nefret
ediyorum.” demesi

Ahmet Bey, bir konuşmasında mesleğiyle ilgili olarak
“Mesleğimi seçmede teknik ve mekanik konulara olan
merakımın büyük bir etkisi oldu. Oldukça popüler ve
geliri iyi bir meslekti. Bu alanda bir iş yapmak istiyordum
ama benim için iyi bir kazanç kadar yeni bir şeyler
tasarlamak, üretmek de çok önemliydi. Yapacağım işin
zor ve karmaşık olması, kendimi değerlendirmeme
imkân tanıması da beni çeken yönlerinden biriydi. Bir
erkek olarak uzun saatler çalışmak ve seyahatlere
çıkmak da yaşamımı fazla etkilemez, diye düşündüm.”
demiştir.

Buna göre, Ahmet Bey’in konuşmasında meslek
seçimini etkileyen aşağıdaki faktörlerin hangisinden
söz edilmemektedir?

Cinsiyet Değerler

Yetenek İlgi

Yetkinlik beklentisi

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6

Bu soru iptal edilmiştir.
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Meslek seçimiyle ilgili olarak okul psikolojik
danışmanıyla görüşen Azra, “İleride ana sınıfı ya da
sınıf öğretmeni olmak istiyorum. Hemşirelik de bana
uygun gibi. Çünkü etrafımda beni seven, önemseyen,
sözlerime değer veren birileri olsun istiyorum. Bunları
küçüklüğümden beri ailemde pek görmedim. Evde
varlığı ya da yokluğu önemsenmeyen bir çocuktum
ben.” demiştir.

Buna göre, Azra’nın meslek seçiminde etkili olan
faktörler, aşağıdaki mesleki gelişim kuramlarından
hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Özellik-Faktör Kuramı

Holland’ın Tipoloji Kuramı

Super’ın Benlik Kuramı

Gottfredson’ın Daraltma-Uzlaşma Kuramı

Roe’nun İhtiyaç Kuramı

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Kaan’a çevresindeki yetişkinler,
“Gelecekte ne olacaksın?” diye sorduklarında itfaiyeci,
polis veya asker olmak istediğini söylemekte ve
tercihleri değişkenlik göstermektedir. Kaan’ın üniforma
giyilen mesleklere özel bir ilgi gösterdiği görülmektedir.

Yaşı ve mesleki tercihleri göz önüne alındığında
Kaan, Super’ın Benlik Kuramı’nın hangi
evresindedir?

Geri çekilme Sürdürme

Yerleşme Keşfetme

Büyüme

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A) B)

C) D)

E)

Uzman Psikolojik Danışman Müge Hanım kendi kendine
şöyle düşünmektedir: “(I) Öyküsel Terapi yönelimli bir
terapist olmak istiyorum, (II) aldığım Öyküsel Terapi
eğitiminin süpervizyonunu bir yıl içerisinde tamamlamayı
planlıyorum, (III) süpervizörüm son yaptığım görüşmede
oldukça iyi bir iş çıkardığımı söyledi.”

Müge Hanım’ın düşünceleri, Sosyal Bilişsel Kariyer
Kuramı’nın denenceleri açısından aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Performans – Performans hedefi  – Seçim hedefi

Seçim hedefi – Performans hedefi – Performans

Performans hedefi – Seçim hedefi – Performans

Seçim hedefi – Performans – Performans hedefi

Performans hedefi – Performans – Seçim hedefi

Bir okul psikolojik danışmanı, öğrencilerin okula
uyumları üzerinde velilerin okula gelip çocuklarının
durumlarıyla ilgili aldıkları bilgileri çocuklarıyla
paylaşmalarının etkisini incelemek istemiştir. Bir grup
velinin okula ayda bir kere gelmelerini, diğer bir grup
velinin ise haftada bir kere gelmelerini planlamıştır.
Haftada bir kere gelmesi istenen veliler rastgele
zamanlarda geldikleri için öğretmenlerle görüşemeyip
çocuklarıyla bir şey paylaşamamışlardır. Sonuçta
danışman planlamadığı bir durumla karşı karşıya
kalmıştır.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi okul psikolojik
danışmanının karşılaştığı bu durumla ilgilidir?

Beklenti etkisi Plasebo etkisi

Karıştırıcı değişken Seçkisiz atama

Gözlemci ön yargısı

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Okul Psikolojik Danışmanı Ferhat Bey, lise son
sınıflarda davranış problemlerinin erkek öğrenciler
arasında daha yaygın olduğunu gözlemlemiş, gözlemini
verilerle desteklemek için son bir yıl içindeki disiplin
vakalarını incelemiştir. Son sınıfta 20’si kız olmak üzere
toplam 40 öğrenci bulunmaktadır. Disiplin cezasıyla
sonuçlanan 14 vakanın 9’unun erkek öğrencilere ait
olduğunu tespit etmiştir.

Buna göre, “Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha
çok disiplin problemlerine sahiptirler.” hipotezini test
etmek için kullanılması gereken istatistiksel analiz
aşağıdakilerden hangisidir?

Pearson korelasyonu

Bağımlı örneklem t-testi

Bağımsız örneklem t-testi

Varyans analizi

Ki-kare testi

Okul psikolojik danışma ve rehberlik yıllık planları
yazılırken rehberlik faaliyetlerinin belirli
bölümlerde/sütunlarda aylara göre yazılmasına özen
gösterilir.

Buna göre, aşağıdaki rehberlik faaliyetlerinden
hangisinin yıllık planların “bireysel planlama”
bölümüne yazılması uygun olur?

Bireyi tanıma teknikleri Veli görüşmeleri

Okul ziyaretleri Akran eğitimleri

Kurul toplantıları

37.

A)

B)

C)

D)

E)

38.

A) B)

C) D)

E)

Toplu dosyada yer alan bilgilerin hangisinin açık
hangisinin gizli olacağı konusunda genel ölçütler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, birinci gizlilik düzeyindeki
bilgilere örnektir?

Öğrencinin açık beden kusurları

Öğrencinin standart test sonuçları

Öğrenciye ait sosyal hizmet raporları

Öğrencinin psikiyatrik muayene sonuçları

Öğrencinin anne baba gelir düzeyi

Ağlayarak rehberlik servisine gelen bir ilkokul 4. sınıf
öğrencisi, bir apartman komşusundan cinsel istismar
gördüğünü anlatır. Ancak öğrenci bu komşusundan
korktuğu için sıkıntısını ailesiyle paylaşamadığını söyler.

Bu durumla karşılaşan okul psikolojik danışmanının,
etik ve yasal açıdan yapması en uygun olan davranış
aşağıdakilerden hangisidir?

Durumu rehberlik araştırma merkezine bildirmek

Okul yönetimini bilgilendirip savcılığa suç duyurusunda
bulunmasını sağlamak

Aileyi okula davet ederek konu hakkında
bilgilendirmek

Konuyu sınıf öğretmeniyle konuşarak öğrenci
hakkında bilgi almak

Öğrenciye sırrını saklayacağına ve kimseyle
paylaşmayacağına dair güvence vermek

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Danışan:

 Hem çalışıyorum hem de okula devam ediyorum.
Devamsızlıktan kalmamalıyım.

Psikolojik danışman:

 Ses tonunda çaresizlik duygusu var.

Danışan:

 Evet. Devamsızlıktan kalırsam bu benim sonum
olur.

Bu diyalogdaki gibi danışanın “-meli” ve “-malı”
eklerini kullanmasını akılcı olmayan inançların
sinyalleri olarak gören psikolojik danışma kuramcısı
aşağıdakilerden hangisidir?

Carl Rogers Albert Ellis

Fritz Perls Aaron Beck

William Glasser

“Bana, sınavda düşük not aldığın için çok üzüldüğünü
söylüyorsun ancak beden dilin hiç de öyle söylemiyor.”
diyen bir psikolojik danışman aşağıdaki tekniklerden
hangisini kullanmış olur?

Yansıtma Yüzleştirme

Yorumlama Bilgi verme

Açıklama

41.

A) B)

C) D)

E)

42.

A) B)

C) D)

E)

Okul psikolojik danışmanına gelen bir öğrenci, anne ve
babasının boşanmak üzere olduğunu ve bu durumun
yarattığı üzüntüden dolayı derslere yeteri kadar dikkatini
veremediğini belirtir. Okul psikolojik danışmanı
öğrencinin daha fazla ayrıntı vermesi için sorular sorar.

Bu durum, psikolojik danışma sürecinin aşağıdaki
aşamaların hangisinde olduğunu göstermektedir?

Danışanla ilişki kurma

Danışanın sunduğu problemi tanımlama

Hedef tanımlama ve oluşturma

Psikolojik danışma müdahalesini seçme

Sonlandırma

Grupla psikolojik danışma sürecinde liderin, tekelci
bir üyeyle baş etmesi için aşağıdakilerden hangisini
yapması uygun olmaz?

Tekelci üyenin model alması için gruba sessiz bir
üyeyi alması

Tekelci üyeyi daha fazla konuşturması ve
davranışlarının arkasındaki dinamiği yakalaması

Özellikle ilk başlarda yüzleştirici olmaktan kaçınması

Gruptan tekelci üye hakkında geri bildirim alması

Baş etmede yetersiz kalınıyorsa tekelci üyeyi bireysel
danışmaya yönlendirmesi

Grupla psikolojik danışma sürecinde,

I. Grubun gerçeklikten uzaklaşmasına yol açabilir.

II. Etkileşimlerin duygusal yoğunluğunu artırabilir.

III. Günlük yaşamdaki sorunlardan kaçmaya neden
olabilir.

ifadelerinden hangileri “şimdi ve burada”ya
odaklanmanın olumsuz yanlarındandır?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III

43.

A)

B)

C)

D)

E)

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.9
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Psikolojik Danışman Recep Bey, deprem sonrası stres
tepkileri gösteren öğrencilerine travmayla baş etme
becerileri kazandıracak grup oturumları planlamış ve bu
oturumlarda onlara belli stratejiler ve teknikler
öğretmeye çalışmıştır.

Buna göre, Recep Bey’in yaptığı çalışma aşağıdaki
grup türlerinden hangisine uygundur?

Psikoeğitim Görev/İş

Maraton Kendine yardım

Etkileşim

Aşağıdakilerden hangisi okullarda yürütülen önleme
çalışmalarının temel mantığına aykırıdır?

Sorun oluşmadan önce yapılmalıdır.

Sistematik ve ekolojiktir.

Bireysel temelli çalışmalara ağırlık vermelidir.

Risk etmenlerini azaltmayı hedeflemelidir.

Koruyucu etmenleri arttırmaya yönelik olmalıdır.

Yıl içerisinde yapacağı grup rehberliği etkinliklerini
dönem başında planlamak isteyen bir okul psikolojik
danışmanının, aşağıdakilerden hangisini göz
önünde bulundurması beklenmez?

Çalıştığı okulun türü

Öğretmenlerin mesleki deneyimleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri

Yönetici, veli ve öğretmen görüşleri

Öğrencilerin sosyokültürel düzeyleri

46.

A) B)

C) D)

E)

47.

A)

B)

C)

D)

E)

48.

A)

B)

C)

D)

E)

Okul psikolojik danışmanına giden lise 1. sınıf öğrencisi
İsmail, çok çalıştığı hâlde birçok derste başarısız
olduğunu anlatır ve ondan yardım ister. 

Buna göre, psikolojik danışmanın öğrencinin nasıl
çalıştığını öğrendikten sonra aşağıdaki tekniklerden
hangisini kullanması daha uygun olur?

Zaman cetveli Otobiyografi

Belirti tarama listesi Arzu listesi

Ev ziyareti

Psikolojik Danışman Yaşar Bey, lise 2. sınıf öğrencisi
Mehmet hakkında birçok öğretmenden, öğrencinin
başarısızlığı ve sınıf içi olumsuz davranışları hakkında
tepkiler almaktadır. Yaşar Bey, Mehmet’in durumunu
ayrıntılı olarak ele almanın faydalı olacağına kanaat
getirir.

Bu durumda Yaşar Bey’in, aşağıdaki bireyi tanıma
tekniklerinden hangisini kullanması daha uygundur?

Kimdir bu? Vak’a kaydı (Anekdot)

Görüşme Vak’a incelemesi

Problem tarama listesi

49.

A) B)

C) D)

E)

50.

A) B)

C) D)

E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.10
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