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Bu testte 75 soru vardır.
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Diğer sayfaya geçiniz.1
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5.

6.

Bir okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan psikolojik
danışman, okul öncesi dönemin sonuna gelmiş olan ve
tipik gelişim gösteren çocukların ince motor becerilerinin
gelişimi hakkında öğretmenlerle bir toplantı
düzenlemiştir. Bu toplantıda öğretmenler söz alarak
sorumlu oldukları öğrencilerin ince motor becerileri
konusunda gösterdikleri gelişimi paylaşmışlardır.    

Buna göre aşağıdaki becerilerden hangisi
öğretmenlerin paylaşımlarından biri olamaz?

Kıyafetini kendi başına giyebilme

Parmak boyası yapabilme

Çatal ve kaşık kullanarak yemek yiyebilme

Makas kullanarak kâğıtları kesebilme

Tek ayak üstünde ileri zıplayabilme

7.

A)

B)

C)

D)

E)

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: E 



2022-ÖABT/REH

9.

10.

Okul psikolojik danışmanına başvuran lise öğrencisi
Meltem, üçüncü oturumda sınavlarda çok
heyecanlandığı için doğru yanıtını bildiği soruları
cevaplayamadığını ifade etmiştir. Okul psikolojik
danışmanı, Meltem’in sınavlardan önceki süreçte “Yine
aynı şey olacak. Bildiklerimi yapamayacağım.” gibi
olumsuz cümleleri sıklıkla tekrarladığını gözlemlemiştir.
Okul psikolojik danışmanı, gözlemleri doğrultusunda
psikolojik danışma sürecinde öncelikle Meltem’in
olumsuz içsel konuşmaları üzerinde çalışarak Meltem’e
bu konuşmaları olumluya çevirmesinde yardımcı olmaya
ve bu konuda Meltem’i destekleyici ev ödevleri vermeye
karar vermiştir.
 
Buna göre okul psikolojik danışmanının danışma
sürecinde benimsediği yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?

Davranışçı

Çözüm Odaklı Kısa Süreli

Öyküsel

Bilişsel

Sistemik

11.

12.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Diğer sayfaya geçiniz.4
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Okul psikolojik danışmanıyla ergenlik dönemindeki bir
danışanı arasında geçen konuşma aşağıda verilmiştir:

Psikolojik danışman: Arkadaşının söyledikleri seni çok
sinirlendirmiş ve öfkeni kontrol etmekte güçlük yaşayıp
arkadaşına bağırmışsın. Peki, öncesinde bu derece
öfkelendiğin ama öfkeni kontrol edebildiğin bir yaşantın
hiç oldu mu?

Danışan: İki hafta önce de kardeşimle ciddi bir şekilde
tartışmıştık, ona da çok öfkelenmiştim ama o olayda
kendimi kontrol edebildim. Daha sakindim.

Psikolojik danışman: Bu harika! Pek çok insan
öfkelendiğinde sakinliğini kaybeder ama sen kardeşine
karşı sakinliğini koruyabilmişsin. Bunu nasıl başardın?

Buna göre psikolojik danışmanın benimsediği
danışma kuramı ve kullandığı teknik sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?

Gestalt – Abartma oyunu

Psikanaliz – Serbest çağrışım

Bireysel Terapi – Düğmeye basma

Akılcı Duygusal Davranışçı – Akılcı duygusal hayal

Çözüm Odaklı Kısa Süreli – İstisnai sorular
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Diğer sayfaya geçiniz.6
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 Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğu
olan bireylerde ortaya çıkan davranışsal ve
gelişimsel özelliklerden biri değildir?

Dikkat ve bellekte yaygın olarak problem yaşamak

Birçok sosyal beceriyi kendi kendilerine sergilemede
güçlük yaşamak

Akranlarına göre yaygın olarak daha yüksek akademik
başarı sergilemek

Yaygın olarak kendilerine özgü duyusal işlemleme
özelliklerine sahip olmak

Başkalarının duygu durumlarını anlamakta sınırlılık
yaşamak

32.

A)
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C)

D)

E)
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Diğer sayfaya geçiniz.10
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Diğer sayfaya geçiniz.12
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 Aşağıdakilerden hangisi bireyle psikolojik
danışmada, danışanın hedefleyebileceği amaçlardan
biri olamaz?

Kardeşimle iletişimimde ben dilini kullanmak istiyorum.

Sınıfımda görüştüğüm arkadaşlarımın sayısını
artırmak istiyorum.

Babam beni görmezden geldiğinde ona duygularımı
açıkça söylemek istiyorum.

Okul arkadaşlarımı, sözlerini kesmeden dinlemek
istiyorum.

Hayallerimin gerçekleşmesini istiyorum.

A)

B)

C)

D)

E)



2022-ÖABT/REH

46.

47.

48.

49.
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Bir sınıf rehber öğretmeni öğrencilerin dört farklı dersin
sınavlarından aldığı puanlar arasındaki korelasyonları
hesaplamış ve elde ettiği değerleri aşağıdaki tabloda
sunmuştur:

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Öğrenci başarısının en yüksek olduğu ders Türkçe, en
düşük olduğu ders ise matematiktir.

Öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin puanları, diğer
derslerden aldıkları puanlarla düşük düzeyde bir
ilişkiye sahiptir.

Matematik ve sosyal bilgiler derslerine ait puanlar
arasında düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır.

Öğrencilerin sosyal bilgiler dersinden aldıkları puanlar,
diğer derslerden aldıkları puanlarla ters yönlü bir ilişki
göstermektedir.

En yüksek düzeyde ilişki sosyal bilgiler ile fen bilimleri
derslerinin puanları arasında hesaplanmıştır.

53.

A)

B)

C)

D)

E)
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Bir araştırmacı, bir okulda bir ay boyunca yaptığı
gözlemler sonucunda;

 okul kurallarının belirlenmesinde öğrencilerin etkin
olduğunu,

 sınıfın, yemekhanenin, bahçenin ve diğer alanların
düzenli olmasında öğrencilerin etkin olduğunu ve
bu alanların temizliğine aktif olarak katıldığını,

 tören, kutlama ve okul dışı etkinliklerin
düzenlenmesinde ve bu etkinliklere katılımda
gönüllülük esasına göre hareket edildiğini

belirlemiştir.

Buna göre araştırmanın türü aşağıdakilerden
hangisidir?

Etnografik

Deneysel

Korelasyonel

Eylem

Nedensel karşılaştırma

56.
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A)

B)

C)

D)

E)
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59.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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Diğer sayfaya geçiniz.17
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63. 64.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Diğer sayfaya geçiniz.19
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Bir lisede görev yapan psikolojik danışman Aslan Bey,
okulunda madde kötüye kullanımını önleme amaçlı bir
çalışma planlamıştır. Bu kapsamda okuldaki tüm
öğrencilere yönelik grup rehberliği etkinlikleri
hazırlayarak bu etkinlikleri sınıflarda uygulamak
istemiştir.

Buna göre Aslan Bey’in aşağıdaki etkinliklerden
hangisini yapması uygun değildir?

Bir nesneye karşı bağımlılık sürecinin nasıl geliştiği
hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarına katkı
sağlayan çalışmalar yapmak

Boş zamanlarında neler yapabilecekleriyle ilgili
öğrencileri bilgilendirici çalışmalar yapmak

Öğrencilerin "Hayır." diyebilmeyi öğrenmelerine katkı
sağlayan çalışmalar yapmak

Okulda veya okul dışında olası riskli durumlarda
kimlerle iletişim kurulabileceği hakkında öğrencileri
bilgilendirici çalışmalar yapmak

Bağımlılık yapan maddelerin isimleri ve bu maddelerin
fizyolojik etkileri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi
olmalarına katkı sağlayan çalışmalar yapmak

73.

A)

B)

C)

D)

E)

74.

75.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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