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Sınıfta sürekli olarak üzgün ve huzursuz görünen bir 

öğrenciye yardım etmek için öğretmenin aşağıdakilerden 

hangisini yapması en uygun olur? 

A) Ders sırasında, üzüntüsünün nedenini sormak 

B) Doktora gitmesi gerektiğini söylemek 

C) Anne-babasını görüşmeye çağırmak 

D) Rehberlik ve psikolojik danışma uzmanıyla 

görüşmesini sağlamak 

E) Öğrencinin yakın arkadaşlarından onun hakkında 

bilgi almak 

Sınıfındaki öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini ve 

etkileşim biçimlerini değerlendirmek isteyen bir sınıf 

rehber öğretmeninin aşağıdaki tekniklerden hangisini 

kullanması gerekir? 

A) Problem tarama listesi 

B) Psikodrama 

C) Anket 

D) Sosyometri 

E) Vaka incelemesi 

Etkili çalışma becerilerinin geliştirilmesinde 

aşağıdakilerden hangisinin önemli bir rolü yoktur?  

A) Çalışmak için uygun bir yer ve araç gereç bulmak 

B) Günlük çalışma planı hazırlamak 

C) Her konuyu 3-4 saatlik bloklar halinde çalışmak 

D) Yeterince çalışınca kendine bir ödül vermek 

E) Aylık çalışma planı hazırlamak 

Aşağıdaki öğretmen ifadelerinden hangisi iletişim engeli 

içermemektedir? 

A) Ödevini bir an önce bitirmezsen kötü olur.  

B) Bu dersi başarman için bir fırın ekmek yemen 

lazım.  

C) Bu dersteki durumunla ilgili konuşmak ister 

misin?  

D) Sorumluluklarını yerine getirmen gerektiğini 

biliyor musun?  

E) Niye bu dersi başaramıyorsun, anlamıyorum. 

Aşağıdakilerden hangisi okul psikolojik danışmanı için 

uygun bir yaklaşım değildir? 

A) Danışana seçeceği mesleği empoze etmek 

B) Danışanın içinde yaşadığı ortama uyum sağlamasına 

destek olmak  

C) Danışanın sosyal ilişkilerini geliştirmesine yardım 

etmek 

D) Danışanın kendini gerçekleştirme potansiyeline 

inanmak 

E) Danışanın zayıf ve güçlü yönlerini fark etmesini 

sağlamak 

Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilköğretim 

düzeyindeki öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı 

özelliklerden biri değildir? 

A) Yeterlik duygusu  

B) Yüksek not alma 

C) Sorumluluk duygusu 

D) Sosyal beceriler 

E) Psikolojik sağlamlık 

İlköğretim ve ortaöğretimde sunulan rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri aşağıdakilerin hangisinde 

farklılık göstermez? 

A) Uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma 

teknikleri  

B) Hizmetlerin dayandığı gelişimsel özellikler 

C) Kullanılan ölçme araçları 

D) Yapılan etkinlikler 

E) Benimsenen ilkeler 

Aşağıdakilerden hangisi davranışçı yaklaşımın temel 

görüşlerinden biri değildir? 

A) Bütün davranışlar öğrenilmiştir. 

B) İnsan davranışları çevresel uyarıcılar tarafından 

başlatılır. 

C) İnsan davranışlarını anlamak için gözlenemeyen 

etkenleri incelemek yersizdir. 

D) Davranışların mekanizmasını anladıktan sonra 

onları kontrol etmek mümkündür. 

E) Her insan, doğuştan kendini gerçekleştirme gizil 

gücüyle dünyaya gelir. 

Hümanistik yaklaşımı benimsemiş ve empatik dil kullanan 

bir öğretmenin çok çalıştığı halde sınavda başarısız olan 
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bir öğrencisine aşağıdakilerden hangisini söylemesi 

beklenir? 

A) Bir dahaki sefere daha dikkatli olmalısın. 

B) Olan olmuş, boş yere üzülmenin bir faydası yok. 

C) Çok çalıştığından emin olduğun için üzgünsün. 

D) Keşke biraz daha dikkatli davransaydın. 

E) Nasılsa başka sınavlar da var. 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin en genel 

amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım 

etmektir. Kendini gerçekleştirme ise bireyin tüm gizil 

gücünü kullanabilmesi, verimli ve mutlu olması anlamına 

gelmektedir. 

Kendini gerçekleştirmede başarılı olmuş bir bireyde, 

I. giriştiği tüm işlerde başarılı olma, 

II. insanlarla ve yaşadığı çevreyle ilgili olma, 

III. daima mutlu olma, 

IV. zamanını iyi kullanma, 

V. geçmişten çok geleceğe dönük olma 

özelliklerinden hangilerinin bulunması beklenir? 

A) I, II, IV   B) I, IV, V C) II, III, V

       D) II, IV, V       E) III, IV, V 

Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilere verilen psikolojik 

yardımların etkililiğini artırmak üzere yönetici, öğretmen 

ve velilerle yürütülen rehberlik hizmetidir? 

A) Çevreyle ilişkiler 

B) Müşavirlik (konsültasyon) 

C) İzleme 

D) Oryantasyon 

E) Psikolojik danışma 

Dersleri dinlemeyen ve devamlı arkadaşlarıyla konuşan 

Ali’ye öğretmenin gösterebileceği aşağıdaki 

davranışlardan hangisi rehberlik anlayışına uygun olur? 

A) Ali’yi disiplin kuruluna bildirmek 

B) Sınıftaki diğer öğrencilerin Ali’yle konuşmasını 

yasaklamak 

C) Ali’yi okul idaresine şikâyet etmek 

D) Okulun psikolojik danışmanıyla, Ali için ne 

yapılabileceğini görüşmek 

E) Derste her konuştuğunda Ali’ye ceza vermek 

Eren, lise son sınıfta okuyan başarılı bir öğrencidir. İlgi 

duyduğu meslekler hakkında bazı bilgiler edinmiştir, ancak 

hangi mesleği seçmek istediğinden emin olamamakta ve 

kararsızlık yaşamaktadır. Örneğin, bir gün doktor olmaya 

karar vermekte, bir süre sonra vazgeçip mimar olmayı 

düşünmektedir.Buna göre, Eren’e sağlanması gereken 

rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mesleki danışma  B) Eğitsel rehberlik 

C) Bilgi verme   D) Oryantasyon 

E) Müşavirlik (konsültasyon) 

Yeteneklerinin altında ve üstünde başarı gösteren 

öğrencileri belirlemek aşağıdaki rehberlik servislerinden 

hangisinin görevidir? 

A) Mesleki rehberlik 

B) Eğitsel rehberlik 

C) Grup rehberliği 

D) Kişisel rehberlik 

E) Psikolojik rehberlik 

Bireyin öz saygı duygularındaki eksikliğin, 

aşağıdakilerden en çok hangisinin sonucu olarak ortaya 

çıkması beklenir? 

A) Benlik tasarımının olumsuz gelişimi 

B) Çevresel faktörlerin hızlı değişimi 

C) Zihinsel gelişimin yetersiz olması 

D) Fiziksel gelişimin hızlı olması 

E) Aile içi ilişkilerin güçlü olması 

Bireyi çok yönlü olarak geliştirmeye dayanan psikolojik 

danışma ve rehberlik sürecinin öğrenci açısından anlamı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

A) Çevresiyle iş birliği kurma 

B) Toplum beklentilerine cevap verme 

C) Kendini anlama ve değerlendirme 

D) Hedefleri yükseltme 

E) Kişisel sınırlarını zorlama 

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik anlayışının temelini 

oluşturan ilkelerden biri değildir? 

A) Öğrenci merkezlilik 
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B) Profesyonellik 

C) Kurum amaç ve ihtiyaçlarına uygunluk 

D) Gönüllülük 

E) Koruyuculuk 

Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili 

yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını 

sağlamak ve uygulanmasını izlemek, aşağıdakilerden 

hangisinin görevidir? 

A) Okul müdürü 

B) Müdür yardımcısı 

C) Koordinatör psikolojik danışman 

D) Psikolojik danışman 

E) Sınıf rehber öğretmeni 

Öğrencisinde olumlu bir benlik algısı geliştirmeyi 

hedefleyen bir öğretmen aşağıdakilerin hangisinden 

kaçınmalıdır? 

  

A) Öğrenciye karşı kabul edici davranmaktan  

B) Öğrencinin üstün yanlarını ona bildirmekten  

C) Öğrenciye davranışları için gerçekçi geri bildirim 

vermekten  

D) Öğrencinin başarılarını desteklemekten  

E) Öğrencinin yaşıtlarına göre eksik yönlerini 

bildirmekten  

Sınıfında öğrencileri arasında bir huzursuzluk olduğunu 

fark eden ve bu sorunu çözmesi gerektiğini düşünen bir 

öğretmen, öncelikle ne yapmalıdır?  

A) Okul idaresini durumdan haberdar etmelidir.  

B) Rehberlik servisinden yardım istemelidir.  

C) Öğrencilerin ailelerini okula çağırmalıdır.  

D) Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmalıdır.  

E) Öğrencilere sınıf kurallarını hatırlatmalıdır.  

Aşağıdakilerden hangisi bireyin içinde bulunduğu grubun 

üyeleri tarafından nasıl algılandığını anlamaya yönelik 

bireyi tanıma tekniğidir?  

A) Kimdir bu?  

B) Anket  

C) Arzu listesi  

D) Anekdot (olay kaydı)  

E) Vak’a incelemesi  

Bir sınıf öğretmeni sınıfta problem tarama listesi uygulamış 

ve sonuçta öğrencilerin meslekler hakkında yeterince bilgi 

sahibi olmadıklarını görmüştür. Çeşitli meslekler hakkında 

öğrencilere bilgi vermek isteyen sınıf öğretmeninin 

aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olur?  

A) Grup rehberliği      B) Grupla psikolojik danışma                

C) Oryantasyon              D) Bireysel psikolojik danışma               

E) Müşavirlik  

Bir sınıf öğretmeni okula yeni gelen lise birinci sınıf 

öğrencilerinin geçmiş eğitim yaşantılarını, aile ilişkilerini ve 

yaşadıkları önemli olayları öğrencilerin kendi yazılı ifadeleri 

yoluyla öğrenmek istemektedir. Bu sınıf öğretmeninin 

hangi rehberlik tekniğini kullanması uygun olur?  

A) Anket  

B) Kime göre ben neyim?  

C) Otobiyografi  

D) Anekdot (olay kaydı)  

E) Sosyometri  

En yakın arkadaşıyla görüşmesi anne ve babası tarafından 

yasaklanan Meriç, öğretmenine anne ve babasıyla yaşadığı 

bu sıkıntıyı anlatır.  Öğretmeni Meriç’e aşağıdaki 

tepkilerden hangisini verirse onunla empati kurmuş olur?  

A) Annenin ve babanın mutlaka bir bildiği vardır, 

onların sözünü dinlemelisin.  

B) Anneler ve babalar bazen aşırı koruyucu bir tutum 

sergileyebilirler.  

C) Annen ve baban en yakın arkadaşınla görüşmene 

izin vermediği için üzgünsün.  

D) İleride kendi çocuğun olduğunda onları daha iyi 

anlayacağından eminim.  

E) Annenin ve babanın onaylayacağı yeni arkadaşlar 

bulabilirsin.  

Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf rehber öğretmeninin 

rehberlik etkinliklerinde uyması gereken ilkelerden biri 

değildir?  

A) Öğrencilerin özel hayatlarını açığa çıkaracak 

bilgilerin sınıf ortamında paylaşılmasını engellemek  
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B) Sınıftaki tüm öğrencilere etkinliklere katılımın 

zorunlu olduğunu bildirmek  

C) Etkinlik sürecinde öğrencilerin birbirleriyle 

paylaşımlarının tartışmaya dönmesini önlemek  

D) Grup etkinliklerinde grupların ve rollerin her 

seferinde aynı öğrencilerden oluşmamasına dikkat 

etmek  

E) Hazırlık yapılması gereken etkinliklerde, 

öğrencileri önceden bilgilendirmek ve 

hazırlanmaları için süre vermek  

Günümüz rehberlik hizmetlerinde, kişilerin gelişimini 

desteleyerek sorun oluşmasını önleme yaklaşımı öne 

çıkmaktadır.  

I. Anne-baba eğitimi verme  

II. Kişilik testleri uygulama  

III. Psikolojik sorunu olanlara yardım etme  

IV. İletişim becerileri eğitimi verme  

V. Bireyi tanıma araçları geliştirme  

Yukarıda verilen çalışmalardan hangileri, önleyici 

rehberlik anlayışı içinde yer alır?  

A) I ve III   B) I ve IV     C) I ve V  

D) II ve III   E) III ve IV  

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik 

çalışmalarında sınıf rehber öğretmenlerinin üstlenmesi 

gereken görevlerden biri değildir?  

A) Sınıf içinde etkili bir paylaşım ortamı oluşturmak  

B) Sınıfta psikolojik sağlığı geliştirici bir ortam 

yaratmak  

C) Öğrencilere kişiler arası ilişki kurmada model 

olmak  

D) Öğrencilerin psikolojik sorunlarını çözmek  

E) Öğrencilere temel sosyal becerileri kazandırmak  

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği’ne göre, okulda rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi 

için, fiziksel şartları, uygun çalışma ortamını ve araç-

gereci sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?  

A) Okul psikolojik danışmanının  

B) Okul müdürünün  

C) Sınıf rehber öğretmeninin  

D) Koordinatör psikolojik danışmanının  

E) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

yürütme komisyonunun  

Bir psikolojik danışma oturumunda “Arkadaşlarım beni 

dışlıyor; kendimi çok yalnız hissediyorum.” diyen bir 

danışana danışmanın aşağıdakilerden hangisini söylemesi 

en uygun olur?  

A) Bana çocukluk yaşantılarından bahseder misin?  

B) Arkadaşlarının sana daha yakın davranmalarını 

istiyorsun. 

C) Bunu arkadaşlarına söylemelisin.  

D) Sana öyle geliyor olabilir mi acaba?  

E) Sence arkadaşların seni niye dışlıyor olabilir?  

Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin mesleki rehberlik 

kapsamında öğrencileriyle yapabileceği etkinliklerden biri 

değildir?  

A) Mesleki ilgi envanteri uygulayıp sonuçlarını 

öğrencilerle paylaşma  

B) İş yeri gezileri düzenleme  

C) Meslek üyelerini konuşmacı olarak sınıfa çağırma  

D) Öğrencilerin hayal ettikleri meslekleri sınıfta 

canlandırmalarını isteme  

E) Öğrencilerden meslekler hakkında bilgi edinip 

sınıfta sunmalarını isteme  

Bir lisede psikolojik danışman olarak görev yapan Bülent 

Bey, öğretim yılının başında, lise birinci sınıf öğrencileri için 

yapılacak oryantasyon çalışmalarında lise son sınıf 

öğrencilerinden yardım almaya karar verir. Lise son sınıftan 

bir grup gönüllü öğrenci, birinci sınıfa yeni başlayacak olan 

öğrencilere okulu, okul personelini ve okulun çevresini 

tanıtmakla görevlendirilir. Bülent Bey’in yaptırdığı bu 

çalışma aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisine 

örnektir?  

A) Müşavirlik                            B) Grup rehberliği                                 

C) Akran danışmanlığı   D) Akran ara buluculuğu  

E) Grupla psikolojik danışma  

Psikolojik danışma yardımı alan kişiye “balık vermektense, 

balık tutmayı öğretmek”, onun daha güçlü olması ve ileride 

ortaya çıkabilecek sorunlarını çözmede yeterli hâle gelmesi 

için doğru bir yaklaşımdır. 

Bu anlayış, aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisiyle 

doğrudan ilişkilidir?  
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A) Gönüllülük ilkesi  

B) Bireyin seçme özgürlüğü  

C) İnsana saygı  

D) Bireysel farklara saygı  

E) Özerklik ilkesi  

Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında, ilköğretim ve 

ortaöğretim kademeleri arasında aşağıdakilerden hangisi 

açısından bir farklılık gözlenmez?  

A) Uygulanan etkinlikler  

B) Kullanılan temel ilkeler  

C) Uygulanan bireyi tanıma teknikleri ve testler  

D) Yıllık ve haftalık planlar  

E) Kullanılan psikolojik danışma, yöntem ve teknikler  

 

Aşağıdakilerden hangisi, okul öncesi dönemde öğrencilere 

mesleki gelişim ihtiyaçları doğrultusunda kazandırılması 

hedeflenenlerden biri değildir?  

A) Mesleklerin belli bir eğitimle kazanıldığının farkına 

varmaları  

B) Mesleklerin her iki cinsiyet için de uygun 

olabileceğini kavramaları  

C) Her mesleğin gerekli ve önemli olduğunu anlamaları  

D) Kişisel ilgilerini fark etmeye başlamaları  

E) Kişisel yaşam biçiminin mesleki seçimlerini nasıl 

etkilediğini fark etmeleri  

Aşağıdakilerden hangisi “başkalarına yardımcı ve 

başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olan davranışlar” 

anlamında kullanılır?  

A) Kendini gerçekleştiren kehanet  

B) Öz bilinç  

C) Kendini açma  

D) Olumlu sosyal davranış  

E) Bilinç dışı davranış  

Okul rehberlik programlarıyla ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Okul psikolojik danışmanı tarafından yürütülür.  

B) Öğrencilerin ihtiyaçları temel alınarak hazırlanır.  

C) Okuldaki tüm öğrencilere yönelik etkinlikleri 

kapsar.  

D) Rehberlik Araştırma Merkezlerine bağlı tüm 

okullarda aynı program uygulanır.  

E) Okul personelinin iş birliği içinde çalışmasını 

gerektirir.  

Sınıf rehber 

öğretmeni 

öğrencileri 

arasındaki 

sosyal 

uzaklıkları 

saptamak 

amacıyla, 

sınıfına 

sosyometri 

tekniği 

uygulamıştır ve 

sonuçlarını sosyogram üzerinde göstermiştir. Sosyogramda 

kızları “daire”, erkekleri “üçgen” kullanarak ifade etmiş ve 

şekillerin içine öğrenci isimlerinin baş harflerini yazmıştır. 

Ayrıca en çok birbirini seçen öğrencilerini “düz”, 2. ve 3. 

düzey ilişkileri “kesikli çizgiler” kullanarak göstermiş, 

öğrencilerin seçimlerini belirtmek için “okların yönlerinden” 

yararlanmıştır. 

Bu sosyograma ilişkin, 

I. Sınıfta ikili ilişkiler bulunmaktadır. 

II. Sınıftaki en iyi arkadaşlık C ve H öğrencileri 

arasındadır. 

III. Sınıfta klikler yoktur. 

IV. D, lider bir öğrencidir. 

V. Cinsiyete bağlı gruplaşmalar gözlenmektedir. 

yorumlarından hangilerini yapması durumunda, sınıf 

rehber öğretmeni öğrencileri arasındaki ilişkileri doğru 

tanımlamış olur? 

A) I, III, IV           B) I, IV, V               C)   II, III, IV         

D) II, III, V              E) III, IV, V 

Farklı alanlardan mezun olmuş öğretmenler rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık eğitimi almadıkları hâlde okulların 

rehberlik servislerinde görevlendirilebilmektedirler. 

Bu türden görevlendirmelerle rehberlik servislerinde 

çalışan öğretmenlerin hangi problem alanında etkili olarak 

hizmet vermesi mümkün değildir? 

A) Eğitsel  
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B) Mesleki 

C) Kişisel  

D) Yönlendirici 

E) Önleyici 

Gözlemlerin kayıt edilmesi için kullanılan araçlardan biri 

derecelendirme ölçekleridir. Gözlemciler derecelendirme 

ölçekleriyle gözledikleri kişinin, ölçekte bulunan 

davranışları gösterme sıklığını kayıt ederler. 

Gözlem amacıyla derecelendirme ölçeklerinin hazırlanıp 

kullanılmasında, 

I. Gözlenen özelliklerin sayısı sınırlı tutulmalıdır. 

II. Gözlemci gözlem sonuçlarını kimseyle paylaşmayacağı 

konusunda önceden gözlenene güvence vermelidir. 

III. Aynı davranış birden çok kişi tarafından gözlenmelidir. 

IV. Gözlenen davranışlar açığa vurulmayan duyguları ortaya 

çıkarmaya yönelik olmalıdır. 

V. Aynı davranış birden fazla gözlenmelidir.  

ifadelerinden hangileri dikkate alınmalıdır? 

A) I, II, IV          B) I, II, V      C) I, III, V 

D) II, III, IV              E) III, IV, V 

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik tekniklerinin  

uygulanmasında, dikkat edilmesi gereken ilkeler arasında 

yer almaz? 

A) Öğrenci hakkında bilgi toplamak için birden fazla 

teknik uygulamak 

B) Elde edilen genel sonuçları, öğrencilerin isimleri 

saklı tutularak okul yönetimiyle paylaşmak 

C) Test sonuçlarını öğrencilere hemen iletmek yerine 

hazır olmalarını beklemek 

D) Sonuçları kullanılmayacak testleri uygulamaktan 

kaçınmak 

E) Öğrenci ve okulun ihtiyaçlarına uygun olarak 

psikolojik testler üzerinde değişiklikler yapmak 

Zeynep Öğretmen Sevda’nın yüzündeki morlukları fark 

eder. Ders sonunda, Sevda’yı yanına çağırıp, morlukların 

nedenini sorar. Sevda önce yanıt vermek istemez. 

Öğretmeni nedenini öğrenmek için ısrar ettiğinde ise, 

arkadaşlarıyla kafeteryada otururken babasının gördüğünü 

ve erkeklerle arkadaşlık ettiği için çok kızıp ona vurduğunu 

anlatır. Bu durum karşısında Zeynep Öğretmen aşağıdaki 

çözüm yollarından hangisini seçerse, rehberlik anlayışına 

en uygun davranmış olur? 

A) Sevda’yı sınıf rehber öğretmeniyle görüşmesi için 

yönlendirmek 

B) Gizlilik ilkesi nedeniyle hiç kimseye Sevda’nın 

yaşadıklarıyla ilgili bilgi vermemek 

C) Bu sorunla ilgili olarak Sevda’nın ailesini görüşmek 

için okula çağırmak 

D) Sevda’ya, okul rehber öğretmeniyle (psikolojik 

danışman) bir görüşme ayarlamayı önermek 

E) Sevda için önlem alınması amacıyla durumu okul 

müdürüne bildirmek 

Öğrencilerin kimi davranışları, hem onların gelişimlerini 

olumsuz etkileyebilir hem de öğretmeni rahatsız edebilir. 

Öğretmen, bu davranışlara ilişkin duygu ve düşüncelerini 

öğrencilerine iletebilir. Ancak bunu yaparken, öğrencilerin 

hazırbulunuşluğuna dikkat etmeli ve incitici bir dil 

kullanmaktan kaçınmalıdır. Öğretmenin bu tutumu, 

danışandan hız alan yaklaşımın hangi kavramıyla 

ilişkilendirilebilir? 

A) Saydamlık 

B) Empati 

C) Koşulsuz kabul  

D) Saygı 

E) Özerklik 

Okul zorbalığı; bir ya da birden çok öğrencinin 

kendilerinden daha güçsüz öğrencileri (kurban) kasıtlı ve 

sürekli olarak rahatsız ettiği ve kurbanın kendisini 

koruyamayacak durumda olduğu bir istismar türüdür. Bir 

öğrencisinin zorbalığa maruz kaldığını fark eden bir sınıf 

rehber öğretmeninin aşağıda belirtilen davranışlardan 

hangisini yapması, sorunun rehberlik anlayışına uygun 

şekilde çözümüne yardımcı olur? 

A) Zorba ve kurban öğrencilerin zorbalığa ilişkin 

tutum ve inanışlarının ne olduğunu belirlemek 

B) Öğrencilerin zorbalık içeren davranışları fark 

etmelerini sağlamak ve zorbalıkla baş edebilmek 

için belirlenmiş kuralları uygulamak 

C) Kendini denetleme stratejileri, kişiler arası sorun 

ve çatışma çözme becerileri gibi konularda 

öğrencilere verilecek eğitimleri planlamak 

D) Çeşitli testler ve test dışı teknikler kullanarak 

sorunun kaynağını saptamak ve çözümünde okul 
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rehber öğretmeni (psikolojik danışman) ve 

velilerden yardım almak 

E) Zorbalığı büyüme çağı davranışı olarak 

değerlendirmek ve bir süre sonra kendiliğinden 

ortadan kalkacağından, pekiştirmemek için 

zorbalık davranışlarını görmezlikten gelmek 

Bülent Öğretmen son dersinde öğrencileriyle birlikte 

dersle ilgili bir değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirme 

sırasında, Bülent Öğretmen aşağıdaki ifadelerden 

hangisini söylerse, kendisini “ben diliyle” ifade etmiş 

olur? 

A) Demek ki, bu dönem dersin sizlere katkı getirdiğini 

düşünüyorsunuz, sözlerinizden bu sonuca vardım. 

B) Önemli olan benim ne düşündüğüm değil, sizin ne 

düşündüğünüz, değil mi… 

C) Benim öğrenciliğim döneminde öğretmenlerimizi 

böyle eleştirmeye hiç cesaret edemezdik, sizler 

çok şanslısınız. 

D) Benim verdiğim bilgileri ve bu derste kazandığınız 

deneyimleri kullanırsanız başarılı olursunuz. 

E) Ders içeriğini çok geniş tuttuğum için yaptığınız 

eleştiriler karşısında haksızlığa uğradım, hayal 

kırıklığı yaşıyorum. 

İkinci sınıf öğretmeni Damla Hanım’ın Ali isminde aşırı 

hareketli, dikkatini uzun süre yoğunlaştıramayan bir 

öğrencisi bulunmaktadır. Damla Hanım okul rehber 

öğretmeninden (psikolojik danışman) yardım ister. Rehber 

öğretmen, Ali’de “dikkat eksikliği – hiperaktivite” davranış 

problemi olabileceğinden kuşkulanır. Damla Öğretmen’den 

Ali’yi sınıfta, pencereden uzak ve tahtaya yakın bir yerde 

oturtmasını, ödevlerini yaptırırken sıklıkla ara vermesini 

ister. Bu önerilere uyan Damla Öğretmen bir süre sonra 

Ali’nin daha iyi öğrendiğini ve dikkatinin de daha az 

dağıldığını fark eder. Damla Öğretmen’in sınıfında 

gerçekleştirdiği çalışmalar rehberliğin hangi işleviyle 

ilgilidir?                                  

A) Duruma alışma               B) Krize müdahale                               

C) Tamamlayıcı             D) Önleyici E)  Ayarlayıcı 

Bir okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), 

aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse, psikolojik 

danışma ve rehberliğin temel ilkelerinden olan “gizlilik” 

ilkesini ihlal etmemiş olur? 

A) Etkili bir öğretim ortamı sağlanması amacıyla 

öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarındaki özel 

bilgileri okuldaki öğretmenlerle paylaşmak 

B) Sınıf rehber öğretmenine, öğrencisini daha iyi 

tanıyabilmesi için öğrenciyle sürdürdüğü psikolojik 

danışma oturumlarının içeriğine ilişkin bilgi vermek 

C) Uyarıcı madde kullanan öğrencileri önceden 

bilgilendirerek, durumlarına ilişkin ailelerine 

haber vermek 

D) Şiddete karşı önlem alınması amacıyla mağdur 

öğrencilerin yazdıkları otobiyografileri müdüre 

göstermek 

E) Güvenlerini zedelememek için hiçbir koşulda 

öğrencilere ait özel bilgileri başkalarıyla 

paylaşmamak 

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında ilk 

ve orta dereceli okullarımızda, 2006 yılında Millî Eğitim 

Bakanlığı bünyesinde geliştirilen “Kapsamlı psikolojik 

danışma ve rehberlik programları” uygulanmaya başlamıştır. 

Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programlarının 

hazırlanması ya da yürütülmesine ilişkin olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Programlar hazırlanırken, okul rehber 

öğretmeninin (psikolojik danışman) rolü ve 

görevlerinden çok programın içeriği üzerinde 

odaklanılmıştır. 

B) Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik 

programları gelişimsel rehberlik modeline 

dayanmaktadır. 

C) Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programı 

okuldaki öğretim programlarıyla bağlantılı ve 

etkileşim içindedir. 

D) Programın içeriğindeki sınıf etkinliklerinin 

yürütülmesinden okul rehber öğretmeni 

sorumludur. 

E) Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programı 

“Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı” 

değil, bu programın bir parçasıdır. 

Biyoloji uzmanı Pınar Hanım 38 yaşındadır. Bulunduğu tıp 

fakültesinde oldukça üretken bir öğretim elemanı olarak 

bilinen Pınar Hanım, “Emekli olduğumda alanıma önemli 

katkılar yapmış biri olarak hatırlanmak istiyorum.” 

demektedir. Pınar Hanım, bu ifadesiyle aşağıdaki 

ihtiyaçlardan hangisine öncelik vermektedir? 

A) Saygı – saygınlık         B) Kendini gerçekleştirme 

C) Güvenlik       D) Bilme – anlama     E) Ait olma – sevgi 
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Bir şarkı sözünde geçen “Hatasız kul olmaz, hatamla sev 

beni.” sözleri insancıl (hümanistik) kuramın hangi 

kavramıyla ilişkilendirilebilir? 

A) Saydamlık  

B) Özerklik 

C) Psikolojik sağlamlık  

D) Empati 

E) Koşulsuz kabul 

Kadınlara özgü cinsiyet rolüyle ilgili kalıp yargılara sahip 

bir genç kızın meslek seçiminde, aşağıdaki etkenlerden 

hangisinin, diğerlerinden daha fazla rol oynaması 

beklenir? 

A) İşinden çok para kazanmak 

B) Üst düzey yönetici olmak 

C) İnsanlarla rekabet etmek 

D) İnsanlara yardımcı olmak 

E) Toplumda statü kazanmak 

Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme sürecinde 

olan bir bireyin sahip olması gereken özellikler arasında 

yer almaz? 

A) Ceyhun’un güçlü olduğu yönleri kadar zayıf olduğu 

yönlerini de kabul etmesi 

B) Barış’ın olayları değerlendirirken kendi 

deneyimlerini ön plana alması 

C) Deniz’in kendisi ve başkaları hakkında olumlu 

düşüncelerinin olması 

D) Zehra’nın kendisini gerçekçi bir gözle anlamaya 

çalışması 

E) Meriç’in kendine ve çevresindekilere karşı bir 

mizah anlayışına sahip olması 

Okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), eski 

mezunlardan bazılarını arayıp, okulun açıldığı ilk hafta 

yapılacak etkinliğe davet etmiştir. Bu etkinlik eski 

mezunların okula yeni kaydolan öğrencilerle tanışmaları ve 

konuşmaları için fırsat oluşturmuştur. Mezunlardan şimdi 

avukat olan Yeşim Hanım ve öğretmen Nedim Bey, etkinlik 

sırasında birer konuşma yaparak okuldaki ilk günlerinde 

yaşadıklarını anlatmışlardır.  Yukarıda anlatılan etkinlik 

hangi rehberlik hizmeti kapsamındadır? 

A) Çevre ve velilerle ilişkiler 

B) Duruma alıştırma (oryantasyon) 

C) Müşavirlik (konsültasyon) 

D) İzleme                  E) Yöneltme – yerleştirme 

Mehmet lise son sınıf öğrencisidir. Ailesi çocukluğundan bu 

yana onun doktor olmasını istemektedir. Mehmet de, 

öğretmenleri ileride ne olmak istediğini sorduklarında 

“doktor” yanıtını vermektedir. Okul rehber öğretmeni 

(psikolojik danışman) Mehmet’le konuşurken; “İlgi ve 

yetenek testlerinden aldığın puanlar, öğretmenlik 

mesleğinin sana daha uygun olduğunu gösteriyor.” demiş ve 

Mehmet’in ne düşündüğünü sormuştur. Mehmet 

“Öğretmenim ben doktor olacağım, aileme söz verdim.” 

diyerek yanıtlamıştır. 

Bu durumda Mehmet’e ve ailesine yardım ederken, okul 

rehber öğretmeninin ne tür rehberlik hizmeti vermesi 

uygundur? 

 Mehmet’e   Ailesine 

A) Yöneltme - yerleştirme  İzleme 

B) Mesleki rehberlik               Grup rehberliği 

C) Oryantasyon                           Çevre ve velilerle ilişkiler 

D) Psikolojik danışma         Müşavirlik (konsültasyon) 

E) Öğrenciyi tanıma   Bilgi toplama ve yayma 

Atatürk bir söyleşisinde, eğitime yaklaşımını şöyle ortaya 

koyar: “Çocuklar serbestçe konuşmaya, düşündüklerini ve 

duygularını olduğu gibi ifade etmeye teşvik edilmelidir. 

Böylece onların hem hatalarını düzeltme imkânı bulunur, 

hem de ileride yalancı ve iki yüzlü olmalarının önüne geçilmiş 

olur. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, 

aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel 

şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Bence 

bunlar çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim 

ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak 

önemli noktalardır.” Atatürk’ün vurguladığı eğitimle ilgili 

temel görüşlerden bazılarıyla rehberlik ilkeleri arasında 

benzerlikler vardır. 

Atatürk’ün eğitime yönelik bu görüşlerinden hangisi, 

rehberlik ilkeleri arasında bulunmamaktadır? 

A) Rehberlik, demokratik ve insancıl anlayışa 

dayalıdır. 

B) Rehberlik hizmetleri, hem bireye hem de topluma 

karşı sorumludur. 

C) Rehberliğin amacı, hataların düzeltilmesiyle 

sağlıklı kişilik gelişimine yardımcı olmaktır. 

D) Rehberlik hizmetleri, öğrenciyi merkeze alan bir 

eğitim sistemi gerektirir. 
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E) Rehberlik, öğrencinin her yönüyle gelişmesine ve 

kendini gerçekleştirmesine yardım eder. 

Yasemin Hanım ve Aslan Bey bir süre önce şiddetli 

geçimsizlik yüzünden boşanırlar. Bu olaydan kısa bir süre 

sonra ana sınıfına devam eden kızları Azra okula gitmek 

istemez, yalnız uyumakta zorlanır ve geceleri altını ıslatır. 

Yasemin Hanım okul rehber öğretmeninden Azra’yla 

görüşmesini ister. Görüşme sırasında Azra, uslu bir çocuk 

olmadığı için babasının evden ayrıldığını ve annesinin de 

kendisini bırakıp gitmesinden korktuğunu söyler. Bu 

görüşmeden sonra rehber öğretmen, annesine “Azra 

istemese de onu okula gönderin, sabrınızı taşırsa da onu 

cezalandırmayın.” der. 

Bu durumla ilgili olarak rehber öğretmenin anneyle 

görüşmesi hangi rehberlik hizmeti ve ona öneriler 

sunması hangi rehberlik işlevi kapsamındadır? 

  

      __Hizmet        İşlev___ 

A) Aileyle ilişkiler   Ayarlayıcı 

B) Duruma alışma   Krize müdahale 

C) Psikolojik danışma  Geliştirici 

D) Veli konferansı   Önleyici 

E) Müşavirlik   Çare bulucu 

Bir araştırmada, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin sayısal ve 

sözel yeteneklerini ölçen testlerden aldıkları puanlar 

arasındaki korelasyon kat sayısı 0,58, lise II. sınıf 

öğrencilerinde ise 0,32 civarında hesaplanmıştır. 

Yetenek gelişimi dikkate alındığında, gözlenen bu 

farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yaş arttıkça sözel yeteneğe oranla sayısal yetenek 

daha hızlı artmaktadır. 

B) Sayısal ve sözel yetenek arasında, yaşa bağlı 

olarak ters yönde bir ilişki bulunmaktadır. 

C) Yaş arttıkça yetenekler bağımsızlaşmaktadır. 

D) Eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin yetenekleri 

arasındaki farklar azalmaktadır. 

E) Yaş arttıkça ilgilerin değişmesi yeteneklerin 

farklılaşmasına yol açmaktadır. 

Öğrencilerin sokak çocuklarına ilişkin duygu, düşünce ve 

davranış eğilimlerini araştıran bir sınıf rehber 

öğretmeni, aşağıdaki bireyi tanıma tekniklerinden 

hangisini kullanmalıdır? 

A) Tutum ölçeği 

B) Görüşme 

C) Gözlem  

D) İlgi envanteri 

E) Anket 

Özel bir okul yöneticisi Ahmet Bey, iş başvurusunda 

bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve görüşme 

sırasındaki izlenimlerini önceden hazırladığı bir 

derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Bununla birlikte, 

ölçekte yer alan bazı özellikleri adaylarda tam olarak 

görememiş, bu özellikleri adayların diğer özelliklerinden 

yordamak zorunda kalmıştır. Ahmet Bey, görüşme sonunda 

bir adayı işe almasına karşın, seçtiği öğretmenin aradığı 

niteliklere tam olarak sahip olduğundan emin olamamıştır. 

Buna göre, Ahmet Bey’in uygun adayı seçmekte 

zorlanması, dereceleme ölçeklerinin kullanılmasında 

karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir? 

A) Genelleme  

B) Mantık 

C) Sosyal kabul  

D) Gözlem yetersizliği 

E) Kişisel yanlılık 

Okul rehber öğretmeni Fulya Hanım öğrencilerine yetenek 

testi uygular ve yetenek puanlarını öğrencilerin genel 

başarı ortalamalarıyla karşılaştırır. Çalışmanın sonunda, 

öğrencilerden bir kısmının yeteneklerine göre beklenenden 

daha yüksek başarı gösterdiklerini fark eder. 

Yeteneğinin üstünde başarı gösteren öğrencilerle ilgili 

olarak Fulya Hanım, aşağıdakilerden hangisini yaparsa 

rehberlik anlayışına uygun davranmış olur? 

A) Bu öğrencileri üstün çabalarından dolayı sınıf 

içinde ödüllendirip başarılarının devamını 

beklediğini belirtirse 

B) Bu öğrencilerin aileleriyle görüşerek başarılarını 

daha da artıracak yollar üzerinde düşünürse 

C) Baskı veya zorlanma altında bu başarıya ulaşmış 

olabileceklerini düşünerek bu öğrencilerle 

görüşürse 

D) Bu öğrencileri yeteneğinin altında başarı 

gösterenlere ders çalıştırmak için görevlendirirse 

(akran eğitimi) 
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E) Bu öğrencileri model almaları için yeteneğinin 

altında başarı gösteren öğrencileri teşvik ederse 

Psikolojik testlerin kullanılmasına ilişkin aşağıdaki 

yargılardan hangisi doğrudur? 

A) Ders, alan ve meslek seçiminde yetenek testlerine; 

ders dışı etkinliklerde ise ilgi envanterlerine göre 

yöneltme yapılmalıdır. 

B) Testleri sınıf rehber öğretmenleri uygulamalı; okul 

rehber öğretmenleri yorumlamalıdır. 

C) Çocuklukta kişilik çok sık değiştiğinden, psikolojik 

testler lise ve sonrasında uygulanmalıdır. 

D) Yetenek testleri ve ilgi envanterlerini sınıf rehber 

öğretmenleri; kişilik testlerini ise okul rehber 

öğretmenleri kullanmalıdır. 

E) Gelecekteki başarı yordanırken yetenek 

testleri; öğrenme eksikliklerinin saptanmasında 

ise başarı testleri kullanılmalıdır. 

  

“Ailem beni zorlukla okutuyor. Ben ise mezun olduktan 

sonra iş bulamayacağımdan ve ailemin beklentilerini 

karşılayamayacağımdan korkuyorum. Bu yüzden de kendimi 

derslere veremiyorum.” Bu sözleri söyleyen bir öğrenciye 

öğretmeninin verebileceği aşağıdaki tepkilerden hangisi, 

kaygıya yol açan düşüncenin kaynağını araştırmaya 

yöneliktir? 

A) Bölüm değiştirmeyi hiç düşünmedin mi? 

B) Mezun olunca nasıl bir işte çalışmayı 

düşünüyorsun? 

C) İş bulamayacağın düşüncesine nasıl vardın? 

D) Derslerine çalışmadan nasıl mezun olacağını 

düşünüyorsun? 

E) Sence derslerine çalışmadığını öğrenince ailen ne 

düşünür? 

“Babam borçları nedeniyle bunalıma girdi, dün de evi terk 

etti. Babamın başına bir şey gelirse biz ne yapacağız?” 

diyerek ağlayan bir öğrencisine, sınıf rehber öğretmeni 

aşağıdakilerden hangisini söylerse empati kurmuş olur? 

A) Her şey yakında düzelir bak görürsün, umutlarını 

kaybetme. 

B) Üzüntünü anlıyorum, keşke elimden bir şey gelse. 

C) Bu zor gününüzde baban sizi terk etmemeliydi. 

Ancak yakında eve döneceğine inanıyorum. 

D) Baban yanınızda olmasa da sizleri çok sevdiğinden 

eminim. Keşke evi terk etmek zorunda kalmasaydı. 

E) Baban için endişeleniyor, ne yapacağını 

bilemiyorsun. Kendini çaresiz hissediyorsun. 

İlköğretim 6. sınıf öğrencisi Doğan, okula bu yıl atanan 

stajyer öğretmen Zehra Hanım’a âşık olur ve ona bir e-

posta göndererek duygularını anlatır. 

Böylelikle Doğan’ın ilgisini öğrenen Zehra Hanım, 

aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse rehberlik 

anlayışına uygun davranmış olur? 

  

A) Doğan’ın ailesini okula çağırıp sorunu iş birliği 

yaparak çözmek isterse 

B) Doğan’la bu konuyu konuşup okul rehber 

öğretmeniyle görüşmesi için ısrar ederse 

C) Zehra Hanım bu durumla ilgili öğretmen 

arkadaşlarından yardım alırsa 

D) Doğan’ın yaşı gereği ilgisinin geçici olduğunu 

düşünüp durumu görmezden gelirse 

E) Kendisinin öğretmen, onun da öğrenci olduğunu 

kesin bir dille anlatırsa 

Lise I. sınıf öğrencilerinin sınıf rehber öğretmeni olarak 

görevlendirilen Merve Hanım, 

I. rehberlik planını sınıfın ihtiyaçlarına göre şekillendirmek 

II. veli toplantısı yaparak ailelere beklentilerini anlatmak 

III. problem tarama listesi uygulamak 

IV. rehber öğretmenin rol ve sorumluluklarından 

bahsetmek 

V. oryantasyon çalışması yapmak 

VI. okul rehber öğretmeniyle bağlantı kurmak 

çalışmalarını hangi sırayla yaparsa rehberlik anlayışına 

en uygun davranmış olur? 

A) I, V, III, IV, II ve VI  

B) III, I, V, IV, II ve VI 

C) IV, III, I, VI, V ve II  

D) V, I, VI, III, II ve IV 

E) VI, IV, V, III, I ve II 

Okul müdürlerinin katıldığı bir toplantıda şiddete sıfır 

tolerans görüşü benimsenmiştir. Bu toplantıya katılan 
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Müdür Mehmet Bey, rehber öğretmenden okuldaki şiddet 

türlerini belirleyip şiddetin yaygınlığını araştırmasını ve 

alınacak önlemlerle ilgili önerilerde bulunmasını ister. Bunun 

üzerine, okul rehber öğretmeni zorbalık ölçeğini okuldaki 

öğrencilere uygular ve ölçek sonuçlarına göre zorba 

öğrencileri saptayarak müdahale programına alır. Ayrıca 

şiddet davranışlarının bireysel, ailesel ve okulla ilgili 

nedenlerine ilişkin inceleme sonuçları ile bu konuda alınacak 

önlemlere ilişkin görüşlerini içeren kapsamlı bir rapor 

hazırlayıp müdüre teslim eder. 

Bu olayda rehberlik ilkelerine uymayan davranış 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Zorbalık ölçeğini uygulamak için okul rehber 

öğretmenin daha önceden bir eğitim almamış 

olması 

B) Müdürün şiddet içeren davranışları öğrenmek 

istemesi  

C) Hazırlanan raporda şiddete eğilimli öğrencilerin 

isimlerine yer verilmemesi 

D) Ölçek puanlarına dayanılarak öğrenciler 

hakkında kesin bir yargıya varılması 

E) Raporun şiddet davranışlarına neden olan bireysel 

ve ailesel özelliklerle ilgili açıklamaları içermesi 

Davranışçı yaklaşıma göre, psikolojik sorunlar çatışma 

durumlarından kaynaklanmaktadır. Bu duruma bir örnek 

olarak Fatma Öğretmen’in lüks bir tatil köyünde yaz tatilini 

geçirmek istemesi (yaklaşma), ancak bunun için yüksek bir 

fatura ödemekten korkması (kaçınma) verilebilir. Fatma 

Öğretmen’in yaşadığı çatışmayı aşağıdaki yaklaşma - 

kaçınma grafiği göstermektedir. Bu grafiğe göre, 

aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Fatma Öğretmen tatile gitmeyi ne kadar çok 

isterse (yaklaşma), tatil faturasını da o kadar az 

düşünür (kaçınma). 

B) Fatura ödeme korkusu (kaçınma) arttıkça Fatma 

Öğretmen tatile gitmekten (yaklaşma) vazgeçer. 

C) Tatil faturasını düşünme (kaçınma) bir noktaya 

kadar tatile gitme isteğini (yaklaşma) azaltır ancak 

daha sonra artırır. 

D) Tatil zamanı yaklaştığında tatil faturasını düşünme 

(kaçınma), tatile gitme isteğinden (yaklaşma) daha 

hızlı söner. 

E) Tatile çok varsa Fatma Öğretmen tatil planları 

yapar (yaklaşma) ancak tatil faturasını pek 

düşünmez (kaçınma). 

  

 

 

 

 

 

Lise I. sınıftaki bir öğrencinin yetenek testi ve ilgi 

envanterinden aldığı yüzdelik puanlar aşağıda verilmiştir:  

Yetenek testi   Puan (%)      İlgi envanteri   Puan (%) 

Sözel            62   Fen bilimleri    55 

Sayısal            53           Sosyal bilimler    53 

Mekanik                      58            Edebiyat     70 

Göz – el koordinasyonu  60          İş ayrıntısı    45 

Bellek            65         Güzel sanatlar     50 

Bu öğrenciye lise II. sınıfta aşağıdaki alanlardan 

hangisinin önerilmesi en uygundur? 

A) Yabancı dil 

B) Sosyal bilimler 

C) Türkçe – Matematik 

D) Güzel sanatlar 

E) Fen bilimleri 

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberliğin 

ilkelerinden değildir? 

A) Birey, seçme özgürlüğüne sahiptir. 

B) Dini, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun her insan 

saygıya değerdir. 

C) Rehberlik faaliyetlerinde gönüllülük esastır. 

D) Rehberlik faaliyetleri takım çalışmasını gerektirir. 
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E) Rehberlik faaliyetleri bütün okullarda aynı 

şekilde yürütülür. 

Aşağıdakilerden hangisi, bireyi tanıma faaliyetleri içinde 

yer alır? 

A) Öğrencilerin, kendilerini keşfetmelerine 

yardımcı olacak sosyal etkinlikler düzenlemek 

B) Olumsuz öğretmen davranışlarını değiştirmek 

amacıyla öğretmenlere yönelik seminerler 

düzenlemek 

C) Psikolojik danışma süreci tamamlandıktan sonra 

öğrencinin yaşantısındaki değişikliklerin 

bilinmesine yönelik çalışmalar yapmak 

D) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve diğer özellikleri 

doğrultusunda bir eğitim programını seçmelerini 

sağlamak 

E) Evde öğrenciyi olumsuz olarak etkileyen şartları 

olumluya çevirmek amacıyla veliyle görüşmek 

Umut, derslerinde yeterince başarılı olamayan bir 

öğrencidir. Ailesi bu durumu öğretmenin, bireysel 

farklılıkları gözetmeksizin sınıftaki öğrencilere aynı 

şekilde davranmasına ve Umut’la yeterince ilgilenmemesine 

bağlamaktadır. Öğretmen ise Umut’ta dikkat eksikliği 

olduğunu düşünmektedir. Umut’un ailesi ve öğretmeni 

arasında ortak bir anlayış, aşağıdaki hizmet alanlarından 

hangisiyle sağlanabilir? 

A) Oryantasyon 

B) Bilgi toplama 

C) Grup rehberliği 

D) Konsültasyon (Müşavirlik) 

E) Yöneltme ve yerleştirme 

Okul oryantasyon programlarıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tüm öğrencilere ulaşabilmelidir. 

B) Okulun sürekli bir faaliyeti olmalıdır. 

C) Uygulanmasında, okuldaki tüm görevliler iş birliği 

içinde olmalıdır. 

D) Velileri de kapsamalıdır. 

E) Birincil amacı, akademik başarıyı artırmaktır. 

Zeynep Öğretmen, öğrencilerini bazı niteliklerine göre 

gözlemleyip derecelendirme ölçeğine kayıt etmektedir.  

Aşağıdaki durumlardan hangisinde, Zeynep Öğretmen 

mantık hatası yapmaktadır? 

A) Sınıfa yeni gelen Sibel’in teneffüste tek başına 

oturduğunu görmesi üzerine onun arkadaşlık 

ilişkilerinin iyi olmadığı yargısına varması 

B) Derslerinde başarılı olan Aysel’i, liderlik özelliği 

olan bir öğrenci olarak değerlendirmesi 

C) Gözlediği nitelikler yönünden öğrencilerini 

genellikle orta düzeylerde derecelendirmesi 

D) Derslerinde yüksek notlar alan öğrencileri zeki 

olarak nitelendirmesi 

E) Derslerinde başarısız olan Ekin’i, arkadaşlarıyla 

ilişkilerinde sorunlu olarak değerlendirmesi 

Gelişimsel rehberlik yaklaşımıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İhtiyaçlara yöneliktir. 

B) Kriz odaklıdır. 

C) Amaç yönelimlidir. 

D) Yaratıcı ve esnektir. 

E) Öğretimle kaynaştırılmıştır. 

 

“Ailem beni hiç anlamıyor, kendimi çok yalnız hissediyorum.” 

diyen bir öğrenciye öğretmeni aşağıdakilerden hangisini 

söylerse empatik bir tepki vermiş olur? 

A) “Sence ailen seni neden anlamıyor olabilir?” 

B) “Sen yanlış düşünüyor olabilir misin?” 

C) “Çocukluğundan bahsedebilir misin?” 

D) “Bunu onlara söylemelisin.” 

E) “Ailenin sana daha yakın davranmasını 

istiyorsun. ” 

“Ben çok yetenekliyim, çok güzel resim yapabiliyorum. Bu 

nedenle ressam olabilirim.” düşüncesiyle güzel sanatları 

seçen bir gencin bu kararı hangi kuramcının görüşüyle 

açıklanabilir? 

A) O’Hara ve Tiedeman  

B) Roe 

C) Ginzberg ve arkadaşları  

D) Parsons 
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E) Super 

Aşağıdakilerden hangisi, görüşme tekniğinin 

özelliklerinden değildir? 

A) Geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olması 

B) Bireyin beden dili hakkında bilgi vermesi 

C) Kullanım alanının çok geniş olması 

D) Duruma göre, kapsamda değişiklik yapma olanağı 

vermesi 

E) Okuma yazma bilmeyenlere de uygulanabilmesi 

Sosyometri tekniğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Gruptaki sosyal ilişki örüntüsünü belirleme olanağı 

sağlar. 

B) Uygulanacak grup üyelerinin birbirlerini yeterince 

tanıması gerekir. 

C) Sonuçları, birey ve grup hakkında genelleme 

yapma olanağı sağlar. 

D) Sonuçları, grafiğe dönüştürülebilir. 

E) Uygulama, öğrencilerin sosyalleşmelerine katkıda 

bulunabilir. 

Bireyin kendisini nasıl algıladığı ile başkaları tarafından 

nasıl algılandığı hakkında ipucu veren teknik 

aşağıdakilerden hangisidir?a) 

A)Kimdir bu     B) Sosyometri      C) Sosyal uzaklık ölçeği           

D)Anekdot          E) Vaka incelemesi 

 

Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre, 

aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin 

ilkelerinden değildir? 

A) Özel eğitim gerektiren her bireyin akranlarıyla 

birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır. 

B) Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler, 

özel gereksinimlerine göre birkaç sınıfta 

toplanırlar. 

C) Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir. 

D) Karar verme süreci; aile-okul-eğitsel tanımlama, 

izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına 

dayalı olarak gerçekleşir. 

E) Hizmetler bireyin yetersizliğine göre değil, 

bireylerin eğitim gereksinimine göre planlanır. 

Emre, yeni başladığı Anadolu lisesinde, alanlardan kendi ilgi 

ve yeteneklerine uygun olanı seçmek istemektedir. Buna 

göre aşağıdakilerden hangisi, Emre’ye verilmesi gereken 

en uygun rehberlik hizmetidir? 

A) Kişisel rehberlik 

B) Eğitsel rehberlik 

C) Bireysel psikolojik danışma 

D) Bilgi toplama ve yayma 

E) Oryantasyon 

Okul rehberlik öğretmeni öğrencilerle bir oryantasyon 

çalışması yapmış ve yaptığı uygulamaların ne derece etkili 

olduğunu araştırmak istemiştir. Bu konuda bilgi toplamak 

amacıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin gözlem, görüş ve 

önerilerinden yararlanmıştır. Okul rehber öğretmeninin 

yaptığı bu çalışma, rehberlikte hangi hizmet kapsamında 

yer alır? 

A) Bilgi verme 

B) Bilgi toplama 

C) Yöneltme ve yerleştirme 

D) İzleme 

E) Müşavirlik (Konsültasyon) 

Bir öğretmenin, sınıfta sürekli olarak mutsuz ve üzgün 

olan öğrencisine yardım etmek için aşağıdakilerden 

hangisini yapması en uygundur? 

A)Ana babası ile görüşmek    B)Okul müdürüne yönlendirmek 

C)Rehberlik araştırma merkezine yönlendirmek 

D)Okul rehberlik öğretmenine yönlendirmek 

E)Sınıf rehber öğretmeninden onun hakkında bilgi almak 

Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna 

aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder? 

A)Okul müdürü       B)Okul müdür yardımcısı 

C)Okul rehber öğretmeni 

D)Rehberlik araştırma merkezi müdürü 

E)Okul müdür başyardımcısı 

Bir ilköğretim okulunun bahçesinde, bir öğrenci teneffüs 

sırasında silahlı saldırıya uğrar. Bu sırada bahçede bulunan 

diğer öğrenciler olaydan psikolojik olarak etkilenir. 

Yaşanan bu psikolojik sorunu gidermede okul rehber 

öğretmeninin vermesi gereken en uygun hizmet 

aşağıdakilerden hangisidir? 
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A)İyileştirme   B)Krize müdahale 

C)Geliştirme     D)Ayarlama       E)Koruma 

Aşağıdakilerden hangisi, okul rehber öğretmeninin 

görevlerinden biri değildir? 

A) Bireysel rehberlik hizmetlerini, alanın ilke ve 

standartlarına uygun biçimde yürütmek 

B) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetleriyle ilgili konularda çalışmalar yapmak 

C) Rehberlik hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim 

dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutmak 

D) Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları 

için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma 

etkinliklerini yürütmek 

E) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı 

çerçevesinde, sınıfın yıllık rehberlik 

çalışmalarını planlamak 

Birey bir mesleği statü elde etme, para kazanma, 

başkalarına yardım etme gibi durumlarla ilişkilendiriyorsa 

bireyin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, o bireyin meslek 

seçiminde daha etkili olur? 

A)İlgileri    B)Değerleri     C)Yetenekleri  D)Kişiliği  E)Ailesi 

Rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin aşağıdaki 

davranışlardan hangisini sergilemesi beklenmez? 

A) Öğrencileri ile sıcak ve olumlu bir iklim oluşturmak 

B) Öğrencilerin duygularına önem vermek 

C) Sorun yaşayan ve sorununu kendi çözemeyen 

öğrenciye psikolojik yardım vermek 

D) Öğrencilerin sahip oldukları kapasiteyi 

geliştirmelerine yardımcı olmak 

E) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini 

geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek 

Sınıfında özel eğitime muhtaç bir öğrencinin olduğunu bilen 

bir öğretmene öğrencinin sorunlarının tanımlanması ve 

öğrencinin sınıf içinde varlığını sürdürmesi için önemli 

görevler düşmektedir. 

Öğretmenin, özel eğitime muhtaç öğrencilerine yardım 

için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? 

A) Özel eğitime muhtaç çocukların tanılanmasında, 

tedavisinde ve yöneltme boyutunda gerekli 

çalışmaları yürütmesi 

B) Çocukların kendilerini rahatça ifade etmelerine 

fırsat vererek onların duygularını 

yaşayabilmelerine yardımcı olması 

C) Engelli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde 

sergileyebilecekleri yarışmalar, projeler 

geliştirmesi 

D) Ana babanın çocuklarını kabullenmelerine ilişkin 

duygularının geliştirilmesine yardım etmesi 

E) Okuldaki diğer branş veya sınıf öğretmenleriyle 

bir araya gelerek daha etkin ve sürekli hizmet 

vermenin yollarını araması 

Özel bir okul yöneticisi, iş başvurusunda bulunan birkaç 

aday öğretmenle görüşmüş ve bu görüşmede izlenimlerini 

önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine 

kaydetmiştir. Daha sonra derecelendirme ölçeklerini 

gözden geçirdiğinde adaylara çoğunlukla düşük puanlar 

verdiğini fark etmiştir. Buna göre, okul yöneticisinin 

adaylara düşük puanlar vermesi, derecelendirme 

ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden 

hangisiyle açıklanabilir? 

A) Genelleme  

B) Mantık 

C) Anlam  

D) Yetersiz gözlem 

E) Kişisel yanlılık 

Aşağıdakilerden hangisi, rehberlik hizmetlerinin 

yürütülmesinde sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri 

arasında yer almaz? 

A) Rehberlik dersinde uygulanması gereken 

etkinlikleri öğrencilere uygulamak 

B) Öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında 

rehberlik servisiyle iş birliği yapmak 

C) Öğrenciler hakkında topladığı özel bilgileri 

velilerle paylaşmak 

D) Yıl boyunca yapmış olduğu rehberlik çalışmalarını 

raporlaştırarak yıl sonunda okul rehberlik 

servisine vermek 

E) Okul müdürünün vereceği rehberlik hizmetleriyle 

ilgili görevleri yapmak  

Okul çağındaki öğrenciler değişme ve gelişme içindedir. 

Sahip oldukları özellikler o döneme özgüdür ve bu özellikler 

zamanla değişir. Bu bilgiler doğrultusunda, sınıf rehber 
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öğretmeninin aşağıdaki ilkelerden hangisine uyması 

gerekir? 

A) Öğrenciyi tanıma hizmeti tüm öğrencilere 

yöneliktir. 

B) Öğrencileri bütün yönleriyle tanımak gerekir. 

C) Öğrenciyi tanıma hizmeti takım çalışması 

gerektirir. 

D) Öğrenciyi tanıma hizmeti sürekli olmalıdır. 

E) Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler bir bütün 

hâlinde değerlendirilmelidir. 

Okul rehber öğretmeni, ilköğretim 7. sınıf öğrencisi 

Duygu’nun haftalık ders çalışma planını hazırlamıştır. Buna 

göre Duygu’nun bir günlük ders çalışma planı şu şekildedir: 

15.00 - 17.00 Okul dönüşü ve dinlenme 

17.00 - 17.45 Ders tekrarı 

17.45 - 19.00 Akşam yemeği 

19.00 - 19.45 Matematik çalışma 

19.45 - 20.00 Ara 

20.00 - 20.45 Türkçe çalışma 

20.45 - 21.00 Ara 

21.00 - 21.45 Yabancı dil çalışma 

21.45 - 22.00 Ara 

22.00 Yatma saati 

Duygu’nun verimli ders çalışması için hazırlanmış bu 

planda aşağıdaki ilkelerden hangisine uyulmamıştır? 

A) Birbirine benzemeyen dersler art arda 

yerleştirilmelidir. 

B) Sürekli çalışma yerine aralıklı çalışma yapılmalıdır. 

C) Bir günlük ders çalışma süresi, öğrencinin sınıf 

düzeyine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

D) Çalışma süreleri, dikkat dağınıklığına yol 

açmayacak şekilde ayarlanmalıdır. 

E) Çalışma ve dinlenme saatleri, okuldan çıkış saati 

dikkate alınarak düzenlenmelidir. 

Ahmet 5 yaşındayken kendisine “Ne olacaksın?” diye 

sorulduğunda futbolcu olacağını söylemekteydi. Ancak 

Ahmet 13-14 yaşına geldiğinde futboldan hâlâ hoşlanmasına 

rağmen futbol oynamanın kendisine uygun olmadığını fark 

ederek futbolcu olmaktan vazgeçti. Ginzberg ve 

arkadaşlarına göre, Ahmet’in bu kararı aşağıdakilerden 

hangisiyle ilişkilidir? 

A) İlgi  

B) Yetenek  

C) Keşfetme 

D) Belirleme  

E) Değer 

Seçil Hanım; dışa dönük, enerjik, kendine güvenli ve ikna 

yeteneği yüksek olan bir kişidir. Sosyal ve eğlenceli 

faaliyetlerden hoşlanan bir kişi olan Seçil Hanım’ın 

organizasyon becerisi de yüksektir. Buna göre Seçil 

Hanım, Holland’ın kişilik tiplerinden hangisine 

uymaktadır? 

A)Girişimci  B)Gerçekçi  C)Araştırıcı  D)Geleneksel 

E)Sosyal  

Aşağıdakilerden hangisi üniversite sınavına hazırlanan 

öğrencilerin sınav kaygısını azaltmada diğerlerine göre 

daha az etkilidir? 

A) Verimli ders çalışma yöntemlerine göre çalışma 

B) Bedeni kontrol etme ve gevşeme egzersizleri 

yapma 

C) Sınavla ilgili yanlış inanç ve düşünceleri değiştirme 

D) Zamanı iyi kullanma alışkanlığı kazanma 

E) Ders çalışırken müzik dinleme 

Derste işlenenlerin iyi öğrenilebilmesi için 

aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemede önemli olan 

özelliklerden biri değildir? 

A) Dinlemeye hazırlıklı olmak 

B) Dinlemede okumaya benzer bir yaklaşım 

oluşturmak 

C) Konunun ana fikrini bulmaya çalışmak 

D) Bütün anlatılanları not etmeye çalışmak 

E) Derste geçen düşüncelerin yaşamla ilişkisini 

kurmak 

 

Okuduğunu anlamayla ilgili olarak yapılan bir araştırmada, 

üniversite öğrencilerine kısa bir metin verilmiş ve bu 

okudukları metne uygun bir başlık koymaları istenmiştir. 

Araştırma sonucunda, öğrencilerin % 17’sinin metnin 

kapsamına ve ana fikrine uygun başlık koyamadıkları 
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belirlenmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu 

sonucu en iyi açıklar? 

A) Öğrencilerin okuma alışkanlığının yetersiz olması 

B) Öğrencilerin çoktan seçmeli teste yönelik çalışma 

alışkanlıkları 

C) Etkili okuma becerilerinin yetersizliği 

D) Okuma hızının düşüklüğü 

E) Metnin, öğrencilerin ilgi duymadığı bir konuda 

olması 

Oya Hanım tiyatroyu çok sever ve fırsat bulduğunda sık sık 

tiyatroya gider. Son zamanlarda işlerinin yoğunluğundan 

yeni bir oyuna gidememiştir. Bu yüzden, uzun zamandır 

tiyatroya gidememenin eksikliğini hissetmekte ve tiyatroya 

gitmenin bir fırsatını kollamaktadır. Oya Hanım’ın 

tiyatroya gitme ihtiyacı, hangi türden bir ihtiyaçtır? 

A)Rahatlama  B)Bilme, tanıma  C)Yakınlık 

D)Estetik       E)Saygınlık 

Yapılan bir araştırmada; bakımevine getirilen terk edilmiş, 

yeni doğmuş bebeklerin bakıcılar tarafından beslenme, 

temizlik gibi günlük bakımlarının yapılmasına rağmen 

bazılarının yaşamadığı görülmüştür. İhtiyaç kuramına 

göre, gerekli bakımları yapıldığı hâlde bebeklerin 

yaşamlarını yitirmelerinin en önemli nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sevgi, ilgi görme ihtiyacı da hayatta kalma 

ihtiyaçlarındandır. 

B) Bakımevleri, bebeklerin gelişim özelliklerine göre 

düzenlenmemiştir. 

C) Bakımevleri, ait olma ihtiyacını karşılamada 

yetersizdir. 

D) Bebekler, kendilerini güvende hissetmemektedir. 

E) Bakımevleri, asgari koruma standartlarına göre 

düzenlenmiştir. 

Bir bireyin hatalarından dolayı aşırı derecede suçluluk 

duymaması, kendinden utanmaması, hatalarını fark edip 

bunları kişiliğinin bir parçası sayması, aşağıdaki 

kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir? 

A)Otantik olma   B)Kendini kabul   C)Özyeterlik 

D)İdeal benlik     E)İçten denetimli olma 

Yetmiş iki millete bir gözle bakmayan, halka müderris olsa 

da, Hakk’a asidir.  Yunus Emre’nin bu sözü, insancıl 

yaklaşıma göre, öğretmen-öğrenci iletişiminde 

aşağıdakilerden hangisinin önemine örnek verilebilir? 

 A)Empati   B)Koşulsuz kabul    C)Tarafsızlık 

D)Bağdaşım  E)Kendini gerçekleştirme 

Annesiyle yaşadığı sorunu anlatan bir öğrenci, sınıf rehber 

öğretmeninden annesiyle konuşmasını ve kendisine 

aşağılayıcı sözler söylememesi için ona uyarıda bulunmasını 

istemektedir. Bu durumda sınıf rehber öğretmeni 

aşağıdakilerden hangisini yaparsa, özerklik ilkesine uygun 

davranarak öğrenciye yardım etmiş olur? 

A) Annesini görüşmeye çağırıp onunla konuşursa 

B) Rehberlik servisinin hazırladığı etkili iletişim 

broşürlerini öğrenciyle eve gönderirse 

C) Annesinin evdekilerle ilişkilerini araştırıp onu 

tanımaya çalışırsa 

D) Öğrenciye bu konuda eğitim verip annesiyle 

kendisinin konuşmasını önerirse 

E) Öğrencinin annesini iletişimle ilgili veli eğitimlerine 

davet ederse 

Uzun zamandan beridir gerçek hayatın başlamak üzere 

olduğu izlenimine kapılmıştım. Fakat her zaman yolumun 

üzerinde bir engel, öncelikle erişilmesi gereken bir şey, 

bitmemiş bir iş, hizmet edilecek zaman, ödenecek bir borç 

oldu. Sonra hayat başlayacaktı. Sonunda anladım ki bu 

engeller benim hayatımdı. Alfred D. Souza’nın bu sözleri, 

insancıl yaklaşıma göre, insan yaşamında aşağıdakilerden 

hangisinin eksikliğine vurgu yapmaktadır? 

A) Varoluşsal biçimde yaşama 

B) İçten geldiği gibi davranma 

C) Problem merkezli olma 

D) Başkalarıyla yoğun ilişkiler kurma 

E) Demokratik karakter yapısına sahip olma 

Babasıyla sürekli çatışma yaşadığından yakınmaya 

başlayan bir öğrenciye, aşağıdakilerden hangisi sorulursa 

insancıl yaklaşıma göre bireye saygı ilkesine aykırı 

davranılmış olur? 

A) Babanla hangi konularda çatışma yaşıyorsun? 

B) Babanla yaşadığın çatışmayı çözmek için neler 

yapabilirsin? 

C) Babanla çatışma yaşadığın zamanlarda ona karşı 

hangi duyguları hissediyorsun? 
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D) Babana duyduğun kırgınlığı açıklamanın yolları 

neler olabilir? 

E) Babanın söylediklerini abartıyor olabilir misin? 

Bu yıl sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ayşe 

Hanım, rehberlik saatinde öğrencilere “Kimdir bu” 

formlarını dağıtır ve öğrencilerden sıra arkadaşlarına 

göstermeden bu formdaki sorulara yanıt vermelerini ister 

ancak bazı öğrencilerin uygulamaya katılmadıklarını görür. 

Bu durumda, Ayşe Hanım gönülsüz öğrencilere 

aşağıdakilerden hangisini yaparsa gönüllülük ilkesine en 

uygun davranmış olur? 

A) Çalışmanın amacına ulaşmayacağını söyleyerek ikna 

etmeye çalışırsa 

B) Uygulama dışında tutup çalışmaya 

katılmadıklarını uygulama formunda belirtirse 

C) Çalışmaya katılmayı isteyinceye kadar bir 

süreliğine etkinliği ertelerse 

D) Gönülsüz davranmalarının altında yatan nedenlerin 

araştırılması için okul rehberlik servisine sevk 

ederse 

E) Bu uygulamaya katılırlarsa bir sonraki derse kadar 

bahçede vakit geçirebileceklerini söylerse  

İlköğretim 4. sınıf öğrencisi Selin, okul rehber öğretmenine 

babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu 

ayrıntılarıyla anlatır. Ayrıca olanları annesine de aktardığını 

fakat annesinin kendisine inanmadığını söyler. Bu durumda, 

okul rehber öğretmeninin öncelikle yapması gereken 

davranış aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Ensest vakası olarak tanımlanan bu durumu 

derinlemesine inceleme 

B) Gizliliği koruyarak Selin ile psikolojik danışmayı 

sürdürme 

C) Müdürle görüşüp emniyeti bilgilendirme  

D) Babasıyla yüzleştirerek Selin’in anlattıklarının 

doğruluğunu araştırıp değerlendirme 

E) Babasına gözdağı verip gelişmeleri izleme 

İki yıldır üniversite sınavlarını kazanamıyorum. Bu kez 

önceki yıllara göre çok daha programlı hazırlanıyorum ancak 

insanların “Hâlâ kazanamadın mı?” diye sormaları, kendime 

olan güvenimi azaltıyor. Yine kazanamazsam diye 

düşündüğümde uykularım kaçıyor. Sağlığım bozuldu. Çok 

istediğim hâlde mühendis olamayacak mıyım? Yukarıdaki 

ifadeleri söyleyen bir öğrencinin kendine olan güvenini 

yeniden kazanması için verilecek yardım öncelikle 

rehberliğin hangi alanına yönelik olmalıdır? 

  

A)Eğitsel  B)Mesleki  C)Kişisel-sosyal  

D)Sosyal yardım         E)Sağlık 

Çocuklarımın hepsi büyüyüp evden ayrılıp gittiler. Ev sanki 

bomboş, yapacak hiçbir işim de yok. Bir görüşme sırasında 

yukarıdaki ifadeyi söyleyen biri, özellikle hangi duyguyu 

yaşadığını belirtmek istiyor olabilir? 

A) Derin bir yalnızlık yaşadığını 

B) Eski günlere dönme düşüncesini 

C) Çocuklarının kendisine haksızlık ettiklerini 

D) Çocukları yetiştirirken hayatı yaşamayı kaçırdığını 

E) Çocuklarına hâlâ yardım etmek istediğini 

Bir yandan okula giderek diğer yandan okuldan sonra 

çalışarak geçirdim çocukluğumu. O yıllarda zengin olma 

hayalleri kurardım. Başarılı bir iş kadını oldum ancak son 

zamanlarda çevremde iş dışında vakit geçirebileceğim, 

sıkıntılarımı paylaşabileceğim pek arkadaşımın 

bulunmadığını fark ettim. Bugüne kadar kendimle ilgili 

doğru amaçlar belirlediğimden artık emin değilim. Şimdi 40 

yaşındayım ve anladım ki bu güne kadar kendi tercihim 

olduğunu sandığım kaderimi yaşıyormuşum. Bir görüşme 

sırasında yaşamını bu sözlerle özetleyen biri, özellikle 

aşağıdakilerden hangisini ifade etmeye çalışmaktadır? 

A) Önemli konularda yaptığı seçimlerden şüphe 

duyup mutsuz olduğunu 

B) Yakın arkadaşlarının sayısının az olmasından 

eksiklik duyduğunu 

C) Hayatında değişiklik yapmak için çok geç kaldığını 

D) Dışarıdan bakıldığında güçlü görünse de 

paylaştığında kendini zavallıymış gibi gösterecek 

sorunlar yaşadığını 

E) Çevresindekilerin çıkarları yüzünden kendisiyle 

arkadaşlık yaptığını 

Elif otobiyografisinde şunları yazar: Engelli bir ağabeyim 

olduğu için çocukluğum bir yetişkin gibi onun sorumluluğunu 

alarak geçti. Bir de ailem var tabi. Çocukluğumda hiçbir 

isteğimi karşılamadılar. Onlar yüzünden hep bir şeyler 

eksik kaldı. Arkadaşlarımın yaptıklarını her zaman bir adım 

geriden takip edebildim. Yakın arkadaşlıklar kuramadığım 

için okul yıllarında kendimi derslere verdim. Ailem 

ağabeyimin engelinden duydukları eksikliği, başarılarımla 
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övünerek kapattılar. Liseye geçiş sınavlarında çok çalışarak 

istediğim bir liseyi kazandım fakat babam okul şehir dışında 

olduğundan, gidersem bir daha geri dönmeyeceğimi düşünüp 

beni göndermedi. Şimdi onların istediği okuldayım. Keşke 

her şey daha farklı olsaydı! Buna göre Elif, 

otobiyografisinde özellikle aşağıdakilerden hangisini 

ifade etmeye çalışmaktadır? 

A) Bir engelli kardeşe sahip olduğu için zorluklar 

yaşadığını 

B) Arkadaşlık ilişkilerinin sınırlı olduğunu 

C) Ailesi için fedakârlıklar yaptığını 

D) Çocukların hedefledikleri okullarda okutulması 

gerektiğini 

E) Ailesinden beklediği desteği göremediğini 

Bu otobiyografiye göre, Elif’in aşağıdaki duygulardan 

hangisini en yoğun yaşadığı söylenebilir? 

A) Endişe  

B) Yorgunluk 

C) Kırgınlık  

D) Bıkkınlık 

E) Yeteneksizlik 

Lise 2. sınıf öğrencisi Ayşe okul rehber öğretmenine şunları 

anlatır: İlköğretim 8. sınıfta iken annemle liseleri gezerek 

bilgi toplamıştık. Çocuklarla çalışmak istediğim için meslek 

liselerini de ziyaret etmiştik. Bir rehber öğretmen, fikrimin 

ileride değişebileceğine dikkat çektiğinden, meslek lisesini 

tercih etmedim. Geçen yaz bir kreşte gönüllü olarak 

çalıştım. O zaman anladım ki çocuklarla çalışmak bana göre 

değilmiş. Sanırım ben yardım etmekten çok insanları 

etkilemeyi ve ikna etmeyi seviyorum. Super’in benlik 

kuramına göre, yukarıdakileri okul rehber öğretmenine 

anlatan Ayşe, hangi mesleki gelişim basamağındadır? 

A)Deneme  B)Farkındalık  C)Büyüme  D)Belirleme  E)Geçiş 

Holland’ın tipoloji kuramına göre, Ayşe'nin baskın kişilik 

tipi ve kişilik tipine uygun meslekler aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

      Kişilik tipi      ___Meslek____ 

A) Araştırıcı  Sosyolog, antropolog 

B)Sanatçı  Tiyatro sanatçısı, müzisyen, mimar 

C)Sosyal  Psikolojik danışman, öğretmen 

D)Girişimci  Avukat, pazarlamacı 

E)Gelenekçi  Muhasebeci, finans uzmanı 

Okul rehberlik servislerinde, aşağıdaki durumlardan 

hangisinde problem tarama listesinin uygulanması en 

uygundur? 

  

A) Öğrencilere farklı zamanlarda uygulanan 

tekniklerden elde edilen sonuçların 

kaydedilmesinde 

B) Öğrencilerin kullandıkları savunma 

mekanizmalarının yaşlarına bağlı olarak nasıl 

değiştiğinin belirlenmesinde 

C) Öğrenciler hakkındaki sınıf içi gözlemlerin 

kaydedilmesinde 

D) Rehberlik servislerinde öğrencilerin davranış 

bozukluklarının teşhis edilmesinde 

E) Rehberlik hizmetlerinin planlanmasında 

Bir sınıftaki öğrencilere başarı ve yetenek testi 

uygulanmış, her iki testin puan ortalaması 60 bulunurken 

yetenek testi için standart sapma 4, başarı testi için 5 

olarak elde edilmiştir. Bu sınıftaki beş öğrencinin ham 

puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

  

Adı              Yetenek                   Başarı    

Fatma          56                       60 

Tülay          52                       70 

Gamze          60                       60 

Gül          68                       60 

Fulya          68                       70 

 Sınıf rehber öğretmeni yukarıdaki tabloda verilen ham 

puanları z puanına dönüştürerek aşağıdaki başarı-yetenek 

karşılaştırma grafiğini oluşturmuştur. Yetenek ve başarı 

puanlarının yorumlanmasında, taralı alandaki öğrenciler 

yeteneği ölçüsünde başarılı kabul edilmektedir (Grafikte 

her öğrenci bir harfle temsil edilmiştir). 
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Buna göre, Fatma’nın sınıf içindeki yerini, yukarıdaki 

grafikte hangi harf tanımlar? 

A)K     B)M    C)N    D)P    E)S 

Başarı-yetenek tablosu ve karşılaştırma grafiği dikkate 

alındığında, aşağıdaki öğrencilerden hangisi yeteneğinin 

üzerinde başarılı olmuştur? 

A)Fatma   B)Tülay  C)Gamze  D)Gül  E)Fulya 

Bir sınıf öğretmeni sosyometri sonuçlarına göre birlikte 

oturmak istemeyi 1, birlikte oturmak istememeyi -1 ile 

gösterdiği aşağıdaki tabloyu hazırlar. Buna göre, Engin’in 

grup içindeki yerini sosyogramdaki hangi harf doğru 

olarak tanımlar? 

 A)K    B)M   C)N     D) S  E)Z 

Hacı Bektaş-i Veli’nin “Biz dile ve söze değil, öze ve hâle 

bakarız. Özünle, gözünle, sözünle ve işinle ol.” sözü, 

insancıl yaklaşıma göre aşağıdaki kavramlardan en çok 

hangisiyle açıklanabilir? 

A) Tutarlılık      B)Empati   C)Kendini gerçekleştirme 

D) Başarılı kimlik           E)Psikolojik sağlamlık 

İnsancıl yaklaşıma göre, bireyin içinden ya da çevreden 

gelen her türlü uyaranı çarpıtmadan algılamasına, böylelikle 

kendisini anlayıp tanımasına “yaşantılara açık olma”, 

çarpıtarak algılamasına ise “yaşantılara kapalı olma” 

denilmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisini 

söyleyen bir kişi “yaşantılara kapalı” olarak 

tanımlanabilir? 

A) Canım sıkılınca çarşıya çıkarım. 

B) Ben hiçbir şeyden korkmam. 

C) Diğer işleri değil de bu işi senin kadar iyi yapamam. 

D) Onu gördüğümde öfkeme hâkim olmaya çalışıyorum. 

E) Çok iyi hazırlansam sınavda kaygılanmayabilirim. 

Bazı anne babalar toplumun ideal kişi kavramını ve önemli 

değer yargılarını dikkate alarak çocukları için bir umu 

seviyesi saptarlar. Çocuklar da bu beklentilere cevap 

verebilmek için öz tabiatlarını yadsımaya ve bastırmaya 

çalışırlar. İnsancıl psikologların bu durumu aşağıdaki 

gerekçelerden hangisine dayanarak eleştirmeleri 

beklenir? 

A) İnsanın özü değişebilir. 

B) İnsanın özünde sayısız özellikler bulunur. 

C) İnsanların özleri birbirinden farklıdır. 

D) İnsanın özü aslında iyidir. 

E) İnsanın özündeki istenmedik özellikler köreltilebilir. 

Lise 2. sınıfta fen bilimlerini seçen öğrencilerin fen 

ilgisine ilişkin gözlenen aşağıdaki durumlardan hangisi, 

“İlgiler geçirilen yaşantılarla artar.” ilkesini kesinlikle 

destekler? 

A) 2. sınıftaki fen ilgisi ve genel başarı puanları 

arasındaki korelasyonun, 1. sınıftakinden yüksek 

olması  

B) 2. sınıfta fen alanını seçen öğrencilerin 1. Sınıftaki 

genel başarı puanlarının, 2. sınıfta fen alanını 

seçmeyenlerinkinden yüksek olması 

C) 2. sınıfta fen alanındaki öğrencilerin 1. ve 2. 

Sınıftaki fen ilgisi ve genel başarı puanları 
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arasındaki korelasyonun aynı kalmasına karşın, 

diğer alanları seçenlerde düşmesi 

D) 2. sınıfta fen alanını seçen öğrencilerin fen 

derslerindeki puanlarının, 1. sınıftaki fen dersleri 

puanlarından yüksek olması 

E) 2. sınıfta fen ilgisi ölçeğinden alınan puanların 

1. sınıfta alınanlardan yüksek olması 

Aşağıdaki mesleki gelişim görevlerinden hangisi bir 

kimsenin kendini kabulüyle yakından ilgilidir? 

A)  Üst okullara giriş koşullarını inceleme 

B)  İlgi duyulan meslekleri inceleme 

C)  Meslek değerleri geliştirme 

D)  Erişilebilir meslek hedefleri belirleme 

E)  Meslek hedefleriyle ilgili faaliyetlere yönelme 

 

Fen lisesini bu yıl kazanıp farklı bir ilde öğrenim görmeye 

başlayan bir öğrenci sınıf rehber öğretmenine “Okulda 

yeniyim, hiç arkadaşım yok. Oysa geldiğim yerde pek çok 

arkadaşım vardı. Burada herkes yeni ve birbirine yabancı. 

Halamlarda kalıyorum, evde yaşıtım yok. Kendimi çok yalnız 

hissediyorum.” der. Bu sözleri söyleyen bir öğrenciye 

yapılabilecek en uygun yardım aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Psikolojik danışma almasını önerme 

B) Folklor, müzik gibi ders dışı faaliyetlere yöneltme 

C) Bir yurda taşınmasını teklif etme 

D) Sınıfından onun için arkadaş bulmaya çalışma 

E) Zamanla arkadaş edinebileceğini söyleme 

Holland’a göre bireyler kişilik tiplerine uygun meslekler 

seçmektedirler. Holland altı kişilik tipi tanımlamaktadır: 

Gerçekçi, aydın, sosyal, gelenekçi, girişimci ve artistik. 

Aydın tipler beden güçleri yerine zihin güçlerini kullanmayı 

isteyen, esnek düşünceli, sabırlı, ısrarcı, bilimsel 

faaliyetlere ilgi duyan, bağımsız kimselerdir. Sosyal tipler 

ise başkalarıyla bir arada bulunmaktan, onlara yardım 

etmekten, ikna etmekten, insanları ve duygularını anlamaya 

çalışmaktan hoşlanırlar. Her iki tipin de başarma güdüleri 

yüksektir. Buna göre, hem aydın hem de sosyal tip 

özelliklerini aşağıdaki meslek üyelerinden hangisinde 

görme olasılığı en fazladır? 

A)Doktor   B)Jeolog C)Ressam  D)Kimyager E)Muhasebeci 

Devletin verdiği yardımlarla kız çocuklarının okula 

devamlarının sağlanabildiği bir bölgede yaşayan İlköğretim 

6. sınıf öğrencisi Hülya, okul rehber öğretmenine, müdür 

yardımcısının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatır. 

Rehber öğretmen sayesinde olay yargıya taşınır ve aynı 

okulda başka öğrencilerin de tacize uğradıkları saptanır. 

Bunun sonucunda Hülya ile aynı sınıfta öğrenim gören bazı 

kız öğrencileri, aileleri okula göndermez. Bu durumu fark 

eden rehber öğretmen, diğer velilerde ve öğrencilerde aynı 

endişelerin oluşmasını istemez. Bu amaçla da veliler ve 

öğrencilerle yapacağı toplantılara ilişkin planlar yapar. 

Rehber öğretmenin velilerle yapacağı görüşmeler 

rehberliğin öncelikle hangi işlevine yöneliktir? 

A)Önleyici    B) Geliştirici   C)Ayarlayıcı  D)Tamamlayıcı 

E)Uyum sağlayıcı 

Devletin verdiği yardımlarla kız çocuklarının okula 

devamlarının sağlanabildiği bir bölgede yaşayan İlköğretim 

6. sınıf öğrencisi Hülya, okul rehber öğretmenine, müdür 

yardımcısının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatır. 

Rehber öğretmen sayesinde olay yargıya taşınır ve aynı 

okulda başka öğrencilerin de tacize uğradıkları saptanır. 

Bunun sonucunda Hülya ile aynı sınıfta öğrenim gören bazı 

kız öğrencileri, aileleri okula göndermez. Bu durumu fark 

eden rehber öğretmen, diğer velilerde ve öğrencilerde aynı 

endişelerin oluşmasını istemez. Bu amaçla da veliler ve 

öğrencilerle yapacağı toplantılara ilişkin planlar yapar. 

Rehber öğretmenin öğrenciler için planladığı toplantılar 

aşağıdaki rehberlik çalışmalarından hangisiyle 

açıklanabilir? 

A)  Duruma alıştırma B)  Vaka incelemesi 

C)  Vaka konferansı D)  İzleme hizmeti 

E)  Grup rehberliği 

İlköğretim 6. sınıf öğretmeni Rukiye Hanım, sınıfa bu yıl 

katılan öğrencisi Kübra’nın ailesinde şiddet gördüğünü fark 

eder. Okul çıkışında, Rukiye Hanım Kübra ile konuşur ve okul 

rehber öğretmeniyle görüşmesini ister. Kübra ise bu 

konuda konuşmak istemez ve rehberlik servisine gitmek 

istemediğini söyler. Rukiye Hanım aşağıdakilerden 

hangisini yaparsa gönüllülük ilkesine aykırı davranmadan 

Kübra’ya yardım etmiş olur? 

A) Sıra arkadaşına sorunu anlatır, ondan birlikte 

Kübra’yı ikna etmek için yardım isteyebilir. 

B) Rehberlik servisine gitmezse ailesiyle konuşmak 

zorunda kalacağını söyleyebilir. 

C) Rehber öğretmenden öğrenciyle görüşmesini 

isteyebilir. 
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D) Kübra’yı rehberlik servisine götürüp rehber 

öğretmene sorunu anlatabilir. 

E) Kübra’yı zorlamaz, sorununu anlatacağı ve rehber 

öğretmenle görüşmek isteyeceği güne kadar 

bekler. 

Aşağıdaki sorulardan hangisi bir öğrencinin duygularından 

söz etmesini sağlamada en etkilidir? 

A) Annene karşı hissettiğin bu duyguların sence kaynağı 

nedir? 

B) Sen bu durum karşısında neler hissediyorsun? 

C) Bu duyguların seni nasıl yıprattığının farkında mısın? 

D) Duygularını daha uygun şekilde açıklamanın yollarını 

düşündün mü? 

E) Nasıl bir haksızlığa uğradığını arkadaşınla tartışmayı 

denedin mi? 

İnsancıl yaklaşımı benimseyen öğretmenler, 

öğrencilerinde aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi 

amaçlar?  

A) Kendi duygularından çok, başkalarının duygularını 

anlamayı 

B) Sosyal beklentilere uygun davranmayı 

C) Mutlu ve başarılı olan kişileri model almayı 

D) Kendi duygu ve davranışlarının sorumluluğunu almayı 

E) İçgüdülerine uygun davranmayı 

 Babam bana, annem ise ağabeyime düşkündür. Annem 

ağabeyime hayrandır. Onunla çok gururlanır; oysa benim 

hiçbir başarıma önem vermez. Sanki benim varlığımın 

farkında değil. Yukarıdaki sözleri söyleyen bir öğrenci, o 

anda özellikle aşağıdakilerden hangisini ifade etmeye 

çalışmaktadır? 

A) Babasının sevgisinden duyduğu mutluluğu 

B) Evlat ayırımından duyduğu hoşnutsuzluğu 

C) Ağabeyine duyduğu kıskançlığı 

D) Evde kendini yalnız ve terk edilmiş hissettiğini 

E) Annesinden ilgi ve şefkat görme isteğini 

KPSS’ye hazırlanan Filiz ile arkadaşı Nilgün arasında şöyle 

bir konuşma geçer: 

Filiz: Çok çalıştığım hâlde denemelerden hâlâ istediğim 

puanları alamıyorum. 

Nilgün: Yeterince çalışmıyor olabilir misin? (I) 

Filiz: Aslında çok çalışıyorum ancak sınav sırasında hiçbir 

şey hatırlamıyorum. 

Nilgün: Seni anlamadığımı sanma ama sen hep böyle söyler, 

sonuçlar açıklandığında da yüksek puanlar alırsın. (II)  

Filiz: Beni anlamak yerine yatıştırmak istiyorsun. (III) 

Nilgün: Seni çok iyi anlıyorum. (IV) 

Bence kendine de fazla yüklenme. (V) 

Bu diyalogdaki ifadelerden hangilerinde etkili bir empatik 

tepki verilmiştir? 

A) Yalnız I   B)Yalnız II  

C) Yalnız III  D) II ve IV  E) IV ve V 

“Rahmetli dedemden hatıra kalan kol saatimi kaybettim, 

moralim çok bozuk.” diyen bir öğrenciye verilebilecek 

aşağıdaki yanıtlardan hangisi etkili bir empatik tepkiye 

örnektir?  

A) Dedenle arandaki önemli bir bağı kaybetmiş gibisin. 

B) Bence bunu kendini derslere vererek unutabilirsin. 

C) Paniğe kapılmadan önce saati iyice aramalısın. 

D) Saati nerede, nasıl kaybettiğini düşünsen iyi olur. 

E) Saatin olmayınca vakti bilemeyeceğine üzülüyorsun. 

Bir sınıfa uygulanan “Kimdir Bu?” tekniğinin sonuçları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda öğrenci kendisini 

seçmişse (+), başkası tarafından seçilmişse (/) ile 

gösterilmiştir. İncelenen nitelikler bakımından öğrencinin 

kendisi ve diğer öğrencilerin değerlendirmeleri arasındaki 

tutarlılık (/+) ise bireyin bağdaşım hâli hakkında bilgi 

vermektedir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?  

A) N, kendisini şakacı olarak algılasa da, arkadaşları 

şakalarını zarar verici bulmaktadır. 
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B) Bağdaşım düzeyi en yüksek olan öğrenci R’dir. 

C) Sınıfın en içe kapanık öğrencisi K’dir. 

D) En popüler öğrenci T’dir. 

E) Arkadaşları L’yi, kendini gördüğünden farklı 

değerlendirmektedir. 

Rehberlikte bireyin kendisi hakkında bilgi vermesine 

dayalı, birden fazla türde puan veren envanterlerin 

kullanılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğrencilerin belli derslerdeki başarısızlık 

nedenlerini ortaya koymak 

B) Öğrencilerin başarı düzeylerini yaşıtlarınınkiyle 

karşılaştırmak 

C) Öğrencinin gelecekte belli bir alanda ne derece 

başarılı olacağını yordamak 

D) Öğrencinin çeşitli nitelikleri üzerinde 

düşünmesini sağlamak 

E) Öğrenciye yapılan rehberlik hizmetlerinin etkisini 

değerlendirmek 

Lise 1. sınıfların tanıtım ve yönlendirme dersine giren Gülay 

Hanım yıl sonunda gruba mesleki ilgi envanteri uygulamış ve 

1. sınıftaki not ortalamasına ve envanter sonucuna göre 

Meryem’i eşit ağırlık alanına yönlendirmiştir. Meryem ise en 

yakın arkadaşı sayısal bölümü tercih ettiği için ve notları da 

yeterli olduğundan sayısal alanı tercih etmiştir. Lise 4. 

sınıfa geçtiğinde ise yeniden eşit ağırlık alanını tercih etmiş 

ve Gülay Hanım’a, yaz tatilinde izlediği bir filmden sonra 

bankacı olmanın tam kendisine göre olduğunu söylemiştir.  

Buna göre, Meryem’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Meryem meslek seçiminde akılcı karar 

veremediğinden bu kararı onun yerine öğretmeni 

ailesiyle birlikte almalıdır. 

B) Meryem başlangıçta sosyal ihtiyaçlara dayalı alan 

seçerken son sınıfta kendini gerçekleştirme 

ihtiyacını ön planda tutmaktadır. 

C) Meryem mesleki açıdan fantezi (hayal) döneminde 

bulunduğundan farklı alanlara ilgi duymaktadır. 

D) Meryem’in mesleki olgunluk düzeyi düşük 

olduğundan özdeşime dayalı alan seçmektedir. 

E) Meryem’in kişilik tipleri ayrıştığından lise 4’te 

araştırıcı kişilik tipine uygun bir mesleğe 

yönelmektedir. 

Marcia’nın kimlik statüleri düşünüldüğünde, Meryem’in 

kimlik statüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) İpotekli      B) Askıya alma (moratoryum)   C) Dağınık 

D) Ters (zıt)    E) Başarılı 

“Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl anlayış 

bulunur.” ilkesini aşağıdakilerden hangisi en doğru 

açıklar? 

A) Okullarda demokratik ortam sağlanmalı, 

yönetimsel kararlara rehber öğretmenler de 

katılmalıdır. 

B) Demokraside seçimler vardır, rehberlik bireyin 

kendisi için en uygun seçimler yapmasına 

yardımcı olur. 

C) Rehberlik demokrasiye inanan bireyler 

yetiştirmeyi hedefler. 

D) Demokraside herkes farklı düşüncelere sahiptir, 

rehberlik bunların içinden en doğrusunu bulmaya 

yöneltir. 

E) Demokrasi bireye özgürlükler verir, bunların yanlış 

kullanılmaması için bireyin yönlendirilmesi gerekir. 

Rehberlik çalışmaları kapsamında ilköğretim 7. Sınıf 

öğrencilerine arzu listesi uygulanır. Uygulama öncesinde 

öğrencilere en çok neyi istediklerini düşünmeleri, sonra da 

bu isteklerini arzu listesine yazmaları söylenir. 

Öğrencilerden Okan, listesine “En büyük arzum polis olmak 

ve başta babam olmak üzere karısını döven tüm erkekleri 

cezalandırmak.” yazar. Bu durumda, okul rehber 

öğretmeninin Okan’a yardım etmek için öncelikle 

başvurması gereken rehberlik hizmet türü ve kullanması 

gereken test dışı teknik aşağıdakilerin hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

          Hizmet türü    Test dışı teknik 

A) Bireyi tanıma              Görüşme 

B) Bilgi toplama      Otobiyografi 

C) Müşavirlik      Ev ziyareti 

D) Psikolojik danışma     Anekdot 

E) İzleme ve değerlendirme    Problem 

tarama listesi 
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Bir lisede müdür yardımcısı olarak çalışan Gülay Hanım, 

akşam dersler bittikten sonra sınıfları gezerken yerde 

bir kitap bulur. Kitabın kime ait olduğunu anlamaya 

çalışırken, içinde kitabın sahibi olan kız öğrenci 

tarafından fizik öğretmeni Can Bey’e yazılmış bir aşk 

mektubu bulur. Gülay Hanım ertesi gün okul rehber 

öğretmeniyle görüşür ve bu olayı kimseye fark 

ettirmeden halletmesini ister. Bu durumda okul 

rehber öğretmeninin yapması gereken en uygun 

davranış ve bu davranışın karşılığı olan rehberlik 

hizmet türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

İnsancıl yaklaşımın kavramlarından biri olan “kendini 

kabul” ile ilgili en yakından ilişkili özellik aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Demokratik değerlere sahip olma 

B) Engellenmeye dayanıklılık 

C) Eleştiriye hoşgörü 

D) Belirsizliğe dayanıklılık 

E) İçtepilerini kontrol edebilme 

Özlem Hanım ile kızı Tuğba arasında şöyle bir konuşma 

geçer: 

Tuğba: Okuldan nefret ediyorum. Keşke okula gitmek 

zorunda olmasaydım. 

Özlem: Öğretmenini seviyordun. Ne oldu? 

Tuğba: Tamam ama her dersten ödev veriyor. 

Yapmamız gereken tüm ödevlerden nefret ediyorum. 

Bu durumda Özlem Hanım aşağıdakilerden hangisini 

söylerse “empati” tanımına en uygun tepkiyi vermiş olur? 

A) Bunları niye yapmak zorunda olduğunu anlamıyorsun. 

B) Öğretmeninle bu konuyu konuşmamın bir yararı olur mu? 

C) Çok ödevin var ve bu seni yıldırıyor. 

D) Ödevlerini yetiştiremediğin için oynayacak vaktin 

kalmıyor. 

E) Sanırım ödevlerini yetiştiremiyorsun, sana yardım 

edebilirim. 

Öğretmenin önerisiyle Ayla, tarih dersinden not yükseltme 

sınavına girer. Beklediğinin çok altında bir puan alan Ayla, 

sırasında ağlamaya başlar. Öğretmeni, Ayla’ya ders 

bitiminde yanına gelmesini söyler. Ayla, öğretmeninin yanına 

giderken başını öne eğer ve yüzü kızarır. Bu durumda tarih 

öğretmeni aşağıdakilerden hangisini söylerse Ayla 

anlaşıldığı duygusunu yaşar? 

A) Hem çok üzüldün hem de beni hayal kırıklığına 

uğrattığın için utanıyorsun. 

B) Sınava girmeni önermekle seni aldattığımı 

düşünüyorsun.  

C) Beklediğin notu alamadığın için hem kendine hem 

bana öfkelisin. 

D) Senin yerinde olsam ağlamak yerine bundan sonra 

daha çok çalışırım. 

E) Üzgünüm, sana bir şans verdim fakat kullanamadın. 

Lise rehber öğretmeni Aysun Hanım son haftalarda 

öğrenciler arasında sürtüşmeler yaşandığını gözler. Bunun 

üzerine sürtüşme yaşayan öğrencilerle bir çalışma yapar. 

Çalışma sırasında öğrencilerine aşağıdaki şemayı gösterir 

ve bir çatışma durumunda, çatışma yaşanan kişiyle ilişki ve 

çatışma konusunda kişinin kendi düşüncelerine verdiği 

öneme bağlı olarak şu beş taktikten birinin kullanıldığını 

söyler: ayıcık, baykuş, kaplumbağa, köpek balığı ve tilki. 

 

Aysun Hanım çatışma taktiklerini anlattıktan sonra 

herkesin kendisini ve sıra arkadaşını en iyi yansıtan bir 

taktiği seçmesini ve seçtikleri taktikleri aralarında 

paylaşmalarını ister. Şemada yer alan ayıcık taktiği 

(alttan alma), kendi düşüncesinden vazgeçip çatıştığı 

kişiyle ilişkisini korumaya çalışma ve karşısındakinin 
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istediklerini yapmasına izin verme olarak tanımlandığına 

göre, bu taktiği kullanan kimselerde aşağıdaki 

düşüncelerden hangisine sahip olmaları en çok beklenir? 

A) Savaşı bırakıp gitmek, savaşı başka güne 

bırakmaktır. 

B) Gerçek, çoğunluğun inandığında değil, bilginin 

kendisindedir. 

C) Kazanılan yerler, kazanacağına inanan insanlar 

tarafından kazanılmıştır. 

D) Hiçbir şey uğruna mücadele edecek kadar önemli 

değildir. 

E) Hatır için çiğ tavuk bile yenir. 

Aysun Hanım çatışma taktiklerini anlattıktan sonra 

çalışmaya katılan öğrencilerden Can, Aysun Hanım’ın yanına 

gelerek “Ben kaplumbağa gibi davranıyormuşum ama baykuş 

olmak istiyorum.” der ve Aysun Hanım, Can ile bireysel 

görüşmelere başlar. Aysun Hanım’ın Can ile yaptığı 

görüşmeler rehberliğin işlevlerinden en çok hangisi içinde 

kabul edilebilir? 

A) Yöneltici  B) Önleyici   C) Ayarlayıcı  

D) Uyum sağlayıcı            E) Geliştirici 

Aysun Hanım’ın, öğrencilerin kendilerini daha iyi 

tanımaları için yaptığı bu etkinlik aşağıdakilerden 

hangisinin kapsamına girer?  

A) Grup rehberliği 

B) Vaka konferansı 

C) Kimdir bu 

D) Yapılandırılmış görüşme 

E) Sosyodrama 

Aysun Hanım bu etkinlik sırasında aşağıdakilerden 

hangisini yaparsa rehberlik ilkelerine aykırı davranmış 

olur? 

A) Etkinliğin uygulanmasında yönerge dışına çıkmazsa  

B) Etkinliğe katılmak istemeyen öğrencilere 

katılmaları için ısrar ederse 

C) Etkinliğin uygulanmasında karşılaştığı zorlukları 

diğer rehber öğretmenlerle paylaşırsa 

D) Etkinliğin sonunda bazı öğrencilerle özel görüşürse 

E) Etkinliği sürtüşme yaşamayan öğrencileri de 

kapsayacak şekilde düzenlerse 

Aşağıdakilerden hangisi grup rehberlik etkinliklerinin 

uygulanmasının amaçlarından biri değildir? 

A) Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek 

B) Okul içi ve dışındaki yaşam, kurallar, sorunlar vb. 

konularda bilgi vermek 

C) Öğrencilerin akranlarından geri bildirim almalarını 

sağlamak 

D) Öğrencilerin bireysel sorunlarına grubun çözüm 

bulmasını sağlamak 

E) Öğrencilerin grup etkileşimi içinde bulunmalarını 

sağlamak 

Okul rehber öğretmeni Safiye Hanım lise 2. sınıftaki 28 

öğrencisinin arkadaşlık ilişkilerini incelemek amacıyla 

birinci dönemin başında sınıfa sosyometri uygular. Bu 

uygulamanın sonunda arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar 

yaşayan (yalnızlar) öğrencileri belirler. İkinci dönemin 

sonuna doğru bu öğrencilerle özel görüşür ve onları 

yapacağı beş haftalık sosyal beceri eğitimi grup çalışmasına 

davet eder. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden 

bir kısmı bu eğitime ihtiyaçları kalmadığını belirterek 

üçüncü haftadan sonra grup çalışmasına katılmazlar. Safiye 

Hanım sosyometri tekniğinin uygulanmasına ilişkin 

aşağıdaki kurallardan hangisine dikkat etmediği için 

öğrencilerin sosyal beceri eğitimine katılmak 

istemedikleri söylenebilir? 

A) Sosyometriden elde edilen veriler bireylerin tüm 

özelliklerine genellenemez. 

B) Üyeler birbirlerini yeterince tanıdıktan sonra 

sosyometri uygulanmalıdır. 

C) Sosyometrik veriler uygulanan zaman için geçerlidir.  

D) Sosyometri 25-30 kişiden daha kalabalık gruplara 

uygulanmamalıdır. 

E) Sosyometri sonuçları gizli tutulmalı ve özenle 

kullanılmalıdır. 

Mesleki ilgiler ergenlik döneminde oldukça kararsızdır ve 

sık sık değişiklik gösterir. Bu olgu ergen öğrencilere meslek 

seçim kararlarını verirken yardımcı olmayı 

güçleştirmektedir. Buna göre, ergen öğrencilerin meslek 

seçim kararlarını vermelerinde ilgi envanterleri 

kulanılarak yapılacak aşağıdaki işlemlerden hangisi en 

uygundur? 

A) Ergenlerin belli mesleklere karşı ilgilerini üç ay 

arayla ölçüp daha sonra bu ölçümlerin ortalamasını 

almak 
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B) İlgi envanterlerini, ergenlere bir ya da birkaç 

meslek adı vermek yerine, ilgilerine uygun 

meslek alanları hakkında bilgilendirmek için 

kullanmak  

C) Önce ergenin ilgilerini ne sıklıkla değiştirdiğini 

araştırmak daha sonra sık değiştiriyorsa sadece 

yetenek testi, nadiren değiştiriyorsa ilgi envanteri 

kullanmak 

D) İlgi envanterleri sınırlı sayıda ilgiyi ölçtükleri ve 

yeterince güvenilir olmadıkları için okul başarısı, 

öğrenciyle görüşme vb. başka yollar kullanarak 

ilgileri araştırmak 

E) İlgiler genç yetişkinlik yıllarında kararlılık 

kazandığından bu yıllardan önce mesleki rehberlik 

amacıyla ilgi envanterlerini kullanmamak 

Farklı yetenekleri ölçmek amacıyla hazırlanan testlerden 

her birini ayrı bir grup üzerinde standartlaştırma yerine, 

bunların tümünü aynı grup üzerinde standartlaştırmanın 

rehberlik açısından en önemli yararı aşağıdakilerden 

hangisidir 

A) Ekonomik ve pratik olması 

B) Testlerin yetenekleri ne derece ölçtüğünü 

saptama olanağı vermesi 

C) Testlerin ortalamasını birbiriyle karşılaştırma 

olanağı vermesi 

D) Bir kişinin farklı alanlardaki puanlarını 

karşılaştırma olanağı vermesi 

E) Bireylerin testlere ne kadar tutarlı yanıt verdiğini 

inceleme olanağı vermesi 

Başarılı bir öğrenci olan Selin ilköğretim 8. sınıfa devam 

etmektedir. Sınıf öğretmeni son zamanlarda Selin’in 

başarısında belirgin bir düşme olduğunu gözler ve okul 

rehber öğretmeniyle görüşmesini ister. Okul rehber 

öğretmeniyle yaptığı görüşmede Selin “Annem teyzemle 

konuşurken beni evlendireceklerini söyledi. Nasılsa beni 

liseye göndermeyecekler. Onun için kendimi derslere 

veremiyorum.” der. Bu durumda okul rehber öğretmenin 

aşağıdaki tepkilerden hangisini öncelikle vermesi en 

uygundur? 

A) Derslerine çalışmaya devam et. Hiçbir şey 

yapamasan da aldığın bilgilerle ileride çocuklarını 

daha iyi yetiştirebilirsin. 

B) Peki, mezun olunca ne yapmayı düşünüyorsun? 

C) Bu konuyu ailenle daha önce hiç konuştun mu? 

D) Derslerine çalışmazsan zaten liseye gitmene gerek 

kalmaz. 

E) Derslerine çalışmayarak ailenin işini 

kolaylaştırıyorsun. 

Başarılı bir öğrenci olan Selin ilköğretim 8.Rehber 

öğretmenin Selin’le yapacağı görüşmeler öncelikle 

rehberliğin hangi problem alanına yönelik olmalıdır? 

A) Eğitsel rehberlik  B) Ev ziyareti  C) Mesleki rehberlik 

D) Bireyi tanıma       E) Kişisel rehberlik 

Rehber öğretmenine, “Bu görüşmenin bana bir faydası 

olacağına inanmıyorum. Arkadaşlar ısrar etti de geldim. 

Yani şimdi siz ne yapacaksınız da sevgilimin bana dönmesini 

sağlayacaksınız?” diyen bir öğrencinin temel sorunu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sevgilisi tarafından terk edildiği için üzüntü duyması 

B) Sorunun çözümünü başkalarında araması 

C) Görüşmenin sorunu çözemeyeceğine inanması 

D) Arkadaşları tarafından yönlendirilmesi 

E) Kendine güvenini yitirmesi 

İlköğretim 6. sınıf öğrencisi Suna ağlayarak rehber 

öğretmenin yanına gelir. Neler olduğunu soran rehber 

öğretmenine “Arkadaşlarımın boyu uzadı, ben kısa kaldım. 

Cüce gibiyim, kimse beni beğenmiyor.” der ve ağlamaya 

devam eder. Bu durumda rehber öğretmenin yapması 

gereken en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ergenlik döneminde beden yapısındaki 

değişmeler hakkında bilgiler vererek Suna’nın 

rahatlamasını sağlamak 

B) Suna’nın arkadaşlarını rehberlik servisine 

çağırarak davranışlarının çok yanlış olduğunu, 

Suna’yı incittiklerini anlatmak 

C) Suna’nın ailesiyle görüşerek kızlarıyla ilgilenmeleri 

gerektiğini aksi hâlde sorunlar yaşayabileceğini 

anlatmak 

D) Suna’yı inciten arkadaşlarının onu kıskandığını 

anlatarak Suna’yı teselli etmek 

E) Suna’ya “Boyunla daha önce de alay ettiler mi?” 

diye sorarak sorunu abartıp abartmadığını 

araştırmak 

Fakir bir ailede dünyaya gelen Cahit Bey, ekonomik 

sıkıntılar yüzünden çocuk yaşta çalışmaya başlar. Bugün 

büyük bir servete sahip olmasına karşın Cahit Bey 

çocukluğundaki yoksul günlere dönmekten korkar. Bu 
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yüzden ilerleyen yaşına rağmen işiyle ilgili ekonomik 

gelişmeleri anlamaya ve mesleki bilgilerini artırmaya çalışır. 

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre, Cahit Bey’in 

yaşam biçimi öncelikle hangi ihtiyacını doyurmaya 

yöneliktir?  

A) Fizyolojik ihtiyaçlar  B)Güvenlik  C)Bilme – anlama 

D)Saygı – saygınlık        E)Kendini gerçekleştirme 

Yapılan bir araştırmada, ÖSS’ye giren öğrencilerin tercih 

listeleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda, öğrencilerin % 

75’inin ilk sıralarda tıp fakültelerini seçtikleri saptanmıştır. 

Birçok lise mezunu için gerçekçi olmayacak bu hedefin 

belirlenmesinde en çok etkili olan aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)İlgi    B)Değer    C)Yetenek    D)Akademik başarı  

E)Benlik algısı 

ÖSS’ye hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Nurten, kendisine 

güvenen bir kişiliğe sahip olmasına ve derslerine çok 

çalışmasına karşın, deneme sınavlarında bile aşırı 

heyecanlanarak istediği puanları elde edememektedir.  

Sınavlarda yaşadığı endişe yüzünden, gelecekte başarılı 

bir avukat olamayacağını düşünen Nurten’e verilecek 

rehberlik yardımı öncelikle aşağıdaki problem 

alanlarından hangisine yönelik olmalıdır?  

A) Eğitsel rehberlik 

B) Kişisel - sosyal rehberlik 

C) Akran eğitimi 

D) Mesleki rehberlik 

E) Yönlendirici rehberlik 

Aşağıdaki görüşlerden hangisi rehberlik ilkelerine 

uygundur? 

A) Gönüllü olmalarını beklemek yerine, rehberlik 

yardımı almaları için çocukları ikna etmek 

gerekebilir. 

B) Öğrenciye acımak ya da sempati duymak empati 

kurulmasını engelleyebilir. 

C) Kararsızlık yaşamaları durumunda seçenekleri 

sınırlayarak öğrencilerin doğru kararlar vermeleri 

sağlanabilir. 

D) Bir okulda okul rehber öğretmeni yoksa deneyimli 

bir sınıf rehber öğretmeni rehberlik hizmetlerini 

yürütebilir. 

E) Okul rehber öğretmeni bir öğrencinin 

öğretmeniyle yaşadığı sorunları çözebilmesi için 

öğrencisi adına öğretmeniyle görüşebilir. 

Lise II. sınıf Rehber Öğretmeni Ali Bey, sınıfına bu yıl 

kaydolan öğrencisi Deniz’in derslere aktif bir şekilde 

katılmadığını ve arkadaşlarıyla iletişiminin çok zayıf 

olduğunu fark eder. Ali Bey bir ders çıkışında Deniz’le 

görüşür. Görüşme sırasında Deniz, geçen yıla kadar 

Almanya’da yaşadığını, anne ve babasının boşandığını, bu 

yüzden annesiyle birlikte Türkiye’ye döndüğünü, ayrıca 

okula da henüz alışamadığını anlatır. Bu durumda Ali Bey’in 

aşağıdaki davranışlardan ve hizmet türlerinden hangisini 

öncelikle seçmesi en uygundur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


