
ALAN EĞİTİMİ 

Test 1 

5. soru çözüm kısmından okul öğrenci temsilcisi ifadesi kaldırılacak 

Test 2 

5. Sorunun çözümü değiştirilecek. 

Yeni Çözüm: Cevap B. Çözüm: Verilen öncüllerden benimsenen ilkeler hiçbir 

kademede değişmemektedir. Ancak yapılan etkinlikler ve uygulanan etkinlikler  

kademeler arasında farklılık göstermektedir. Cevap B seçeneğidir. 

Test 3 

5. Sorunun çözümü değiştirilecek. 

Yeni Çözüm: Cevap E. Kaynaştırma eğitimi ile özel gereksinimleri çocukların 

yetersizlikleri ortadan kaldırılmaya çalışılmaz, yetersizliğin olumsuz etkileri 

azaltılmaya çalışılır. 

Test 6 

6.  Okul öğrenci temsilcisi komisyonda artık yer almadığı için D şıkkı yerine 

‘okul aile birliğinden birer temsilci’ seçeneği eklenebilir, çözümden de öğrenci 

temsilcisi ifadesi kaldırılacak 

Test 11 

9. soru basım hatası var, soru kökünde değildir yazmalı,  Cevap yanlış basılmış, 

E olacak 

Test 13 

3. soru doğru cevap şıkkı yanlış yazılmış. A şıkkı 3 ve 4 olarak güncellenmeli., 

Test 14 

14. soru B şıkkı öğrencsi temsilcisi ifadesi yerine başka bir üye eklenmeli. Son 

yönetmeliğe göre güncellenmeli. 

Test 17 

4. soru çözüm kısmından okul öğrenci temsilcisi ifadesi kaldırılmalı 

 

 

 



BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ 

TEST 4 

Sayfa 268 de birleşik soruda 17, 18 ve 19. Sorular olarak değişecek. 

16. sorunun çözümü 

Bu tabloda çapraz doğrudaki özellikler kişinin kendine verdiği özelliklerdir. 

Uyma sayısını belirlemek için kişinin kendine verdiği özellik ile başkasının ona 

verdiği özelliğin kaç kez uyduğuna bakılır. Bu durumda Berna 3 kere Fatih 1 

kere uymuştur. 2 tane uyma sayısı olan kişi yoktur. Buse, Okan ve Damla 1 

uyma göstermiştir. 

TEST 5 

18. sorunun çözümü 

Yanıltma hatasında kişiler, amacına hizmet eden akılcı cevaplar vererek geçek 

durumunu saklar. Bu durum C seçeneğinde görülmektedir. A seçeneğinde 

merkeze yığma hatası, B seçeneğinde sosyal kabul hatası, D seçeneğinde 

genelleme hatası, E seçeneğinde bonkörlük hatası bulunmaktadır. 

Cevap: C 

TEST 8 

8.sorunun çözümü 

Her bir öğrenci birinci, ikinci ve üçüncü derece seçimlerini yapmıştır. Toplam 

tercih derecesi belirlenirken, 1. tercih edilenler 3 puan, 2. tercih edilenler 2 puan, 

3.tercih edilenler 1 puan almıştır. Öğrencilerin seçilme dereceleri puanlarla 

çarpılarak her öğrencinin tercih puanı belirlendiğinde 2 numara ile gösterilen 

öğrencinin seçilme puanı 6’dır. Onunla aynı seçilme puanı alan öğrenci 8 

numaralı öğrencinin olduğunu görmekteyiz. 

Cevap:  D 

 

 

DAVRANIŞ VE UYUM PROBLEMLERİ 

1. Sayfa 203, test 2, soru 5, sorunun doğru cevabı A şıkkı 1,2,3 olacak. 



2. Sayfa 207, soru çözümlerinde 5. sorunun  cevabında Tırnak yeme 

davranışlarının nedenlerine ‘’ailenin çocuğa üstesinden gelemeyeceği 

sorumluluklar yüklemesi’’ de eklenecek. Cevap açıklamasında 2. öncülde 

verilen ‘’ailenin çocuğa üstesinden gelemeyeceği sorumluluklar yüklemesi’’ 

yalan söyleme davranışının bir nedenidir. (bu ifade çözümden çıkartılacak.)  

3. Sayfa 225, test 5, soru 3’ün çözümü, ‘’C kümesi kişilik bozuklukları, 

bağımlı kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu ve obsesif kompülsif 

kişilik bozukluğudur. Bu kümenin genel özelliği kaygılı ve kontrolcü 

olmalarıdır. A şıkkı ise A kümesi, B şıkkı ise B kümesinin genel özelliğidir. D 

ve E şıkları ise ortak özellikler olarak adlandırılır. Bize spesifik özellik 

sorulduğu için cevap C şıkkıdır.’’ Şeklinde değiştirilecek. 

4. Test 8’ de 11 ve 13. Soru  

         12. ve 14. Soru anyı yazılmış 

 

 

Grupla Psikolojik Danışma 

TEST 1 

9. soru A şıkkı: Grupla psikolojik danışmada, bireyle psikolojik danışmaya göre 

öğrenilenlerin sosyal hayata aktarılması daha zordur, şeklinde değiştirilecek 

TEST 2 

5. soru cevap yanlış basılmış, cevap D olacak 

6. soru cevap yanlış basılmış, cevap B olacak 

15. soru cevap yanlış basılmış, cevap D olacak 

16. soru cevap yanlış basılmış, cevap A olacak 

TEST 4 

15. soru cevap yanlış basılmış, cevap C olacak. Çözüm kısmının ilk paragrafı 

ise: ‘’Gruplar bireylerin birbirinden öğrenmesi için en verimli ortamlardan 

biridir. Grupta yapıcı iletişim olunca çekingen üyeler de cesaret kazanır böylece 



yeni davranışları denemek için adım atarlar. Bu durum kişiler arası öğrenme ile 

mümkün olur.’’ Şeklinde değiştirilecek. 

 

 

Kuramlar 

TEST 3 

5. Psikolojik danışman Mehmet Bey ilkokulda çalışmaktadır. Uyum sorunları 

yaşayan öğrencisi Büşra ile danışma sürecine başlamıştır. Ancak süreçte 

Büşra’nın yaşadığı zorluklara üzülür ve her gün Büşra’yı odasına çağırır. Kendi 

kızının da böyle sorunlar yaşadığını, Büşra ile çok benzediğini düşünmekte ve 

sorunlarını bir an önce çözmesine yardımcı olmak istemektedir. 

Psikolojik Danışman Mehmet Bey’in durumunu anlatan kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Aktarım 

B) Direnç 

C) Bilinçaltı 

D) Karşıt Direnç 

E) Karşıt Transferans 

 

6. Danışma sürecinde bazen danışanlar baskılanmış dürtü ve duygularının 

farkına vardıklarında bu dürtü ve duyguların ortaya çıkmasından endişe 

duyarlar. Danışan bu endişeyi azaltmak adına bilinçli ya da bilinçsiz bazı 

davranışlar ortaya koyar. Danışma sürecinde yaşanan bu durum aşağıdaki 

kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? 

A) Aktarım 

B) Direnç 

C) Karşıt Aktarım 

D) Karşıt Direnç 

E) Serbest Çağrışım 

 



8. Üniversiteye yeni başlayan Gönül bölümünü çok seveceğini düşünmektedir. 

Kendini geliştirmek için farklı eğitimlere katılmakta ve kulüplere üye 

olmaktadır. Ayrıca boş zamanlarını değerlendirmek adına farklı ilgi alanları 

deneyerek zevkli ve verimli vakit geçirmeye çalışmaktadır. Gönül Erikson’a 

göre hangi yaşam döneminde yer alır? 

A) Başarıya karşı aşağılık 

B) Kimliğe karşı kimlik karmaşası 

C) Mahremiyete karşı yakınlık 

D) Üretkenliğe karşı durgunluk 

E) Ego bütünlüğüne karşı umutsuzluk 

 

 

 

Mesleki Rehberlik 

1. Sayfa 67, Test 2, soru 1, B şıkkından ‘’Benlik kavramının kararlığı 

ergenliğin sonundan yetişkinliğin sonuna kadar olan dönemde giderek 

artmaktadır.’’ ifadesi çıkacak. 

2. Sayfa 72, Test 2, 18. sorunun çözümü ‘’11 yaşında olan Yusuf, 

Ginzberg’in ilgi basamağındadır. Bu basamakta hoşlanılan ve hoşlanılmayan 

şeylerle ilgili tanımlamalar yapılır. Bilgisayar oyunlarından hoşlanması buna 

örnektir. 15 yaşında olan İbrahim Ginzberg’in değer evresindedir. Kişi bu 

evrede farklı mesleklerin farklı yaşam biçimleri sağladığını fark eder ve 

yeteneklerini sergileyeceği yeni çevreler arar. 13 yaşındaki Asaf ise yetenek 

evresindedir. Bireyler mesleki hedefleriyle ilgili becerilerinin farkında varmaya 

başlar. 

3. Test 3, 9. Sorunun B seçeneği “Danışanların öğrenmeyi öğrenme, yaşam 

yönetimi ve iletişim becerileri gibi yeterlikler geliştirmelerini teşvik etmek” 

olarak değişecek 

4. Test 5 6. Sorunun çözümü son paragraf “III. Öncülde verilen meslek seçimi 

kişiliğin ifadesidir” şeklinde olacak. 

 

 



 

 

REHBERLİKTE ARAŞTIRMA VE PROGRAM GELİŞTİRME 

Test 2, 20. Sorunun D seçeneği “Bireyin tüm gelişim alanına yöneliktir” olacak. 

Test 4, 3. Sorunun cevabı B seçeneği olacak 

 

 

 

TEMEL KAVRAMLAR  

1.TEST 

21. Soru 

Beş yaşındaki Ahmet okula başladığı ilk yıllarda kalemi tutmakta zorlandığını 

söylemekte ve sık sık ağlamaktadır. Okulun başlamasının üzerinden 6ay 

geçmesine rağmen annesinden ayrılmakta zorlanmakta ve okula gitmek 

istememektedir. 

Ahmet’in yaşadığı bu sıkıntılar, hangi ikisindeki aşağıdaki gelişim 

kavramlarından hangileri ile açıklanabilir? 

A)Olgunlaşma-Hazırbulunuşluk 

B)Kritik dönem-Büyüme 

C)Büyüme-Olgunlaşma 

D)Kritik dönem-Hazırbulunuşluk 

E)Büyüme-Hazırbulunuşluk 

ÇÖZÜM: CEVAP:A 

Olgunlaşma çevresel etkilerden, öğrenme yaşantılarından bağımsız olarak 

kalıtım tarafından kontrol edilen bir süreçtir.Okuma, yazma, ayakkabı bağını 

bağlama, saz çalma gibi davranışlar ise sadece yeterli olgunluk düzeyine 

ulaşıldığında ortaya çıkabilmektedir. 

Bireyin belli bir gelişim görevini olgunlaşma ve öğrenme yoluyla yapılabilecek 

düzeye gelmesidir. 

Bir şeyi öğrenebilmek için gerekli olan ön koşul davranışların kazanılmış 



olmasıdır. 

Bireyin belli bir beceriyi kazanabilmesi için önce biyolojik olarak olgunlaşması, 

ardından da o beceriyi geliştirebilmesi için gerekli olan ön 

bilgi, beceri ve tutuma sahip olması gerekir. Bu koşullardan biri eksik olursa 

öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler. 

Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. 

4. TEST 

13. soru 

I. Bir marketin kendisinden alışveriş yapan müşterilerine çikolata ikram etmesi 

ve müş- 

terilerin bu marketi tercih etmesi. 

II. Gece yarısı ağlayan bir bebeği annenin kucağına almasıyla bebeğin susması 

ve annenin rahatlaması 

III. Öğretmenin ödevini çok iyi yapan öğrencisinin sözlü sınavdan muaf tutması. 

Yukarıdaki eşleştirmeler hangi şıkta doğru verilmiştir? 

 

A) Olumlu pekiştirme - olumsuz pekiştirme -olumsuz pekiştirme 

B) Olumsuz pekiştirme - olumlu pekiştirme -olumsuz pekiştirme 

C) Olumsuz pekiştirme - olumlu pekiştirme -olumlu pekiştirme 

D) Olumlu pekiştirme - olumlu pekiştirme -olumsuz pekiştirme 

E) Olumlu pekiştirme - olumlu pekiştirme -olumlu pekiştirme 

12. TEST 

22.soru 

Gözde bir TV programında şarkı söyleyen sanatçıları izlemiştir. Daha sonra 

kendisi de kumandayı mikrofon yaprak şarkı söylemeye başlamıştır. 

Gözde’nin bu davranışı Piaget’nin bilişsel gelişim kuramında yer alan aşağıdaki 

kavramlardan hangisine örnektir? 

A) Sembolik oyun 

B) Animizm 

C) Artifikalizm 

https://beceri.nedir.org/
https://tutum.nedir.org/


D) Odaklanma 

E) Büyüsel düşünme 

14. TEST 

11. sorunun çözümü 

Talamus: Uyku ve uyanıklığın kontrolünde önemlidir. 

Amigdala: Duygulara , özellikle de korkuya aracılık eder. 

“Hipotalamus, yeme içme ve homoasteziyi düzenler”   

Cevap: E 

 

 

 


