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REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM

Diğer sayfaya geçiniz.

Bu testte 11 soru vardır.

KPSS / Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - 1

1. 9. sınıf öğrencisi Ayça’nın akademik görev ve sorum-
luluklarını yerine getirmede bazı sorunlar yaşadığını 
hem anne babası hem de öğretmenleri fark etmiştir. 
Ayça’nın bu davranışı ile ilgili olarak okul psikolojik 
danışmanından yardım istenmiştir. Okul psikolojik 
danışmanı Ayça’nın anne babası ve öğretmenlerine 
“Ergenleri belirli bir davranışa zorlama ve kontrol etme 
girişimleri genellikle başarısız olur. Onlara seçenekler 
sunmak daha uygun bir yol olabilir. Kişinin kendi so-
rumluluklarını belirleme ve üstlenme hakkı ve kapasi-
tesinin kabul edilmesi, kalıcı değişimi kolaylaştırabilir” 
şeklinde bir müşavirlikte bulunmuştur. 

Buna göre okul psikolojik danışmanının yaptığı 
müşavirlik rehberlik ve psikolojik danışma hizmet-
lerinin hangi ilkesini öne çıkardığı söylenebilir?

A) Bireysel farklılıklara saygı duyma
B) İş birliği gerektirme
C) Eğitim - öğretimi tamamlama
D) Bireye ve topluma karşı sorumlu olma
E) Demokratik anlayış içerme

2. 10 yıl öncesine gidebilsem  ……..………………….

Koşulları değiştirebilme gücüm olsaydı ……………….

Bir dileğimin kabul olacağını bilsem ……………………..

Öğrencilerine yukarıda yer aldığı gibi çeşitli ifade-
leri veren ve karşılarına öğrencilerin doyurulmamış 
ihtiyaçlarını, açığa vuramadığı duygularını, umut ve 
beklentilerini yazmasını isteyen bir öğretmen, aşa-
ğıdaki test dışı tekniklerden hangisini kullanmıştır?

A) Anket
B) Öğrenci tanıma formu
C) Otobiyografi
D) Arzu listesi
E) Problem tarama listesi

3. Bir gruba “Kimdir bu?” tekniği uygulanmış ve sonuç-
larına göre aşağıdaki çapraz dağılım tablosu oluşturul-
muştur. Tablo öncesinde grup üyelerine ilk 5’i olumlu, 
son 5’i olumsuz olmak üzere 10 adet özellik verilmiş 
ve bu özelliklere en uygun düşen kişiyi yazmaları is-
tenmiştir. Eğer verilen özelliğe uygun düşen kişinin 
kendisi olduğu düşünülüyorsa, öğrenciye kendisini 
de yazabileceği söylenmiştir. Çapraz dağılımda aynı 
öğrencinin isminin kesiştiği kutudaki davranışlar, öğ-
rencinin kendisini betimlediği davranışlar, diğerleri ise 
öğrenciye ilişkin başkaları tarafından betimlenen dav-
ranışlardır. 
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Tabloya bakıldığında, aşağıdakilerden hangisinin 
söylenmesi doğru olmaz?

A) Tufan, grubun en popüler öğrencisidir. 
B) Bağdaşım düzeyi en yüksek öğrenci Hüseyin’dir. 
C) Bağdaşım düzeyi en düşük öğrenci Ufuk’tur. 
D) Oya, Aslı’nın olumsuz bir özelliğe sahip olduğunu 

düşünmektedir. 
E) Aslı, Tufan’ın olumlu özelliklere sahip olduğunu 

düşünmektedir. 


