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Bu testte 75 soru vardır.ÖABT

DENEME SINAVI

1
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1. Arda mahalledeki arkadaşlarıyla futbol oynadıktan 
sonra eve gelir gelmez annesine çok aç olduğunu 
söyler. Annesi, Arda’ya elini yüzünü yıkadıktan sonra 
yemeğinin hazır olacağını söyler.

Arda’nın acıkmış olması beynin hangi kısmı kap-
samındadır?

A) Medulla
B) Hipokampus
C) Amigdala
D) Talamus
E) Hipotalamus

2. Mert, ünlü ve başarılı bir futbolcudur. Ancak Mert, 
futboldaki başarılarından ziyade saha içerisinde ser-
gilemiş olduğu agresif tavırlarla gündeme gelmektedir. 
Mert, televizyonda çıktığı bir programda kendisine bu 
davranışının nedeni sorulduğunda “Agresif diye ad-
landırdığınız davranışlarım rakip takım oyuncularının 
sürekli beni tahrik etmesinden kaynaklanmaktadır.” 
şeklinde bir açıklama yapmıştır. 

Sosyal psikoloji kapsamında Mert’in agresif davra-
nışlarının nedeni olarak rakip takım oyuncularının 
davranışlarını göstermesi aşağıda verilenlerden 
hangisi ile açıklanır? 

A) Bilişsel çelişki
B) Dışsal atıf
C) Olumsuzluk yanılgısı
D) Gizli kişilik kuramı
E) Temel atfetme yanılgısı

3. Futbol maçlarında ev sahibi taraftarlar rakip kalecilerin 
gözlerine lazer tutarlar. Lazer ışığından gözlerini kısıp 
topu görmekte zorlanan kaleciler bu duruma çok öf-
kelenirler.

Yukarıda verilen örnekte aşağıda yer alan hangi 
kavramı görmek mümkün değildir? 

A) Uyarılma
B) Tepki
C) Duyum
D) Uyarıcı
E) Öğrenme

4. Duyu reseptörlerinin uyarılmaları değişmesine rağmen 
çevreyi genel olarak sabit ve düzenli şekilde görürüz. 
Örneğin başımızı ve gözlerimizi hareket ettirdiğimizde 
yakın uyarıcı değil, genelde sabit olan uzak uyarıcının 
özelliklerine ait bilgiyi bütünlük oluşturacak şekilde zi-
hinde örgütler ve yorumlarız.

Bu parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Algıda değişmezlik
B) Duyarlılaşma
C) Yanılsama
D) Alışma
E) Öğrenme
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5. Okulda görevli bir psikolojik danışman 12. sınıf öğ-
rencilerinin sınav kaygısını azaltmak adına bir eğitim 
programı planlamıştır. Bu amaçla 12. sınıf öğrencile-
rinden iki grup oluşturmuştur. Gruplardan birine se-
kiz hafta süreyle grup rehberliği programı uygulamış, 
diğer gruba ise herhangi bir etkinlik uygulamamıştır. 
Etkinlik uygulamadığı gruptan bu süreçte başka her-
hangi bir başka eğitime katılmamalarını istemiştir. Fa-
kat öğrencilerden bazıları bu süreçte farklı eğitimlere 
katılmıştır. Sekiz hafta sonra her iki grubun da sınav 
kaygısını azaltmada nelerin etkili olabileceğini ince-
lediğinde ortak faktörlerin etkili olduğunu görmüştür.  
Sonuçta psikolojik danışman planlamadığı bir sonuçla 
karşılaşmıştır.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi psikolojik danış-
manın karşılaştığı bu durumu açıklar niteliktedir?

A) Beklenti hatası
B) Yansız atama
C) Karıştırıcı değişken
D) Bağımsız değişken
E) Plasebo etkisi

6. Aşağıda kişilik ile ilgili verilen ifadelerden hangisi 
doğru değildir?

A) Karen Horney’e göre; sağlıklı insan dışa dönük, içe 
dönük ve saldırgan davranış örüntülerinden birini 
sürekli olarak kullanır.

B) Jung’a göre; insana atalarından aktarılan belirli dü-
şünme, hissetme, algılama, davranış eğilimleri ve 
gizil güçler bilinç dışını oluşturur.

C) Sullivan’a göre; insanları diğer insanlar hasta etti-
ğinden, onları yine diğer insanlar iyi edebilir; dola-
yısıyla tedavide insan ilişkileri önemlidir.

D) Eric Fromm’a göre; kişilik, tek bir bireyin ayırt edici 
niteliği olan, onu tek ve biricik hâle getiren kazanıl-
mış ve kalıtımla geçen ruhsal özelliklerin tümüdür.

E) Adler’e göre; insanlar eksik duygularını üstünlük 
çabalarıyla telafi etmeye çalışıp başarılı olurlarsa 
sağlıklı bir kişilik gelişimi ortaya çıkar.

7. Ufuk derslerinde son derece başarılı olan 5. sınıf öğ-
rencisidir. Sınıfta en yüksek puanı alabilmek için dü-
zenli çalışmakta ve amacına bu şekilde ulaşabileceğini 
düşünmektedir. Ufuk’un düzenli çalıştığında her ders-
te başarılı olacağını bilmesi ona kendini daha güçlü 
hissettirmektedir.

Sosyal öğrenme kuramı düşünüldüğünde Ufuk’un 
içinde bulunduğu durum aşağıda verilen hangi 
kavramla ilişkilendirilebilir?

A) Öz düzenleme kapasitesi
B) Öz yargılama kapasitesi
C) Öz yeterlik algısı
D) Ön görü kapasitesi
E) Dolaylı öğrenme

8. Bir grup araştırmacı, çocukların dil gelişimini incele-
dikleri bir araştırmada, ülkenin farklı bölgelerinde ya-
şayan yüzlerce çocuğu, iki yaşından on yaşına gelene 
kadar ki sekiz yıllık süreçte her iki yılda bir nicel ölçüm-
ler yaparak değerlendirmişlerdir.

Bu araştırmacıların kullandıkları araştırma deseni, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek denekli
B) Kesitsel
C) Boylamsal
D) Etnografik
E) Fenomenolojik

9. 

I. Okul başarısızlığı daha çok öğrencinin bir eğitim 
öğretim döneminden daha uzun süre hemen her 
dersten, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altın-
da başarı göstermesi durumudur.

II. Başarısız öğrenciler amaç eksikliği ve hedefe ulaş-
ma çabaları açısından yetersizlik nedeni ile bir işi 
yapmak için sık sık başkalarının yönlendirmesine 
ihtiyaç duymaktadır.

Yukarıdaki öncüllerde sırasıyla psikolojinin amaç-
larından hangilerine örnek ifadeler bulunmaktadır?

A) Açıklama – Yordama
B) Betimleme – Açıklama
C) Açıklama – Kontrol altına alma
D) Betimleme – Yordama
E) Kontrol altına alma – Açıklama
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10. Kardeş olan Zehra ve Fatma aynı okula devam etme-
lerine rağmen Zehra sınavda üniversitede istediği bö-
lümü kazanır, Fatma ise kazanamaz ve öğretim yaşamı 
sonlanır. Zehra, diş hekimliğini bitirdikten sonra kendi 
kliniğini açarak başarılı bir diş doktoru olur. Fatma ise 
lisede okul voleybol takımında oynarken kulüplerden 
birisinin dikkatini çeker ve ünlü bir kulüpte voleybolcu 
olur. 

Zehra’nın diş hekimliğini bitirdikten sonra kendi 
kliniğini açarak başarılı bir diş doktoru olması ve 
Fatma’nın ünlü bir kulüpte voleybolcu olabilmesi 
sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açık-
lanabilir?

A) Yetenek – Beceri
B) Beceri – Yetenek
C) Kişilik – Benlik
D) Başarı – Karakter
E) Mizaç - Kimlik

11. Profesyonel deneyimler, bireyin özüne indiği takdirde 
güvenli ve olumlu bir  merkez bulabilir. Bireyler ken-
dilerini anlama ve kendi yollarını çizme yeteneğine 
sahip, yapıcı değişiklikler ortaya koyabilecek, etkili 
ve üretici yaşamlar sürdürebilecek zenginliklerle do-
ludurlar. Psikolojik danışmanlar kendini vererek, özen 
göstererek davranır ve yargılamadan anlamayı başa-
rabilirlerse, büyük bir olasılıkla danışanda belirgin de-
ğişiklikler olacaktır.

Terapi sürecine ve insan doğasına ilişkin yukarıda 
verilen bilgiler, aşağıdaki psikolojik danışma ku-
ramlarından hangisinin görüşlerini yansıtmakta-
dır?

A) Birey merkezli terapi
B) Akılcı – duygusal terapi
C) Bilişsel terapi
D) Psikanalitik kuram
E) Gerçeklik terapisi

12. Psikolojik danışma sürecinde danışanın başarı-
larına hak ettiğinden daha az değer verdiğini ve 
küçük olumsuzlukları abartarak kriz durumuna 
dönüştürdüğünü fark eden psikolojik danışmanın, 
aşağıdaki psikolojik danışma kuramlarından han-
gisini kullanması sorunun çözümüne daha fazla 
katkı sağlar?

A) Varoluşçu kuram
B) Davranışçı kuram
C) Bilişsel terapi
D) Gerçeklik terapisi
E) Transaksiyonel analiz

13. Bir öğretmen, sınıfta şapka ile oturan bir öğrencisi-
nin davranışını sınıf kurallarını önemsememe olarak 
algılamış ve bu nedenden ötürü öğrencisine tepki 
göstermiştir. Ders arasında bu durumu öğrenciyle 
görüştüğünde; öğrencinin başında, geçirdiği bir kaza 
nedeniyle dikiş izleri olduğunu ve bunu gizlemek ama-
cıyla şapka taktığını öğrenmiştir.

Yukarıda ifade edilenler, psikolojik danışma ku-
ramlarında vurgulanan aşağıdaki kavramlardan 
hangisine uygun bir örnek oluşturmaktadır?

A) Bitirilmemiş işler
B) Şimdi ve burada olma
C) İlişkiye karşı direnç
D) Fenomenal alan
E) Sosyal ilgi

14. “Yakın bir arkadaşım hayatını kaybetti. Hiç beklemedi-
ğimiz anda gerçekleşen bu olay beni derinden etkiledi. 
Artık sürekli ölümü düşünüyorum. Çünkü her an ölebi-
liriz. Bu nedenle gündelik işlerime odaklanamıyorum.” 
diyen bir danışana aşağıdaki psikolojik danışma 
kuramlarından hangisi kapsamında yardımlar su-
nulması gerekir?

A) Gerçeklik terapisi
B) Çözüm odaklı terapi
C) Bireysel terapi
D) Analitik terapi
E) Varoluşçu terapi
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15. Duygusal ilişkisi içerisinde aldatılan ancak bu du-
rumu kabullenmek istemeyen, bu gerçekliği farklı 
söylemlerle açıklamaya çalışan ve aldatıldığı ger-
çeğini çarpıtan bir danışanın, aşağıdaki savunma 
mekanizmalarından hangisini kullanarak kendisini 
korumaya çalıştığını söylemek doğru olur?

A) Baskılama
B) Yadsıma
C) Yön değiştirme
D) Yüceltme
E) Ödünleme

16. Grupla psikolojik danışma oturumunda psikolojik da-
nışman “Evet arkadaşlar, şimdi yapacağımız bir etkin-
lik ile grubun kurallarını belirleyeceğiz.” demiştir. 

Buna göre psikolojik danışman grup süreci ile ilgili 
hangi beceriyi kullanmaya çalışmaktadır?

A) Bağlama
B) Paylaştırma
C) Yapılama
D) Asgari düzeyde teşvik
E) Konuşmaya açık davet

17. Danışan: Eğer evliliğimiz olsaydı şimdilerde iki yıllık 
evli olacaktık. Belki çocuğumuz bile olurdu. Eşim ola-
caktı, her anımı paylaşacaktım. Şimdi ne yapar onu 
bile bilmiyorum.

Psikolojik Danışman: Seni anlıyorum.

Buna göre, psikolojik danışmanın verdiği tepki 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu yansıtma
B) Kendini açma
C) Sessizlik
D) Asgari düzeyde teşvik
E) İlişkinin şimdi ve buradalığı

18. Bir grupla psikolojik danışma oturumunda aşağıdaki 
konuşma yer almıştır:

Cemal: İnsanların davranışlarına hiç anlam veremiyo-
rum. Tam birisini çok iyi tanıdığımı düşünüyorum, bir 
anda beklemediğim tepki verince yanıldığımı anlıyo-
rum. Bu da beni korkutuyor.

Psikolojik danışman: Cemal başkalarının davranış-
larına anlam veremediğini düşündüğün için üzülüyor-
sun. Ege de oturumun başında benzer duygular yaşa-
dığından söz etmişti.

Bu konuşmada psikolojik danışman, aşağıdaki be-
cerilerden hangisini kullanmıştır?

A) İleri empati
B) Özetleme
C) Paylaştırma
D) Bilgilendirme
E) Kendini açma

19. Psikolojik danışman 4. oturumda danışana şöyle bir 
soru yöneltmiştir: “Hep geçmişte yaşadığınız olayları 
anlattığınızın farkında mısınız?” 

Buna göre psikolojik danışmanın verdiği tepki ile 
ilgili hangisi söylenebilir?

A) İçerik yansıtmıştır.
B) Saydamlık koşulunu sağlamaya yöneliktir.
C) Yüzleştirme koşulunu sağlamaya yöneliktir.
D) Kişiselleştirme yapmıştır.
E) İlişkinin şimdi ve buradalığı koşulunu sağlamaya 

yöneliktir.

20. Psikolojik danışman, danışanı ile bilişsel yaklaşıma 
dayalı olarak, bilişsel şemalarının değiştirilmesi üzeri-
ne çalışmaya karar vermiştir. 

Buna göre psikolojik danışma süreci aşağıdaki 
hangi aşamadadır?

A) Ön görüşme
B) İlişkinin kurulması
C) Problemin belirlenmesi
D) Amacın oluşturulması
E) Strateji belirleme ve müdahale seçimi
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21. Psikanalitik yaklaşıma dayalı olarak yürütülen bir 
psikolojik danışma süreciyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Başarılı bir psikanaliz süreci, danışanın kişiliğiyle 
ilgili içgörüsünün artmasına katkı sağlar.

B) Psikolojik danışma sürecinde bilinçaltının çözüm-
lenmesi yapılır.

C) Psikanaliz sürecinde serbest çağrışım, rüya analizi 
gibi yöntemler kullanılır.

D) Danışanda direncin görülmesi istendik bir durum-
dur.

E) Danışanın semptomlarının ortadan kaldırılması bi-
rincil öneme sahiptir.

22. Varoluşçu terapide kaygıyla ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kaygı, insan olmanın kaçınılmaz bir parçası ve ge-
lişimin potansiyel kaynağıdır.

B) Kaygı, normal ve nörotik kaygı olmak üzere ikiye 
ayrılır.

C) Varoluşsal kaygı, gerçek kaygı içinde yer alır.
D) Kaygıyı yok etmek terapötik hedeflerdendir.
E) Normal kaygı, karşılaşılan olaya karşı uygun tep-

kiyi vermektir.

23. “Olmadığımız gibi olmaya çalışmak yerine, gerçekte 
ne olduğumuzun farkına vardığımız zaman değişiriz. 
Danışanların, olmaları gerektiği gibi olmaya çalışmak 
yerine şu an ki konumlarının mümkün olduğunca far-
kında olmaları önemlidir. Danışmanın görevi değişim 
ajanı olmaktan çok, danışana farkındalığını artırması 
için yardımcı olmak olmalıdır. Bu farkındalık, danışa-
nın, kişiliğinin kendisine yabancılaştığı kısımlarını tek-
rar kabul etmesine ve bunları yeniden sahiplenmesine 
olanak verir.” bakış açısını yansıtan psikolojik da-
nışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Transaksiyonel analiz
B) Bilişsel terapi
C) Gestalt terapi
D) Analitik terapi
E) Davranışçı terapi

24. (I) Deneysel olarak ortaya koyulan öğrenme ilkeleri, in-
sanların uyumunu bozucu davranışlarını düzeltmeleri-
ne yardımcı olmak üzere sistemli bir şekilde uygulanır. 
(II) Davranışçı terapistler kesinlik ve ampirik değerlen-
dirmelere sistematik olarak bağlıdırlar. (III) Terapistler 
uyguladıkları müdahalelerin tekrar edilebilirliğini sağla-
mak amacıyla müdahale hedeflerini somut nesnel te-
rimlerle ifade ederler. (IV) Müdahale hedefleri, terapist 
tarafından belirlenir. (V) Terapi süresi boyunca terapist 
problem davranışları ve bunların sürmesine neden 
olan koşulları değerlendirir. 

Davranışçı terapiyle ilgili verilen ifadelerin hangi-
sinde bilgi yanlışı vardır?

A) I  B) II C) III D) IV E) V

25. Danışan: Çalışmak hiç bana göre değil. Para kazan-
mak da benim için önemli değil.

Danışman: Geçen oturumda dünyayı dolaşmak gibi 
büyük hayallerden söz ediyordun. Çalışıp para kazan-
madan büyük hayallerini nasıl gerçekleştirmeyi düşü-
nüyorsun?

Yukarıdaki diyalogda psikolojik danışmanın kullan-
dığı iletişim becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İleri empati
B) Bağlama
C) Yüzleştirme
D) Çıkarsama tepkisi
E) Somutluk 




