
Zeka  
Testi Nedir?
Zeka testi neden yapılır ve neden bu teste katılmak zorundasın? Başlamanı kolaylaştırmak 
amacıyla aşağıda zeka testinin ne olduğunu, bir zeka testinin nasıl bir seyir izlediğini ve 
zeka testine katılmanın senin için neden önemli olduğunu anlatmak istiyoruz.

Zeka testlerinde bir çocuğun veya gencin kendi 
yaşıtlarına kıyasla ne kadar zeki olduğu tespit edilir. 
Burada çoğu zaman amaç senin için hangi okulun 
iyi olduğunu, devam edeceğin dil kursunun hangi 
seviyeden başlaması gerektiğini veya başka ne gibi 
desteklerin senin en çok işine yarayacağını ortaya 
çıkarmaktır. Elinden neler geldiğini göstermek için 
çok da iyi bir fırsat.

Zekanın çok çeşitli alanları vardır. Bir problemi  
aklından ne kadar hızlı ve ne kadar doğru  
çözebildiğin ve belleğinin ne kadar iyi işlediği  
bunlara iki örnektir. Bu test içerdiği çeşitli  
problemlerle zeka alanlarının baskın niteliklerini 
inceliyor. Test süreci çoğu zaman şu şekilde işliyor:

Bir test yöneticisi seninle birlikte bir masanın  
başına oturuyor ve çeşitli problemleri açıklıyor.  
Bu problemleri çözüyor ve mümkün olduğu mertebe 
doğru cevaplar vermeye çalışıyorsun. Test yöneticisi 
test sürecine ilişkin notlar alıyor. Testlerdeki  
problemlere şu örnekleri verebiliriz: Yapboz 
parçalarını birleştirmek, bir kalıbı tamamlamak, 
şeyleri akılda tutmak veya bir hikayeyi doğru  
sıralamaya getirmek. Bu sırada cevapları bulmak  
için problemlerin çözümü üzerinde bolca düşünmek  
ve problemler üzerinde yoğunlaşmak zorunda 
olman tamamen normal. Ayrıca bütün problemleri 
çözememen de tamamen normal. En iyisi sakin bir 
kafayla ve konsantre olarak çalışmandır.

Bu bağlamda önemli olan şey test sırasında konuş-
mak zorunda olmaman. Katılman gereken zeka testi 
baştan sona hiç konuşulmaksızın gerçekleşir; bütün 
kültürler ve bütün diller için bu böyledir. Bütün  
problemler resimlerle açıklanır ve cevapların için de 
sen ellerini kullanırsın. Yani, dil sorunundan dolayı 
testi anlayamayacağından hiç korkma.

Bu zeka testine katılım isteğe bağlıdır. Eğer iste-
miyorsan teste katılmak zorunda değilsin. Fakat bu 
zeka testi en iyi teşviki ve en iyi yardımı almanda 
sana yardımcı olacaktır. Bu nedenle her halükarda 
problemleri özenle çözmeye ve elinden gelenin en 
iyisini yapmaya değer.
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