ÇOCUKLARIN ZEKA TESTİNDE VERDİKLERİ KOMİK CEVAPLAR

Warning: strtotime() [ function.strtotime ]: It is not safe to rely on the system's timezone
settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set()
function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most
likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Moscow' for '+03/3.0/no DST'
instead in
/home/ruhsmcom/public_html/yazilarim/l
ibraries/joomla/utilities/date.php
on line 5
6
Warning: date() [ function.date ]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You
are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In
case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely
misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Moscow' for '+03/3.0/no DST' instead in
/home/ruhsmcom/public_html/yazilarim/libraries/joomla/ut
ilities/date.php
on line 198

Wisc-R Testinde Verilen Komik Cevaplar.. :)

6-16 yaş arası çocukların wechsler çocuklar için zekâ ölçeğindeki (wisc-r) sorulara verdiği
(traji)komik yanıtlar. 12 alt testten oluşan bu ölçekte özellikle genel bilgi kısmındaki sorulara
verilen cevaplar insanı hayretlere düşürebilir. Örneğin;
Genel bilgi testi. 9 yaşındaki çocukla testi uygulayan arasında geçen diyalog.
Psikolog - İstanbul kim fethetti?
Çocuk - Recep Tayyip Erdoğan.
Psikolog - Eee, hmm peki ampulu kim buldu?
Çocuk - (hiç düşünmeden) Ak parti!
Psikolog - Etini yediğimiz iki hayvanın ismini söyler misin?
Çocuk - İnek.
Psikolog - Başka?
Çocuk - (Uzun süre düşünür) bir de domuz ama sakın anneme söylemeyin.
Psikolog - Eşeğin yavrusuna ne denir?
Çocuk - Söyleyemem çok ayıp.
Psikolog – Türkiye’nin komşularından 3 tanesini sayar mısın?
Çocuk – Türkiye’nin komşusu yok, hepsi düşman!
Aynı soruya 13 yaşındaki başka bir çocuğun cevabı - Amerika, Avustralya, Libya.
Psikolog (iç ses) – sabır, sabır, sabır...

1/3

ÇOCUKLARIN ZEKA TESTİNDE VERDİKLERİ KOMİK CEVAPLAR

7. test, sözcük dağarcığı. yaş 10.
Psikolog - Fener nedir?
Çocuk - Fenerbahçe! Sarı kanarya! Aziz başkan!

Psikolog – Türkiye’de kaç tane bölge vardır?
Çocuk - Son aldığım duyumlara göre 1000 civarı.
Psikolog - Mektup zarfına neden pul yapıştırılır?
Çocuk - Süs olsun, güzel gözüksün diye.
Daha test başlamadan doğum ve okul bilgileri alınmaktadır.
Psikolog - Doğum tarihini söyler misin?
Çocuk - Neden?
Psikolog - Ee şey öğrenmem lazım.
Çocuk - Neden?
Psikolog - Çünkü yaşına göre sorular sorucam.
Çocuk - Tamam ama kimseye söyleme.
psikolog - Peki?!?
Çocuk - Bak söz ver bana.
psikolog - Tamam söz.
Çocuk - Söylersen çok fena olur. Benim bütün şifrelerim doğum tarihim. (8 yaşındaki veletin ne
şifresi olucak, kredi kartı mı?!?)
Psikolog - Oldu, söylemem.
Çocuk doğum tarihini söyler, psikolog tam yazarken çocuk psikologun elinde kalemi ani bir
hamleyle alır.
Çocuk – Napıyosun sen ya??? bi de yazacak mısın oraya? sonra herkes görsün dimi? sen beni
aptal mı sandın??
Test falan yapılmaz.
Sözcük dağarcığı testi.
Psikolog - Kumar ne demek?
Çocuk - Babamın annemden gizli gizli oynadığı şey.
Genel bilgi testi. yaş 6.
Psikolog - Ampulu kim buldu?
Çocuk - Ben Türklerin bulmasını çok isterdim ama maalesef gavurlar buldu.

Genel bilgi testi, 12 yaşında başka bir çocuk.
Psikolog – İstanbul’u kim fethetti?
Çocuk - Ahmet sultan! yok yok Mehmet sultan! ayy hayır o diil, Eyüp sultan!!!
Yargılama testi. Çocuk 14 yaşında.
Psikolog - parmağını kanatırsan ne yapman gerekir?
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Çocuk - hastaneye giderim, ameliyat olurum, parmak nakli yaptırırım.
Psikolog (direk dış ses) - oha!
Yargılama testi. Çocuk 11 yaşında.
Psikolog - komşunun penceresinden duman ve ateş çıktığını görsen ne yaparsın?
Çocuk - itfaiyeyi ararım, anneme söylerim, komşuya haber veririm, telaş yaparım.
Psikolog - Evet sakın telaş yapmayı unutma.
- Alıntıdır – Chıp online
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