ZEKA VE ZEKA TESTLERİ

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

v Zeka, kişinin zihinsel becerileri ve bilgi dağarcığı, problem çözmek ya da toplumda değer
gören sonuçlara ulaşma kapasitesidir.

v Zeka kapasitesine etki eden etmenlerse çeşitlidir. Genetiğin tartışılmaz önemli bir yeri
vardır. Tek yumurta ikizleriyle yapılan çeşitli araştırmalar, kardeşlerin birbirlerinden ayrı
yetiştirildiklerinde bile zekâ seviyelerinin az çok birbiriyle eşit düzeylerde olduğunu ortaya
koyuyor.

v Ancak tüm bu bulgular bir yana, en az genetik kadar önemli bir faktör de "çevresel koşullar
ve yetiştirilme şekilleridir. Öyle ki, kendi çabalarımız, maruz kaldığımız uyaranların çeşitliliği,
yetiştiğimiz aile ortamı zekâ düzeyimizi arttırabiliyor.

v Bu artış, yeni sinir ağlarının oluşumu gibi fizyolojik kaynaklı olabileceği gibi, bilgilerin uzun
ve kısa süreli belleğimizdeki işleyiş kalitesi gibi psikolojik süreçlerimizde de kendisini benzer
şekilde gösteriyor.

v

Zeka testi nedir?
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Kişilerin zihinsel becerilerini ölçebilmek ve onları zihinsel beceri konusunda diğer insanlarla
karşılaştırabilmek amacıyla geliştirilen ölçümlerdir.

·
Zekaya ilişkin öne sürülen ilk fikirler ve kişilerarası zihinsel becerileri karşılaştırabilme
motivasyonu tarih öncesinde 2200'lü yıllara dek uzanıyor. Bu tarihlerde, Çinli hükümdarların
hizmetçi alımlarında geniş çaplı yetenek testleri uygulattıkları biliniyor.

v 19. yy. sonlarına doğru.
19.yy.ın sonlarına doğruysa günümüz zeka testlerinin temelleri atılmaya başlanıyor. O yıllarda
Francis Galton kişilerin zeka kapasitelerini duyumsal ayrım yapabilme yetileri ve motor
koordinasyonlarıyla ölçmeye çalışıyor.

v Alfred Binet :
Francis Galton'dan hemen sonra Alfred Binet ve arkadaşları günümüzde en sık kullanılan zeka
ölçümlerinin ilk ipuçlarını vermeye başlıyor. Her ne kadar temel amaçları çocuklara zihinsel
gerilik tanısı koyabilmek olsa da, geliştirdikleri ölçümler genel hatlarıyla günümüz zeka
testlerinin de ilham noktasıdır. Binet, Galton'dan farklı olarak zekanın kişinin bellek, yargı ve
anlama gibi karmaşık alanlardaki performansına dayalı olduğunu düşünüyor.

v Zeka Yaşı:
Bu kavram ilk olarak çocukların zihinsel gelişimine atfen 1908 yılında Binet ve Simon tarafından
ortaya konuluyor. Zeka yaşı, testte çocuğun hangi yaşa aralığına giren skoru aldığına göre
belirleniyor. Örneğin, 5 yaşındaki bir çocuğun zeka testindeki performansı yüksekse, zeka
yaşının daha yüksek olduğu söylenebiliyor.

v IQ = (Zihinsel Yaş / Kronolojik Yaş) x 100
Haliyle ortalama bir zekaya sahip kişinin zihinsel ve kronolojik yaşı aynı olacağından skoru 100
olarak öngörülüyor.
! IQ ya da Stanford-Binet testinin geliştirilme amacı okul performansını ölçebilmekti. Ne yazık ki
bu skor bugün, hayatın diğer alanlarında da kişinin başarılarının büyük bir göstergesiymiş gibi
ele alınıyor.

Wechsler Zeka Testleri
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v Yetişkin ve çocuklar için ayrı uyarlamaları olan Wechsler Zeka Testleri, gerek sözel gerekse
dil dışındaki zihinsel yetenekler ölçmeyi hedefleyen pek çok alt testten meydana geliyor.

v Zeka testlerinde ortaya çıkabilecek en büyük sorun dil sorunu. Kültürden kültüre uyarlama
gerektiren bu testler ana dilde alınmadıkça düşük skor verebiliyor.

v Sözel Alt Testler
Dilin de sembollerden (harfler) meydana geldiğini düşünecek olursak sembolik düşünce ve dil
becerilerini
ölçen bu testlerde genel bilgi dağarcığı, aritmetik yetenekler, kısa süreli hafızada sayı tutabilip
onlarla işlem
yapabilme ve sözcük bilgisi sınanıyor.

v Sözel Olmayan Performans Alt Testleri
Resim düzenleme (sırası karıştırılmış karikatür parçalarını sıraya koyma) ve resim tamamlama
(bir resimdeki
eksik elemanları bulma) becerileri sınanıyor.
Genel bir IQ skorundan * Sözel anlama (kişi dille ne kadar iyi düşünebiliyor)
* Algısal düzenleme (kişi görsel figürlerle ne kadar iyi düşünebiliyor)
* Kısa süreli bellek ve
* İşlem hızı da ölçülüyor.

v

Wechsler Zeka Testinde Kullanılan Soruların Benzer Örnekleri

Sözel Alt Testler Anlama: "İşleyen demir ışıldar." sözü ne anlama geliyor?
Aritmetik: Bir çocuk 1 km. yolu 10 dakikada koşuyorsa, bir dakikada yolun ne kadarını koşar?
Benzerlikler: "Yavaş" ve "Hızlı" sözcüklerindeki ilişki/ benzerlik nedir?
Rakam Sayma: Okunan sayıları geriden başa doğru tekrarlayınız:
"8-4-2-1-9".

v

Performans Alt Testleri
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Resim Tamamlama: Verilen resimlerdeki eksikliklerin ne kadar zamanda ve ne kadar doğrulukla
bulunduğunu ölçüyor.

v Küp Dizaynı: Kırmızı ve beyaz şekillerin benzerlerine kadar çabuk ve doğru bir şekilde
yapılıyor, bu beceriyi ölçüyor.

v Resim Düzenleme: Herhangi bir hikâyeyle bağıntılandırılan resimler dizisinin ne kadar
çabuk ve doğru bir şekilde sıralandığına bakıyor.
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