
                                                                                    

ERGEN VE YETİŞKİN DEĞERLENDİRME TESTLERİ 

 A.Duysal-Motor Algı Değerlendirme testleri: 

Dunn Duyu Profili Değerlendirme Testi: İş ve uğraşı terapisti Winnie Dunn 

tarafından geliştirilmiştir. Adult-adolesan (erişkin) duyusal profili testi, 10 yaş 

üstü kişilere uygulanır.  

         B. Kişilik Analiz Testleri-Psilolojik Testler 

 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI):  Bireyin kişisel ve 

toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. İnsanın 

kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesine yardımcı olmak için 

profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla kullanılır. 

 Tematik Algı Testi(TAT): 30 resim ve 1 boş karttan oluşan psikolojik bir kişilik 

testidir. Bu testte kişiliğin, çatışmalar, baskın dürtüler, ilgi alanları ve güdüler 

gibi altta yatan dinamiklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kişilerden gördükleri 

resimler hakkında başı, ortası ve sonu olan birer hikaye yazmaları istenir. Bireyin 

kişiliğini, davranışları ve altında yatan motivasyonlarını açıklamayıamaçlar. 

Draw A Person (bir insan çiz) testi:  Çocuğa yönerge doğrultusunda  çizdiği insan 

figürü üzerine sorulan sorular ve yapılan  görüşmeyle, psikolojik değerlendirme 

imkanı sağlayan psikolojik bir tekniktir. Çizdiği insan figürünün çocuğun kendisi ve 

çevresiyle ilgili tutumunu yansıttığı düşünülür. İnsan figürü çocuğun iletişim 

problemlerinden kardeş kıskançlığına, depresyondan aile içindeki sorunlarına 

kadar pek çok konudaki duygularına ve kişiliğine,  içindeki sorunlarına kadar pek 

çok konudaki duygularına ve kişiliğine  ilişkin ipuçları verir, ruh halini yansıtan 

ayrıntıları içerir. 

BEIER: Yansıtma tekniklerinden olan bu test, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara 

uygulanmaktadır geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve 

duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da 



kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan 

sorunlarda tespit edilmektedir. 

         C. Zeka Testleri 

Catell 2A Zeka Testi:  Cattell Zeka Testi çocuklara ve ergenlere uygulanan 

performans odaklı zeka testidir.  Bu test, 6- 14 yaş arası bireylere 

uygulanmaktadır. Performans ile zeka seviyesini ölçen bir testtir. 4 alt testten, 

dört ayrı puan elde edilerek kişinin zeka seviyesi hesaplanır. Sınırlandırılmış süre 

uygulaması vardır, bu süre 25 dakikadır. Kültürden bağımsız olan Cattel zeka 

testi tüm toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. 

Yaş ve eğitim gruplarına göre bu formlar ayrılır. 

 Catell 3A Zeka Testi:  Üniversite öğrenimi almış veya almakta olan bireylere 

uygulanan zeka testidir. 

 Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi:  Zekanın özel bir komponentini ölçen, 

küplerden oluşmuş, çocukların analitik düşünme becerisini ve zekasını ölçen özel 

bir testtir. 

 Porteus Labirentleri Testi:  Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir 

şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir. 

 Standardize Mini Mental Test:  Bireyin kognitif fonksiyonlarını 5 alt alanda 

değerlendirebilen yaygın ve pratik kullanımı olan bir değerlendirmedir. 
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