ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ
I- Açıklama
Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına “1” yazın. Eğer
ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın.
Bölüm 1
_____ Nesneleri ortak özelliklerine göre sınıflandırmaktan hoşlanırım.
_____ Ekolojik konular benim için önemlidir.
_____ Doğa yürüyüşü ve kamp yapma benim zevk aldığım etkinliklerdir.
_____ Bahçede çalışmaktan hoşlanırım.
_____ Doğal çevremizi korumanın önemli olduğunu düşünüyorum.
_____ Nesneleri önem sırasına dizmek bana mantıklı geliyor.
_____ Hayvanlar yaşamımda önemli bir yer tutar.
_____ Evimde bir geri dönüşüm sistemi var.
_____ Biyoloji, botanik ve zooloji çalışmaktan zevk alırım.
_____ Açık havada, çok zaman geçiririm.
_____ 1. Bölüm TOPLAMI
Bölüm 2
_____ Birbirine bağlantılı/benzer şeyler arasında kolay bağlantı kurarım.
_____ Gürültü ve sesler dikkatimi çeker.
_____ Ritme göre hareket etmek bana kolay gelir.
_____ Her zaman bir müzik aleti çalmakla ilgilenmişimdir.
_____ Şiirin ahengi beni büyüler.
_____ Aklımda tutmam gereken şeyleri kafiye yaparak hatırlarım.
_____ TV veya radyo dinlerken zor konsantre olurum.
_____ Pek çok müzik çeşidinden zevk alırım.
_____ Müzikaller, tiyatro oyunlarından daha ilginçtir.
_____ Şarkı sözlerini hatırlamak bana kolay gelir.
_____ 2. Bölüm TOPLAMI
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Bölüm 3
_____ Eşyalarımı temiz ve düzenli tutarım.
_____ Adım adım yol gösteren açıklamalar çok iyi yardımcı olur.
_____ Problemleri çözmek bana kolay gelir.
_____ Organize olmayan insanlardan rahatsız olurum.
_____ Kafadan çabuk hesap yaparım.
_____ Mantık yürütülmesi gereken bulmacalar eğlencelidir.
_____ Tüm sorunlarım cevaplanmadan verilen işe başlayamam.
_____ Organize olmak/plan yapmak başarılı olmama yardımcı olur.
_____ Bilgisayar veritabanı veya muhasebe programları üzerinde çalışmayı
tatmin edici buluyorum.
_____ Her şeyin bir anlamı olmalı, aksi halde mutsuz olurum.
_____ 3. Bölüm TOPLAMI
Bölüm 4
_____ Bir organizasyonda kendi rolümü bilmek benim için önemli.
_____ Hayat hakkında tartışmaktan hoşlanırım.
_____ Din benim için önemlidir.
_____ Sanat eserlerini seyretmekten zevk alırım.
_____ Rahatlama ve meditasyon egzersizleri beni mutlu eder.
_____ Doğadaki nefes kesici güzellikteki yerleri ziyaret etmekten hoşlanırım.
_____ Eski ve çağdaş filozofların eserlerini okumaktan zevk alırım.
_____ Yeni şeyler öğrenmek onlarını değerini/önemini anladığımda daha kolay.
_____ Evrende başka zeki yaratıklar olup olmadığını merak ederim.
_____ Eski kültürler ve tarih üzerine çalışmak bana bakış açısı kazandırır.
_____ 4. Bölüm TOPLAMI
Bölüm 5
_____ En iyi başkaları ile iletişim kurarak öğrenirim.
_____ Ne kadar çok insan olursa o kadar eğlenceli olur.
_____ Çalışma grupları benim için çok verimlidir.
_____ Bilgisayarda “chat yapmayı” severim.
_____ Politikada yer almak önemlidir.
_____ Televizyon ve radyo “talkshow”ları eğlencelidir.
_____ Ben bir “takım oyuncusuyum.”
_____ Yalnız çalışmaktan hoşlanıyorum.
_____ Kulüpleri ve sosyal aktiviteleri eğlenceli buluyorum.
_____ Sosyal konular ve amaçlara önem veririm.
_____ 5. Bölüm TOPLAMI
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Bölüm 6
_____ Ellerimle çalışmaktan zevk alırım.
_____ Uzun süre hareketsiz oturmak bana zor gelir.
_____ Açıkhavada yapılan spor ve oyunları severim.
_____ İşaret dili gibi sözsüz iletişimin önemine inanırım.
_____ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
_____ El sanatları zevkli bir hobidir.
_____ Dansla ifade biçimi çok güzeldir.
_____ Aletlerle çalışmayı severim.
_____ Aktif bir yaşam biçimim var.
_____ Yaparak öğrenirim.
_____ 6. Bölüm TOPLAMI
Bölüm 7
_____ Her çeşit materyali okumaktan zevk alırım.
_____ Not almak hatırlamama ve anlamama yardımcı olur.
_____ Arkadaşlarımla muhakkak mektup ve/veya e-mail yoluyla haberleşirim.
_____ Fikirlerimi diğerlerine anlatmak benim için kolaydır.
_____ Günlük tutarım.
_____ Kelime bulmacaları eğlencelidir.
_____ Zevk için yazı yazarım.
_____ Kelimelerle oynamayı severim.
_____ Yabancı diller ilgimi çeker.
_____ Münazaralar ve kalabalık karşısında konuşmak hoşuma gider.
_____ 7. Bölüm TOPLAMI
Bölüm 8
_____ Ahlaki inançlarımın tamamen bilincindeyim.
_____ Konuyla duygusal bağım varsa en iyi şekilde öğrenirim.
_____ Adil olmak benim için önemlidir.
_____ Davranışlarım, öğrenmemi etkiler.
_____ Sosyal adalet ile ilgili konular beni ilgilendirir.
_____ Tek başına çalışma da grup çalışması kadar verimli olabilir.
_____ Bir şeyi yapmaya karar vermeden önce neden yapmam gerektiğini
bilmeliyim.
_____ Başkalarına yardım amaçlı yapılan işlerde rol almayı severim.
_____ Bir yanlışı düzeltmek için protesto etmekten ya da imza vermekten
kaçınmam.
_____ 8. Bölüm TOPLAMI
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Bölüm 9
_____ Fikirleri kafamda canlandırabilirim.
_____ Bir odayı yeniden düzenlemek benim için eğlencelidir.
_____ Çeşitli medya araçlarını kullanarak sanat çalışmaları yapmaktan zevk
alırım.
_____ Grafiksel araçları iyi kullanmak hatırlamama yardım eder.
_____ Gösteri sanatları çok tatmin edicidir.
_____ Muhasebe programları tablo ve grafik yapmak için elverişlidir.
_____ 3 boyutlu bulmacalardan çok zevk alırım.
_____ Müzik videolarını canlandırıcı bulurum.
_____ Zihnimde resimler oluşturarak bazı şeyleri hatırlarım.
_____ Harita okumakta başarılıyımdır.
_____ 9. Bölüm TOPLAMI
II- Puanların hesaplanması
Şimdi her bölümden aldığınız toplam puanı 10’la çarparak aşağıdaki tabloya
yazın:
Bölüm
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOPLAM

Çarp
X10
X10
X10
X10
X10
X10
X10
X10
X10

Sonuç
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III - Değerlendirme :
Bölüm 1 – Bu sizin doğaya yönelik gücünüzü yansıtır.
Bölüm 2 – Bu sizin müzik yönünden güçlü olduğunuzu ifade eder.
Bölüm 3 – Mantık yürütmede başarılısınız.
Bölüm 4 – Felsefeye yatkınsınız.
Bölüm 5 – İletişim yönününüz güçlü.
Bölüm 6 – Kinestetik yönünüzün güçlü olduğunu gösterir.
Bölüm 7 – Sözel yanınız güçlü.
Bölüm 8 – İçinizdeki gücü kullanmakta başarılısınız.
Bölüm 9 – Görsel gücünüzü gösterir.
Hatırlayın:





 Herkeste tüm zeka çeşitleri bulunur!
 Sahip olduğunuz zeka çeşitini güçlendirebilirsiniz!
 Bu envanter kısa bir araştırma ürünüdür - değişebilir!
 Çoklu Zeka çeşitlerinin amacı insanları yaftalamak değil onları
güçlendirmektir!
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