
1. WİSC R TEST YORUMLAMA  
 SÖZEL TESTLER daha çok öğrenmeyle ilgilidir. 
 PERFORMANS TESTLERİ Dikkatle ilgilidir. 
 Sözel Puan normal veya düşük, Performans yüksekse ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (10-30 

ise ÖÖG, 30 üzeri nörobiyolojik muayene şart epilepsi olabilir.) 
 Sözel Puan yüksek performans puanı düşükse DİKKAT EKSİKLİĞİ (Fark 15 üzeri ise DEHB, 10-

14 arası ise ilaç gerekmez dikkat çalışmaları yeterli, 40 üzeri ise nörobiyolojik muayene) 
2. WİSC R TEST YORUMLAMA 

ŞİFRE 
 Orta ve üzeri ise motivasyon yüksek, olumlu kişilik yapısı, anksiyete ile başa çıkma 

kapasitesi iyi 
 17 ve üzeri ise nörolojik muayene gerekli, epilepsiden şüphelenilir 
 Düşük ise kararsız, motivasyon düşük, performans kaygısı fazla, depresyon olabilir,  

3. WİSC R TEST YORUMLAMA 
RESİM TAMAMLAMA 

 Nesneyi tamamlamada zorlanıyorsa düşük puan almışsa; büyümeyi reddetme (regresyon), 
dış dünya ile ilişki zayıf özgüven düşük, histerik. İhtiyaçları karşılanmıyor olabilir. 

 Ortalamanın üzerinde puan almışsa çevresiyle iyi geçinen cana yakın ama yüzeysel ilişki 
kuruyordur. 

 Ortalama puan iyi ilişki kuran, sosyal ilişkileri iyi ama alıngan 
 Hiç cevap vermezse paranoid, negatif semptomlu psikoz 
 Ayrılma, bağlanma, tutma gibi kelimeler kullanıyorsa ayrılık anksiyetesi. 
 Çabuk ve yanlış cevap veriyorsa dürtü kontrol bozukluğu 
 Çabuk ama doğru cevap veriyorsa denetim kurma eksikliği. 
 Cevap vermeme varsa davranış bozukluğu veya paranoya. 
 Gereksiz detaylara saplanıp kalıyorsa OKB 

4. WİSC R TEST YORUMLAMA 
RESİM DÜZENLEME 

 Puanı orta ve üzeri ise dışa dönük, önceden düşünen, vicdani gelişimi iyi. 
 Puanı ortalamanın altında ise içe dönük, duygusal, sosyal fobi, dürtü kontrol zayıf. 
 0,1,2 puan almışsa psikotik projektif test gerekli. 
 Karta değer biçiyorsa (haketmiş, yazık) kişilik bozukluğu yönünde örgütleme. 
 Kartları yukarı aşağı yönde sıralama yapıyorsa kişilik bozukluğu ve beden imajında zayıflık. 
 Sıralama doğru hikaye yanlış ise psikoz. 
 Sıralama yanlış hişkaye doğru ise DEHB 
 Kartları almaya çalışıyorsa Paranoya veya anksiyete. 
 BOKS beğeniyorsa saldırganlık 
 PİKNİK Beğeniyorsa oral dönem fiksasyonu, yeme bozukluğuna bakılmalı. 
 YANGIN Beğeniyorsa anksiyete, otorite figürü ile çatışma. 
 YAĞMUR Süper ego baskısı, anne figürü ile çatışma. 

5. WİSC R TEST YORUMLAMA 
ARİTMETİK 

 Ortalamanın üzerinde ise entelektüel, adaptasyon iyi, akıl yürütme becerisi iyi, şizoid kişilk 
örgütlenmesi olabilir. 

 Ortalamanın altında puan almışsa otoriteyle çatışma, anksiyete, paranoid semptom ve 
ruhsal sorunlar. 

 Cevap vermek istemezse karşı çıkarsa histerik veya antisosyal. 
6. WİSC R TEST YORUMLAMA 

ARİTMETİK 
 Aritmetik düşük sözel testler ortalaması düşükse organik kökenli bir bozukluk olabilir. 
 Aritmetik Yüksek sözcük dağarcığı düşükse stres, anksiyete, disasiyasyon olabilir. 



 Diğer ortalamalar düşük ancak Aritmetik ve sayı dizisi oortalamanın üstündeyse şizoid 
kişilik. 

7. WİSC R TEST YORUMLAMA 
GENEL GİLGİ 

 Genel bilgi orta ve üzeri ise okula uyumlu, motive olan entelektüel dışa dönük bir çocuk. 
 Genel bilgi ortalamanın altındaysa içe dönük, aile bağları düşük, aile içi etkileşim zayıf, 

annenin füzyonu var. 
 Sosyal kültürel seviyeyle uyumlu olmasını bekleriz. 
 İçerik aşırı zenginse OKB 
 Unuttum diyerek düşük puan alıyorsa histeri olabilir.  
 Bir an için hatırlayamıyorsa, dilimin ucunda diyorsa anksiyete performans kaygısı. 
 Sadece bu düşük diğerleri yüksekse ilk ortam anksiyetesi vardır. 
 Yavaş yanıt veriyorsa depresyon olabilir. 
 Yavaş ve süreyi çok aşıyorsa majör depresyon, nörolojik bozukluk veya pre psikoz olabilir. 

8. WİSC R TEST YORUMLAMA 
SAYI DİZİSİ 

 Düz puanı düşük Ters puanı yüksekse nörolojik bozukluk olabilir. 
 Düz puanı yüksek Ters puanı çok düşükse anksiyete ve depresif olabilir. 
 Puan orta üstü ise entellektüel 
 17 ve üzeri ise şizoid kişilik 
 Puan orta altı ise sosyal ama anksiyete  

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• PARÇA BİRLEŞTİRME 

(BEDEN İMAJI TESTİ) 
 Parçaları hiç bir araya getiremiyorsa disosiyasyon, pre-psikoz 
 Parçaları birbirine vuruyorsa, çalıyorsa antisosyal 
 Puanı orta üzeri ise bağımsız beden imajı olumlu, yaratıcı, disiplinli duygulanımı olumlu. 
 Puanı Orta altı ise anksiyete, depresif, öz bakım düşük, beden imajı bozuk, uyum sorunu 

var 
 17 puan üzeri ise Dismorfik, yeme bozukluğu 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• KÜPLERLE DESEN 
 Küpleri evirip çeviriyorsa iç görü zayıf, deneme yanılma yoluyla öğrenir. 
 Önce Kırmızı beyaz tarafı yerleştiriyorsa iç görü iyi 
 Yapıp bozuo tekrar yapıyorsa OKB 
 Karta ve şekle bakmadan yapıyorsa dürtü kontrol bozukluğu. 
 KD yüksekse akıl yürütme, soyut düşünme, yargılama ve iç görü iyi 
 KD Düşükse Somut düşünür, davranışları yavaş, depresyon, ayrılık anksiyetesi ve bağımlılık 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• YARGILAMA (Süper ego) 
• Dış ve iç gerçeği ayırt etme testidir. 
 Histerik çocuklar endişelenir. Kaçarım, giderim gibi cevaplar verir. 
 Anti sosyal çocuklar tepkisiz kalır umursamaz cevaplar verir. Hoşa giderek bakar. 
 OKB; ya… ya… ya da gibi ikilemli cevaplar verir. 
 Pre Psikoz; Alakasız cevaplar verir. 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• YARGILAMA (Süper Ego) 
• Orta ve Üzeri puan almışsa gerçeği test etme, farkındalığı iyi, sosyal uyumu iyi, süper ego 

gelişimi olumlu. 
• Ortalamanın altında puan almışsa dürtüsel, vicdani gelişim zayıf, gerçeği değerlendirme 

zayıftır. 
• 17 puan ve üzeri almışsa süper ego baskısı fazla dış odaklı. 



• 0,1,2 veya 3 puan almışsa kesin psikozdur. 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

BENZERLİKLER (Ego) 
• Orta ve üzeri bir puan almış ise iç görü iyi, terapiye yatkındır. 
• Ortalamanın altında bir puan almışsa katı, esneklik yok, ilaç desteği gerekli, öz güven 

düşük, yetersiz kişilik yapısı. 
• Somut ve basmakalıp cevaplar veriyorsa, mutlaka projektif test uygulanmalıdır. Çünkü bir 

patoloji gizlidir. 
• Çocuk 8 yaş ve üzerinde ise, benzerlik yerine farklılıktan bahsediyorsa immatüre (bebeksi) 

dir. Muhtemelen küçük kardeşi vardır. Çocukluk travması da yoklanmalıdır. 
• Unuttum hatırlamıyorum cevapları paranoid veya karşı gelme bozukluğu olabilir. 
• Hiç cevap yoksa veya benzemiyor diyorsa OKB 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• SÖZCÜK DAĞARCIĞI 
 Orta ve üzeriyse bilimsel düşünen, entellektüel, obsesif ve paranoid semptomları olabilir. 
 Tek başına ortalamanın altındaysa öz güven düşük, sosyal fobi ve anksiyete olabilir. 
 17 ve üzeri ise şizoid kişilik yapısını düşünürür  

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• SÖZCÜK DAĞARCIĞI 
 SD ve Genel Bilgi düşükse  

majör depresyon 
 Hem genel zeka, hemde SD ve GB düşükse  

pre - psikoz   
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

• SÖZCÜK DAĞARCIĞI 
 SD ve Benzerlikler düşükse  

Yeni başlamış akut psikiyatrik bir sorun olabilir. 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

Küplerle Desen 
             Küplerle desen standart puanı düşük 
Performan puanı ort. ezeri ise 

• Mutlaka nörolojik muayene gereklidir. 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

Küplerle Desen 
             Küplerle desen standart puanı yüksek 
Parça birleştirme düşük ise 

• Beden imalı zayıftır.  
• KD ve PB puanın paralel gitmesi beklenir. 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
Labirent 

 Çekingen çocuk testidir. 
             Orta ve altı puan almış ise 

• Dürtü kontrolü zayıf, performans anksiyetesine çabuk girer. 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

Labirent 
             Orta ve üzeri puan almış ise 

• Sözel olarak kendini ifade edemeyen çekingen bir çocuktur. 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

Labirent 
             2, 1 veya 0 standart puan almış ise  

• Frontal bölgede sorun vardır, nöropsikolojik bir muayene gerektirir. (stroop uygulanabilir) 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 



• «Genel Bilgi» alt testi «Sözcük dağarcığı» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Genel Bilgi» yüksek  

fakat  
«Sözcük Dağarcığı» düşükse 

 Çocuğun kendini ifade etme becerisi düşüktür. 
 Kaygı problemi olabilir. 
 Depresyon olabilir. 
 Ailenin sosyo ekonomik durumu yüksekse depresyondan şüphelenilir. 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• «Genel Bilgi» alt testi «Sözcük Dağarcığı» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Genel Bilgi» düşük  

fakat  
«Sözcük Dağarcığı» yüksekse 

 Çocuğun kendini ifade etme becerisi yüksektir. 
 Akademik başarısı zayıf ama sosyal alanlarda başarılı olabilir. 
 Ailenin sosyo ekonomik durumu yüksekse anne baba ile çocuk arasında etkileşim azdır. 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• «Benzerlikler» alt testi «Parça Birleştirme» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Benzerlikler» ort. altı  

fakat  
«Parça Birleştirme» ort. üstü ise  

 İşitsel öğrenme zayıftır. Dersi çok dinleyemez, dikte zayıftır. 
 Not tutarak, çetele tutarak, yapacağı işleri sıralayarak daha fazla başarı sağlar. 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• «Benzerlikler» alt testi «Parça Birleştirme» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Benzerlikler» ort. üstü  

fakat  
«Parça Birleştirme» ort. altı  

 Sözel okuması yetersiz, ders notları zayıftır. 
 Genel Bilgi düşük ise tahmin yolunu kullanır. Yazılı sınavlardan düşük fakat testlerden 

yüksek alır. 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

• «Benzerlikler» alt testi «Parça Birleştirme» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Benzerlikler» ort. altı  

«Parça Birleştirme» ort. altı ise  
 Görsel  ve işitsel becerileri zayıftır, sanatsal alanlarda daha başarılı olabilir. 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• «Sayı Dizisi» alt testi «Şifre» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Sayı Dizisi» ort. altı  

fakat  
«Şifre» ort. üstü ise  

 Endişe yüksek performans kaygısı yaşıyor olabilir. 
 Kopya ve dikte etmede iyidir. Not tutarak daha başarılı olur.  

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• «Sayı Dizisi» alt testi «Şifre» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Sayı Dizisi» ort. üstü 

fakat  
«Şifre» ort. altı ise  

 Gözlerinde rahatsızlık olabilir, göz muayenesi gerekebilir. 
 Algıyı organize etmede sıkıntı olabilir. Bol bol açıklama yapılmalı, bilgi notlar yazılarak tek 

tek çalışılmalı 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 



• «Sayı Dizisi» alt testi «Şifre» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Sayı Dizisi» ort. altı 

fakat  
«Şifre» ort. altı ise  

 Dürtü kontrol bozukluğu 
 Konsantrasyon güçlüğü olabilir.  

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• «Genel Bilgi» alt testi «Resim Tamamlama» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Genel Bilgi» ort. üstü 

fakat  
«Resim Tamamlama» ort. altı ise  

 Gözlem kapasitesi zayıftır, ezbere yatkınlık vardır. Çok tekrarla öğrenilir. 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

• «Genel Bilgi» alt testi «Resim Tamamlama» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Genel Bilgi» ort. altı 

fakat  
«Resim Tamamlama» ort. üstü 

 Gözlem önemli, kopyalama becerisi yüksek. Okurken ve yazarken görsel destek verilmeli 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

• «Genel Bilgi» alt testi «Resim Tamamlama» testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Genel Bilgi» ort. altı 

fakat  
«Resim Tamamlama» ort. altı 

 Hem görsel hem işitsel bellek kontrol eilmeli. İşitme problemi olabilir. Bender, benton veya 
stroop uygulanabilir. 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• “Yargılama” alt testi “Resim Düzenleme” testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Yargılama» ort. üstü 

fakat  
«Resim Düzenleme» ort. altı ise  

 Bağımlı çocuktur, bağımsızlık desteği verilmeli.  
 Dinleyerek öğrenme ön planda, kendi başına öğrenme sınırlı. Öğrenirken birine ihtiyaç 

duyar. Defter tutmak istemez.  
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

• “Yargılama” alt testi “Resim Düzenleme” testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Yargılama» ort. altı 

fakat  
«Resim Düzenleme» ort. üstü ise  

 Derste başarılı ama çok ders çalışmak istemez, gizil öğrenmede iyidir.  
 Antisosyal davranışları olabilir. 

• WİSC R TEST YORUMLAMA 
• “Yargılama” alt testi “Resim Düzenleme” testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Yargılama» ort. altı 

fakat  
«Resim Düzenleme» ort. altı ise  

 Deneyime dayalı öğrenmelerde yetersizsizdir. 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

• “Aritmetik” alt testi “Küplerle Desen” testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Aritmetik» ort. altı 

fakat  
«Küplerle Desen» ort. üstü ise  

 Ders çalışırken yanında birini ister. 



 Genelde hesaplamalarda zayıftır. Bol örnek soru çözmelidir. 
• WİSC R TEST YORUMLAMA 

• “Aritmetik” alt testi “Küplerle Desen” testiyle ilişkilendirilerek yorumlanır. 
• «Aritmetik» ort. üstü 

fakat  
«Küplerle Desen» ort. altı ise  

 Somut öğrenir. 
 El yazısı yazmada zayıftır, düz yazıyı daha iyi yazar. 
 Şifreleme ve somutlaştırarak öğretilmelidir. 

 


