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Hız Kazandırma k�tabı �le çocuklara d�kkat, görsel algı, odaklanma, problem 
çözme, planlama ve akıl yürütme becer�ler� kazandırmaya çalışılmıştır. 
K�taptak� konu testler� benzerl�kler, analoj�ler, örüntüler, s�metr�, tablolar, 
ş�freler, küpler, şek�ller� b�rleşt�rme ve şek�ller�n özell�kler�n� (boyut, b�ç�m, 
konum, açı, sayı, desen) fark etme olarak sınıfl andırılmıştır. Bu sayede 
çocukların gel�şt�r�lmes� gereken becer�ler�n�n bel�rlenmes�, test k�tapçığının 
sonunda bulunan Gel�ş�m Tablosu �le de çocuğun b�l�şsel gel�ş�m�n�n tak�p 
ed�lmes� amaçlanmıştır. 
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Konu Testi  1        Benzerlikler

Her sıranın başında bulunan şekilleri dikkatle inceleyiniz. Şekillerin ortak 
özelliklerini belirleyiniz. Cevap şıklarında bulmanız gereken şekil, bu ortak 
özelliğe sahip olmalıdır.

Bazen başta sadece iki örnek şekil verilebilir. Bu iki şekil oldukça farklı 
görünebilir. İki şekil de olsa, ikisinin hangi yönden birbirine benzediğini 
belirlemelisiniz. Doğru cevap bu özelliklere sahip olmalıdır.

a b c d e

a b c d e

1

a b c d e

2

a b c d e

3

a b c d e

4

a b c d e

5

Sol baştaki gruba ait olan şekil hangisidir? Harfini daire içine alarak gösteriniz.

Örnek:




