
ANALOJİ ALIŞTIRMALARI
ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMA :

       (I)      (II)

(I) ile (II) arasındaki ilişkinin benzeri hangi iki şekil 
arasında vardır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

ÇÖZÜM:

(I) de düz çizgiden oluşan kapalı bir şeklin içerisinde 
eğri çizgiden oluşan içi beyaz kapalı bir şekil vardır. 
İçteki şekil dışa, dıştaki şekil içi siyaha boyanarak iç 
kısma getirilerek (I) den (II) oluşturulmuştur. İç içe 
olan şekilleri oluşturan çizgilerin birbirleriyle ortak 
noktası yoktur.
Açıklanan ilişki (F) deki iki şekil arasında vardır.



KAVRAM OLUŞTURMA ALIŞTIRMALARI
ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMA
I. GRUP

II. GRUP

I. gruptaki şekillerin ortak özelliğini taşıyan ancak 
ikinci gruptaki şekillerden herhangi biri ile ortak 
özelliği olmayan şekil hangi seçenekte verilmiştir?

A)  B)  C)

D)  E)  F)

ÇÖZÜM :

I. Gruptaki Şekillerin Ortak Özellikleri:
 a) Düz çizgilerden oluşturulmuş. Eğri çizgi yok.
 b) Biri diğerinin içinde farklı iki tür şekil.
II. Gruptaki Şekillerin Özellikleri:

 a) Eğri çizgilerden oluşturulmuş. Düz çizgi yok.
 b) Biri diğerinin içinde aynı tür iki şekil.
 c) Bir şeklin içinde aynı tür iki şekil.
 d) İçteki şekil veya şekiller dıştaki şekille aynı tür 

ancak içi dolu veya beyaz.

I.  gruptaki şekillerin ortak özelliklerini gösteren II. 
gruptaki şekillerle ortak özellik göstermeyen şekil 
(E) seçeneğine verilmiştir.



KURALI BULUP UYGULAMA 
ALIŞTIRMALARI

ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMA :
Aşağıdaki işlem basamakları iki şekil arasındaki 
() etkileşiminin sonuçlarını göstermektedir.

  (I)   () 
 (II)   () 
(III)   () 
(IV)   () 

Buna göre; (V). işlem basamağında soru işareretinin 
yerine hangi şekil gelmelidir?

(V)   () ?

A)  B)  C)  D)  E) 

ÇÖZÜM:
(I) işlem basamağında () etkileşimine göre;  şekli  
 şeklinden daha etkilidir.  >  diyebiliriz.

(II) işlem basamağında () etkileşimine göre;  
şekli  şeklinden daha etkilidir.  >  diyebiliriz.

 >  ve  >  etkileşim derecelerini birleştirirsek; 
 >  >  sıralamasını yapabiliriz.

(III) işlem basamağında () etkileşimine göre;  
şekli  şeklinden daha etkilidir. (II) de ulaştığımız 
sıralamayı dikkate alırsak;
 >  >  >  sıralamasını yapabiliriz.

(IV) işlem basamağında () etkileşimine göre;  
şekli  şeklinden daha etkilidir. (III) de ulaştığımız 
sıralamayı dikkate alırsak,
 >  >  >   >  sıralamasına ulaşabiliriz.

(V) işlem basamağında soru işaretinin yerine;  şekli, 
 şeklinden daha etkili olduğundan  şekli gelme-
lidir.

Aşağıdaki alıştırmalar benzer akıl yürütme yoluyla 
yapılacaktır.

DÖNÜŞTÜRME ALIŞTIRMALARI

ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMA :

(I)  <  grubunda    gösterimine uygun 
dönüşüm yapılırsa;  <   oluyor.

(II)  <  grubunda     gösterimine uygun 
dönüşüm yapılırsa;  <    oluyor.

(III)  <  grubunda     ve     gös-
terimlerine uygun dönüşümler yapılırsa;   
oluyor.

Buna göre;
(IV)  <  grubunda    ve    
dönüşümleri yapılırsa hangi grup oluşur.

A)  B)  C) 
D)  E)  F) 

ÇÖZÜM:
  <  grubunda      gösterimine uygun 
dönüşüm yapmak için < sembolünün sağ tarafındaki 
 şekli üçgene dönüştürülerek  grubu oluşturulur.
 <  grubunda    gösterimine uygun 
dönüşüm yapmak için < sembolünün sol tarafındaki 
 şekli içi siyah üçgene dönüştürülerek  grubu 
oluşturulur. Doğru cevap E seçeneği.
Dönüştürme başlığı altındaki sorular benzer akıl 
yürütme yoluyla yapılacaktır.



SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI

ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMA :

     (I)          (II)       (III)      (IV)     (V)          (VI)

Yukarıdaki şekillerden hangi üçü ortak özellikleriyle 
aynı grupta (sınıfta) yer alır?

A) I, II ve III  B) II, III ve IV
C) I, III ve IV  D) II, V ve VI
E) III, IV ve V  F) III, IV ve VI

ÇÖZÜM:
(I), (III) ve (IV) ile gösterilen şekillerde iç içe 
aynı türde iki şeklin bulunması, bu şekilleri diğer 
şekillerden ayırır. İç içe iki aynı tür şeklin bulunduğu 
(I) , (III) ve (IV) aynı sınıfta yer alır.
Sınıflandırma başlığı altında verilen alıştırmalar ben-
zer akıl yürütme yoluyla yapılacaktır.

YASAL UYARI

Görsel Zekâ Alıştırmaları’nın ve orijinal görsel 
dökümanların telif hakları Sebahattin Dilaver’e aittir.

Bu sitede yer alan Görsel Zekâ Geliştirme 
Alıştırmaları, bireysel kullanıma açıktır. Kaynak be-
lirten yazılar silinmeden veya değiştirilmeden kâr 
amacı gütmeyen bireysel kullanım serbesttir.

Hangi amaçla olursa olsun, kurumların veya 
şahısların dökümanları çoğaltması, toplu kullanıma 
sunması telif haklarını ihlâl eder.Basın ve yayın 
organlarının kaynak belirterek bu sitedeki materyali 
kullanması serbesttir.

Telif haklarının ihlâli ceza mahkemelerinin yetki 
alanına giren suç oluşturur.

Telif haklarının ihlâli, eser sahibinin haklarına 
saldırıdır. Emeğe saygısızlıktır. Etik değildir. 
Haramdır.


