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Bu alan MED’den gelecek



Önsöz

Teknolojinin hızla geliştiği ve 

hayatımızın her alanına yenilikler 

getirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Kendimizi 

ve dünyayı anlayabilmek, sorunlarımızı 

çözmek ve doğru kararlar verebilmek için 

sağlıklı bir beyne ihtiyacımız var. Bilişsel 

becerilerimizi geliştirmek ve zinde tutmak 

için zihinsel egzersizler yapmalıyız. 

Bedensel egzersizlerin vücudumuza 

sağladığı yararların benzerlerini zihinsel 

egzersizler de beynimize sağlar.

Zeka, öğrenme, öğrenilenden yararlana-

bilme, yeni durumlara uyum gösterebilme 

ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği 

olarak tanımlanıyor. Zekasını fark etmek, 

ona değer vermek ve ondan daha fazla 

yararlanmaya çalışmak her yaştaki insanın 

en çok önem vermesi gereken konuların 

başındadır. Düşünmek, merak etmek, 

soru sormak, araştırmak, yeni şeyler 

öğrenmek hiçbir zaman vazgeçilmeyecek 

alışkanlıklar olmalıdır. 

Bu alışkanlıkların kazanılmasında ve 

korunmasında Zeka Oyunları çok 

güçlü bir role sahiptir. Sebep-sonuç 

bağlantıları oluşturma, farklı çözüm 

yolları arama, disiplinler arası ilişkiler 

kurma, kendini sınama, gelişimini izleme 

gibi kazanımlarıyla herkes için hem 

öğreten hem de eğlendiren bir rehber 

niteliğindedir.

Zeka Oyunları eğitiminin amacı 

öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerine 

katkı sağlamak, daha önce karşılaşmadıkları 

sorunlar karşısında çözümler üretebilme, 

var olan sorunlara ise farklı ve yeni 

çözüm yolları bulabilme alışkanlıkları 

kazandırmaktır.

Oyun/soru tiplerinin ve örneklerinin yer 

aldığı bu kitabın öğretmenlerimize ve 

öğrencilerimize yararlı olmasını diliyorum.
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Psikomotor Hız Gps (Psikomotor speed)

15.

8.1.

9.2.

10.3.

11.4.

12.5.

13.6.

14.7.

CHC Kapsamında bu güne kadar tanımlanmış 
geniş yetenek alanları şunlardır:

Bu yeteneklerden ilk onu üzerinde en fazla 

çalışılmış olanlardır. Geniş yetenek alanlarına 

ilişkin sınıflamalar yeni çalışmaların ışığında 

zenginleşmeye devam etmektedir. 

Kristalize Zeka Gc (Crystallized Intel-

ligence)

Akıcı Zeka Gf (Fluid Intelligence)

Niteliksel Akıl Yürütme Gq (Quantitat-

ve Reasoning)

Okuma ve Yazma Becerisi  Grw (Rea-

ding & Writing Ability)

Kısa Süreli Bellek Gsm (Short-Term 

Memory)

Uzun Süreli Depolama ve Geri Ça-

ğırma Glr (Long-Term Storage And 

Retrieval)

Görsel İşlemleme Gv (Visual Proces-

sing)

İşitsel İşlemleme Ga (Auditory Pro-

cessing)

İşlem Hızı Gs (Processing Speed)

Karar/Tepki Süresi/ Hız Gt (Decision/

Reaction Time/Speed)

Genel Bilgi Gkn (General Knowledge)

Dokunsal Yetenekler Gh (Tactile 

abilities)

Kinestetik Yetenekler Gk (Kinesthetic 

Abilities)

Koku alma yetenekleri Go (Olfactory 

Abilities)
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KADEME 1
Sorular:
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KADEME 2
Sorular:
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KADEME 3
Sorular:
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Şekilde aynı büyüklükte sekiz adet 
eşkenar üçgen görülüyor. Dört 
adet kibrit alarak bu üçgenlerin 
sayısını dörde indiriniz. (Açıkta kibrit 
kalmayacak)

Şekildeki kibrit çöplerinden üçünü 
alarak geriye üç adet üçgen bırakın.

Şekilde üç kare, bir eşkenar üçgen 
görülüyor. Dört adet kibritin yerini 
değiştirerek üç eşkenar üçgen, bir kare 
elde ediniz.
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