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ALGORITHM

Sunuş

Çocuğunuzun gelişimi için hazırlanan ALGORITHM 
(Algoritma) Kitabı, TÜZDER Eğitim Metodu (TEM) 
yöntemine göre hazırlanmıştır. 

TEM’de esas olan anlayış, çocukların küçük adımlarla 
yürüdüğüdür.

Bu metotla hazırlanan kitaplarda, çocuğunuzun 
becerilerinin en üst noktaya taşınması hedeflenir.

Kitaplardaki kelimeler ifade ve hayal gücünü geliştirdiği 
gibi görsellerin adetleri ve şekilleri de görsel hafızayı 
artırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

TÜZDER tarafından hazırlanan IQ, Dikkat ve Yetenek 
Geliştiren Kitaplar Serisi; uluslararası standartlarda, çoklu 
dil seçeneğiyle hazırlanmıştır.

21. Yüzyıl Becerileri’ni geliştirici nitelikte etkinliklerden 
oluşan kitaplar, PISA ve TIMSS gibi uluslararası 
değerlendirme ölçeklerine uygun şekilde hazırlanmıştır.

“Uluslararası Eğitimde İnovasyon Merkezi” (ICIE) ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 
onaylanmış olan seri, 7+ yaş seviyesinde, 3 farklı gelişim 
kademesi düşünülerek tasarlanmıştır.

1. Level (IQ, Yetenek, Görsel Motor): Paint, Draw, Cube
2. Level (IQ, Dikkat, Problem Çözme): Find, Solve, Listen
3. Level (IQ, Mantık, Muhakeme, Strateji): Think, 
Coordinate, Algorithm

TEM uygulamasında yüksek kazanımın elde edilmesi için 
uygulamaların bu 9 kitapla eş zamanlı yapılmasını tavsiye 
ediyoruz.

Algorithm etkinlikleriyle mantık yürütme, analitik 
düşünme, dikkat-zekâ, görsel-uzamsal algı, problem 
çözme, görsel ayırdedicilik, görsel ve mekânsal algılama 
gibi bilişsel ve motor becerilerinin farklı bir yöntemle 
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Algorithm mantığı, hayatın her anında yer alan mantık ve 
problem çözme faaliyetinin temelinde yer alır. İnsanoğlu, 
bir mesele karşısında karar verirken, hesaplama veya 
tercih yaparken bilerek ya da bilmeyerek algoritma 
temelli düşünür, zihnin bu becerisine başvurur.

Günümüz teknolojisinin temelinde de bu algoritma 
sistemi ve bunun yazılım (software) olarak yansıması olan 
kodlama yer alır. Algoritma, matematik biliminin en temel 
kodlarından birisidir. Günümüz kodlama çalışmalarının da 
temelini algoritma oluşturmaktadır. Algorithm kitabıyla, 
çocuğunuz kolay ve anlaşılır bir yolla algoritma ve 
kodlamanın mantığını öğrenecektir.

Algorithm etkinlikleri; mantıksal akıl yürütme, problemi 
analiz etme, veri toplama, hataları kavrama, modelleme 
yapma gibi üst düzey bilişsel becerileri geliştirmek üzere 
planlandı. Soru şekilleri ve zorluk seviyeleri bu kazanımlar 
gözetilerek hazırlandı.

Çocuğunuz, bu uygulamaları yaptıkça muhakeme ve 
mantık, dikkat, hafıza, bütün-parça ve boyut kavrayışı, 
veri toplayarak hatayı ayırt etme becerisiyle birlikte, el 
göz koordinasyonu gelişimi hızlanacak, bu yönlerdeki 
eksiğini tamamlayacaktır.

Bu yönlerinin geliştirilmesi, onları mantık, dikkat ve zekâ 
yönüyle güçlendirdiği gibi, gösterilen hedefe 
ulaşmalarıyla da özgüven kazanmalarını sağlayacaktır. 
Bunu eğlenceli bir faaliyet olarak yaparken aynı zamanda 
özgüvenleri de artmış olacaktır.

Algorithm kitabındaki etkinlikler kıyaslama, analitik 
düşünme, mantık yürütme, parça-bütün ilişkisi, tüme 
varım-tümden gelim becerilerini geliştirmek üzere dizayn 
edildi.

Etkinlikler, aynı türden birçok kademeli göreve dayanır. Bu 
yöntem ile etkinlikler kademeli olarak daha karmaşık hale 
gelecektir. Bu durumda, çocuğun edindiği beceriler, 
etkinlikleri kolayca anlamasına ve uzmanlaşmasına imkân 
sağlayacaktır.

Yapılan zekâ testlerine ve dünyadaki uygulama ve tarama 
örneklerini göz önünde bulunduğumuzda, genellikle 
çocukların zihin yaşı ile takvim yaşı arasında ±6 aydan 36 
aya kadar farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.

Dolayısıyla, araştırma sonuçlarını da göz önünde bulun-
durduğumuzda, çocukların potansiyelini mevcudun çok 
daha ilerisine taşıyabilmek amacıyla, kitaplarımızdaki 
etkinlikler yaş farklılığı düşünülerek tasarlanmıştır.

Etkinlikleri yaparken çocuğunuzun yönerge alma ve 
takibini yapma, işitsel uyaran ile görsel uyaranı 
ilişkilendirme becerisi gelişmiş olacaktır.

Etkinlikler, ebeveyn gözetiminde olabileceği gibi, 
çocuğunuz etkinlikleri kendi kendine de yapabilir. 
Böylece, zaman içinde kendi kendine çalışma alışkanlığı 
kazanacaktır.

Geleceğimiz için us’lu çocuklar...

Introduction

This book has been prepared according to TÜZDER Education 
Method (TEM) for your child’s development. The basic philoso-
phy of TEM suggests that child grows in incremental steps.

The books prepared in this method aim to improve your child’s 
skills to the highest levels.

Di�erent types of vocabulary used in books help your child 
improve their imagination and ability of expression. Similarly, the 
books prepared according to TÜZDER Education Method follow 
a certain system to develop your child's visual memory by using 
a variety of visuals and patterns.

TÜZDER prepared a set of books to improve your children in IQ, 
attention and skills. These books have been prepared in multiple 
languages, conforming to the international standards. 

The books consist of activities designed to improve the "21st 
century skills". They have been prepared conforming to the 
international assessment scales like PISA and TIMSS.

The set is approved by The International Centre for Innovation in 
Education (ICIE). It has been designed for 7+ age groups, 
considering three di�erent developmental stages.  It consists of 
9 books in 3 levels.

LEVEL 1: (IQ, Drawing Skills, Visual Motor Skills). Paint, Draw, 
Cube.
LEVEL 2: (IQ, Attention, Problem Solving). Find, Solve, Listen.
LEVEL 3: (IQ, Logic, Reasoning, Strategy). Think, Coordinate, 
Algorithm.

In order to achieve a high gain in the TEM applications, we 
recommend the applications to be carried out with these 9 
books or in sets each of which consists of 3 books.

With the Algorithm activities, it is aimed to develop cognitive 
and motor skills such as reasoning, analytical thinking, atten-
tion-intelligence, visual-spatial perception, problem solving, 
visual distinctiveness, visual and spatial perception through a 
di�erent method.



ALGORTIHM kitabında yer alan etkinlikler, çocuğun 
kodlama ve algoritma mantığını öğrenmesini 
sağlamaktadır. Kitabın içeriği incelendiğinde, zeka ve 
gelişim testlerinin belirli alt alanlarıyla benzerlik 
göstermektedir. Bunlar;

ALGORTIHM KİTABININ ZEKA TESTLERİ İLE EŞLEŞMESİ

TEST ADI

Wisc-r/Wisc-4

St. Binet

Catell

CAS

ALT TEST ADI

Şifreleme, mantık yürütme kareleri

ve çiz çıkar alt testi

Akıl yürütme alt testi

Tüm alt testleri

Planlama alt testi
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Cevap Anahtarı İçin: 
 www.tuzderyayinlari.com



Her nesne bir yöne gidiyor.
Alttaki oklar da yönleri işaret ediyor.

Varlıkları, yönlerine göre eşleştir.

Every object moves in one direction and the arrows
below indicate the directions. Match the objects
according to their directions.
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Örnek / Sample



Renklerle kodlanmış yönleri
dikkate alarak çocuğu kitaba ulaştır.

Take the child to the book according to the
color-coded directions.
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Start

Başlangıç

Finish

Bitiş



Renklerle kodlanmış yönleri ve
sıralanmış olayları dikkate alarak

çocuğu sonuca ulaştır.

Take the child to the finishing point
according to the color-coded directions
and listed events.

ALGORITHM
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Finish

Bitiş

Start

Başlangıç



Selim, bahçelerindeki ağaçlardan meyve toplayacak.
Selim’in yolunu yön kutularına sıra ile çiz.

Tekrar edilen adımları kısaltabilirsin. 

Selim will collect fruit from the trees in his garden.
Draw Selim's way in the direction boxes in order.
You can shorten the repetitive steps.

BİTİŞ
FINISH

BAŞLANGIÇ
START
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