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TlTMUs (FLY) TEsTi TEKN|K ŞARTNAMES|

1. Test derinlik hissi testi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Test Polaroid gözlük takılarak yapılabildiği için beraberinde 4 adet polaroid

gözlük verilmelidir.
3. Testin birinci sayfasında sinek fotoğrafı, ikinci sayfada üç sıra halinde yan

yana dizilmiş hayvan resimleri ve dokuz adet dörtlü halka grubu olmalıdır.
4. Test, polaroid gözlük takıldığında binoküler görmeye sahip bir insanın sineğin

kanatlarını havada, hayvanlardan ve halkalardan birini zeminden önde veya
geride algılayabileceği şekilde yapılmış o|malıdır.

5. Çocuklar için hayvan testi 400 ile '100 seconds of arc arasında ve graded circle
test 800 ile 40 seconds of arc arasında olmalıdır.

6. Bu test ile birlikte füzyon kontro|ü için kullanılan Worth 4 nokta testi ve2 adet
uygun gözlük Verilmelidir.
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