
ANASINIFLARI AZO TURNUVASI 

KAĞIT OYUNLARI (60 PUAN) (30 DAKİKA) 

1. SUDOKU (10 PUAN) 

 İki adet Sudoku oyunu olacaktır. 

 Her oyunun doğru tamamlanması halinde 5'er (beşer) puan, toplam 10 puan kazanılacaktır.  

 Her bir oyun 16 (4x4) Kareli kutuda 5 boşluk (bilinmeyen) ile hazırlanacaktır. 

 Cevaplar öğrenci tarafından yapıştırma (sticker) şeklinde yapıştırılacaktır. 

 Puan alınabilmesi için tüm yapıştırmaların doğru yapıştırılması, boş kare kalmaması 

gerekmektedir. Aksi takdirde puan kazanılamaz. 

 

2. FARK BULMACA(10 PUAN) (İki Resim Arasında) 

 İki adet "İki Resim Arasındaki 5 Fark" Bulmacası sorulacaktır. 

 Resimler arasındaki 5'er fark bulunacaktır. 

 Bulunan her bir fark için 1 puan, toplamda 10 puan verilecektir. 

 

3. DİKKAT TOPLAMA (10 PUAN) (Şekilde kaç kare, kaç üçgen var gibi) 

 "Gördüğünüz şekilde kaç adet üçgen bulunmaktadır? Kaç adet kare gizlidir?" vb. sorulardan 

2 (İki) adet sorulacaktır. 

 Her sorunun altında 3 (Üç) şık bulunacak ve öğrenci bunlardan birini işaretleyecektir. 

 Her doğru cevap 5(beş) puandır. 

 

4. GÖLGESİNİ BULMA (10 PUAN) 

 2 (İki) adet nesneleri gölgeleriyle çizerek eşleştirme sorusu sorulacaktır. 

 Her bir soru 5 nesne ve 5 gölgesinden oluşacaktır. 

 Her doğru eşleştirme 1(bir) puan, toplam 10(on) puandır. 

 

5. ÖRÜNTÜ (10 PUAN) 

 1 (Bir) adet örüntü sorusu sorulacaktır.(Şartnamedeki 2 soru, 1 soru olarak değiştirilecektir.) 

 Soruda 5 satır şekilli örüntü olacaktır. 

 Boş yere gelmesi gereken şekil, 

örüntünün sonunda bulunan 3 şekil 

arasından işaretlenecektir. 

 Her satırdaki doğru örüntü 2(iki) puan, 

toplamda 10(on) puandır. 

 

6. SİHİRLİ PİRAMİT 

 2 (İki) adet soru sorulacaktır. 

 1.soruda 4 katlı piramit; 2.soruda 5 katlı piramit bulunacaktır. 

 Piramitte yukarıdan aşağıya doğru her rakam bir kez kullanılarak çizilerek birleştirilecektir. 

 Her bir doğru 5(Beş) puan, toplam 10 puandır. 

 



ANASINIFLARI AZO TURNUVASI 

KUTU OYUNLARI (40 PUAN) 

1. EQUILIBRIO (10 PUAN) 

 Yapılması istenen şekil siyah-beyaz şekilde çoğaltılarak her bir öğrenciye verilecektir. 

 Şeklin yapılması için öğrencilere 5 (beş) dakika süre verilecektir. 

 Tüm öğrenciler ayrı ayrı masalarda aynı anda oynayacaklardır. 

 Her masada bir hakem bulunacaktır. 

 Öğrenciler kutunun içinden çıkan kitapçıktaki ilk 10 sayfada bulunan şekillerden 

sorumludurlar. 

 Şekli tamamlayan öğrenci "Tamam!" dediğinde ya da süre dolduğunda hakem tarafından 

kontrolü yapılacak ve doğru şekle 10 puan verilecektir. Süre içerisinde yanlış şekil yapılmış 

ve öğrenci "Tamam!" demişse herhangi bir uyarıda bulunulmayacak 0 (sıfır) puan 

verilecektir. 

 

2. HEDEF 5 (10 PUAN) 

 Tüm pullar bitene kadar oynanacaktır. 

 Pulların tamamı atılıp bitince hakem tarafından setler sayılacaktır. 

 Öğrencilerden yatay-dikey ve çapraz olmak üzere en çok 5'li seti yapmaları istenecektir. 

 Yapılan ilk 5'li setin devamında yapılacak 6.7.pul atışları set olarak sayılmayacaktır. 

 En çok 5'li seti yapan kazanacak ve 10 puan alacaktır. 

 0-0, 1-1,... vb. beraberlikte her iki öğrenciye 5'er puan verilecektir. 

 

3. SKIPPITY (10 PUAN) 

 2 (İki) öğrenci oynayacaktır.Taşlar gelişi güzel dizilecek,süre olmayacak. 

 Oyun oynanırken pulların karışmaması, dökülmemesi, yerlerinin oynamaması için hakemler 

dikkat etmelidirler. 

 5 renkten oluşan her bir set sayılacaktır. Setleri çok olan oyunu kazanır ve 10 puan alır. 

 Setler eşitse, pulları çok olan oyuncu oyunu kazanır ve 10 puan alır. 

 Setlerin ve pulların eşit sayıda olması halinde her iki öğrenciye de beşer puan (5+5) verilir. 

 

4. KATAMİNO (10 PUAN) 

 Oyunun kutusundan çıkan kitapçıktaki "Küçük Slem"den 1 adet 4'lü ve 1 adet 5'li penta 

oynanacaktır. 

 Şekiller siyah-beyaz olarak çoğaltılıp öğrencilere verilecektir. Öğrenciler kutu içerisinden 

doğru parçaları kendileri seçip yerleştireceklerdir. 

 4'lü penta için 2 (iki);  5'li penta için 2 (iki) dakika süre verilecektir. 

 Süresi içerisinde doğru yapanlara 10 (on) puan verilecektir.Her bir soru için 5 er puan 

toplamda 10 puan verilecektir. 

 

                                                                                                                                         İlçe Soru Hazırlama Komisyonu 


