
İLKOKULLAR   KAĞIT   KALEM   OYUNLARI 

 

1.SINIFLAR 

1-ÖRÜNTÜ:(6+6 PUAN) iki soru 

Sayı veya şekil örüntüsü olabilir. Sayı örüntüsü iki boşluk olarak, tek değişkenli artan  

veya azalan şekilde olacak. 

 

2-KİBRİT ÇÖPÜ: (6+6 PUAN) iki soru 

Tek çöp değiştirerek, toplama veya çıkarma işlemi ile bir basamaklı sayılarla olacak. 

Çözüm,  hem çizgi veya işaretle gösterilip hem de rakamlarla yazılacak. 

 

3-ABC  BAĞLAMACA : (6+6 PUAN) iki soru 

ABC üç harfli olarak, 5x5 noktalı  diyagram üzerinde olacak. 

 

4-SİHİRLİ  PİRAMİT: (6+6 PUAN) iki soru 

İki soru da beşli piramit olacak. 

 

5-SUDOKU:(6+6 PUAN) iki soru 

İki soru da 4’lü(4x4) diyagram  ve  8(sekiz) dolu olacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- 3.- 4. SINIFLAR 
 

1-ABC  BAĞLAMACA:(3+3 PUAN) 

 

2.SINIFLAR: ABCD harfleriyle,  6x6 noktalı olacak. 

3.SINIFLAR: ABCDE  harfleriyle,  7x7 noktalı olacak. 

4.SINIFLAR: ABCDEF  harfleriyle,  8x8  noktalı olacak. 

 

2-KELİME  TAMAMLAMA: (4+4 PUAN) 

2.SINIFLAR: Üç satırlı, hedef  kelime üç heceli olacak. 

3.SINIFLAR: Dört  satırlı, hedef  kelime dört heceli olacak. 

4.SINIFLAR: Dört  satırlı, hedef  kelime dört  heceli olacak. 

 

3-KUTU  SİL :(3+3 PUAN) 

2.SINIFLAR: İki kutu silerek, en fazla iki basamaklı sayılarla; toplama /çıkarma işlemi 

veya işlemleri ile olacak. 

3.SINIFLAR: İki kutu silerek, en fazla iki basamaklı sayılarla; toplama / çıkarma/  

çarpma  işlemi veya işlemleri ile olacak. 

4.SINIFLAR: İki kutu silerek, en fazla iki basamaklı sayılarla;  toplama /çıkarma / 

çarpma / bölme  işlemi veya işlemleri ile olacak. 

 

4-KENDOKU: (4+4 PUAN) 

2.SINIFLAR: 3X3’lü diyagramda,   toplama /çıkarma  işlemi veya işlemleri ile olacak. 

3.SINIFLAR: 4X4’lü diyagramda,   toplama /çıkarma / çarpma  işlemi veya işlemleri 

ile olacak. 

4.SINIFLAR: 4X4’lü diyagramda,   toplama /çıkarma / çarpma / bölme  işlemi veya 

işlemleri ile olacak. 



 

5-RESFEBE: (4+4 PUAN) 

 Cevabı, kelime grubu olmadan tek kelime olacak. 

 

6-SUDOKU: (4+4 PUAN) 

2.SINIFLAR: 4X4’lü diyagramda,  6  kutu dolu  olacak. 

3.SINIFLAR: 6X6’lı  diyagramda,  14 kutu dolu  olacak. 

4.SINIFLAR: 6X6’lı  diyagramda,  12 kutu dolu  olacak. 

 

7-ANAGRAM:(2+2+2+2 PUAN) 

Dört kelime,  tanımlı  olarak  sorulacak.  

 

8-KİBRİT ÇÖPÜ: (4+4 PUAN) 

2.SINIFLAR: Tek çöp değiştirerek, toplama veya çıkarma işlemi ile bir basamaklı 

sayılarla olacak. Çözüm,  hem çizgi veya işaretle gösterilip hem de rakamlarla 

yazılacak. 

3.SINIFLAR: Tek çöp değiştirerek; toplama , çıkarma veya çarpma  işlemi ile bir ve 

iki basamaklı sayılarla olacak. Çözüm,  hem çizgi veya işaretle gösterilip hem de 

rakamlarla yazılacak. 

4.SINIFLAR: Tek çöp değiştirerek; toplama , çıkarma, çarpma veya bölme  işlemi ile 

bir ve iki  basamaklı sayılarla olacak. Çözüm,  hem çizgi veya işaretle gösterilip hem 

de rakamlarla yazılacak. 

 

 

 

 

 



KUTU  OYUNLARI 

 

MANGALA: (5+5 PUAN) 

İki oyun oynanır. Eşitlik halinde 2,5 puan alınır. Rakip hazineye  taş bırakılmaz. 

 

REVERSİ:(10 PUAN) 

Taş çevirmek zorunludur, taş çevirme pozisyonu yoksa pas geçer. Oyun sonunda 

pullar eşit ise 5’er puan alınır.   

 

ABALONE :(10 PUAN) 

Rakibin 6  taşını oyun alanı dışına çıkaran 10 puan alır. 

 

PENTAGO:(10 PUAN) 

Taş bırakılır, herhangi bir tabla çevrilir. Yatay, dikey, çapraz 5’li(beşli) yapan 10 puan 

alır.Oyun sonunda taşlar biter beşli yapılamazsa berabere biter, 5’er puan alınır. 

 

SKİPPTY :(10 PUAN) 

Oyun sonunda en fazla set(seri) yapan, setler eşit ise averajı fazla(set dışı pul) 10 puan 

alır.Averaj da eşit ise berabere olur 5’er puan alınır. 

 

HEDEF 5 :(10 PUAN) 

En fazla 5 yapan 10 puan alır. Eşitlik halinde 5’er puan alınır.  

 

 İlçe Soru Hazırlama Komisyonu 


