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T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

     Sevgili Öğrenciler,
Olağanüstü bir süreci yaşadığımız bu günlerde evde geçirdiğiniz süre 
içinde yaptıklarınızı not etmeniz inanın ki çok önemli. Unutmayınız ki, 
gelecek kuşaklara aktaracağımız bu tecrübeleriniz her anlamda ışık tuta-
caktır…
                                Nazan ŞENER                                      
                          Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü
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1.ETKİNLİK (Sudoku)

    Nasıl Oynanır?
    Sudoku, Uzak Doğu kökenli olup tüm dünyaya 
yayılmış her yaştan insan tarafından oynanan bir 
oyundur. Klasik sudoku 6 yatay 6 dikey sütundan 
oluşur ve bu tablo içerisinde 2×3’lük 6 bölge vardır. 
Bu oyunda amaç her bir kareye 1’den 6’ya kadar olan 
rakamları dizmektir. Ama bunu yaparken bazı kural-
lar vardır. Mesela bir sütunda aynı rakamdan iki tane 
olamayacağı gibi aynı satırda da aynı rakamdan 2 
tane bulunamaz. Ayrıca 2×3’lük bölgelerde aynı satır 
ya da sütunda olmamasına rağmen aynı rakamlar 
kullanılamaz.

ÇÖZÜMÜ:
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2.ETKİNLİK (Kelime Bulma Oyunu 3.ETKİNLİK (Görsel Dikkat)

    Nasıl Oynanır?
Kağıda 8 adet harf yazılır. Amaç en az 3 harfli en çok 
8 harfli, anlamlı bir kelime oluşturmaktır. En uzun 
kelimeyi oluşturan kişi oyunu kazanır. 

ÇÖZÜM:
Bu soru matematiksel olarak bakıldığında çözülemez. 
Çünkü 3 tane tek sayının toplamı bir çift sayı olamaz.
Fakat burada ölçmeniz gereken şey dikkatiniz!
11 ve 13 numaralı topları deliklere yerleştirirseniz 24 
elde edersiniz.
Ardından 9 numaralı topu deliğe ters yerleştirirseniz 
24 + 6 = 30 elde edersiniz.

Hangi topları deliklere yerleştirip toplarsanız 30 
elde edersiniz?
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4.ETKİNLİK (Görsel Soru - 3 Boyuttan 2 Boyuta) 5.ETKİNLİK(Görsel Mantık Sorusu)

Turuncu noktada bulunup ok yönüne bakan bir 
kişi seçeneklerden hangisini görmektedir?

Yukarıdaki görsellerden biri hariç, hepsini elini 
kaldırmadan ve geçtiğin yerden bir daha geçme-
den çizebilirsin. Peki, hangisini geçtiğin yerden 
bir daha geçmeden ve elini kaldırmadan çizmen 
imkansız?

ÇÖZÜM:
Turuncu noktada olduğumuzu ve bloklara baktığımızı 
düşünelim.
Tabanda 4 adet blok olduğu açıkça belli.
Bir üst katında sağda iki blok göze çarpıyor. Bu demek 
oluyor ki C şıkkı eleniyor.
Bir üst kata daha çıkarsak sadece sağdan ikinci bloğun 
varlığını görüyoruz.
Yani cevap:D şıkkı

ÇÖZÜM:
Bu şekillerden sadece B şıkkını, elini kağıttan kaldır-
madan ve geçtiğin yerden bir daha geçmeden çizmen 
imkansızdır.
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6.ETKİNLİK(Sözel – Dilsel Zeka Sorusu

Yukarıdaki harf sıralamasına göre, soru işaretli yere hangi harf gelmelidir?

ÇÖZÜM:
Cevap: K
Verilen harflerin sonuna “K” harfini ekleyip tersten okuduğunuzda “Kalemlik” kelimesinin ortaya 
çıktığını görebilirsiniz.
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7.ETKİNLİK (Görsel Dikkat Sorusu)

Yukarıdaki 4 şıkta yer alan şekillerden bir tanesi, koleksiyondaki şekillerden farklı. Hangisi 
olduğunu bulabilir misin?

ÇÖZÜM:
B, C ve D şıklarındaki şekillerin birer örneği koleksiyonda mevcut ama A seçeneğindeki şekle fazladan 
1 yaprak daha eklenmiştir. Dikkatli incelersen kolaylıkla görebilirsin.
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8.ETKİNLİK-Görsel & Sözel Soru

Resimde size hangi deyim anlatılmak isteniyor?

ÇÖZÜM:
“ÇOCUKTAN AL HABERİ”



11

9.ETKİNLİK-Sismograf Düzeneği Tasarlayalım

Yeryüzünde çok sayıda deprem meydana gelir. Bazı depremlerin gücü hissedilemeyecek kadar 
küçüktür. Bu nedenle herhangi bir zarara yol açmazlar. Şiddetli depremler ise büyük çapta can 
ve mal kaybına sebep olabilir. Depremlerin büyüklüğü yeryüzünde meydana gelen titreşimlere 
karşı hayli hassas olan sismograf cihazı ile ölçülür.

Nelere İhtiyacımız Var?
• Orta boy karton kutu
• Kâğıt ya da plastik bardak
• İp
• Makas
• İspirtolu kalem 
• Kurşun kalem
• Kâğıt
• Oyun hamuru
• Bozuk para, çakıl taşı ya da misket

Ne Yapıyoruz?

Ne Oldu?
 Kartonu hareket ettirmeden kâğıdı kendimize doğru 
çektiğimizde kâğıdın üzerinde düz bir çizgi oluştu. Kartonu 
sallamaya başladığımızda ise kâğıt üzerinde zikzaklı bir 
çizgi meydana geldi. Zikzak Şeklindeki çizgilerin uzunluğu, 
kartonu ne kadar güçlü salladığımıza bağlı olarak değişti. 
Sismograf da bu prensiple çalışır. Sabit duran topuzun 
ucunda bir kalem bulunur. Deprem anında topuz sabit ka-
lır, sadece kâğıt hareket eder. Böylece kalem, kâğıt üzerine 
depremin büyüklüğüne bağlı olarak zikzak Şeklinde bir 
çizgi oluştur. Bu çizgi Richter ölçeğine göre değerlendirilerek 
depremin büyüklüğü belirlenir.
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10. ETKİNLİK-Kâğıt Telkâri/Quilling Sanatı

Etkinlik için gerekli malzemeler: 
• A4 kâğıdı
•Quilling kâğıdı 
•Yapıştırıcı
•Kurşun kalem 
• Kuru boya kalemleri
Etkinliğin yapılışı: 
1-Quilling kâğıt şeritlerini rulo şeklinde saralım 
(eğer quilling kâğıdı yoksa boş bir A4 kâğıdı farklı 
renklere boyanıp 1 cm genişliğinde olacak şekilde 
şeritler halinde kesilebilir ve rulo haline getirile-
bilir). Daha sonra bu ruloları parmaklarımızın 
arasında ezerek dilediğimiz şekli verelim.

2-Palyaçonun burnunu yapmak için kâğıdın orta 
bölgesinin biraz altına kurşun kalemle bir yuvar-
lak çizelim.

3-Görseldeki gibi burnun iki yanına eğri çizgi çekip ke-
narlarına yuvarlak ağız kenarlarını çizelim, ardından 
ağız bölgesini tamamlayalım.

4-Palyaçonun çenesini yüzünün orta kısmına kadar 
getirip gözleri de çizdikten sonra kafasını çenesinin 
bitiş noktaları ile birleştirelim. Ardından kulaklarını 
çizelim.

5-Palyaçonun çizimini tamamlandıktan sonra boyama 
işlemine geçebiliriz.

6- Boya kalemleri ile palyaçoyu istediğimiz renge 
boyayalım.

7-Quilling kâğıtlarından yaptığımız ruloları palyaço-
nun saçı için kafasına yapıştıralım.
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11. ETKİNLİK

12. ETKİNLİK-BULMACA

Şifreli olarak verilen şehir isimlerini tabloyu kullanarak bulunuz ve yazınız.

Yan tarafta verilen sayıları yatay, dikey veya çapraz olarak tablodan bulup işaretleyiniz.
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13. ETKİNLİK-OnlineCram Oyunu

AboutJewels of Wisdom
A classicjewelmatchinggamewith an educationaltwist. Yourflashcardtermsappear on thejewels on 
theleft. Matchthemcorrectlywiththedefinitions on 6 theright. Sharewithyourclassmatesandseewho can 
getthehighestscore!
BilgelikMücevherleri
Bir eğitim bükülme ile klasik bir mücevher eşleştirme oyunudur. Flashcard terimleriniz soldaki mücev-
herlerde görünür. Onları sağdaki tanımlarla doğru şekilde eşleştirin. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın ve 
kimin en yüksek puanı alabileceğini görün!
StellarSpeller
Learn how tospellvocabularywordswiththisfastpacedspaceblaster. Deftlynavigatethroughrogueasteroid-
sandcollectpower-upsthatwillhelpyoutakedownthealieninvasion. You’llhaveto be accurateand a flyinga-
cetogettothe top of thescoreboard.
YıldızYazıcı
Bu hızlı tempolu uzay ateşleyici ile kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenin. Hain asteroitler arasında 
ustaca gezinin ve uzaylı istilasını etkisiz hale getirmenize yardımcı olacak güç kaynakları toplayın. Skor 
tablosunun tepesine ulaşmak için doğru ve uçan bir yıldız olmanız gerekecek. 
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14. ETKİNLİK-LEARNINGAPPS

In this digital game you need to match the word sand pictures. After you finish matching, you can che-
ck your answers by pressing the button.
Bu dijital oyunda kelime ve resimleri eşleştirmeniz gerekmektedir. Eşleştirmeyi bitirdikten sonra tik 
olan butona basarak cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Oyuna ulaşmak için kodu taratınız
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15. ETKİNLİK-Zevkli Mantık Sorusu

Soru işaretleri yerlere öyle anlamlı harfler yerleştirmelisiniz ki hem sağdaki hem soldaki kelimeler 
anlamlı hale gelsin. Bütün harfleri doğru yerleştirdikten sonra yukarıdan aşağıya doğru soru işaretli 
kelimeleri birleştirin ve cevabı görün.

ÇÖZÜM:
Cevabımız: Armut. Çözümü ise şu şekilde:
YAK(A)NIT
GİTA(R)AKET
ÜZÜ(M)ÜDÜR
KUT(U)ÇAK
FİYA(T)ARIM



17

16. ETKİNLİK-Mantık Sorusu

Evde 5 kardeş var. Cemil, müzik dinliyor. Arzu, kitap okuyor. Hakan, uyuyor. Selim, masa tenisi oynu-
yor. Peki, 5. kardeş olan Özge ne yapıyor?

ÇÖZÜM:
Özge masa tenisi oynuyor.Masa tenisi tek başına oynanamayacağı için Selim ve Özge birlikte oynuyorlar.
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17. ETKİNLİK-RESİM BULMACA 
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18. ETKİNLİK-BOYAMA 
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19. ETKİNLİK-İNGİLİZCE BULMACA “MESLEKLER”
Aşağıdaki tabloyu inceleyerek meslek isimlerini bulmaya çalışınız.

ÇÖZÜM:
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HAZIRLAYANLAR:

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - ARGE BİRİMİ
-SABRİ SALGUT / ŞUBE MÜDÜRÜ
-AHMET TOPLU / ASKE SORUMLUSU
-BURAK YILDIRIM / PEK-1 SORUMLUSU
-BÜŞRA AÇIKGÖZ / PEK-2 SORUMLUSU

TEŞEKKÜRLER


