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~ Türkçe ~

ATATÜRK ÇOK KİTAP OKURMUŞ

Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri çok kitap okumasıdır. 
Atatürk, kitap okumayı o kadar severmiş ki eline biraz para geçse bunun 
yarısıyla kitap alırmış.

Atatürk’ün matematik dersine olan ilgisini hepimiz biliriz. 
Matematik kitapları dışında şiir, edebiyat, tarih ve bilim alanındaki 
kitaplara da ilgi duyan Atatürk, bir de Fransızcaya merak sarmış. Bu dili 
öğrenmeye ve Fransızca kitaplar okumaya başlamış.

Atatürk, gittiği her yere kitaplarını da götürürmüş. Kitap okurken 
kâğıtlara ya da kitapların üzerine notlar alırmış. Tüm yayınları izler, 
yurtdışından kitap sipariş  edermiş. Atatürk askerlik, vatandaşlık,  
geometri gibi konularda kitaplar yazmış ve önemli birçok kitabın 
dilimize çevrilmesini sağlamıştır.

Atatürk’ün özel kitaplığında 4289 kayıtlı  kitap olduğunu biliyoruz. 
Atatürk, bu kitapları okuyarak dünya tarihi, yenilikler ve gelişmeler 
hakkında bilgi sahibi olmuş. Böylece kendi kendini yöneten, bağımsız ve 
bilimsel düşünceden güç alan bir Türkiye Cumhuriyeti hedeflemiştir. 
Atatürk’ün bu  hedefinin gerçekleşmesinde çok kitap okumasının payı 
var değil mi?

Kasım 2007 Bilim Çocuk Dergisinden alınarak düzenlenmiştir.
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~ Türkçe ~

 Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Atatürk’ün en önemli özelliklerinden birini yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Atatürk’ün kitap sevgisini nasıl anlıyoruz?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Atatürk hangi alanlara ilgi duyarmış?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Atatürk nasıl kitap okurmuş?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Atatürk’ün kitap okuma sevgisinin Türkiye Cumhuriyeti’ne ne gibi 
katkıları olmuştur?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Kitap okuma konusunda Atatürk ile benzer ve farklı yönlerinizi 

yazınız.

Benzer Yönlerimiz:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………….
Farklı Yönlerimiz:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………….
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~ Sosyal Bilgiler ~

ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK
Arda’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda  Atatürk’e 

yazdığı mektubu okuyunuz.

Sevgili Atam,
Bugün, özgürlük ve bağımsızlığımızın temelini attığın gün.

Bize bayram olarak hediye ettiğin gün. Bağımsız bir ülkede
yaşamanın ne büyük bir mutluluk olduğunu daha iyi anladım. Nedeni
ise ülkemize yeni gelen sınıf arkadaşım Mahmud. Onunla kısa
sürede iyi arkadaş olduk. Ülkemize gelmeden önce yaşadığı
sıkıntıları anlattı. Bağımsızlığımızın kıymetini çok daha iyi anladık.
Bağımsızlığımızı sana ve silah arkadaşlarına borçlu olduğumuzun
bilincine vardık.

Bu yıl bayramımızı evlerimizde kutlamak zorunda kaldık.
Sana çiçek getiremediğim ve gözlerinin içine bakarak şiir
okuyamadığım için çok üzgünüm. Ama şiirimi evde senin resmine
bakarak okudum. Evimizi bayraklarla donattık, koskocaman bir
millet olarak İstiklâl Marşımızı
okuduk. Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz
ve yaşamayacaktır. Senin bu sözünü okulda öğrenmiştim.
Ben de ülkemizin bağımsızlığının devamı için çok çalışacağıma söz
veriyorum.

Biz hepimiz, emanetinin bekçileriyiz.
Elif Ebru Doğangüzel

Atatürk’ün bizlere emanet ettiği ülkemizin bağımsızlığını
korumak için üstümüze düşen görev ve sorumluluklarımızı yazınız.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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~ Sosyal Bilgiler ~

SORUMLULUK

* Okul çalışanlarına saygılı 
davranmak                        
* Okula zamanında gelmek                                                       
* Okul eşyalarını korumak                                                            
* Ödevlerimizi zamanında 
ve özenli yapmak...

KENDİMİZE KARŞI  

*

*

*                                                                                                     

*

* Vergi vermek     

*                 

* 

*

ÇEVREMİZE KARŞI  

* Yerlere çöp atmamak                                                                 
* Çevremizi temiz tutmak                                                             
* Geri dönüşüme önem 
vermek 
* Ormanlarda ateş 
yakmamak  
* 

TOPLUMA KARŞI  

*

* 

*

* 

*Arkadaşlarının 
düşüncelerine ve haklarına 
saygı göstermek
*Arkadaşının sırrını 
başkalarıyla paylaşmamak
* 

* Anne babamıza yardımcı 
olmak                                    
* Oyuncaklarımızı toplamak                                                                                                   
* Büyüklerimize saygılı 
davranmak
* Ailemize verdiğimiz 
sözleri tutmak

HAYVANLARA KARŞI  

*

*

*

olarak tanımlanır.

vardır vardır

vardırvardır

vardır vardır

vardır vardır

Kavram haritasındaki verilmeyen yerleri doldurun.



KARE VE DİKDÖRTGENİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU BULMA

Ç = 4 x 5 = 20 birim

5 birim

5 birim

5 
bi
ri
m

5 
bi
ri
m

3 
bi
ri
m

3 
bi
ri
m

8 birim

8 birim

Karenin Çevre Uzunluğu

Ç = 4 x Bir kenar uzunluğu

Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu

Ç = ( 2 x Kısa kenar) + ( 2 x Uzun kenar)
Ç = ( 2 x 3) + ( 2 x 8)

Ç = 6 + 16 = 22 birim

Çevresi ve Bir Kenar Uzunluğu 
Verilen  Dikdörtgenin 

Verilmeyen Kenar Uzunluğunu Bulma

Ç = 24 birim

Çevre Uzunluğu Verilen 
Karenin Bir Kenar 
Uzunluğunu Bulma

?

?

Bir kenar uzunluğu 

9 birim

Ç = 26 birim

Verilmeyen kenar uzunluğu 

24 : 4 = 6 birim
9 x 2 = 18 
26 – 18 = 8
8 : 2 = 4 birim 

~ Matematik ~
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Aşağıda verilen kare ve dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını örnekteki 
gibi bulunuz (Kareli alanlardaki karelerin bir kenarı bir birimdir.).

6 
bi

ri
m

Ç = 4 x 6 = 24 birim

~ Matematik ~
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Aşağıda kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgenleri çizip çevre 
uzunluklarını bulunuz (Kareli alanlardaki karelerin bir kenarı bir birimdir.).

Bir kenarı: 4 br
Karenin çevresi:

Kısa kenarı: 3 br
Uzun kenarı: 6 br
Dikdörtgenin çevresi:

Bir kenarı: 7 br
Karenin çevresi:

Kısa kenarı: 5 br
Uzun kenarı: 6 br
Dikdörtgenin çevresi:

Bir kenarı: 6 br
Karenin çevresi:

Kısa kenarı: 2 br
Uzun kenarı: 7 br
Dikdörtgenin çevresi:

~ Matematik ~
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~ Matematik ~

ÇEVRELERİNİ HESAPLAYALIM
Koyun Doli, yavru kuzular ve kendisinin kalabileceği geniş bir ağıl aramaktadır. 

Aşağıdaki ağılların çevresini hesaplayarak en geniş ağılı bulabilir ve Doli’ye yardımcı 
olabilirsin.

?

15 m

11 m

15 m

11 m

9 m

16 m

9 m

16 m

12 m

12 m 12 m

12 m

10 m 10 m

13 m

1 m 1 m8 m

20 m
5 m

20 m

5 m



UZUNLUKLARI TAHMİN ETME

Tahminim
………………

Tahminim
………………

Ölçüm Sonucu
………………

Tahminim
………………

Tahminim
………………

Tahminim
………………

Tahminim
………………

Tahminim
………………

Tahminim
………………

Aşağıdaki şeritlerin uzunluğunu uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin 
edip yazınız. Daha sonra cetvelle ölçüp gerçek uzunluğunu yazarak 
sonuçlarınızı karşılaştırınız.

9

Ölçüm Sonucu
………………

Ölçüm Sonucu
………………

Ölçüm Sonucu
………………

Ölçüm Sonucu
………………

Ölçüm Sonucu
………………

Ölçüm Sonucu
………………

Ölçüm Sonucu
………………

~ Matematik ~



UZUNLUK ÖLÇÜSÜ PROBLEMLERİ

Yarım metresi 16 lira olan 
kumaşın 4 metresi kaç liradır?

Aşağıdaki problemlerin çözümünü yanlarındaki kutulara yapınız.

Bir araç 4 saatte 360 km yol 
alıyorsa yarım saatte kaç metre
yol alır?

670 cm uzunluğundaki kumaşın  
3 m’si ile masa örtüsü dikilmiştir. 
Geriye kaç mm kumaş kalmıştır?

1 m 35 cm uzunluğunda dikilen bir 
fidanın boyu bir yıl sonra 1m 64 cm
olmuştur. Fidan bir yılda kaç mm 
uzamıştır? 

Ahmet’in evi ile okulunun arası
2 km’dir. Okula yürüyerek giden 
Ahmet’in  bir adımı 45 cm’dir.
Ahmet 1000 adım attıktan sonra
yürüyeceği kaç metre yol kalır?

10

~ Matematik ~

Yarım metresi 16 lira olan 
kumaşın 4 metresi kaç liradır?
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~ Matematik ~

ÇEVRE UZUNLUKLARINI KARŞILAŞTIRALIM
Aşağıda verilen geometrik şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayalım. 

Aynı satırdaki şekillerden çevresinin uzunluğu büyük olanı işaretleyelim.

5 cm 

5 cm 

7 cm 

9 cm 8 cm

 

8 cm
 

3 cm

 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

5 cm 

3 cm 

5 cm 

5 cm 

4 cm 4 cm 

4 cm 4 cm 

2 cm 2 cm 

4 cm 

4 cm 

4 cm 
4 cm 

4 cm 

4 cm 

7 cm 7 cm 

7 cm 7 cm 

5 cm 

4 cm 

3 cm 
2 cm 

3 cm 

8 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

5 cm 5 cm 

5 cm 

1 cm 

5 cm 

7 cm 7 cm 4 cm 
4 cm 

4 cm 

4 cm 

4 cm 1 cm 

1 cm 1 cm 

9 cm 

6 cm 6 cm 
6 cm 

8 cm 
1 cm 

10 cm 

8 cm
 

8 cm
 

7 cm 

8 cm 

5 cm 

 

1) 

2) 

3) 

4)  

5) 

8 cm 

9 cm 9 cm9 cm
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~ İngilizce ~

MY FRIENDS
1) Study these words.

tall short slim old young middle-agedplump

ugly beautiful ugly handsome

2) Look at the pictures and match.

1.He is tall and slim.

He is handsome.

He has short fair hair.

2.She is tall.She is old.

She has wavy white hair.

3.He is short.He is young.

He has big eyes.

4.She is tall and slim.

She is young and beautiful.

She has wavy blonde hair.

5.He is short.He is old.

He has grey hair.

6.She is young.She is short.

She has straight fair hair.
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2) Complete the sentences

~ İngilizce ~

My name is Carolina.

I am …………. and slim.

I have ……….………………….

My name is Tony.

I am young.

I am ……………… .

I have ……………… .

My name is Allie.

I am tall and ……….. .

I have ……..……………….. 
.

handsome

tall

plump

young

beautiful straight fair hair

long blonde hair

grey hairshort curly hair

a moustache

short blonde hair

long wavy dark hair

I am Tim.I am middle-aged.

I have a beard and ………….

I have straight ……………. .

My name is Kathy.

I am …………….

I am tall and slim.

I have ……………… .

I am Daisy.

I am …………..

I am short.

I have ……………… .
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~ Fen Bilimleri ~

SES KİRLİLİĞİNİN ÇÖZÜMLERİ
 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız. Bulduğunuz 

kelimeleri bulmacaya yerleştiriniz.

1) İnşaat mühendisleri, projelerinde komşu duvarlar arasında ve 
katlar arasında ………………………. malzemeleri kullanmalıdır.

2) Araç sürücüleri, gereksiz yere ………………………….çalmamaları
konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

3) Şehirler arası yollarda, yerleşim yerlerinin yol kenarlarına sesi 
emen …………………….. yapılabilir.

4) İnsanların toplu olduğu yerlerde ……………………… sesle 
konuşulmalıdır.

5) Seyyar satıcıların ……………………… sesle bağırarak ürün satmaları 
engellenmelidir.

6) Ses kirliliğine neden olan iş yerleri, fabrika ve sanayi siteleri 
………………… dışına çıkarılmalıdır.

6

4

3

2

5

1
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~ Fen Bilimleri ~

 Aşağıdaki çocuklar yaşadıkları bazı sorunları paylaşmıştır. Bu 
sorunların sebebi ne olabilir?

Evimiz otobanın kenarındadır. Geceleri 
araç sesinden hiç uyuyamıyorum.

Çözüm:…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………….........................

Binamızın duvarlarında yalıtım 
yapılmamış. Komşularımızın sesleri 
yüzünden televizyonun sesini 
duyamıyorum. 

Okulumuz ana cadde üzerindedir. Araçların 
motor ve korna sesleri yüzünden 
öğretmenimizin anlattıklarını bazen iyi 
duyamıyoruz. Konuları anlayamıyorum.

Çözüm:…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………….........................

Çözüm:…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………….........................
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~ Fen Bilimleri ~

 Şimdi sıra sizde. Evde, okulda veya sokakta karşılaştığınız ses 
kirliliğine iki tane  örnek veriniz. Bu sorunlara çözüm bulunuz.

1) Sorun:……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Çözüm:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2) Sorun:……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Çözüm:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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~ Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ~

HAYDİ CEVAPLANDIR!

1- Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?
A. 630 B. 631 C. 632 D.629

2- Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’yi fetih
edince nereyi putlardan temizlemiştir?
A. Kâbe
B. Mescid-i Nebevi
C. Sevr Mağarası
D. Medine

3- Veda Hutbesinde;
“Müminler! Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. Rabb’iniz birdir, babanız

birdir. Hepiniz Âdem’densiniz. Âdem ise topraktandır. Hiç kimsenin
başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük,
ancak takva iledir. Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Böylece bütün
Müslümanlar kardeştir. Gönül hoşluğu ile kendisi vermedikçe, başkasının
hakkına el uzatmak helal değildir.”

Bu sözü kim söylemiştir?
A. Hz. Ebubekir
B. Hz. Ali
C. Hz. Muhammed
D. Hz. Osman

4- Hudeybiye Antlaşmasını hangi taraf bozmuştur?

A. Medineliler B. Müşrikler C. Yahudiler D. Müslümanlar
5- ” Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), hac sırasında, Arafat’ta
toplanan yüz bini aşkın Müslüman’a bir konuşma yaptı.” Onun bu
konuşmasına (hutbesine) ne ad verilir?

A. Medine Hutbesi
B. Hac Hutbesi
C. Veda Hutbesi
D. Mekke Hutbesi
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~ Serbest Etkinlikler ~

 Sizi eğlenceli bir etkinlikle tanıştıralım. Tuz seramiği yapımı çok kolay 
ve keyiflidir. Tuz hamuru tarifi ile etkinliğimize başlayalım.

HAMURUN EN KALICI HALİ: Tuz Seramiği

Malzemeler:
1 su bardağı un              
Sulu boya
1 su bardağı tuz              
Vernik   
Yarım su bardağı su        
Geniş bir kap

Yapılışı:

Kabımıza tüm malzemeleri
ekleyerek birbirine karıştırınız.
Azar azar su ilave ederek
yoğurunuz. Hamurunuz çok sert
olmamalı. Dokunduğunuzda
hafifçe ele yapışıyorsa ideal
kıvama gelmiştir. Hamur hazır
olduktan sonra parçalar koparınız.

Hamura şekil vermek için hazır kalıplar kullanabilirsiniz.
Oluşturduğunuz şekilleri 150 derecede 30 dakika fırında pişiriniz.
Bunun için de bir büyüğünüzden mutlaka yardım isteyiniz. Altlarının
kuruması için pişirme işlemini tel ızgara üzerinde gerçekleştiriniz.
Pişirme işlemi bittikten sonra tuz seramiğinizi yine tel ızgara üzerinde
soğumaya bırakarak bekleyiniz. Kurutmayı oda sıcaklığında da
tamamlayabilirsiniz. Son aşamada şekilleri sulu boya, guaj boya, parmak
boya gibi boyalarla boyayınız. Boyalar kuruduktan sonra vernik
sürebilirsiniz.
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~ Serbest Etkinlikler ~

KARE KARE KODLA ve BOYA

İlk bakıldığında karışık gelse de oldukça basit ve eğlenceli bir etkinlik 
olan kodlama ile boyamada, tabloda rakamlarla harfler yan yana verilir. 
Tabloda verilen rakamların yanındaki her harf aslında bir rengin kısaltmasıdır.

1 5B          3S         2K

Yukarıdaki tabloda verilen kodların anlamı ; 1. satırda sırasıyla 5 kare 
beyaz,3 kare sarı, 2 kare kırmızı boyadır.

Aşağıdaki verilen kodlara uygun olarak kareli alanları boyayınız.

1 7B       1K       7B
2 7B       1K       7B
3 7B       2K      6B
4 7B       3K      5B
5 7B       4K      4B
6 7B       5K      3B
7 7B       6K      2B
8 7B       7K      1B
9 7B       8K
10 15KR
11 1B       3KR      2S      3KR     2S     3KR     1B
12 2B       2KR      2S     3KR     2S     2KR     2B
13 3B       9KR      3B
14 4B       7KR      4B
15 15M
16 15M
17 15M
18 15M
19 15M
20 15M
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~ Serbest Etkinlikler ~

Kodlarda verilen kısaltmaların ifade ettikleri renkler aşağıdaki gibidir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

K    Kırmızı S    Sarı KR    Kahverengi

B    Beyaz M    Mavi 
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~ Akıl ve Zeka Oyunları ~

DARA STRATEJİ OYUNU

Oyunun Tarihçesi: Kuzey Afrika’da oynanan sıra dizilim ve inşa oyunudur.
Sahra ve Kuzey Afrika’nın komşu bölgelerinde oynanan bir strateji
oyunudur. Nijerya’nın Dakarkari halkı tarafından oynandığı bilinmektedir.

OYNAMA ŞEKLİ
1) Oyuna kura ile başlanır.
2) Oyun tahtası boş hâlde başlar. Kâğıda çizerek oynayabilirsiniz.

(şekil1)
3) Taşlar sıra ile boş oyun tahtasına istenilen yere yerleştirilir.( Sırası

gelen oyuncu her seferde sadece bir taş indirebilir). Taşlar bitene
kadar devam edilir.

4) Taşlar oyun tahtasına yerleştirilirken aynı renkten yatay veya dikey 3
taş yan yana gelemez.

5) Tüm taşlar oyun tahtasına yerleştirdikten sonra ilk başlayan oyuncu
kendi taşlarından herhangi birini boş noktaya bir birim hareket ettirir.

6) Taşlar yatay ve dikeye hareket edebilir. Çapraz hareket edemezler.
7) Amaç: Taşları hareket ettirerek yatay veya dikey olarak 3 taşı bir

araya getirmektir.
8) Bir araya getirilen her 3 taş için rakibin 1 taşı oyun dışı bırakılır.
9) 2 taşı kalan oyuncu oyunu kaybeder.

Malzeme: Kâğıt, kalem, taş (düğme veya benzeri evde bulunan cisimler)
Taş sayısı: 12+12 (farklı renklerde olmalıdır).
Oyuncu Sayısı: 2 

 Şekil 1   

NOT:  Üçlü taş 
gruplarından yeniden 
üçlü taş yapmak için en 
az iki taşın yeri 
değişmelidir. Birden 
fazla 3’lü oluşması 
durumunda, rakibin 
sadece bir taşı oyun 
dışı bırakılabilir.

Taşların konulacağı noktalar 
(5x6=30 nokta) 
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~ Akıl ve Zeka Oyunları ~

OSKA STRATEJİ OYUNU

Oyunun Tarihçesi: Oyun ilk olarak 1950'lerde Bryn Jones tarafından 
tasarlandı.
Malzeme: Kâğıt, kalem, taş (düğme veya benzeri evde bulunan cisimler)
Oyuncu Sayısı: 2 
Taş sayısı: 4+4 (farklı renklerde olmalıdır).

OYNAMA ŞEKLİ
1) Oyuna kura ile başlanır. 
2) Oyun şekil 1’deki gibi taşlar dizili hâlde başlar. Kâğıda çizerek 

oynayabilirsiniz.   
3) Sırası gelen oyuncu kendi taşlarından herhangi birini boş noktaya bir 

birim çapraz hareket ettirir (Taşlar sadece çapraz hareket edebilir 
Şekil 2).

4) Amaç: Taşlarını karşı tarafa ilk taşıyan olmaktır (Kalan tüm taşlarını 
rakibin başlangıçtaki taşlarının yerine). Kalan tüm taşlarını karşı 
tarafa taşıyan oyuncu oyunu kazanır.

5) Rakip taşın üzerinden atlayarak taş oyun dışı bırakılabilir. Her 
hamlede sadece 1 taş oyun dışı bırakılabilir (Şekil 3). Rakibin tüm 
taşları oyun dışı bırakılmaz (rakibin en az 1 taşı kaldığında, bu taş oyun 
dışı bırakılamaz).

6) Yasak: Bir taş aynı yere arka arkaya en fazla 3 kez götürülebilir. 
NOT: Rakibin taşlarını oyun dışı bırakmak sizin için avantaj olmayabilir. 
Çünkü oyunda esas olan tablada kalan taşlarını karşıya ilk taşıyan olmaktır. 
(Şekil 4)

Şekil 1 Şekil 2

Şekil 3
Şekil 4: 

Bu durumda siyah 
oyuncu kazanır.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/5890/bryn-jones&usg=ALkJrhiYdICl1skTDPFHKKe58m6M3XFdXw
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