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olmaya çalışıyoruz.

	 “Eğitim, her yerdedir.” sözünü tam manasıyla yaşadığımız şu günlerde, yavaş yavaş okullarımızın 
havasını solumaya başladık. Anakucağının değerli hazineleri okul öncesi çocuklarımız ve birinci 
sınıflarımızın ardından, meslek liselerimiz ile birlikte ilkokullarımız, 8. sınıflarımız ve üniversite yolcusu 
12. sınıflarımız da okullarına kavuştular.  Kademeli bir yakınlaşmanın, tedbirlerle beslenen bir okul 
ortamının sıcaklığını zamanla hepinize yaşatacağız. Sabrınıza hayranız, topyekûn verdiniz emeğe layık 

ordusunun değerli tüm neferleri,
	 Dünyanın en güzel çocukları, onları aile sevgisiyle büyüten kıymetli velilerimiz ve eğitim 

Deniz EDİP                     
İl Millî Eğitim Müdürü

ŞİMDİ OKULLU OLDUK...

“Lütfen çok so ru s or,  çok merak et, çok araştır”.
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
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	 Şimdi bize düşen her daim sabırla, emekle çalışmak ve birlik beraberlik içinde yolumuza devam 
etmek…

	 Güzel günlere az kaldı...

Sevgilerimle...

ve umutlarımızı hep taze tutacağız.

	 Tüm bunların yanında en büyük dostunuz kitaplarınız ve size en yakın kütüphaneleriniz. Okumaya 
ayırdığınız her an, her şeyden çok daha kıymetli. Özlediğimiz tüm güzel günlere birlikte kavuşacağız 

nasibinize vesile olalım.
	 Beklentiler, hayallerle ve emeklerle gerçekleşir. Siz hayal edin. Bizler de gerçekleştirme yolunda 

hayatınıza bir katkı sunma yolunda gayret gösteriyoruz.
	 İmkânlar dahilinde EBA’ya ulaşmanız için çabalıyor, eksiği tamamlamaya çalışıyor, her gün 



        Kıymetli Velilerimiz, Değerli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,
       dünyayı kasıp kavuran covid-19 ile mücadele her geçen gün katlanarak 
devam etmekte. Eğitim camiası olarak siz değerli paydaşlarımızın yanında 
olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu zorlu süreçte ’ben’ değil ’biz’ olmayı 
başarabilirsek eğer adım adım yürüdüğümüz bu yolda koşa koşa varacağız 
ulaşmak istediğimiz hedeflere. Bizler de Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

“Çalışmak sıkıntıyı,  kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. ” 

ÖDEV TAKİP SİSTEMİ

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam

    

ADIM ADIM ATTI ĞIMIZ  HER SAĞLAM ADIM GELECEĞİMİZ İN TEMİNATI  OLACAKTI R

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: İhsan ERBEK
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olarak bu zorlu süreçte adım adım yürümekten koşa koşa hedeflerine ulaşmayı hedef edinen örnek çalışmaları sizinle 
paylaşacağız. Bu örnek çalışmalarımızın bazıları ulusal çapta ses getirmiş bir kısmı da yerel düzeyde ilimizde örnek 
uygulama kategorisine girmiştir. Haydi şimdi bu çalışmalara birlikte bakalım…

ÖDEV TAKİP SİSTEMİ

        Müdürlüğümüze bağlı AR-GE  koordinasyonunda her hafta yayımlanmak üzere 1. sınıftan 12. sınıfa kadar 
ev ödevleri hazırlandı. Ödevler için linklere tıklayabilirsiniz.

1.Hafta
 Ödevleri

2.Hafta 
Ödevleri

3.Hafta 
Ödevleri

4.Hafta 
Ödevleri

Link

Link

Link Link

   12 Ekim Pazartesi günü itibariyle ilkokul kademesinde tüm sınıf düzeylerinde, 
ortaokul kademesinde 8. sınıflarda ve ortaöğretim kademesinde 12.sınıflarda eğitim 
öğretim faaliyetleri pandemi kurallarına dikkat edilerek başladı. Umudumuz odur ki 
diğer tüm öğrencilerimiz de bir an önce okullara dönsün. 

http://siirt.meb.gov.tr/www/il-milli-egitim-mudurlugumuzun-koordinasyonunda-hazirlanan-4-hafta-ev-odevleri-yayimlandi/icerik/962
https://siirt.meb.gov.tr/www/il-milli-egitim-mudurlugumuzun-koordinasyonunda-hazirlanan-2-hafta-ev-odevleri-yayimlandi/icerik/957
https://siirt.meb.gov.tr/www/il-milli-egitim-mudurlugumuzun-koordinasyonunda-hazirlanan-1-hafta-ev-odevleri-yayimlandi/icerik/951


        Müdürlüğümüz Fatih Projesi Koordinesinde ilimiz geneli kurulan 24 EBA Destek Noktasında imkânı olmayan 
öğrencilerimiz istedikleri zaman bu merkezlerden faydalanabileceklerdir. Ayrıca http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr/ 
adresinden öğrencilerimiz kendilerine en yakın EBA Destek Noktalarını görebilecektir.

Örnek olması adına kurulan birkaç EBA Destek Noktasını sizlerle paylaşalım istedik.

“Bize kıymet kazandıran şeyler yaptığımız işlerdir. ” 

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: İhsan ERBEK
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EBA DESTEK NOKTALARI

01
02

0403

Hilmi 
Yavuz 

Ortaokulu

Zeynep 
Hatun 

M.T.A.L.

80.Yıl 
Ortaokulu

06

Şehit 
Davut İlbaş 
Ortaokulu

05

Eruh İMKB 
YİBO 

Ortaokulu

Milli 
Egemenlik 

Anadolu 
Lisesi

http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr/


başarılarının devamını dileriz. 

    Cuma Aksoy Öğretmenimiz Kurtalan Anadolu Lisesinde Fizik Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Öğretmenimiz 
öğrencilerimize faydalı olmak adına youtube kanalı açmaya karar verir. Kanalında Fizik dersi ile ilgili konu anlatımları, 
bakanlığın yayımladığı kazanım testlerinin çözümleri, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yayımladığı haftalık ev ödevleri 
çalışmalarının çözümleri vb. onlarca faydalı video bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenimizin Kurtalan’da başlattığı kitap 
kampanyası ilimizin dört bir yanına yayılmaktadır. Mümin Sekman’ın Her Şey Seninle Başlar kişisel gelişim kitabının 
öğrencilerimiz tarafından okunması için büyük gayret göstermektedir. Şimdiye kadar 6000 kitabın dağıtılmasına vesile 
olan öğretmenimiz ayrıca Kurtalan Fizik Akademisinin de kurulmasında öncülük etmiştir.   Öğretmenimizin youtube 
kanalından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz https://www.youtube.com/channel/UCbe9MANkrElakWzfHuyJszw  

“Çalışmak her şeyi fetheder.  ” 

İYİ ÖRNEKLER

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
Hazırlayan: İhsan ERBEK
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Fizik Soru Çözüm Youtube Kanalı

Hiçbir Şey Engel Değil Kavuşmaya-Veli Ziyareti

linkini tıklayarak faydalanabilirler. Öğretmenimizi bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını 
dileriz.

   Büşra Yenidünya Öğretmenimiz Pervari’nin 
Keskin köyünde sınıf öğretmeni olarak görev 
yapmaktadır. Atanır atanmaz okulun fiziksel alt 
yapısını hazırlayan Büşra Öğretmen pandemi 
sürecinde velilerin de sürece dâhil olması adına 
yollara koyulur. Tek tek evleri dolaşıp uzaktan 
eğitim sürecini anlatır. Bu emeği binler 
tarafından takdir edilir ve belki de birçok 
öğrencinin kaderini değiştirir. Zira Pervari’de 
başlatılan Pervari’de Öğretmenim Yanımda 
sloganıyla yepyeni bir hareketin tetikleyicisi 
olur. Bu slogan ile onlarca öğrenci ziyaret edilir. 
Okullar için onlarca tablet, bilgisayar temin 
edilir. Ayrıca sosyal medya üzerinden başlattığı  
sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun birçok ihtiyacını gideren Büşra Öğretmen zorlukların hiçbir şeye engel 
olamayacağını bir kez daha göstermiş oldu. Bizler de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenimizi tebrik ediyor 

Siirt’in Satranç Gururu

   Siirt Merkeze bağlı Kemerli köyünde bulunan Kemerli İlkokulunda Okul Müdürü olarak görev yapan İhsan Kılıç 
öğretmenimiz aynı zamanda  Dünya Satranç Federasyonuna bağlı Uluslararası Eğitmen, Ulusal Hakemdir. Satrancı 
hayatının merkezine alan öğretmenimiz yeni açtığı youtube kanalında yeni başlayanlar için satranç eğitimleri, önemli 
maçların analizleri, çeşitli turnuvaların analizleri yer almaktadır. Aynı zamanda Siirt Satranç Derneği Başkanı olan Kılıç 
burada satranca merakı olanlara eğitim vermektedir.  Öğretmenimizin eğitimlerinden faydalanmak isteyen 
öğrencilerimiz https://www.youtube.com/channel/UCgjtFdD5SLGv65L_zAB-z9w/videos linkini tıklayarak satranç ile ilgili 
her türlü bilgiye ulaşabilirler. Bu örnek çalışmasından dolayı öğretmenimizi tebrik ediyor başarılarının devamını dileriz.

https://www.youtube.com/channel/UCbe9MANkrElakWzfHuyJszw
https://www.youtube.com/channel/UCgjtFdD5SLGv65L_zAB-z9w/videos


Halide Kutlualp Ortaokulu Youtube Kanalı

Baykan’ın Ziyaret Beldesi’nde bulunan İstiklal Ortaokulu 
yönetimi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Teknolojik 
Seferberlik başlatarak kurmayı planladıkları Eba Destek 
Noktası için evlerde, iş yerlerinde kullanılmayan bilgisayar 
ve tabletleri talep edip farkındalık oluşturmaya 
çalışmışlardır. Böylece okullarında Eba Destek noktası 
kuran yönetime ve katkıda bulunan herkese teşekkür 
ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

	 Siirt Merkezde bulunan Halide Kutlualp Ortaokulu Yönetimi pandemi süreciyle birlikte 
öğrencilerin faydalanması adına öğretmenleri aracılığıyla uzaktan eğitim kanalı oluşturdu. 
5. Sınıftan 8. Sınıfa kadar tüm derslerden konu anlatımı ve soru çözüm videolarının 
bulunduğu onlarca etkinlik kanalda yer almaktadır. Okul yönetimini ve öğretmenleri tebrik 
ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

Kanala ulaşmak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

Link

diliyoruz.

“Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir 
adamın tembelliğinden iyidir.”  

İYİ ÖRNEKLER

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
Hazırlayan: İhsan ERBEK
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Ödev Takip Sistemi Dağıtımı

İstiklal Ortaokulu Teknolojik Seferberlik

    Merkez Fatih İlkokulu yönetimi ve 
öğretmenleri uzaktan eğitimin 
hayatımıza girmeye başladığı Mart 
ayından itibaren öğrenciler için 
hazırladıkları etkinlikleri kimi zaman ev 
ev dolaşarak öğrencilerine ulaştılar. 
Kimi zaman da mahalle bakkalı 
Mehmet Amcaya bırakarak velilerin 
ödevleri bakkaldan almalarını 
sağlayarak farklı bir çalışma 
yapmaktadırlar. Bu örnek uygulamaları 
ile ulusal basında ses getiren Fatih 
İlkokulu yönetimini ve öğretmenlerini 
tebrik ediyor başarılarının devamını 



	 Dergimizin yeni sayısında Akış Şemalarını öğrenip bunun ile ilgili eğlenceli 
etkinlikler yapacağız. Haydi başlayalım.	

       Akış Şemaları bir sürecin adımlarını veya bir problemin çözüm aşamalarını görsel ya da sembolik 
olarak gösterir.

        Bir problemin çözümüne yönelik oluşturduğumuz 
algoritmaları aşama aşama tanımak ve  programlarken 
hangi aşamaları kullanacağımızı belirlerken akış 
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KODS İ

şemalarını kullanırız. Kek yapmak gibi :)
	 Evet evet, yanlış duymadın. Kek veya herhangi bir 
yemek yapılırken bazı aşamaları kullanmak gerekiyor; 
yumurtanın çırpılması, un ile karıştırılması, kabartma 
tozunun eklenmesi, fırını çalıştırmak gibi...	
Tüm bunlar belirli bir sırada yapılması gerekiyor.

       Kodsi bugün mutfağa girdi ve kek yapması 
gerekiyor. Haydi Kodsi’nin kek yapması için 
uygulayacağı işlem basamakalarını inceleyelim.

Kasaye süt, yumurta
ve zeytinyağını ekle

ve karıştır.

3 su bardağı 
unu ve 

kabatma 
tozunu ekle ve 

karıştır.

ceviz ve 
çikolata 
var mı?

Malzemeleri 
ekle ve karıştır.Ekle

HAYIR

EVET

““Yapılana kadar herşey imkansız görünür.” – 
Nelson Mandela

KODLAMA KÖŞESİ

    

HAYD İ KODLAYALIM

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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E- derginin eylül sayısında yeni bir görevi tamamlayabilmek için bir kural 
öğrenmiştin ve  görevi tamamlamaya çalışmıştın. Eylül sayısındaki görevleri 
doğru bir şekilde tamamladığını kontrol etmek istiyorsan bu derginin son 
sayfasındaki cevap anahtarı bölümüne bakmalısın.

AKIŞ  ŞEMALARI

Hazırlayan: Servet BAYSAL

	 Merhaba, 	

	 Bu arada; KODSİ ile yeni tanışıyorsan veya kodlama kurallarını 
öğrenmek istiyorsan derginin “Temmuz” sayısını incelemen gerekiyor. 	
Yandaki karekodu okutup derginin temmuz sayısına ulaşabilirsin.	



““Küçük işleri başarırsanız , hiçbir şey zor değildir.” – 
Henry Ford

KODLAMA KÖŞESİ

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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AKIŞ  ŞEMALARI

Bir önceki sayfada KODSİ’nin kek tarifini gördün. KODSİ keki yaparken belirli 
aşamalarla kek yapıyordu ama bu tarifte çeşitli semboller kullandı. Haydi bu 

ve diğer sembollerin ne anlama geldiğini öğrenelim.

ELİPS

DİKDÖRTGEN

PARALELKENAR

EŞKENAR�
DÖRTGEN

DALGALI�
DÖRTGEN

:

:

Akışı başlatır ve bitirir.

Eylemi/işlemi belirtir.

: Dışarıdan bilgi/veri girişini belirtir.

: Karar verme merkezidir.

: Ekran çıktısını gösterir.

: Tekrar eden komutları belirtir.

: Akış yönünü gösterir.

Dergimizin bir sonraki sayısında bununla ilgili uygulamalar yapacağız. Görüşmek üzere...

ALTIGEN

OKLAR

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am



“Merak öğrenme mumunun fiti lidir”. 
W. Arthur  Ward

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi Hazırlayan: Servet BAYSAL
Kaynak: bilimgenc.tubitak.gov.tr
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
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açısından önem arz etmektedir.

%41 oranında kullanmamız anlamına gelmektedir.
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“Gücün ve mutluluğun temeli sağlıktır. ” 

ŞEHRİMİ KEŞFEDİYORUM

    

SİİRT FISTIĞ I

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: Bahattin KOCEMAN
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     Siirt fıstığı, olgun taneleriyle Antep fıstığından çok farklı olan Siirt fıstığı 
kalorisi değeri bakımından yeri apayrıdır. Günlük kavrulmuş Siirt fıstığı yenilmesi 
halinde kötü kolesterol LDL %12 oranında düştüğü bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. Kan glikozu yüzde 10 oranında düştüğü ve şeker hastalığına karşı 
koruyucu etki yaptığı hususları tespit edilmiştir. Zengin demir ve B vitamini ve 
kalsiyum içeriği nedeniyle Siirt fıstığının kansızlık hastalığını önlediği, kilo 
alımına sebep olmadığı ve yüksek antioksidan içeriği nedenleriyle bazı kanser 


   Siirt fıstığı insanların gündelik yaşamlarında aldıkları gıdalar ile içerdiği besin öğeleri yönüyle vücuda gerekli 
düzeyde değilse, yeteri kadar enerji oluşamadığından ötürü vücut dokuları yenilenmez, yapılanamaz ve yetersiz 
beslenme gibi sorunları görülür. Bu yönüyle bakıldığında Siirt fıstığı komplike bir besin maddesi ögesi olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bir sağlık hazinesi olmakta olan Siirt fıstığı fazlaca arttırmak, sağlıklı bir toplum için önemli bir altyapı 


türlerine çok iyi geldiği tespit edilmiştir.

hazırlığı anlamına gelmektedir.

       Siirt fıstığı özellikleri Antep fıstığı gibi yağlı ve kalorili değildir. Bir çok 
benzer kuruyemişler kadar kalori içermediği anlaşılmıştır. Uzmanlar 100 
gram Siirt fıstığı 500 kaloriye denk geldiğini belirtmektedirler. Siirt fıstığının 
fazla kalori içermemesi ve bir miktar tüketilmesi halinde tokluk hissi yarattığı 
bilinmektedir. Siirt fıstığının içerdiği yağın beden tarafından tamamen 
emilmemesi nedeniyle vücut sağlığı korunur. Bir kısım uzman tarafından 
yapılan araştırmalarda zaten Siirt fıstığının hücreleri tarafından emilmediğini 
göstermiştir. Hakeza Siirt fıstığının tüketici dostu olduğu bilinmektedir. Hakeza 
Siirt fıstığını açarken harcadığımız enerji, Siirt fıstığından almış olacağımız 

    Büyük bir protein deposu yapısına sahip olan Siirt fıstığında 
A, E, C, B, B1 ,B6 vitaminleri yönlerinden zengin bir besin 
deposu içeriğe sahiptir. Siirt fıstığı en güzel bir tabirle insan 
vücudu ile dosttur. Ruhsal yönden ve fiziksel açıdan insana 
enerji sağlar. Kan içerisindeki yağ kolesterol dengesini sağlar. 
Siirt Fıstığı içerisinde yer alan kalsiyum ve fosfor kan basıncının 
düzelmesi etkisine sahiptir. Kemik ile diş sağlığı 

Siirt Fıstığı Kilo Yapar mı?

Siirt Fıstığının Faydaları



KİTAP ve SİNEMA TANITIMI

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: Hamza ALAKAŞLI

10

İZLENMESİ GERE KENLERDE BU AY

    Okyanuslarının derinliklerini keşfetmeye hazır mısınız? Kaptan 
Nemo ve ekibinin yeni şeyler görme merakı ile yaptıkları gezintiye 
şahit olacağınız sizi süper heyecanlandıracak bir kitap. 
Okyanusların derinliklerindeki harika macera. 



    Bilimi küçük yaşlardan başlayarak çocuklara sevdiren, 
çocukların bilim dünyasına katkıda bulunabileceklerini fark ettiren; 
araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteği 
uyandıran, bilimin yaşamın bir parçası olduğunu gösteren, bilim 
alanında yaratıcılığı artıran ve buluş yapmaya özendiren 
mükemmel bir dergi.

Sayı:7 Tarih: 15 Ekim 2020

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

“İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır.”

Buz Devri (Ice Age, 2002)

   Buzul çağının başlangıcında, tüm 
hayvanlar can havliyle göç etmeye 
çalışırken, kahramanlarımız bir 
bebeği ailesine teslim etmeye 
çalışmaktadır. Tüm farklılıklarına 
rağmen birbiriyle dost olabilen film 
karakterleri, çok eğlenceli ve duygu 
dolu bir macera sunuyor.

OKUNMASI GERE KENLERDE BU AY

İNCE LENMESİ GEREKENLERDE BU AY



1. durak: 8 kişi biniyor.
2. durak: 6 kişi biniyor, 3 kişi iniyor.
3. durak: 5 kişi biniyor, 4 kişi iniyor
4. durak: 7 kişi iniyor.
5. durak: 6 kişi biniyor, 5 kişi iniyor.
6. durak: 9 kişi iniyor. 

“M antık insanı gerçeklere ulaştırmaz; 
yalnı z birtakım  yanılmalardan korur”.  

MANTIKSAL İŞLEM

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

SAYISAL MANTIK

SÖZEL MANTIK

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

SAYISAL MANTIK

11

Hazırlayan: Hamza ALAKAŞLI

Sayı:7 Tarih: 15 Ekim 2020

Bir otobüs durağında kalkıp giderken ilk altı durakta şöyle bir indi bindi oluyor.

1) Bu b ilg ilere göre durağından  
ka lkan  o tobüsün  iç inde kaç kiş i 
o lursa  4. duraktan  sonra o tobüsün  
iç inde 26 kişi o lur?

A) 15

B) 16

C) 18

D) 21

E) 24

2) Bu b ilg ilere göre durağından  5 
kiş i ile  ka lkan  o tobüs 3. durağa 
uğram azsa 6. duraktan  sonra 
o tobüsün  iç inde kaç kiş i o lur?


A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5


Bir          İki          Üç          Dört         Beş         Altı         Yedi         Sekiz

 1            2            3             2             ?             0            1               1 

Soru işaretinin yerine kaç gelmelidir?

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am



KURALLAR
    
• En fazla 14 yaşında olmak
• Origami’nin yapılış aşama fotoğrafları bulunmalıdır.  
• En geç “29.10.2020” tarihine kadar “siirtuzaktanyarisiyor@gmail.com” 
e-mail adresine gönderebilirsiniz.

YAPMAN GEREKENLER

• AYIN OYUNU ’nu oyna.
• Origamiyi bitir ve fotoğrafını bize yolla
• Origamini fotoğraflarıyla birlikte “AD SOYAD-FOTOĞRAFIN - SINIFIN - 
OKULUN ADI - OKUL NUMARAN - DOĞUM TARİHİN(GÜN/AY/YIL) ” ile 
birlikte bize gönder.
• İlk bitirene AYIN REKORTMENİ bölümünde yayınlayalım.

	 Birlikte oynam aya var m ısın?	
	
	 Öyleyse AYIN OYUNU ’nu oyna origamiyi ilk bitiren sen ol. Bizde seni AYIN REKORTMENİ bölümde yayınlayalım.	

“Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki  bir adamın 
tembelliğinden iyidir.”  

AYIN OYUNU

    

HAYDİ OYNAYALIM

O R İ G A M İ  İ L E  S İ N C A P  N A S I L  Y A P I L I R ? 

•  Ka re bir kâ ğıt ile 1 .  a dımda n ba şla 
•  Ve sinca bını oluştur.
•  Renkli kâ ğıt kulla nma yı unutma yın ; ) 


ORİGAMİ

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

siirtuzaktanyarisiyor@gmail.com
Son Katılım Tarihi: 29.10.2020 Saat: 17.00
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Sayı:7 Tarih: 15 Ekim 2020

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Hazırlayan: Adnan AYDIN

YAPILACAK OLAN ORİGAMİ’MİZ

Merkeze doğru katla

Merkeze doğru tekrar 
katlayın ve açın

İzleri kullanarak kesik 
çizgili yerlerden içeri 

doğru katlayın.

Okla 
gösterilen yeri 

açın ve 
düzleştirin.

Ters çevirin.

Cebi içeri 
katlayın.

Cebi içeri 
katlayın.

Kesik çizgiden 
içeri katlayın

Kesik çizgilerden yakın planda 
görüldüğü gibi katlayın.Kare kısmı ok yönünde 

yarıya katlayın.

Kesik çizgilerden ok 
yönünde katlayın.Kesik çizgilerden dışa 

doğru katlayın.

Diğer kenarları da 
açıp düzleştirin.

131211

10

98
7

6

5

4

32

1

ORİGAMİ 
SİNCAP 
YAPIMI



Örnek Projeler

2

“STEM” ingilizce kök anlamına gelmektedir.
Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering 
(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) 
kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

    “FeTeMM”: Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan 
kısaltmadır. STEM’ in Türkçesidir.

    “STEM+A”: Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathematics (Matematik) 
+ Art (Sanat) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.

3

1

4 5

“Her şeyin mühim noktası, başlangıçtır.” 

STEM- FeTeMM

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam

    

STEM

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: Adnan AYDIN
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    STEM Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematikten 
oluşan çocukların 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerini 
sağlayacak disiplinler arası bir yaklaşımdır. 

    STEM eğitim sistemi teknik olarak ülkemizde ilkokul 
çağından beridir uygulanmaktadır. Ancak 2011 yılından 
itibaren ABD’den yayılan popüler bir eğitim sistemi olarak ismi 
STEM olarak devşirilmiş olup, dünyada birçok okulda 
(ülkemizde de aynı isimle eğitim sistemini uygulayan okullar 
mevcuttur) uygulanmaya başlamış bir eğitim sistemidir.

     Bu sistem sayesinde, öğrencilere Fen Bilimleri, Matematik 
gibi derslerin sadece teoriden ibaret olmadığını, bilgilerin 
gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme 
tekniklerini / metodlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve 
yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılmasını hedef alınmaktadır.

     Gelecek sayımızda sizden gelen STEM projelerini 
yayınlamak için siirtuzaktanyarisiyor@gmail.com e-mail 
adresimize bekliyoruz.



için çok heyecanlıyım.Hatırladığınız üzere dergimizin Haziran
sayısında sizlere Resfebe Oyununu tanıtmıştım. Artık nasıl
oynandığını bildiğinize göre bu ayki bulmacalarımızı da 
rahatlıkla çözebilirsiniz. Ama yine de de nasıl oynandığına
göz atmak isterseniz yandaki  karekodu
okutup oyun kurallarını gözden geçirebilirsiniz.
Hepinize sağlıklı ve eğlenceli günler dilerim.

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

Sayı:7 Tarih: 15 Ekim 2020
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“Zekanın gerçek göstergesi bilgi değil hayal gücüdür.”
                                                               Albert Einstein 

ZEKA KÜPÜ

    

RESFEBE

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Hazırlayan: Kadri CEBE

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

....................................................Beşik-taş

....................................................

Örnek-1

....................................................

Örnek-2

....................................................

Örnek-3

....................................................

Örnek-4

....................................................

Örnek-5

....................................................

Örnek-6

....................................................

Örnek-7

....................................................

Örnek-8

....................................................

Örnek-9

N	 Merhaba sevgili arkadaşlar.Sizlerle tekrar buluştuğum   



“Zeka, bence parlak bir varlık , tabiatı güzelleştiren bir süs, 
hayatın bir tesellisidir.”  

ZEKA KÜPÜ

    

APARTMANLAR

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır. Hazırlayan: Kadri CEBE

2

2

2

2

2

3

Apartmanlar oyununun kuralları dergimizin 3. sayısındadadır.
Yandaki karekodu okutup 3. sayıya ulaşabilirsiniz.

Sayı:7 Tarih: 15 Ekim 2020

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am



Kendoku ve ABC bağlama zeka oyununun anlatımını dergimizi  2. sayısında  bulabilirsiniz. 
Karekodu okutarak derginin 2. sayısına ulaşabilirsiniz. 

“Zeka, bilginin elde  ve  muhafaza edilişidir.”  

ZEKA KÜPÜ

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

    

KENDOKU

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Hazırlayan: Kadri CEBE
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Oyun-3Oyun-2
4x 9+ 2/ 8+ 32x

18x

9+

6x6x
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7+ 6x
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Oyun-6Oyun-5Oyun-4

Oyun-7

Oyun-1

Oyun-9Oyun-8

24x 8+ 2/

2-

6+
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3- 48x

1-
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2/ 1-

10+

3-6x

24x

9+ 3/ 3-

1-
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24x

12x
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6x
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3/

8x 5+

6x
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Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
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Hazırlayan: Aslan TEYMUR

KELİMELERİ BUL

MİSAL KATIR NAKİL ORMAN

.............. .............. .............. ..............

KESİR SİNAN İKLİM ZAMAN

.............. .............. .............. ..............

IRMAK SAKİN PERİ SULU

.............. .............. .............. ..............

AYAR FİL KÜREK ULUS

.............. .............. .............. ..............

ÇARIK SAKLI KIYAK SISKA

.............. .............. .............. ..............

MİLAS

“Zeka, bence parlak bir varlık , tabiatı güzelleştiren bir süs, 
hayatın bir tesellisidir.”  

ZEKA KÜPÜ

    

ANAGRAM BULMACA

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

	 Merhaba Sevgili Çocuklar,	
Oyunumuzun adı “Anagram Bulmaca”. Anagram eski Yunan ve Romalılar’da bir sözcük oyunu olarak 	
doğdu ve eğlence amacıyla kullanıldı. 	
	 Anagram günümüzde de yaygın olarak oynanan bir oyundur. Anagram sözcüğğü Yunanca, harfleri altüst	
etmek anlamında “Anagramma” sözcüğünden gellir. Bir sözcüğün harf sayısını bozmaksızın harflerin yerini	
değiştirdiğinizde ortaya çıkan sözcüktür.	
	 İyi eğlenceler...	



hücrelerden geçmemesi.

“Zeka, bence parlak bir varlık , tabiatı güzelleştiren bir süs, 
hayatın bir tesellisidir.”  

ZEKA KÜPÜ

    

PATİKA YOL

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

3 4 1

1 4 3 2

4 2 1 3

3 1 2 4

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

	
	
Patika yol oyununun nasıl oynandığını geçen sayıdaki dergide görmüştük. 
Tekrar hatırlatmak gerekirse; Amacımız diyagramdaki beyaz hücrelerin 
tamamından geçen ve kendisini kesmeyen kapalı bir yol çizmek. Dikkat 
etmemiz gereken diğer önemli bir kuralımız ise yolun kesinlikle renkli  

Bi linç li Ö ğr en c i, B a ş arılı  Y
aş am

Sayı:7 Tarih: 15 Ekim 2020
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Yol-1 Yol-3Yol-2

Yol-4 Yol-6Yol-5

Yol-7 Yol-9Yol-8

Merhaba sevgili arkadaşlar, 

Hazırlayan: Aslan TEYMUR



“Zeka, bence parlak bir varlık , tabiatı güzelleştiren bir süs, 
hayatın bir tesellisidir.”  

ZEKA KÜPÜ

    

KARE SÖZCÜK AVI

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır. Hazırlayan: Aslan TEYMUR

	 Merhaba sevgili çocuklar, 	
Kare sözcük avı oyununu çok beğendiğinizi gördük ve bu sayımızda da bu 
eğlenceli oyuna yer verdik. Bu sayıda şehirler tablosundan soldan sağa, 
sağdan sola, çapraz, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya çizerek 
sanatçılarımızın isimlerini bulmaya çalışmalısınız.

	 İyi Eğlenceler... 	

Bi linç li Ö ğr en c i, B a ş arılı  Y
aş am

Sayı:7 Tarih: 15 Ekim 2020
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GÜNA YD INBA R IŞM ANÇO GÜNA YD INA JDA P EKKAN

GÜNA YD INKA Y AHA N

GÜNA YD INBA R IŞM ANÇO GÜNA YD INA JDA P EKKAN GÜNA YD INA JDA P EKKAN

GÜNA YD INA JDA P EKKAN GÜNA YD INA JDA P EKKAN

P N A K O U J N A T N

V İ S A H R Q H U B Y

K G Y J F I C S P A G

A V L D A D K M R R Q

Y E Z A F A F O E I Q

A L O P N E K K F Ş İ

H O D E B N E Z Ü M F

A R Z K İ F R F L A E

N E G K W D N U İ N I

S M R A T H S P N Ç W

L E J N C Q U N P O R



Dergiyi sesli olarak dinlemek için yandaki 
karekodu telefonunuza okutabilirsiniz.

“Bir masal biter, sessizlik başlar.  Kalbini okşar, uyutursun, unutursun.”  

MASAL KÖŞESİ

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Hazırlayan: Başak Aydoğdu ÖZARPACI
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İMDİ DEDE MASALI

           Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, devler top oynarken eski hamam içinde… Biz 
hayladık, hoyladık; cümle âlemi topladık. Allah’ın kışı, tandırın başı olur da kim gelmez? deyip masala 
başladık.
            Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada yaşlı bir marangoz 
yaşarmış. İki tane de çırağı varmış. Bu marangoz çok güzel iş yaptığı 
için herkes ona gidermiş. Çağırıldığı zaman “İmdi geliyorum.” 
dediği için de adı “İmdi Dede’’ kalmış. Çırakları, hep dükkânda 
yatıp kalkar, hafta sonu da evlerine gidermiş. Gene bir kış günü 
evlerinden dönerken kar, yağmur, fırtına ve soğuktan kurtulmak
için koşuyorlarmış. Yolda üşüyüp titreyen bir kedi yavrusu 
görmüşler. Soğuktan ölmesin diye alıp dükkâna getirmişler. 
Fakat İmdi Dede hayvanları sevmezmiş. Sevmediği için de:

“Burada kedi istemiyorum, çocuklar bunu hemen dışarı atın.” 
diye bağırmış.

Çocuklar çok üzülmüşler ve kediyi dışarıya bırakmak 
istememişler. Çocuklardan birinin aklına bir f ikir 
gelmiş ve kediyi pencerenin dışına koymuş. 

Öteki de içeriden pencerenin altına 
saklanmış.

Kedi orada miyavladıkça çocuk da içeriden:
“İmdi Dede! İmdi Dede! Sen orada sıcacık dükkânında otururken ben 
burada üşüyüp donayım mı imdi?” diye mırıldanmış.
İmdi Dede de bunu duyunca çok üzülmüş. Dayanamamış:
“Kediyi içeriye alın çocuklar”. demiş.

Çocuklar çok sevinerek kediyi içeri alıp eline de 
bir de yumak vermişler. Kedi sevinç içinde 
yumakla bir oynamış, bir oynamış… Onu 
seyreden İmdi Dede de çok mutlu olmuş 
ve o günden sonra kedileri yanından hiç 
ayırmamış. Nerede üşüyen bir hayvan 
görse dükkanına almış. Gökten üç elma düşmüş, biri 

İmdi Dede ve çıraklarının, biri 
hayvanların biri de hayvanları 
seven tüm çocukların başına...



“Çocuk oyunla büyümelidir.”  
Eflatun 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
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AYAĞIN I TAŞTAN KES


Oyunun Oynandığı Bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Oyunun Oynandığı İl: Diyarbakır 
Oyuncu Sayısı: 6 çocuk 
Oyunun Malzemeleri: 5 yassı taş 

O yu n u n  O yn a n m a s ı 


En az altı çocuk ile oynanan bu oyunda 5 yassı taş kullanılmaktadır. Kalabalık oynandığında daha 
zevklidir. Yere geniş bir dairenin çevresine beş tane yassı taş konur. Altı oyuncudan biri ebe olup 
dairenin ortasına geçer. Diğer oyuncular birer taşa ayaklarını basarlar. Taşlardan inip ortaya 
gelerek “Ayağını taştan kes.” derler. Bu sırada ebe olan oyuncu, öbür oyunculardan birinin taşına, 
o oyuncudan önce basarsa ebelikten kurtulur. Diğer oyuncular, ayaklarını taşa taşlardan birine 
ebeden önce basarlarsa ebe ebeliğine devam eder. Oyun da böylece sürüp gider.



Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

“İyi bir hamle görünce bekleyin, daha iyisini arayın.” 

SATRANÇ

    

TEMEL SATRANÇ TAKTİKLERİ
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	 Özellikle satranca yeni başlayan oyuncular, satranç taktiklerini öğrenerek ve bu taktikleri 
oyunlarında kullanarak oyun bilgi ve becerilerini daha kolay ilerletebilmektedir. 	
Satranç öğrenmek ve oyununuzu ilerletmek, adım adım gerçekleşen ve zaman alan bir 
konudur. Satranç taşlarının hareketlerinden başlayarak, benimseyeceğiniz 	

	taktikler ve stratejiler ile sürekli oynayarak turnuva düzeyinde oyunlar 
oynayacak hale gelmeniz mümkündür. Satranç taktikleri, oyununuzu 
geliştirmenin temelini oluşturacak ve öğreneceğiniz yeni açılış ve 
savunmalar ile komple bir oyuncu olma yolunda sizi daha ileriye 
taşıyacaktır. Satranç taktiklerini öğrenerek bu taktikleri 
oyunlarınızda kullanmanız, oyununuzun gelişmesini sağlarken, 
oyun içinde tahtaya ve taşlara çok daha hakim olmanıza da 
yardımcı olacaktır. Bu yazımızda AÇMAZ taktiğini ele alacağız.

AÇMAZ Rakip oyuncunun degerli bir tası ile onu alabilecek bir tas arasında bulunan 
ve tehdit edilen tasla aynı renkte olan tasın konumudur
Bir taşın alabilecegi taş ile arasında duran taşın konumuna açmaz denir. 
Bazen bir oyuncunun birden fazla taşı açmaz konumunda olabilir.

Siyahın KALEsi beyazın c3 
karesideki Filden,g1 karesindeki 

Kaleden dolayı acmaz 
konumundadır.Her iki acmaz 

konumuda SAH acmazı oldugu 
icin,ACMAZ devam ettigi sürece 

siyahın bu iki tası oynaması 
olanaksızdır.Bu nedenle en önemli 

acmazlar SAH ve VEZiR 
acmazlarıdır.Acmaz konumu 

istenmeyen bir konumdur.

Beyazların atı Siyah Fil tarafından 
açmaza alındığı için Beyaz At 

siyahların Vezirini alamaz.



Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

“İyi bir hamle görünce bekleyin, daha iyisini arayın.” 

SATRANÇ

    

TEMEL SATRANÇ TAKTİKLERİ
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A ç m a za  A lm a : 
Beyazlar Kaleyle  h8  karesine 

gelerek siyah At’ı açmaza alarak 
sonraki hamlesinde taş 

kazanabiliyor.

Açm aza A lm a: 
Beyazlar Filiyle b2 karesine 

gelerek siyah At’ı açmaza alarak 
sonraki hamlesinde taş 

kazanabiliyor.

Açm aza A lm a: 
Beyazlar Filiyle b5 karesine 

gelerek siyah At’ı açmaza alarak 
sonraki hamlesinde taş 

kazanabiliyor.

Açm aza A lm a: 
Beyazlar Kaleyle  f1  karesine 

gelerek siyah At’ı açmaza alarak 
sonraki hamlesinde taş 

kazanabiliyor.



Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

“İyi bir hamle görünce bekleyin, daha iyisini arayın.” 

SATRANÇ
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Ö D Ü LL Ü  M A T  S O R U L A R I

	 	 	 	 	 	 H er  3  soruda  Be yaz  oynar b ir ham le de  na s ıl m at  ede r? 	
He r üç  sor unun doğr u   c evaplar ın ı  notasy onla  doğru  gönde r en l er  aras ından k uray la  be lirl ene ce k  3  k iş iye  	
U lus lar aras ı Satranç  E ğ itm e ni İhsan  K IL IÇ ’ ın  ‘’H ayatım ın  H am le s i ‘ ’ad lı  sat ran ç  ö ykü k itab ı ödü l o larak  ve ri le cek t ir.	
 Ödü l k azananla rın  is im le ri  b ir sonr aki de rg ide  de  yay ın lanacak tır 	
.  E posta  Adre s i:  ch ess .satranc@ gm ail.com 	
  Son  K atılım  T arih i : 25 .1 0 .2020  Saat  :17 .00	
Ge çen  sa y ım ızdak i Ödü llü   soru l arın  ce vapları :  1.Soru  :K h1#  2 .Soru :dxe 8= A #  3 . Sor u : K e 5  #	
Ödül K azanan ların  İs im le ri : M e tin  Tof an , E sm a Ar s lan  ve  A li  Y am an	
	

A ç m a z  S a ye s in d e  M a t :  
Siyahların Kalesi Beyazların 
Fil’i yüzünden açmazdadır. 

Beyazlar burdan yararlanarak 
Vezirleriyle hem g8 hem de 

a7 den mat edebilirler.

A ç m a z  S a ye s in d e  M a t :  
Beyazlar Atıyla g6 karesine 

gelerek açmaz sayesinde mat 
edebiliyor. Siyah piyon g1 de 
ki Kale yüzünden atı alamıyor.

TEMEL SATRANÇ TAKTİKLERİ



TEKERLEME

1) Tarlada biter. Makine büker. Sabah akşam elimizi yüzümüzü öper.
 
2) Uzundur ip değil, ısırır köpek değil.

Adem madene gitmiş. 
Adem madende badem 
yemiş. Madem ki Adem 

madende badem 
yemiş, niye bize 

getirmemiş.

Geometrik şekilleri 
kullanarak ev ve helikopter 

yapalım mı?

      Tangram, 7 geometrik parçayı bir araya getirerek çeşitli şekiller ortaya çıkarmaya dayalı bir zeka oyunudur. 
Hedeflenen form, geometrik bir şekil, hareket halindeki bir insan figürü, hayvan figürü, alfabedeki bir harf ya da 
benzeri bir şey olabilir.

K aç s aniy ede söyledik?

HARFTEN TÜRET

V harfi ile bize; şehir, hayvan, eşya, bitki, 
isim ve ülke bulabilir misin?

Bulduğun ülke, şehir, bitki, isim, hayvan 
ve eşya hakkında araştırma yapmaya ne 
dersin?

V
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“Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok talihli olursunuz.” 

ZEKA KÜPÜ

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

BİLMECE

TANGRAM



Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

“Çalışmak hayatın en önemli şartıdır. İnsanlık mutluluğu ancak 
bununla u laşabilecektir. ” 

BULMACA

Denklemleri tamamlamak için 1’den 9’a kadar olan sayıları kullanın.
Her sayı yalnızca bir kez kullanılır.
Her satır bir matematik denklemidir. Her sütun bir matematik denklemidir.
Çarpma ve bölmenin, toplama ve çıkarma işleminden önce yapıldığını unutmayın.

Eksik sayıları doldurmaya çalışın.
Eksik sayılar 0’dan 9 ‘a kadar olan tamsayılardır.
Her satırdaki sayılar sağdaki toplamlara eşittir.
Her sütundaki sayılar, alt kısımdaki toplamlara eşittir.
Çapraz köşegenler de çaprazdaki toplama eşittir.

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

LABİRENT

DENKLEM KUR

SU DOKU

TOPLA

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

Tırtıla yardımcı olun ve elmaya götürün.

    S u d o k u  o y u n u  9  h ü c r e d e n  o l u ş u r .  O y u n d a  9  k a r e n i n  i ç i n e  

3  b o y u t  d i y e b i l e c e ğ im i z  d ü z l e m d e  1 ’ d e n  9 ’ a  k a d a r  s a y ı l a r ın  

t e k  b i r  d e f a  k u ll a n ı l a r a k  d i z i lm e s i  g e r e k i y o r .       

    S u d o k u  o y u n u n d a  h e r  s a t ır  v e  s ü tu n d a  1 ’ d e n  9 ’ a  k a d a r  

o l a n  s a y ıl a r ı n  s a d e c e  b i r  k e z  k u l la n ı l a r a k  d i z i lm e s i  g e r e k i r .  

A y n ı  z a m a n  d a  s u d o k u  o y u n u n d a  9  h ü c r e d e n  o l u ş a n  h e r  b i r  

k a r e  i ç i n d e  1 ’ d e n  9 ’ a  k a d a r  s a y ı l a r  b i r  k e z  

  
 * Her sa tırda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa  yer almalıd ır.
 * Her sütunda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece b irer defa yer a lmalıdır.
 * Her bölgede tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece b irer defa yer a lmalıdır.

    
    

kullanılarak dizilmesi gerekir.

Hazırlayan: Zafer BOLATLI

26

Sayı:7 Tarih: 15 Ekim 2020



“Bir hizmette bulundu isem bu çalışmaktan ve sabırla 
düşünmekten başka bir şey değildir.” 

FARKI BUL

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

7 FARKI BUL
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KÜTÜPHANEKÜTÜPHANE
MANAVMANAV

KÜTÜPHANEKÜTÜPHANE

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am



“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” 

ÜLKEMİZİ TANIYALIM

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

TÜRKİYE
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Plaka Kodu
...................................

En Ünlü Yemeği
...................................

Nüfusu
...................................

En Bilindik Yeri
...................................

Plaka Kodu
...................................

En Ünlü Yemeği
...................................

Nüfusu
...................................

En Bilindik Yeri
...................................

Plaka Kodu
...................................

En Ünlü Yemeği
...................................

Nüfusu
...................................

En Bilindik Yeri
...................................

Plaka Kodu
...................................

En Ünlü Yemeği
...................................

Nüfusu
...................................

En Bilindik Yeri
...................................

Bu şehrimiz neresidir? Bu şehrimiz neresidir? Bu şehrimiz neresidir? Bu şehrimiz neresidir?
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Sözel M.

Denklem Kurma

Derginin bazı şekillerinde freepik ve flaticon sitelerinden faydalanılmıştır.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Adım Adım Başarıya E-Dergisinde 
emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 

7 Farkı Bul

Kırmızı: Kütahya Yeşil: Erzincan

Sarı: Tekirdağ Mavi: Niğde

* 43
* Cimcik, Sini Mantısı, Küp Kebabı
* 577.941
* Aizanoi Antik Kenti, Ulu Cami

* 59
* Tekirdağ Köftesi, Cizleme, Satır et
* 1.030.000
* Rakoczi Müzesi, Hora Feneri, Müze

* 24
* Etli Yaprak Sarma, Gasefe Tatlısı
* 236.116
* Girlevik Şelalesi, Karanlık Kanyon

* 51
* Niğde Tava, Mazaklı Köftesi
* 364.707
* Gümüşler Manastırı, Niğde Kalesi

Anagram Harf Bulmaca

Apartmanlar Patika Yol Kendoku

2 7 2

3 5 4

6 89

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am
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1

2

4

5 6
7

3

1-Göz Boyamak

2-üç aşağı beş yukarı

1-B

Cevap B

2-C
3-D

6.Sayı Cevap Anahtarı

CEVAP ANAHTARI
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Su Doku 

2. Bir  çay 
kaşığı

1.

Ülkemizi Tanıyalım

Topla Tangram Labirent

Bilmece

Kodlama

6-Balta

7-Teşekkür

8-Salata

9-Pamuk Şekeri

4-Göz Boyamak

5-Ağız

3-Yol Kesmek

Resfebe Sayısal M.


