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Sevgilerimle...

	 Kıymetli çocuklar, çocuklarımızın biricik aileleri, eğitim ordumuzun meşaleleri değerli 

Deniz EDİP                     
İl Millî Eğitim Müdürü

YENİ UMUTLARA DOĞRU

“Lütfen çok so ru s or,  çok merak et, çok araştır”.
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
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öğretmenlerim;

	 Hissiyatın çok; sözün ise kaleme sığmadığı günler yaşıyoruz.	
	 Okullarına kavuşturmayı dört gözle beklediğimiz yavrularımızın umuduyla; öğretmenlerimizin 
kıymetini her daim hissettiğimiz fakat bu ay içinde bir kez daha hatır layacağımız günlerin heyecanıyla 
yine yanınızdayız.
	 Önce sağlığınız sonra da tüm güzel hayalleriniz bizlere emanet. Bizler; sizlerle beraber uçurtma 
uçuracağımız, birbirimizle el ele oynayacağımız, korkusuzca bahçeleri dolduracağımız günlerin 
hayalini kuruyoruz. 	

	 Her şey sabrın ve emeğin ürünüdür. Sabrımızla yolumuzu güzelleştirecek; emeğimizle de güzel 
sonuçlar elde edeceğiz. 	

	 İlim dergahında birlikte pişecek; gelişecek, büyüyecek, güzel ülkemize hizmet edeceğiz.	
	 E-dergide sizler için hazırlanan her bir sayfa sevgiyle, emekle işlendi. Bugünün çocukları sizler, 
yarının umudusunuz.
 Şimdi tüm umutlarımı sizler için tazeliyor, bo l eğlence ile  geçireceğiniz bir tatil diliyorum.



Sancaklar Ortaokulu

Tosuntarla İlkokulu

     Adım Adım Başarıya sloganıyla yola çıktığımız  günden bu yana 
8 ay geçti. Her ay farklı bir içerikle sizi bilgilendirmeye çalıştık. 
Geçen ay başlattığımız Eğitimde İyi Örnekler Uygulamaları 

   Elif Uysal Öğretmenimiz Pervari 
ilçemizin Tosuntarla İlkokulunda sınıf 
öğretmeni olarak görev yapmakta. 
Öğretmenimiz göreve başladığı 
andan itibaren öğrencilerin içinde 
bulunduğu sıkıntıları gidermek adına 
bir çok girişimde bulunur. Ailesi ve 
okuldaki meslektaşıyla birlikte okulun 
çehresini değiştirir. Öğretmenimize, 
meslektaşına ve ailesine teşekkürü 
borç bilir başarılarının devamını 
dileriz. Şimdi de öğretmenimizin 
yaptıklarını görsellerle paylaşmaya 

Şehit Davut İlbaş İlkokulu

   Şehit Davut İlbaş İlkokulu Siirt Merkezde 
dezavantajlı öğrencilerimizin yoğunlukta bulunduğu 
bir okulumuz. Okul idaresi ‘’sen de bir fidan dik’’ 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullarına bir 
hobi odası kazandırır. Hobi odası öğrencilerin 
zamanlarını doya doya geçirecekleri bir çok 
materyalle donatıldı. Hobi odasında okuma köşesi, 
resim köşesi, müzik atölyesi, akıl ve zeka oyunları 
köşesi gibi zengin eğitim içerikleri bulunmakta. 
Okula kazandırdıkları bu güzel çalışmalarından 
dolayı okul idaresine ve ‘’ sen de bir fidan dik’’ sosyal 
sorumluluk projesi ailesine teşekkür eder 
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Sancaklar Ortaokulu
    Sancaklar Ortaokulu Siirt Merkezde yer alan ve her sene hem 
akademik alanda hem de sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde 
adından söz ettirmeyi başaran bir okulumuz. Okulumuz  bu sene 
LGS’ başarısında Siirt’te ipi göğüsledi. Ayrıca Okul bünyesinde 
kurduğu kulüp ile bir çok dalda eğitim vermeye başladı. Futbol, 
basketbol, voleybol,  gitar, resim, tekvando, tenis vb. kurslar 
açarak öğrencileri bu alanlarda da yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu 
örnek uygulamalarından ötürü okul idaresini ve öğretmenleri 

köşemizde bu ay üç okulumuzu tanıtacağız.

tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 çalışalım.

başarılarının devamını dileriz.

“Çalışmak her şeyi fetheder.  ” 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

Bi lin çli Öğrenc i, Başara
lı  Y

aş
am

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
Hazırlayan: İhsan ERBEK
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“Merak  öğrenme mumunun fiti lidir”. ğ
W. Arthur  Ward

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
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Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
Derleyen: Servet BAYSALKaynak: bilimgenc.tubitak.gov.tr
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
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“Gücün ve mutluluğun temeli sağ lıktır.” 

ŞEHRİMİ KEŞFEDİYORUM

    

Siirt  ili ve ilçelerinde yet iştirilen üzüm çeş itleri

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
Hazırlayan: Bahattin KOCEMAN
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  Farklı bölgelerde de yetiştiriciliği yapılmasına 
rağmen Siirt ili Merkez ilçesinde en fazla rastlanılan 
çeşitlerin Tayfi, Sinciri, Binetati ve Gozane üzüm 
çeşitleri olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada 
incelenen çeşitler karşılaştırıldığında; Tayfi çeşidinin 
yapraklarının daha ince ve geniş olduğu, bu özelliği 

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
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Siirt Merkez

Şirvan

Eruh Pervari

Tillo

ile de yerel halk tarafından sarma yaprağı olarak tercih edildiği görülmüştür. Halk tarafından tercih edilen diğer bir çeşit 
olan Sinciri çeşidi ise, özellikle pekmez yapımında kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise salkımdaki tane sayısının fazla 
oluşu tanelerinin geniş, büyük ve tatlı olmasından kaynaklanmaktadır. Binetati çeşidinin yaprakların diğer 3 türe göre 
en küçük yaprak alanına sahip olduğu belirlenmiştir. Yaprak ayasının şekli beşgen olup, beş loblu bir yapı gösterdiği ve 
yaprak üst yüzeyinin rengi yeşil ve arka yüzeye göre daha parlak olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise, arka 
yüzeyindeki tüylerin varlığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Gozane çeşidinden alınan yaprakların incelenmesi 
sonucu yaprak büyüklüğü bakımından diğer 3 türe göre en büyük yaprak alanı bu çeşitte görülmektedir.

Binetati

   Şirvan bölgesinden toplanan üzüm çeşitleri; Karrot, 
Çiçekenator, Gadüv ve Meyan çeşitleridir. Yerel halk 
tarafından Karrot çeşidinin, pekmez yapımında; 
Çiçekenator çeşidinin ise kurutmalık olarak kullanıldığı 
tespit edilmiştir. Gadüv çeşidinin çekirdek ve yaprak 
genişliği özellikleri bakımından Sinciri çeşidine benzediği 
görülmüştür. Meyan çeşidinin ise, kabuk kalınlığı ve meyve 

şekli olarak Şirvan bölgesinde bulunan diğer çeşitlerden farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Sinciri

  Eruh bölgesinden toplanan üzüm çeşitleri 
Reşealye, Kıtılnefs, Turtura ve Besirane çeşitleridir. 
Reşealye çeşidine, sadece Eruh ilçesi Memiran 
köyünde rastlanıldığı ve kurutmalık ve pekmez 
yapımı için kullanıldığı belirlenmiştir. Kıtılnefs 
çeşidinin ise daha çok taze olarak tüketildiği 
görülmüştür. Turture çeşidinin ise tanelerinin küçük 
oluşu nedeniyle çok fazla kültürünün yapılmadığı 
tespit edilmiştir. Ayrıca Turture çeşidi, çekirdek şekli 
bakımından, diğer tüm çeşitlerden farklılık 
göstermiştir. Besirane çeşidinin ise salkım tane 
sayısının fazla olmasına rağmen, ekşimsi tadından 
dolayı yetiştiricilikte çok tercih edilmediği fark 

   Pervari bölgesinden toplanan üzüm çeşitleri; Rutik, Sipiyo, 
Mevazer ve Gevre çeşitleridir. Rutik çeşidinin, yaprak şekli ve 
koyu sarı rengi ile karakterize edildiği görülmüştür. Yoğun tadı 
ile Pervari’nin diğer üzüm çeşitlerinden ayrıldığı fark edilmiştir. 
Sipiyo çeşidi beyaz rengi, geç olgunlaşması ve dayanıklılığı ile 
tanımlanmış ve Pervari’nin Beğendik köyünde sadece bazı 
üzüm bağlarında rastlanılmıştır. Mevazer çeşidi; sarı rengi, 
tane uzunluğu ve tadı ile kendini göstermiştir. Ayrıca, Mevazer 
çeşidinin çekirdek kısımlarının da diğer Pervari çeşitlerinden 
belirgin derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Gevri 
çeşidi ise; sarı rengi, tane sıklığı ve tadı ile karakterize edilmiş 
ve yaprak şekilleri bakımından diğer çeşitlere göre daha az 

   Tillo bölgesinde bulunan üzüm bağları genellikle Helenze 
olarak bilinen bölgede yoğunlaşmıştır. Bu bölgede Siirt 
merkezden farklı olarak, bilinen çeşitler üzerinde çalışılmıştır. 
Tillo bölgesinden toplanan üzüm çeşitleri; Emiri, Heseni, Şevkeye 
ve Aşkar çeşitleridir. Emiri çeşidi taneleri orta büyüklükte, siyah 
renkli ve yoğun tadı ile tanımlanmıştır. Heseni çeşidine Helenze 

edilmiştir.
parçalanma gösterdiği belirlenmiştir.

bölgesinde bulunan bağlarda sıkça rastlanılmaktadır. Tane sıklığı ve büyüklüğü ile karakterize edilmiştir. Şevkeye çeşidi 
taneleri uzun, çekirdekleri küçük, ancak kabukları kalın olarak tanımlanmıştır. Aşkar çeşidinin, Pervari ve Şirvan bölgelerinde 
de bulunmasına rağmen Tillo bölgesinde daha yoğun yetiştiriciliği yapıldığı görülmüştür. Yaprak şekli ve çekirdek yapısı 
bakımından Şevkeye çeşidi diğer çeşitlere göre farklılık göstermiştir.

Heseni

Kaynak: Erez, M , Fiḋan, M , Pınar, S , İnal, B , Kaya, Y , Altıntaş, S . (2017). Siirt İlinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tanımlanması ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
Cüneyt, U. Y. A. K., Adnan DOĞAN, and Ahmet KAZANKAYA. “Siirt (Merkez)’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.” Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 



	 Hastalıkla mücadele de en önemli konulardan biri okula giderken uymamız gereken 
kurallardır. Bizler okula gitmek için evimizden dışarı çıktığımız andan itibaren maske 
takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve el hijyenimize dikkat etmeliyiz. Okullarımız; 
bizlerin temiz bir ortamda eğitim görmemiz için hazırlandı ve bu hazırlık Türk Standartları 
Enstitüsü(TSE)’nün koyduğu kurallara göre yapıldı. Hadi bu kurallara bir göz atalım:

OKULUM TEMİZ

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: Hamza ALAKAŞLI
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Temizliğe Dikkat

	 Güzel çocuklarımız! Evlerimize tıkıldığımız, arkadaşlarımızla istediğimiz kadar 
oynayamadığımız bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için; anne ve 
babalarımızın, öğretmenlerimizin ve doktorların söylediklerini can kulağıyla dinlemeli, 
onların söylediklerine harfiyen uymalıyız. 
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“İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır.”
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Okula maske takarak gelmek ve okulda 
bulunduğumuz sürece çıkarmamak.

Okulda sosyal mesafeye dikkat etmek.

Sınıflarımızda çapraz oturma düzenine 
göre oturmak.

Arkadaşlarımızla malzeme değişimi 
yapmamak ve kendi malzemelerimizi 
kullanmak.

Bir yüzeye dokunmak zorunda olduğumuz- 
da elimizi 20 saniye boyunca sıvı sabunla 
yıkamak veya dezenfektan kullanmak.

Hastalık şüphemiz varsa anne- babamıza 
söylemek ve okula gitmemek. Temas 
çevremizde Covid-19 hastası varsa hemen 
kendimizi korumaya almak.



OKULUM TEMİZ

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: Hamza ALAKAŞLI
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Okullarımızda Durum Nedir?

      Okul bahçesine girerken ve sıraya geçerken 
sosyal mesafeyi korumamız gerektiğini hatırlatan 
işaretler.
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“İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır.”
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Okula girerken uymamız gereken kurallar, el 
dezenfektanı, kişisel atıklarımız için çöp kutusu ve 
ateş ölçer.

Koridorlarımızda sosyal mesafeyi hatırlatıcı 
işaretler.

Bütün sınıf, koridor ve lavabolarımızda el 
temizliğimiz için dezenfektanlar.

Okulumuz bahçesinde el hijyenimiz için çeşme ve 
sıvı sabun ile sosyal mesafeye göre işaretlenmiş 
oturma yerleri.

Evet çocuklar! Bu hastalıkla mücadelemiz 
kurallara uymamızla mümkün. Kurallara uyalım, 
uymayanları uyaralım.



Gruplar 4 er kişiliktir.

2) Hangi sayıya önce “µ ” işlemi ve daha sonra “©” işlemi uygulanırsa sonuç 40 çıkar?

A) 280    		 B) 260     		 C) 140     		 D) 130

1) 43 sayısına “©” işlemi ve ardından “∞” işlemi uygulanırsa sonuç kaç olur?

“Mantık insanı  gerçeklere ulaştşrmaz; ş
yalnşz birtakşm y anşlm alardan korur”.  

MANTIKSAL İŞLEM

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

SAYISAL MANTIK

SÖZEL MANTIK

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

SAYISAL MANTIK
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Hazırlayan: Hamza ALAKAŞLI

Bahattin, Kadri, Aslan, Servet, Hamza, İhsan, Adnan ve Başak iki gruba ayrılıp bir 
seyahate gideceklerdir.

1) Bu b ilg ilere göre aşağıdakiler 
den  hangisi kesin likle  yan lış tır?


A) Hamza ile İhsan aynı gruptadır.

B) Hamza ile Aslan aynı gruptadır.

C) Kadri ile Başak aynı gruptadır.

D) Başak, Aslan ile ayrı gruptadır.


2) Bu b ilg ilere göre Ham za’n ın  
grubunda kim ler kesin likle  yoktur?


A) Kadri, Adnan, Aslan

B) Başak, Servet

C) Kadri, Başak

D) Aslan, İhsan


Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
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Bir sayıya uygulanan işlemler aşağıda belirtilmiştir.


© :  4 ile çarpıp 8 ekleyip sonuç çift ise 2 ye böler.

∞ :  3 ile çarpıp 2 çıkartıp 12 ekler

µ :  9 ile çarpıp 9 ekleyip 9 çıkartıp 9 ile böler.

A) 18      		 B) 28     	 	 C) 30    	 	 D) 32

İhsan, Başak ile birlikte değildir.

Hamza, Servet aynı gruptadır.
Kadri, Bahattin ile beraber olmayıp 
Adnan ile beraberdir.



KURALLAR
    
• En fazla 14 yaşında olmak
• Origami’nin yapılış aşama fotoğrafları bulunmalıdır.  
• En geç “29.11.2020” 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 çalııması, zeki bir adamın 
tembelliıinden 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 tilki oluştur.
•  Renkli kâ ğıt kulla nma yı unutma yın ; ) 


ORİGAMİ

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

siirtuzaktanyarisiyor@gmail.com
Son Katılım Tarihi: 29.11.2020 Saat: 17.00
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Hazırlayan: Adnan AYDIN

YAPILACAK OLAN ORİGAMİ’MİZ
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21

ORİGAMİ 
TİLKİ 

YAPIMI
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“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.

“Her şeyin mühim noktası , başlangıçtır.”  

STEM ETKİNLİĞİ

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

    

STEM

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: Adnan AYDIN
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BASİT ROKET YAPIMI

Paket lastiği
Balon

Boya kalemi

Kağıt

Bant

16 cm
8 cm

İp

Makas

Pipet

Yapıştırıcı

Kağıdı ikiye katlayıp 
üzerine roket çizin

Roketi açın ve 
pipeti ortaya 
yapıştırın

Roketin uçlarını 
yapıştırın.

İpi pipetten geçirin.
İpin iki ucunu bir 
yere sabitleyin.

Roketin kuyruğunu açın ve 
roketin içine doğru üfleyin

Roketimizi yapalım ve aya doğru yolculuğumuza başlayalım.

Malzemeler



göz atmak isterseniz yandaki  karekodu
okutup oyun kurallarını gözden geçirebilirsiniz.
Hepinize sağlıklı ve eğlenceli günler dilerim.

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.
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“Zekanın gerçek göstergesi bilgi deıil hayal gücüdür.”ı
                                                               Albert Einstein 

ZEKA KÜPÜ

    

RESFEBE

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

11

Hazırlayan: Kadri CEBE
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....................................................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   
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 nasıl oynandığına



“Zeka, bence parlak bir varlık, tabiatı güzelleıtiren 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

1

1

1

1

1

Apartmanlar oyununun kuralları dergimizin 3. sayısındadadır.
Yandaki karekodu okutup 3. sayıya ulaşabilirsiniz.
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Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

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
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9+
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36x
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6x 5+
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KARIŞ ÇAM SALI

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

“Zeka, bence parlak bir varlık, tabiatı güzelleıtiren 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,	
 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...	

Sayı :8 Tarih: 15 Kasım 2020
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Hazırlayan: Aslan TEYMUR

AKRABA

ELİF

MELİKE BİRLİKTE GÖRMEK

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

.....

ASYA

.....

ASKI

.....

ASLI

.....

AYAK

.....

.............. .............. ..............BARAKA

ARKA PARA ASMA ANNE

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

MARKA
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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  

Sayı :8 Tarih: 15 Kasım 2020
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Yol-1 Yol-2

Yol-3 Yol-4

Yol-5 Yol-6

Merhaba sevgili arkadaşlar, 

Hazırlayan: Aslan TEYMUR

hücrelerden geçmemesi.

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

ZEKA KÜPÜ

    

PATİKA YOL



“Zeka, bence parlak bir varlık, tabiatı güzelleıtiren 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 ilimizde bulunan okullar tablosundan 
soldan sağa, sağdan sola, çapraz, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya 
çizerek ilgili okulları bulmaya çalışmalısınız.

	 İyi Eğlenceler... 	

Bil inç li  Öğ r en c i, B a şarı
lı  Y

aş
am
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GÜNAYDINMEVLANA GÜNAYDINATATÜRK GÜNAYDINDADAŞLAR

GÜNAYDINİNÖNÜ GÜNAYDINGAZİ GÜNAYDINFATİH

GÜNAYDINHÜRRİYET GÜNAYDINCUMHURİYET GÜNAYDINAYYILDIZ

P O L İ S A M C A A D F

P K O R T K R Ü T A T A

S S M E V L A N A M F T

K D A D A Ş L A R A T İ

İ K T F T E Y İ R R Ü H

Ç O O M D F Z N K İ Z Z

T A B C Ç A A Ö D F T S

E S İ R G G G N S R A Ö

M Ş L L A L P Ü Z L P Ş

H T A L P A R S L A N R

F A Y Y I L D I Z N M T

M Y T E Y İ R U H M U C



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

MASAL KÖŞESİ

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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ÇİLLİ TAVUK VE TAVRULARI

          Az sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. Altı ay bir güz sürdüm. Geri döndüm baktım ki 
arkadan ekin gövermiş, geçmiş. Bir orak aldım, yanaştım ekine. Biraz biçtikten sonra belim ağrıdı. 

Dinleniverdim yorgunluk alametiyle. Sonra rastladım bir çilli tavuğa. Bu 
tavuğun beş de yavrusu varmış. Çilli tavuk yavrularıyla bütün gün yem 
aramak için çalışır dururmuş. Kış günlerinde kar, fırtına eksik olmazmış. 
Bu yüzden çilli tavuk ve yavruları yem bulmakta zorlanıyorlarmış. Gel 
zaman git zaman, uzun ve soğuk bir kışın ardından nihayet ilkbahar 
gelmiş. 

 Bizim çilli tavuk “Şu tarlaya az buğday eksem de kışın kolayca yavrularımı 

Çilli tavuk buna üzülmüş. Bu sefer tavşana gitmiş. Kırlarda 
zıp zıp zıplayan tavşana yetişmesi kolay olmamış. Nefes 
nefese kalmış ama sonunda ona yetişmiş ve şöyle seslenmiş: 

beslesem. Tek başıma bunu yapamam. Komşularımdan yardım isteyeyim.” 
diye düşünmüş. Komşularını aklından tek tek geçirmiş. İlk önce kazın yanına 
gelmiş ve ona seslenmiş: 
 − Kaz kardeş, ben ekin ekeceğim ama yardıma ihtiyacım var. Sen bana yardım 
edersen ben de sana yardım ederim. Bu işi daha kolay yaparız. Bana yardım 
eder misin, demiş. 
 Kaz: 
− İşimiz çok, gelemem, demiş. 

 − Tavşan kardeş, tavşan kardeş! Benim yardıma ihtiyacım 
var. Gel, bana biraz yardım et. Buğday ekeceğim. Ben de 
sana yardım ederim, tek başıma yapamıyorum.  
− Aaa, olmaz ki!.. Bir tavşan dolaşmadan duramaz ki! Benim 
gezmem lazım, ben gelemem, demiş tavşan. Sonra da 
kuyruğunu sallaya sallaya çekip gitmiş.  
 Tavuğun komşularından biri de ördekmiş. Artık ne yapsın, 
“Bir de ördeğin yanına gideyim bari.” diye düşünmüş. 
− Ördek kardeş, senden yardım istiyorum. Yavrularım ufak, 
kış gelmeden onlara yiyecek hazırlamam lazım. Buğday 
ekeceğim ama o da tek başıma olmuyor. Gelip bana yardım 
eder misin? Ben de sana yardım ederim, demiş.  
  Ördek: 

− Vak vak vak!.. Sen işine bak. Ben de gelemem, işlerim var, demiş.

Çilli tavuk ördeğin cevabına da üzülmüş. Yine “Kimden yardım isteyim?” diye düşünmüş, aklına horoz 
gelmiş. 
 − Horoz kardeş, ben kışa hazırlık için buğday ekmek istiyorum. Tek başıma da olmuyor. Bana yardımcı 
olur musun? Ben de sana yardımcı olurum, demiş.  
Horoz: 
− Üürü üüü!.. Başka tarafa yürü! Ben gelemem. Yorgunum, çalışamam, demiş.  

 Tavuk bakmış ki dört komşusundan da hayır gelmeyecek, gecesini gündüzüne katmış, başlamış eşelemeye. 
Eşelemiş, eşelemiş, buğdayı ekmiş ekebildiği kadar. Günler günleri kovalamış… Buğdaylar çıkmış, 
yeşillenmiş, başak dolmuş. Sonunda hasat zamanı gelmiş. Buğdayları biçmek için yine sırayla komşularına 
gitmiş. Hepsinden buğdayları biçmek için yine yardım istemiş. Kimse ona yardım etmemiş.  



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

MASAL KÖŞESİ

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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ÇİLLİ TAVUK VE TAVRULARI

 Çilli tavuk “Başka kime söyleyeyim? Kimse gelmedi, iyisi mi ben yapayım.” demiş, takmış önlüğünü. 
Buğdayları biçip, azar azar alıp taşıyabildiği kadarını değirmene taşımış. O kadar yorulmuş ki evde 
biraz dinlenmiş. Sonra değirmenden aldığı undan hamur yoğurup pişirmiş. Ekmekleri sıra sıra dizmiş ve 
yine komşularına gitmiş: 

Masalı sesli olarak dinlemek için yandaki karekodu telefonunuza okutabilirsiniz.

 − Kaz kardeş, ben buğdaylarımı öğüttüm ve eve getirip 
ekmek pişirdim. Bunları yerken bana yardımcı olur musun, 
demiş. 
 − Olurum tabii, hemen gelirim, demiş kaz.   
Bunun üzerine komşusu tavşana gitmiş bizim çilli tavuk: 
 − Tavşan kardeş, ben buğdaylarımı öğüttüm, eve getirdim, 
ekmek pişirdim. Bunları yerken bana yardımcı olur musun, 
demiş. 
 − Aaa! Olurum, olurum, senin ekmeklerini yemeye gelirim, 
demiş.  
Tavuk bu kez de ördeğe sormuş: 
 − Ördek kardeş, ben ekmek pişirdim. Bunları yemek lazım 
artık. Bana yardımcı olur musun?  
Ördek: 
 − Gelirim tabii, yardımcı olurum, demiş.

demiş demesine ama yine de arkadaşlarına kıyamayıp onları sofrasına kabul etmiş. Arkadaşları mahcup 
şekilde sofrada yerlerini almışlar. Ekmekleri birlikte güzelce yemişler. 
 Ekmekten bana da bir lokmacık verdi. Alın teri ile kazanılan ekmek ne kadar da lezzetliymiş meğer. 
Dereden geçiyordum, ördekler “Vak vak!” deyince ben de sandım ki “Bırak, bırak!” diyorlar. Ben de 
ekmeği bıraktım ama size bu masalı aldım da geldim.

 Çilli tavuk son olarak horoza gitmiş: 
 − Horoz kardeş, ben buğdayları öğüttüm. Ekmekleri pişirdim. Yeme zamanı artık. Gelip bizimle yer 
misin, demiş.  
Horoz da: 
 − Tabii, tabii gelirim, yerim, diye cevaplamış çilli tavuğun sorusunu. Hepsi koşa koşa gitmişler çilli 
tavuğun evine. 
 Çilli tavuk: 
 − Ben bunları ekerken, biçerken, değirmende un öğütürken hepinizin işi vardı. Şimdi yemeye gelince 
hepiniz buradasınız.  

           Tarlada izi olanın 
           Harmanda yüzü olur, 
           Çorbada tuzu olanın 
           Yemekte sözü olur,  



Çocuk oyunla büyümelidir. 
Eflatun

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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AÇ KAPIYI BEZİRGAN BAŞI

Çocuk kapıcılardan hangisinin adını söylerse 
onun arkasına geçer. Oyun bu şekilde kuyruktaki 
oyuncuların hepsi seçilene kadar devam eder. 
Sonunda ortaya bir çizgi çekilir. İki grup 
birbirlerinin bellerinden tutarak karşılıklı 
çekişirler. Çizgiyi geçen grup oyunu kaybeder. 

Bezirgân başı önde olmak üzere kuyruk olurlar. Geçmek için “AÇ KAPIYI BEZİRGÂNBAŞI!” derler. 
Kapıcılar “KAPI HAKKI NE VERİRSİN, NE VERİRSİN?” diye sorarlar. Bezirgân başı, “ARKAMDAKİ YADİGÂR 
OLSUN, YADİGÂR OLSUN!” diye yanıtlar. Kapıcıların kolları yukarı kalkar, çocuklar sırayla altından 
geçerler. Kapıcılar sona kalanı kolları arasına alırlar ve oyuncunun kulağına sessizce aldıkları takma 
adlardan birini seçmesini söylerler.

Grup halinde 8-10 çocukla oynanır. İki kişi kapıcı olur ve aralarında 
kendilerine birer takma ad seçerler, bunu diğer oyuncular bilmez. 
Karşılıklı geçerek ellerini köprü gibi tutarlar. 



DOĞAYI KEŞFEDİYORUM

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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İZCİLİK

Merhaba Değerli Öğretmenler,  Sevgili öğrenciler,


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik afet ile acil durum 
eğitimleri, sağlıklı ve sosyal okul yaşamının geliştirilmesi, doğa farkındalığını sağlamak 
amacıyla Türkiye İzcilik Federasyonu(TİF) ile işbirliği protokolü imzaladı. 

Sizler, bu sayfalarımızda hem izcilik hakkında yararlı ve pratik bilgiler bulacaksınız hem de 
yaptığımız faaliyetleri takip edebilirsiniz.

İzcilik, gönüllü olarak, hiçbir ayrım olmaksızın herkese açık, ulusal ve 
uluslararası, eğitsel, okul dışı ve okul içi gençliğin zihinsel, fiziksel, 
ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan 
üniformalı çalışmaların tümüdür.
Kırda, ormanda yaşama becerisinin öğretildiği bir eğitim sistemidir.


Bu kapsamda Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü olarak önümüzdeki süreçte siz değerli 
öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimize yönelik birçok faaliyet, etkinlik yapmayı 
düşünüyoruz. İzcilik eğitimleri, kamp kurmak, afet ile acil durumlarda arama-kurtarma 
ve tahliye konularında eğitimler vermek, doğa yürüyüşleri yapmak vb. birçok 
faaliyetlerde ilerleyen zamanlarda birlikte olmayı umuyoruz.

İZCİLİK NEDİR?

 	 İzcilik; Eğitimde okul ile aile arasında kalan 
boşluğu doldurur.  Kaynağı, kültürü, dini, milliyeti, cinsi 
ne olursa olsun; arkadaşlığı,   barışı, sevgiyi ve 
hoşgörüyü hedefler. 	

 	 İzcilikte temel hedef  “İyi insan, iyi yurttaş” 
yetiştirmektir. İzcilik; yaşamın nasıl kazanılacağını değil; 
“Nasıl Yaşanılacağını” öğrenme sanatıdır.	

“İzci likteki eğ lence, herkesin içindeki iyiliğ i bulmak ve bunu geliştirmektir.” 
Baden Powell



DOĞAYI KEŞFEDİYORUM
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İZCİLİK

İzciliğin kurucusu BADEN POWELL,  izciliği  ;  “İyi karakterli, sağlıklı, becerikli insan 
yetiştirmek” olarak tanımlamaktadır. Bunu şu özdeyişi ile çok güzel vurgulamıştır : 

İzcilik ülkemizde ve dünyada  üç basamaktan oluşmaktadır.

 07-11 Yaş grubu.  İlköğretim birinci kademe öğrencileri.       


 12-15 Yaş grubu.   İlköğretim ikinci kademe öğrencileri.


BADEN POWELL
01- Küçük izci (KÜME)

02- İzci   (OYMAK)	         

“İzcilik öğrenilmez, yaşanır!”

  “ Küçük İzci çok çalışır.”PAROLA:

  “ İzci daima hazırdır.”PAROLA:

 116-20 Yaş grubu.   Ortaöğretim (Lise ve dengi) öğrencileri.


03- Ergin izci  (OCAK):        

  “ Ergin İzci topluma hizmet eder.” PAROLA:

“Çocuk oyunla büyümelidir.”  
Eflatun



Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
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“İyi bir hamle görünce bekleyin, daha iyisini arayın.” 

SATRANÇ

    

SATRANÇTA “ÇATAL”
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Bir taşın aynı anda en az iki savunmasız taşı tehdit edebilecek durumda 
olmasına denir. 
Özellikle çatal da en çok aktif olan taşlar hafif taşlardır.
(Hafif taşlar; At ve fil)

	

ÇATAL

At Çatalı: Atın aynı 
anda iki taşı ister 

konumda olmasıdır.
*At e6 karesine 

gelerek hem şah çekip 
hem de veziri tehdit 

ederek çatal hamlesini 
yapabilir.

Fil Çatalı: Filin aynı hamle 
sırasında iki veya daha 

fazla taşı ister durumunda 
olması.

* Fil bu konumda değerce 
kendinden yüksek olan iki 
taşa saldıra da bulunarak 

çatal atmış olur.


Kale Çatalı: Kalenin 
aynı hamle sırasında 

iki veya daha fazla taşı 
ister durumda olması.
* e4 karesindeki beyaz 

kale, aynı hamle ile 
hem şahı hemde atı 
tehdit etmektedir.
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“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 e r 3  soruda  Be yaz  oynar b ir  h am le de  nas	l m at  e der ?	
He r  ü ç  s orunun do	ru   ce vaplar	n	 notas yonla  do	r u  gönde re n le r ar as	ndan k uray la  be lirle ne ce k 3  k i	iye 	
 U lus lar aras	 Satranç  E 	 itm eni 	hs an KILIÇ ’	n  ‘’Hayat	m 	n Ham le s i ‘ ’ad l	 satranç  öyk ü k itab	 ödül o la rak  ver i lec ek t ir.  	
Ödül k azan anlar	n  is im le r i b ir  sonrak i der g ide  de  yay	nl anacakt	r .	
 Epos ta  Adr es i:  che ss .sa tr anc@ gm ail.com 	
  Son  K at	l	m  Tar ih i:  25 .11 .2 020  Saat :1 7 .00	
Ge çe n say	m 	z dak i Öd ü llü   soru lar 	n  ce vaplar	:  1.Sor u  :e xf8= A#  2 .Soru :d7  #  3 . Sor u :  A h6  #	
Ödül K azan anlar	n  	s im le ri :  A li Osm an Çarpar ,  M e tin  Tof an  ve  M e rve  K uzu	
	
	

Vezir Çatalı: 
Vezirin aynı hamlede iki 

veya daha fazla taşı 
ister durumda olması.

* e4 karesinde bulunan 
beyaz vezir,aynı anda 
hem kaleyi hemde atı 

tehdit etmektedir.

Şah Çatalı: 
Şahın aynı hamle 
sırasında iki veya 

daha fazla taşı ister 
durumda olması.

* f2 karesine gelen 
beyaz şah, aynı hamle 
ile hem fili hemde atı 

tehdit etmektedir.

Piyon Çatalı:
 Piyonun aynı hamle sırasında
 iki veya daha fazla taşı ister 

durumda olması.
* f5’te bulunan beyaz piyon, aynı 
hamle ile hem atı hem de kaleyi 

tehdit etmektedir.
Bu pozisyonda kale g5 karesine 
gelerek çataldan kurtuluyor gibi 
dursa da Şxe6 halesiyle yinede 

atı vermekten kurtulamıyor.

SATRANÇTA “ÇATAL”



“Bir kitap, bi r çocuk ve bir öğretmen dünyayı değ iştirebilir” . 

KONUK YAZAR

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
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BEN ÖĞRETMENİM
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Örselenmiş bütün fidanların bitmeyen umudu
Öksüz Ömer’in dünyadaki eli kolu
Elif’in yüreğine düşen ilmin okulu
Aydınlığa çıkan tüm sevgilerin yolu benim
Ben öğretmenim…

Yılmadan, usanmadan sana bir harf öğreten
Akşemsettin’in karşısında Fatih’i dize getiren
Yunus’a dergahta sabırla 40 yıl çile çektiren
Değdiği yeri güzelleştiren, değiştiren benim
Ben öğretmenim…

Uzağı yakına, küçüğü büyüğe, çirkini güzele
Yüreğindeki sevgiyi her daim aktaran dile
Yusuf misali  bir türlü geçemeyen hitaptan söze
İlim pınarına hayat veren göze benim
Ben öğretmenim…

3000 yıldır umutla açması beklenen udumbara
Yurdumun her köşesinde filiz veren toprağa
Aybüke gibi korkmadan can veren ilim yolunda
Her şeyi göze alan bu uğurda benim
Ben öğretmenim…

Geleceğin ümidi, gençliğin en büyük muhatabı
Eksiğiyle gediğiyle sevdiren bu hayatı
Temsil eden dünyadaki en güzel makamı
Sana bütün  yüreğiyle öğreten kıraatı benim
Ben öğretmenim…

BEN ÖĞRETMENİM

Dergimizin bu sayısında Kurtalan Sümer Ortaokulunda
Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Esra ATASOY var.
Esra Öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel
tüm öğretmenlerimiz için bir şiir yazdı.



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

ZEKA KÜPÜ

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş
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Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

BİLMECE

TANGRAM

TEKERLEME

1) 7 dakikalık ve 11 dakikalık iki farklı kum saatiniz var. Bu kum saatlerini 
kullanarak nasıl 15 dakika içinde yumurta kaynatabilirsiniz?
 
2) Eğer bana sahipsen, beni paylaşmak istersin . Beni paylaşırsan, bana sahip 
değilsindir. Peki, ben  neyim?

El alem ala  dana aldı 
ala danalandı da biz 

bir ala dana alıp da ala 
danalanamadık.

Geometrik şekilleri 
kullanarak roket ve köpek 

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

R 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?

R

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

“Çalıımak hayatın en önemli şartşdşr. şnsanlşk mutlu luşu 
ancak bununla ulaşabilecektir. ” 

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.

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

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
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“Bir hizmette bulundu isem bu çalıımaktan ve sabırla 
düıünmekten baıka bir ıey deıildir.”  

FARKI BUL

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

7 FARKI BUL

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
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“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” 

ÜLKEMİZİ TANIYALIM

Bi lin çli Öğrenc i, Başara
lı  Y

aş
am

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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7.Sayı Cevap Anahtarı

CEVAP ANAHTARI
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Su Doku 

Ülkemizi Tanıyalım

Topla Tangram Labirent

Bilmece

Resfebe Sayısal M.

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: Kırıkkale Yeşil: Bartın

Sarı: Aydın Mavi: Artvin

* 71
* Tuvalak, Sızgıt
* 286.602
* MKE Silah Müzesi, Sulu Mağara 
Yeraltı Şehri,  Mağaralar ve Mezarlar

* 09
* Tİnzir, Zeytin, Yuvarlama, Keşkek
* 1.098.000
* Güzelçamlı Milli Parkı, Nysa Antik 
Kenti, Aydın Müzesi, Güvercin Ada

* 74
* Pumpum Çorbası, Yumurtalı İsbut
* 198.999
* Amasra Kalesi ve Müzesi, 
Ağlayan Ağaç, Balamba Tabiat Parkı

* 08
* Hamsi Pilav, Kalaco, Mısır Ekmeği
* 174.010
* Atatepe, Dolishane Kilisesi, 
Hatila Vadisi, Satlel Kalesi

Harf Bulmaca Anagram

Apartmanlar Kendoku Patika Yol

7 3 2

8 6 5

9 41

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
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1. Havlu   

2. Yılan

KÜT ÜPH ANEKÜT ÜPH ANE
MAN AVMAN AV

1

6

3
2

54 7

1-B 2-A

1-A 
2-A

1- KÜTÜPHANE
2- PİLAV
3- TELEFON
4- NEZAKET
5- GÜNAYDIN
6- TAVAN
7- BAĞRIYANIK
8- AKARSU
9- MUŞMULA

2 4 3 1
4231

4 2 1 3
2413

2 3 1 4
2341

3 2 4 1
3214

1 2 3 4
2134

2 1 4 3
1243

1 4 3 2
3412

3 2 1 4
1234

4 1 2 3
2143

2 3 4 1
4321

3 1 4 2
3142

1 3 2 4
1324

1 2 3 4
1234

3 4 1 2

3412

2 3 4 1
2341

3 1 2 4

3124

3 4 1 2
1234

2 1 4 3

4321

4 1 2 3
2143

2 3 4 1

4321

4 3 2 1
3412

3 4 1 2

4321

3 2 1 4
3214

2 4 3 1

2431

2 1 4 3
2341

3 2 4 1

4321

2 4 1 3
4213

1 3 4 2

1324

4 3 2 1
2341

2 1 4 3

4123

ARTIK LAKİN ROMAN

NİSANSİRKE

RAKIM

YARA

ÇIRAK

İLMİK NAMAZ

İSKAN PİRE USLU

LİF ÜRKEK SULU

KASLI KAYIK SAKSI


