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……………………….. ORTAOKULU  
SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI ….. SINIF  …. DÖNEM …. SINAV SORULARI 

 

A.Aşağıdaki KENDOKU oyununu kurallara uygun olarak çözünüz.(2x10=20 puan) 
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B. Aşağıdaki kelime yerleştirme oyununu kurallara uygun olarak çözünüz(20 puan). 

  
Yönerge:  Verilen kelimeleri, soldan sağa ve yukarıdan aşağı okunacak şekilde, her hücreye bir harf gelecek 

şekilde boş hücrelere yerleştirmek. 

Kelime yerleştirmece, verilen kelimelerin uygun hücrelere yerleştirilmesi şeklinde oynanır. İpucu olarak bir 

kelime yerleştirilmiştir. 

  
  

C. Aşağıdaki ANAGRAM bulmacasını  kurallara uygun olarak çözünüz(20 puan). 

 

Yönerge:  Bir sözcüğün harflerinin yerini değiştirerek yeni bir kelime türetmeye anagram denir.   

Aşağıdaki sözcükler aslında birer hayvan adıdır.  Şimdi kelimelerin yerlerini değiştirerek yeni hayvan 

isimleri bulmaya çalışınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Yönerge: Her satırda ve sütunda verilen aralıktaki tüm rakamlar tam olarak bir kez yer alacak şekilde diyagramı 

doldurun. Kalın çizgiyle belirtilmiş her bölgenin sol üst köşesindeki sayı, o bölgenin içindeki rakamların verilen 

matematiksel işaretle hesaplanmış sonucunu göstermektedir. 
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D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (10x4=40 puan)

 

1-  Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde 

yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. 

Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten 

oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm 

taşları da kazanır.  

Yukarıda anlatılan kural hangi oyuna 

aittir?  

A) Nim  B) Scrabble 

C) Mangala  D) Kakuro 

 

2-Aşağıdakilerden hangisi mekanik  oyun 

türüdür?  

A) Puzzle   B) Nim 

C) Üç taş   D) Apartmanlar 

 

3- Strateji oyunlarından birisi olup iki kişi ile 

oynanır. Oyuncular sırayla taş çekerler. Son taşı 

çeken oyuncu oyunu kaybeder. Bu oyunun 

kuralları: 1- İstenildiği kadar taş konulabilir. 2- 

Taşlar tek bir grup halinde olmalı 3- Her Oyuncu 

bir seferde en fazla 3 taş çekebilir.  

Yukarıda sözü edilen oyun aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Sudoku             B) Satranç    

C) Nim       D) Dama  

 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi İşlem Oyunu 

türlerinden değildir?  

A) Nim  B) Kendoku   

C) İşlem karesi  D) Kakuro  

                                   

5-Aşağıdakilerden hangisi strateji oyun 

türüdür?  

A) Şifreler    B) Satranç 

C) Dilmece(Scrabble)    D) Kakuro 

 

6- Mantıksal ve aritmetik becerilerini 

geliştiren bir zeka oyunudur. Sudoku ile bazı 

ortak noktalara sahiptir.  Her ikisi de verilen 

hücrelere mantıksal bir şekilde rakamları 

yerleştirerek çözülür ama Sudoku'nun aksine 

matematiksel işleme dayalı bir akıl oyunudur. 
 

Yukarıda sözü edilen oyun aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Sudoku             B) Satranç    

C) Nim       D) Kendoku 

 

 

 

 

7- Amaç oyun tablosu üzerinde puan değerleri 

değişik harf taşlarını kullanarak bulmaca 

şeklinde birbirleriyle bitişik kelimeler 

yazmaktır. Her oyuncu karışık bir şekilde 

torba içinde bulunan taşlardan birini çeker. 

Alfabenin başlangıcına en yakın harfi çeken 

oyuncu oyuna başlama hakkını kazanır. 

Çekilen taşlar tekrar torbaya konur. Her 

oyuncu 7 yeni taş çeker ve önündeki tahtaya 

yerleştirir. 2,3 veya 4 kişi ile oynanan bir 

kelime oyunudur. 

Yukarıda sözü edilen oyun aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Scrabble(dilmece)  B) Mangala   

C) Janga      D) Nim 
 

 

8- Bu oyun 8x8'lik kare bir alan üzerinde 

taşlarla oynanır.. Toplam 64 karenin yarısı 

siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Taraflar 

beyaz ve siyah renkli taşları alırlar, her 

oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla 

oyun gelişir. Oyunun başında beyaz ve 

siyahların 16 taşı bulunur. Bunlar bir şah, bir 

vezir, iki kale, iki fil, iki at ve sekiz piyondan 

oluşur. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat 

etmektir. 

 

Yukarıda sözü edilen oyun aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Sudoku             B) Satranç    

C) Nim       D) Dama  

 

9-Oyun iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası 

üzerinde karşılıklı 6'şar adet olmak üzere 12 

küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını 

toplayacağı birer büyük hazine bulunur ve 48 

taş ile oynanır. 

Yukarıda sözü edilen oyun aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Scrabble(dilmece)   B) Nim               

C) Janga      D) Mangala 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi akıl oyunu 

türlerinden değildir?  

A) Sihirli Piramit   B) Amiral Battı 

C)  Sudoku      D)Çit   

                     

                      ……………………….. 

                                Fen Bilimleri Öğretmeni 


