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T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 54772961-821.05-E.10996874 27.10.2015
Konu: Uluslararası Enformatik ve

Bilgi - İşlemsel Düşünme Etkinliği

............................. KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

.................................. MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Milli Eğitim BakanlığıYenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
23.10.2015 tarihli ve 10846433 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın ilgi yazısında "5. ve 6. Sınıf öğrencilerine yönelik Bilge Kunduz:
Uluslararası Enformatik ve Bilgi - İşlemsel Düşünme Etkinliği" düzenlenmesi sebebiyle 5. ve
6. sınıf öğrencilerinin, bu etkinlikten gönüllük esasına yararlanmalarını" istemektedir.

Okulunuz öğretmen ve öğrencilerine gerekli duyuruların yapılarak, gönüllük esasına
göre katılımın sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hacı Ömer KARTAL
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

Ek:
- İlgi yazı ve ekleri (17 Sayfa)
(Not: Ekler Müdürlüğümüz resmi web sitesi

http:// aksaraymeb@gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır

Dağıtım:
- 6 İlçe Kaymakamlığına
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
- Merkez ve merkeze bağlı
Tüm Oratokul Müdürlüklerine

.
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ANKARA UNIVERSITESI REKTORLUGU

Personel Daire Ba§ kanll言 l

Sayl   :62535980-821.05/E.55043

Konu :Bilge Kunduz EtkinliЁ i Hk.

MILLI EGITIM BAKANLIGINA

(Yenilik ve Ettitim Teknol可 ileri Genel Midirli言 う)

:Enfollllatik Bё liim Baskanhginln 17.09.2015 tarihli ve 98267503-821.05/53948 saylll

yazlsl.

"0言retim Programlarinda Etkin Bilisim Tcknol● ilerinin Kullanlml Bileseni"kapsamlnda

cnfoHnatik, bilisiin, algoritinik vc bilgi― islcmsel diisiinmc siire91erinin yayginlastlrllmasl ve

farklndallklarin attlrllmasl hedeflendiЁ i,bu ama91a 2014 ylllnda 36 iilkede ger9eklestirilen'lBilge

Kunduz:UluslararasI Enfollllatik ve Bilgi― Islemsel Disinme EtkinliЁi"nin Turkiyelde ilk kez 7 ilde

(Ankara,Muttla,Erzurum,Samsun,Adana,sanllurfa ve canakkale illerinde)pi10t olarak
uygulallml,ve sonuca iliskin rapor Bakanllこ lnlZa gё nderilnlisti.

Bu yll,"Bilge Kunduz:UluslararasI Enformatik ve Bilgi‐ 1,lemscl Disinme Etkinl増 i"nin

Tiirkiye genelinde ger9eklestirilmesi planlanmaktadlr.

Tiirkiye genelindc diizenlenmesi planlanan bu ctkinlitte iliskin ayrintlll bilgiler

http://w¬ vw.bilgekunduz.org/adresinde yer alinakta vc ge9tittilniZ yll olduЁ u gibi bu yllda hedef

kitle 5.ve 6.sinlfё ttrencileri olacak,ё ttrenCilerin enfollllatik,algoritmik ve bilgi‐ i§ lemsel di§inme

yetenekleri internet iizerinden 15 i§lellnden olu,an bir testle 45 dakika icinde 9evrimi9i olarak

http:〃bilgekunduz.ankara.edu.tr/web sitesi kullanllarak ё19iileceЁ i ve islernlerin ekte gё nderilditti

etkinlik sollrasinda katllan ёttrencilere ba,arllarinl gё steren elektronik bir belge verilecektir.

Bu yll diizenlenecek olan Bilge Kunduz: Uluslararasl Enfollllatik ve Bilgi‐ islemsel

Diisiinmc Etkinlitti,9… 13 Kaslm 2015 haftasinda,5.ve 6.slnlfё ЁrenCileri ilc ger9cklestirilccetti,bu

ama91a her okuldan bilisiin alanlndan sorurnlu bir ёЁretrnenin koordinatё r olarak belirlenmcsi

gerektiЁ i ve basta Bilisim Teknol● ileri Alanl ёЁretmeni 01mak izere bilgisayara ilgisi olan her

ёЁretinen koordinatё r olarak ёttrencileri ile birlikte bu etkinlittC katllabilecckleri, bu ama91a
koordinatё r ёttretmenlerin ilgili follllu(https://bilgekunduz.ankara.edu.tr/okuLkayit/)d01durarak
baqvurmasr beklenmekte olup, konuya iliskin detaylarrn
http://www.bilgekunduz.org/ogretmenler― icin/adresinde yer aldl言1ウniVersitemiz Enfollllatik

Bёliim Ba§ kanll言lnln ilgide kaylth yazlsl ile bildirilrnistir.

Bilgilerinizi ve konunun Bakanll量 lnlza baЁ h tiin1 0kunara(devlet ve ёzel)duyunllmasinl

saygl ile arz ederim.

Prof. Dr.Erkan IBIs

Rcktё r

EK  :

Etkinlik islemleri(16 Sayfa)
Belgenin Ash Elektronik lmzatrdlr

NUMARた lθl佐31°

Not:5070 saylll Elektronik lmza Kanunu bu belge eleknonik imza ile imzalanmr

13.10.2015

1lgi

Bclge Do3■ lanla Kodu:LTCLRMHVNOIMHLYSNJHB Bcige Takip Adrcsi h● p:7 belgedogmlama ankara edu υ

拙 景鴫」宙 獄 胤

'ダ':S理

』ιttand°

gttAnkなa/ANIKARA
cer No:03122151459

c‐potta pttdb@ankara.edu.廿 intcmct adresi:‐
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Desenli

Aga!rdaki 5ekilde gtrr0ld0Sti gibi Bilge
desenler yerlegtirmigtir.

Hiicreler
Kunduz elektronik tablonun stitunlartna

Soru
Bilge Kunduz, hepsi farkh desenlerden olusan be5 tane hocre segmek istiyor. Her

biicevap gtkkr segtlebilen beg hricreyi gOstermektedir. Agagtdaki seEeneklerden
hangisinde her bir hOcre igin farkh desen bulunmaktadtr?

A. A2, C4, D3, E2, E5
B. A1, 83, 8,4, C3t D4
c. A2, A4, El, c3, D3
o. A2,B2, C3, D3, D4

Sorunun $tiziimii
Do[ru yanrt C aeEeneoidir. CUnkU C Arkkrnda her bir d€sen farkh bir sritunda ve bir
sttundaki tOm htlcreler aynl desenden oluguyor.

ii



Piramit Sattrlart

islem makinesi ilk satrrdaki 4 rakamr girdi olarak almaktadtr. Her satlrda,
makine sayrlar arastndaki farkr hesaplamaktadrr. Aga!rdaki resimde 6rnek bir
islem gOriilmektedir.

Soru

Agagdaki girdi rakamlarrndan hangisl son sattrda sonucun "0 (stflr)" olmastnt
saf lar?

A. 13976
B. 16941
c. 13842
D.5551

Sorunun g6ziim0

Do$ru Cevap: B

Son safinn sfrr olmasr igin, Ugtlncu satlnn birbirine egit rakamlara sahip olmast
gerekir. Bunun anlamt, ikinci satrrdaki rakamlSnn farklarrnrn aynt olma

iorunlulududur, B segenegindeki 7,5,3 6rne$inde oldu0u gibi.



zlp z:p Bllge Kunduz

Bilge Kunduz fark1l sekillerde hareket ediyoL Hareket etmeye tam ortOdan
basiayacako S:rayla satta ve SOla O:rrlak ttzere toplamda bes harnle yapacak:Once
SaOa′ SOnra sola′ sonra saё a′ SOnra sola ve sonunda tekrar saoa.“

雇園覇順壼温■国菫跛は画薔選猥直Ｈ

Ｄc Bt
a Sol BAgtA

Bilge Kunduz her seferinde 1, 2, 3,4_.veya 5

sayrsrnl yalnEca bir kez kullanabllir: orne$in,
sa$a, 4 kare sola ve 3 kare sa0a gidebilir.
Sonunda bagladr$r kareden 2 - t + 5 - 4 + 3

A

Sal >

kare ilerleyebilir. ilerleyece$i kare
2 kare safia, 1 kare sola, 5 kare

= 5 kare sa6a ilerlemig olacaktlr.

Soru

Belirtilen hareket serisinden sonra Bi:ge Kunduz′ un erl,ebileceё i dOrt kare A′ 3′

C veC)harfleriyle isaretlennli,ti絶 Bunlardan biri yan1lsti協 Bun3 90re Bilge Kunduz

hangi kareye:lerieveme=7

A.A konumu
B。 3 konumu
C,C konumu
D.D konumu

Soruttun c像議mu

D¨ru yant(C)Secene薔 峰in

Saga ileriemeyl artl′ 50:a llerlemeyi eksi olarak dusunelim。

(A),oziSyonuna 90yle erisilebllir: 5‐4+3‐2+1=3.

(3)poziSyonuna sOyle eri,‖ ebilir: 1-5+2‐ 3+4=1.

(C),OZiSyonuna 50y:e erisilebilir: 5-3+4‐ 1+2=7.

Bi:ge Kunduz(C)′ ye erisemez cttnko seride 3 tek sayt ve 2 clft say:vardin 3u

sayl:ar toplama ve/veya c:karrna oiarak bir araya geldiklerinde′ sonuc tek say:

oiacakt:L Halbuki(c)-2 pozisyonundadir ve cift say:dlL Dolaytsiyla′  hicbir

hareket settsi(C)′ de bitme2.

,6



5u Kanalr

Bilge Kunduzlarr kendi bё lgeieri icin bir

sulama  sisterni  olusturmu91ardin  3u
sisternde′  tepedeki bir golden l ‖e 6
arasindaki  bёlgeye asatttya d00ru Su
akmaktadiL

Su kanallarinda sol ok (中 )Ve sa薔 Ok
( →  ) 。lan  yerlerde  Ardan  D′ ye

isirnlendirilen    dё rt    adet    kap:
bulunmaktadi餞   Bu  kap:lar:n  oldugu
bё:geden sular hem sola hem de saoa
d00ru akabilmektedin

Soru

Suyun sadece 2′ 4′ 5 ve 6 no′ lu bё 19elere

akabilmesi icin doO「 u kapi seceneklen
hangisidir?

A)A:‐ 8:‐ C:‐ D:‐

8)A:‐ B:‐ C:‐ D:‐

C)A:‐ 8:‐ C:‐ D:く中

D)Al‐ 8:‐ C:‐ D:‐

sorunun cё=umu
A seceneOi doOru deい ldin i n01u bё 19enin sulanmamas:gereklyon

B seceneё i d00ru deё ildin 5 ve 6 no′ lu bOlge:erin sulanmasi gereklyon

C seceneoi d00rudu鷹
D seseneOi doOru deё ildin i Ve 3 nolu bOlge:enn sulanmamasi gereklyoL



Robot Araba

Bilge Kunduz gOrme engelli bir kiSi taraflndan silr0lebilecek bir robot araba
geligtirmigtir. Arabada kavgaklarr tespit eden sens<irler bulunmaktadtr. Araba,
sola, sada ve ileri gitme durumlartnda a9a!rda gosterildi$i Sekilde sesler
grkarmaktadrr,

,.. ^.rl-

Robot araba, her seferinde bir kare ilerlemektedir. Ayrlca, U drin0Sii
yapamamaktadrr ve ters ytine (geri geri) gidememektedir. Araba 0n taraftndan
bir engel tespit ettiginde otomatik olarak durmaktadrr.

Soru

Silge Kunduz bu robot aracl s0rmektedir'
Arabasr 5u sesi gtkarrr: Huiii Dlng Huiii Dong.
Buna gOre, robot araba hangi konumda durur?

A,A
B,B
c.c
D.D

Sorunun giiziimii

Araba haritanrn sol 0stte duracaktrr. Do$ru yantt A'dtr.

Ding
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Hatalar

Bir robotu kontrol eden 3 t0r buton vardrr:

日 Robot sola doner.

日 Robot sada ddner.

国 Robot X birim kadar bulundudu
yOnde ilerler.

Robot mavi yrldtzrn oldulu konumdan do{u y6ntine do$ru hareket etmeye
hazrrdrr. Bilge Kunduz agairda verilen 7 butona stra ile (soldan sala do$ru) basar
ve robotu krrmtzt egkenar dOrtgenin bulundu$u konuma getirmeye qaltgtr. Ancak
2 butona yankShkla basar.

3‐→
||‐

D

G

圏 日□ 日国園 回
7.65.4.3.2

４

１

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Soru

Bilge Kunduz hangi 2 butona yanltgltkla basmtgttr?

1ve 2 numaralt butonlar
1 ve 4 numarah butonlar
3 ve 4 numarah butonlar
2 ve 6 numarah butonlar

Sorunun $iiziimii
Dodru yantt C,



Ders Materyalleri
Bilge Kunduz'un d!retmeni, olrencilerine ders materyalleri vermek istiyor. Bir
web sitesinde, yararh bir kitabrn taranmrS, elektronik kopyastnt buluyor. Kitabtn
rin kapa!rnda "Creative Commons" (CC-BY-ND) llsanslyla payla5rlabilece!i
soyleniyor. Lisansa gore,

r Kitabrn sahibini, vb. belirtmek kaydtyla, isteyen herkes bu materyali
istedidl ortamda ve tlcarl ya da herhangl di$er bir amagla kopyalayabilir
veya payla$abilir.

. Kitapta herhangi bir deli5iklik yaprlrrsa, ba5ka materyalle birleStirilirse
veya kltap kullanrlarak yeni blr materyal oluSturulursa, de{igtlrilmlg olan
materyal (kitap) baSkalarryla paylagrlamaz.

Soru
Bu lisansa g6re, a5a$tdaki davranr5lardan hangisi yapllamaz?

A. Kltabrn kopyalarrnr 6!rencllere satmak.
B, Kitabr gevlrmek ve gevrilen kopyayr kendinde saklamak.
C. Kitabrn 6evrilmig bdliimlerinden birini 6!rencilere vermek.
D, Kitabrn elektronik kopyasrnt okulun web sitesine y0klemek.

Sorunun g6ziimti

Doiru yanrt (C) secenegldir.



fa

Sofra Hazrrlama

Bilge Kunduz ailesi iEin resimde grirulen kahvaltr sofrasrnr hazrrlamrgtrr.

Soru
Bilge Kunduz masantn 0zerindeki nesneleri hangi strada yerlegtirmiStir?

A. Masa cirtiisCI, pegete, fincan, brgak, tabak
B. Masa ort0sti, fincan, pegete, tabak, btgak
C. Masa cirtils0, pegete, fincan, tabak, btEak
D. PeEete, btgak, masa tirttis0, fincan, tabak

Sorunun giiziimii

Do$ru yanrt B seEene$ldir,



Ceometrik Bllek:lk
Bilge KunduZ′ un fark11 9eOmetrik sekillerden yaplim19 bir bilek:lё i vardin Ancak

bir 9薔 n bilekliol kOpar ve a,aoldaki hali alir:

Soru

Asagldaki b‖ekllklerden hanglsl
olabilir?

Bilge Kunduz'un kopmadan Onceki bileklili

Sorunun giiziimii

Do6ru yanrt B segenelldir. Klnlan bileklikteki gekiller aynr srrada yer ahyor.

A segeneiindeki bileklikte riqgen ile yrldrz yer de$igtirmiStir.
C segenefrindeki bileklikte ise riggen ve alhgen yanl6 yerdedir.
D seEenefiinde ise birgok gekil yanl6 yerdedir.

(1)



Havalimdek:Elbise
Bilge Kunduz hayalindeki elbiseyi airnak istemektedin Alrnak isteditti elbiSenin

ёze‖ ikleri a,aё :dak1 91bidir:

・   KIsa ko::u olrnalid:L

・ 3′ten faz:a d10mesl。 lmalldin

●  Ko‖ar:nda ytidiz olrnal:dl降

Dё rt markaya ait sati:an eibiseler vitrinde gё sterilFrlektedin

Bilge Koton sik 8‖ge

B&B

Soru

Bilge Kunduzun almak istedigi elbiseyl hangi marka satmaktadtr?

A. B::9e Koton

3.51k Biige

C.3&B
D.Bilge Batik

sorunun φ zumu

DoOru yanlt c secenettidin



B‖et Kuvruttu

DOrt kunduz: Aylin, Efe, Nazan ve Hakan bir filme bilet almak igin straya
girdiler.

B:lindioi ttZere:

1)Hakan ttrann ba9mda deOil.
2)Nazan ttfe′ nin hemen ёnttnde.
3)Aylin strada Hakan′ in arkas:nda.

5oru

strada ttcttnc儀 olan kimdir?

A.壼fe

Bo NaZan
C,Aylin
D.Hakan

SOr“締un c●2薔mu
Cevap D。

Hakan bittnci deOildir ve Aylin de sirada Hakanln arkastndadi4 bu durumda
Hakan′ in ikinci ya da ttcanc由 01abilin

NaZan Efe′ nin hemen Onttndedir ve Aylin sirada Hakan′ dan sonrad:負 Bundan

clkan sonus′ Nazan ve=fe birinci ve ikinci pozisyoniardadir(s:radadir). Hakan

儀cttnctt ve Aylin soAuncudu絶



Yttzler ve C021薔 kier

Y12 iFadelerinin her birif farkli tttrde bir gozllkle e51e,iyor

Soru
Size dOrt seEenek veriliyor. Segeneklerin her birinde, soldan sala do{ru
srralanmrg olan ve her bir y0z ifadesiyle e5legen bir gdzl0k stili var. A5alrdaki
yiiz ifadeleri ile en fazla dodru egle5en g6zliik t0rleri hangi segenektedir?

A・

B

C.

D.

③ ③ ① ①

"→ ―
mmm

● 0-""‐ EE

"
Sorunun Etiztimii
Doiru yanrt (A) segene!idir.
En do6ru segenek, doiru diziden en az sapan segenektir. (A) seEenelinde
srralama yalnrzca bir pozisyonda farkfuhk gdstermekteyken (en soldaki), dider
seEeneklerde birden fazla yerde dizeden sapma vardtr'

器

轟



Bttvttkad書

Bttyじ kada″da ya,ayan 3i19e KunduZ
ulasiFn icin otobls kunanmaktadin
Aも参c′ Orman ve Akarsu b019elerine
gtdett otobtts:erin nurnaralar:a,agida

verilmistiL C}tobtts ntrmaralari bё lge

ad:nda yer alan karakteriere 90re
belirienrnektedin

AOac 9397

1 0rrnan 12496

Akarsu 989205

5oru
｀
Camur″ bё lgesine 9idebilmek

binmesi gerekir?

A.79452
8,78524
C.60983
D.69431

Sorunun 90=umu

Do薔 ru yanit A.

igin Bilge Kunduz'un hangi numaralt otobtlse



「
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Arag Transferi

Her 7 dakikada yeni bir siyah araba ttretim hattindan gellyo■  Her 5 dakikada
diOer bir hattan yeni bir beyaz araba ge:iyon Bir sttrttcl araba ta,lyicisina
b:rak:lacak sekilde sirayia ttretirn hattlna arabalar:park edivoL ilk olarak araba

ta,:yic:nin Ost katina ylkleme oluyon lki ttretiFn hattinda aynt anda callsmaya
bas:tyoL

Soru

YOkleme sonrasinda araba ta,lytc:si nasil gozttklr?

Sorunun giiztimii



t'l

ilk resim Uretim hatlanna brrakrlan arabalarrn srrersrnr g6sterir. ikinci resim yUklenmig
arae ta$ryrcrsrnl g6sterir. Do$ru cevap D.



Ses Dosyalan

Bilge Kunduz'un ses dosyasr koleksiyonu eok karrgmtg, Dosya adr

"Sarkr1(3).mp3", "gUzel-muzik.mp3" veya "Bunu dinleme.mp3" geklinde. Neyse
ki, Bilge Kunduz ses dosyalarrndaki mevcut bilgilere dayanarak onlarr yeniden
adlandrrabilecek bir yontem buldu' Bu yOntem ile dosyalann adlartnt
de$i5tirebiliyor.

Soru
Bilge kunduz ses dosyalannl aytrt edebilmek igin ses dosyalarrna en krsa nastl
bir ad vermelidir?

A. [$arkr Adr]-[Miizik'liarzt].mp3
B l$arkr Numarasrl-[$arkr Adr].mp3
C. [M0zik Tarzr]-[Sanatgt Ad t].mp3
D. [Sarkr Adr]-[Sanatgr Adr].mP3

Sorunun gtiz0mii

Cevap a) yanl€, gunkti birgok sanatgtnln aynl Sarkr bagh!l ile olabilir, 6rne$in
Bilge kunduz bir garkryla albiim sahibi olabilir ve aynt garkrnln ba$ka bir
versiyonu canh albiimii olabilir.

Cevap b) yanlrS, aynt sanatgtnln garkr bagl$rna karSrhk garkr numarasl gelebilir,

bu durum a grkkrnda oldudu aynr isimli garktlar olabilir.

Cevap c) yanlrs, 9Unk0 bir sanatErnrn genelde birkaq garkrsr vardlr ve genellikle
aynr tazdadlr.

Cevap d) do$ru, giinku bir ses dosya igin gerekli olan biit0n bilgileri
barrnd rrmaktadrr.
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