
Zekâ Oyunlarının Okullara Göre Dağılımı 

SN Anaokulu İlkokul Ortaokul Lise 

1 Hedef 5 Hedef 5 Hedef 5 Hedef 5 

2 9 Taş Reversi Reversi Koridor 

3  Mangala Mangala Abalone 

4   Abalone 5 Nokta 
(Pentago) 

5   5 Nokta 
(Pentago) 

Quarto 

 

9 Taş Oyunu 

Dokuztaş oyunu 2 kişi ile oynanır. Oyuncular oyuna kura ile başlarlar. Kura sonunda kazanan oyuncu ilk taşı 

koyarak oyuna başlar. Sonra rakibi bir taş koyar. Her iki oyuncunun elindeki 9 taş bitinceye kadar sırası ile 

taşları oyun tahtası üzerine koyarlar. Bu esnada oyunculardan biri yatay ya da dikey olarak taşlarını üçlü 

yapmışsa (per) rakibinin bir taşını alır. Rakibin üçlü peri varsa üçlü bozulmaz. Üçlü olmayanlardan birini alır. 

Ancak üçlü perlerin dışında başka taş yoksa üçlüyü bozarak bir taş alır. Çapraz olarak yapılan üçlemeler taş 

yemek için geçerli değildir. 

Oyuncular ellerindeki 9 taşı da oyun alanına bırakmadan oyun alanındaki hiçbir taşı oynatamazlar.  Yani 

hamle yapamazlar. 

Oyuncular dokundukları taşı oynamak zorundadırlar. 

Oyuncular yaptıkları üçlüleri ileri – geri yaparak rakibin taşını yiyebilirler. Oyun tahtasında üçtaşı kalan 

oyuncu taşlarını istediği gibi hareket ettirebilir. Yani en yakınındaki nokta ile en uzağındaki nokta arasında 

istediği bir noktaya taşını koyabilir. Oyun normal devam ediyorsa oyunu 2 taşı kalan oyuncu kaybetmiş sayılır. 

Hamle yapamayacak şekilde taşları sıkışmış olan oyuncu oyunu kaybeder. 

 

 

 

 

 



Hedef 5 Oyunu 

 

Hedef -5 zekâ oyunu iki kişi arasında oynanır.   

Sırası gelen,  pullarını 8 boş yerden birine atar.  

İlk beşerli grup yapan kazanır. Oyuncu elindeki pulu 

hazneye bıraktığında hamlesini tamamlamış sayılır.  

Grubun çapraz, yatay veya dikey olması fark etmez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reversi Oyunu  

 

Reversi özel taşlarla oynanır, bu taşların bir tarafı siyah, diğer 

tarafı beyazdır. Başlangıçta oyun tahtasının ortasındaki dört 

kareye sırasıyla beyaz ve siyah dört taş koyulur. Oyuncu eğer 

hamle yapacaksa, kendi taş rengiyle yüz yüze gelecek şekilde 

bir taş yerleştirmelidir. Oyuncu her yere taşını koyamaz. Her 

hamlede rakibin bir veya daha fazla taşını ele geçirmelidir. 

Bunu yaparken, çapraz, dikey ya da yatay biçimde kendi 

rengine ait taşların aynı sırada olması gerekiyor. Eğer 

taraflardan birinin taş koyduğu bölümle, yine kendisine ait 

başka taş arasında rakibe ait taşlar varsa, onlar da renk 

değiştirerek oyuncunun taşının rengini alır. Ele geçirilen taşlar 

ters döner (renkleri değişir) ve oyuncunun kendi taşı olur. Eğer 

oyuncu mevcut durumda rakibin hiçbir taşını ele 

geçiremiyorsa, pas der ve hamle sırası rakibe geçer. Oyuncu 

hamlesini yaptığında çevireceği taşları görmek zorundadır. Rakip oynadıktan sonra “ben taşı çevirmeyi 

görmedim” diyemez. Pas durumunda oyuculardan itiraz gelmediyse oyun devam eder. İtiraz varsa Başhakem 

son kararı verir. 

Tüm kareler dolduğunda veya geçerli bir hamle yapılamaz hale gelindiğinde oyun biter. 

 



 

 

Mangala Oyunu  

 

 

 

 

 

1. Temel Kural: Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde bulunan istediği kuyudan 4 

adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin tersi yönünde, yani sağa doğru her bir kuyuya birer 

adet taş bırakarak elindeki taşlar bitene kadar dağıtır. Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar 

oynama hakkına sahip olur. Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki kuyuya 

taşıyabilir. Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son taş oyunun kaderini 

belirler.  

2. Temel Kural: Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken elinde taş kaldıysa, 

rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin 

bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların sayısını çift sayı yaparsa (2, 4, 6, 8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan 

tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.  

3. Temel Kural: Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya 

denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki 

taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.   

4. Temel Kural: 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. 

5. Oyuncu hamle sırasında, oynayacağı kuyudaki tüm taşları (bir tane bile olsa) önündeki tabağa koyar, tek 

tek alarak hamlelerini yapar. 

Abalone Oyunu 

OYUNUN AMACI: Rakibinizin 6 topunu oyun alanından çıkaran ilk oyuncu olmak. Kura ile oyuna başlayacak 

oyuncu belirlenir. Oyuna başlayacak oyuncu beyaz renk topları alır ve 

oyuna başlar. Oyuncular hamleleri sırasıyla yapar.  

OYUN: Sırası gelen oyuncu yalnızca bir kez hamle yapabilir. Bu hamle: 

• oyun alanında hareket etme veya  

• "sumito" yani rakibi itmek olabilir.  

Her bir top yalnızca bir boşluk ilerleyebilir. Toplarınızı altıgen oyun 

alanının 6 yönünden herhangi birisinin doğrultusunda hareket 

ettirebilirsiniz. Aynı hamlede 1, 2 veya 3 topu hareket ettirebilirsiniz: 

• 1 top bitişiğinde bulunan ve top olmayan bir boşluğun üzerine 

getirilebilir.  

• 2 veya 3 tane yan yana sıralanmış top grup olarak hareket ettirilebilir. Hepsi birlikte ve aynı yönde hareket 

ettirilmelidir.  

SUMITO: Sayısal üstünlüğünüzün olduğu bir pozisyonda rakibinizin toplarını itebilirsiniz. Eğer her ikinizde aynı 

sayıda toplara sahip iseniz sumito yapamazsınız (rakibinizin toplarını itemezsiniz). Sumito yalnızca toplar aynı 

çizgide olduğunda ve topların hepsi aynı renk olduğunda yapılabilir. Rakip takımın taşlarını iterken ittiğiniz 

taşların arasında kendi taşınız bulunmamalıdır. Sumito yalnızca itilen topların arkasında boş bir alan veya 

oyun alanının kenarı varsa yapılabilir.  



 

 

5 Nokta (Pentago) 

1. İlk oyuncu 4 boş parçadan istediği yere bilyesini yerleştirir. Bilyesini koyduktan sonra bir kere de 4 

parçadan birini istediği yöne doğru 90 derece çevirmek zorundadır. 

2. İlk oyuncu hamlesini bitirdikten sonra diğer oyuncuya sıra geçer. Bilyelerini yatay, dikey veya çapraz 

şekilde sıralı bir biçimde 5’ li olarak sıralayan ilk oyuncu kazanır. Eğer tüm alanlar dolduğu halde kimse sıra 

halinde 5’ li bilye oluşturamadıysa oyun berabere biter.  

3. Oyuncu tablasını çevirince hem kendisinin hem de rakibinin 5 bilyesi yatay, dikey veya çapraz olarak aynı 

hizaya geliyorsa oyunu hamleyi yapan (tablayı çeviren) oyuncu kazanmış olur. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koridor Oyunu 

Quoridor (koridor) oyunu 2 veya 4 kişi ile oynanabilir. Mirko 

Marchesi tarafından tasarlanmış bir akıl zekâ oyunudur. 

Amaç karşı çizgiye rakibinden önce ulaşmaktır. Her oyuncu, 

sırası geldiğinde taşıyla bir hamle yapmayı veya bir engel 

koymayı seçer. Eğer engelleri bitmişse mecburen taşıyla bir 

hamle yapar. 2 oyunculu oyunda oyunun başında her 

oyuncunun 10 adet engeli, oyun platformunun kendisine 

yakın bölümüne dizilir. Her oyuncu kendi taşını, engellerin 

önündeki sıranın orta karesine yerleştirir (Şekil-1). Kura ile 

oyuna başlayacak oyuncu belirlenir. 

 

   Taş Hamleleri: Taş ile her seferinde öne, arkaya veya 

yanlara doğru sadece bir kare gitme suretiyle bir hamle 

yapılabilir (Şekil-2). Taşlar engellerin üzerinden 

atlayamazlar, çevresinden dolaşmak zorundadırlar (Şekil-3). 

   Engel Koyma: Her bir engel iki kareyi engelleyecek şekilde 

konur (Şekil-4). Engel koymada amaç oyuncunun ya kendi 

ilerlemesini kolaylaştırmak ya da rakibinin yolunu 

uzatmaktır; ancak geçecek yer bırakmayacak şekilde 

tamamen rakibin yolunu kapatmak yasaktır. Rakibe en az bir 

geçiş karesi bırakmak şarttır (Şekil-5). 

   Karşı Karşıya Gelme: İki rakip oyuncunun taşı, arada engel 

olmaksızın karşı karşıya gelirse, sırası gelen oyuncu Şekil 

6’da gösterildiği gibi rakip oyuncunun taşının üzerinden 

atlayabilir. Böylece bu oyuncu bir kare avantaj sağlayarak 

yoluna devam etmiş olur. Eğer rakibinin taşının arkasında engel varsa oyuncu taşını bu taşın sağına veya 

soluna getirebilir ( Şekil-8,9,10 ). 

KAZANMA: Karşı çizgideki 9 kareden herhangi birine ilk ulaşan oyuncu kazanır. 

 

DÖRT OYUNCU İÇİN KURALLAR 

Quoridor' da oyuna başlarken her oyuncunun taşı önündeki sıranın ortasındaki kareye yerleştirilir ve her 

oyuncuya 5 engel verilir. Oyun saat yönünde ilerleyerek oynanır ve kuralları iki oyunculu oyun ile aynıdır. 

Ancak birden fazla taşın üzerinden atlanamaz. 

QUORIDOR (Koridor) OYUNU TAKTİKLERİ 

Rakibinizin çıkış yolu sayısını arttırmaya kendi çıkış 

yolunuzun sayısını ise azaltmaya çalışmalısınız. Oyun 

sırasında çıkış yolu sayınızı saymalısınız. Eğer çıkış 

yolu sayınız rakipten fazlaysa kendi çıkış yolu sayınızı 

azaltmaya veya rakibin çıkış yolu sayısını arttırmaya 

çalışmalısınız. Oyun sırasında hedefe varmak için 

kendinizin ve rakibinizin kaç hamle yapması 

gerektiğini de kontrol etmelisiniz. Oyun sonuna 

doğru rakibinizin yolunu uzatmak için engelleri 

koymalısınız. 

 



 

Quarto Oyunu 

Quarto 2 kişi arasında oynanır. Oyunun başında bütün taşlar oyun platformunun kenarına dizilir. Karakterler 

kimseye ait değildir. Herhangi 8 karakterden bir tanesini taşıyan dört taşı yan yana dizen oyuncu oyunu 

kazanır. ŞEKİL 1- 2’ de bazı örnek dizilişler verilmiştir. ŞEKİL 3’ de görüleceği üzere yan yana dizilişler çizgi 

boyunca olacağı gibi çapraz da olabilir. 

Kura yöntemi ile oyuna kimin önce başlayacağı kararlaştırılır. Oyuna başlayacak oyuncu herhangi bir taşı 

seçer ve ŞEKİL 4'de görüldüğü gibi rakibine verir. Taşların “deliklilik” özelliğinden her iki oyuncu da 

sorumludur. Taşı alan oyuncu taşı platform üzerindeki boş duran dairelerden birisinin içine yerleştirir ve 

kenarda duran taşlardan birini alarak rakibine verir. Taşı alan oyuncu da platform üzerine yerleştirir ve oyun 

böyle sürer. 

OYUNU KAZANMAK İÇİN 

Oyun bir oyuncunun QUARTO yapması, yani ŞEKİL 5'deki örnekte olduğu gibi aynı karaktere sahip dört taşı 

yan yana dizmesi ile sona erer ve QUARTO yapan oyuncu kazanır. 

QUARTO 4 açık renkli veya 4 koyu renkli veya 4 silindirik veya 4 köşeli 

veya 4 uzun veya 4 kısa veya 4 deliksiz veya 4 delikli taşın yan yana 

sıralanmasıyla yapılabilir. Önceki taşlar rakip tarafından konmuş 

olabilir. Önemli olan dördüncü taşı koymak ve bilinçli olarak 

konduğunun göstergesi olarak QUARTO diyebilmektir. Bir oyuncu 

farkında olmadan QUARTO yapar ve söylemeden oyuna devam ederse 

rakibi QUARTO diyebilir ve oyunu kazanır. Sıra geldiğinde her iki 

oyuncu da QUARTO olduğunu görmez ve devam ederlerse, sonradan 

fark ederlerse dahi QUARTO geçerli olmaz ve oyun devam eder. 

OYUNUN SONU 

QUARTO yapan kazanır. Her iki oyuncu da QUARTO’nun farkına 

varmazlarsa oyun berabere biter. 

OYUNUN SÜRESİ 

Quarto' da oyun suresi 10 ile 20 dakika arasında değişir. 

Turnuvalarda her oyuncunun hamle süresi 1 dakika ile 

sınırlanabilir. Süresi biten (bayrağı düşen) oyuncu oyunu 

kaybetmiş sayılır. 

 



Genel Kurallar 

1. Oyuncu toplamda 5 rakiple karşılaşacak, her rakibi ile 3 oyun oynayacak, 3 oyundan 2 sini alırsa maçı 

kazanmış sayılacak. Oyunlar berabere de bitebilir. Kazanan: 3, Beraberlik: 1 puan değerindedir. 

2. Oyuncu yaptığı hamle ile oyunu kazandığını bilmelidir. Daha sonra fark etse de oyun devam eder.  

3. İtiraz kurulu oluşturulmayacağından Başhakemin kararı kesindir. 

 


