
RESFEBE YARIŞMASIRESFEBE YARIŞMASIRESFEBE YARIŞMASI
Matematik resfebesi; harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak 

matematiksel bir kavramı bulmaya dayanan zeka oyunudur.
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11 Şubat - 08 Mart 2019  
Detaylı bilgi için https://karesi.meb.gov.tr ve
www.karesikentkonseyi.org adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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Dereceye giren ilk 3 öğrenciye

 bisiklet ve madalya 

verilecektir.
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MATEMATİK RESFEBESİ YARIŞMA 
ŞARTLARI

 Yarışmaya Ortaokul kategorisinde 5, 6, 7 ve 8. 
sınıf öğrencileri katılabilir. 
 Öğrenciler tasarladıkları Matematik Resfebeleri 
A3 kağıt boyutlarına el çizimi olarak yapacaklardır. 
 Her öğrenci en fazla 2 (iki) matematik resfebesi 
ile yarışmaya katılabilir. Özgünlük ve zorluk 
derecesi önemlidir.
 Danışman öğretmen birden fazla öğrenciye 
danışmanlık yapabilir. 
 Tasarlanan matematik resfebelerinin arka 
yüzüne öğrencinin Adı-Soyadı-Sınıfı-Okulu ve 
Matematik resfebesinde anlatılan kavram bilgileri 
yazılacaktır. 
 Matematik resfebeleri öğrencilerin kendi 
çizimleriyle yapılmalıdır. Bilgisayar çıktısı kabul 
edilmeyecektir. 
 Matematik Resfebeleri, Matematik kavramları 
sözlüğünde yer alan kavramlardan oluşturulacaktır.

ETKİNLİK TARİHLER

Matematik 
Resfebelerinin 

hazırlanması ve okul 
müdürlüklerine 
teslim edilmesi 

11 Şubat- 8 Mart 

Okul  müdürlükleri 
tarafından Matematik 
Resfebelerinin Karesi 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Strateji 

Geliştirme Birimi'ne 
gönderilmesi 

11-13  Mart

Komisyon 
Değerlendirmesi 

15 Mart

Ödül Töreni ve Sergi 

20 Mart 2019 
Çarşamba günü 

ESAS 10 BURDA 
AVM 'de yapılacaktır. 



RESFEBE NEDİR?

 Resfebe kelime veya kelime gruplarının harf, 
şekil veya resimlerle ifade edilmesine dayanan bir 
zeka oyunu türü olup resim ve alfabe kelimelerinin 
bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Resfebe 
de şekil veya resim, roma rakamları, elementlerin 
sembolleri, müzik notaları, matematik sembolleri 
vb. resfebe hazırlamak için kullanılır.

RESFEBE ADI NEREDEN GELİYOR?

 Resfebelerin çıkış noktası, batı dillerinde 
“rebus” olarak bilinen bir kavramdır. Rebus, 
Latince “res” (şey) kelimesinin bir çoğulu. Bir 
ifadenin “sözlerle değil, şeylerle” anlatımı genel 
olarak bu kavramın içine giriyor. Eski zamanlarda 
insanlar, özellikle aile isimlerini (soyadlarını) 
yazarken ya da armalarda bu tip bir sembolizme 
başvurmuşlar. Türk Beyin Takımı üyesi Köksal 
KARAKUŞ, rebus için resim+alfabe=resfebe 
adını büyük ünlü uyumuna göre birleştirerek 
oluşturmuştur. 

RESFEBENİN FAYDALARI

 *Hayal gücünü geliştirir
 *Analitik düşünme becerisini geliştirir
 *Bilgi ve kavram gelişimini destekler
 *Strateji üretme kapasitesini artırır
 *Algılama ve muhakeme becerisini destekler
 *Dikkat ve konsantrasyonu artırır.

RESFEBE ÖRNEKLERİ
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MATEMATİK RESFEBESİ

 Harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak 
matematiksel bir kavramı bulmaya dayanan zeka 
oyunudur.

MATEMATİK RESFEBESİNİN 
FAYDALARI

 *Matematiğin farklı kullanım alanlarını görür.
 *Matematik dersine karşı ilgi ve merak 
uyandırır
 *Zekayı aktif tutarak kavram öğrenmeyi 
kolaylaştırır ve kalıcı hale getirir.
 *Bilgi ve becerilerin artmasının bir sonucu 
olarak matematik dersinde kendine olan güvenin 
artmasını sağlar.
 *Matematik resfebe zeka oyununun matematik 
dersi öğretim programında yer alan amaçlar ve 
programın geliştirmeyi hedeflediği becerilerin 
kazanılmasını destekler nitelikte olması ve her 
öğrenme alanı için uyarlanabilir olmasından 
dolayı ders içinde bir öğretim metodu olarak 
kullanılmasına olanak sunar.

MATEMATİK RESFEBE ÖRNEKLERİ

CE-BİR


