
Çılgın Ofis (Crazy Office) Oyunun Kuralları 

İÇİNDEKİLER: 
55 adet soru 
10 adet evin bölümleri (mavi oda (2), çatı (2), giriş, çim alan (2), siyah oda (3)) 
10 adet dikdörtgen çerçeve (etiketleri lütfen dikkatli yapıştırınız) (5 karakter: patron, kurye, 
köpek, temizlikçi, sekreter; 5 nesne: kum torbası, yönetici koltuğu, kaktüs, telefon, kasa) 

 

OYUNUN AMACI: 
Çılgın Ofis’te kargaşa hüküm sürüyor. Yeni binanın yapımı sona ermiştir ve işçiler binanın 
düzenlenmesi için koşuşturmaktadır. Kaktüs nereye ait? Patronun ofisindeki mavi odaya mı 
konacak? Ya da çatının altına sekreterin bulunduğu odaya mı? Bu ne karışıklık! Ancak dert 
etmeye gerek yok. Yönergeleri dikkatle izleyen kim olursa olsun bu karışıklığın altından 
kalkacaktır. 55 soruyu da çözene ve Çılgın Ofis’te düzeni sağlayana kadar doğru 
kombinasyonları aramayı sakın bırakmayın! 

I. Bir soru seçin 
II. Evin bölümlerini ve dikdörtgen çerçeveleri hazırlayın 
III. Yönergeleri izleyin ve parçaları doğru yerlere koyun 
IV. Stratejik düşünün ve çözümü bulun 

55 soruda Çılgın Ofis’teki karışıklığı ortadan kaldırırken stratejik düşünmeyi öğrenin! 

Çılgın Ofis beş odadan oluşur; ikisi mavi ve diğer üçü siyahtır. Zorluk seviyesine göre evi 
oluşturarak başlayın (arka sayfadaki son bölüm, zorluk seviyelerine göre oluşturulacak 5 
farklı ev modelini gösterir). Seçilen soru için yönergeleri izleyin. Her bir odada bir karakter ve 
bir de nesne olmak zorundadır. Karakterin odada nesnenin sağında veya solunda olması 
önemli değildir. 

 

KURALLAR:  

     

       

1. A ve B aynı 
odadadır. 

2. Odadaki C, D ‘nin  
sağındaki odadadır. 

3. Odadaki E, F’nin 
üstündeki odadadır. 

 

4. Odadaki G, H’nin ya 
solundaki ya da sağındaki 
odadadır. Bu kural aşağısı ve 
yukarısı için de geçerlidir. 
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Zorluk seviyelerine göre oluşturulacak 5 farklı ev modeli: 

 

5. I’nın solunda bir oda bulunmaktadır ve üzeri 
çizilmiş J bu odada değildir. Bu kural, aynı oda, 
sağdaki, yukarıdaki ve aşağıdaki oda için de 
uygulanır. 

 
6. K bir odanın yukarısında 
veya aşağısındadır. Üzeri 
çizilmiş olan L, K’nın 
aşağısında veya 
yukarısındaki odada 
değildir. Aynı kural sağ ve 
sol için de geçerlidir. 

 

7. M mavi 
odadadır. Aynı 
kural siyah odalar 
için de geçerlidir. 

 

8. N, tam çatının 
altındadır. Eğer 
çatının üzeri 
çizilmişse, N tam 
çatının altında değildir. 

 

9. O,  tam çim alanın 
üzerindedir. Eğer çim alanın 
üzeri çizilmişse, O tam çim 
alanın üzerinde değildir. 

 

10. Q bilinmeyen bir R nin üzerindedir, S  yine aynı 
bilinmeyen R nin sağında veya solundadır. 

Dikkat: Eğer yönergeler iki farklı renkte soru işareti 
(mor ve pembe)  içeriyorsa, bunlar farklı karakter 
veya nesnelerdir. 

 

 

anne her yaşa akıl oyunları   Sayfa: 2 / 2           www.anne.com.tr 
 


