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 K TA N  NA
         KU ANMA N

A A K N KN  A  

İ eri i daha kolay 
d nme ve 

benimsemeniz için sizi  
te vik edecek soru ve  

etkinlikler.   

eni ara t rmaya
 te vik edecek 

  sorular. 

Ders esnasında uygulanacak
ke etmende ara tırmanda
ve bilgilerini uygulamada

yardımcı olacak etkinlikler.

retmen okur.
Derste edinilmesi 

gereken
temel bilgiler için

metin.

az  cevap ver  
tamamla... 

UNUTMA

Size hayat dersleri veren metin.

Değerli 
öğrenciler,

arşınızda çok sayıda hikaye, fotoğraf, video, bulmaca, etkinlik ve meydan okumaların 
yer aldığı bir ders kitabı bulunmaktadır. ize ülkemizin güzellikleri, geçmişi ve 
toplumdaki rölünüz ile yaşadığınız çevre hakkında ilham olacağını umuyoruz.

ers kitabını kullanmak kolay, basit ve eğlencelidir. eni bilgiler, beceriler, tutumlar, 
değerler ve davranışlar edinmenizde aktif olarak katılmanızı teşvik etmek istedik. 

akım çalışması ve işbirliği sayesinde araştıracak, analiz yapacak ve sonuçlar 
çıkaracaksınız.

arih ve oplum konusunu incelerken siz öğrencilerin kendinizi ülkemizin vatandaşları 
olarak ifade etmeniz  ülkemizde yaşayan herkese saygı göstermeniz  sorumlu ve 
sorumsuz davranışları ayırt edebilmeniz  çevrenin korunmasına özen göstermeniz  
gerçek değerler ve arkadaşlıklar geliştirmeniz, aynı zamanda size veya başka insanlara 
yapılan haksızlıkları tanımanız ve onlara karşı gelmeniz beklenmektedir.

Keyifli çalışmalar ve başarılar dileriz!
   Yazarlar
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rkadaşlık nedir?

rkadaşlarım beni nasıl etkiler?

Benim kendi düşüncelerim var

orpil

üşvet ve rüşvet vermek

ürüst, adil ve doğru 
davranıyorum

mpati

lişeler ve önyargılar

rkadaşlarıma karşı nasıl 
davranıyorum
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BENİM ÇEVREM

ğrenme sonuçları
unları yapabileceksin
gerçek dürüst arkadaşlık ile çıkar üstüne 

kurulan arkadaşlığı ayırt edebileceksin
istenmeyen sonuçlara sebep olan baskı 

altında uygunsuz ve vurdumduymaz 
davranışları tanıyabileceksin
torpil ve rüşveti verilen örneklerle tanıyacak 

ve onları durdurmak için örnekler vereceksin
cinsiyetlere yönelik davranışları ve cinsiyete 

dayalı şiddeti doğru ve mantıklı bir şekilde 
değerlendirebileceksin

ynı şekilde geliştereceğin beceriler
toplumsal baskılara direnmek
görüşleri, önyargıları ve cinsiyete dayalı 

şiddeti tanımak ve tepki vermek.

KONU 1
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rkadaşlık, bir insanın hayatında başına gelen en güzel şeydir. erçek 
arkadaşlık birbirinize yardım etmeniz, birbirinize ve düşüncelerinize saygı duymanızdır.

DÜŞÜN VE CEVAPLA

• enin arkadaşların kimlerdir?
• rkadaşl ğınız ne kadar süredir devam ediyor?
• rkadaşlığınızı hangi davranışlarla göstermektesiniz?
• erçek arkadaşlık neye göre belli olur?  erçek arkadaşlığın özelliklerini 

belirt.

Ş  



B   V

8

Некои пријателства опстануваат цел живот, а некои пријателства 
се прекинуваат во одреден период на животот. 

E NL

Bir arkadaşlık çiçeği  yap. içeğin yaprakları arkadaşlarının ilk harflerinden 
oluşsun. al yaprakları ise sonlandırdığın arkadaşlıklara ait o kişileri sana hatırlatacak 
semböllerden oluşsun. en n çiçeğinde hangisi daha fazla? eden öyle?

UNUTMA

rkadaşlık edinmenin tek yolu iyi bir 
arkadaş olmaktır

A AŞ A

rkadaşlıkların sona ermesine 
en büyük sebep nedir? rkadaşlarınla 
ve aile bireylerinle konuş. ebepleri 
gruplandır ve bunların üstesinden nasıl 
gelineceğine dair öneriler ver.

DÜŞÜN VE CEVAPLA

• Bazı arkadaşlıklar nasıl uzun sürer?
• Bazı arkadaşlıklar neden sona erer?
• Bazı arkadaşlıkların sona ermesine neler sebep olur?
• ıskançlık ve bencillik özelliklerini tanımlayın.
• Bu nitelikler arkadaşlığı nasıl etkiler?
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eler öğrendiğimi kontrol ediyorum
atıldığınız veya katılmadığınız ifadeye  işaretini koyun

fade vet ayır
rkadaşlarımızla birbirimize saygı duymalıyız.

rkadaşlarımın düşüncelerine saygı duyuyorum.

stemeden hata eden arkadaşlarımı affediyorum.

v ödevimi yapmadığımda aynısını yazmam için ödevini vermeyen 
arkadaşıma küserim.

rkadaşım bana saygı duyar.

mür boyu süren arkadaşlık yoktur.
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Ş    

esimlere bak ve gösterilen olayların olumlu mu olumsuz mu olduğunu belirt. eden 
öyle düşünüyorsun, açıkla

• österilen olaylardan herhangi birinde kendimizi görüyor muyuz?
• Benzer olayların içinde bulunduğun durumları belirt
• Olayda senin rolün neydi?
• Bunu yapmana kim sebep oldu?
• eden böyle bir adım atmaya karar verdin?
• Bu davranışının sana ve çevrene ne gibi sonuçları oldu?
• Bu davranışından nasıl bir ders çıkardın?
•

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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• rneğin varsa, arkadaşlarının sana veya herhangi bir arkadaşına nasıl olumsuz etki 
yarattığını anlat. 

•  rkadaşlarının seni ve düşüncelerini olumsuz etkilemesine nasıl karşı gelebilirsin, 
düşün.

• iç herhangi bir arkadaşını olumsuz etkiledin mi? ğer etkilediysen, bunu neden ve nasıl 
yaptığını açıkla. onuçları ne oldu? Bunu nasıl çözümlediniz?

E NL

ruplara ayrılın. er grup, sizin akranlarınızın etkisi altında kaldığınız ve sizden 
birinin grubun uygunsuz davranmasına sebep olduğu bir olayı seçin. Olayları canlandırın ve 
sorunu çözme konusunda tartışın.

rkadaşlar davranışlarıyla birbirini etkiler. Bazı arkadaşlıklar seni olumlu, bazıları 
ise olumsuz etkiler. imi zaman arkadaşlarının sana küsmemesi için istemediğin bir şeyi 
yapmak zorunda kalırsın. ynı fikirde olmadığın önerilere karşı koy. imi zaman 
arkadaşlarına karşı kendini ispat edebilmek için yanlış seçim yapabilir veya yanlış bir 
olayla karşı karşıya kalabilirsin. imseyi kırmamak veya zarar vermemek için dikkatli ol. 

erçek arkadaşlar, sana veya herhangi birine zarar verecek, kıracak veya küçük 
düşürecek hareketler yapmanı senden istemezler. en de onlardan aynısını 
istememelisin.

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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A AŞ

rkadaşların arasında bir anket yap ve şu soruyu sor  Okul duvarını çizmemizi teklif 
edersem ne yaparsın?

Bütün cevapları tartışın.

eler öğrendiğimi test ediyorum

. ını ta topla oynamak isteyen arkadaşlarına nasıl da rana aksın  ir şık seç eya 
yaz
a. ğretmenime söylerim
b.Bana küsmemeleri için onlara katılırım
c.Onlara derslerden sonra herhangi spor sahasında, bahçe veya güvenli yerde top 
oynamayı öneririm
d.

. rkadaşlarım bana uygun olmayan bir şey yapmamızı önerirse o zaman ben
a. açarım
b. avga ederim
c.Onlara katılırım
d.Bunu yapmamaları için onları ikna ederim
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Verçe nin arkadaşlarının canları 
sıkılmıştı. okak lambasına taş atmaya karar 
verdiler. Verçe onlara bu davranışla kimseyi 
yaralayabileceklerini, belediye malına zarar 
verebileceklerini, ayrıca sokak lambasının şoför 
ve yayaların karanlıkta yollarını aydınlatmak için 
gerekli olduğunu anlattı. rkadaşları taş atmaya 
devam ettiler. Verçe onlardan ayrıldı ve evine 
doğru yola koyuldu. O arkadaşlarına uymadı. 
Verçe nin bazı olaylar konusunda kendi 
düşünceleri var.

verebileceklerini, ayrıca sokak lambasının şoför 
ve yayaların karanlıkta yollarını aydınlatmak için 
gerekli olduğunu anlattı. rkadaşları taş atmaya 

  Ş  

 esmi incele, örneği oku ve sorulara cevap ver

esmi incele, örneği oku ve sorulara cevap ver

mdi nin kardeşi ve kızkardeşi çok 
güzel keman çalarlar. Babası onu da keman 
derslerine yazdırdı. akat, mdi mutsuz. O 
karate öğrenmek istiyor.

. mdi neden mutsuz?

. angi durumda mutlu olur?

. Bunu nasıl başarabilir?

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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.Verçe neden arkadaşlarının oyununu kabul etmedi?

. endi düşüncenin olması ne demektir?

. Bazı olaylar konusunda kendi düşüncenin olması neden gereklidir?

. angi durumlar karşısında kendi düşüncelerini belirtirsin?

er insanın herhangi bir olay, etkinlik, ilgi karşısında onu onaylama veya 
onaylamama konusunda kendi görüşleri vardır. enin görüşün akranlarından veya 
arkadaşlarından farklı olabilir. örüşünü belirtmek iyidir. akat bunu belirtirken kimseyi 
kırmamak için dikkatli olmalısın. örüşlerinin senin önerilerinle, düşüncelerinle, 
çıkarlarınla uyuşmadığında ve kimsenin davranışının başka birisini yaralayacak veya üzecek 
durumlarda belirtmen önemlidir. 

E NL

artışma  en düşünüyorum ki...

arko ve iridon arkadaştırlar. Bir gün parkta gezerken arko bir cüzdan buldu. 
üzdanı açtı ve içinde para ile evrakların olduğunu gördü. üzdanı almaya ve paraları 

kullanmaya karar verdi. iridon bu karara uymadı ve bunu ailesine anlattı. 
iridon size göre doğru mu davrandı?
etini okuyun. ki gruba ayrılın  onay veren grup ve onay vermeyen grup. er 

grup kendi görüşünü savunsun  iridon doğru mu davrandı ve grup neden öyle 
düşünüyor?

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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örüşüne say ı duyulmasını istiyorsan, sen de başkasının 
örüşüne say ı duy

• rkadaşının hangi görüşü kabul 
edilmedi ve neden kabul 
edilmedi?

eler öğrendiğimi test ediyorum

. oruları oku, düşün e e apları boş bırakılan alana yaz
 Veton un komşusunun bahçesinde elma ağacı var. aya ve onuz, Veton a gidip ağaçtan 

elma çalmalarını önerdiler. 

 en eton un yerinde olsan nasıl da ranırsın

b  aya ev ödevini yazması için arko ya vermediği gerekçesiyle, arko arkadaşlarından 
artık aya yla konuşmamalarını istedi.

 en arko nun arkadaşlarının yerinde olsan nasıl davranırdın?

. endi görüşümü belirtirken, kimsenin üzülüp kırılacağı beni ilgilendirmez. evrele

vet         ayır

. alka açık alanlara çöp atma konusundaki görüşüm  

Ş   
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etini oku ve sorulara cevap ver

 amca ve B  amca arkadaştırlar.  amca, B  amcanın kızı V  nin 
antreman yaptığı  hentbol takımının antrenörüdür. rıcıklar  takımıyla maç 
günü yaklaşıyordu ve herkes çok heyecanlıydı. akat, bir şeyler olması gerektiği gibi 
değildi. V  kızcağız bu önemli maçta oynamak istiyordu. B  amca kızının isteğini yerine 
getirmeye karar verdi.  amcayı aradı ve arkadaşlıklarının hatırına kızını takıma 
almasını istedi.  amca kararsızdı. V  nin yeterince çalışmadığını ve son zamanlarda 
yeterince antreman yapmadığını biliyordu. iğer yandan  kızcağız devamlı antreman 
yapmıştı ve ondan büyük beklentileri vardı.  amca nasıl davranacağı konusunda 
kararsızdı.

• . B  amcanın davranışını nasıl 
• değerlendiriyorsun?   
• .  amca kendini nasıl  
• hissetmiştir?    
• . ikayeyi tamamla ve düşün
• V  takımda yer almasa neler  
• olurdu? ğer ki  amca V yi 
• takıma alır, yi dışarda 
• bırakırsa ne olur?   
• . Verilen şekilde B  amcanın  
• davranışlarının sebep ve
• sonuçlarını yazınız.

• Bu tür davranışların sonuçları nelerdir?
• Bu tür olayların nasıl önüne geçebiliriz?

ebep  V  takıma 
dahil oldu,    

çıkarıldı.
  ebep  V  

  takıma alınmadı

onuçonuç

N E E L
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erhangi bir kimse akrabalık bağlarını kullanıp bir çıkar elde etmek isterse, buna 
torpil demekteyiz. orpil, emek vermeden başarı sağlamak için yapılan olumsuz bir 
davranıştır.

ETKİNLİK

 Boş alana bir torpil örneği yaz. Ondan sonra arkadaşlarınla hakketmeden bir 
yerlere gelmiş kişi siz olsanız nasıl davranırdınız, tartışın.

UNUTMA

 endi emeğinle elde ettiğin başarı en değerlidir
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T

ilendeki büyüklerle bir anket yap
Bu güne kadar hiç torpille karşılaştılar mı ve nasıl bir tepki verdiler?

eler öğrendiğimi test ediyorum 
atıldığınız veya katılmadığınız ifadeye  

işaretini koyun

fade vet ayır
krabalık bağlarının kullanılıp bir kazanç elde edilmesi

olumsuz bir davranıştır.
orpilin sonucu başkalarına yapılan haksızlıktır.

mek vermeden gelecek başarıyı kabul ederim.



Ş   Ş  

Bu alıntıyı okuyun, düşünün ve cevap verin

 ir arkadaşlığı satın alman erekiyorsa, o zaman hiç har anma .  anonim

etini oku ve sorulara cevap ver

ırılan am

Bizim sokağın çocukları binanın önündeki bahçede futbol oynuyorlardı. ina 
şanslıydı ve gol attı. 

oool  oool   diye sevinen rber mutluydu, onu kutladı.

Oyun devam etti. arşı takımdan anela ve emanya daha fazla hücum etmeye 
karar verdiler. ina nın golüne çok kızan emanya hızlı bir şut çekti. opun nereye gittiğini 
kimse görmedi. akat camın kırılma sesini herkes duydu. emanya korkuyla kırık cama 
baktı. smail amcanın aşağıya inip kendisini azarlayacağını biliyordu. niden aklına onu 
kurtaracak bir fikir geldi

• emanya nın fikri neydi, ne düşünüyorsun?  cevapların önündeki harfi çevrele
• a. smail amcaya suçunu itiraf edecek
• b. rkadaşlarına smail amcaya söylememeleri karşılığında dondurma ısmarlamayı 

teklif edecek
• amı kırmadığına dair yalan söyleyecek emanya nın smail amcaya söylememeleri 

karşılığında arkadaşlarına dondurma ısmarlama fikrini nasıl değerlendiriryorsun?
•  en emanya nın yerinde olsan nasıl davranırdın?

Ş   
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Okuduğun olayda, emanya arkadaşlarına onu smail amcaya söylememeleri 
karşılığında rüşvet teklif etti. edefine varmak için onları yolsuzluğa sürüklemeye çalıştı.

üşvet vermek veya istemek toplumda olumsuz davranışlardır. üşvet, bir hedefe 
varmak için bir hizmetin veya maddi bir şeyin teklif edilmesidir. üşvet , diğer bir kişinin bir 
şeyi başarması için maddi bir şey yada bir hizmet istemektir.

şağıdaki durumların hangilerinde rüşvet olayının olduğunu düşün ve cevapla
 o an arkadaşlarıyla kaykay sürmek istedi, akat e  öde lerini yapmamıştı. , 

ina ya e  öde lerini yazması karşılığında ona kaykay sürmesini öğretmeyi tekli  
etti.

• Bu olayda rüşvet veya rüşvet teklifi var mıdır?
• en bu durumda nasıl davranırdın?

B  edef okulun ekolo ik etkinliğine gitmek istemez. asta numarası yapar. eti 
onun sırrını bilmektedir ve onu ele vermemesi için çikolata ister.

• Bu olayda rüşvet veya rüşvet teklifi var mıdır?
• edef in yerinde olsan nasıl, eti nin yerinde olsan nasıl davranırdın?

Ş   
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• üşvet ve rüşvet teklifleriyle karşılaştığımız günlük hayattan hangi örnekleri 
verebiliriz?

• üşvet ve rüşvet teklif etmenin sonuçları nelerdir?
• Böyle bir durumla karşılaşırsan nasıl davranman gerekmektedir?

ki gruba ayrılın. Birinci grup davranışlarından ötürü emanya ya mektup yazsın 
 ırılan cam  metninden , ikinci grup ise emanya nın arkadaşlarına mektup yazsın. 

ektuplarda neler yazacağınızı düşünün. azılacaklar hakkında tartışın. er grup kendi 
görüşlerini açıklasın.

erhangi bir özel kazancın sağlanmasında, hukuka haykırı olarak bu anlamda 
mevkilerin kullanılmasına yolsuzluk demekteyiz. oplumda bu tür kötüye kullanmalar kimi 
zaman görünür ama ağırlıklı olarak gizli bir şekilde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. orpil, 
rüşvet, rüşvet teklifi, haksız koruma ve benzerleri yolsuzluktur. olsuzluğu kabul eden ve 
uygulayanlar için yolsuzluğa bulaşmıştır deriz. olsuzlukla karşı karşıya kaldığımızda, 
büyüklerimize bildirmeliyiz.

Ş   
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eler öğrendiğimi test ediyorum

. frodita sınıf başkanı olmak istiyor. rkadaşlarına ona oy vermeleri karşılığında 
albüm resimleri vermeyi teklif etti. frodita nın ne yaptığını belirt

a. üşvet teklif etti
b. üşvet aldı
c. aha fazla arkadaş edinmek istedi
d. Başarıya giden kolay yol

. rkadaşları frodita nın teklifini kabul etmeli midirler?
vet          ayır

. olsuzluk hangisidir
a. orpil, rüşvet, rüşvet teklifi
b.Bencillik egoizim
c. ükran, sosyallik
d. Başarıya kolay ulaşmak
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,    

angi olumsuz durumlar vurgulanmış ve ira ile uka nasıl davranmışlardır, 
düşün

ira okul kütüphanesinden kitap aldı. stemeden kitabın bir sayfası yırtıldı. ane  
denar karşılığında suçu üstlenmesini teklif etti. ira dürüst davranması gerektiğini 
biliyordu ve kütüphaneciye kitaba zarar verdiğini söylemeliydi. O, ane nin teklifini kabul 
etmedi.

uka nın babası futbol hakemidir. uka nın maçı var, maçın hakemi ise babasıdır. 
avunma sırasında uka topa elle müdahale etti. Babası penaltı çalmadı. uka diğer 

hakeme gitti ve suçunu itiraf etti  

• nce ane ve uka nın babasının, sonra ira ve uka nın davranışlarını 
değerlendir.

• atayı kabullenmek ve onu düzeltmek  özelliğine ne denir? Bunları verilen 
örneklerin hangi adımlarında bulabildin?

• ürüstlüğün kazançtan ağır bastığı herhangi bir olay anlat.

N E E L
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• açı seyredemeyen çocukların sorunu nasıl çözülmüştür?
• ekerlekli sandalyedeki kızın sorunu nasıl çözülmüştür?
• dil davranış konusunda örnek ver.

akketmediğin başarıyı kabul etmediğinde ve emek vermeden gelecek bütün 
başarılara karşı koyduğunda dürüst davranmış olursun.

dil davranış, alınan karardan sonra herkesin mutlu olduğundan emin olduğumuz 
zamandır. erkes adil ve eşit olmalıdır. 

esimlere bak ve resimlerdeen hangisinde doğru çözüm 
sunulmuştur, düşün

zamandır. erkes adil ve eşit olmalıdır. 

N E E L
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 österilen olayların sonuçları nelerdir, düşün

• arar bilerek mi yapılmıştır?
• arardan nasıl kaçınılabilirdi?
• apılan zarar nasıl telafi edilebilir?

dil davranış, çevrendeki davranış kurallarına bağlı kalman demektir. 

ürüst, adil ve düzgün davranış insanın olumlu taraflarıdır. Bunlar saygı duyulacak 
bir insan olmanı sağlarlar. 

N E E L



B   V

26

dil ve dürüst olmaya karşı özelliklere ne isim verilir?

asıl yar ılaya aksın

n iyi arkadaş  ve en kimsin  metinlerini oku, sonrasında nasıl yargılayacağına 
dair görüşünü bildir. Olayları nasıl çözeceğinize dair arkadaşlarınızla tartışın.

n iyi arkadaş

oakim benim en iyi arkadaşımdır. ynı binada yaşıyor, aynı sınıfta okuyoruz. 
oakim bugün ma nın resim defterini yırttı. Benden başka kimse görmedi. ma öğretmene 

söyledi. ğretmen ma ve oakim i dinledikten sonra benden  olanları anlatmamı istedi. 
asıl davranmalıyım?

en kimsin?

Benim ismim eyan. angi eyan biliyor musunuz? ınıfta herkesin korkup titrediği. 
erkesin benden korkmasını ve beni dinlemesini çok seviyorum. akat... Bugün çok kızdım. 

Okul bahçesine sprey boyayla bir şeyler çizmek istedim. erkesin eve gitmesini bekledim ve 
çizmeye başladım. ansızlık işte, eli beni bir yerden görmüş. ğretmene söylemiş. ma 
benim adım eyan, ben hiç bir şeyi kabul etmem, öğretmene de kabul etmedim. enefüste 

eli yi bekledim. üşmesi için çelme taktım ve dedim ki  en kimsin ki beniöğretmene 
söyleyeceksin? eni değersiz kız  şte öyle dedim, haksız mıyım?
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eler öğrendiğimi test ediyorum

atıldığınız veya katılmadığınız ifadeye  işaretini 
koyun

fade vet ayır
ana yardım etmesi için arkadaşına hediye

teklif ettiğinde dürüst davranmış olursun.
are, ersiha ve eyla arkadaştırlar. are dondurma satın aldı ve 
ersiha ya bir kepçe eyla ya ise iki kep  dondurma verdi. are 

adil davranmadı.
avranışınla kimseyi incitmemeye veya zarar  vermemeye dikkat ettiğiniz 

zaman doğru davranmış olursunuz.
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 esimlere bak ve bakarken neler hissettiğini belirt

• Bu olaylardan hangisini yaşadın?
• Böyle bir olay karşısında insanlar ne hisseder?
• Bu durumda nasıl önlemler alırlar?

mpati, başkalarının duygularını paylaşmayı, duygularını anlamayı temsil eder. Bir 
kişi empati hissederse, başkasına yardım etme arzusu oluşur. mpati olumlu bir insan 
özelliğidir, kişinin doğru yetiştirilmesi ile gelişir.

N E E L
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şağıda bazı durumlar verilmiştir. Onları oku ve durumun içinde kalan çocukla 
duygularını paylaşmaya çalış. Onunla duygularını paylaşabiliyor musun?

mpatik biri misin, öğren.

1

uzana okula eski ayakkabılarla geldi.
rkadaşları ona çirkin sözler söylüyor, alay

ediyorlardı. uzana kendini küçük düşürülmüş
ve incinmiş hissediyordu.

2

ire bir türlü satranç oynamayı öğrenemiyor.
atranç oynadığı arkadaşı diğerlerine ire nin

hiçbir zaman satranç oynamayı öğrenemeyeceğini
söyledi. ire ağlamaya başladı.

3

Vyoltsa okula her gün şanslı tükenmez ini
götürüyor. ite ve arvin bir gün tükenmezini 
aldılar ve çevirmek istemediler. Vyoltsa onlara
yalvardı, onlar ise daha fazla alay ettiler. Vyoltsa
sakince ağlamaya başladı

4

lvis in görme sorunu var. ğretmenin tahtaya yazdıklarını 
okuyamayınca ate ve aylinda gülmeye başladılar. lvis 
kendini utanmış ve incinmiş hissediyordu.

• uzana, ire, Vyoltsa ve lvis 
kendilerini

     nasıl hissediyorlardı?
• enin çevrende uzana, ire, 

Vyoltsa, lvis gibi çocuklar 
olsa nasıl davranırdın? 

N E E L
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ETKİNLİK

eler öğrendiğimi test ediyorum

. ile, tse hızlı koşamıyor diye alay ediyordu. tse üzüldü ve ağlamaya başladı. aylinda 
ile ye alay etmenin iyi bir şey olmadığını söyledi. ste yi öptü ve onu teselli etmeye 

çalıştı. ntreman yapmasına yardım edeceğini söyledi. Bu durumda aylinda ste ye karşı 
ne gösterdi

a. ıskançlık
b. abırsızlık
c. mpati
d. erak

. . mpati hissettiğin zaman genellikle ne yaparsın?
a. ardım etmek isterim, ama ikilemdeyim.
b. uygularımı paylaşırım, fakat görmemiş gibi davranırım.
c.Başkasına yardımcı olması için söylerim.
d. limden geldiğince yardım ederim.

UNUTMA

ana nasıl da ranılmasını istiyorsan sen 
de diğerlerine öyle da ran

 aşkasının ayakkabıları içinde

Bir önceki alıştırmadan herhangi
bir durumu seçin. ki gruba ayrılın.
Bir grup olayı canlandırırken diğer
grup izlesin. endileri için kabul
edilebilir olmayan bir şey olduğunda
grup  diye bağırsın ve canlandırmayı  
doğru olduğunu düşündüğü şekilde 
tamamlasın. onunda sizin  seçiminizin 
neden doğruolduğunu düşündüğünüzü 
açıklayın.
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Ş  

fadeleri oku, onaylıyorsan  işaretini, onaylamıyorsan  işaretini kullan

.  tse nin kedisi var. tse kedisini iki gündür bulamıyor. ğlamaya başladı. omşusu 
diyor ki  en erkeksin ve ağlamamalısın.

omşunun düşüncesine katılıyor musun?

. . enis arkadaşlarıyla futbol oynuyor. ızkardeşi takıma katılmak istiyor. 

enis dedi ki  en kızsın. ızlar futbol oynamaz.

enis in düşüncesine katılıyor musun?

. ara ve amir kardeştirler. er sabah, okula gitmeye hazırlanırkan amir ara ya
 diyor ki  Benim de yatağımı düzelt. en kızsın ve yatakları düzeltmelisin

amir e katılıyor musun?

. oni baleyi çok seviyor. Bale kursuna kayıt oldu. rkadaşlar onunla alay ediyor ve 
diyorlar ki  Bale kızlar içindir. Boks antremanlarına gidelim  Boks erkekler içindir.

oni nin arkadaşlarının görüşlerine katılıyor musun?
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• Verilen örneklere katılıyor musun, katılmıyor 
musun?

• österilen olaylarda çocuklar neden bu şekilde 
davranıyor?

• Bunu nasıl ve nereden öğrenmişlerdir?
• Bu davranışlarla ilgili senin düşüncen nedir?
• evrende gördüğün benzer olaylar, kız çocuklarının 

yapması gereken işler veya erkek çocuklarının 
yapması gereken işler diye düşündüğümüz örnekler 
ver.

örüş nedir,önyargı nedir?

şağıda erilen örüş e önyar ı örneklerini
tamamla

Görü n ar ı
ızlar iyi sporcu değildir. ana ve ersiha nın arkadaşları onları  basketbol 

takımına almıyorlar.

rkekler güçlü olmalıdır, nazik değil.

amir her ne kadar düzgün bir şekildeders 
görse ve hareketlerini doğru yapsa da, 
okulda düzenlenen bale gösterisine 
katılmasına kızlar izin vermedi.

ınıfı temizlerken Velimir arkadaşlarına  
dedi ki  ızlar tahtayı silsin ve masaları 
düzeltsin, biz erkekler futbol oynamaya 
gidiyoruz.

embe renk kız rengidir.

aum düşüp ağlamaya başlayınca,
arkadaşları onunla ay ettiler.

N E E L
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Verilen örneklerden bazı görüşlerin önyargılara sebep olduğunun farkına vardın. 
nyargılar genellikle kimseyi tanımadan onun hakkında olumsuz düşünmenizdir. 
nyargılar görüşlerden meydana gelir. örüşler normalde önyargılı olduğumuz kişinin ait 

olduğu gruba karşı olumsuz tavrımızdır. Bunlar diğerlerine karşı kötü davranabileceğimiz, 
kabul edilemez düşüncelerdir.

ETKİNLİK

nceki ödevde verilen görüşlere tamamen zıt bir resim çiz. izimin altına görüşe 
zıt bir açıklama yaz. rnek   ızlar da iyi sporculardır ,  rkek çocuklar da ağlar  v.b.

e çizdiğinize ve onu neden çizdiğinize dair tartışın.
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UNUTMA

işi hakkında düşün e oluşturmadan ön e onu tanı.

T

Daha b y k aile bireylerin aras nda anket yap: Hangi nyarg larla 
u ra yorlar ve onlar  a mak i in nas l davran yorlar?

eler öğrendiğimi test ediyorum

fadelerde hangilerinin görüş , hangilerinin önyargı olduğunu  işaretiyle 
göster

fade örüş nyargı
adınlar kötü sürücülerdir.

edi iyi yemek yapamaz
çünkü erkektir.

rkekler kötü ahçılardır.

ana uçak sürmeyi başaramayacak,
çünkü kadındır.
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Ş  Ş   

etinleri oku ve sorulara cevap ver

agde bizim sınıfta okuyor. O iyi ve örnek 
bir öğrencidir, aynı zamanda  metrelik koşuda 
iyi bir koşucudur. akat, ohan ve enis de 
atletizm antremanları yapmaktadırlar. Bugün 
sınıfta koşu yarışı vardı. ohan kazanacağından 
emindi, fakat agde kazandı. ohan çok kızdı. 

rkadaşları bir kız çocuğundan kaybettiği için 
onunla alay ediyordu ve o kendini küçümsenmiş 
hissediyordu. enefüsde agde nin telefonuna 
küçük düşürücü mesa lar gönderdi, sonrasında 

enis le yanına gidip onu küçümsediler. Ona kötü 
isimlerle hakaret ettiler. ohan bir kızdan 
kaybetmeyi kabullenemiyordu.

rbay zayıf bir 
çocuktur,görme konusunda 
zorlanır ve her zaman ön sırada 
oturur. asna, edef ve ira buna 
karşıdırlar. Bir gün rbay 
oturacakken sandalyesini 
çekmeye karar verdiler. rbay 
düştü ve gözlükleri kırıldı. ızlar 
gülerken, rbay utandı ve 
ağlamaya başladı. Bu daha da çok 
alay etmelerine sebep oldu  

rbay erkek değildir, erkekler 
ağlamaz.      
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• ohan, asna, edef ve ira nın davranışlarını nasıl değerlendiriyorsun?
• Birinci metinde nasıl, ikinci metinde nasıl şiddet olayları yaşandı?
• özlü veya fiziksel şiddete hangi görüşler sebep oldu?
• örüş veya önyargının sebep olduğu, katıldığın veya gördüğün her hangi şiddet olayını 

anlat.

iddet sözlü veya fiziksel olabilir. özlü şiddet kötü sözler, küçük düşürücü sözler, 
tehdit ve benzer sözlerin söylendiğinde olur. iziksel şiddet ise kişinin fiziksel olarak 
yaralanmasına sebep placak fiziksel temas ile olur.

 nyargılar çoğu kez sözlü veya fiziksel şiddete sebep olur.

UNUTMA

Şiddet, olayların hallolmasına çözüm değildir.
Şiddet, başka şiddet olaylarının yaşanmasına sebep olur.

N E E L
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Verilen örneklerde nasıl şiddet
örneklerinin olduğunu ve buna
hangi önyargıların sebep olduğunu
belirt

. ofiya yüzmede mre ye karşı
galip geldi. mre onu bir kızın
yenmesine çok kızdı ve ona kötü
sözlerle saldırdı.

nyargı

iddet türü

. dnan okula kırmızı kazakla
geldi. na ve ona ona kötü sözler
söyleyerek alay ediyorlardı. rkeklerin 
kırmızı renk giymediğini söylüyorlardı.

dnan ın onlara aldırış etmediğini
gördüklerinde ona dnan ı itti ve
merdivenlerden düşürdü.

nyargı

iddet türü



B E N  İ M  Ç E V R E

38

Neler öğrendiğimi test ediyorum

1. Kimseye karşı küçümseyici ve kötü sözler söylemek nasıl bir davranıştır:
a. Fiziksel şiddet
b. Sözlü şiddet
c. Şiddet içermeyen davranış
d. Arkadaşlık davranışı

2. Bir anlaşmazlığı çözmenin en iyi yolu hangisidir:
a. Konuşmak
b. Fiziksel şiddet
c. Boşvermek
d. Şantaj

3. Mia her zaman kısa saçlıdır. Leo kızların “erkek saç modeli” kullanmalıran tahammül
edemediğini söylüyor. Ona hakaret etmeye hazırlanıyor. Sen nasıl davranırdın?

a.Leo’ya Mia’nın saçını istediği şekilde kesebileceğini söylerim.
b. Leo’ya katılırım ve Mia’ya hakaret ederim.
c. Öğrenci konseyi üyelerini olayı çözmeleri için bilgilendiririm.
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- belediye ve ülkedeki nü usun insiyet, yaş,
e itim ve etnik kimli ini tari  ede eksin

- o ra i aritada ikamet etti in yeri
belirleye eksin

- belediyenin semböllerini tanıya aksın,
özelliklerini belirte eksin, bütün vadandaşlarla
nasıl ilgilendi ini ve belediye başkanının nasıl
seçildi ini açıklaya aksın

- ekonomik aaliyetleri birbirinden ayıra ak,
onların gelişmesine katkıda bulunan etmenlerle
ba lantı kura aksın  iklim, arazi ve do al
kaynaklar)

- çevreye karşı sorumlu ve sorumsuz
davranışları ayırt ede eksin

- çevre bilin i ve çevrenin korunması
konusunda kendini geliştire eksin.

 O

  

unları yapabile eksin

KONU 2 



41

 V
 

      kula Anika adında
yeni bir kız ö ren i geldi. 

endini
tanıtırken alkandelen den 
oldu unu söyledi. endi 
şe rinin tari ini yaparken, 
arkadaşlarına 

alkandelen in nü us sayısı 
bakımından uzey akedonya 

um uriyeti nin en büyük 
şe irlerinden biri oldu unu 
belirtti. Arkadaşları 
ö retmene  ne 
oldu unu sordular.

ü us, belirli bir bölgede yaşayan insan sayısını i ade eder.

ü us sayısı dünya, ülke, bölge, şe ir, ilçe veya köy çapında esap edilebilir. u da 
belirli ülke, şe ir, köy veya bölgede yaşayan belirli insan 

sayısıdır.

 ü us sayısı er gün de işmektedir. Artar veya azalır ir ülkenin 
nü üs sayısı nü us sayımıyla belirlenir.

 ne demektir 

ö renelim
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ü us sayısı neden

devamlı de işmektedir, ne 

düşünüyorsunuz

• ü us sayısı neye göre belirlenebilir
• erilen tabloya bakın ve nü us sayısına göre şe irleri küçükten büyü e do ru sıralayın.
• erilen tabloya göre angi şe rin en yo un nü usu var
• angi şe rin en az nü usu var
• azı yerleşim yerlerinde nü us yo unlu un sebep olan nedir, düşün

70%

10%

7%

6%
5%

2%

sküp

anastır

E NL

        elediyenizin eb sitesinde 
nü us sayısı ne kadardır, araştırın. 

ize en yakın iki yerleşim yeriyle 
kıyaslayın. 

er üç yerleşim yerinin nü us 
sayısını yazarak bir tablo azırlayın. 

ü us sayısı arklarınının 
sebeplerini 
konuşun.

DÜŞÜN VE CEVAPLA

alkandelen

ri

strum a 

ebre
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ünya, yaş, dil, insiyet, e itim, inanış, engel v.b. arklılıkları olan insanların 
yerleşti i yerdir. ü usun arklılıklarını anlaman için sıradaki etkinlik sana yardım ı 
ola aktır.

kulun ba çesine çık. re ileri ve çalışınları izle. orulara evap ver

– ren ileri ve çalışanları birbirinden ayıran nedir
– nları sını landırabile e in bütün örnekleri yaz
– nları sını ladırma şeklin, okulunuzdaki ö ren i ve çalışanların angi şekillerde
yapılandırıldı ını göstermektedir.
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ü us yapısı bizlere dünyada, ülkede, bölgede, 
şe irde,köyde v.b. yerlerde yaşayan nü usun çeşitlili ini 
göstermektedir.

u şekilde ayrılabilir
• yaş,
• insiyet,
• etnik kimlik,
• e itim v.b.

ü us yapısı nedir 
soruyorum

ü usun sayısını ve yapısını belirleme şekli nü us sayımıdır.

  bizlere yetişkin grupların belirli bölgede oranlarını gösterir.   yaşına kadar 
genç nü us,  ile  yaş arası olgun nü us ve  yaş üstü yaşlı nü us).

                   belirli bölgede erkek ve kadın nü usunu gösterir. ünya 
çapında erkek ve kadın nü us oranı emen emen eşittir.

   E   nü usun etnik kökenini angi ulusa ait oldu unu)  göstermektedir. rne in, 
uzey akedonya um uriyetinde akedon milleti, Arnavut milletinin bir bölümü, ürk milleti, 
lak milleti, ırp milleti, 

Слика

Romenlar, Boşnyaklar v.b yaşamaktadır. Hepsinin dil, adet, gelenek, din 
v.b. özellikleri olabilir. Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan bütün 
vatandaşların eşit hakları vardır ve  Anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Слика

pomenlar, şnyaklar v.b yaşamaktadır. fepsinin dil, adet, gelenek, din 
v.b. özellikleri olabilir. Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan bütün 
vatandaşların eş      A     ştır.
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• ını  sayımı na göre sını ınızın yaş, insiyet,etnik köken ve e itim seviyesi yapıları
nedir, belirle.

• lde edilen verilerden angi sonu u elde ettin
• izin verilerinizle di er sını ların verilerini kıyaslayın. i er sını ların yaş, insiyet, etnik

köken ve e itim yapıları nasıldır

omenlar, oşnyaklar v.b yaşamaktadır. epsinin dil, adet, gelenek, din v.b. özellikleri olabilir. 
uzey akedonya um uriyetinde yaşayan bütün vatandaşların eşit akları vardır ve  Anayasa 

ile güven e altına alınmıştır.

E   nü usun e itim seviyesini göstermektedir. ir ülkenin kalkınmasında en 
önemli aktörlerden biri e itimdir. u nedenle nü usun ne kadarının ve ne seviyede e itimli 
oldukları arklı şekillerde araştırılmaktadır. ü usun e itim yapısı şu şekillerde 
gösterilmektedir

– okuma yazması olan okuma yazması olmayan nü us yada
– okuma seviyesi  ilkokul da i okumamış, ilkokul mezunu, orta okul mezunu, lisans mezunu
ve üstü seviye mezunları).

ETKİNLİK:

ını ınızda sını  sayımı nı şu şekilde yapın

• ir sayman seçin.
• aymanın şu bilgileri yaza a ı ortak bir tabela azırlayın

er ö ren inin ebeveyni yaş, insiyet, etnik köken ve e itim seviyesi).

• erileri sıralayın ve  gra iklerle görüntüleyin

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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ünya devamlı olarak de işen, gelişen ve ilerleyen bir yerdir. nsanlar do ar, taşınır, 
yaşlanır, ölürler. u nü us sayısının ve yapısının devamlı sabit de il de de işmesini 
sa lamaktadır.

EN

ünyada angi ülkenin nü usu en çok, angi ülkenin ise en azdır
ünyadaki bütün nü usun ta mini olarak sayısı ne kadardır
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Araştırmak kritik düşünmeyi
geliştirir.

•  yıl ön e nü usun ne kadarının    .
ü us yapısı bize ne gösteriyor

okuma yazmasının olmadı ını     araştır.
ünümüz verileriyle

neden bu kadar arkın oldu unu
kıyasla ve düşün.

• retmeninin yardımıyla
belediyenizdeki nü us yapısı
konusunda verileri internetten
araştır. ra ik tablolarla göster.

angi nü us yapısının en çabuk
de işebile i ini düşün. eden
böyle düşündü ünü belirt

• retmeninin yardımıyla
ülkemizdeki nü us yapısını araştır.

   

    

__________________________________

__________________________________

2. .      
    

а) insiyet yapısı
b) aş yapısı
) itim yapısı

d) tnik yapısı

3. ü us yapısı şu sebeplerden
  

__________________________________

__________________________________

DÜŞÜN VE CEVAPLA 
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T E E ES

      livera ve Almedin içek estivali ne katılmaya azırlanıyorlardı. u yıl estivalin ev 
sa ibi onların belediyesidir. u demektir ki, çiçek işleriyle u raşan di er belediyelerden 
temsil iler misa irleri ola aklar. Almedin in kardeşi Arber belediye kelimesinin ne 
oldu unu bilmiyor. livera ona açıklamaya çalıştı.

elediye belirli bir bölgede yaşayan vatandaşlardan oluşan ve ortak kamu yönetimi ile 
belediye başkanının yönetti i topluluktur.

ir belediyede devamlı olarak ikamet eden vatandaşlar o belediyenin vatandaşlarıdır. 
elediye vatandaşlarının önemli konularda belediyeye öneri verme akları vardır  örn  

çevreyle alakalı öneriler, su tedari i,kamu ışıklandırılması,belediyenin kültür e len e ayatı, 
e itim önerileri, sa lık önerileri v.b.). öyle e belediyede ayatın da a kaliteli olmasına ve 
kalkınmasına yardım ı olurlar.

elediye, azla yerleşim yerlerinden  şe ir ve çevre köyler, büyük köy ve çevre köyler 
veya aynı zamanda belediye olan da a azla ilçelerden oluşan şe irden) yada tek bir yerleşim 
yerinden oluşabilir.
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rnek

anastır elediyesi
da a azla çevre köylerden oluşan 

şe ir) 

lasnitsa elediyesi  da a büyük köy ve    
çevre köylerden oluşan belediye)

evçani elediyesi 
tek bir yerleşim yeri)

a a azla ilçe ve belediyelerden oluşan sküp şe ri

uzey akedonya um uriyetinde  belediye vardır. unlardan  belediye sküp şe rine 
aittir.

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M

 V  

 

 

Ç

A

Ş   

S
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aritaya bakarak angi belediyeyi ziyaret etti ini veya orada yaşayan kimleri 
tanıdı ını düşün.

• angi yerleşim yerleri senin belediyene aittir
• ü us sayısına göre belediyende angi yerleşim yeri en yo un, angisi en 

azdır
• elediyenizin ne kadar arazi kapsadı ını ö renin.
• elediyenizin komşu belediyeleri angileridir

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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aritayı boyayın ve yaşadaı ınız belediyenin adını yazın.

T

nternetten oogle ranslate veya başka 
etnik topluluklardan arkadaşlarınızın yardımıyla 
belediyenizde konuşulan di er dillerde yi 
günler , er aba  ve enim adım...   
kelimlerinin nasıl tela uz edildi ini ö renin. 

elimeleri ka ıtlara yazın. erkes bir ka ıt çeksin 
ve sözleri di er dilde tela uz etsin. arklı dillerde 
tanışın .

• elediyende angi diller
konuşulmaktadır

Скопје - општини

E NL

      
DÜŞÜN VE CEVAPLA

Скопје - општини
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.           
 Ç

vet ayır

        
а) ek yerleşim yeri
b) azla yerleşim yerleri
) ek veya azla yerleşim yerleri

3.     

____________________________________________________________________

4. V      

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

EN

• uzey akedonya um uriyetinde yüzölçümüne göre en büyük ve en küçük 
belediyeler angileridir

• angi yerleşim yerlerinden oluşmaktadırlar
• angi diller konuşulmaktadır
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E E E SEM ER

livera, Almedin ve Arber çiçek
estivalinde belediyelerin bütün

temsil ilerinin belediye bayrakları 
salladıklarını arkettiler.

– Almedin bak, belediye bayrakları
   ne kadar güzel. izim belediyenin
 bayra ını bulalım   diye tekli  etti.
 livera ve sallanan bayraklar 
 arasında belediye bayra ını 
 gözleriyle aramaya başladı. 

 
nedir

ayrak, belediyenin 
sembölüdür. Aynı şekilde 
arma da belediye 
sembölüdür. nlarda 
belediyenin en önemli 
işaretleri yer almaktadır. 

elediye sembölleri, uzey 
akedonya um uriyeti 

semböllerinden arklıdır.
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Aşa ıda verilen örneklerde  bazı belediyelerin semböllerine bak ve angi işaretlerin 
o belediyenin özelliklerini yansıttı ını aöıkla

sküp şe rinin arması ve bayra ı

ri elediyesi nin arması ve bayra ı

evgeli elediyesi nin arması ve bayra ı



A A  A

55

ostivar elediyesi nin arması ve 
bayra ı

Arma ayrak

• enin belediyenin özellikleri angi
işaretlerle belirlenmiştir

• enel işaretlere göre
belediyenin semböllerini ta min et
ve onları aşa ıdaki boşluklarda veya
de terinde çiz.

• elediyenin internet sitesinde ara ve belediyenin arması ile bayra ının
gerçekten nasıl göründü üne bak.

• enin çiziminle belediyenin gerçek semböllerini kıyasla. ark nedir

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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elediyenin sembölleri

nerede ve ne zaman

kullanılır  

Arma, belediye evraklarında 
kullanılır. ayrak, belediye 
binasında ve belediyenin 
kuru usu oldu u di er 
kurumlarda asılır. esmi 
bayramlarda, belediyenin 
destekledi i veya yararına 
olan kültür sanat, spor, 
siyasi, bilimsel ve di er 
organizasyonlarda asılır.

• enin belediyenin bayra ı nerede ve ne
zaman kullanılır

• angi kutlamalarda belediyenin
 bayra ını asılı gördün

• elediyenin armasını nerede gördün

E NL

 

ayali üneş  belediyesinin vatanadaşı
oldu unu ayal et. elediyenin genel
özelliklerini de ayal et da lar, ta ıl
arazileri, ne ir v.b.) imdi belediyeye
arma ve bayrak çiz. izdi in sembölleri
arkadaşlarının çizdikleriyle kıyasla.

ayali üneş belediyesine beraber
arma ve bayrak çizin. emböllere başka
neler ekleyebilirsiniz tartışın.

                          

1.     
а  ) nemli olaylar
b) elediyenin sembölleri
) evlet sembölleri

. elediyenin arma ve bayra ında gösterilen  belediyenin 
özellikleridir.

. luslararası bir do al bilimler yarışmasına driz ve ordana katıldılar. nlar 
truga lıdır. A aba yarışmada belediyenin bayra ı asılmalı mıdır

vet ayır

 DÜŞÜN VE CEVAPLA
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 E E E AŞ A I

oplanan alkın karşısında sa neye oşgeldiniz konuşması yapmak, belediye temsil ilerini 
ve yarışma ıları selamlamak için sa neye belediye başkanı çıktı.
Arber erkesin selamladı ı ve konuşmasını dikkatle dinledikleri kişinin kim oldu unu merak 
etti.

– Almedin, bu kadın kim   diye sordu.
–  bizim belediye başkanımız.  diye evap verdi Almedin.
– er belediyenin belediye başkanı mı vardır

– vet, er belediyenin belediye başkanı vardır  diye evap verdi Almedin.

– nların görevi nedir   diye sordu Arber.
Almedin açıklamaya başladı...
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elediyeye ait bütün organların çalışmalarında sorumlu oldu u demektir. er belediye 
başkanı belediyenin do ru çalışmasıyla, sorunların giderilmesiyle ilgilenmelidir. unlar çevre, 
sa lıklı yaşam ortamı, kültür, spor, e itim v.b. sorunlardır.

elediye vatandaşlarının sorunların giderilmesi konusunda belediyeye öneri sunma 
akları vardır.

elediye başkanı er dört yılda bir gizli oylama sonu u seçilir.  yaşını doldurmuş er 
belediye vatandaşının oy verme akkı vardır. erkes kişisel olarak oy kullanır.

elediye başkanlı ınına aday olan erkes,
belediyenin vatandaşlarına suna a ı bir program

azırlamalıdır. rogram içeri inde vatandaşlara
belediyenin sorunlarını çöze e ine ve ayat
kalitesini artıra a ına dair önergeler sunar. 

eçim gününde reşit olan er vatandaşın oy 
kullanma akkı vardır. y verme işlemi gizli 
yapılır ve bu işleme kimsenin karışma akkı 
yoktur. u er vatandaşın demokratik akkıdır.

• enin belediyenin belediye başkanı kimdir
• u yıl içerisinde belediyende neler de işti

üyüklerine son beş yıl içerisinde belediyede neler de işti ine dair soru sor.
• en belediye başkanı olsan belediye için neler yapardın

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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E NL

  

eçmenlerin karşısına çıka a ın belediye başkanlı ı için bir program azırla. 
rogramı seçmen  arkadaşlarına sun. rogramda neler önere e ine ve belediyenin 
angi sorunlarınyla ilgilene e ine dair dikkatli ol. irlikte seçim listesi azırlayın, seçim 

kutusu yapın ve seçim kuruluna üç kişi seçin. eçmenler gizli oy kullanır. ütün oy 
kullananlar, seçmen listesine yazılır. ylar kullanıldıktan sonra, kurul üyeleri oyları sayar. 

elediye başkanını seçtikten sonra, neden onun ve onun programının kazandıkları 
akkında tartışın.

ELECE  DE  N A L  AP

elediyenizdeki vatandaşların nasıl sorunlarla karşılaştı ını düşünün. atandaşlara 
sorun ve çözüm önerileri isteyin. elediyenize bir ziyaret organize edin. ruplara ayrılın ve 
belediye başkanı ile çalışanlara sora a ınız sorular azırlayın. orular sorunlarla ve çözüm 
önerileriyle ilgili olsun

- evre
- a lık
- itim
- ngelli kişilere, ço uklara, yaşlılara ve akirlere destek
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.     
а) elediyenin sorunlarını çözer ve ayatın gelişmesini sa lar

b) vrakları imzalar
) ol yapar

d) epsini yapar

       

_______________________________________________________________________

3.     M  M      
   M  M        

vet ayır

4. Што треба да содржи програмата на градоначалникот/
градоначаничката кога се кандидира на избори? ема превод)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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E E E  VATA AŞ ARA
 MET

içek estivali sona erdikten sonra, belediye başkanı ile çalışanlarının çalışmaları ve 
sorumluluklarını yakından takip edebilmek için Almedin, livera ve Arber belediyeye 
gitmeye karar verdiler. elediye binasına yönlendiler ve geldiklerini belediye başkanına 

aber verdiler. livera ve Almedin sora akları soruları azırlamışlardı.
oruların bazıları

– elediyemiz atık sularla nasıl başa çıkıyor
– elediyemizde atıklar nasıl ayrıştırılıyor
– elediyemiz üstün yetenekli ö ren ileri nasıl teşvik ediyor
– elediyemiz engelli kişilerle nasıl ilgileniyor
– elediyemiz yaşlı kişiler için neler yapıyor
– elediyemiz spor ve kültürün gelişmesi için nasıl ilgileniyor
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Aşa ıdaki tabloda belediye ziyareti esnasında azırladı ınız soruları ve aldı ınız 
evapları yazın.

orular evaplar

elediye başkanından ve çalışanlardan aldı ınız evapları ep birlikte tartışın.

• angi olumlu şeyleri ö rendiniz
• elediyede angi sorunlara da a azla önem verilmelidir
• elediyedeki  sorunların çözümlenmesinde  sen angi şekilde yardım ı olabilirsin
• elediye başkanı olsan belirlenen sorunlar konusunda sen neler yapardın

orun elediye sorunlarına

 nerilerinizi dilekçe şeklinde yazın ve belediyeye gönderin.

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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E NL

S  

ki gruba ayrılın. retmen belediyede çıkan bir sorun belirliyor, siz ize soruna 
çözüm arıyorsunuz. er grup kendi temsil isi üzerinden görüş bildiriyor. ygulama 
konusunda angi önerinin da a iyi ve pratik oldu unu tartışın. nerileri ka ıda yazın ve 
sını ınıza asın. kuma yılı sonunda bu belediyenin bu önerilerden angisini uyguladı ını 
araştırın.

   

1.              
 

vet ayır

2.           
           

  

_______________________________________________________________________

3. T     

а) elediye
б) atandaşlar
в) elediye ve vatandaşlar  

               
         

_______________________________________________________________________

5.    

а) elediye
б) atandaşlar
в) elediye ve vatandaşlar  
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E E E  TAR  VE
T R M RASI

elediye ziyaretinden dönerken livera nın ka asında anlamadı ı bir soru kalmıştı. 
Almedin e döndü
– Almedin, bizim belediyemizde tari i ve kültür mirası var mıdır diye belediye başkanına 
sormayı unuttum. arsa bununla nasıl ilgileniyor.
– ari i ve kültür mirası nedir  diye sordu Arber.

Kültür mirası bize atalarımızdan, 
geçmişten miras kalan maddi ve manevi 
kalıntılardır( binalar, eski yapılar, eski 
nesneler, kültürel tarihi anıtlar, adetler, 
halk türküleri ile oyunları, halk kıyafetleri 
ile işlemeler, dini törenler, bayramlar, el 
sanatları v.b.). Örnek:

V  

eraklea 
Arkeolo ik 

erkezi
anastır  

A   

A  
A  
M
M
,
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A    M

 E  Ş

T     
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mmm, adi bizim belediyemiz angi tari i kültürel mirasları barındırıyor ö renelim   
diye tekli  etti Almedin.

unu nasıl yapa a ız   sordu livera.
en tari  ve resim ö retmenlerimize belediyemizde angi tari i ve eski yapıların oldu unu 

sormayı ve bunları internet üzerinden araştırmayı öneriyorum  dedi Almedin. Aynı 
zamanda ziyaret edip o tora  da çekebiliriz.

en ise müzeye gitmeyi ve orada çalışanın eski nesneler ve sanat eserleri akkında bilgi 
vermesini öneriyorum  dedi livera.

en en küçük oldu um ve okula gitmedi im için dedeme ve nineme adetler ve gelenekler 
akkında sorular sora a ım  dedi Arber.

ültürel tari i miras bir alkın onunla tanımlandı ı damgadır. 

elediyenin angi kültürel tari i zenginliklere sa ip oldu unu araştır.

• ki gruba ayrılın.
• rup kuralları üzerinde anlaşın.
• Araştırma sonunda sunum yapmak için bir arkadaşınızı seçin. Aynı şekilde 
araştırmalarınızın oto ra larını çekmek için de bir arkadaşınızı seçin.
• er grup şunlar akkında araştırma yapsın

– kültürel tari i anıtlar, eski yapılar ve binalar

Araştırmaya 
başlayalım

A AŞ

S  
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– sanat eserleri ve eski nesneler
– adetler, gelenekler, dini törenler ve bayramlar
– alk türküleri ile oyunlar, alk enstrümanları, alk kıya etleri ile el işlemeleri.

• Araştırma planı azırlayın. Araştırma için gerekli ola ak malzemelerin planlamasını da 
yapmayı unutmayın.

• a a azla bilgiye ulaşmak için angi kaynakları kullanabilirsiniz, düşünün. u konuda 
sizlere tari  ö retmenleriniz, belediyenin vatandaşları, belediye başkanı ile belediye 
çalışanları, müze çalışanları, internetten yapa a ınız aramalar, sanatçılar v.b. yardım ı 
olabilir.

• öporta  veya anket yapa a ınız kişilere sora a ınız soruların planlamasını yapın.

• tkinlik günlü ü tutun.

• Araştırmanın sonunda elde edilen bilgileri özetleyin ve araştırmanızı video veya bröşür 
üzerinden sunun. abi ki, eme inizin sonu unu yerel topluluk, okulunuz ve belediye 
vatandaşları karşısında sunun.



Y A A D I I M  O R T A M

68

   

. enim belediyemde şu kültürel tari i miraslar var

__________________________________________________________________________

2. aşka bir etnik toplulu un kutlandı ı angi bayramı biliyorsun

__________________________________________________________________________

3. u ana kadar şu kültürel tari i yapıları ve merkezleri ziyaret ettim

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. ültürel tari i mirasımızla neden ilgilenmeliyiz

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

S   S  A  M
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RA
AR TA A E R M

eon, ioleta ve eyne da ılık 
yapmaktadırlar. nlar sıklıkla da ılık 
yapmak için ,lkenin er yerine giderler. 

a ları gezerler, akat uzey 
akedonya um uriyeti nin di er 

yerlerini de görmek isterler. anta 
dışında ekipmanlarının ayrılmaz 
parçaları arita ve pusuladır.

 eon, ioleta ve eyne ye da ılık
yapmak için arita ve pusula neden
gereklidir  
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– üçültülmüş o ra i arita, tüm dünya 
yüzeyinin genel resmi veya er angi parçası 
düz bir yüzeyde görüntülenir.

– idrogra ik arita, ülkenin veya 
er angi bölgenin su yüzeyleri gösterilir.

ok türde arita vardır. nlardan bazıları

Македонска

Македонски
Брод



A A  A

71

– rtogra ik arita, bir bölgenin
veya tüm ülkenin da larını gösterir.

– abartma aritası, dünya yüzeyinin 
kabartılmasını gösterir.

– ol aritaları, yol ve
 demir yolları a ı gösterilir.

Artık dünya ana yönlerinin angileri 
oldu unu bilmektesin  do u,batı, kuzey, güney. 
Ana yönlerin dışında yönlerimizi da a kolay 
bulabile e imiz ara yönler de vardır. nlar

uzeydo u  

uzeybatı    

üneydo u  

üneybatı 

DEV

Artık ne tür aritaların 
oldu unu bilmektesin.

a ılık yapmak için eon, 
Aneta ve eyne ye angi aritalar 
gereke ektir
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     er aritanın kendi ö eleri vardır. unlar ülkenin adı veya aritada gösterilen bölge, ölçek 
ve arita ana tarıdır.

Легендата на географската карта ни ги покажува симболите со кои се 
обележани географските објекти на картата. Легендата на географската 
карта содржи картографски знаци, картографски бои и други елементи во 
зависност од тоа за што е наменета картата.

• На географската карта одреди кој град е најблиску до твоето
место на живеење. На која главна или споредна страна на светот
се наоѓа тој град?

• Што прикажува легендата на географската карта? Обиди се да ја
прочиташ.

o al bilimler dersinden ö rendiklerini atırla

• lçek aritada neyi gösterir
• abartma neyi gösterir
• arita ana tarı neyi gösterir  kumaya çalış.
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DEV

oogle ap, oogle art  veya aritada yaşadı ın yeri bul şe ir, köy, ilçe). 
lkemizin angi bölgesinde bulundu unu belirt.

   

.     
а) lkenin ismi veya bulundu u bölge, arita ana tarı, ölçek
b) ade e ülkenin su yüzeyleri
) arita ana tarı ve ölçek

2.V        

3.       

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СЕРВЕРНА
 МАКЕДОНИЈА
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AR TA ŞARET ER

eon, ioleta ve eyne aba a ını ziyaret etmeyi planlamaktadırlar. a ın en 
yüksek tepesine çıkmak istemektedirler. eon aritayı açtı ve da ı aramaya başladı. 

arma ıyla anastır a yakın bir yeri gösterdi.

o ra i aritayı da a kolay okumak için, aritanın ana tarında verilen işaretleri iyi 
bilmeli ve ayırt edebilmeliyiz.

         östergede bulunan işaret 
dünya yüzeyinin er angi gra ik   
sembölünü veya ö esini temsil 
eder. u işaretler standarttır, 
demek oluyor  ki uluslararası 
alanda da kullanılır ve 
anlaşılabilirdirler.  

DÜŞÜN VE CEVAPLA

eon aritada aba a ını bulmayı nasıl biliyordu
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esimleri arita işaretleriyle ba la.

a. 1.

2.

3.

4.

5.
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DEV

• eon un aritada aradı ı aba a ını bul. eon, ioleta ve eyne nin tırmanmak 
istedikleri en yüksek tepenin ismini ve yüksekli ini ö ren.

• uzey akedonya um uriyeti aritasında yaşadı ın yeri bul. evresinde angi arita 
işaretlerinin bulundu unu keş et ve isimlerini yaz.

• enin yaşadı ın yerin nü usunun yaklaşık ne kadar oldu unu arita işaretine göre belirle.

• erilen aritada yaşadı ın yeri arita işaretleriyle belirle.



A A  A

77

                                                  

1. o ra i arita göstergesi ne içeriyor  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. er arita işaretinin altına neyi belirtti ini yaz.

____________________________

____________________________ ____________________________

3. arita işaretlerine göre yaşadı ın yerin çevresinde buldu un yapıları sırala

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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E  MA E A M R ET E
ER EŞ M ER ER

aba a ının elister zirvesine tırmanırken, eon, ioleta ve eyne do anın 
güzelliklerine ayran kaldılar. nlar manzaraya ayran kalmışlardı. nlerinde da lar, tepeler 
ve uzaklarda ovalar vardı.

– e güzel manzara  dedi eyne. anırım orada o ovada bir yerleşim yeri görüyorum.

– vet, kesinlikle anastır dır  evap verdi eon.
– üyüklü üne göre sanırım şe irdir, akat da a küçük yerleşim yerleri de var  

dedi eyna.
– aritaya bakıp gördü ümüz yerleşim yerinin köy mü şe ir mi oldu unu 

ö renmeliyiz diye düşünüyorum. Aslında, köy ve şe ir arita işaretlerini biliyoruz, 
ö renmemiz kolay ola aktır  dedi ioleta.

öy ve şe ir
arita işaretleri angileridir

EŞ E

aba a ı çevresinde eon, eyne ve 
ioleta nın gördükleri yerleşim yerlerini 
o ra i aritada arita işaretlerine göre bul.
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uzey akedonya um uriyeti şe irleri aritası

erleşim yerlerini  büyük yerleşim yerleri) ve  küçük yerleşim yerleri) 
olarak tanırız. e rin parçası olan yerleşim yerleri de vardır. üyük şe ir azla ilçelerden 
oluşmaktadır.

lkemizde resmi olarak  şe ir ve  köy vardır.

erleşim yerleri kuruldukları yerlere göre düz, engebeli, da lık ve engebeli da lık 
olabilirler. uzey akedonya um uriyetinde arklı türde şe irler ve köyler vardır. imi 
zaman şe irler de bir tepenin veya da ın ve düzlü ün bir kısmını kaplarlar. lkemizdeki 
büyük şe irler şunlardır  sküp, anastır, umanova, rilepe ve alkandelen.

Македонска
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DEV

uruldukları yere göre gösterilen yerleşim yerlerinin angi tür köy veya şe ire ait 
olduklarını düşün ve yaz.

aliçnik öyü 

alkandelen 

sküp rilepe

umanova

ruşevo
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• aritada yada internette yaşadı ın yerin angi deniz seviyesi yüksekli inde oldu unu 
araştır. eniz seviyesi yüksekli ine göre şe rinin veya köyünün düzlükte, tepede veya 
da da mı oldu unu belirle.

• aritada büyük şe irleri bul. angi arita işaretleriyle belirlenmiştir  östergeyi oku 
ve yaklaşık olarak o şe irlerde ve senin yaşadı ın şe ir veya köyde nü üs sayısını bul.

• aritada yaşadı ın yere en yakın olan angi yerleşim yerlerini arkettin  simlerini ve 
köy mü şe ir mi olduklarını yaz.

   

1.          

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.     

vet ayır

3.             
 

Ş

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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E  MA E A M R ET
AR TASI ARŞISI A

eyne, eon ve ioleta aba a ının en yüksek tepesi elister den seyrettikleri 
manzaraya ayrandılar. 

– lkemizin başka yerlerine de ziyaret edip oraların da bu kadar güzel olup 
olmadı ını görmek istiyorum  dedi eyne. izi bize davet ediyorum. ar a ı nın ete nde 
bulunan bir şe irde yaşıyorum. ış turistik sezonunun sürdü ü kış mevsiminde gelebilirsiniz. 

az mevsiminde gelirseniz ardar ne rinin kayna ının yakınında yaşayan kardeşim a et i de 
ziyaret edebiliriz. 

– ndan sonra bana gelin  dedi eon. izi ülkemizin ve çevresinin en yüksek 
şelalesine götüre e im.

– en ise sizi uzey akedonya um uriyeti nin üç do al vadi ne rinin en küçü ünü 
ziyaret etmeye davet ediyorum, sonrasında onikva ya da gideriz  dedi ioleta.

lkemiz da lar, ovalar, ne irler ve göllerle doludur. u do al zenginlikler ekonomik 
aktivitelerin uygulandı ı bir yer olmasını sa lamaktadır.

eyne, eon ve ioleta nın angi yerlerden geldiklerini ve angi yerleri ziyaret 
ede eklerini keş edelim.
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 ülkemizin batısında Arnavutluk 
um uriyeti ile sınırda    bulunmaktadır. u 

da da üyük orab  adında en yüksek tepemiz 
bulunmaktadır  m). ir bölümü ulusal 
parkımız avrova ya düşmektedir. a da 

adika ve sırn rim ne irlerine dökülen da a 
küçük ne irler ile akarsular vardır. Aynı 
zamanda burada alkanlar ın en büyük 
şelalesi orab elalesi adında bulunmaktadır 

 m).

Ş  ülkenin kuzeybatısında 
osova um uriyeti ve Arnavutluk 
um uriyeti ile sınırlarımızda bulunmaktadır. 

smi konusunda arklı yazarlar tara ından 
yazılan arklı ikayeler vardır. ar a ı nın en 
yüksek tepesi ito epesi dir  m).  
yılı aziran ayından itibaren ar a ı, lusal 

ark olarak ilan edilmiştir. ar a ında ar ın 
özleri olarak bilinen  küçük do al göl 

vardır. 
ar a ında opova apka turistik 

merkezi, yani odra e dielit üneşli adi) 
bulunmaktadır. 

A AR

uzey akedonya um uriyetinde ço u alçak ve orta yükseklikte olan ve yüksek 
da ların  m üstü) da a az oldu u toplam  da  vardır. üksek da lar şunlardır  orab, 

ar a ı, aba a ı, akupitsa, i e, sogovo a ları v.b. lkemizin do usu ve orta bölgesine 
kıyasen batıda bulunan da larımız da a yüksek da lardır. 
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  ülkemizin güneybatısında, 
anastır şe rinin batısında bulunmaktadır. 

u da da elister epesi bulunmaktadır 
  m). ir bölümü elister  lusal arkı 

olarak ilan edilmiştir. a da elister özleri 
olarak bilinen iki küçük göl vardır. ünyada 
nadir olarak bulunan tür molika çamıyla da 
ünlüdür.

 uzey akedonya um uriyeti nin 
orta bölgesinde bulunmaktadır. urada 

olunska lava adında tepe vardır  m). 
a da çok sayıda akan temiz ve ızlı ne ir 

vardır.

 ülkenin güneyinde yer almaktadır. 
urada aymakçalan epesi vardır  m). 
rman ve otlaklarla doludur. n büyük 

özelli i bumerang şeklinde olmasıdır.

 uzey akedonya 
um uriyeti nin do usunda bulunur. n 

yüksek tepesi uen dir  m). tlaklar ve 
arklı türde bitkilerle zengindir. n yakın 

şe irler ri alanka ve oçani dir. onikva 
uristik erkezi buradadır. 

elister için da a azla ö ren
.park pelister. om
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• eyne nerede yaşıyor
• Arkadaşlarını neden kış mevsiminde davet ediyor
• ış turistik merkezinin ismini ö ren.
• eon arkadaşlarını nereye davet etti

DEV

aritada ö rendi in uzey akedonya um uriyeti da larının isimlerini yaz

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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1.  M       

vet  ayır

2. S      
а) ar da ı
b) akupitsa
) sogovo a ları

3      

_________________________________________________________________________

aliçitsa a ı
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E R ER VE ER

uzey akedonya um uriyetinde ne irler, do al ve yapay göller vardır. u, insan 
ayatı, ayvanların ve bitkilerin gelişmesi ve tarımın gelişmesi için çok önemli bir do al 

etkendir.

lkemizdeki ne irler insanlar tara ından idoelektrik santrallerin inşası, tarım 
arazilerinin sulanması, turizmin gelişmesi, rekreasyon, spor ve balıkçılık için kullanılmaktadır.

aritada uzey akedonya um uriyeti nin en uzun ne rini bul ve 
adını yaz.

DEV
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V  uzey akedonya 
um uriyeti nin en uzun ne ridir  

km). ayna ı ostivar ın urtok köyüdür. 
unanistan ge enizi ne akar. Akışı 
ostivar, sküp ve öprülü den geçer.

R  ara rim in bir koludur ve 
ülkemizin en temiz ne irlerinden biridir. 

ayna ı ar a ı nın üyük ratsa 
epesi nin kuzeybatısındadır. eka 
ölgesinden ebre) akar. ade e temiz 

sularda yaşayan adika alabalı ı ile 
meş urdur.

  kayna ı ri ölünde Aziz 
aum dur. ri ölünden geçer ve 
truga şe rine çıkar. ebre de ülkemizi 

terkeder, Arnavutluk um uriyetinden 
geçerek Adriyatik enizi ne dökülür. ara 

rim sularında arklı balık türleri yaşar. 
rnek  sazan ve ke al.
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• ardar, iya  e ir, reska ve regalnitsa nın uzunlukları  km den azladır.

• ri yılan balı ı yumurtlamak için iya  rim den ri ölü ne kadar areket eder. akat
  ülkemiz tara ından iki ve Arnavutluk um uriyeti nin dört idrosantral inşa etmeleriyle bu 
   yolu engellenmiştir.

• üçlü kaynaklara kaplı a denir. lkemizdeki en güçlü kaynak ri ölünde, Aziz aum 
  anastırında bulunan strovo kaplı asıdır.

• i alı olan mineral kaynaklar da vardır ve bu sebeple şi alı kaplı alar inşa edilmiştir.

DEV

rendi in ve yaşadı ın bölgede bulunan  ne irleri aritaya yaz.
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uzey akedonya um uriyetinde do al yollarla oluşan ço unun da  ve da a küçük 
oldu u çok sayıda göller vardır. n büyük üç do al vadi gölleri ri, respa ve oyran

ölleridir. o al göllerin yanısıra yapay göller de vardır. nsanlar onları elektrik ener isi 
üretimi, sulama, turizm ve balıkçılık için yaratmışlardır. a a büyük yapay göller şunlardır

avrova ölü, ozyak, ebre ölü, ikveş ölü, alimantsi, ipkovo ölü v.b.

 ölü nü uzey akedonya 
um uriyeti ve Arnavutluk um uriyeti 

bölüşürken ülkemizin do al en büyük 
Avrupa nın ise en eski gölüdür. üyük 
sayıda arkeolo ik buluşlar, zengin 
tari i,kültürü ve do al güzelli iyle 

nun koruması altına alınmış ve 
dünyanın kültür mirası olarak ilan 
edilmiştir.Aynı zamanda ri alabalı ı ve 

 m derinli e kadar şe a  suyuyla 
tanınmaktadır.

  do al bir göldür ve 
bu gölü uzey akedonya um uriyeti, 
Arnavutluk ve unanistan um uriyeti 
gibi üç ülke bölüşmektedirler. lkemizde 
bir tek bu göl üzerinde üçük ve üyük 

e ir adlarında adalar bulunur ve bunlar 
kültürel tari i anlamları ve burada 
yaşayan özel bitki ile ayvan türleri 
sebebiyle ülkemiz tara ından koruma 
altındadır.
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 ölü ülkemizin 
güneydo usunda bulunur ve en küçük 
vadi gölüdür. u bitkileriyle doludur. 

eleneksel şekilde balıkların 
avlanmasıyla meş urdur.

DEV

uzey akedonya um uriyeti aritasına bak. 
o al ve yapay gölleri bul, sonrasında aritaya isimlerini yaz.
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• lkemizde sular ne için kullanılır
• ılan balıklarının yumurtlam yolu neden kesilmiştir
• respa ölü angi özelli iyle bilinir
• lkemizdeki üç do al gölün derinli i konusunda bilgilere ulaşmaya çalış.
• angi do al da  göllerini bilmektesin

aban ılara uzey akedonya um uriyetinde bulunan bir ne ir ve bir göl 
göstermen gereken bir tur re beri oldu unu ayal et. nları suna a ın ve tanımlaya a ın 
bir poster azırla. unum da yapabilirsin. aban ıyı ülkemizin su güzellikleriyle da a iyi 
tanıtabilmek için da a azla kaynak kullan.

   

. uzey akedonya um uriyetinde  ve 
 göller vardır.

. ardar e ri angi şe irlerden geçer

_________________________________________________________________________

3. ardar e ri nin kayna ı nerededir
а) onikva
b) urtok
) ostivar

4. ri ölü neden  tara ından koruma altına alınmıştır

_________________________________________________________________________

E NL

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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VA ER

adi, etra ı da larla sarılı düzlük alandır. erimli toprak sayesinde vadiler ve ne irlerin 
su akışı sını landırılır. arım vadiler üzerinde gelişmiştir

DEV 

aritada arita renkleriyle uzey akedonya um uriyeti nin düzlüklerini bul ve 
isimlerini yaz.

Ayçiçe i 

eker pan arı 

u day

lma

 ülkemizin güneybatısında 
bulunmaktadır ve en büyük vadisidir. urada 
elma, ayçiçe i, şeker pan arı, özellikle en çok 
ta ıl yetişmektedir. u yüzden uzey 

akedonya um uriyeti nin ta ıl ambarı  
olarak da anılmaktadır.
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  ardar ın sol tara ında 
bulunmaktadır. ölgede en büyük yerleşim 
yeri veti ikole şe ridir. a ıllar yetiştirilie 
ve ülkemizin en büyük ayçiçe i üreti isidir.

 V   ülkemizin 
kuzeybatısında yer alır ve en gelişmiş tarım 
bölgelerinden biridir. n çok asulye, mısır, 
bu day, la ana, so an, biber ve domates 
yetiştirilir.

                  sküp adisi ülkemizin kuzeyinde yer alır ve seralarda yetiştirilen ba çe ürünleri 
açısından zengindir.

asulye a ana
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 V  güneydo u kısmında 
yer alır ve zengin ile verimli toprak özelli i 
vardır. nşa edilen sulama sistemleri 
sayesinde ba çe bitkileri, arklı türde meyve 
ve sebze üretimi çok gelişmiştir.

T  V  ülkemizin orta güney kısmında yer almaktadır ve üzüm üretimiyle 
tanınmaktadır.

züm asadı 

• üyük ölçüde üzüm almak istiyorsan
nereye gitmelisin

• olog adisinde angi şe irler
bulunmaktadır

• enin yaşadı ın yer angi vadide veya 
vadi yakınında bulunmaktadır

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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DEV

aritada vadileri sarı renkle işaretle, sonrasında
  isimlerini yaz.

                                                 

1.  M   T   
а) olog adisi
b) strum a adisi
) elagoniya

2. T      

_________________________________________________________________________

3.       
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AŞA I IM ER  A A I

        eyne, eon ve ioleta yaz ve kış mevsimleri boyun a birbirlerini ziyaret etmek için
anlaştılar. 
       imdiye kadar mutlaka alkandelen, urtok, orab a ı ve orab elalesi, oyran ölü 
ve sogovo a ları nı ziyaret ede eklerini anlamışsındır.

DEV

DEV

          aritada eyne, eon ve ioleta nın ziyaret ettikleri yerleri bulun.
      ruplara ayrılın ve er grup o yerlerden bir tanesini seçsin. nlar akkında bütün 
bildiklerinizi yazın, sonrasında er grup yazdıklarını okusun. Adı geçen yerleri aritada 
işaretlemeye çalışın.

aritada senin yaşadı ın yeri bul, nerede oldu unu aritada işaretle ve boşlukları doldur
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enim yaşadı ım yer _______________________________________
na en yakın şe ir __________________________________________
n yakın köy ________________________________________________ 
na en yakın ne ir 

ne ir  içinden geçer.
n yakın göl

 vadisinde bulunur. n yakın vadi
n yakın da  

  da ında bulunur.

anımadı ın bir arkadaşa 
yaşadı ın yerin tari ini yapmaya 
çalışa a ın mektup yaz.

E NL
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   E M  AA ET ER

onuz ve asmina köyde yaşamaktadırlar.Arkadaşları lvira şe irde yaşar. Aynı 
okulda, aynı sını ta okurlar.

ir gün ebeveyinlerinin ne işle u raştıkları akkında yazmaları gereken ödevleri 
vardı.

asmina şunları yazdı
 lkba ar olması sebebiyle, babam ba çeye biber ve domates ekmeye başladı. Aynı 

şekilde, la ana da ekti. na büyük kardeşim yardım ı oldu. ebzeleri yaz boyun a taze 
biber ve domates yemek için, la anaları ise sonba arda satmak için yetiştiriyoruz. Annem 
pazarda satı ı olarak çalışır ve yetiştirdi imiz ürünleri orada satar.

onuz şöyle yazdı
 Annem nakış işlemeyi çok iyi bilir.  bütün dünyada satılan alk kıya etleri işler. 

abam bizim çi tli imizde çalışır ve inek ile buza ı yetiştirir. retti i süt ve süt ürünleri bir 
şirkettara ından satın alınır.

lvira ise şunları yazdı
 enim babam oto parçaları abrikasında çalışır. ata yapmamalı ve çok dikkatli 

olmalıdır, çünkü orada oto parçaları üretilir ve sürü ülerin güvenli i onlara ba lıdır. Annem 
ise bir inşaat şirketinde mü endis olarak çalışmaktadır. irket binalar, evler, astaneler, 
abrikalar v.b. inşa eder.

DÜŞÜN

er üç ailenin ortak noktaları nedir
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er üç arkadaşın aileleri de üreti idir ve üretimin içinde yer almaktadırlar. 

unlar ürünlerin üretilmesi için yapılan aaliyetlerdir.
u demektir ki, ekonomik aaliyetlerin ama ı bir şeyin üretilmesi, de iştirilmesi, 

satılması ve ar anmasıdır.
konomi bir ülkenin iti i gü üdür. konomi ne kadar gelişmişse, o ülke ekonomik olarak 

o kadar güçlüdür.

 konomik aaliyetlerin isimlerini araştır ve üç arkadaşın ailelerinin angi ekonomik 
aaliyetle u raştı ını düşün.

A VA I I

A ŞA

A  VE 
ME VETARIM M

TE ST

M ASA MA E

TARIM 

SA A  

 AA

ŞAAT  

RMA I I      

T R M

A AAT

T ARET

MET SE T R

ARI I I

EMEMETA
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 DEV

oş bırakılan yerlere
üç arkadaşın ailelerinin

angi meslek dalıyla
u raştı ını yaz.

Anne
aba  

Anne
aba

E

Anne
aba

• arım denilin e ne anlıyorsunuz
• anayi ve ti aret arasındaki ba  nedir
• ir ülkenin turizminin gelişmesi neye ba lıdır
• enin belediyende angi ekonomi kolu gelişmiştir
• enin belediyende angi ekonomş kolu iç gelişmemiştir ve bunun sebebi nedir açıkla.

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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T ARET
abrikada işlenen

süt, dükkanlarda
satılır.

SA A  
ayvanlardan 

elde edilen süt,
abrikada işlenir.

        ütün ekonomik aaliyetler birbirine ba lıdır ve biri di erine ba ımlıdır.
erilen örne i in ele, sonrasında ekonomik aaliyetlerin ba lılı ını açıklaya a ın bir örnek yaz.

TARIM I I
i tçi 

ta ıl bitkileri   
yetiştirir.  

A VA I I  
oban o bitkileri 

ayvanın beslenmesi
çin kullanır.

E NL

ir daire çevresinde oturun. erkes bir ekonomi dalının yazılı oldu u ka ıt çeksin 
akat ne yazdı ını görmemelsiniz. anındaki arkadaşın ka ıdı alnına yapıştıra ak. a ıtta 

yazan angi ekonomik dalın sözkonusu oldu unu bulmak için arkadaşlarına sorular sor. n 
az soru sorarak ekonomik dalı bulan kazanan ola ak.
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 M            

а) arım ılık
б) urizm
в)  anayi

2. M      

_________________________________________________________________________

3. M           
    

_________________________________________________________________________
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E E M S  A  A A AR A
A I I I

asmina, lvira ve onuz bileşimlerini okuduktan sonra arkadaşları eri, asmina ve 
lvira ya şöyle sordu

– ebzelerin yetiştirilmesinde neler, oto parçaların yetiştirilmesinde neler gereklidir

asmina ya ve lvira ya açıklamaları için yardım ı ol  i tçiye sebze ürünleri 
yetiştirmesi için angi şartlar ve kaynaklar, oto parçaları için ise abrikaya angileri 
gerekmektedir

• arım neden vadilerde gelişmiştir
• aden ilik ve sanayi arasında ne gibi bir  vardır

        E  
           

• ölye in ekonominin gelişmesinde nasıl bir etkisi vardır
• a larda angi ekonomi dalı etkili olabilir
• öllerin kenarında angi ekonomi dali geliştirilebilir
• a lık alanda veya düzlük alanda bakılmaksızın aynı  ekonomi dalları aynı şekilde 

geliştirilebilir mi
• uzey akedonya um uriyeti nin rölye i nasıldır

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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R E

ölye , uzey akedonya 
um uriyetinde orman ılık, ayvan ılık, turizm 

gibi alanlarda ekonomik dalların 
geliştirilmesine olanak sa lamaktadır. 

rmanlar ülkemizin  alanını 
kapsamaktadır. uzey akedonya 

um uriyeti nin  batı kısımını kapsar, en çok 
meşe ile kayın a açları bulunur. A açların 
inşaat, a şap ve kimya endüstrisinde geniş 
kullanım alanı vardır. ndişe  konusu ise 
a açların kesilmesi ve yakmak için kullanılması 
ormanların azalmasına sebep olmasıdır.

lkemizde da lık alanlarda yaşayanlar 
genellikle ayvan ılıkla u raşmaktadırlar. u 
ise et, süt ve yünün elde edildi i önemli bir 
tarım alanıdır.

a lık alanlarda izmet sektörü ve 
turizm de geliştirilmektedir. ununla birlikte 
insanların spor ve rekreasyon yaparak da ların 
güzelli inin tadını çıkarmaları sa lanır  kayak, 
da ılık, yamaç paraşütü v.b.). a a çok 
bilinen da  turizm merkezleri şunlardır  ar 

a ı, istra a ında avrova, aba da ında 
opanki, uşeva a ında ruşevo v.b.
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aşadı ınız yerde sözkonusu da lık alanlarda angi ekonomik dallar vardır

uzey akedonya um uriyetinde verimli toprak, iyi su kaynakları ve uygun iklim 
koşullarından ötürü vadi ve tarlalarda meyve, sebze, ta ıllar ve üzümün yetişmesine olanak 
sa larlar. u yüzeylerinin göl ve ne irler) bulundu u yerlerde ise turizm ve izmet sektörü 
geliştirilir. n tanınmış turizm merkezleri şunlardır  ri, veti aum, truga, oyran, respa 

ölü, atka v.b.

lkemiz madenlerle de zengindir. u da maden ili in geliştirilmesine ve sanayide 
madenlerin kullanılmasına, aynı zamanda kömürün ener i kayna ı olarak kullanılmasına uygun 
oldu u anlamına gelir. lkemiz topraklarında çıkartılan madenler şunlardır  bakır madeni ve 
altın, kurşun ve çinko, kömür, mermer v.b.

EŞ E

ömür ener i kayna ı olarak angi ekonomi dallarında kullanılmaktadır

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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 rilepe de mermer o a ı 

M

e irlerin suyu ve ekonominin geliştirşlmesiyle ba lantılı olan bitki ve ayvan 
dünyasının zenginli i  özellikle tarım ve bütün alt dalları, sanayi  gıda, a şap ve tekstil), 
orman ılık tra ik, turizm iklime ba lıdır.

EŞ E

angi ekonomi dalları iklime ba lı de ildir

• aşadı ın yerde düzlük alanlarda sözkonusu angi ekonomik aaliyetler 
uygulanmaktadır  

• klim, ekonominin geliştirilmesine nasıl etki edebilir
• urak dönemler ayvan ılı ı ve tarımı nasıl etkiler

DÜŞÜN VE CEVAPLA

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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                                                        “Ven eması”
İki tane ekonomi dalı yazınız. eyin ırtınası  sayesinde seçtiğiniz dalların 

geliştirilmesinde hangi nedenlerin önemli olduğunu keş edin. unları ven şemasına 
yazın. ümelerin kesişiminde ortak nedenleri yazın. eliştirilmede ortak yanları 
olmayan ekonomi dalları var mıdır, tartışın.

N    

 D          

_________________________________________________________________________

2. D       

_________________________________________________________________________

3. Y       

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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DOĞAL KAYNAKLARIN SORUMLU 
  ŞEKİLDE KULLANILMASI

Olgitsa nine ve torunu etar, uzey akedonya umhuriyeti nin güneyinde 
arabayla dolaşıyorlardı. ogdantsi şehrinin yakınlarında etar tuha  bir şey arketti.

– ine, bak, tepede pervaneler var  dedi heye anla.
– Onlar pervane değil, rüzgar türbinleri. Onlardan elektrik enerjisi elde edilir  

 diye evap verdi ninesi.
– eki, neden inşa edildiler
– İnsanların tükenmeye ek ve çevreyi kirletmeye ek enerji 
kaynakları kullanma çabaları var, o yüzden inşa edildiler. unlar rüzgarı 

kullanan rüzgar türbinleri. üzgar bazı ülkelerin sahip olduğu doğal zenginliklerden 
biridir  diye evap verdi ninesi.

Doğal zenginlikleri başka hangi şekilde koruyabiliriz   diye meraklı bir 
şekilde sordu etar.

• İnsan doğaya karşı nasıl davranmalıdır  

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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      al lkesi  belgeselini izle ve düşün    

ilmin ana karakteri Ati e  arısı bana, 
yarısı arılara  ümlesinde ne demek 
istemektedir

       Ati e arılardan balın tamamını  toplasa 
ne olur

nsanın günlük ayatta kullandı ı er şey do adandır.  suyu, avayı, 
topra ı,bitkileri, ayvanları yaşamak için kullanır. nsanlı ın ızlı gelişmesi do al kaynakların 
da a çok kullanılmasını sa lar. o al kaynakların kontrölsüz ve devamlı kullanılması biyolo ik 

ayatın dengesini bozdu u gibi bazı bölge ve ülkelerde ekonomik dalların da a az gelişmesini 
sa lar. 

o al kaynaklar insanlar, ayvanlar ve bitkilerin oluşturdu u anlı dünya için önemlidir. 
 yüzden varolmaları için kaynakları bilinçli kullanmaları çok önemlidir. ilinçli kullanma ne 

demektir  ilinçli kullanım er insan ve ülkenin do al kaynakları korudu u, aynı zamanda 
yenilenebilir do al kaynaklar sayesinde ener i üretiminde arklı çalışmalar kullanmasıdır.

• iyolo ik dünyanın dengesi ne demektir
• o al kaynakların kontrölsüz şekilde kullanılması ekonominin da a az gelişmesini 

nasıl sebep olabilir

DEV 

u bir kaynak olarak olmasa, gezegenimizde ayat da olmaz. itkilerin, ayvanların 
ve insanların ayatı suya ba lıdır. ıradaki sorulara evap ver

• uyu korumazsak ne olur
• e irleri, denizleri ve okyanusları kirletirsek ne olur

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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DEV 

ünlük ayatta elektrik ener isine i tiya ımız vardır. vimizde, abrikalarda, 
astanelerde, iş yerlerinde, okullarda v.b. kullanırız. ömür, petrol, do al gaz gibi do al 

kaynaklar elektrik santrallerinde elektrik ener isi elde etmek için yakılır. nların yakılması 
avanın kirletilmesine sebep olur. orulara evap ver

• irletilmiş ava insanlar, bitkiler ve ayvanlar üzerinde nasıl etki yapar
• lektrik ener isini elde etmek için kullandı ımız do al kaynakların ar anmaması için 
neler yapmalıyız
• lektrik ener isini nasıl tasarru  edebiliriz
• elediyenin vatandaşları, ekonomi ve belediye işleri ile u raşan kişiler bu konuda neler 
yapabilirler

• ayvanlar, bitkiler ve insanlar için bütün olumsuz sonuçları yaz  

er su tasarru u yapmazsak

_________________________________________________________________________

er sular kirletilirse

_________________________________________________________________________

• uyun tasarru  edilmesine ve temiz kalmasına nasıl yardım ı olabilirsin
• anayi işi yapan kişiler, belediye ve belediyenin di er vatandaşları suyu angi şekilde 

tasarru  edebilir ve temiz tutabilirler
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ömür ve petrol gibi do al kaynakları ar amaktan ve çevrenin kirletilmesinden 
kaçınmak için, insan ener i için yeni kaynaklar arayışı içerisindedir. u tür kaynaklar yenilenebilir 
ener i kaynaklarında bulmaktadır. rnek  güneş, rüzgar, su, eotermal ener i ve biyokütle. 

öyle e güneş ener isi güneş panellerinin takılmasıyla günden güne da a azla kullanılmaktadır. 
üzgar türbünleri sayesinde rüzgarın kullanılmasıyla elektrik ener isi elde edilmektedir. 
idrosantrallerde elektrik ener isinin üretimi için su kullanılır. erinliklerden gelen ılık su ise 

 eotermal ener i) elektrik ener şsşnin üretimi ve evlerin ısıtılması için kullanılır. Aynı şekilde, 
biyokütleden elden edilen biyoyakıt yine elektrik ener isi üretimi için kullanılır. 

üzgar
 türbünleri

eotermal 
ener i

üneş 
panelleri 

idrosantral 

iyoyakıt
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A açların yaka ak olarak kullanılmasından kaçınmak için, arklı ısınma kaynakları 
kullanılmaktadır. unlardan bazıları şunlardır  peletler, eotermal kaynaklar, güneş panelleri 
v.b. Aynı şekilde, kullanılmış ka ıt da geri dönüşümle yeniden kullanılabilir. idanlar dikerek
ormanların korunmasında akti  röl oynayabilirsin.

DEV 

rmanlar, gezegenimizin korumak zorunda oldu umuz zenginlikleridir. 
rmanlarda arklı türlerde ayvanlar ve bitkiler yaşar. A açların  bizlere temiz ava 

sa lamaları dışında ne ir yataklarının taşmalarını ve toprak kaymalarını önleme gibi 
özellikleri vardır. nsan a açları mobilya, ka ıt, yakmak ve inşaat üretimi için kullanır. 

akat, insan a açları sade e bu i tiyaçlar için kesmez, inşaat arazisi elde etmek için de 
keser. ütün bunlar orman alanlarının azalmasına sebep olmaktadır.

S  

• rmanlarda a açların kontrolsüz kesilmesiyle ayvan ve bitki yaşamına ne olur
• avayı nasıl etkiler
• rmanlarda a aç kesiminin azalması için angi şekilde yardım ı olabilirsin
• i er vatandaşlar nasıl yardım ı olabilirler
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E NL

Arkadaşlarınızla di er do al kaynakların sorumlu bir şekilde nasıl 
kullanılabile ekleri konusunda tartışın. eyin ırtınası  sayesinde çevrenin ve do al 
kaynakların sorumlu bir şekilde  nasıl koruna a ına dair ikirler sunun. ikirlerinizi da a 
sonra okula ve okul ba çesine asa a ınız ka ıtlara yazın.

• elediyenizin angi do al kaynakları vardır
• o al kaynakları nasıl kullanmaktadır
• elediyenizin do al kaynaklarının ekonominin gelişmesinde nasıl bir

katkısı vardır

   

.    

. S        

_________________________________________________________________________

3.        

_________________________________________________________________________

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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E

ersi a okuldan neşeli döndü. ugün ö retmeninin dedi ine göre çeverenin 
korunması için yardım ı ola akları etkinlikler düzenlemiştiler. üçük kızkardeşi eyla, 

nların nasıl etkinlikler olduklarını sordu.
– ugün ekolo iyi ö rendik ve do ada oldu umuzda nasıl davranmamız gerekti iyle

alakalı bir poster azırladık. nu da parka astık. marım ziyaretçiler talimatlara 
uya aklardır  dedi ersi a.

– kolo i nedir   diye sordu eyla.
– kolo i anlı organizmaların ilişkileri ve onların çevreyle olan ilişkileri ile ilgilenen
bir bilim dalıdır  diye evap verdi ersi a.

– emek ki siz okulda ayvanların, bitkilerin ve insanların birbirlerine karşı nasıl
davrandıklarını araştırıyorsunuz

– vet, aynı zamanda çevreye karşı nasıl davranmamız gerekti ini de  diye
tamamladı ersi a.

– evreye karşı nasıl davranmalıyız ki   diye sordu eyla.

• kolo i bizim için neden önemlidir
• evreye karşı nasıl davranmalıyız

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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iz insanlar ünya gezegenini çok sayıda anlı organizma ile paylaşmaktayız. u do ayı 
yok etme akkımızı azaltmaktadır. o aya karşı sorumsuz davranışlarımızla, di er anlı 
organizmaların yaşam alanlarını da yok ediyoruz. o ayı koruma sorumlulu unu epimiz 
üstlenmeliyiz ki  bir çok nesil de onu kullanabilsin. emiz çevreye sa ip olma akkımız var, 
akat ona karşı sorumluluklarımız nelerdir

esimlere bak, düşün ve evapla

erilen örneklerde do a kirletilmiş ve biyolo ik denge zarar görmüştür. erkeldilmiş 
maden o a ından kimyasallar ve a ır metallerle kirletilmiş toprak artık işlenemez, aynı 
zamanda toprak derinliklerine inen a ır metaller yeraltı sularını da kirletmiştir.  sular kirli ve 
zararlı maddelerle doludur.  sularda bitki ve ayvanlar yaşayamaz, insana da zararları 
ola aktır.

a şi depolama alanları em topra ı em de avayı kirletirler. irli ava insan, ayvan 
ve bitkilerin sa lı ına olumsuz etki eder. Atıklar, kaybolmaya ak ve uzun yıllar da a topra ı, 

avayı ve suyu kirlete eklerdir.

     

•   
•   
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a lıklı yaşam ortamı içinde olman ve başkalarının ekolo ik bilin ini artırmak için 
yardım ı olabile e in başka unsurlar da şunlardır

nsanların do aya karşı zararlı davranışları akkında bir kaç örnek da a yazmaya çalış

 

________________________________________________________________________

– Atık seçimi ve geri dönüşümü
– avayı temizleyen ve bitki dünyasının bir parçası ola ak idanlar dikmek
– kolo ik etkinliklerde yer almak.

•        

ndonezya da bulunan itarium ne ri 
normal içme suyundan  bin de a da a 
kirlidir ve yüksek oranda ze irli maddeler 
içermektedir.  ivarında abrika ne ri 
su kayna ı olarak kullanırken sanayi atıklarını 
yine buraya atmaktadırlar.

 

ünümüzde bile süren ekolo i elaketi  
yılında ernobil nükleer merkezinde bir  
kaza sonu u oluşmuştur. erkezin  km 
yarıçapında toprak kirlenmiştir ve burada

iç kimse yaşamamaktadır.
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1. E   
а) anlı organizmaların ilişkisi ve onların çevreyle ilişkisi
б) o al kaynakların temin edilmesi
в) itkilerin yetiştirlmesi

2. S       

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.     

_________________________________________________________________________
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ATI  A RIŞTI IMASI V ER  
Ş M

ersi a nın kızkardeşi eyla, ona do anın ve yaşam ortamının korunması için 
sar etti i çabaya yardım ı olmaya karar verdi. ezilere er gitti inde yanına ka ıtla 
paketlenmiş ka ıt çatal bıçak takımı taşıyordu. lastik bardak ve tabak kullanan 
arkadaşlarını onaylamıyordu. Aynı şekilde gezi esnasında çöplerini do aya bırakmalarını da 
onaylamıyordu.  çöpleri özel poşetlerde toplar, eve dönüşünde özel çöp kutularına 
ayrıştırırdı. 

Açıklama  eniden kullanmak, er angi bir ön eden kullanılan nesnenin yeniden 
kullanılması anlamına gelir. eniden kullanmak ve geri dönüşüm arklı şeylerdir.

• eyla neden ka ıt takımlar kullanır
• eyla çöp atıklarını neden toplar ve özel çöp kutularına atar

Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü gelişmiş toplumlarda insanların uyguladıkları 
alışılagelmiş bir davranıştır. u şekilde çok az miktarda çöp depolama alanlanlarına gider, çevre 
korunur ve bir çok kaynak tasarru  edilir. lastik, am, ka ıt, teneke kutular, metal ve organik 
atıklar geri dönüşüm zin irinin ve yeniden kullanım zin irinin en önemli alkalarıdır.

Atık ayrıştırılması er tür atı ın 
ayrıştırılıp plastik,ka ıt, am, metal, 
organik atık gibi arklı çöp kutularına 
atılması demektir. u şekilde ayrıştırılan 
atıklar geri dönüşüm için abrikalara 
gönderilir. u gezegenemizi kirlenmeye 
karşı korudu umuz ilk adımdır.

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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 u tür atıkların geri dönüşümü yapılırsa yeniden kullanılabilir. Atıklar abrikaya 
götürülür, yeniden işlenir ve yeni bir ürün üretilir. u şekilde do al kaynaklar ar anmaz ve 
do a kirlilikten korunur. er ne kadar atıkların geri dönüşümü abrikalarda yapılsa da, geri 
dönüşümü veya kullandı ın bazı nesneleri yeniden ev şartlarında kullanabilirsin.

• v şartlarında nelerin geri dönüşümünü yapabilirsin  unu nasıl yaparsın
• vde yeniden neleri, okulda neleri kullanabilirsin

 

• ir tonluk o is malzemelerinin geri dönüşümüyle  adet a aç gövdesi kurtarılır.
• ir karton barda ın do ada yok olması için normal do a şartalarında) yarım yıl 
gerekirken, plasti  bir barda ın yok olması için  yıldan azla zaman gerekmektedir.
• lasti in yok olması için  ile  yıl, naylon için ise  yılın geçmesi gerekmektedir.
• i neme sakızlarının yok olması için  ile  yıl gerekir.
• Avrupa irli i  yılından itibaren pipet, plasti  tabak ve plasti  yemek takımlarını ve 
tek kullanımlık di er plastik ürünlerin satışını yasaklamıştır.

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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vinizde kullandı ınız plastik şişeleri toplayın ve onlardan yeniden kullanılabile ek 
nesneler yaratın. u nesneleri okulunuzda sergileyin. aç şişe kullandı ınızı esaplayın. u 
şekilde siz bu şişelerin do ada kalmasına ve do ayı kirletmemesine yardım ı oldunuz.

Ayrıştırma çöp kutuları belediyende angi yerlere yerleştirilmiştir ve vatandaşlar 
bunları bilinçli şekilde kullanıyorlar mı, takip et. atandaşları bu konuda bilinçlendirmek 
için neler yapabilirsiniz sını ınızda tartışın. artışmadan çıkan  sonuçlarla birlikte belediye 
çapında bir etkinlik düzenleyin.
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i erlerinin ekolo ik bilin ini artıra ak mesa ları küçük a işlere yazın. evreye karşı 
sorumsuz davranışları çizerek  yazın. azırladı ınız a işleri okula ve okul ba çesine 
asın.

   

1. A       

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.       

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ÇEVRE ARAŞTIRMASI

opra ın kirletilmesi vatandaşların sa lı ının bozulmasına ve tarım ürünlerinin 
azalmasına neden olur. elediyende toprak nasıl kirletilir ve bununla ilgili ne önlemler 
alınmıştır, araştır.

• ruplara ayrılın.
• rupların kurallarını belirleyin.
• Araştırma sonunda sunum yapa ak bir arkadaşınız seçin. Aynı şekilde araştırmanızın
oto ra larını çeke ek bir arkadaş da belirleyin.

• er grup şunları araştırsın

– a şi atık depolama alanları nerede var, bunları kim oluşturur ve belediye bununla nasıl
başa çıkar
– elediye çapında çöplerin atılması nasıl düzenlenir
– elediyede toprak kirlili i angi şekillerde oluşur
– oprak kirlili inin tarım ürünleri üzerinde nasıl bir etkisi vardır
– oprak kirlili i insan sa lı ını nasıl etkiler
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• Araştırma planı yapın. Araştırma için gereken malzemelerin planlamasını da yapmayı
unutmayın.
• a a azla bilgiye angi kaynaklardan ulaşabilirsiniz, düşünün. u konuda size biyolo i
ö retmenleriniz, tarımla u raşan vatandaşlarınız, belediye başkanı, astanede çalışan sa lık
çalışanları yardım ı olabilirler.
• Anket yapa a ınız veya soru sora a ınız kişiler için soruların planlamasını yapın.
• Водете дневник на активности. ема превод)
• Araştırma sonunda toplanan bilgileri özetleyin, çözüm önerisi sunun, sunum yapın ve elde
ettiklerinizi belediye çalışanları ve okul arkadaşlarınızla paylaşın.



Минатото на современата 
македонска држава

Скопје – главен град

Државни симболи

Државни институции

Мултикултурниот и 
мултиетничкиот карактер на 
државата

Граѓанскиот карактер 
на државата

Активно учество, слобода на 
говор, право на избор, еднаквост

1

2

3

4

5

6

7

МОЈАТА
ДРЖАВА



BENİM ÜLKEM

n onuç

onuyu öğrendikten sonra yapabileceklerin

eçmişin önemli olaylarını ve çağdaş
akedonya

umhuriyeti nin kurulmasında önemli olanları
sayabileceksin.

sküp ü başkent olarak tanımlayacak ve
onun özelliklerini tarif edebileceksin

n önemli devlet kurumları arasında ayrım
yapabileceksin

lkenin çok kültürlü, çok uluslu ve
vadandaşlık yapılarını açıklayabileceksin

eliştireceklerin
- uzey akedonya umhuriyetinde
yaşayan farklı etnik topluluklara saygı
duymak

uzey akedonya umhuriyeti
vatandaşlığı kimliği.

KONU  3
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S

ede, sana bir şey soracağım  dedi lina. aman makinesine sahip olsan, nereye dönmek 
ve kaç yıl geriye gitmek istersin?

lginç bir soru. üz yıl geriye, linden yaklanmasına dönmek isterdim. aha doğrusu, 
u o u o  dedi  imo dede.

Ooo, benim ismime benziyor ve benim doğum günüme denk geliyor. dımı o gün ziz liya 
bayramı olduğu için verdiklerini biliyorum. eki ayaklanma nedir?  şaşırmış bir şekilde 
sordu lina.
 n n n n ç n n . enellikle 

hükümetten memnuniyetsizlik nedeniyle olur. linden yaklanmasında halk, Osmanlı 
yönetiminden kurtulmak istemiştir. Bu yüzden, aynı düşünen çok sayıda kişi hükümet 
yönetimini değiştrimek için anlaşmışlardır  diye açıkladı  imo dede.

eki neden ruşevo da?  tekrar sordu lina.
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ünkü isyancılar ruşevo da kendi hükümetlerini ve ruşevo umhuriyeti adında serbest 
bölgelerini kurmayı başarmışlardır. adece on gün sürmesine rağmen akedonya 

evleti nin kurulmasında çok önemlidir  cevap verdi imo dede.
eden sadece on gün?  tekrar sordu lina.
ünkü Osmanlılar çok sayıda asker toplayarak akedon isyancılarını  yenmiş ve bölgeyi 

geri almışlardır  diye cevap verdi dedesi.
en orada ne yapardın?  diye sordu lina. 
ruşevo umhuriyeti nin ilk başkanı ikola arev le, eçkin amen de cesurca hayatını 

kaybeden dük itu uli yle tanışırdım... aha çok kiraz toplarının yapılmasında yardımcı 
olurdum...

otse delçev orada mıymış?  tekrar sordu lina.
 ayır, otse elçev ayaklanmadan bir kaç ay önce hayatını kaybetmiş, fakat hazırlıklarda 

yer almıştır. otse elçev in söylediği   ünyayı insanlar arasındaki bir rekabet alanı olarak 
anlıyorum  sözleri özgürlük savaşçılarını akedonya evleti nin kurulmasına itmiştir.

linden yaklanması başarılı olamadıysa neden o kadar önemlidir?  diye sordu lina.
 ok önemlidir, çünkü ayaklanamda sadece akedonlar değil, o bölgede yaşayan herkes 

savaşmıştır. ruşevo isyancılarının bütün kardeşlerine ve komşularına ortak düşman 
karşısında savaşmalarına yardımcı olmaları konusunda mektup yazdıklarını biliyor musun? 

angi dine veya etnik topluluğa ait olduklarına bakmaksızın birlikte yaşamalarına önem 
vermişler. arihte bu mektuba ruşevo manifestosu bildirisi denilmektedir  dedi imo 
dede.

DÜN A  N ANLA  
A A NDA  

 E A E  ALAN
LA A  ANL
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o u unu

ruşevo manifestosu üzerinden akedon, rnavut, ürk, lah, ırp, ristiyan veya 
üslüman olmaları bakılmaksızın bütün vatandaşlara ortak yaşam mesa ı 

gönderilmiştir. epsinin savaşmaları, özgür kalmaları ve ortak devlet kurmaları için 
savaşacakları ortak bir düşmanları varmış. Bu düşman Osmanlı mparatorluğuymuş. Bazıları 
ayaklanmaya katılıp yardımcı olurken bazıları katılmamış. akat, ayaklanmanın gelişmesine 
kimse engel olmamıştır. 
 ruşevo umhuriyeti nin geçici hükümet üyeleri şunlardır  inu Vangel, imitar ekulov, 
orgi açe, ikola Balyu, eohar neşkov, risto urçiev.

ikola arev     
iraz topunun hazırlanması

ruşevo umhuriyeti nin
Başkanı

iraz topunun hazırlanması

• şağıda ruşevo manifestosunun or inal metni verilmiştir. akedon halk dilinde yazıldığı 
için anlayamadığın kelimeler olabilir. ğretmeninle birlikte metni okuyun veya sesli 
versiyonunu dinleyin. 



B  

130

B  

130

Крушевски манифест/проглас

Браќа земљаци и мили комшии!
Ние, вашите вечни комшии, пријатели и познајници от хубавото Крушево и неговите китни села, без разлика 
на вера, народност, пол и убежденија, не можејќи веќе да трпиме тиранијата на жедните за крф и гладните 
за чоечко месо муртати, шчо гледаат и нас и вас да дотерат до нош, и нас и вас да дотераат до питачки 
стап и нашата мила и богата земја Македонија да заприлегат на пуста пустиња, денеска дигнафне глава и 
решифне со пушка да се браниме от тие наши и ваши душмани и да добиеме слобода.
Вие мошне арно знајте оти ние не сне лоши и разбирате оти от мака си ја кладофне главата в торба, за да 
заживејме како браќа на оваја земја, ние ве имаме како сфои и сакаме до крај да останиме сфои.
Ние не дигнафне пушка протиф вас - това би било страм за нас; ние не дигнафне пушка протиф мирнио, 
трудољубивио и чеснио турски нарот, шчо се прерануат, како нас со крваф пот - тој јет наш брат и со него 
сне живејале и пак сакаме да живејме; ние не излегофне да колиме и да грабиме, да палиме и да крадиме - 
доста ни сет зулумите на безбројните деребеи по нашата сирота и окрвавена Македонија; ние не излегофне 
да порисјанчуваме и да бесчестиме вашите мјаки и сестри, жени и ќерки; требит да знајте оти вашио имот, 
вашио живот, вашата вера и вашата чес ни сет толку скапи, колку шчо ни сет скапи нашите. Анџак, за да си 
завардиме имото, живото, верата и честа, ние сне зеле пушка.
Ние не сне муртати на сфојата земја, шчо не родила, ние не сне арамии и јанкесеџии, а ревољуционери пот 
клетва да умриме за правото и за слободата; ние се бунтуваме протиф тиранијата и протиф ропството: ние 
се бориме и ќе се бориме протиф муртатите, протиф арамиите, протиф зулумќарите и јанкесеџите, протиф 
насилниците на нашата чес и на нашата вера и протиф тие шчо смучат нашата пот, и експлоатират нашио 
труд. От нас, и от нашите села да не се плашите - никому зијан не ќа сториме.
Ние не само ве имаме како сфои браќа, туку и ве жаљаме како сфои браќа, бидејќи разбираме оти и вие 
сте робје како нас, робје на царо и на царските бегој, ефендии и паши, робје на богатите и на силните, робје 
на насилниците и на зулумќарите, шчо ја запалија царшчината од четирите страни и шчо не натераа нас да 
дигниме глава за право, за слобода и за чоечки живот. За право, за слобода и за чоечки живот ве каниме и 
вас да дојдите заедно да водиме борба!
Елате, браќа мусљумани, при нас да тргниме протиф вашите и наши душмани! Елате под бајрако на 
“Афтономна Македонија”! Македонија јет заедничка наша мајка и викат за помош. Елате да скршиме 
синџирите на ропството, да се куртулиме от маки и страданија, и да пресушиме реките от крвој и солзи!
Елате при нас, браќа да си слејме душите и срцата и да се спасиме, та ние и нашата чељат и пречељат да 
живејат мирно, да си работат спокојно и да напредуат!...
Мили наши комшии! Како Турци, Арнаути и мусљумани, разбираме, вие се си мислите, оти царстфото јет 
ваше и оти вие не сте робје, шчом на царскио бајрак немат крст, а имат ѕвезда и месечина. Оти не јет така 
и оти грешите, вие брго ќе се сетите и ќа го разберите. Ама ако ви јет намуз да дојдите при нас и да се 
објавите протиф царската тиранија, ние, вашите по таткојна и по страданија браќа, немат да се докачиме и 
не ќа ве мразиме. Ние сами ќа се бориме и за нас и за вас, ако јет потребно, до еден ќа умриме пот бајрако 
за нашата и ваша слобода и за нашето и ваше право. “Слобода или смрт” јет писано на нашите чела и на 
нашио крваф бајрак. Ние веќе го дигнафне тој бајрак и немат враќање. Ако и вие нe имате како ваши браќа 
и ни сакате доброто, ако есапите пак да живејте со нас, како шчо сте живејале до сега и ако сте верни и 
достојни синој на мајка Македонија, можите да ни поможите само со едно нешчо - а тоа јет голема помшт. 
да не се заортачите со душманите, да не дојдите со пушка протиф нас и да не прајте зулуми по рисјанските 
села!
Нека Господ Бог да благослојт светата борба за правото и слободата!
Нека сет живи борците за слободата и сите чесни и добри македонски синој!
Ура! За “Афтономна Македонија”!
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ede   dedi lina. ruşevo umhuriyeti ni yöneten kişilerin fotoğraflarını gördüm. epsi 
erkek. ızlar, anneler, nineler ne yapmışlar? Onlar ayaklanmaya yardımcı olmamışlar mı?

asıl yardımcı olmazlar?  dedi dede imo. yaklanmayı beraber düzenlemişler, yemek ve 
giysileri hazırlamışlar, silah, ilaç temin etmişler, yaralılarla ilgilenmişler, Osmanlı askerlerinin 
onları bulmaması için onları evlerinde gizlemişler. Bütün kalbiyle ayaklanmada yer alan çok 
kadın kahraman ismi duydum. O kadınlar, isyancılara annelik yapmışlardır. hasta 
olduklarında onlara bakmış, elbiselerini yıkamış, yemeklerini yapmıştırlar. Bazıları ellerine 
tüfek alıp kahraman olmuşturlar.

ruşevo manifestosu okunurken ruşevo, akedonya

• ektup kimler için yazılmıştır?
• akedon isyancılar mektubu kime yazmışlardır?
• Vatandaşlara nasıl mesa lar verilmiştir?
• O dönemde yaşasan sen nasıl davranırdın?

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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 yılında eçkin amen de
ük itu uli ve çetesi savaşta

eçkin amen 
nıtı

E NL

DEV

umhuriyet teş çinde  adlı akedon sinema filminden kesitler izle
(https://www.youtube.com/watch?v=uhAI2R4hWRk;
https://www.youtube.com/watch?v=o4JoBAwU1rU;
https://www.youtube.com/watch?v=y_cjzXq0nhk), 

ruşevo umhuriyeti hükümeti organizasyonunu ve o dönem hayat tarzını anlatmaktadır. 
ende iz bırakacak üç kişi seç ve ayaklanmada onların röllerini açıkla.

aha iyi anlayabilmek için akedonya evrimci ücadele üzesi ni ziyaret et. 
Burada sanal ziyaretle görebileceğiniz veya fiziksel olarak ziyaret edebileceğiniz o dönemin  
balmumu figürleri ve hikayeleri var  http://mmb. org.mk/muzej/index.php/mk/
edukacija/istrazuvame) onrasında, öğretmeninin yardımıyla linden yaklanması 
döneminden fotoğraf ve nesnelerden oluşan tarih köşesi oluşturun. 
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E NL

yaklanmanın düzenlenmesi ve uygulanmasında başı çekmiş ve sizde iz bırakmış 
kişileri oynayacağınız oyun tiyatro düzenleyin. 

n o u

ıradaki sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı çevreleyin

1. n n n n
a.  ğustos  yılı
b.  ğustos  yılı
c.  asım  yılı
d.  ylül  yılı

2. u o u u ç n
a. ki gün             b. On gün            c. Bir ay d. On yıl

3. u o u u n n n n n n
a. ame ruev b. otse elçev c. ikola arev d. itu uli

. n n n
a. Osmanlı hükümetinden kurtulmak
b. lfabelerini kurmak
c. aşam ortamını daha iyi hale getirmek
d. iğerlerinin önüne çıkmak

. n n o u n o ç n u un
n

a. linden mesa ı 
b. ruşevo manifestosu
c. linden yemini
d. ruşevo cumhuriyeti
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S

Bir grup öğrenci büyük teneffüste zaman makinesi  adında bir oyun oynamak için 
anlaşırlar. lina kinci ünya avaşı na dönmelerini ister, lorent ve enifer bunu kabul 
ederler. kıllı tahtada araştırma yapmak için öğretmenden izin isterler. ğretmen onlara 

akedonya umhuriyeti nin durumunu ve savaştan sonraki edinimlerini keşfetmeleri için 
hangi anahtar kelimeleri kullanmaları konusunda yönlendirir  S S o
n ono n o

niden bilmedikleri kelimelerle karşılaşırlar. O  nedir?  diye sordu enifer?  
emek ki sen nin ne olduğunu biliyorsun?  dedi lina. lorent, kendini önemli 

hissetirmek için, yaşadığı işçenin ento olduğunu ve ninesinin yaşadığı rilepe nin 
merkezinde ento nun anıtının olduğunu söyledi.  adem ki anıt yapmışlar her halde 
önemli bir kişiydi  diye ekledi arkadaşları ovan.   adi sırasıyla gidelim ve anahtar 
kelimlerin anlamlarını öğrenip öğretmenimize anlatalım  diye teklif etti lorent. erkes 
onun teklifine onay verdi.
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, alk urtuluş ücadelesinin kısaltmasıdır. ücadele kinci ünya avaşı sırasında 
meydana gelmiş ve yabancı işgal otoritesi tarafından kurtulmak için akedonya nüfusu 
tarafından başlatılmıştır. ruşevo umhuriyetinde ortak yaşam için gönderilen mesa  kinci 

ünya avaşında
erçekten uygulanmıştır. artizan güçlerine akedonlar, rnavutlar, ürkler, lahlar, ırplar, 
ahudiler katılır... be alikuka, etre iruze, ara atseva, sak ion, emal goli, Vera 
tseva, ivko Bra koski, emal eyfula, afi uleymani, imitar Vlahov, lğida 
aramandi,Bayram abani, iril ligorov, anko Braşnarov, evena eorgieva unya, Vera 
otsiç, etodiya ntonov  ento ve bir çok kahraman ülkenin özgürlüğü için savaşmıştır. 

Onlardan bazıları O da ve ülkenin kurulmasında yer alırken, bazıları savaşta hayatını 
kaybetmiştir. erkesin ayrı bir hikayesi vardır.

• ikayede adı geçen kişiler hangi bilgilere ulaştılar, ne düşünüyorsun?
• ğretmenin söylediği anahtar kelimeler hakkında senin bir fikrin var mı?

DÜŞÜN VE CEVAPLA

HKM ve ASNOM’da yer alanlar
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S , bir kaç kelimeden oluşan ve her kelimenin belirli anlamı olan bir kısaltmadır.  
akedonya alk urtuluşunun ntifaşistik eclisi O  yasalar getirme hakkı olan ilk 
akedonya meclisidir. O mecliste çağdaş akedonya evleti kurulmuştur. O un ilk 

oturumu  ğustos  yılında ziz rohor çinski manatırında düzenlenmiştir. ağdaş 
makedonya umhuriyeti nin gelişmesi için çok önemli kararlar alınmıştır. rneğin, akedonca 
dili resmi dil ilan edilmiş, bütün vatandaşlar eşit haklara sahip olmuş, linden devlet bayramı 
olarak ilan edilmiştir.

E NL

Bir kutuya da yer alan ve daha önce adı geçen kişilerin adlarının yazılı olduğu 
kağıtlar koyun. ınıftan iki arkadaşınızla birlikte üç isim çekin ve onların biyografisini 
araştırın. Birlikte sunum hazırlayın. ınıffınızda fazla öğrenciler varsa öğretmenizin 
yardımıyla daha fazla isim ekleyin ve işlemi tekrarlayın.

o n ono n o O un ilk 
başkanıdır. Bununla birlikte akedonya 

eclisinin ilk başkanı ve akedonya 
umhuriyeti nin de ilk başkanıdır.

n o n o  en yaşlı delege olarak 
O un ilk oturumunu 

açmıştır.
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o on n n n n
S S n no

tnik kimlikleri, cinsiyetleri, ırkları ve din mensubiyetlerine bakılmaksızın ederal akedonya 
umhuriyeti nin tüm vatandaşları yasalar karşısında eşittir
üm vatandaşların can ve mal güvenliği garanti altındadır, mülkiyet hakkı garantilenmiştir
üm vatandaşlara din ve vicdan özgürlüğü garanti altındadır
üm vatandaşlara ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma, sözleşme ve örgütlenme 

özgürlüğü  garanti altındadır
 emokratik akedonya da seçmenler oy kullanma haklarını genel, eşit ve kişisel esaslara göre 

gizli oy kullanarak yerine getirirler
  yaşını doldurduğu ve bir suçla itham edilmediği takdirde her vatandaşın halk iktidarının 

tüm seçim organlarında seçme ve seçilme hakkı vardır .

• O un ilk oturumu neden ikinci linden olarak adlandırılmaktadır?
• ruşevo umhuriyeti nin şlan edilmesini O un çözümleriyle kıyasla ve bu 

evrakların vatandaş hakları konusunda nasıl mesa  verdiğini açıkla.

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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Д Е К Л А Р А Ц И Ј А
на АСНОМ за основните права на граѓанинот 
на демократска Македонија, 2 август 1944 г.

Сите граѓани на федерална македонска држава се еднакви и 
равноправни пред законите, не гледајќи (на) нивната народност, пол, раса 
и вероисповеданије.

На националните малцинства на Македонија се осигурават сите 
права на слободен национален живот. На секој граѓанин му е гарантирана 
сигурноста за личноста и имотот, загарантирано е правото на сопственост 
и часната иницијатива во стопанскиот живот.
На секој граѓанин му е загарантирана слободата на вероисповеданието и 
слободата на савеста.

На сите граѓани им се гарантира слободата на говорот, печатот, 
собирањето, договорот и слободата на дружението.
Изборното право на демократска Македонија го вршат избирачите со тајно 
гласуване на основание на општото, еднаквото, непосредното и личното 
изборно право.

Правото да избируат и да бидат избирани во сите изборни тела 
во народната власт (го) имајат секој граѓанин и секоја граѓанка кој се 
наполниле 18 години, ако не се провинени за некоје престапление. Додека 
траје народно-ослободителната војна, по решение на АСНОМ, може да се 
отстапи от принципите на тајното и непосредното гласуване.

На секој граѓанин му е загарантирано правото на жалба против 
решениата на органите на власта по начин предвиден во законот. Секој 
граѓанин има право на молба и поплака кај сите државни власти. Народната 
власт се стара е да (ја) отстрани неписменоста и да ја подигне народната 
култура, како и да осигура безплатна просвета.

Во манастирот „Св. Отец Прохор Пчински“ на ИЛИНДЕН, 2 август 
1944 год(ина). За Антифашиското собрание на народното ослободуене на 
Македонија.

претседател: Методи Андонов-Ченто
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n o u

ıradaki sorularda doğru olduğunu düşündüğün şıkkı çevrele  

S un o u u u n n n n
a.  ğustos  yılı
b.  ğustos  yılı
c.  asım  yılı
d.  ylül  yılı

2. S un n
a. anko Braşnarov
b. oço atsin
c. ikola arev
d. etodiya ntonov  ento

3. n n ç n

_________________________________________________________________________

4. S n ç

_________________________________________________________________________

5. on n S un o u u un n n n

_________________________________________________________________________
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lorent lina ya misafir oldu. elevizyonda belgesel izleyen imo dede de orada. 
lina ve lorent aralarında konuşurken televizyon izleyen imo dede onlara sakince dedi ki

– O zamanlar ne kadar gururluydum
lorent ve lına şaşkınca ona baktılar.

– ede ne dedin? eden gururluydun?  diye sordu lina.
– anıma gelin diye çağırdı imo dede. Belgeseli izleyin, isterseniz 
https://www.youtube.com/watch?v=x-eriBVDDkcI adresinden de izleyebilirsiniz. 
Belgeselde ülkemizin bağımsızlığına giden yol ve düzenlenen referandumla bağımsızlığın 
nasıl oylandığı gösterilmektedir. O zaman çok gurur duydum çünkü ülkemiz bağımsız ve 
egemen bir devlet olmuştu.
– ede, biraz daha açıklar mısın, ülkemiz nasıl bağımsız oldu ve referandum nedir?  diye 
yalvardı lorent.
– imo dede anlatmaya başladı .
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– Bu çok ilginç  dedi lina. lkemizin referandumu ve bağımsızlığı hakkında biraz daha
fazla öğrenelim. anırım bu konuda bize büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, müze çalışanları
yardım edebilir yada internetten araştırma yapabiliriz.
– ana katılıyorum  dedi lorent. adi başlayalım

• kinci ünya avaşı nın sona ermesinden sonra ülkemiz Balkan arımadası nın diğer ülkeleriyle
eşit bir şekilde ugoslavya gibi büyük bir devletin parçasıymış.  ylül  yılında düzenlenen
referandumda vatandaşlar bağımsız akedonya evletini ilan etmişlerdir. Bu yüzden  ylül
gününü Bağımsızlık ünü olarak kutlamaktayız.

• eferandum hükümetin millete herhangi önemli konuda sorduğu sorudur. eçmene
sormadan bu konu hakkında karar veremez.

• Bağımsız akedonya nın ilk umhurbaşkanı iro ligorov dur.
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A AŞ

• Bağımsız akedonya umhuriyeti nin kuruluşu hakkında daha büyüklerle röporta  
gerçekleştir. onrasında cevapları herkesle paylaş.
• ağdaş akedonya evletinin kurulmasında emeği geçen  farklı etnik topluluklara ait 
üç kişi keşfet. onrasında, sunumunu diğer öğrencilere gerçeklişterceğin bir multimedya 
sunumu hazırla.
• Birinci cumhurbaşkanı iro ligorov hakkında araştırma yap ve onun için bir 
multimedya sunumu hazırla.

n o u

n u n n ç n o u o
vet ayır

on n n n

a.  ylül  yılı
b.  ylül  yılı
c.  kim  yılı
d.  ğustos  yılı

on n n u u n
a. etodiya ndonov  ento
b. iro ligorov
c. ikola arev
d. Boris raykovski

n ç n n n n S un o u u u
n u u n n un o n n

n

DEV

1903 1944 1991
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linka ya yurtdışından misafirler geldi. ylin teyze ve annesi aralarında konuşurken, 
lina eral ve büyük kardeşi Onis e sküp ü gezdirerek önemli noktalarını göstermek 

istedi. ehri gezmeleri için fazla zamana ihtiyaçları olduğu için lina sadece daha önemli 
noktaları göstermeyi düşündü. öremeyecekleri yerler için ise internette araştırma 
yapabilirlerdi. lina, eral ile Onis e anlatmaya başladı...

sküp şehri varoluşu boyunca, tarihsel olaylara bağlı olarak farklı isimlerle 
adlandırılmıştır. ntik ismi kupi dir. ehirle alakalı en eski tanıklar sküp te çok eski 
zamanlarda yerleşim olduğunu belirtmektedirler. üfus sayısı devamlı değişmektedir. sküp te 

akedonlar, rnavutlar, ürkler, omenler, lahlar, ırplar, Boşnyaklar v.b. etnik topluluklar 
yaşamaktadır. sküp te bütün etnik topluluklar her zaman birlikte yaşamışlardır. kinci ünya 

avaşına kadar sayıca kalabalık olan ahudiler de vardır. imdi sayıları çok azdır.
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DEV

rkadaşlarınla birlikte  yılında meydana gelen sküp depremini konu alan 
belgeseli ize https://www.imdb.com/title/tt0326165/,ondan sonra olay hakkında 
öğretmeninle konuş.

• Büyük depremin sonuçları neler olmuştur?
• sküp şehri nasıl bir dayanışma şehri olmuştur?
• ayanışma içinde olmak ne demektir? endi tecrübenden örnekler ver.

sküp uzey akedonya umhuriyeti nin başkenti ve en büyük şehridir. Vardar ehri 
ve kollarının kıyılarına yayılmıştır. sküp Vadisi ne uzanır ve etrafı Vodno, aracitsa, Osoy, 
eden ve sküp aradağı ile çevrilidir. lkenin uzey, Balkan arımadası nın ise orta kesiminde 

yer almaktadır. 

sküp şehri  belediyeden oluşmaktadır. oğum gününü  asım da kutlamaktadır. 
eçmişte bir çok kez savaşlar, hastalıklar, sel ve depremlere maruz kaldı, fakat her seferinde 

kendini yenilemeye başardı.
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S

• sküp bir çok önemli devlet kurumuna ev sahipliği yapmaktadır.

• aş öprüsü geçmişte Vardar ehri nin üzerine kurulmuştur. ehrin en önemli
noktalarından birini temsil etmektedir. ehrin merkezinde bulunur ve sküp ün eski ile
yeni bölümlerini birbirine bağlar. öprü günümüzde sküp ün sembölü sayılmaktadır. ynı
zamanda sküp armasının en önemli unsurudur.

• sküp te çok eski zamanlarda yerleşim yerlerine su götürmek için kullanılan bir su kemeri
de geçmektedir.

• Balkanlar da ilk hayvanat bahçesi sküp te inşa edilmiştir.

• sküp ehir arkı nın geçmişi . üzyıla kadar uzanıyor. O dönemden günümüze kadar
gelişmekte ve şehri süsleyen bir park olarak baklımı yapılmaktadır. çinde gezegendeki en
eski ağaç türleri olan ginkgo ve sekoya ağaçları vardır.

• atka ölü ülkemizdeki en eski yapay göldür.

• obel ödüllü ve en tanınmış hayırseverlerden biri olan ahibe eresa sküp te
doğmuştur. nısına bir anma merkezi de inşa edilmiştir.

lina, eral ile Onis e sküp ü anlattıktan sonra onları şehir merkezine götürdü. 
eral ile Onis burada aş öprüsü nü, sküp alesi ni ve ski sküp arşısı nı hayranlıkla 

seyrettiler. ehir arkı nı gezdiler, hayvanat bahçesini ziyaret ettiler. lina nın anlattığı   
ilginç olayları ilgiyle dinlediler.
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eral özellikle ahibe eresa ile ilgileniyor. sküp te doğduğunu biliyordu, fakat 
hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyordu. Böylece lina ile ahibe eresa yı araştırmaya 
ve hatıra olsun diye sküp ün önemli noktaları ile alakalı bir fotoğraf albümü oluşturmaya 
karar verdiler. 

A AŞ

Bir fotoğraf albümü oluştur  kağıt veya elektronik formda olabilir , önemli 
yapıları ve kültürel noktalarıyla  aş öprü, sküp alesi, ski sküp arşısı, ski 

emiryolu stasyonu, avut aşa amamı, oykırım üzesi, ağdaş anatlar üzesi, 
tiyatrolar , kısa metinlerle sküp şehrinin tanıtımını yap. mkanın varsa fotoğraf çek ve 
foto röporta  yap.
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DEV

ahibe eresa nın anma evini ziyaret edin 
sanal  http://memorialhouseofmotherteresa.com veya fiziksel olarak . 
ğretmeninizin kuracağı farklı gruplarda ahibe eresa nın hayatı ve onun hayırseverliği 

hakkında yazılar yazın. n önemli özelliklerini ve hayatının kısımlarından oluşan ortak bir 
afiş hazırlayın. fiş her grubun ortak ürünü olmalıdır. azır olunca ebevynlerinizin veya 
arkadaşlarınızın önünde sunum yapın.
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n o u

ıradaki sorularda doğru olduğunu düşündüğün şıkları çevrele

1. ç n n
a. kadar
b. kupi
c. nupi
d. rem

. o u onu n
. sküp şehrinin konumuna
.  yılı seline
. Büyük  yılı depremine
. renlerin dizilişine

. n n n n
a. ağdaş anatlar üzesi
b. ski sküp arşısı
c. avut paşa amamı
d. sküp alesi

. n n n n on n
n

a. ayanışma şehri
b. nsanlık çiçeği
c. üzellik simgesi
d. ydınlıklar şehri

. n n n n
. eşe

b. oğruluk
c. nsanlık
d. üven

. o u n n n u
a.  art         b.  ğustos c.  kim d.  asım
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o u unu

• oplum, bir arada yaşayan ve ortak
kurallara saygı duyan bir grup insandır.

• evlet sınırları olan bir bölgedir, nüfusu
ve farklı alanları yöneten otoritesi vardır.

EN

• n n n n n n ç n
• u un u u u n n
• n n n u n
• u o
• u n o n n n

n n n n
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evlet kanunları belirli bir bölgede davranış kurallarının uygulanmasına 
hizmet eder. rneğin, lkokul kanunu eğitim almanı garanti eder, evreyi koruma kanunu 
onunla nasıl davranman gerektiği kurallarını belirler, ağlık hizmetleri kanunu tedavi 
olmanızı garanti eder. uzey akedonya umhuriyetinde kanunları mecliste milletvekilleri 
oylar. akat onlar en önemli kanun olana anayasaya uymak zorundadırlar. nayasada 
herkesin ne tür haklarının olduğu ve onu yönetenlerin ne tür sorumluluklarının olduğu 
yazmaktadır. Böylece, vatandaşlar mecliste onları temsil edecek milletvekillerini  seçerler. 
Bu sizin sınıfınızda sınıf yönetimi ve sınıf yönetimine temsilciler seçmenizle aynıdır. Bu 
temsilcileri sizler okuldaki haklarınıza saygı duyulmasını sağlamaları için ve düşüncelerinizi 
öğrenci parlamentosuna, okul müdürüne veya belediye başkanına aktarmaları için 
seçersiniz.

S

uzey akedonya umhuriyeti nayasasında  yaşını doldurmuş her vatandaşın oy 
verme ve seçme hakkının olduğu yazmaktadır.



B  

151

uzey akedonya umhuriyeti eclisi ne düzenlenen sanal ziyaretten sonra lina 
Ve rber aralaraında konuşuyorlar.  ecliste anayasa ve kanunlar getiriliyorsa, o zaman 
onların uygulanmasını kim sağlar? rneğin, devletteki tüm okulların sorumlusu kimdir? 

üm hastananelerin sorumlusu kimdir?  sesli düşünüyordu lina.  vet, haklısın   
doğruladı rber. 
Ben de buna anlam veremiyorum. nnem devamlı hükümet, bakanlar gibi şeylerden

bahsediyor. ğretmene mi sorsak?
ğretmen onlara kanunları bakanlıkların uyguladığını, onları ise bakanların yönettiğini

anlattı. Bütün bakanlar uzey akedonya umhuriyeti hükümetini oluşturmaktadırlar.

A AŞ

Büyüklerine seçimlerde nasıl oy kullanıldığını sor. 

E NL

uzey akedonya umhuriyeti eclisini kurumun eb sayfası üzerinden sanal 
olarak ziyaret et (https://www. sobranie.mk/virtuelni-turi-niz-sobranieto.nspx) 
ve tecrübeni arkadaşınla paylaş. illetvekilleri ve onların görevleri hakkında konuşun. 
Birlikte bir kaç cümle kurun ve onları arkadaşlarınızın önünde sunun.
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• uzey akedonya umhuriyeti cumhurbaşkanlığına aday olacak kişi hangi şartları
yerine getirmelidir?

DÜŞÜN VE CEVAPLA

n on o o u

n o u u n u u n n o
vet ayır

n nun
. uzey akedonya umhuriyeti hükümeti 

b. uzey akedonya umhuriyeti meclisi
c. uzey akedonya umhuriyeti umhurbaşkanı
d. uzey makedonya umhuriyeti ğitim bakanlığı

S ç o u n n ç n ç n o n

.      b.      c.      d. 

– Ben cumhurbaşkanının kanunlar için en önemli kişi olduğunu düşünüyordum. 
beveynlerimin cumhurbaşkanlığı için oy kullandıklarını biliyorum. eçim yerine annemle

ben de gitmiştim  dedi rber.  aklısın rber   dedi öğretmeni. .
– umhurbaşkanını halk seçer, o devletin başıdır ve silahlı kuvvetlerin de baş komutanıdır.

anunlara bağlıdır ve meclisin getirdiği kanunları onaylar.
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atar da düzenlenecek olan ünya upası kapsamında oynanan grup maçlarında 
akedonya milli futbol takımı lmanya yı lik skorla yendi. açtan önce iki devletin milli 

marşları çaldı. üm futbolcu ve taraftarlar kıpırdamadan duruyordu.  uzey akedonya 
umhuriyeti milli marşı çalarken akedonya milli oyuncuları ve taraftarlar bir ağızdan eşlik 

ediyordu. araftarların hangi ülkeden geldikleri bayraklarından belli oluyordu.
www.youtube.com/watch?v=2qHp1bKZKy8

• evlet milli marşı çalarken insanlar neden kıpırdamadan durur?
• akedonya bayrağı nasıl görünür?
• evletlerin genellikle ne sembölleri vardır?
• akedonya bayrağı hangi bayramlarda göndere çekilir ve her gün asılı olarak nerede

görebiliriz?
• akedonya devletinin arması nasıl görünür?
• akedonya milli marşı hangi durumlarda çalınır?

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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uzey akedonya umhuriyeti nin devlet sembölleri arması, milli marşı ve 
bayrağıdır. 

uzey akedonya umhuriyeti milli marşı

Денес над Македонија

Денес над Македонија се раѓа, 
ново сонце на слободата! 
Македонците се борат 
за своите правдини! 
Македонците се борат
за своите правдини! 
Одново сега знамето се вее
на Крушевската република! 
Гоце Делчев, Питу Гули, 
Даме Груев, Сандански! 
Гоце Делчев, Питу Гули, 
Даме Груев, Сандански! 
Горите македонски шумно пеат, 
нови песни, нови весници! 
Македонија слободна, 
слободнo живее! 
Македонија слободна, 
слободнo живее!

uzey akedonya 
umhuriyeti bayrağı

uzey akedonya 
umhuriyeti arması
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A AŞ

omşu ülkelerimizin devlet sembölleri nasıl görünür?

n o u

on n n ç

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

on n u un n ç un u

_________________________________________________________________________

on n n o n

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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 tnik grup, bir millete ait üyelerin 
bir devlette veya fazla devletlerde yaşadığı insan 
topluluğudur. ünya üzerinde sadece bir etnik 
grubun yaşadığı hiçbir ülke yoktur. tnik grupların 
farklı özellikleri vardır. Bunlar onların kültürünü 
yansıtır  dil, din,adet, davranış kuralları, sanat v.b. 

rneğin, bizim devletimizde farklı kültğrlere ve 
etnik gruplara ait vatandaşlar yaşamaktadır  

akedonlar, rnavutlar, ürkler, omenler, ırplar, 
Boşnyaklar, lahlar v.b. Bu örnekte olduğu gibi 
farklı kültürlerin bir arada yaşadığı devletlere çok 
kültürlğ devletler denilmektedir. Burada yaşayan 
insanlar aynı kurumları paylaşır  okullar, 
anayurtlar, hastaneler ve ortak amaçlar için 
işbirliği yaparlar. 

E NL

• şağıdaki tablonun ilk sütununda devletimizde farklı etnik toplulukların kutladığı 
bayramlar verilmiştir.

. Bu takvim yılında tatil günleri programı yardımıyla tablonun ikinci sütununu doldur. dı 
geçen bayramların ne zaman kutlandığını yaz.  ikkatli ol, çalışılmayan günler programını 
sadece ikinci sütun için kullanacaksın.

. onrasında   işaretini kullanarak verilen örnekte gibi boşlukları doldur. erhangi 
bayramın kutlandığını düşündüğün alanlara işaret koy. rkadaşlarındsn ve öğretmeninden 
yardım alabilirsin. Başka yazan sütunda eğer ki bildiğin başka etnik topluluk varsa ve hangi 
bayramı kutladıklarını biliyorsan onları yaz.
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abelayı doldururken bazı dini bayramların bütün etnik topluluklar için çalışmama günü 
olduğunun farkına vardın. Bu onların ailelerinin bu bayramı kutladığı anlamına gelmez. evletimizde 
yaşayan etnik topluluklar kendi miiletlerine ait olan bayramları kutladıkları gibi dinlerine bağlı olan 
bayramları da kutlarlar. Bir millete ait topluluk üyelerinin hepsi aynı dinin mensubu değildirler. 

rneğin, akedon milletinin çoğu ortodoks hristiyan, bazıları ise katolik, protestan veya 
müslümandır. ini inancı olmayan kişler de vardır. rnavut milletinin çoğu müslümanken, ortodoks 
hristiyan ve katolik olan rnavutlar da vardır.

A RAM
N     
K ?

M  A  T  R U  S  o n

oel

amazan
bayramı

askalya

ziz iril ve
etodiy

rnavut
alfabe 
günü
ürkçe

eğitim 
günü

lahların
ulusal
günü

omenlerin
uluslararası

günü
Boşnyakların
uluslararası

günü

ziz ava  
ırp

topluluğunun
ulusal 
günü
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sküp şehrini araştırdığın bölümü hatırla. ski sküp arşısı nın örnek oluşturduğu ve 
bütün insanların beraber yaşadığı, işbirliği yaptıkları ve birbirine saygı duyduklarını farkettin. 
Orada farklı yemek türleri tadılabilir, geleneksel elbiseler bulunabilir,gösteriler izlenebilir, 
müzeler ziyaret edilebilir ve devletimizde yaşayan etnik toplulukların konuştukları bütün dilleri 
duyabilirsiniz. ültürün genel unsurları şunlardır  dil, adetler, gelenekler, yemek, folklor v.b. 

amanla birlikte ve ortak yaşam sayesinde, uzey akedonya umhuriyetinde etnik 
toplulukların farklı kültürleri birbirine etki etmiştir. tnik toplulukların çok benzer yanlarının 
fakat farklı özelliklerinin de olduğunu farkettin. nsanların birbirini tanıması onalrın arkadaşlık, 
işbirliği yapmalarını ve karşılıklı saygı duymalarını sağlar.

E NL

• şağıdaki tabloda birinci sütunda devletimizde yaşayan etnik toplulukların kullandıkları 
ve teşekkürler anlamını taşıyan sözleri yaz
благодарам, хвала, faleminderit, nais, hvala, teşekkürler, haristo.

• onrasında oogle ranslate ile araştır ve dili bilen kimseye sorup a n
o u kelimeleri verilen dillerde nasıl telafuz edilir yaz.

•  iğer sütuna, eğer biliyorsanız, bu kelimeleri ngilizce den başka bir dilde yazabilirsiniz.

evletimizde yaşayan diğer etnik toplulukların konuştukları dilde herhangi 
söz biliyor musun? ıradaki etkinlikte kontröl et.
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TÜRKÇE S

eşekkür 
ederim  

rkadaş

eni seviyorum      

zür dilerim

rkadaşlık

• lkemizde en çok temsil edilen dinler hangileridir?
• ini yapıları arasındaki farklar nelerdir?

DÜŞÜN VE CEVAPLA

A AŞ

Bayram, askalya veya ıdırellez arasındaki kutlama benzerliklerini ve 
farklılıklarını kıyasla. raştırmanın sonucunu kısaca Ven şemasına yaz.

Bayram askalya
Benzerlikler



B  

160

• e farkediyorsun?
• ralarındaki iletişim bakımından kültürler birbirini nasıl etkilemişlerdir?

DÜŞÜN VE CEVAPLA

S

Bütün kültürlerde ve etnik topluluklarda dindar olmayan insanlar vardır. nsanların 
hiç bir dine mensup olmama hakları vardır.

E NL

şağıdaki resimlere bak ve arkadaşların ve öğretmeninle birlikte onlarda ne 
gösterilmiştir anlat.  

onrasında

1. endini ve kültürünü ifade edebileceğin resimleri seç.

. iğer kültürleri ifade edebileceğin resimleri seç.

. evletini tanıtabilecek albüm oluştaribileceğin resimleri seç.

* er üç ödev için verilenlerden farklı, kendi seçimine göre başka fotoğraflar da 
ekleyebilirsin.
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EL

E NL

• Bu etkinlikle nasıl bir sonuca vardın?

ağıtlara devletimizdeki bütün etnik toplulukların adlarını yazın. ağıtların sayısı 
sınıfınızdaki öğrenci sayısıyla uyuşmalıdır,öyle ki daha kalabalık sınıflarda bütün etnik 
topluluklar daha fazla kağıtlara yazılabilir. ağıtları bir kutuya koyun ve onları çekin. ynı 
etnik topluluğu çekenlerle grup oluşturun. er grup onlara düşen etnik toplulukların 
geleneksel yemeklerini, halk müziklerini, halk oyunları ve geleneksel halk giysilerini 
araştırsın. Bununla alakalı multimedya sunumu yapmak için  resimlerle birlikte kısa 
metinler de yazsın. Ondan sonra öğretmen bütün bunları bir araya getirerek diğer 
öğrenciler ve misafirler karşısında sunulacak bir sunum hazırlasın. üm etnik topluluklarda 
geleneksel yemekler, halk müziği, halk oyunları ve halk elbiselerinin benzer yanları 
hakkında konuşunuz. tkinliğe ebeveynlerinizi de ekleyebileceğiniz tezgahlardan oluşan bir 
okul pazarı da kurabilirsiniz. ezgahlarda sergilenecek ürünleri satarsanız, herhangi bir 
yardım kampanyası da yapıp bir arkadaşınıza yardımcı olabilirsiniz.

Bizim ahalle  çocuk dizisinden bir bölüm izle, ondan sonra farklı etnik 
topluluklara ait çocukların arkadaşlık etmesinin avanta ları nelerdir, açıkla.
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S

Bizim okulumuzda eton, amiz, aniya, ariya, amara ve obert okumaktadır. 
Onlar arkadaştırlar. er zaman birlikte dolaşıp parka gider, paten veya kaykay kullanır yada 
sadece sohbet ederler. Onlar arkadaş olmasına ne dilleri, ne farklı dinleri ne de farklı 
gelenekleri engel değildir.Onlar karşılıklı saygı duyar, birbirinden çok şey öğrenirler.

imi zaman parkta çöpleri toplama etkinliği düzenler, bir süre önce de parktaki 
kuşlar için beslenme yerleri yapımı ve yerleştirlmesi organizasyonu da yaptılar. O etkinlikte 
kendilerine tkin ol  sivil örgütü yardımcı oldu. O sağlıklı yaşam ortamının kaygısını çeken 
vatandaşlar tarafından kurulmuş bir örgüttür. Onlar sivil örgütte gönüllü olarak organize 
olup belediyenin sorunlarını çözmeye, özellikle çevre, sağlık ve eğitime hizmet etmeyi 
kendilerine görev edinmişlerdir.

eton, amiz, aniya, ariya, amara ve obert belediyeye daha fazla yardımcı 
olmak istedikleri için ızılhaç ve ızılayda gönüllü olarak çalışmaya karar verdiler. Burada 
yemek ve giysi ihtiyacı olan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından yardım olarak 
verilmiş giysi ve yemek konusunda yardımcı oluyorlar. Bunu gönüllü olarak yapmaktadırlar.
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• özkonusu arkadaşlar arkadaşlıklarını kurmayı nasıl başarıyorlar?
• eden hiçbir engel olmadan arkadaşlık yapabiliyorlar?
• epsinin eşit dercede eğitim, sağlık hizmeti, güvenlik ve temiz çevre hakları var 

mıdır? Bu hakları onlara kim garanti etmektedir?
• ivil örgütler neden kurulur?
• önüllülük ne demektir?

DÜŞÜN VE CEVAPLA

S

uzey akedonya umhuriyeti etnik kimliklerine bakılmaksızın orada yaşayan tüm 
vatandaşların ortak devletidir. evletin rolü eğitim haklarını, sağlık hizmetini, güvenliği ve 
temiz çevreyi bütün vadandaşlarına sağlamaktır. Bütün insanlar eşittir ve aynı haklara ile 
özgürlüğe sahiptir.

Vatandaşlar yaşama koşullarını farklı ve faydalı etkinliklere katılmakla ve 
arkadaşlıklar kurmakla daha iyi bir hale getirebilir. akat, bunu yapabilmesi için kendisine 
ve diğerlerine karşı sorumlu biri olmalı ve kurallara uymalıdır.
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eton, amiz, aniya, mariya, amara ve obert in okudukları okulun 
yemekhanesinde uzun zamandan beri sağlıksız yemek dağıtılmaktadır. tkin ol  sivil 
örgütü de bu olayı yakından takip ediyor. rgüt meyve, sebze, sütlü ve yoğurtlu tahıllar ve 
gazlı olmayan şekersiz içeceklerden oluşan sağlıklı yemekleri öğrencilere dağıtma kararı 
aldı. Bu şekilde çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamayı ve onlarda sağlıklı beslenmeyi 
alışkanlık haline getirmeyi hedefliyorlar.
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n o u

1. S o u u u u n n n
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_________________________________________________________________________

2. n n o ç

Evet Hayır

3. n o ç
 Vatandaşlara

b  Belediyeye
c  ardıma muhtaç inssnlara 
d  epsine

• rgütün okulda sağlıklı beslenme etkinliği nasıl bir plandan oluşmalıdır?
• tkinliği kim düzenleyecek?
• tkinliğin kampanyası nasıl yapılacak?
• tkinliğin maddiyatı nasıl karşılanacaktır?
• tkinliğin sona ermesiyle ne tür kazanımlar olacaktır?

DÜŞÜN VE CEVAPLA

E NL

Okuduğun okulda bir sorun tespit edin. ki gruba ayrılın. er grup tespit ettiğiniz 
sorunu çözmeye çalışan sivil toplum örgütleri gibi davransın. tkin olma planı hazırlayın 
 okulda koşulları sağlamak, kampanya yürütmek, yatırımcı bulmak . onunda planınızın 

sunumunu yapın ve bu tür örgütlerin kazanımları hakkında tartışın.
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S

Verilen durumları oku ve düşün. Bu durumlarda sen nasıl davranırdın?

ara ve mayanın okudukları okulda uygun rampa bulunmamamktadır.Onlar 
tekerlekli sandalyelerle hareket ediyorlar. ynı şekilde, okul yolunda bir çok engel, 
merdiven ve eşik bulunmaktadır. rkadaşları Besa, ara ve amyan ın sınıfa varmaları için 
bir çok zorlukla karşılaştıklarını farketti.

uzey akedonya umhuriyeti nin her vatandaşının sağlık, güvenlik, eğitim, sağlıklı çevre gibi 
konularda aktif olarak röl alması hakkı vardır. Bu demektir ki, okul, hayat veya iş konusunda öğrenci 
olarak senin de sorunların çözümünde aktif olarak katılma hakkın vardır.

• ara ve amyan a hangi haklar sağlanmamıştır?

• orunun çözülmesi konusunda besa, ara ve damyan a nasıl yardımcı olabilir?

• orunun çözülmesinde ve girişimin yapılmasında hangi adımlar atılmalıdır?

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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2) Boyan, sadece saçlarını 
kesmediği için kendisine haksız bir şekilde 
bir yazan öğretmenini müdüre şikayet 
etmeye korkuyor .

3) ovana çok başarılı bir öğrencidir. 
otoğraf çekmeyi çok sever.Okulda fotoğraf 

kursuna kaydolmak istedi. ğretmeni ona çok 
iyi bir öğrenci olduğu için matematik kursuna 
kaydolmasının daha iyi olacağını söyledi. 

yrıca okulda profesyonel fotoğraf makinesi 
ve fotoğraf çekmek için gerekli malzemeler 
yoktu.

uzey akedonya umhuriyetinde her vatandaşın ifade özgürlüğü hakkı vardır. emek 
oluyor ki, öğrenci olarak senin de ifade özgürlüğü hakkın vardır.

• Boyan a hangi hak verilmemiştir?
• en onun yerinde olsan nasıl davranırdın?
• Boyan bu durumda ne yapmalıdır?

DÜŞÜN VE CEVAPLA

• ovana nın hangi hakkı sağlanamamıştır?
• en onun yerinde olsan ne yapardın?
• ova bu durumda ne yapmalıdır?

DÜŞÜN VE CEVAPLA
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uzey akedonya umhuriyetinde her vatandaşın seçme hakkı vardır. O demektir ki, 
seçimiyle kimseye zarar vermediği sürece, o hakkını kullanabilir. ğrenci olarak kimseye zarar 
vermediğin sürece senin de serbest seçme hakkın vardır.

uzey akedonya umhuriyetinde tüm vatandaşların eşit hakları vardır. emek oluyor 
ki, senin de diğer öğrenciler gibi aynı hakların vardır. en diğer öğrencilerle eşitsin.

• lmiye nin hangi hakkı elinden alınmıştır?
• lmiye nin yerinde olsan nasıl davranırdın?
• lmiye bu durumda ne yapmalıdır?

DÜŞÜN VE CEVAPLA

 ız olduğu için lmiye yi çok iyi oynamasına rağmen hokey kulübüne almıyorlar. 
O sınıf yöneticisine şikayetçi oldu, fakat o takımın erkek takımı olduğunu ve onu 
alamayacağını söyledi.
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Sonuç

er zaman bir karar vermek durumunda olduğumuzda, o kararın bize ve çevremize nasıl etki 
edeceğini düşünmek zorundayız. O yüzden, arkadaşlarımıza zarar vermeyecek, aksine sınıfın 
ve okulun gelişmesine yardımcı olacak kararlar alma sorumluluğumuz vardır.

ИЛУСТРАЦИЈА

Veilen durumlarda saygısızlık, ifade özgürlüğünün engellenmesi,seçim hakkı  ve 
eşitlik hakkı gösterilmiştir.

• Bu gibi durumlarla karşılaşsan öğrenci olarak sen ne yaparsın, düşün.
• Okulunun başbaşa kaldığı sorunlarla başa çıkması için ne yapmalısın?
• Bu gibi sorunların çözümlenmesi için vatandaşlar ne yapabilir?

DÜŞÜN VE CEVAPLA






