…………...…………Sürücü Kursu B sınıfı TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ Dersi Dönem Planı ( …….. öğretim yılı )
SÜRE

ÜNİTE VE KONULAR

ÜNiTE 1 - TRAFİK MEVZUATI
ders saat
1- 2918 sayılı karayolları tarafik kanununun amacı,kapsamı
1
1

AMAÇLAR
Trafik mevzuatı ile ilgili kanun ve
yönetmelikleri ,düzenlenis amacını öğrenir
Trafk ile ilgili genel tanımaları öğrenir.Atatürk
ilkeleri ve Atatürk'e saygıyı öğrenir

1

2- Trafik ,Karayolu ve Araçlarla ilgili Tanımlar.
Trafikle ilgili genel tarifler
Atatürk'çü düsüncede İnsanlık kavramı,İnsan sevgisi
Karayolu ile ilgili genel tarifler

Karayolu ile ilgili tanımları öğrenir

1

Araçlarla ilgili tarifler

Araçlarla ile ilgili tanımları öğrenir.

2

1

3
4
5

1

6

1

YÖNTEM
Anlatım soru
cevap
yöntemi,
Anlatım soru
cevap
yöntemi,
Anlatım
sorucevap
Anlatım

KAYNAK,ARAÇ GEZİ VE
ÖDEV
VE GEREÇ
GÖZLEM
Ders kitabı

Ders kitabı

Ders kitabı
Ders kitabı

3- Karayolu Yapısının ve Trafik isaretlerinin Korunması
4- Trafik isaretleri,anlamları ve bunlara uyma mecburiyeti
Atatürk'çü düsüncede Millet sevgisi, Yurt sevgisi

Trafik isaretlerini tanır,nasıl davranılacağını
bilir.İsaretçilere uymanın önemini öğrenir

sorucevap
Anlatım
soru
cevap
yöntemi,

5- Karayollarında araç sürme yasağı
6- Karayolunun kullanılması kuralları

Uyusturucu,alkol ve benzeri maddeler alarak
araç kullanmanın zararlarını bilir.

Ders kitabı

Trafik
levhaları ve
tabelaları
Ders kitabı

9

7- Trafik isaretlerine ve isaretçilerine uyma mecburiyeti
1
8- Hız kuralları
9- Takip mesafesi
m
( Araçlar arasındaki açıklık)
m
10- Öndeki aracı geçme kuralı
1
Atatürk'çü düsüncede Diğer milletlerin din örf ve adetlerine saygı
1 11- Geçilen araç sürücüsünün uyacağı kurallar

10

1

12- Dönüsler ve manevra kuralları Ders kitabı
Atatürk'çü düsüncede Sürekli bars içinde milletler arası tedbirler

Dönüs ve manevra kurallarını öğrenir

Anlatım soru
cevap
yöntemi,
Anlatım soru
cevap
Anlatım soru
cevap
yöntemi,
Anlatım
sorucevap
Anlatım

11

1

13- Kavsaklarda geçis hakkı kuralları

Kavsaklarda geçis hakkı kurallarını öğrenir

Anlatım

Ders kitabı

12

1

14- Geçis üstünlüğüne sahip araçlar
15- Gelen trafikle karsılasma halinde geçis kolaylığı sağlama kuralı

1

Anlatım soru
cevap
yöntemi,
Anlatım

Ders kitabı,
Video

13

Geçis üstünlüğü hakkının nasıl
kullanılacağını öğrenir.Daralan yollarda ki
kuralları öğrenir
Duraklama,parketmeyi öğrenir

14

1

Araçların ısıklı cihazlarını öğrenir

Anlatım

Ders kitabı

15

1

Arızalı araçların isaretlenmesi kurallarını
öğrenir. Tedbirsiz ve saygısız araç kullanma
durumlarını bilir.

Anlatım

Ders kitabı

1

17

1

18
19

2

Okul tasıtları görüldüğünde nasıl
davranacağını bilir.geçitlerden nasıl
geçileceğini öğrenir
Araçların boyutlarını öğrenir

Anlatım soru
cevap
yöntemi,
Anlatım soru
cevap
yöntemi,
Anlatım

Ders kitabı

16

Ders kitabı

Otoyola girip çıkma kurallarını öğrenir

Anlatım

Ders kitabı

20

1

7
8

16- Durma ,duraklama ve park etme kuralları
17- Araçların ısıklandırılması ve ısıkların kullanılması
Atatürk'çü düsüncede Kin ve nefret yerine iyilik güzellik ve doğruluk
18- Arızalı araçların isaretlenmesi ve çekilmesi
19- Tedbirsiz ve saygısız araç sürme yasağı
20- Ses,Müzik,Görüntü ve Haberlesme Cihazlarının bulundurulması ve
kullanımı
21- Okul tasıtları,
22- Yaya geçidi,Okul geçidi ve Demiryolu geçidinde geçme
kuralları
23- Araçların boyutları, ağırlıkları ve yüklenmesi
24- Otoyol kuralları
Atatürk'çü düsüncede Yalnız kendisi için değil ,kendinden sonrakiler içinde
çalısmak

Araç kullanırken uyulması gereken hız
kurallarını bilir.
Karayolunda araçlar arasındaki takip
mesafesini öğrenir.Araç geçme kurallarını
öğrenir
Bizi sollayan aracın durumunu öğrenir

Kitaptaki
testlerin
çözümü

Kitaptaki
testlerin
çözümü

Ders kitabı
Ders kitabı

Kitaptaki
testlerin
çözümü

Ders kitabı

Kitaptaki
testlerin
çözümü

Ders kitabı

Ders kitabı

Kitaptaki
testlerin
çözümü

DÜŞÜNCELER

SÜRE
21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26
27

1
1

ÜNİTE VE KONULAR
25- Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma
mecburiyeti
26- Gereksiz yere yavas sürme ve yavaslama yasağı
27- Bisiklet,Motorlu bisiklet,Motosiklet ve sürülmesiyle ilgili
kurallar
28- Yarıslar ve kosular,
29- Çocuk,Hasta ve sakat tasıtları,görmeyen yayalar,yürüyüs
kolları
30- Yayalar,Hayvanla çekilen veya elle sürülen
araçlar,hayvan sürüleri ve yarıslar
ÜNİTE 2 : TRAFİK KAZALARI
1- Trafik kazalarının genel durumu,kaza faktörleri,kusur payları ve
kusurlu davranıslar

ÜNİTE 3: Araçların tescili ,muayeneleri ve teknik sartları
ÜNİTE 4: Sürücü belgeleri ve sürücü adaylarıyla ilgili sartlar
ÜNİTE 5 : Hukuki sorumluluk ve sigorta
28
1
ÜNİTE 6 : Trafik kazaları
29
1 ÜNİTE 7 : Trafik suçları ve karsılığı cezalar,ceza puanları
ÜNİTE 8 : Araçlarda bulundurulması zorunlu olan malzeme ve
30
1
techizat,
ÜNİTE 9 : Çevre
1-Çevreyle ilgili genel bilgiler,
31
1 2- Çevre ve Trafik iliskisi
3- Çevre kirliliğinin insan,bitki,hayvan sağlığı üzerindeki etkileri
4- Çevreyle ilgili tanımlar
5- Tasıtlar ve sürücülerin etkisiyle meydana getirilen kirlilik ve
alınacak tedbirler
32
1
a. Hava kalitesini bozan kirlilik sebepleri
b. Toprak kirliliği
c. Su kirliliği
6- Gürültü
33
1 ÜNiTE 2 : Şehir Bilgisi ve sürücülerin davranısları
mm mm ve sehir planından faydalanmanın önemi ve kullanıl.
m
m 2- Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesinin faydaları,
34
1 3- Sehrin önemli (kavsak,yol,hastane, vb.)yerlerin bilinmesi

35

1

AMAÇLAR
Araçlarda koruyucu tertibat bulundurma ve
gereksiz yere yavas sürmenin sakıncasını
öğrenir
Bisikletlerin kullanma kurallarını öğrenir

Anlatım soru
cevap
yöntemi,
Anlatım

Yarısların nasıl yapılacağını,hasta ve sakat
görüldüğünde nasıl davranılacağını öğrenir.

Anlatım soru
cevap
yöntemi
Anlatım

Yayaların nasıl davranacağını öğrenir

1- Harita

4- Tarihi ve turistik yörelerin bilinmesinin faydaları
5- Sürücülerin araçlarını temiz tutmalarının önemi
6- Sürücülerin kılık ve kıyafetlerinin temiz ve tertipli olması,önemi
7- Özel araçların gerektiğinde kullanılmasının ülke ekonomisine ve çevreye
katkısı

YÖNTEM

KAYNAK,ARAÇ GEZİ VE
ÖDEV
VE GEREÇ
GÖZLEM
Ders kitabı

DÜŞÜNCELER

Ders kitabı
Ders kitabı

Kitaptaki
testlerin
çözümü

Ders kitabı

Trafik kazalarının önemini,kazalardan
korunma mecburiyetini öğrenir

Anlatım soru
cevap
yöntemi,

Ders kitabı

Tescil islemlerini öğrenir
Sürücü belgelerini tanır.
Sigorta islemlerini bilir.Kazada ne yapması
gerektiğini öğrenir
Trafik suçlarını öğrenir.
Araçlarda hangi malzemelerin dulunması
gerektiğini öğrenir.
Çevrenin ne olduğunu nasıl korunması
gerektiğini ,nelerin çevreye zarar
verdiğini,kirli ve temiz çevrede yasamanın
farklarını öğrenir

Anlatım
Anlatım
Anlatım

Ders kitabı
Ders kitabı
Ders kitabı

Anlatım
Anlatım

Ders kitabı
Ders kitabı

Anlatım soru
cevap
yöntemi

Ders kitabı

Tasıtların çevre kirliliğine nasıl etki yaptığını
ve bunu en aza indirmenin nasıl
sağlanabileceğini öğrenir

Anlatım soru
cevap
yöntemi

Ders kitabı

Gürültü kirliliğini öğrenir

Anlatım

Ders kitabı

Sehri ve yolları tanımanın faydasını,bunun
çevre kirliliğini önlemedeki etkisini öğrenir

Anlatım soru
cevap
yöntemi

Ders kitabı

Tarihi ve turistik yerlerin bilinmesi
gerektiği,araçlarını ve kıyafetlerini temiz
tutmanın turizm yönünden önemini öğrenir.

Anlatım
sorucevap
yöntemi

Sürücü
Kursunun
araçları

Kitaptaki
testlerin
çözümü
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