
2 ila 6 oyuncu, 10 yaş ve üzeri 

Keops Piramidi‘nin yüksekliğini biliyor musunuz? En yaygın olarak konuşulan ana dil‘in 
ne olduğunu düşünüyor sunuz? Tropikal Yağmur Ormanları‘nın yerlerini 

hatırlıyor musunuz? Veya Yasak Şehir‘de kaç oda olduğunu biliyor musunuz? 

TERRA oyuncuları bu tür sorularla ve gezegenimizin engin çeşitliliği etrafında 
dönen daha farklı  başka sorularla da karşılaşacaklar. Cevapları keşfetme yolculuğuna 

çıktığınızda, bir çok sürprizle karşılaşacaksınız. Yine de, doğa harikaları, kayıp 
imparatorluklar, fauna ve floranın en’leri, mimarinin başyapıtları ve daha birçok şey 

hakkında her şeyi bilemezsiniz; bu nedenle, cevaplarınız birazcık hedeften uzak olsa 
bile puan kazanırsınız. Fakat tahmin küplerinizi çok fazla risk alarak kullanırsanız,

küplerinizi kolaylıkla da kaybedebilirsiniz.

2 ila 6 oyuncu, 10 yaş ve üzeri 

Keops Piramidi‘nin yüksekliğini biliyor musunuz? En yaygın olarak konuşulan ana dil‘in

Dünya Hakkında Harika Bir Genel Kültür Oyun
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HAZIRLIK
Oyun alanını masanın ortasına koyun. Her bir oyuncu  aynı renkte 6 tahmin küpü  alır ve 
bir tanesini puanlama yolunda yer alan 1 yazılı alanın yanına koyar.

Karton kutuyu Terra Kartları ile doldurun. TERRA oyunu için yalnızca belli bir sayıda 
karta ihtiyacınız olmasına rağmen kutuyu tamamen doldurmanız önerilir. 
Dikkat: İlk oyundan önce, kartları karıştırmanıza gerek yok. Sarı metreli kartlar öne 
bakacak şekilde kartları karton kutuya yerleştirin.

 1 Oyun Alanı 
150 Terra Kartı (4 farklı zorluk seviyesinde)     
    1 Karton Kutu  
 36 Tahmin Küpü (6 farklı renkte)

Terra Kartları‘ nın 
konduğu Karton 
kutu

Kara ve denizlerin yer 
aldığı Dünya haritası

Yıl, uzunluk /uzaklık ve sayı 
çizelgeleri

Puanlama bilgi 
kutucuğu

Puanlama 
yolu

Oyuncuların 
tahmin küpleri

Yeşil veya mavi çerçevelerin bulunduğu kartların 
üzerindeki pusula dünya haritasının belli bir çeyrek 
bölgesini belirtir (sayfa 5’teki açıklamaya bakınız).

Oyuncuların tahmin 
küpleri

Pusula

Metre 
Renkleri

Oyun alanı

Terra Kartları 4 farklı zorluk seviyesindedir. 
Kartların çerçeveleri metre şeklindedir ve  
renkleri zorluk seviyelerini gösterir: 

 sarı: Yeni Başlayanlar için 
 yeşil: Meraklı Seyahatçiler için 
 mavi: Gezginler için
 kırmızı:  Kaşifler için

Pusulalar -
her köşede
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Kartın üst yarısı soruları ve ipuçlarını gösterir: 

 Konu – Her bir konu için 3 soru bulunmaktadır; 
 aktif oyuncu hangisini ve kaç tane soru çözmeye 
 çalışacağına karar verir.

Fotoğraf – Her zaman sorulan konu ile ilgilidir; 
 az ya da çok gerçek ipuçları verebilir.  
 Dikkat: Fotoğraf bütün durumlarda tam olarak 
 sorulan konuyu göstermez.

Soru 1 – Sorulan konunun harita üzerinde 
 bulunabileceği bölgelerin sayısı. 

Soru 2 ve 3 – Tahmin edilen ölçüler; her biri  oyun 
 alanında yer alan 3 çizelgeden 2’sine aittir. 

 Çizelgeler aşağıdaki şekilde renklerle kodlanmıştır:

 Yeşil Yazı: Yıl çizelgesi ile ilgilidir
 Mavi Yazı: Uzunluk / Uzaklık çizelgesi ile ilgilidir
 Turuncu Yazı: Sayı çizelgesi ile ilgilidir

Kart kutunun içindeyken bu bilgiler görünür. 

Kartın alt yarısı çözümleri gösterir, ayrıca konu ile ilgili
bazı ek bilgiler de verir.

 Soru 1’in cevabı – Hakkında soru sorulan konunun 
 bölgesi / bölgeleri yer alır. 
 Soru 1’in cevabı için ipucu – uygun bölgeleri hızlıca 
 bulmak için bir dünya haritası.
 Soru 2 ve 3’ün cevapları – yaklaşık sayılar.

 Bilgi kutucuğu – karttaki konu hakkında ek bilgi. 

Tahmin küplerinin yerleştirilmesi sırasında, kartın 
alt yarısı karton kutunun içinde kalır, görünmez. 
Cevaplar, yalnızca, puanlama için kartı kutudan 
çıkardığınızda görünür.
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· 1 Bölge · Tamamlanışı (yıl) 
· Keops'un (Büyük Piramit) günümüzdeki yüksekliği (m)

Giza Piramitleri

Bölge: Doğu Sahra

Mısır; Keops Piramidi Orta Çağa kadar dünyanın en yüksek yapısıydı; 
dünyanın yedi harikası arasında günümüze kadar ayakta kalan tek 
yapıdır; 1979'dan beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndedir

Yıl: 
~M.Ö. 2551

Yükseklik: 
138 m

5

6 7

8
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Her turda, oyuncular karton kutunun en önünde bulunan TERRA kartındaki konu ile 
ilgili bölgeleri ve ölçüleri tahmin eder. Sırayla, tahmin küplerini dünya haritasının ve ilgili 
çizelgelerin üzerine yerleştirirler. Turun sonunda, oyuncular doğru ve yakın tahminleri 
için puan alırken yanlış yerleştirdikleri tahmin küplerini kenara bırakmak zorundadırlar. 
Oyunun sonuna kadar en çok puan toplayan oyuncu oyunu kazanır.

OYUN
İlk bir kaç oyun için, en kolay seviyedeki kartlarla oynamanızı öneririz (sarı çerçeveli 
kartlar). Sonraki oyunlarda daha zor seviyelerdeki (yeşil, mavi ve kırmızı  çerçeveli) 
kartlar birbiriyle karıştırılmadan ayrı desteler halinde oynanabilir. Fakat dört zorluk 
seviyesindeki kartları birleştirip karıştırarak da oynayabilirsiniz. 

Bir TERRA oyununda, her bir oyuncunun başlangıç oyuncusu olma sıklığı eşit olmalıdır. 
Oyun başlamadan önce, oyuncular kaç tane kart kullanacaklarını belirler.

Öneri:   2 oyuncu için, her birine 4’er kart – oyun 8 tur sonra sona erer 
  3 oyuncu için, her birine 3’er kart – oyun 9 tur sonra sona erer 
  4 oyuncu için, her birine 2’şer kart – oyun 8 tur sonra sona erer 
  5 veya 6 oyuncu için, her birine 1’er kart – oyun 5 veya, 
  oyuncu sayısına göre, 6 tur sonra sona erer. 

Her turda sırayla aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilir:
 

 1. Tahmin Küplerini Yerleştirme 

 2. Puanlama 

 3. Başlangıç Oyuncusunu Değiştirme

1.Tahmin Küplerini Yerleştirme 
Başlangıç oyuncusu karton kutuyu alır, kutudaki ilk karttaki konu başlığını ve soruları 
yüksek sesle okur. Diğer oyuncular da (başlangıç oyuncusu gibi kartı kutunun dışına 
çıkarmadan) kutudaki kartın üst yarısına bakabilir. Tüm oyuncular tahmin küplerini 
yerleştirecekleri yeri düşünürler. Başlangıç oyuncusundan başlayıp daha sonra saat 
yönünde ilerleyerek, her bir oyuncu oyun alanına tahmin küplerinden birini yerleştirir; 
ya boş bir bölgeye ya da çizelgelerden birinde bulunan boş bir alana.

Bir Alana Bir Küp Yerleştirme
Tahmin küplerinizden birini dünya haritasında yer alan henüz hiç küp konulmamış 
(ne sizin tarafınızdan ne de başka bir oyuncu tarafından) bir kara veya deniz bölgesine 
yerleştirebilirsiniz. 
Deniz bölgeleri  isimlerinin etrafındaki bir çerçeve ile belirtilmiştir. 
Dikkat: Adalar özellikle kara bölgeleri olarak belirtilmediği sürece (örn., Japonya veya 
Yeni Zelanda), Deniz bölgelerine su ile birlikte adalar da dahildir (örn., Kuzey Atlas 
Okyanusu‘nda Newfoundland veya Kuzey Hint Okyanusu’nda Sri Lanka),  
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Örnekler: Batı Sahili, Kayalık Dağları, 
Orta Batı, Kuzey Batı, Güney ve Orta 

Amerika kara bölgeleridir. 
 

Karayip, adaları da içeren bir deniz 
bölgesidir.

Bir tahmin küpünün yerleştirilmesinin örneği: 
Kırmızı oyuncu elinde kalan küplerden birini bir bölgeye 
yerleştirmek istiyor. Güney, Orta Amerika ve Kayalık Dağları 
bölgelerine şu ana kadar küp yerleştirilmiş. 
 Bu nedenle, kırmızı oyuncu küpünü yerleştirmek 
 için farklı bir bölge seçmek zorunda.

Dikkat: Bölgeler dünya üzerinde farklı ülkelere aittir ve gerçekte var olan ülke 
sınırları ile yalnızca yaklaşık olarak uyumludur. Bu nedenle geniş ülkeler bir kaç 
bölgeye uzanabilir, örn., ABD (Hawaii de dahil) veya Rusya (Arktik Okyanusu‘ndaki 
büyük adalar ve  Pasifik Okyanusu‘nun kuzeybatısındaki daha büyük adalar da 
dahil); diğer yandan, bir bölge, bir kaç ülkeyi (kısmen veya tamamen) içine alabilir, 
örn. Orta Amerika veya Sahel.

 Pusula (yeşil veya mavi çerçeveli kartlar kullanılmayacaksa bu bölüm 
 atlanabilir.) 
 Oyun alanını yatay ve dikeyde ortasından bölen iki çizgi dünya haritasını 

4 çeyreğe böler. Herbir çeyreğin köşesinde pusula bulunur. Yeşil ve mavi renk 
çerçeveli kartlar üzerinde de yer alan bu pusulalar sorulan bölge veya bölgeler 
hakkında ipucu verir.

Kart üzerinde yer alan pusula, teleskobun dünya haritasının kuzeybatısında 
bulunduğunu göstermektedir (pusulanın sol üst çeyreği taranmıştır).

Örneğin: dünya haritasının üst sol çeyreği
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Bir Çizelge Üzerine Bir Tahmin Küpü Yerleştirme

Tahmin küplerinizden birini üzerinde hiç küp bulunmayan (ne sizinki ne de başka bir 
oyuncununki) çizelgelerden birindeki bir boşluğun (yani, iki sayı arasındaki boşluğa) 
üzerine yerleştirebilirsiniz. 
Dikkat: Her biri farklı ölçülere ait 3 çizelge vardır. Her bir kart iki çizelge üzerindeki 
ölçülerden soru sorar. 

 Yıl çizelgesi – belli bir tarih veya bir zaman dilimi hakkında sorular (yıl veya yüzyıl)
 Uzunluk / Uzaklık çizelgesi – uzunluk, yükseklik veya uzaklık (santimetre, metre 
 veya kilometre olarak) hakkında sorular 
 Sayı çizelgesi – tüm diğer ölçüler, örneğin, alan (m²/km²), hacim (m³/km³), derece 
 (°C), yüzde (%), saat (h), litre (l), ton (t), veya farklı şeylerin yaşı gibi

Sayı ve yıl hakkındaki sorularda, sorulan birim  
sıklıkla parantez içinde belirtilmiştir.

Her bir oyuncu bir küp yerleştirdikten sonra, 
herkes – tekrar, başlangıç oyuncusundan 
başlayarak, sırayla–  başka bir küp yerleştirebilir 
veya pas geçebilir.

Başka Bir Küp Yerleştirme
Sıra size gelince, boş bir bölgeye veya bir çizelgedeki boş bir alana elinizde kalan 
tahmin küplerinden birini yerleştirebilirsiniz. Bir tur sırasında, aynı çizelgeye 
birden fazla küp yerleştirebilirsiniz; ve aynı şekilde farklı bölgelere birden fazla küp 
yerleştirebilirsiniz, elinizde tahmin küpünüz bulunduğu sürece.

Pas Geçme
İstemediğiniz veya elinizde küp kalmadığı için pas geçerseniz, bu turda yerleştirme 
hamleniz sona erer. Bu turda hamle yapmanız artık mümkün olmaz. Tüm oyuncular 
pas geçtiğinde, bu turun puanlaması yapılır.

Eğer sorudaki bir bölge veya daha fazlası bir çeyreği aşarsa, pusula 
sorulan konunun içinde bulunduğu çeyreği belirtir (eğer tam olarak 
yeri tespit edilebiliyorsa); diğer türlü, bölgenin en geniş alanının 
yer aldığı çeyreği belirtir. Örneğin; Britanya veya İber Yarımadası‘nın 
durumunda, soruya bağlı olarak bazen kuzeybatı çeyreği ve bazen de, 
kuzeydoğu çeyreği belirtilebilir.

e,
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2. Puanlama
Terra kartını karton kutudan tamamen çıkartın. İlk önce, bölgeler puanlanır; sonra, 
çizelgeler. Yerleştirilmiş her bir küp yalnızca bir kez puanlanır: ya 7 puan (tam) veya 3 
puan (komşu). Örneğin, eğer bir küp doğru bir yere yerleştirildiyse 7 puan verilir ve 
aynı anda, başka bir doğru bölgeye komşuysa, bunun için ayrıca 3 puan daha alamaz.

Bölgelerin Puanlaması
Doğru bölgeye yerleştirdiğiniz her bir tahmin küpü için 7 puan alırsınız. Doğru böl-
geye komşu bir bölgede olan  her bir tahmin küpünüz için 3 puan alırsınız. Hemen 
oyun alanının kenarındaki puanlama yolu üzerindeki küpünüzü aldığınız puan kadar 
ilerletin.
 

Komşu Bölgeler: Eğer ortak bir sınır varsa veya bir kara bölgesi deniz bölgesi ile temas 
ediyorsa iki bölge birbirine komşu demektir.

Bölgelerin puanlamasından sonra çizelgelerin puanlaması yapılır.

Çizelgelerin Puanlaması
Bölge puanlamasında olduğu gibi, hem tam isabet cevaplar için hem de çok yakın 
cevaplar için puan alırsınız. Bir çizelge üzerinde doğru bir boşluğa yerleştirdiğiniz her 
bir tahmin küpü için 7 puan alırsınız. Doğru yere bitişik bir boşluğa yerleştirdiğiniz her 
bir küp için 3 puan alırsınız.

Bir çizelgenin puanlama örneği: Cevap „1950“ olduğu 
için, „1950“nin solundaki ve sağındaki iki boşluk tam isabet 
kabul edilir. Eğer cevap“1950“ler veya „1952“ olsaydı, yalnızca 
„1950“nin sağındaki boşluk tam isabet sayılacaktı; bu yılın 
solundaki boşluk çok yakın bir cevap olacaktı.  Bu örnekte, 
Beyaz ve Mavi her biri 7 puan alır; Kırmızı 3 puan alır. Oyuncular 
hemen puanlama alanında küplerini ilerletir.
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· 5 Bölge · İlk Sezon (yıl) · Ülke sayısı

Ílk Formula 1 Dünya Sampiyonlugu

Bölgeler: Büyük Britanya, Orta Avrupa, Fransa, İtalya, 

Ortabatı (ABD)

Yerler: Silverstone, Northamptonshire (İngiltere); Monako; 

Indianapolis (ABD); Bern (İsviçre); Spa (Belçika); Reims (Fransa); 

Monza (İtalya)

Yıl: 
1950

Sayı: 
7 Ülke

Bir bölge puanlama örneği: Terra kartı „Giza 
Piramitleri“ nin bir doğru bölgesi var: Doğu 
Sahra. Doğu Sahra bölgesine komşu 5 bölge 
bulunmakta (4 kara bölgesi ve 1 deniz bölgesi). 
Beyaz oyuncu 7 puan alır; mavi oyuncu, 6 puan 
(2x komşu). Sarı oyuncu puan alamaz (Anadolu, 
Batı Sahra bölgesine komşu değil).



Yanlış Yerleştirilmiş Tahmin Küpleri
Puan getiren tahmin küplerinizi geri alın. Puan getirmeyen tahmin küpleri oyun 

alanının yanına toplanır. Bazıları yalnızca başlangıç oyuncusu değiştikten sonra 
tekrar oyuncular tarafından kullanılabilir.

3. Başlangıç Oyuncusunun Değişimi
Turun sonunda, karton kutu bir sonraki oyuncuya geçirilir (saat yönünde). Bu oyuncu 
yeni turun başlangıç oyuncusu olur. Her bir oyuncu oyun alanının yanındaki stoktan, 
eğer varsa, kendine ait olan küplerden birini geri alır.

Ancak şimdi önünüzde 3’ten daha az tahmin küpünüz varsa, yeni turda en az 3 küp 
yerleştirebilmeniz için, kişisel kaynağınızı 3 tahmin küpüne tamamlayacak kadar küpü 
geri alabilirsiniz. 

OYUNUN SONU
Oyunun başında kararlaştırılan tur sayısı kadar oynandığında oyun sona erer.  Final 
turundan sonra en çok puanı olan oyuncu oyunu kazanır. Eşitlik durumunda, birden 
fazla kazanan olur.

Önemli: Terra kartlarındaki bilgiler farklı internet kaynakları ve konu başlıkları ile ilgili kaynak kitaplardan 
alınmıştır. Kaynaklara bağlı olarak, ayrıntılarda az ya da çok faklılıklar bulunmaktadır. Bazı durumlarda, 
arşivlerdeki yerler veya  tarihler farklı kaynaklara göre değişmektedir.  Bu nedenle, kartların üzerindeki 
bilgiler genellikle farklı kaynaklardaki bilgilerin ortalamaları alınarak yazılmıştır. Ek olarak, oyunda sorulan 
içeriğin bazısı yıllık düzensiz değişimlerle karşı karşıyadır; ve zaman içinde yeni rekorlar kırılabilir. 
Mümkün olduğu kadar, 2015 ve 2016 ‘dan güncellenmiş bilgileri temel almaya çalıştık. Keşif yılı soran 
kartlarda cevaplar Avrupa bakış açısına göre yazılmıştır. Eğer bir üstünlük derecesi (en uzun, en yüksek, en 
büyük gibi) verilirse, bu her zaman tüm dünya ile ilgilidir, bir kısıtlama verilmediği sürece (örn.: „Asya’daki en 
büyük XY“).

UYARI! Küçük parçalar içerdiğinden dolayı yutulması veya solunum sistemine kaçma tehlikesi nedeni ile 3 
yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Ambalaj malzemelerinin tamamını çıkardıktan sonra çocuğa 
veriniz. CE yönetmeliğine uygun olarak Almanya da üretilmiştir. Adres ve bilgileri referans için saklayınız. 
Türkçe açıklamasını sitemizde de (www.anne.com.tr) bulabilirsiniz.

Üretici:
www.anne.com.tr 

Türkçeye Çeviren: 


