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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Tarihin ilk zamanlarında bile insanlar, konularını açıklamak ve tanımlamak için bazı
canlandırma yollarına gitmiĢlerdir. Çağımızda bu anlatım; teknik resim, perspektif, fotoğraf
ve benzeri yollarla yapılmaktadır.
Tasarlama, algılama ve üçüncü boyut kavramlarının geliĢmesinde tasarı geometrinin
önemi büyüktür. “Döndürme Metodu ile Çizim” modülünde noktanın, doğrunun, düzlemin,
cisimlerin döndürülmesi ve gerçek büyüklüklerinin bulunması hakkında gerekli bilgiler,
konular ve problemler ele alınmıĢ; değiĢik yöntemler kullanılarak bulunan çözümlerle
düĢünme ve tasarlama gücünü artıracak zihinsel geliĢmelere olanak sağlanmıĢtır. Teknik
ressamlık mesleğinin kazanılması safhasında temel öge; zihnin geliĢtirilmesi, böylece
düĢünme ve tasarlama yeteneğinin sağlıklı bir yapıya kavuĢturulmasıdır. Geometrik
elemanların tüm özelliklerinin ve birbiriyle olan iliĢkilerinin tam olarak bilinmesi değiĢik
konular için problemlerin çözülme yeteneğinin geliĢtirilmesini sağlayacaktır.
Modülde; döndürme metodu ile çizimde karĢılaĢılan problemler ve bunların çözüm
yöntemleri iĢlenmiĢtir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Noktayı döndürme metodunu öğrenecek, kuralına uygun çizim yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Okul içi bölümlerden daha önce çizilmiĢ noktayı, döndürme metodu çizim
örneklerini inceleyiniz.
Okul dıĢı iĢletmelerden temin edebileceğiniz noktayı, döndürme metodu çizim
örneklerini inceleyiniz.
Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz nokta döndürme metodu
çizim örneklerini inceleyiniz.

1. NOKTAYI DÖNDÜRME
1.1. Döndürme Metodu
Noktanın, doğrunun, düzlemlerin ve cisimlerin gerçek büyüklüklerinin ve aralarındaki
açıların bulunması için tasarı geometri problemlerinin çözümünde kullanılır.

1.1.1. Tanımı
Nokta, iki çizginin kesiĢmesi ile oluĢur. Noktanın ölçüsü yoktur. Tasarı geometride
çizimlerin yapılması için teorik bir elemandır. Tasarı geometri nokta ile baĢlar. Tasarı
geometride uzay problemlerinin çözümü için noktanın uzaydaki konumunun belirlenmesi
gerekir. Noktanın yatay iz düĢüm düzlemine olan uzaklığına kot (K), alın iz düĢüm
düzlemine olan mesafesine uzaklık (U) ve profil iz düĢüm düzlemine olan uzaklığına da
aralık (A) adı verilmektedir (ġekil 1.1).
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ġekil 1.1: Uzaydaki bir "m" noktasının kapalı ve açık epürdeki üç esas görüntüsü

Döndürme metodu; noktanın, doğrunun, düzlemlerin ve cisimlerin gerçek
büyüklüklerinin ve aralarındaki açıların bulunması için tasarı geometri problemlerinin
çözümünde kullanılan metottur.

1.1.2. Önemi
Yardımcı iz düĢüm metodunda yeni bir görünüĢü elde etmek için cisme bakan Ģahıs
bakıĢ doğrultusunu değiĢtirdiği hâlde döndürme metodunda cisme bakıĢ noktası değiĢmez.
Cisim yeterli çözüm elde dilinceye kadar döndürülür.
BakıĢ doğrultusu değiĢmediği için yardımcı iz düĢüm düzlemi gerektirmez. Bu
bakımdan aynı düzlem üzerinde problem çözülür. Daha az yer kaplar. Fakat iç içe giren
çizimlerde dikkat edilmezse karıĢıklık olabilir ancak açılımlarda büyük kolaylık sağlar.

1.1.3. ÇeĢitleri
Genel olarak iki türlü döndürme yöntemi vardır. Bunlar; yalın ve birleĢik döndürme
metotlarıdır.


Yalın döndürme metodu

GörünüĢlerden biri üzerinde özel doğru alınır. Diğer düzleme dik oluncaya kadar
döndürülerek çizgi görüntüsü elde edilip gerçek büyüklüklerin bulunduğu metottur.
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BirleĢik döndürme metodu

GeliĢigüzel düzlemin üzerinde yatay doğru alınarak tam boy doğrultusuna paralel bir
bakıĢ ile yataya dik birinci yardımcı iz düĢüm düzleminde uzaydaki düzemin çizgi görüntüsü
elde edilerek gerçek büyüklüklerin bulunması için uygulanan metottur.

1.2. Noktayı Döndürme
Noktayı açık epürde veya diedri düzleminde döndürmek ve gerçek büyüklüğünü
bulmak için döndürme metodu kullanılmaktadır.

1.2.1. Tanımı
Temel iz düĢüm düzlemlerine özel durumda bulunmayan noktaların iz düĢümlerinin
verilmesi ile döndürme metodu uygulayarak gerçek büyüklüklerinin bulunmasına noktayı
döndürme metodu denir.
1.2.2. Önemi
Tasarı geometriye ait tam boy, nokta görüntüsü, gerçek büyüklük, gerçek açı ve çizgi
görüntüsü bulma gibi problemlerin çözümlenmesinde döndürme metodu uygulanır.

1.3. Çizim Uygulamaları
Noktanın döndürme metodunda çizim uygulanmasında uyulması gereken kurallar
Ģunlardır:


Döndürme ekseni olarak doğrusal bir eksen kullanılır.



Bir nokta döndürme eksenine dik bir düzlem üzerinde döndürülür. Bu düzleme
yörünge düzlemi denir.



Bir nokta döndürme merkezi, döndürme ekseninin nokta görüntüsü olan bir
daire çevresi üzerinde döndürülür (ġekil 1.1).



Döndürme ekseninin nokta görünüĢü; dönme yörüngesi 360º‟den az ise daire
yayı, 360º ise daire Ģeklindedir.



Döndürme eksenini tam boyda veren bir görünüĢte, noktanın yörünge düzlemi
çizgi görüntüsündedir. Bu çizgi tam boydaki eksene diktir (ġekil 1.2).
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ġekil 1.2: Noktanın diedri düzleminde döndürülme metodu

ġekil 1.3: Noktanın açık epürde döndürülmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda iki görünüĢü ve ölçüleri birim olarak verilen “c” noktasını saat ibresi yönünde
105º döndürünüz.

ġekil 1.4: C Noktasının açık epürde görünümü



ĠĢlem basamakları





Döndürme ekseni üstten nokta, karĢıdan tam boy görünür. C noktasının
karĢıdan görünüĢünden düzlemin döndürme eksenine dik çizilir (Bu
yörünge düzlemin çizgi görüntüsüdür.).
Döndürme ekseninin üstten görünüĢü olan nokta merkez olmak üzere C
noktasının üstten görünüĢü kadar pergel açılır. Belirtilen açı kadar (105º)
saat ibresi yönünde yay çizilir. C noktasının yeni iz düĢümüdür.
C noktasının yeni karĢıdan görünüĢünü bulmak için C noktası görüntüsü
kestirilir. KesiĢme noktası C noktasının karĢıdan görüĢüdür.
C noktası saat ibresi yönünde 105º döndürülmüĢtür.
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CEVAP

ġekil 1.5: C Noktasının açık epürde döndürülmesi
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

2

Değerlendirme Ölçütleri
Resim kâğıdını kuralına uygun masaya yapıĢtırdınız
mı?
Kâğıdınızın uygun yerine “m” noktasının iz düĢümlerini alıp
yatayda çizdiniz mi?

3

Ġz düĢüm düzlemlerine döndürme yapacağınız „C‟ noktasını
iĢaretlediniz mi?

4

C noktasının karĢıdan görünüĢünden düzlemin döndürme
eksenine dik çizdiniz mi?

1

5

6

Evet

Hayır

Döndürme ekseninin üstten görünüĢü olan nokta merkez olmak
üzere C noktasının üstten görünüĢü kadar pergeli açıp belirtilen
açı kadar yay çizdiniz mi?
C noktasının yeni karĢıdan görünüĢünü bulmak için C noktası
görüntüsünü kestiniz mi?
C noktasının karĢıdan görüĢünü çizdiniz mi?

7
8

C noktasını istenen açı kadar döndürdünüz mü?

9

ġeklin doğruluğunu gördükten sonra köĢelerini yırtmadan kâğıdı
masadan çıkarıp etrafın tertip ve düzenini sağladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.
1.

Uzaydaki bir cismin görüntüsünü bir düzlem üzerinde elde etmek için kabul edilen
metoda iz düĢüm metodu denir.(………)

2.

Herhangi bir noktadan gönderilen ıĢınların iz düĢüm düzlemini deldiği kabul edilen
noktaya o noktanın yerden yüksekliği denir. (………)

3.

Ġz düĢüm kurallarından hiçbirini kullanmadan rahatlıkla imalat resmi çizilebilir.
(………)

4.

Noktanın yatay iz düĢüm düzlemine olan uzaklığına kot denir. (………)

5.

Bir cisme belirli bir noktadan bakıldığında karĢısında bulunan düzlemde beliren
izine iz düĢürücü ıĢın denir. (………)

6.

Bütün iz düĢüm Ģekillerinde cisim ile düzlem mutlaka birbirlerine paralel
olmalıdır.(………)

7.

Tasarı geometri nokta ile baĢlar. (………)

8.

Noktanın alın iz düĢüm düzlemine olan mesafesine uzaklık denir.

9.

Noktayı döndürme metodunda cisme bakıĢ noktası değiĢmez. (………)

10.

Kapalı konumda birbirlerine dik konumda bulunan iz düĢüm düzlemlerine diedri
düzlemi denir. (………)

11.

Dödürme metodu tasarı geometri problemlerinin çözümünde kullandığımız bir
metottur. (………)

12.

Durgun su yüzeyine paralel olduğu kabul edilen düzleme alın iz düĢüm düzlemi
denir. (………)

13.

Noktanın profil iz düĢüm düzlemine olan uzaklığına da aralık adı verilir. (………)

14.

Epür düzlemi altı yüzü de kapalı olan bir iz düĢüm düzlemine verilen addır. (………)
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Doğruyu döndürme ve tam boyunu bulma metodunu öğrenecek, kuralına uygun çizim
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Okul içi bölümlerden daha önce çizilmiĢ doğruyu döndürme ve tam boyunu
bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.
Okul dıĢı iĢletmelerden temin edebileceğiniz doğruyu döndürme ve tam boyunu
bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.
Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiz doğru döndürme ve tam
boyunu bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.

2. DOĞRUYU DÖNDÜRME VE TAM BOYU
BULMA
2.1. Doğruyu Döndürme
Özel konumlu doğrular ile geliĢigüzel konumlu doğruların döndürülmesinde ve tam
boyunun bulunmasında döndürme metodu kullanılmaktadır.

2.1.1. Tanımı
Hareket hâlindeki noktanın yön değiĢtirmeden meydana getirdiği yörüngeye doğru
denir. Genel olarak doğruların boyları belirsizdir ve sadece iki noktanın bilinmesi ile uzaysal
konumları belirlenmiĢ olur.

2.1.2. Önemi
Teorik olarak bir doğru sonsuz uzunluktadır. Uygulamalarda çoğunlukla doğru
parçaları olarak geçer. Problemler, kullanılan doğruların sınırlı olduğunu belirteceklerinden
doğru parçası veya sınırlı doğru terimi kullanılmayacaktır.

2.1.3. ÇeĢitleri
Doğrular uzayda değiĢik konumlarda bulunabilir.
grupta inceleyeceğiz:
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Bu modülde doğruları iki ana



Özel konumlu doğrular

Temel iz düĢüm düzlemlerine dik veya paralel olan doğrulara özel konumlu
doğrular denir. Bu çeĢit doğruları iki gruba ayrılır:



Temel iz düĢüm düzlemlerine paralel konumlu doğrular
Temel iz düĢüm düzlemlerine dik konumlu doğrular

Özel doğrular, paralel oldukları düzlemde tam boy verir, diğer düzlemlerdeki
görüntüleri ise düzleme paralel veya nokta Ģeklindedir.

ġekil 2.1: Ġz düĢüm düzlemlerine paralel ve dik konumlu doğrular

ġekil 2.1: Ġz düĢüm düzlemlerinde özel konumlu doğrular



GeliĢigüzel konumlu doğrular

Temel iz düĢüm düzlemlerinden hiçbirine dik ya da paralel olmayan doğrulara
geliĢigüzel konumlu doğrular" denir.
Ġz düĢüm düzlemine dik olan bir doğru ve iz düĢüm düzlemindeki görüntünün nokta
görüntü (NG) olduğu gösterilmiĢtir. Ġz düĢüm düzlemine paralel olan bir doğru ve iz düĢüm
düzlemindeki görüntüsünün tam boyda (TB) olduğu gösterilmiĢtir. Ġz düĢüm düzlemine
eğik durumda, yatayla açı yapan ve bu nedenle de iz düĢüm düzlemindeki görüntüsü tam
boydan kısa (KS) olan doğru gösterilmektedir. GeliĢigüzel doğrularda ise bu özelliklerden
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hiçbiri olmadığı için temel iz düĢüm düzlemlerinde tam boyda, nokta görüntüde ve gerçek
açı verecek durumda görünmemektedir.
Temel iz düĢüm düzlemlerinden birine dik olan doğrular, dik oldukları düzlemde
nokta görüntüde diğer düzlemlerdeki iz düĢümü de tam boydadır. Temel iz düĢüm
düzlemlerinden birine paralel olan doğrular, paralel oldukları düzlemde tam boyda, diğer
düzlemlerdeki iz düĢümleri de eksen ve katlama çizgilerine paralel durumdadır.

ġekil 2.2: Ġz düĢüm düzlemlerine eğik geliĢigüzel doğru

2.2. Çizim Uygulaması

ġekil 2.3: Doğrunun döndürülmesinin diedri düzleminde görünüĢleri
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ġekil 2.4: Doğrunun döndürülmesinin açık epürde görünüĢleri ve tam boyu



Çizim uygulaması iĢlem sırası






Çözümün yapılacağı iz düĢüm düzlemine paralel döndürme ekseni alınır.
Döndürme ekseni yatay iz düĢüm düzlemine parelel, alın iz düĢüm
düzlemine diktir. Alın düzlemindeki iz düĢümü nokta görüntüsünde ve
doğrunun A noktasına çakıĢıktır.
AB doğrusunun A noktası merkez olmak üzere doğru A/Y ara kesit
çizgisine paralel oluncaya kadar döndürülür. Böylece doğrunun A ve B
noktalarına ait kotlar eĢitlenmiĢ olur. AB doğrusu yatay doğru konumuna
getirilir. Yatay düzlemdeki iz düĢümü tam boydadır (ġekil 2.4).
Döndürme ekseni alın iz düĢüm düzlemine paralel, yatay iz düĢüm
düzlemine dik ve AB doğrusunun A noktasına çakıĢık alınır. AB doğrusu
alın iz düĢüm düzlemine paralel konuma gelinceye kadar döndürülür.
A/Y ara kesitine göre doğrunun A ve B noktalarına ait uzaklıklar
eĢitlenir. AB doğrusu alın doğrusu konumuna getirilir. Alın
düzlemindeki iz düĢümü tam boydadır (ġekil 2.4).
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2.3. Doğrunun Tam Boyu
Doğrunun tam boyu, verilen iz düĢümde doğrunun döndürülüp katlama çizgisine
paralel konuma getirilmesiyle bulunur.

2.3.1. Tanımı
Temel iz düĢüm düzlemlerinden birine dik olan doğruların iz düĢümü, dik oldukları
düzlemde nokta görüntüde diğer düzlemlerde tam boydadır. Bir doğrunun tam boyunu
bulmak için döndürme eksenini nokta görüntüsünde veren iz düĢümde, doğruyu döndürüp
katlama çizgisine paralel konuma getirmek gerekir.

2.3.2. Önemi
Uzayda geliĢigüzel konumlu bir doğrunun temel iz düĢüm düzlemlerindeki iz düĢümü
tam boydan kısadır. Doğrunun tam boyunu bulmak için bir eksen etrafında iz düĢüm
düzlemlerinden birine paralel oluncaya kadar döndürmek gerekir. ġekil 2.5‟te iki görünüĢü
verilen doğrunun tam boyunu bulmak için ġekil 2.6‟daki konuma getirilmesi gerekir. Buna
dikkat edilmemesi karıĢıklığa neden olur. Problemin çözümünde sadece tam boyunun
bulunması istenirse döndürme eksenini doğrunun uçlarından geçirmek çözümü sadeleĢtirir,
daha basit hâle getirir.

ġekil 2.5: AB doğrusunun alın ve yataydaki iz düĢümleri
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ġekil 2.6: AB doğrusunun açık epürde tam boyunun bulunması

2.3.3. ÇeĢitleri
Temel iz düĢüm düzlemlerinden hiçbirine paralel olmayan doğrulara “geliĢigüzel
doğru” denir. Uzayda geliĢigüzel konumda olan doğruların iz düĢümleri yer eksenine paralel
değildir. Bu bakımdan iz düĢümleri de tam boyda olmaz. Tam iz düĢümünü elde etmek için
kullanılam metotlar aĢağıda verilmiĢtir.


Yardımcı iz düĢüm metodu

Tamboy iz düĢüm, hangi temel iz düĢüm düzleminde isteniyorsa yardımcı iz düĢüm
düzlemi o düzleme dik ve doğruya paralel alınır. Mesafeler taĢınır. Tamboy bulunur. Bu
metot net bir çözüm sağlar. Uygulaması geniĢtir.


Yatırma metodu

Yatırma ekseni olarak iz düĢüm kullanılır. Yatırma açısı 90°dir. Temel iz düĢüm
düzleminde gerekli mesafeler alınarak doğrunun tam boyu bulunur. Pratik bir çözüm sağlar.
ĠĢlem aynı temel iz düĢüm düzleminde yapıldığından fazla yer iĢgal etmez. Bazı hâllerde
karıĢıklık olabilir.


Döndürme metodu

GeliĢigüzel doğru veya iz düĢümü, seçilen bir yörünge etrafında döndürülerek temel iz
düĢüm düzlemlerine paralel konuma getirilir. Doğrunun paralel olduğu düzlemdeki iz
düĢümü tam boydadır. BakıĢ doğrultusu değiĢmediğinden yardımcı iz düĢüm düzlemi
gerektirmez. Bu bakımdan problem aynı düzlem üzerinde çözülür.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FALĠYETĠ
AĢağıda iki görünüĢü ve ölçüleri verilen geliĢigüzel CD doğrusunun döndürme
metodu uygulayarak tam boyunu bulunuz.

ġekil 2.7: CD doğrusunun açık epürde koordinat ve görünümü

CEVAP:


ĠĢlem basamakları:



CD doğrusunun D noktasından geçen yataya dik eksen etrafında
döndürülerek doğru alın düzlemine paralel hâle getirilir. Döndürme
eksenin yatay düzlemdeki iz düĢümü doğrunun D noktası ile çakıĢıktır.
Döndürme eksenin yatay düzlemdeki nokta görüntüsüne pergel konularak
C noktasına kadar açılır. Çizilen yörünge üzerinde C noktası yatay paralel
konuma getirilir. (ġekil 2.8)
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ġekil 2.8: CD doğrusunun açık epürde paralel hale getirilmesi



Uzaydaki doğru alın düzlemine paralel konuma gelinceye kadar
döndürüldüğü için alın iz düĢüm tam boyda elde edilir. (ġekil 2.9)

ġekil 2.9: CD doğrusunun açık epürde tam boyunun bulunması
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

2

Değerlendirme Ölçütleri
Resim kâğıdını kurallarına uygun olarak masaya
yapıĢtırdınız mı ?
Kâğıdınızın uygun yerine AB doğrusunun iz düĢümlerini alın ve
yatayda çizdiniz mi?

3

Doğrunun bir ucundan geçen ve yatay iz düĢüm düzlemine
olan döndürme eksenini çizdiniz mi?

1

4
5

Evet

Hayır

AB doğrusu ,üst görünüĢte, alın iz düĢüm düzleminin çizgi
görüntüsü olan katlama çigisine paralel olana kadar
döndürdünüz mü?
B noktası eksen üzerinde olduğundan konumunu
değiĢtirmeyeceği için A noktasının yeni üstten ve sonra da önden
görünüĢünü buldunuz mu?

6

AB doğrusunun tam boyunu çizdiniz mi?

7

ġeklin doğruluğunu gördükten sonra kâğıdı köĢelerini yırtmadan
masadan çıkarıp etrafın tertip ve düzenini sağladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.

AĢağıdakilerden hangisi hareket hâlindeki noktanın yön değiĢtirmeden meydana
getirdiği yörüngenin adıdır?
A. Düzlem
B. Doğru
C. Seri hâlde nokta
D. Geometrik cisim

2.

Düzleme dik konumda bulunan bir doğru, iz düĢüm düzleminde aĢağıdakilerden
hangisi gibi görünür?
A. Tam boy
B. Kısa boy
C. Olduğundan daha uzun
D. Nokta görüntü

3.

GeliĢigüzel konumlu bir doğrunun uzaydaki konumunu aĢağıdaki düzlemlerden
hangisinde en iyi Ģekilde görebiliriz?
A. Diedri düzlemi
B. Epür düzlemi
C. Alın düzlemi
D. Profil düzlemi

4.

GeliĢigüzel konumlu doğrular hangi iz düĢüm düzleminde tam boy olarak görünür?
A. Alın iz düĢüm düzlemi
B. Yatay iz düĢüm düzlemi
C. Profil iz düĢüm düzlemi
D. Hiçbiri

5.

Bir iz düĢüm düzleminin adı ile anılan doğru, adı ile anıldığı düzleme hangi
konumda olur?
A. Dik
B. Açılı
C. Paralel
D. Eğik

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Performans Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FALĠYETĠ–3
AMAÇ
Düzlemi döndürme ve gerçek büyüklüğünü bulma metodunu öğrenecek, kuralına
uygun çizim yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Okul içi bölümlerden daha önce çizilmiĢ düzlemi döndürme ve gerçek
büyüklüğünü bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.
Okul dıĢı iĢletmelerden temin edebileceğiniz düzlemi döndürme ve gerçek
büyüklüğünü bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.
Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiz düzlemi döndürme ve gerçek
büyüklüğünü bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.

3. DÜZLEMĠ DÖNDÜRME VE GERÇEK
BÜYÜKLÜĞÜNÜ BULMA
3.1. Düzlemi Döndürme
Özel konumlu düzlemler ile geliĢigüzel konumlu düzlemlerin döndürülmesinde ve
gerçek büyüklüğün bulunmasında döndürme metodu kullanılmaktadır.

3.1.1. Tanımı
Bir doğrunun kendi doğrultusunda olmaksızın hareket hâlindeyken yön değiĢtirmeden
meydana getirdiği kabul edilen yüzeye düzlem denir. Temel izdüĢüm düzlemlerine göre
düzlemlerin konumlarını iki grupta inceleyebiliriz. Özel konumlu düzlemler GeliĢigüzel
konumlu düzlemler

3.1.2. Önemi
Tasarı geometriye ait düzlemlerin tam boyunu, nokta görüntüsünü, gerçek
büyüklüğünü, gerçek açı ve çizgi görüntüsünü bulma gibi problemlerin çözülmesinde
döndürme metodundan faydalanılır.

3.1.3. ÇeĢitleri :



Uzaydaki Özel konumlu düzlemler
GeliĢigüzel konumlu düzlemler

GeliĢigüzel bir Ģekilde konumlandırılan düzlemleri ifade eder.
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ġekil 3.1: Paralel, dik ve eğik konumlu düzlemlerin iz düĢümü



Özel konumlu düzlemler

DuruĢ Ģekline yatay, alın ve profil düzlemi Ģeklindeki düzlem Ģekillerini ifade eder.


Yatay düzlem

Yatay iz düĢüm düzlemine paralel veya çakıĢık olan düzlemlerdir. Yatay iz düĢüm
düzlemindeki görüntüsü gerçek büyüklükte, diğer iz düĢüm düzlemlerine çizgi durumunda
olur.


Alın düzlemi

Alın iz düĢüm düzlemine paralel veya çakıĢık olan düzlemlerdir. Düzlemin alın iz
düĢüm düzlemlerindeki görüntüsü gerçek büyüklükte, diğer iz düĢüm düzlemlerinde çizgi
durumunda olur.


Profil düzlemi

Profil iz düĢüm düzlemine paralel veya çakıĢık olan düzlemlerdir. Düzlem profil iz
düĢüm düzleminde gerçek büyüklükte, diğer iki düzlemde çizgi durumundadır.
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GeliĢigüzel konumlu düzlemler

Temel iz düĢüm düzlemlerine dik ya da paralel konumlu olmayan düzlemlere denir.
Hiçbir temel iz düĢüm düzleminde GB ve ÇG vermezler ve bu düzlemlerle yaptıkları açılar
okunamaz. Her üç düzlemde de değiĢik bir iz düĢüm verir.

ġekil 3.2: GeliĢigüzel düzlemin açık epürde iz düĢümleri

3.1.4. Çizim Uygulamaları
 Düzlem çizgi görüntüsünde


Döndürme metodu iĢlem sırası:
Düzlemin çizgi görüntüsü C noktasında merkez olmak üzere saat yönünün
tersinde döndürülerek alın düzlemine paralel konuma getirilir (ġekil 3.4).
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ġekil 3.3: Yatayda çizgi görüntülü düzlem iz düĢümleri

ġekil 3.4: Düzlemin çizgi görüntüsünün döndürülmesi



Düzlem geliĢi güzel konumda

Temel iz düĢüm düzlemlerinden hiçbirine parelel ve dik olmayan düzleme geliĢigüzel
düzlem denir. Döndürülerek önce çizgi görüntüsü bulunur.
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ġekil 3.5: GeliĢigüzel düzlemin tam boyunun bulunması

ġekil 3.6: GeliĢigüzel düzlemin çizgi görüntüsünün bulunması
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ġekil 3.7: GeliĢigüzel düzlemin çizgi görüntüsünün döndürülmesi

3.3. Düzlemin Gerçek Büyüklüğü
3.3.1. Tanımı
Temel iz düĢüm düzlemlerinde herhangi birine paralel olan yüzeyinin büyüklüğü
gerçek büyüklüktür.

3.3.2. Önemi
Uzayda bir düzlem temel iz düĢüm düzlemlerine paralel değilse uzaydaki pozisyonuna
göre iz düĢümü temel iz düĢüm düzlemlerinden daha küçüktür.Tasarı geometri
problemlerinin çözümünde gerçek büyüklüğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan gerçek
büyüklüklerin bulunması önemlidir.
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3.3.3. ÇeĢitleri
BirleĢik döndürme metodu ve yalın döndürme metodudur.

3.4. Çizim Uygulamaları


Temel iz düĢümlerinde gerçek büyüklükleri bulunmayan düzlemlerin,
döndürme metodu ile GB‟larını bulmak için;





Düzlem önce çizgi görüntüsüne getirilir.
Çizgi görüntüsü veren iz düĢüm, katlama çizgisine paralel oluncaya kadar
döndürülür. Böylece, paralel olduğu iz düĢüm düzlemindeki görünüĢü,
düzlemi gerçek büyüklükte verir.

Düzlem çizgi görüntüsünde

ġekil 3.7‟de verilen ABC düzlemi uzayda, yatay iz düĢüm düzlemine dik çizgi
görüntüsündedir. Alın iz düĢüm düzlemine eğik konumda olduğundan bu düzlemdeki iz
düĢümü gerçek büyüklükte değildir.
Düzlemin çizgi görüntüsü döndürülerek alın düzlemine paralel konuma getirilir
(ġekil3.8).

ġekil 3.8: Alında çizgi görüntülü düzlem iz düĢümleri
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Çizim uygulaması iĢlem sırası


Düzlemin çizgi görüntüsü C noktasında merkez olmak üzere saat
yönünün tersi istikametinde döndürülerek alın düzlemine paralel konuma
getirilir (ġekil 3.8).

ġekil 3.9: ABC düzleminin döndürülmesi



Yatay iz düĢümden çıkılan noktalar yörünge düzlemi ile kestirilir.
KesiĢme noktaları birleĢtirilir. Alın düzleminde ABC düzleminin gerçek
büyüklüğü bulunur (ġekil 3.8). Bu çözümde iki iz düĢüm iç içe değildir.
Daha çok yer kaplar. Fakat daha net görüntü verir.
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ġekil 3.10: ABC düzleminin gerçek büyüklüğünün bulunması



Düzlem geliĢigüzel konumda

Temel iz düĢüm düzlemlerinden hiçbirine parelel ve dik olmayan düzleme geliĢigüzel
düzlem denir. Döndürülerek önce çizgi görüntüsü bulunur. Çizgi görüntüsü temel iz düĢüm
düzlemlerinden birine paralel konuma getirilerek bitiĢik iz düĢüm düzleminde geliĢigüzel
düzlemin gerçek büyüklüğü bulunur.
Temel iz düĢüm düzlemlerine göre geliĢigüzel konumda bulunan düzlemlerin
GB‟lerini bulmak için aĢağıdaki iĢlemler uygulanır.


BirleĢik döndürme metodu

BirleĢik döndürme metodunu kullanarak koordinatları verilmiĢ “abc” geliĢigüzel
düzlemin bulunuĢu ġekil 3.10‟da gösterilmiĢtir.
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ġekil 3.11: Koordinatları verilmiĢ “abc” geliĢigüzel düzlemi



ġekil 3. 11‟de önce düzlemin TB‟li doğrusu bulunur.

ġekil 3.12: Koordinatları verilmiĢ geliĢigüzel düzlemin tam boyunun bulunması
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Yardımcı iz düĢüm metodu ile düzlem çizgi görüntüsüne getirilir (ġekil 3.12).

ġekil 3.13: Koordinatları verilmiĢ geliĢigüzel düzlemin çizgi görüntüsünün bulunması



Düzlemin ÇG‟si, ortak katlama çizgisine paralel konuma gelecek Ģekilde
döndürülür (ġekil 33.1).
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ġekil 3.14: GeliĢigüzel düzlemin çizgi görüntüsünün paralel konuma getirilmesi



Alın iz düĢümünde, birleĢik döndürme metodu ile düzlemin GB‟sini
veren görüntüsü elde edilir (ġekil 3.14).
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ġekil 3.15: BirleĢik döndürme metodu ile düzlemin gerçek büyüklüğünün bulunması

33



Yalın döndürme metodu

Yalın döndürme metodunu kullanarak koordinatları verilmiĢ geliĢigüzel düzlemin
bulunuĢu ġekil 3.15‟te verilmiĢtir.

ġekil 3.16: Koordinatları verilmiĢ geliĢigüzel düzlem



ġekil 3.16‟da, yalın döndürme metodu uygulanarak düzlemin TB‟li
doğrusu bulunur.
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ġekil 3.17: Koordinatları verilmiĢ geliĢigüzel düzlemin TB’sinin bulunması



Döndürme eksenine göre düzlem, alına dik gelecek Ģekilde döndürülür
(ġekil 3.17).
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ġekil 3.18: GeliĢigüzel düzlemin I. döndürme ekseni ile çigi görüntüsünün bulunması



II. döndürme eksenine göre de düzlemin çizgi görüntüsü döndürülüp
yataya paralel konuma getirilir (ġekil 3.18).
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ġekil 3.19: GeliĢigüzel düzlemin çizgi görüntüsünün yataya paralel hâle getirilmesi



Alındaki çizgi görüntüsünden faydalanılarak yatayda, GB’liği bulunmuĢ

olur(ġekil3.19).
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ġekil 3.20: Yalın döndürme metodu ile düzlemin gerçek büyüklüğünün bulunması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FALĠYETĠ
AĢağıda iki görünüĢü ve koordinatları verilen geliĢigüzel BCD düzleminin, döndürme
metodunu uygulayarak gerçek büyüklüğünü bulunuz.

ġekil 3.21: Koordinatları verilmiĢ geliĢigüzel düzlemin görünümü
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda iki görünüĢü ve koordinatları verilen geliĢigüzel ABC düzleminin,
uygulayarak gerçek büyüklüğünü bulunuz.

birleĢik döndürme metodu

ġekil 3.22: Ġki görünüĢü ve koordinatları verilmiĢ geliĢigüzel düzlemin görünümü
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CEVAP-1

ġekil 3.23: BCD düzleminin, döndürme metodu ile gerçek büyüklüğünün bulunması



ĠĢlem basamakları



Düzlemin çizgi görüntüsü C noktasında merkez olmak üzere saat
yönünün tersinde döndürülerek alın düzlemine paralel konuma getirilir.
Yatay iz düĢümden çıkılan noktalar yörünge düzlemi ile kestirilir.
KesiĢme noktaları birleĢtirilir. Alın düzleminde BCD düzleminin gerçek
büyüklüğü bulunur. Bu çözümde iki iz düĢüm iç içedir. Fakat daha az yer
kaplar.
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CEVAP-2

ġekil 3.24: ABC düzleminin, birleĢik döndürme metodu ile gerçek büyüklüğünün bulunması



ĠĢlem basamakları


GeliĢigüzel düzlemin üzerinde özel doğru alınır. Bu çözümde düzlem
üzerinde yatay doğru alınmıĢtır.



Tam boy doğrultusuna paralel bir bakıĢ ile yataya dik birinci yardımcı iz
düĢüm düzleminde uzaydaki düzlemin çizgi görüntüsü elde edilir.



Çizgi görüntüsünün bir ucundan döndürme ekseninin nokta görüntüsü
seçilir. Bu eksen etrafında düzlemin çizgi görüntüsü yörünge düzleminin
çizgi görüntüsüne kadar döndürülür. Bulunan noktalar yatay düzleme
taĢınır. Uzaydaki düzlemin üstten görünüĢünde düzlemin köĢelerinden iz
düĢürücü ıĢına dik veya yardımcı düzlemin ara kesitine çizilen paraleli
kestiği noktalar iĢaretlenir. Döndürülerek bulunan bu noktalar birleĢtirilir.
Elde edilen yeni iz düĢüm yatay düzleme paraleldir. Gerçek
büyüklüktedir.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

1
2
3
4
5

6

7
8

Değerlendirme Ölçütleri
Resim kâğıdını kurallarına uygun olarak masaya
yapıĢtırdınız mı?
Kâğıdınızın uygun yerine ABC
düzleminin
iz
düĢümlerini, alın ve yatayda çizdiniz mi?

Evet

Hayır

Düzlemin üzerinde bir özel doğru aldınız mı?
Bu doğrunun tam boy görünüĢünü, bitiĢik iz düĢüm
düzlemine dik olana kadar döndürdünüz mü?
Yeni görünüĢleri buldunuz mu?
Düzlemin,1 nu.lı eksenin paralel olduğu iz düĢüm
düzlemi üzerindeki yeni görünüĢü çizgi görüntüsünde
olduğundan, 2 nu.lı döndürme eksenini, düzlemin çizgi
görüntüsünün bulunduğu iz düĢüm düzlemine dik aldınız mı?
Çizgi kolaylığı bakımından
bu ekseni, Düzlemin
köĢelerinin birinden geçirdiniz mi?
Çizgi görüntüsünü, 2 nu.lı eksen etrafında, katlama
çizgisine paralel olana kadar döndürdünüz mü?

9

Düzlemin bu döndürme sonucu, paralel olduğu iz düĢüm
düzlemi üzerindeki yeni görünüĢünü çizip gerçek büyüklüğünü
buldunuz mu?

10

ġeklin doğruluğunu gördükten sonra kâğıdı, köĢelerini
yırtmadan masadan çıkarıp etrafın tertip ve düzenini sağladınız
mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün
cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.
1.

Temel iz düĢüm düzlemlerinden hiçbirine parelel ve dik olmayan düzleme geliĢigüzel
düzlem denir. .(………)

2. Yatay iz düĢüm düzlemine paralel olan düzlem her zaman yatay düzlemde gerçek
büyüklük olarak görünmeyebilir. .(………)

3. Temel iz düĢüm düzlemlerine paralel veya dik konumlu olmayan düzlemlere özel
düzlemler denir. .(………)

4. Esas iz düĢüm düzlemlerinden herhangi birine paralel olan düzlemler paralel olduğu
düzlemin adı ile anılır. (………)

5. Temel iz düĢüm düzlemlerinden birine dik olup diğerlerine paralel olmayan
düzlemlerin görüntülerinden biri çizgi görüntüsündedir. (………)

6. Temel iz düĢüm düzlemlerinden herhangi birine dik veya paralel olmayan
düzlemlerin gerçek büyüklük ve çizgi görüntüsünün görülmesi mümkün değildir.
(………)

7. Bir düzlemin temel iz düĢüm düzlemleri ile yaptığı gerçek açı ancak gerçek
büyüklüğün "GB" göründüğü düzlemde okunabilir. (………)

8. Alın iz düĢüm düzlemine çakıĢık konumlu olan düzlemlerin yatay ve profildeki
görüntüleri gerçek büyüklüğünden daha küçüktür. (………)

9. Yatay iz düĢüm düzlemine dik konumlu olan düzlemler yatayda çizgi görüntüsü "ÇG"
verir. Alın ve profil iz düĢüm düzlemi ile yaptıkları açılar okunabilir. (………)
10. Düzlemi döndürme metodu ile gerçek boyunu bulmak için döndürülerek çizgi
görüntüsü bulunur. (………)

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Performans Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FALĠYETĠ–4

AMAÇ
Çatı yüzeylerinin gerçek büyüklüğünü bulma metodunu öğrenecek, kuralına uygun
çizim yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
ARAġTIRMA




Okul içi bölümlerden daha önce çizilmiĢ çatı yüzeylerinin gerçek büyüklüğünü
bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.
Okul dıĢı iĢletmelerden temin edebileceğiniz çatı yüzeylerinin gerçek
büyüklüğünü bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.
Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiz çatı yüzeylerinin gerçek
büyüklüğünü bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.

4. ÇATI YÜZEYLERĠNĠN GERÇEK
BÜYÜKLÜĞÜNÜ BULMA
4.1. Çatı Yüzeyleri
Metraj çalıĢmaları için gerekli olan çatı yüzeylerinin gerçek büyüklükleri döndürme
metodu ile bulunabilmektedir.

4.1.1. Tanımı
Bir binanın en üst kısmını teĢkil eden, üzerine gelen yükleri durmadan yüzeyinden
aktaran yüzeyi meyilli yapı elemanıdır.

4.1. 2. Önemi
Çatılarda, çatıyı meydana getiren düzlemler eğimlidir. Plan ve görünüĢlerde tam boy
ve gerçek büyüklükleri bulmak önemlidir.

4.1. 3. ÇeĢitleri
Çatılar malzeme cinslerine ve eğimli yüzeylerine göre isimlendirilir.


Eğimli Yüzeylerine Göre

Sundurma çatı, beĢik çatı, kelebek kanatlı çatı, kırma çatı, mansard çatı, kanatlı çatı,
sivri mahruti çatı, testere diĢli çatı, fenerli çatı, silindir çatı, kubbe çatı vb. çeĢitleri vardır.
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Malzeme Cinslerine Göre

AhĢap çatılar, çelik çatılar, betonarme çatılardır.

4.2. Çizim Uygulaması
Çizim uygulaması için günümüzde eğimli yüzeylerine göre en çok uygulanan çatı olan
kırma çatı seçilmiĢtir.

ġekil 4.1: Açık epürde çatı görünüĢleri

4.3. Çatı Yüzeylerinin Gerçek Büyüklüğü
Çatı yüzeylerinin gerçek büyüklükleri çatı yapımı ile ilgili metraj çalıĢmaları için
gereklidir.

4.3.1. Tanımı
Çatıyı meydana getiren düzlemler eğimli olduğu için plan ve görünüĢlerde tam boy ve
gerçek büyüklükleri doğru olarak gösterilmez. Çatı yüzeylerinin tam boyunun bulunması
metraj vb. hesaplamalar için önem kazanır.

4.3.2. Önemi
Çatıyı meydana getiren düzlemler eğimli olduğu için plan ve görünüĢlerde tam boy ve
gerçek büyüklükleri bilinmediği için çatı yüzeylerinin tam boyunu, nokta görüntüsünü,
gerçek büyüklüğünü, gerçek açı ve çizgi görüntüsünü bulma gibi problemlerin çözülmesinde
döndürme metodundan faydalanılır. Bulunan gerçek büyüklükler çatı yapımı ile ilgili metraj
çalıĢmalarında yardımcı olur.
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4.3.3. ÇeĢitleri
Çatı yüzeyleri temel iz düĢüm düzlemlerine paralel olmadığından, geliĢigüzel
düzlemlerde uygulanan düzlemlerin gerçek büyüklüklerini bulma metotlarından birleĢik
döndürme metodu veya yalın döndürme metodu uygulanarak çatı yüzeylerinin gerçek
büyüklükleri bulunur.

4.4. Çizim Uygulamaları


ġekil 4.1‟de görünüĢleri verilen çatının gerçek büyüklüğünün bulunması iĢlem
sırası:


GörünüĢleri verilen çatı düzlemi d yörünge ekseni etrafında döndürülerek
iz düĢüm düzlemine paralel konuma getirilir.



Burada önce yatay iz düĢüm düzlemine paralel alınan d yörünge ekseni
etrafında köĢeleri 3-4, 5-6 numaraları ile belirlenmiĢ düzlemi
döndürünüz.



Yörünge düzleminin profil düzlemdeki iz düĢümü nokta görüntüsündedir.
Bu nokta merkez olmak üzere düzlem, yatay iz düĢüm düzlemine paralel
konuma gelinceye kadar döndürülür.



Yörünge düzleminden yatay düzleme taĢınacak ıĢın iz düĢürücü ıĢınlar ile
kestirilecek 3 ve 4 noktaları bulunur. Bu noktaların birleĢtirilmesi ile elde
edilen düzlem yatay iz düĢüm düzlemine paralel ve GB‟dedir (ġekil 4.2).
ĠĢlem devam ettirilerek alın düzlemine dik konumda d2 yörünge ekseni
alınır.



1-3-5 numaraları ile iĢaretlenmiĢ çatı yüzeyinin alın düzlemindeki çizgi
görüntüsü, yatay düzleme paralel konuma gelinceye kadar döndürülür.



Ġz düĢürücü ıĢınlar yatay iz düĢüm düzlemine taĢınarak kestirilir.
Belirlenen düzlem yatay iz düĢüm düzlemine paralel ve gerçek
büyüklüktedir (ġekil 4.2).
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ġekil 4.2: Döndürme metodu ile çatı yüzeylerinin gerçek büyüklüğünün bulunması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FALĠYETĠ
AĢağıda açık epürde görünüĢleri verilen çatının yüzeylerinin gerçek büyüklüklerini
döndürme metodunu uygulayarak bulunuz.

ġekil 4.3: Açık epürde çatı görünüĢleri

CEVAP :
GörünüĢleri verilen çatının gerçek büyüklüğünün bulunması iĢlem sırası için (ġekil
4.2.) çizim uygulaması iĢlem sırasına bakınız.
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ġekil 4.4: Çatı yüzeylerinin gerçek büyüklüğünün döndürme metodu ile bulunması
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Dersin
Tasarı Geometri
Adı
Amaç
Çatı yüzeylerinin gerçek büyüklüğünü çizebilme becerisini ölçmek
Konu Çatı yüzeylerinin gerçek büyüklüğünü bulma
Değerlendirme Ölçüleri
Resim kâğıdını kurallarına uygun olarak masaya
1
yapıĢtırdınız mı?
Kâğıdınızın uygun yerine çatının görünüĢlerini çizdiniz mi?
2
3
4
5

6

7
8
9

10

Evet

Hayır

Çatı yüzeyinin üzerinde bir özel doğru aldınız mı?
Bu doğrunun tam boy görünüĢünü, bitiĢik iz düĢüm düzlemine
dik olana kadar döndürdünüz mü?
Yeni görünüĢleri buldunuz mu?
Çatı yüzeyinin,1 nu.lı eksenin paralel olduğu iz düĢüm
düzlemi üzerindeki yeni görünüĢü çizgi görüntüsünde
olduğundan, 2 nu.lı döndürme eksenini, düzlemin çizgi
görüntüsünün bulunduğu iz düĢüm düzlemine dik aldınız mı?
Çizgi kolaylığı bakımından bu ekseni, düzlemin köĢelerinin
birinden geçirdiniz mi?
Çizgi görüntüsünü, 2 nu.lı eksen etrafında, katlama çizgisine
paralel olana kadar döndürdünüz mü?
Çatı yüzeyinin bu döndürme sonucu, paralel olduğu iz düĢüm
düzlemi üzerindeki yeni görünüĢünü çizip gerçek
büyüklüğünü buldunuz mu?
ġeklin doğruluğunu gördükten sonra kâğıdı köĢelerini yırtmadan
masadan çıkarıp etrafın tertip ve düzenini sağladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.
1.

Bir binanın en üst kısmını teĢkil eden, üzerine gelen yükleri durmadan yüzeyinden
aktaran yüzeyi meyilli yapı elemanına çatı denir. (………)

2.

Çatılarda çatıyı meydana getiren düzlemler eğimli olduğu için plan ve görünüĢlerde
tam boyda görünür. (………)

3.

GörünüĢleri verilen çatı düzlemi döndürme metodu uygulanırken yörünge ekseni
etrafında döndürülerek iz düĢüm düzlemine paralel konuma getirilir. (………)

4.

Yörünge düzleminin profil düzlemdeki iz düĢümü çizgi görüntüsündedir. (………)

5.

Çatının döndürme metodu ile bulunan gerçek büyüklükler çatı yapımı ile ilgili
metraj çalıĢmalarında yardımcı olur. (………)

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Performans Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FALĠYETĠ–5
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında doğru ile düzlem arasındaki açıyı bulup kuralına uygun
çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Okul içi bölümlerden daha önce çizilmiĢ doğru ile düzlem arasındaki açıyı
bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.
Okul dıĢı iĢletmelerden temin edebileceğiniz doğru ile düzlem arasındaki açıyı
bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.
Kütüphane kaynakları ve internetten doğru ile düzlem arasındaki açıyı bulma
metodu çizim örneklerini inceleyiniz.

5. DOĞRU ĠLE DÜZLEM ARASINDAKĠ
AÇIYI BULMA
5.1. Doğru Ġle Düzlem Arasındaki Açı
Doğru ile düzlem aralarındaki açı yardımcı izdüĢüm metodu ve döndürme olmak
üzere iki metotla bulunur

5.1.1. Tanımı
Doğru ile düzlem arasındaki açı, düzlemi çizgi görünüĢünde, doğruyu tam boyda
veren iz düĢümden ölçümüne denir.

5.1.2. Önemi
Tam boyu, nokta görüntüsünü, gerçek büyüklüğünü, gerçek açı ve çizgi görüntüsünü
bulma gibi problemlerin çözülmesinde döndürme metodundan faydalanılır.
Doğru, düzlem veya her ikisi de geliĢigüzel konumlu olarak iki Ģekilde verilebilir. Bu
gibi hâllerde döndürme metodu ile doğru ile düzlem arasındaki açı bulunabilir. Doğru ile
düzlem aralarındaki açı yardımcı izdüĢüm metodu ve döndürme olmak üzere iki metotla
bulunur.
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5.1.3. ÇeĢitleri
Doğru ile düzlem arasındaki gerçek açı, düzlemi çizgi görünüĢünde doğruyu tam
boyda veren iz düĢümden ölçülür. Doğru ile düzlem aralarındaki açı iki metotla bulunur.
Bunlar:



Yardımcı iz düĢüm metodu
Döndürme metodudur.

5.2. Çizim Uygulamaları






ġekil 5.1‟de verilen doğru ile düzlemin arasındaki açının döndürme metodu ile
bulunması iĢlem sırası:
Birinci döndürme ekseni, C noktasından alına dik konumda alınarak ABC
düzleminin ÇG‟si bulunur.
Ġkinci döndürme ekseni B noktasından yataya dik alınmıĢ, düzlemin çizgi
görüntüsü A/Y katlama çizgisine paralel konuma getirilir.
Üçüncü döndürme ekseni de doğrunun K ucundan, alına dik uygulanır ve HK
doğrusu katlama çizgisine paralel konuma getirilip yatayda TB bulunur.
Üçüncü döndürmenin sonunda, düzlem çizgi, doğruda TB‟de olduğundan,
aralarındaki açı gerçek değeri ile elde edilmiĢ olur.
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ġekil 5.1: Döndürme metodu ile doğru ile düzlem arasındaki açının bulunması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıda açık epürde görünüĢleri verilen düzlem ile doğru arasındaki açıyı
döndürme metodunu uygulayarak bulunuz.

ġekil 5.2: Açık epürde görünüĢleri verilen düzlem ile doğru arasındaki açının görünümü

CEVAP


Doğru ile düzlem arasındaki açının bulunması ile ilgili uygulama faliyeti iĢlem
sırası:







Düzlem üzerinde bir doğru alınır. CF düzlemin doğrusudur. Alın
düzleminde tam boydadır.
Düzlemin C noktasından geçen alın düzlemine dik döndürme ekseninin
nokta görüntüsü Y.D1 merkez olmak üzere düzlem üzerindeki CF
doğrusu yataya dik konuma gelinceye kadar döndürülür. Düzlemin yatay
iz düĢüm düzleminde çizgi görüntüsü bulunur.
Düzlemin A noktasından geçen alın iz düĢüm düzlemine dik yörünge
ekseninin nokta görüntüsü Y.D2 merkez olmak üzere düzlemin çizgi
görüntüsü alın düzlemine paralel oluncaya kadar döndürülür. Alın
düzleminde düzlemin gerçek büyüklüğü bulunur.
Doğrunun D ucundan alın düzlemine dik yörünge ekseni geçirilir. Alın
düzleminde Y.D3 merkez olmak üzere D2E2 doğrusu yatay düzleme
paralel oluncaya kadar döndürülür. Yatay iz düĢüm düzleminde doğru
tam boyda, düzlem çizgi görüntüsündedir. Aralarında ölçülen „‟α‟‟açısı
düzlem ile doğru arasındaki gerçek açıdır.
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ġekil 5.3: Doğru ile düzlem arasındaki açının döndürme metoduyla bulunması
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Dersin
Adı
Amaç
Konu
1
2
3

4
5
6

7
8

Tasarı Geometri
Doğru ve düzlem arasındaki açıyı bulma becerisini ölçmek
Doğru ve düzlem arasındaki açının bulunması
Değerlendirme Ölçütleri
Resim kâğıdını kurallarına uygun olarak masaya
yapıĢtırdınız mı?
Kâğıdınızın uygun yerine ABC düzleminin ve HK doğrusunun
iz düĢümlerini alın ve yatayda çizdiniz mi?

Evet

Hayır

Birinci yardımcı görünüĢ için bakıĢ doğrultusunu uzayda
doğruya dik alıp elde edilen birinci yardımcı görünüĢte
doğruyu tam boy görüntüsüne getirdiniz mi?
Ġkinci yardımcı görünüĢ için bakıĢ doğrultusunu, düzlemin çizgi
görüntüsüne dik aldınız mı?
ABC düzlemi üzerinde, ikinci yardımcı görünüĢü tam boyda
olan bir doğru çizdiniz mi?
Üçüncü yardımcı görünüĢ için bakıĢ doğrultusunu, düzlem
üzerinde alınan doğrunun tam boy görüntüsüne paralel
çizdiniz mi?
Üçüncü yardımcı görünüĢte; düzlemin çizgi, doğrunun tam
boy görüntüsü arasında ölçülen açıyı buldunuz mu?
ġeklin doğruluğunu gördükten sonra kâğıdı köĢelerini yırtmadan
masadan çıkarıp etrafın tertip ve düzenini sağladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Profil iz düĢüm düzleminde tam boy olarak görünen eğik konumlu bir doğrunun
diğer düzlemlerde yaptığı açı hangi düzlemde okunabilir?
A. Alın iz düĢüm düzlemi
B. Yatay iz düĢüm düzlemi
C. Profil iz düĢüm düzlemi
D. Hiçbiri

2.

Düzlem ile doğru arasındaki gerçek açıyı bulurken I. döndürme ekseninde hangi
görüntü elde edilir?
A. Tam boy
B. Çizgi görüntüsü
C. Gerçek büyüklük
D. Hiçbiri

3.

Düzlem ile doğru arasındaki gerçek açıyı bulmak için döndürme metodu
uygulamasında II. DE‟de düzlem hangi görüntüdedir?
A. Gerçek büyüklüktedir
B. Tam boy görünür.
C. Çizgi görüntüsündedir
D. Hiçbiri

4.

Doğru ile düzlem arasındaki gerçek açı düzlem ile doğrunun hangi durumlarında
ölçülür?
A)
Düzlem=ÇG, Doğru=TB
B)
Düzlem=ÇG, Doğru=ÇG
C)
Düzlem=TB, Doğru=TB
D)
Düzlem=GB, Doğru=TB

5.

Alın iz düĢüm düzlemine paralel konumlu olan düzlemler yatayda hangi görüntüde
olur?
A.
Tam boy
B.
Çizgi görüntüsü
C.
Gerçek büyüklük
D.
Hiçbiri

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Performans Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME FALĠYETĠ–6

AMAÇ
Ġki düzlem arasındaki gerçek açıyı bulma metodunu öğrenecek kuralına uygun olarak
çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Okul içi bölümlerden daha önce çizilmiĢ iki düzlem arasındaki gerçek açıyı bulma
metodu çizim örneklerini inceleyiniz.



Okul dıĢı iĢletmelerden temin edebileceğiniz iki düzlem arasındaki gerçek açıyı
bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.
Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiz iki düzlem arasındaki
gerçek açıyı bulma metodu çizim örneklerini inceleyiniz.

6. ĠKĠ DÜZLEM ARASINDAKĠ GERÇEK
AÇIYI BULMA (ARA KESĠT BELLĠ)
6.1. Ġki Düzlem Arasındaki Gerçek Açı
Gerçek açı ve çizgi görüntüsünün bulunması gibi problem çözümlerinde döndürme
metodu kullanılmaktadır.

6.1.1. Tanımı
Ġki düzlem arasındak gerçek açı, ara kesit uzayda kesiĢen düzlemlerin döndürme
metodu ile gerçek açıların bulunduğu metottur.

6.1.2. Önemi
Tasarı geometride tam boyu, nokta görüntüsünü, gerçek büyüklüğünü, gerçek açı ve
çizgi görüntüsünü bulma gibi problemlerin çözülmesinde döndürme metodundan
faydalanılır.

6.1.3. ÇeĢitleri
Düzlemler uzayda ara kesiti belli ve ara kesiti belli olmayan olmak üzere iki Ģekilde
bulunur.
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6.2. Çizim Uygulaması


ġekil 6.1‟de verilenler arasındaki açının bulunması iĢlem sırası:


GörünüĢleri ġekil 6.1‟de verilen iki düzlemin ara kesiti XZ doğrusu alın
iz düĢüm düzleminde tam boydadır. Ara kesitin Z ucundan geçen alın iz
düĢüm düzlemine dik döndürme ekseni merkez olmak üzere ara kesit XZ
doğrusu yatay düzleme dik konuma gelinceye kadar döndürülür.



Yatay iz düĢüm düzleminde XZ ara kesit doğrusu nokta görüntüsüne,
düzlemler de çizgi görüntüsüne getirilir. Ġki düzlemin arasındaki “α”
açısı düzlemler arasındaki gerçek açıdır.

ġekil 6.1: Ġki düzlem arasındaki gerçek açının bulunması (ara kesit belli)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda açık epürde görünüĢleri verilen ara kesitleri belli düzlemler arasındaki açıyı
döndürme metodunu uygulayarak bulunuz.

ġekil 6.2: Açık epürde görünüĢleri verilen ara kesitleri belli düzlemler arasındaki açı

CEVAP :
Önce ara kesitin TB‟sini ve sonra da nokta görüntüsünü veren iz düĢümleri elde edilir.
Ara kesiti nokta görüntüsünde veren iz düĢümde aranan açı bulunur.
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ġekil 6.3: Ġki düzlem arasındaki gerçek açının döndürme metodu ile bulunması
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Dersin
Adı
Amaç
Konu

1
2
3

4
5

6
7
8

Tasarı Geometri
Doğru ve düzlem araındaki açıyı bulma becerisini ölçmek
Doğru ve düzlem araındaki açının bulunması
Değerlendirme Ölçütleri
Resim kâğıdını kurallarına uygun olarak masaya
yapıĢtırdınız mı?
Kâğıdınızın uygun yerine ABC düzleminin ve HK doğrusunun
iz düĢümlerini alın ve yatayda çizdiniz mi?

Evet

Hayır

Birinci yardımcı görünüĢ için bakıĢ doğrultusunu uzayda
doğruya dik alıp elde edilen birinci yardımcı görünüĢte
doğruyu tam boy görüntüsüne getirdiniz mi?
Ġkinci yardımcı görünüĢ için bakıĢ doğrultusunu, düzlemin çizgi
görüntüsüne dik aldınız mı?
ABC düzlemi üzerinde, ikinci yardımcı görünüĢü tam boyda
olan bir doğru çizdiniz mi?
Üçüncü yardımcı görünüĢ için bakıĢ doğrultusunu, düzlem
üzerinde alınan doğrunun tam boy görüntüsüne paralel
çizdiniz mi?
Üçüncü yardımcı görünüĢte, düzlemin çizgi, doğrunun tam
boy görüntüsü arasında ölçülen açıyı buldunuz mu?
ġeklin doğruluğunu gördükten sonra kâğıdı köĢelerini yırtmadan
masadan çıkarıp etrafın tertip ve düzenini sağladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Bir iz düĢüm düzleminin adı ile anılan doğru, adı ile anıldığı düzleme hangi konumda
olur?
A)
Tam boy
B)
Çizgi görüntüsü
C)
Gerçek büyüklük
D)
Hiçbiri

2.

Ġki düzlemin ara kesit doğrusu alın iz düĢüm düzleminde hangi konumda olur?
A)
Tam boy
B)
Çizgi görüntüsü
C)
Gerçek büyüklük
D)
Hiçbiri

3.

Ara kesit doğrusu ve düzlemler hangi konumlarda olursa aralarındaki açı gerçek
açıyı verir?
A)
Düzlem=ÇG, Ara kesit düzlemi=NG
B)
Düzlem=TB, Ara kesit düzlemi=GB
C)
Düzlem=ÇG, Ara kesit düzlemi=TB
D)
Düzlem=TB, Ara kesit düzlemi=ÇG

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Performans Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7
ÖĞRENME FALĠYETĠ–7
AMAÇ
Cisimleri döndürme metodunu öğrenecek, kuralına uygun çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Okul içi bölümlerden daha önce çizilmiĢ cisimleri döndürme metodu çizim
örneklerini inceleyiniz.
Okul dıĢı iĢletmelerden temin edebileceğiniz cisimleri döndürme metodu çizim
örneklerini inceleyiniz.
Kütüphane kaynakları ve internetten cisimleri döndürme metodu çizim
örneklerini inceleyiniz.

7. CĠSĠMLERĠN DÖNDÜRÜLMESĠ
7.1. Cisimleri Döndürme
Sac konstrüksiyonlu cisimlerin, verilen probleme göre tüm görünüĢlerini veya istenen
herhangi bir yüzeyine ait elemanını döndürme metodu uygulayarak bulabiliriz.

7.1.1. Tanımı
Cisimler; doğru, düzlem, silindirik ve konik yüzeylerden meydana gelen; en, boy,
derinlik gibi üç boyutu olan hacimsel parçalardır.
Bir cismin biçim ve büyüklüğü hakkında kesin sonuca varmak ve o parçayı uzayda
tam olarak canlandırabilmek için kolay okunabilecek konumdaki görünüĢleriyle tanıtılması
için uygulanan metottur.

7.1.2. Önemi
Sac konstrüksiyonlu cisimlerin açınımlarına iliĢkin problemler çözülürken düzlemsel
görünüĢlere ait gerçek büyüklüklerini veya cismin karakteristiğine göre elemanlarının tam
boylarını bulmak gerekir.
Cisimler, her zaman kolay okunur konumda olmayabilir veya verilen değerlere göre
yeni iz düĢümlerinin bulunması da istenebilir. Yukarıda belirtilen hâllerdeki cisimlerin,
verilen probleme göre tüm görünüĢlerini veya istenen herhangi bir yüzeyine ait elemanını
döndürme metodu uygulayarak bulabiliriz.
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7.1. 3. ÇeĢitleri


Geometrik cisimler de kendi aralarında iki gruba ayrılır:



Düzlem yüzeyli cisimler: Küp, prizma, piramit, düzgün dört yüzlü, çok
yüzlüler vb.
Dönel yüzeyli cisimler: Silindir, koni, küre, çan vb.

7.2. Çizim Uygulaması


ġekil 7.1‟de verilen kare prizmanın köĢegeninin alın iz düĢüm düzlemine
paralel oluncaya kadar döndürülmesi iĢlem sırası:

OA köĢegeni, O noktasında döndürülerek TB veren iz düĢümü elde
edililir.


Alındaki TB‟li köĢegen, O noktası merkez olarak düĢey konuma gelecek
Ģekilde döndürülür.



Her iki döndürme iĢleminde de diğer noktaların köĢegenle olan bağıntıları
bozulmadan küpün alın ve yataydaki yeni iz düĢümleri çıkarılır.



ġekil 7.1‟de cisim yatay iz düĢüm düzlemi ile “α” açısı kadar
döndürülmüĢtür.



Cismin alın ve yatay iz düĢümleri bulunur.
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ġekil 7.1: Cisimlerin döndürülmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda açık epürde iz düĢümleri verilmiĢ prizmanın gerçek büyüklüğünü döndürme
metodu uygulayarak bulunuz.

ġekil 7.2: Açık epürde iz düĢümleri verilmiĢ prizmanın gerçek büyüklüğünün görünümü

CEVAP :
Prizmanın gerçek büyüklüğünün bulunması iĢlem sırası:





Prizmanın OCB düzlemi üzerinde BC yatay doğrusu alınır. Bu doğruya paralel
bakıĢ ile OCB düzlemi çizgi görüntüsüne getirilir.
Cismin I. yardımcı iz düĢümü bulunur.
Çizgi görüntüsü yatay düzleme paralel konuma gelinceye kadar döndürülerek
cismin I. yardımcı iz düĢüm düzleminde görünüĢleri bulunur.
OCB düzleminin çizgi görüntüsüne dik bakıĢ ile II. yardımcı iz düĢümde OCB
düzlemi gerçek büyüklüğe getirilir. Cismin iz düĢümü tamamlanır.
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ġekil 7.3: Döndürme metodu ile prizmanın gerçek büyüklüğünün bulunması
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Dersin
Tasarı Geometri
Adı
Amaç

Cisimleri döndürme becerisini ölçmek

Konu Cisimlerin döndürülmesi

Değerlendirme Ölçütleri

1

Resim kâğıdını kurallarına uygun olarak masaya
yapıĢtırdınız mı?

2

OA köĢegeni, O noktasında döndürerek TB veren iz düĢümü
çizdiniz mi?

3

Alındaki TB‟li köĢegen, O noktasını merkezde düĢey konuma
gelecek Ģekilde döndürdünüz mü?

4

Her iki döndürme iĢleminde de diğer noktaların köĢegenle olan
bağıntıları bozulmadan, küpün alın ve yataydaki yeni iz
düĢümlerini çıkardınız mı?

5

Cisim yatay iz düĢüm düzlemi ile “α” açısı kadar döndürdünüz
mü?

6

7

Evet

Hayır

Cismin alın ve yatay iz düĢümlerini çizdiniz mi?
ġeklin doğruluğunu gördükten sonra kâğıdı köĢelerini
yırtmadan masadan çıkarıp etrafın tertip ve düzenini sağladınız
mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan Ģeylere ne denir?
A. ġekil
B. Hacim
C. Kütle
D. Cisim

2.

Katı cisimler kaç değiĢik Ģekilde incelenebilir?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3.

AĢağıdaki cisim gruplarından hangisi düzlem yüzeyli cisimlerden değildir?
A. Paralel ayrıtlı cisimler
B. Merkezî ayrıtlı cisimler
C. Sivri ayrıtlı cisimler
D. Dönel yüzeyli cisimler

4.

AĢağıdakilerden hangisi dönel yüzeyli cisim değildir?
A. Koni
B. Küre
C. Kare piramit
D. Silindir

5.

AĢağıdakilerden hangisi cisimlerin boyutlarından değildir?
A. En
B. Yükseklik
C. Derinlik
D. Boy

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Performans Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıda açık epürde ölçüleri ve görünüĢleri verilen çatı yüzeylerinin gerçek
büyüklüklerini döndürme metodunu uygulayarak bulunuz.

ġekil 7.4: Açık epürde ölçüleri verilen çatı yüzeylerinin görünümü

73

KONTROL LĠSTESĠ
Dersin
Adı
Amaç
Konu
Süre

Tasarı Geometri

ÖĞRENCĠNĠN
Verilen çatının döndürme metodu ile gerçek
büyüklüğünü bulmak
Çatı yüzeylerinin gerçek büyüklüğünün
Adı /Soyadı:
bulunması
Bu çalıĢma için gerekli olan süre
Sınıfı / No:
60 dakikadır.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet

2

Resim kâğıdını kurallarına uygun olarak masaya
yapıĢtırıldınız mı?
Kâğıdınızın uygun yerine açık iz düĢüm epürünü çizdiniz mi?

3

Çatının görünüĢlerini verilen ölçülere göre açık epürde çizdiniz
mi?

4
5

Çizdiğiniz çatının görünüĢ noktalarını numaralandırıp isimlendirdiniz
mi?
Çatı yüzeyinin üzerinde bir özel doğru aldınız mı?

6

Bu doğrunun tam boy görünüĢünü, bitiĢik iz düĢüm düzlemine
dik olana kadar döndürdünüz mü?

1

Hayır

Yeni görünüĢleri buldunuz mu?
Çatı yüzeyinin, 1 nu.lı eksenin paralel olduğu iz düĢüm
düzlemi üzerindeki yeni görünüĢü çizgi görüntüsünde
8 olduğundan 2 nu.lı döndürme eksenini, düzlemin çizgi
görüntüsünün bulunduğu iz düĢüm düzlemine dik aldınız
mı?
Çizgi kolaylığı bakımından bu ekseni, düzlemin köĢelerinin
9
birinden geçirdiniz mi?
Çizgi görüntüsünü, 2 nu.lı eksen etrafında, katlama çizgisine
10 paralel olana kadar döndürdünüz mü?
7

Çatı yüzeyinin bu döndürme sonucu, paralel olduğu iz düĢüm
düzlemi
üzerindeki yeni görünüĢünü çizip gerçek
11
büyüklüğünü buldunuz mu?
ġeklin doğruluğunu gördükten sonra kâğıdı köĢelerini
12 yırtmadan masadan çıkarıp etrafın tertip ve düzenini sağladınız
mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.

74

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1'ĠN CEVAP ANAHTARI
8
9
10
11
12
13
14

D
Y
Y
D

1.
2.
3.
4.
5
6
7

Y
Y
D

D
D
D
D
Y
D
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2'NĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4
5

B
A
A
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI
D
Y
Y
D

1.
2.
3.
4.
5

D

6

D

7
8
9
10

D
Y
D
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5

D
Y
D
Y
D
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5'ĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

A
A
A
C
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6'NIN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.

C
A
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7'NĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

D
B
C
C
D
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