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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
DAL / MESLEK
Mobilya Süsleme Sanatları
MODÜLÜN ADI
Geometrik Motifler
MODÜLÜN TANIMI
Mobilya ve iç mekan tasarımı alanında mobilya süsleme
sanatları dalında bilgisayarda
geometrik motiflerin
çizimlerinin yapıldığı ve bilgisayarda geometrik motiflerin
çizimleri hakkında bilgilerin verildiği öğrenme faaliyetidir.
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

40/32
Bilgisayarda geometrik motif çizimlerini yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağladığında bu modülle düzgün, ölçüsünde,
kurallara uygun olarak bilgisayar destekli iki boyutlu
geometrik motif çizebileceksiniz.
Amaçlar
1. Bilgisayarda basit geometrik motifleri çizebileceksiniz.
2. Bilgisayarda yıldız motifleri çizebileceksiniz.

EĞİTİM
ÖĞRETİM
ORTAMLARI
VE DONANIMLARI

Ortam: Bilgisayar labaratuvarı ortamı.
Donanım: Ölçme ve kontrol araç-gereçleri, bilgisayar
donanımı, projeksiyon veya tepegöz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bilgisayarın getirdiği kolaylık, tasarımı farklı boyutlara taşımıştır. Tasarım
aşamasındaki bir iş parçasının bilgisayar ekranında hazırlanması sağlanmaktadır. Böylelikle
kabiliyete ve düşünce gücüne birde bilgisayar kolaylıkları tasarım gücünü artırmaktadır. Bu
bağlamda modülün bilinmesi sizin için beceri gücünü olumlu ölçüde katkı yapacaktır.
Geometrik süsleme sanatı İslamiyet öncesi ve sonrasıyla birlikte Türk-İslam
kültürüyle yoğrularak bugünkü şeklini almıştır. Bilhassa Anadolu Selçukluları döneminde
geometrik motifli süslemeler alanında yapılmış pek çok esere rastlamaktayız. Osmanlılarda
ise bu tür motiflerin kökenlerindeki sembolik anlam kaybolarak onların zamanla bir süsleme
malzemesi hâline dönüşmeleri sağlamıştır.
Geometrik motifler nokta, çizgi ile kare, dikdörtgen, üçgen, daire, yıldız gibi birçok
geometrik şeklin birleşmesinden oluşmakta ve anlam olarak evrenin sonsuzluğunu
simgelemektedir. Kırık, eğri ve düz çizgilerle geometrik şekillerin birleştirilmesinden
geometrik kompozisyonlar doğar. İslamda insan ve hayvan resim ve heykellerini yapmak
caiz görülmediği için, sanatkârlar geometrik motiflerde ustalaşmışlardır.
Geometrik motifler süslemenin her dalında kullanılmalarına karşın, özellikle ahşap
malzemede çok kullanılmıştır. Hiçbir birleştirme aracı gerektirmeyen, sadece geçmelerle
sağlanan bir teknik olan kündekari tekniği geometrik süslemenin en güzel örneğidir. Yine
ahşaptan yapılan şebeke oymalarda bu motifler kullanılır. Geometrik motiflerin kullanıldığı
ikinci bir malzeme de taş, mermer, alçı, tuğla gibi kâgir yüzeylerdir. Çinicilikte geometrik
motifler özellikle mozaik tekniğindeki eserlerde karşımıza çıkmaktadır.
Bilgisayar destekli tasarım programları birçok küçük ve büyük işletme tarafından
kullanılmaktadır. İşletmelerin taleplerine göre sürekli özellikleri geliştirilmekte ve kullanım
alanları sürekli artırılmaktadır.
Bu modül ile iki boyutlu olarak süsleme motiflerini kullanarak değişik
kompozisyonlarda çizim yapabilecek ve çizim üzerinde düzenleme işlemlerini
uygulayabileceksiniz. Bunun yanı sıra modern tasarımların yanında klasik ürünlerinde değeri
az değildir. Yeni tasarımların oluşturulmasında çevremizdeki doğal ürünlerin etkileri
büyüktür. İşte bu modülde mümkün olduğunca bilgisayar ortamında geometrik motif
uygulamaları hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Ne kadar çok çizim uygulaması
yaparsanız becerilerinizin aynı oranda artacağını unutmayınız.
Bu modülde bitkisel motif çizimlerinin teknik ve çeşitlerini ölçüsüne ve kurallara
uygun olarak bilgisayarda çizimini öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir
şekilde bilgisayarda basit geometrik motif çizimleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Çevranizdeki Selçuklu dönemine ait mobilya süslemelerini araştırınız.
 Çevrenizde süslemelerin kullanıldığı diğer meslek alanlarını araştırınız. Kendi
mesleğinize yakın meslekleri araştırınız.
 Süslemenin tasarladığınız ya da ürettiğiniz ürünlere kattığı değerler hakkında
arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulununuz.
 Not aldığınız fikir ve görüşleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BASİT GEOMETRİK MOTİF ÇİZİMİ
Geometrik biçimler, insan zekâsının ürünüdür. Temelde kullanılan biçimler; üçgen,
kare ve dairedir. Diğer biçimler, bunların değişik düzenlemelerle bir araya gelmesi ya da
değişik yollarla parçalanmasıyla oluşur. Genellikle geometrik ve simetrik biçimlerin etkisi
daha kesin ve benimsenmeleri daha kolaydır. Bunlarda kararlı bir denge vardır. Akılda kalıcı
ve etkileyicidir. Geometrik şekillerin psikolojik etkileri değişiktir. En durgun biçim kare, en
hareketli biçim ise üçgen olarak gösterilir. İkisi arasındaki dairenin ise sözü değişik olarak
nitelendirilir.
Geometrik motiflerle yapılan Türk süslemelerinin birbirine çok benzediği görülür.
Hatta ilk bakışta benzeri olduğu sanılan süslemeye dikkatlice bakıldığında aynı olmadığı
anlaşılır.

1.1. Doğrular Yardımıyla Çizim
Basit geometrik motiflerin çizimini, çizgilerin yardımıyla oluşturulan motiflerle
başlayabiliriz.Burada çizgiler yatay, dikey ve değişik açılarda kullanılmaktadır.
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Resim 1.1: Yatay ve dikey çizgilerden oluşmuş geometrik motif

Bilgisayar ortamında cad programları ile motif çizimi yapmak çeşitlilik bakımından
farklı bir boyut kazandıracaktır. Cad ortamında basit çizgilerden oluşan geometrik motifleri
çizmek için öncelikle çizim sınırlarını belirleriz.

Resim 1.2: Cad programında Layer oluşturma

Çizim alanının oluşturulmasına Layer oluşturmayla başlarız. Yapacağımız her ayrı
işlem için katman oluşturmakta fayda vardır. Ana çerçeve ismi ile oluşturulmuş layer
resimde görülmektedir. Oluşturulan çizim alanının içine deseni oluşturacağımız yatay ve
dikey yardımcı çizgiler için layer oluştururuz. Daha sonra yatay, dikey ve açılı çizgilerimizin
çizimine geçeriz.
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Resim 1.1: Motif çizilecek alanın oluşturulması

Yardımcı çizgileri Ofset komutuyla belirli uzaklıklarda kopyalayarak çoğaltma
işlemine geçeriz.

Resim 1.2: Yatay ve dikey yardımcı çizgilerin çizilmesi

Trim komutuyla yardımcı çizgileri budayarak motifi oluşturabiliriz.
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Resim 1. 3: Array komutuyla dairelerin çoğaltılması

Motif oluşturmak için yardımcı olarak daire ve kare kullanıp aynı çizgilerden farklı
görüntüler oluşturabiliriz. Yardımcı olarak çizilen kare ve daireleri Array komutuyla tüm
çizgilerin kesişme noktalarına göre çoğaltırız.

Resim 1. 4: Array komut uygulaması

Trim komutuyla motif hatlarını ortaya çıkartmak için fazlalık çizgileri budarız.
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Resim 1. 5: Resmin renklendirimesi

Oluşturulan motifi farklı renkte çizgi tipi olarak seçeriz.

Resim 1. 6: Dairesel hatlarla oluşturulmuş geometrik motif

Farklı alanları budayarak farklı motif oluşturulabilinir.
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Resim 1. 7: Daire ve karelerin oluşturduğu geometrik kompozisyon

Oluşturulan motif hücreleri Bpoly komutu kullanılarak polyline hâline getirir. Hücre
Offset komutuyla kalınlık vermek suretiyle motif zenginleştirilir.
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Resim 1. 8: Kare ve dikdörtgenlerin oluşturduğu geometrik kompozisyon

Daireler yerine kare kullanılmasıyla yatay, dikey ve eğri çizgilerden farklı motifleri
oluşturmamız mümkündür.
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Resim 1. 9: Kompozisyonun renklendirimesi

Gradient komutuyla gerekli renklendirmeleri yaparak motifte daha zengin görünüme
sahip oluruz.
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Resim 1. 10: Geometrik motif örnekleri

Resim 1. 11: Düz çizgilerden oluşturulmuş geometrik motif uygulaması

Resim 1. 12: Geometrik şekiller ve çizgilerden oluşmuş geometrik motif uygulaması

1.1. Geometrik Şekillerle Çizim
Geometrik şekilleri kullanarak iki yöntemle motif oluştururuz. Birincisi geometrik
şekli bir eksen etrafında çoğaltarak motif oluşturma. İkincisi ise geometrik şekli yatay ve
dikey eksenlerde birbirine girmiş şekilde çoğaltarak motif oluşturabiliriz.
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1.1.1. Üçgenlerden Oluşturulmuş Motifler

Resim 1. 15: Çizim alanının oluşturulması

Çizim alanının oluşturulmasına Layer oluşturmayla başlarız. Yapacağımız her ayrı
işlem için katman oluşturmakta fayda vardır. Yardımcı çizgi ismi ile oluşturulmuş layer
resimde görülmektedir. Oluşturulan çizim alanının içine deseni oluşturacağımız yatay ve
dikey eksen çizgiler için layer oluştururuz. Daha sonra yatay, dikey ve açılı çizgilerimizin
çizimine geçeriz.

Resim 1.16: Üçgen çizimi

Polygon komutunu kullanarak bir üçgen çizimi gerçekleştiririz. Üçgen
oluşturduğumuz çizim alanın yarısından küçük olmalıdır. Oluşturulan üçgene Offset
komutuyla çerçeve kalınlığı oluşturunuz.
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Resim 1.17: Array komut uygulaması

Array komutuyla Polar sekmesini ve obje olarak oluşturduğumuz üçgeni seçiniz.
Merkez noktası olarak çizim alanındaki eksen çizgilerinin kesişme noktasını seçiniz.

Resim 1.18: Dairesel kopyalama yapılmış üçgen uygulaması

Dairesel kopyalama adetini değişik sayılar girerek farklı desenler oluşturabiliriz.
Yukarıda dairesel kopyalama sayısı örnek olarak 12 adet girilmiştir.
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Resim 1.19 Trim komutuyla fazlalıkların budanması

Trim komutuyla üçgenler birbirinin içine geçmiş ekilde olması için gerekli alanları
budamalıyız.

Resim 1.20: Dairesel çerçeveye yerleştirilmesi

Oluşturulan üçgen formatlı deseni dairesel çerçeveyle daha etkin bir görünüme sahip
olmasını sağlarız.
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Resim 1.21: Üçgenlerin iç içe yerleşimi

Üçgenlerimizi yatay ve dikey eksende çoğaltarak oluşturacağımız ikinci üçgen
formatlı desende üçgenleri birbirine girmiş şekilde Array komutuyla çoğaltma işlemini
gerçekleştiriririz.

Resim 1.22: Trim komutuyla fazlalıkların budanması

Array komutu uygulamasında satır ve sutunlar arası mesafelerin azlık ve çokluk
miktarına göre desenimizin görünüşünü değiştirebiliriz.
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Resim 1.23: Array komutuyla çoklu kopyalama uygulaması

Resim 1.24: Trim komutuyla fazlalıkların budanarak motifin oluşturulması

Trim komutuyla gereksiz yerleri budayarak motifimizi şekillendirmiş oluruz.
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Resim 1.25 Motifin GRADIENT komutuyla renklendirilmesi

Gradient komutuyla gerekli renklendirmeleri yaparak motifte daha zengin görünüme
sahip oluruz.

Resim 1.26: Trim komutuyla farklı alanları budayarak farklı desenleri ortaya çıkarmak

Değişik alanları budayarak farklı görünümler oluşturabiliriz.
17

Resim 1.27: Kompozisyonun renklendirilmesi

Aynı üçgenlerden çok farklı kompozisyonlar oluşturabiliriz.

1.1.2. Dörtgenlerden Oluşturulmuş Motifler
Öncelikle çizimlerimiz için gerekli Layer’ları oluşturmalıyız. Daha sonra çizim alanını
belirlemeliyiz.

Resim 1.28: Dörtgenlerin çizimi

Çizim alanını eksen çizgiler yardımıyla dört eşit alana bölelim. Gerekli büyüklükteki
dörtgenimizi Polygon ya da Rectangle komutuyla oluşturalım. Offset komutuyla uygun
çerçeve kalınlığı oluşturalım.
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Resim 1.29: Dikdörtgenlerin çoğaltılarak motif hücresinin oluşturulması.

Resim 1.30: Trim komutuyla dairelerin içten ve dıştan gececek şekilde budama işleminin
yapılması

Array komutuyla dairesel çoğaltma yaparak dikdörtgensel çerçevelerin iç içe girecek
şekilde yerleşimini yapınız.
19

Trim komutuyla çerçeve kenarları birbirine alttan ve üstten geçeçek şekilde budama
yapınız. Çizim alanın çeyrek kısmı için bu düzenlemeyi yapınız. Mirror komutuyla diğer
kısımlar için aynalama yapınız.

Resim 1.31: Mirror komutuyla aynalama işlemi uygulaması

Resim 1.32: Geometrik motifin renklendirilmesi.

Gradient komutuyla gerekli renklendirmeleri yaparak motifte daha zengin görünüme
sahip oluruz.
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Resim 1.33: Dikdörtgenin dairesel çoğaltma için hazırlanması

Dikdörtgenlerin dairesel çoğaltılmasıyla elde edilen motiflerin oluşturulmasında
dikdörtgen parçanın köşegenlerinin eksen çizgilerinin herhangi birinin ekseninde olması için
şeklimizi Rotate komutuyla 45 derecelik referansla döndürürüz.

Resim 1.34: Dairesel kopyalama işleminin yapılması

Array komutuyla Polar sekmesini ve obje olarak oluşturduğumuz dörtgeni seçiniz.
Merkez noktası olarak çizim alanındaki eksen çizgilerinin kesişme noktasını seçiniz.
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Resim 1.35: Dairesel çoğaltma yapılmış dikdörtgen

Dairesel kopyalama adetini değişik sayılar girerek farklı desenler oluşturabiliriz.
Yukarıda dairesel kopyalama sayısı örnek olarak 9 adet girilmiştir.

Resim 1.36: Dairesel kopyalama yapılmış geometrik motifin gereksiz yerlerin budanması

Trim komutuyla dörtgenler birbirinin içine geçmiş şekilde olması için gerekli alanları
budamalıyız.
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Resim 1.37: Oluşturulan motifin yuvarlak çerçeve içine alınması

Oluşturulan dörtgen formatlı deseni dairesel çerçeveyle daha etkin bir görünüme sahip
olmasını sağlarız.

Resim 1.38: Dörtgenlerden oluşturulmuş geometrik motifin renklendirilmesi.

Gradient komutuyla gerekli taramaları yaparak daha zengin görünüme sahip oluruz.

1.1.3. Beşgenlerden Oluşturulmuş Motifler
Öncelikle çizimlerimiz için gerekli Layer’ları oluşturmalıyız. Daha sonra çizim alanını
belirlemeliyiz.
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Resim 1.39: Beşgenlerin çizimi

Çizim alanını eksen çizgiler yardımıyla dört eşit alana bölelim. Gerekli büyüklükte ki
beşgenimizi Polygon komutuyla oluşturalım. Offset komutuyla uygun çerçeve kalınlığı
oluşturalım. Beşgenin büyüklüğü çizim alanıyla orantılı olmasına özen gösterelim.

Resim 1.40: Dairesel çoğaltma işleminin yapılması

Array komutuyla Polar sekmesini ve obje olarak oluşturduğumuz beşgeni seçiniz.
Merkez noktası olarak çizim alanındaki eksen çizgilerinin kesişme noktasını seçiniz.
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Resim 1.41: Dairesel çoğaltma yapılmış beşgen motif

Dairesel kopyalama adetini değiştirerek farklı desenler oluşturabiliriz. Yukarıda
dairesel kopyalama sayısı örnek olarak 9 adet girilmiştir.

Resim 1.42: Dairesel kopyalama yapılmış geometrik motifin gereksiz yerlerin budanması

Trim komutuylabeşgenler birbirinin içine geçmiş şekilde olması için gerekli alanları
budamalıyız.
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Resim 1.43: Beşgen geometrik motif

Gradient komutuyla gerekli taramaları yaparak daha zengin görünüme sahip oluruz.

Resim 1.44: Beşgenden oluşturulmuş geometrik motifin renklendirilmesi.
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Resim 1.45: Beşgenlerin çizimi

Beşgenlerimizi yatay ve dikey eksende çoğaltarak oluşturacağımız ikinci beşgen
formatlı desende beşgenleri birbirine girmiş şekilde Array komutuyla çoğaltma işlemini
gerçekleştiririz.

Resim 1.46: Yatay ve dikey çoğaltma yapılmış beşgen motif
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Array komutu uygulamasında satır ve sutunlar arası mesafelerin azlık ve çokluk
miktarına göre desenimizin görünüşünü değiştirebiliriz.

Resim 1.47: Yatay ve dikey kopyalama yapılmış geometrik motifin gereksiz yerlerin budanması

Trim komutuyla gereksiz yerleri budayarak motifimizi şekillendirmiş oluruz.

Resim 1.48: Beşgen geometrik motif
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resim 1.49: Beşgenden oluşturulmuş geometrik motifin renklendirilmesi.

Gradient komutuyla gerekli taramaları yaparak daha zengin görünüme sahip oluruz.

1.1.4. Altıgenlerden Oluşturulmuş Motifler
Altıgenlerimizi yatay ve dikey eksende çoğaltarak oluşturacağımız altıgen formatlı
desende, altıgenleri birbirine girmiş şekilde Array komutuyla çoğaltma işlemini
gerçekleştiririz.

Resim 1.50: Altıgenlerin çizimi

Array komutu uygulamasında satır ve sutunlar arası mesafelerin azlık ve çokluk
miktarına göre desenimizin görünüşünü değiştirebiliriz.
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Resim 1.51: Yatay ve dikey çoğaltma yapılmış altıgen motif

Resim 1.52: Yatay ve dikey çoğaltma yapılmış geometrik motifin gereksiz yerlerin budanması

Trim komutuyla gereksiz yerleri budayarak motifimizi şekillendirmiş oluruz.
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Resim 1.53: Altıgenden oluşturulmuş geometrik motifin renklendirilmesi

Gradient komutuyla gerekli renklendirme yaparak daha zengin görünüme sahip
oluruz.
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Resim 1.54: Farklı konumlarda çoğaltılarak oluşturulmuş altıgen motif örnekleri

Altıgenleri farklı konumlarda çoğaltarak farklı motifler oluşturabiliriz. Ayrıca diğer
geometrik şekillerle de uyumlu motifler oluşturabiliriz.
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Resim 1.55: Altıgen çizimi

Array komutuyla Polar sekmesini ve obje olarak oluşturduğumuz altıgeni seçiniz.
Merkez noktası olarak çizim alanındaki eksen çizgilerinin kesişme noktasını seçiniz

Resim 1.56: Dairesel çoğaltma yapılmış altıgen motif
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Yukarıda dairesel kopyalama sayısı örnek olarak 12 adet girilmişştir.

Resim 1.57: Dairesel çoğaltma yapılmış geometrik motifin gereksiz yerlerin budanması

Trim komutuyla altıgenler birbirinin içine geçmiş şekilde olması için gerekli alanları
budamalıyız.

Resim 1.58: Altıgenden oluşturulmuş geometrik motifin renklendirilmesi
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Gradient komutuyla gerekli renklendirme yaparak daha zengin görünüme sahip
oluruz.

1.1.5. Yedigenlerden Oluşturulan Motifler
Polygon komutunu kullanarak bir yedigen çizimi gerçekleştiririz. Yedigen
oluşturdumuz çizim alanın yarısından küçük olmalıdır.
Oluşturulan yedigen Offset komutuyla çerçeve kalınlığı oluşturunuz.

Resim 1.59: Yedigen çizimi

Array komutuyla Polar sekmesini ve obje olarak oluşturduğumuz yedigeni seçiniz.
Merkez noktası olarak çizim alanındaki eksen çizgilerinin kesişme noktasını seçiniz.

Resim 1.60: Dairesel çoğaltma yapılmış yedigen çizimi

Yukarıda dairesel kopyalama sayısı örnek olarak 10 adet girilmiştir.
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Resim 1.61: Çeyreği alınmış yedigen geometrik motif

Trim komutuyla çeyrek alandaki yedigenler birbirinin içine geçmiş şekilde olması için
gerekli alanları budamalıyız.

Resim 1.62: Miror ile çeyrek motifi tam motif hâline getirme

Mirror komutuyla budama işlemi yapılan çeyrek motifi tam motif hâline getiririz.
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Resim 1.63: Yedigenden oluşturulmuş geometrik motifin renklendirilmesi

Offset komutuyla etkili çerçeve kalınlığı oluşturunuz. Gradient komutuyla gerekli
renklendirme yaparak daha zengin görünüme sahip oluruz.

1.1.6. Sekizgenlerden Oluşturulan Motifler
Polygon komutunu kullanarak bir sekizgengen çizimi gerçekleştiririz.
Sekizgenoluşturduğumuz çizim alanın yarısından küçük olmalıdır.
Oluşturulan sekizgene Offset komutuyla birden fazla çerçeve kalınlığı oluşturunuz.

Resim 1.64: Sekizgen çizimi

Array komutuyla Polar sekmesini ve obje olarak oluşturduğumuz sekizgeni seçiniz.
Merkez noktası olarak çizim alanındaki eksen çizgilerinin kesişme noktasını seçiniz.
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Resim 1.65: Dairesel çoğaltma yapılmış sekizgen çizimi

Yukarıda dairesel kopyalama sayısı örnek olarak 8 adet girilmiştir.

Resim 1.66: Çeyreği alınmış sekizgen motif

Trim komutuyla çeyrek alandaki sekizgenler birbirinin içine geçmiş şekilde olması
için gerekli alanları budamalıyız.
38

Resim 1.67: Miror ile çeyrek motifi tam motif hâline getirme

Mirror komutuyla budama işlemi yapılan çeyrek motifi tam motif hâline getiririz.

Resim 1.68: Sekizgenden oluşturulmuş geometrik motifin renklendirilmesi

Gradient komutuyla gerekli renklendirme yaparak daha zengin görünüme sahip
oluruz.
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Resim 1.69: Yatay ve dikey eksende oluşturulmuş sekizgen motifi

Sekizgenlerimizi yatay ve dikey eksende çoğaltarak oluşturacağımız ikinci sekizgen
formatlı desende sekizgenleri birbirine girmiş şekilde Copy ve Mirror komutuyla çoğaltma
işlemini gerçekleştiririz.

Resim 1.70: Sekizgen geometrik motifin gereksiz yerlerin budanması

Motif hücresi olacak şekilde Trim komutunu kullanarak fazlalıkları budayınız.

40

Resim 1.71: Yatay ve dikey eksende sekizgen motifin çoğaltılması

Hücre hâline getirilmiş motifi Array komutuyla çizim alanındaki satır ve sutun
sayısına göre çoklu kopyalama yapınız.

Resim 1.72: Sekizgenden elde edilmiş motif

Satır ve sutun mesafelerini hücre motife göre uygun mesafede girmeliyiz ki motiflerin
birleşim yerlerinde sorun çıkmasın.
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Resim 1.73: Sekizgenden oluşturulmuş geometrik motifin renklendirilmesi

Gradient komutuyla gerekli renklendirme yaparak daha zengin görünüme sahip
oluruz.

1.1.7. Dairelerden Oluşan Geometrik Motifler
Circle komutunu kullanarak bir daire çizimi gerçekleştiririz. Daire oluşturduğumuz
çizim alanın yarısından küçük olmalıdır. Çizdiğimiz daireyi kopyalayarak merkez
noktasından tutulup önceki dairenin eksen çizgisiyle kesişen noktasına yapıştırılır.

Resim 1.74: Daire çizimi
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Resim 1.75: Dairesel çoğaltma yapılmış dairesel motif çizimi

Array komutuyla Polar sekmesini ve obje olarak oluşturduğumuz daireyi seçiniz.
Merkez noktası olarak çizim alanındaki eksen çizgilerinin kesişme noktasını seçiniz.
Kopyalama adeti örnek olarak altı adet girilmiştir.

Resim 1.76: Geometrik motifin gereksiz yerlerin budanması

Oluşturulan çizimi motif hücresi hâlini alacak şekilde fazlalıkları Trim komutuyla
budayınız.
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Resim 1.77: Yatay ve dikey eksende çoğaltma yapılmış dairesel motif çizimi

Hücre hâline getirilmiş motifi Array komutuyla çizim alanındaki satır ve sutun
sayısına göre çoklu kopyalama yapınız. Bu işlemi çizim alanın çeyreği için yapmak zaman
kazandıracaktır.

Resim 1.78: Dairesel geometrik motifin gereksiz yerlerin budanması

Çeyrek çizim alanındaki motif fazlalıklarını Trim komutuyla budayınız.
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Resim 1.79: Miror ile çeyrek motifi tam motif hâline getirme

Mirror komutuyla çoğaltma işlemi yapılan çeyrek motifi tam motif hâline getiririz.

Resim 1.80: Farklı dairesel motif örnekleri

Farklı hücre motiflerini Array komutuyla çoğaltarak çok farklı motif kompozisyonları
oluşturabiliriz.
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Resim 1.81: Farklı dairesel Motif Örnekleri

1.1.8. Yaylardan Oluşan Geometrik Motifler
Arc komutunu kullanarak bir Yay çizimi gerçekleştiririz. Yayı oluşturduğumuz çizim
alanı için uygun ve orantılı olmalıdır. Çizdiğimiz yayı Move komutuyla eksen çizgisinin
başlangıcına getiriniz.

Resim 1.82: Yay çizimi
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Hücre hâline getirilmiş yayı Array komutuyla çizim alanındaki satıra göre çoklu
kopyalama yapınız.

Resim 1.83: Çoğaltma uygulaması yapılmış yay motif çizimi

Çoklu kopyalama yaptığınız satırı Copy komutuyla kopyalayınız. Kopyaladığınız
satırı yayların başlangıç ve bitiş noktaları önceki satırın merkez noktasına gelecek şekilde
Move komutuyla taşıyınız.

Resim 1.8: Çoğaltma uygulaması yapılmış yay motif çizimi

Hücre hâline getirilmiş yay satırlarını Array komutuyla çizim alanına göre çoklu
kopyalama yapınız. Çizim alanının dışında kalan Yayları Trim komutuyla budayınız.
47

Resim 1.85: Yay ile oluşturulan bordür uygulaması

Yaydan oluşturulan bir bordürün oluşumu aşağıya adım adım verilmektedir. Öncelikle
yatay bir eksen çizgisi ve üzerine çizim alanına göre bordürün bir hücresi büyüklüğünde Arc
komutuyla yay çizimi ile başlanmaktadır.

Resim 1.86: Offset Uygulaması yapılmış yay motif çizimi

Offset komutuyla çerçeve kalınlığı oluşturulmaktadır. Oluşturulan çerçeve mirror
komutuyla aynalarak hücrenin diğer yarısı tamamlanır. İçerisine Elipse ile zenginlik katılır.

Resim 1.87: Yatay eksende çoğaltma yapılmış yay motifi

Bordür hücresini Array komutuyla sütun aralıkları girilerek çizim alanına göre
sığdırılmak suretiyle bordür oluşturulur.
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Resim 1.88: Yay motifin renklendirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Altıgenlerden oluşturulmuş geometrik motif çizim uygulaması yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Polygon aracıyla altıgen çiziniz.
 Bilgisayar destekli çizim programını
çalıştırınız.
 Draw araç çubuğundan Polygon
komutunu çalıştırabilirsiniz.
 Draw menüsünden Polygon komutunu
çalıştırabilirsiniz.
 Belirli aralıklarla kayıt yapınız.
 Modify araç çubuğundan Offset
komutunu çalıştırabilirsiniz.
 Modify menüsünden Offset komutunu
çalıştırabilirsiniz.
 Modify araç çubuğundan Array
komutunu çalıştırabilirsiniz.
 Modify menüsünden Array komutunu
çalıştırabilirsiniz.
 Modify araç çubuğundan Trim
komutunu çalıştırabilirsiniz.
 Modify menüsünden Trim komutunu
çalıştırabilirsiniz.
 Trim komutu ya da daha çok zaman
alan komut uygulamalarında eğer
motifimiz uygun ise dairemizin bir
çeyreği üzerinde çalışma yapmak
zaman kazandıracaktır.

 Offset aracı ile kalınlık veriniz.

 Array komutuyla polar sekmesini ve obje
olarak oluşturduğumuz altıgeni seçiniz ve
çoğaltma işlemini yapınız.
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 Trim komutuyla çeyrek alandaki
altıgenler birbirinin içine geçmiş şekilde
olması için gerekli alanları budayınız.

 Miror aracı ile çeyrek motif tam motif hâline
getirilir.

Gradient aracıyla altıgenden oluşturulan
geometrik motifin renklendirilmesi yapılır.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Evet

Hayır

1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız
mı?
2. Geometrik motifleri incelediniz mi?
3. Geometrik şekillerden motif çizdiniz mi?
4. Geometrik motifi çizme yöntemlerini uyguladınızmı
mi?
5. Spline oluşturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Rotate komutunu kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki aşamalardan hangisinde geometrik motifi çizimine başlanır?
A) Layer oluşturarak
B) Blok oluşturmak
C) Renklendirme yapmak
D) Tarama yaparak

2.

BPOLY komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çizgiye renk vermek
B) Layer ismi oluşturmak
C) Simetri almak
D) polyline oluşturmak

3.

ARRAY komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarama yapmak
B) Çizgiyi çoklu kopyalamak
C) Çizgiyi kesmek
D) Çizgiyi daireselleştirmek

4.

ARRAY komutunundaki polar sekmesinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Layer oluşturmak
B) Dairesel çoklu kopyalama
C) Çizgiye kalınlık vermek
D) Sürekli birleşik çizgi çizmek

5.

OFFSET komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Layer oluşturmak
B) Çizgiyi belirli mesafede çoğaltmak
C) Çizgiyi budamak
D) Çizgi tipini değiştirmek

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir
şekilde bilgisayarda yıldız motif çizimleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Çevrenizde kullanılmış ya da çizilmiş yıldız motifleri araştırınız.
 Bulduğunuz

motiflerdeki

yıldızları

inceleyiniz

yıldızların

kaç

kenardan

oluştuklarına dikkat ediniz.
 Değişik yıldız çizimlerini araştırınız.

2. YILDIZ MOTİFLERİ ÇİZME
Yıldız motifleri dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli, dokuzlu, onlu, on ikili, on dörtlü,
onaltılı, vb. şeklinde devam etmektedir. Bir yıldız motifi çizebilmek için önce sınırlarını
belirleyen çember çizilir. Kaçlı yıldız çizilecekse o sayılı çokgen çemberin içine çizilir.

2.1. Tek Merkezli Kompozisyonlar
Yıldız motiflerinden oluşan tek merkezli kompozisyonları beş köşeli yıldızdan
başlayarak, altı, yedi, sekiz, dokuz, on olarak çizimlerini tek tek yapacağız.

2.1.1. Beşgenlerden Oluşan Tek Merkezli Yıldız Kompozisyonları Çizme
Beşgen üzerinden yola çıkarak yıldız çizimi, yıldızın eksenlerinden çıkan ışınlar
doğrultusunda kompozisyonlar tamamlanır. Çizgiler serbest değil beşgen yıldızın simetrik
uzantılarıdır.
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Resim 2.1: Çizim alanı

Rectangle komutuyla öncelikle kompozizyonun çizileceği alan belirlenir. Gerekli
Layerlar oluşturulur. Ana hatlar, yardımcı çizgiler ve eksen çizgileri için ayrı Layerlar
oluşturulur. Belirlenen alan eksen çizgileri ile merkezden geçecek şekilde ikiye bölünür.

Resim 2.2: Beşgen çizimi
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Polygon komutuyla eksen çizgilerinin kesişme noktası merkez olacak şekilde beşgen
çizeriz.

Resim 2.3: Beşgen yıldız çizimi

Line komutuyla beşgenin köşelerinden geçeçek şekilde beşgen yıldız oluşturulur.

Resim 2.4: Yıldızın uçlarının uzatılması
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Extend komutuyla çizim alanının dikdörtgeni seçilerek beşgen yıldızlarının uçları
çizim alanına kadar uzatılır. Offset komutuyla yıldız uçlarına kalınlık verilir. Ayrıca yıldız
kompozisyonun dış hatları için yıldız uçları çakışmayacak şekilde eksen çizgileri merkez
alınarak beşgen çizilir. Ofset komutuyla yıldız uçlarına verilen kalınlık beşgenede verilir.

Resim 2.5: Çizgi fazlalıklarının budanması

Kompozisyonlardaki fazlalık alanlar Trim komutuyla budanarak kompozisyon ortaya
çıkartılır.

Resim 2.5: Yıldızın uçlarının uzatılması
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Bpoly komutuyla kompozisyonlardaki alanlar tek tek seçilerek alanlar poliline hâline
getirilir. Offset komutuyla her alan çerçeve oluşturularak zenginleştirilir.

Resim 2.6: Oluşturulan geometrik şeklin reklendirilmesi

Gradient komutuyla gerekli alanlar farklı renklendirme uygulaması yapılarak daha
zengin görünüme sahip olur.

2.1.2. Altıgenlerden Oluşan Tek Merkezli Yıldız Kompozisyonları Çizme
Altıgenlerden oluşturulan yıldızlarda diğer çizgiler altıgen yıldızın eksen çizgilerinin
simetriğidir. Oluşan şekiller birbirini tamamlar özelliklerdedir. Ayrıca kompozisyon
oluşumlarında köşelerin üst üste değil de yıldız ucunun diğer yıldızın kenarortayı ile
eşleşmesi gerekmektedir.
Rectangle komutuyla öncelikle kompozisyonun çizileceği alan belirlenir. Gerekli
Layer’lar oluşturulur. Ana hatlar, yardımcı çizgiler ve eksen çizgileri için ayrı Layer’lar
oluşturulur. Belirlenen alan eksen çizgileri ile merkezden geçecek şekilde ikiye bölünür.
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Resim 2.7:Altıgenlerin çizimi

Polygon komutuyla eksen çizgilerinin kesişme noktası merkez olacak şekilde iki adet
altıgen çizeriz. Büyük olan altıgen yıldızın dış hatlarını küçük altıgen de iç hatlarını belirler.

Resim 2.8: Altıgen yıldız

Line komutuyla altıgenin köşelerinden geçeçek şekilde altıgen yıldız oluşturulur.
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Resim 2.9: Altıgen Yıldızın Uçlarının Uzatılması ve Çizgilere Kalınlık Verme

Extend komutuyla çizim alanının dikdörtgeni seçilerek altıgen yıldızlarının uçları
çizim alanına kadar uzatılır. Offset komutuyle yıldız uçlarına kalınlık verilir. Ayrıca yıldız
kompozisyonun dış hatları için yıldız uçları çakışmayacak şekilde eksen çizgileri merkez
alınarak altıgen çizilir. Ofset komutuyla yıldız uçlarına verilen kalınlık altıgenede verilir.

Resim 2.10: Oluşan motifde fazla çizgilerin budanması

Kompozisyonlardaki fazlalık alanlar Trim komutuyla budanarak kompozisyon ortaya
çıkartılır.
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Resim 2.11: Oluşturulan Motifin Çizgilerine Offset Uygulaması

BPOLY komutuyla kompozisyonlardaki alanlar tek tek seçilerek alanlar poliline
hâline getirilir. OFFSET komutuyla her alan çerçeve oluşturularak zenginleştirilir.

Resim 2.12: Geometrik motifin renklendirilmesi

Gradient komutuyla gerekli alanlar farklı renklendirme uygulaması yapılarak daha
zengin görünüme sahip olur.
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2.1.3. Yedigenlerden Oluşan Tek Merkezli Yıldız Kompozisyonları Çizme
Motifin oluşturulmasında yedi köşeli yıldızlar baz alınmıştır. Ortaya çıkan motiflerde
bunu tamamlar özelliklerdedirler.
Rectangle komutuyla öncelikle kompozizyonun çizileceği alan belirlenir. Gerekli
Layer’lar oluşturulur. Ana hatlar, yardımcı çizgiler ve eksen çizgileri için ayrı Layer’lar
oluşturulur. Belirlenen alan eksen çizgileri ile merkezden geçecek şekilde ikiye bölünür.

Resim 2.13: Yedigenlerin çizimi

Polygon komutuyla eksen çizgilerinin kesişme noktası merkez olacak şekilde iki adet
yedigen çizeriz büyük olan yedigen yıldızın dış hatlarını küçük yedigen de iç hatlarını
belirler.

Resim 2.14: Yedigen yıldızın uçlarının uzatılması ve çizgilere kalınlık verme

Extend komutuyla çizim alanının dikdörtgeni seçilerek yedigen yıldızlarının uçları
çizim alanına kadar uzatılır. Offset komutuyla yıldız uçlarına kalınlık verilir. Ayrıca yıldız
kompozisyonun dış hatları için yıldız uçları çakışmayacak şekilde eksen çizgileri merkez
alınarak yedigen çizilir. Ofset komutuyla yıldız uçlarına verilen kalınlık yedigene de verilir.
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Resim 2.14: Oluşan motifte fazla çizgilerin budanması

Kompozisyondaki fazla alanlar TRİM komutuyla budanarak kompozisyon ortaya
çıkartılır.

Resim 2.15: Yedigen yıldızın uçlarının uzatılması ve çizgilere kalınlık verme

Bpoly komutuyla kompozisyonlardaki alanlar tek tek seçilerek alanlar poliline hâline
getirilir. Offset komutuyla her alan çerçeve oluşturularak zenginleştirilir.
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Resim 2.16: Geometrik motifin renklendirilmesi

Gradient komutuyla gerekli alanlar farklı renklendirme uygulaması yapılarak daha
zengin görünüme sahip olur.

2.1.4. Sekizgenlerden Oluşan Tek Merkezli Yıldız Kompozisyonları Çizme
Sekiz köşeli yıldızlar baz alınmaktadır. Simetrik yapıya sahiptir. Rectangle komutuyla
öncelikle kompozisyonun çizileceği alan belirlenir. Gerekli Layer’lar oluşturulur. Ana hatlar,
yardımcı çizgiler ve eksen çizgileri için ayrı Layer’lar oluşturulur. Belirlenen alan eksen
çizgileri ile merkezden geçecek şekilde ikiye bölünür.
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Resim 2.17: Sekizgengen çizimi

Polygon komutuyla eksen çizgilerinin kesişme noktası merkez olacak şekilde iki adet
sekizgen çizeriz Büyük olan sekizgen yıldızın dış hatlarını küçük sekizgen de iç hatlarını
belirler. Line komutuyla sekizgenin köşelerinden geçeçek şekilde sekizgen yıldız oluşturulur

Resim 2.18: Sekizgen yıldızın uçlarının uzatılması ve çizgilere kalınlık verme
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Extend komutuyla çizim alanının dikdörtgeni seçilerek sekizgen yıldızlarının uçları
çizim alanına kadar uzatılır. Offset komutuyle yıldız uçlarına kalınlık verilir. Ayrıca yıldız
kompozisyonun dış hatları için yıldız uçları çakışmayacak şekilde eksen çizgileri merkez
alınarak sekizgen çizilir. Offset komutuyla yıldız uçlarına verilen kalınlık sekizgene de
verilir.

Resim 2.19: Oluşan motifte fazla çizgilerin budanması

Kompozisyondaki fazla alanlar Trim komutuyla budanarak kompozisyon ortaya
çıkartılır.

Resim 2.20: Oluşturulan motifin çizgilerine offset uygulaması
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Bpoly komutuyla kompozisyonlardaki alanlar tek tek seçilerek alanlar poliline hâline
getirilir. Offset komutuyla her alan çerçeve oluşturularak zenginleştirilir.

Resim 2.21: Geometrik motifin renklendirilmesi

Gradient komutuyla gerekli alanlar farklı renklendirme uygulaması yapılarak daha
zengin görünüme sahip olur.

2.1.5. Dokuzgenlerden Oluşan Tek Merkezli Yıldız Kompozisyonları Çizme
Çiziminde dokuz köşeli yıldızlar baz alınır. Yıldız eksenlerinin simetrik olarak ve
doğrultuları kullanılarak motif oluşturulur. Rectangle komutuyla öncelikle kompozizyonun
çizileceği alan belirlenir. Gerekli Layer’lar oluşturulur. Ana hatlar, yardımcı çizgiler ve
eksen çizgileri için ayrı Layer’lar oluşturulur. Belirlenen alan eksen çizgileri ile merkezden
geçecek şekilde ikiye bölünür.
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Resim 2.22: Dokuzgen yıldızdan oluşturulan geometrik motif

Polygon komutuyla eksen çizgilerinin kesişme noktası merkez olacak şekilde iki adet
dokuzgen çizeriz Büyük olan dokuzgen yıldızın dış hatlarını küçük dokuzgen de iç hatlarını
belirler. Line komutuyla dokuzgenin köşelerinden geçecek şekilde dokuzgen yıldız
oluşturulur.
Extend komutuyla çizim alanının dikdörtgeni seçilerek dokuzgen yıldızlarının uçları
çizim alanına kadar uzatılır. Offset komutuyle yıldız uçlarına kalınlık verilir. Ayrıca yıldız
kompozisyonun dış hatları için yıldız uçları çakışmayacak şekilde eksen çizgileri merkez
alınarak dokuzgen çizilir. Ofset komutuyla yıldız uçlarına verilen kalınlık dokuzgene de
verilir.
Kompozisyonlardaki fazlalık alanlar Trim komutuyla budanarak kompozisyon ortaya
çıkartılır.
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2.1.6. Ongenlerden Oluşan Tek Merkezli Yıldız Kompozisyonları Çizme
Ongen yıldızlar baz alınır. Onkenarlı yıldızların eksenlerinden simetrik olarak ve
üçgenlerin polar olarak çoğaltılmasında çoğaltma sayısı on olan cisimlerde kendisi otomatik
olarak ortaya çıkar.
Rectangle komutuyla öncelikle kompozizyonun çizileceği alan belirlenir. Gerekli
Layer’lar oluşturulur. Ana hatlar, yardımcı çizgiler ve eksen çizgileri için ayrı Layer’lar
oluşturulur. Belirlenen alan eksen çizgileri ile merkezden geçecek şekilde ikiye bölünür.

Resim 2.23: Ongen çizimi

Polygon komutuyla eksen çizgilerinin kesişme noktası merkez olacak şekilde iki adet
ongen çizeriz büyük olan ongen yıldızın dış hatlarını küçük ongen de iç hatlarını belirler.
Line komutuyla ongenin köşelerinden geçeçek şekilde ongen yıldız oluşturulur
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Resim 2.24: Ongen çizimi

Extend komutuyla çizim alanının dikdörtgeni seçilerek ongen yıldızlarının uçları
çizim alanına kadar uzatılır. Offset komutuyle yıldız uçlarına kalınlık verilir. Ayrıca yıldız
kompozisyonun dış hatları için yıldız uçları çakışmayacak şekilde eksen çizgileri merkez
alınarak ongen çizilir. Ofset komutuyla yıldız uçlarına verilen kalınlık ongene de verilir.

Resim 2.25: Ongen yıldızın uçlarının uzatılması ve çizgilere kalınlık verme

Kompozisyonlardaki fazlalık alanlar Trim komutuyla budanarak kompozisyon ortaya
çıkartılır.
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Resim 2.26: Oluşan motifde fazla çizgilerin budanması

Resim 2.27: Oluşturulan motifin çizgilerine offset uygulaması
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Bpoly komutuyla kompozisyonlardaki alanlar tek tek seçilerek alanlar poliline hâline
getirilir. Offset komutuyla her alana çerçeve oluşturularak zenginleştirilir.

Resim 2.28: Geometrik motifin renklendirilmesi

Gradient komutuyla gerekli alanlar farklı renklendirme uygulaması yapılarak daha
zengin görünüme sahip olur.

2.2. Çok Merkezli kompozisyonlar
Çok merkezli kompozisyonlar tek merkezli kompozisyonların dış hatlarına ya da
formuna uygun olarak dikdörtgensel ya da dairesel olarak tek merkezli kompozisyonların
çoğaltılmasıyla oluşmaktadır. Bu gruba giren geometrik şekiller beşgen, altıgen, yedigen,
sekizgen, dokuzgen, ongen, onikigen, ondörtgen, vb. ve çeşitli çokgenlerdir. Yıldızlar da bu
gruba girmektedir.
Bu geometrik şekillerden herhangi birini çizmek için yine sınırlarını veya
büyüklüğünü belirleyen çemberi çizmekle işe başlanır. İlk olarak beşgenin dairesel yöntemle
altı parçadan oluşturulmuş yıldızın çok eksenli olarak çoğaltılmasından başlayacağız.
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Resim 2.34: Beşgenin çizimi ve dairesel çoğaltılması

Geometrik şekillerin çiziminde yapmış olduğumuz çizimi ele aldığımızda merkez ve
altı eksen etrafında oluşturabileceğimiz kompozisyonu başlayalım.

Resim 2.35: Oluşturduğumuz motifin fazlalıklarının budanması
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Çok eksenli kompozisyonun merkez motifi.

Resim 2.36: Oluşturulan motifin çoğaltılması
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Copy komutuyla desen eksenlerine göre kopyalanır.

Resim 2.37: Oluşturulan motifin dairesel çoğaltılması

Array komutu polar sekmesiyle kopyalanan desen ana desen merkez alınarak altı
parçalı şekilde dairesel kopyalama yapılır.

Resim 2.38: Oluşturulan motifin dairesel çoğaltılması

Desenin kullanılacağı yere göre eksene göre simetrisi alınarak Mirror komutuyla
gerekli çoğaltmalar yapılır.
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Şimdi de çeyrek olarak tamamlanmış motiften çok merkezli desen kompozisyonu
oluşturmasını görelim.

Resim 2.39: Çeyrek olarak hazırlanmış motif

Mirror komutuyla desen tamamlanır. Tamamlanan desen aynalamak suretiyle istenilen
büyüklükteki çok eksenli kompozisyon oluşumu tamamlanır.
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Resim 2.40: Çeyrek motif mirror ile tam motif olarak tamamlanır

Resim 2.41: Oluşturulan çok merkezli motif

Aynalama pozisyonuna
şekildeoluşturabiliriz.

göre

merkezleri
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Resim 2.42: Oluşturulan çok merkezli motifin renklendirilmesi

Gradient komutuyla gerekli alanlar farklı renklendirme uygulaması yapılarak daha
zengin görünüme sahip olur.

Resim 2.43: Çok merkezli motif çalışması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Onikigenlerden oluşan tek merkezli yıldız kompozisyon çizim uygulaması yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Polygon aracıyla iki adet onikigen
çiziniz.

 Bilgisayar destekli çizim programını
çalıştırınız.
 Draw araç çubuğundan
komutunu çalıştırabilirsiniz.

Polygon

 Draw menüsünden Polygon komutunu
çalıştırabilirsiniz.
 Belirli aralıklarla kayıt yapınız.

 Extend
komutuyla
çizim
alanı
dikdörtgenine, onikigen yıldızlarının
uçları çizim alanına kadar uzatınız.

 Offset komutuyla yıldız uçlarına kalınlık
veriniz.

79

 Modify araç çubuğundan
komutunu çalıştırabilirsiniz.

Extend

 Modify
menüsünden
komutunu çalıştırabilirsiniz.

Extend

 Modify araç çubuğundan
komutunu çalıştırabilirsiniz.

Offset

 Modify menüsünden Offset komutunu
çalıştırabilirsiniz.

 Modify araç çubuğundan
komutunu çalıştırabilirsiniz.

Trim

 Modify menüsünden Trim komutunu
çalıştırabilirsiniz.
 Trim komutu ya da daha çok zaman
alan komut uygulamalarında eğer
motifimiz uygun ise dairemizin bir
çeyreği üzerinde çalışma yapmak
zaman kazandıracaktır.
 Trim komutuyla çeyrek alandaki motifin
çizgi fazlalıklarını budayınız.

 Offset komutuyla çizgilere
çizgileri oluşturunuz.

çerçeve
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 Modify araç çubuğundan
komutunu çalıştırabilirsiniz.

Mirror

 Modify
menüsünden
komutunu çalıştırabilirsiniz.

Mirror

 Modify araç çubuğundan Gradient
komutunu çalıştırabilirsiniz.

 Miror aracı ile çeyrek motif tam motif hâline
getirilir.

 Gradient aracıyla altıgenden oluşturulan
geometrik motifin renklendirilmesi yapılır.
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 Modify
menüsünden
Gradient
komutunu çalıştırabilirsiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını
yaptınız mı?
2. Yıldız motiflerini incelediniz mi?
3. Yıldız motifin çeşitlerini çizdiniz mi?
4. Yıldız motifi çizme yöntemlerini uyguladınız mı?
5. Spline oluşturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. EXPLODE komutunu kullandınız mı?
10. Scale komutunu kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Yıldız motifi çizerken aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aynı büyüklükte iki tane çokgen çizilir.
B) Biri büyük biri küçük iki tane çokgen çizilir.
C) Çizilen çokgenlerin birinin kenarı diğerinin kenar sayısından fazla olmalıdır.
D) Motifin solunda gölge olmalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisin de yıldız motifinin oluşumu hatalıdır?
A) Yıldızın eksen çizgileri referans alınır.
B) Taşıma çizgilerin de güzel görünmesi referans alınır.
C) Çizgiler birbirinin simetrileridir.
D) Kullanılan yıldıza göre yüzey bölümleri oluşur.

3.

OFFSET komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paralel kopyalamak
B) Fotoğrafı CAD programına kopyalamak
C) Dosya ismi vermek
D) Kısa çizgileri uzatmak

4.

SCALE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fotoğraf kopyalamak
B) Çizim açmak
C) Çizimi gerçek boyutlarına büyütmek veya küçültmek
D) Çizimi kaydetmek

5.

GRADİENT komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çizgileri daireselleştirmek
B) Sürekli çizgi çizmek
C) Çizgi çizmek
D) Çizimi renklendirmek

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

83

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

GEOMETRİK ŞEKİLLERLE MOTİF ÇİZİMİ İLE İLGİLİ
KRİTERLER
1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?
2. Geometrik motifleri incelediniz mi?
3. Geometrik şekillerden motif çizdiniz mi?
4. Geometrik motifi çizme yöntemlerini uyguladınız mı?
5. Spline oluşturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Rotate komutunu kullandınız mı?
YILDIZ MOTİFİ ÇİZİMİ İLE İLGİLİ KRİTERLER
1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?
2. Yıldız motiflerini incelediniz mi?
3. Yıldız motifin çeşitlerini çizdiniz mi?
4. Yıldız motifi çizme yöntemlerini uyguladınız mı?
5. Spline oluşturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. EXPLODE komutunu kullandınız mı?
10. Scale komutunu kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
SORULAR
1
2
3
4
5

CEVAPLAR
A
D
C
B
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
SORULAR
1
2
3
4
5

CEVAPLAR
B
B
A
C
D
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