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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL / MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
Mobilya Süsleme Sanatları
Kenar ve Kitabe Motifleri
Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında mobilya süsleme
sanatları dalında bilgisayarda kenar ve kitabe motifleri
çizimlerinin yapıldığı ve bilgisayarda kenar ve kitabe
motiflerin çizimleri hakkında bilgilerin verildiği öğrenme
materyalidir.
40/32

MODÜLÜN AMACI

Bilgisayarda kenar ve kitabe motifleri çizebileceksiniz.
Genel Amaç
Gerekli ortam sağladığında bu modülle düzgün,
ölçüsünde, kurallara uygun olarak bilgisayar destekli iki
boyutlu kenar ve kitabe motifleri çizebileceksiniz.
Amaçlar
1. Bilgisayarda bordür çizebileceksiniz.
2. Bilgisayarda münhani çizebileceksiniz.
3. Bilgisayarda yazı motifleri (kaligrafi) çizebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bilgisayarın tasarım alanına kattığı değer kendi özgeçmişimizle bütünleştiğinde daha
bize özgü oluyor. Böylelikle kabiliyete, düşünce gücüne, kendi sanatsal değerlerimiz de
eklenince buna bilgisayarın getirdiği kolaylıklar eklenince tasarım gücünü artırmaktadır. Bu
bağlamda modülün bilinmesi sizin için beceri gücüne olumlu ölçüde katkı yapacaktır. Bu
sektörün istediği nitelikteki tasarım eleman ihtiyacını karşılamış olacaksınız.
Bu modül ile iki boyutlu olarak süsleme motiflerinin yanısıra yazı motiflerini
kullanarak değişik kompozisyonlarda çizim yapabilecek ve çizim üzerinde düzenleme
işlemlerini uygulayabileceksininiz. Bunun yanı sıra modern tasarımlarımlarda kalsik çizgileri
uygulama olasılığı doğacaktır. Bunun yanında klasik ürünlerin de değeri az değildir. Yeni
tasarımların oluşturulmasında çevremizdeki doğal ürünlerin etkileri büyüktür. İşte bu
modülde mümkün olduğunca bilgisayar ortamında bordürler, münhani ve yazı motif
uygulamaları hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Ne kadar çok çizim uygulaması
yaparsanız becerilerinizin aynı oranda artacağını unutmayınız.
Bu modülde kenar ve kitabe motif çizimlerinin teknik ve çeşitlerini ölçüsüne ve
kurallara uygun olarak bilgisayarda öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir
şekilde, bordür çizimi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Çevrenizdeki klasik mobilya süslemelerini araştırınız.
 Çevrenizde süslemelerin kullanıldığı diğer meslek alanlarını araştırınız. Kendi
mesleğinize yakın meslekleri araştırınız.
 Çini ve sermiklerdeki motifleri inceleyiniz.
 Süslemenin tasarladığınız ya da ürettiğiniz ürünlere kattığı değerler hakkında
arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulununuz.
 Not aldığınız fikir ve görüşleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BORDÜR ÇİZİMİ
1.1. Tanıtılması
Özellikle Anadolu Selçukluları tarafından her sahada bolca kullanılmıştır. Yuvarlak
bir noktanın etrafında çarkıfelek gibi yer alan çizgilerle desen meydana getirilir. Daima bir
alttan, bir üstten olmak üzere kesintisiz devam eden şeritler hâlindedir. Tezhip sanatında
genellikle yazıdan süslemeye geçişlerde ara pervazı (bordürü) olarak kullanılır. En güzel
örnekleri Selçuklu Türkleri mimari dekorlarında ve el yazması kitap süslemelerinde görülür.
Eski adı “zencirek” olan bu desenlerin binlerce çeşidi vardır. Zincirleme halkaların devamı
şeklinde oluşur. Her yüzyılda sevilmiş ve kullanılmış, zamanın modasına göre
düzenlenmiştir. Kenarsuyu (bordür) ve yalın hâllerde kullanılır. Bordür ve geçme
motiflerinin binlerce çeşidi vardır. İki ucundan sınırlanmadığı sürece sonsuza kadar giden bir
özelliğe sahiptir.

1.2. Bordür Motif Çeşitleri
Türk süslemeciliğinde bordür motifleri hemen hemen her süslemede bütün motif
çeşitleri ile birlikte kullanılmışlardır. Bordürler; kenarsuyu, pervaz ve ulama gibi isimlerle
bilinir. Ara kenar, ince ve kalın bordürler gibi gruplara ayrılır. Bordürler süsleme amacıyla
2

yapılabildiği gibi diğer süsleme bölümlerini birbirinden ayırmak için de uygulanır. Ayrıca
birçok bordürün yan yana gelmesiyle oluşan yekpare panolar da oluşturulmuştur. Geçme
motiflerinin geçme ve zencirek olmak üzere iki çeşidi vardır. Bordür motiflerinin farklı bir
çeşidi olup çizim aşamaları aynıdır.
Bordür motifleri arasında en çok kullanılanları şunlardır:
 Çokgen bordür
 Deltoid bordür
 Fırıldak bordür
 Yıldız bordür
 Mekik bordür
 Zikzak bordür
 Tuğla bordür
 Yay bordür
 Meander bordür
 Mazgal bordür
 Entrelacs bordür
 Halka şeklinde geçme motifleri
 Hasır örme şeklinde geçme motifleri
 Zencirek şeklinde geçme motifleri

Resim 1.1: Çokgen bordür örneği

Resim 1.2: Detroit bordür örneği
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Resim 1.3: Fırıldak bordür örneği

Resim 1.4: Yıldız bordür örneği

Resim 1.5: Mekik bordür örneği

Resim 1.6: Zigzak bordür örneği

Resim 1.7: Tuğla bordür örneği

Resim 1.8: Yay bordür örneği
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Resim 1.9: Meanderbordür örneği

Resim 1.10: Mazgal bordür örneği

Resim 1.11: Entrelacs bordür örneği

Resim 1.12: Entrelacs bordür örneği
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Resim 1.13: Halka şeklinde geçme motif örneği

Resim 1.14: Halka şeklinde geçme motif örneği

Resim 1.15: Hasır örme şeklinde geçme motif örneği

Resim 1.16: Zencirek motif örneği

Resim 1.17: Zencirek motif örneği

Resim 1.18: Zencirek motif örneği

1.3. Bordür Çizimi
Bilgisayar ortamında CAD programları ile bordür çizimi yapmak sadece çizim
yeteneği gerektiren diğer yöntemlere göre daha çeşitli, kolay ve basit bordür çizimini
yapabiliriz. Cad ortamında bordür çizimine başlamadan bordür yüksekliğine karar verilir.
Bordürü oluşturan ana motif çizimi yapılarak bu motif simetrik olarak yan yana
kopyalanarak bordür oluşturulur.
6

LAYER PROPERTIES MANAGER diyalog kutusunu açarak bordür çizimi için yeni
bir layers oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bordür ya da desen layer’ını aktif hale getiriniz.

Resim 1.19: Bordür motifinin oluşturulması

Resim 1.20: Bordür motifinin oluşturulması
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Resim 1.21: CAD programında Bordür motifinin oluşturulması

Bordürü incelediğimizde aynı desenin; eşit uzaklıklarla birbirine eklenmiş ve
birleştirilmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile biz bordürün ana birim motifini
çizeriz. Daha sonra ana motifi MİRROR, COPY ya da ARRAY komutlarıyla istediğimiz
sayıda yanyana kopyalayarak bordür zincirini tamamlayabiliriz.
Modify komutlarından MİRROR komutunu seçiniz.
Çizilen bordürü seçip seçimi tamamlayınız.
Aynalama için dikey eksen olarak çizilen çizginin başlangıç ve bitiş noktalarını
referans noktası olarak belirleyiniz. Size ana motifin silinip silinmemesi tercihinizi
soracaktır; no ( N) ENTER işlemiyle aynalama tamamlanmış olur.

Resim 1.22: Bordür birim desenlerinin yerleştirilmesi
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Resim 1.23: Desenlerin simetrik olarak yerleştirilmesi

Hatch komutu seçilerek Gradient sekmesi altında ungun fon rengini seçeriz.
Pıck point secim düğmesini aktif hale getirdikten sonra kalınlık olarak tasarladığımız
alanları işaretleyerek uygun fon rengi ile renklendirmiş oluruz.
Bordürün fon haricindeki bölümlerini istediğimiz renklerle renklendirebiliriz.

Resim 1.24: Hatch komutu ile renk ve desen çalışması yapımı

Çerçeve layer sekmesini aktif hale getirerek bordüre uygun ölçülerde RECTANGLE
komutuyla çerçeve çizimi yapınız. Çerçeve kalınlıkları OFFSET komutunu kullanarak
oluşturulur.
Bordür çizimi tamamlanmıştır. CAD ortamında scale komutu kullanılarak çizdiğiniz
bordürü istediğiniz oranda büyültüp küçültme yaparak kullanabilirsiniz.
9

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Zencirek motifinin CAD ortamında çizim uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çizeceğiniz parçanın ölçülerine uygun
gerekli limit ayarlarını yapınız.
 Çiziminizde kullanacağınız katman
ayarlarını yapınız.
 Çizeceğiniz bordürü inceleyiniz.

 Çiziminizi mutlak koordinat
sistemine göre sıfır noktasında
oluşturunuz.
 Çizime LAYER oluşturarak
başlayınız.

 Bordürün simetrik parçasını çiziniz.
 Bordürü serbest ölçülerde çizip
daha sonra istenilen boyuta Scale
komutu ile getirebileceksiniz.
 Fazlalıkları trim komutu ile
budayabilirsiniz.
 Modify menüsü içerisinden Join
komutunu çalıştırarak çizgileri
bütün haline getirebilirsiniz.

 Çizdiğiniz parçayı simetri eksenine göre
Mirrorlayınız.

 Simetri eksenini belirleyiniz.
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Oluşturduğunuz motifi copyleyiniz.

 Motif eğer simetrik copy
mesafelerinde osnap açık
olmalıdır.

 Copy ve Mirror komutlarını kullanarak
bordürü uzatınız.
 Bordürü uzatmak için Copy
komutunu kullanabilirsiniz. Orho
komutunun açık olması doğrusal
çizmenize yardımcı olacaktır.
 Bordürü uzatmak için arry
komutunu kullanabilirsiniz.



Hatch komutunu kullanarak motifi
renklendiriniz.

 Form kontrolünden sonra
birbirinin devamı olan bölümleri
SPLİNE haline getiriniz.
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 Bordürü renklendiriniz.

 Hatch komutu ile farklı renk ve
desen şekilleri verebilirsiniz.

L
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız
mı?
2. Çevrenizdeki bordür motiflerini incelediniz mi?
3. Bordür çeşitlerini çizdiniz mi?

Evet

Hayır

4. Bordürün fotoğraf yöntemiyle çizimini uyguladınız
mı?
5. Spline oluşturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Form düzenlemesi yaptınız 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.

12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdaki aşamalardan hangisiyle bordür çizimine başlanır?
A) Bordürün üzerinden ARC komutuyla geçerek
B) Karolaj isimlendirerek
C) Layer oluşturarak
D) Tarama yaparak

2.

SPLINE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çizgiye renk vermek
B) Layer ismi oluşturmak
C) Simetri almak
D) Birleşik yay çizgileri çizmek

3.

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

4.

PLINE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Layer oluşturmak
B) Çizgiyi silmek
C) Çizgiye kalınlık vermek
D) Sürekli birleşik çizgi çizmek

5.

Yayların formlarının düzenlememizin sebebi nedir?
A) Hatlardaki kırıklıkları ortadan kaldırmak
B) Yayı belirli mesafede çoğaltmak
C) Yayın rengini değiştirmek
D) Hatları daha belirgin hale getirmek

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
Bilgisayarda CAD programı kullanarak iki boyutlu münhani motifleri çizebilecek ve
gerekli düzenlemeleri yaparak çizdiğiniz yaprak motifini farklı alanlarda kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Çevrenizde kullanılmış ya da çizilmiş münhani motiflerini araştırınız.
 Bulduğunuz motiflerdeki yaprakları inceleyiniz. Gerçek yaprakla benzeşmesi ne
ölçüdedir.

2. MÜNHANİ ÇİZİMİ
2.1. Tanıtılması
Özellikle Selçuklu dönemi el yazması kitap süslemelerinde görülen bir motiftir. İlk
örneğini Rumi motifi ile birlikte aynı eserde görürüz. Anadolu Selçuklularında bolca
kullanılmaları ve kavisli hatları nedeniyle bu üsluba Selçuklu münhanileri adı verilmiştir.
XV. yüzyıldan sonra oldukça az kullanılmışlardır. Kelime anlamı eğri demek olan
münhani, tezyinatta kenar suyu veya müstakil desen olarak kullanılır. Bunlar simetrik olduğu
gibi, aynı şeklin kenarından meydana gelmiş yürüyen desenler de olabilir.

Resim 2.1: Münhani motif örneği
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Resim 2.2: Münhani motifli çerçeve örneği

Resim 2.3: Münhani motif örnekleri
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Resim 2.4: Münhani motif örnekleri

2.2. Münhani Motif Çizimi
 Fotoğraf Yöntemiyle Münhani Motif Çizimi
Bilgisayarda CAD programında resmini çektiğimiz bir münhani motifini fotoğraftan
çizim haline dönüştürebiliriz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle münhani motifini
tam olarak ifade eden bir fotoğraf gereklidir. Kurallarına uygun çekilen fotoğraf ilk aşamada
bilgisayara aktarılmalı, ikinci aşamada ise CAD programına aktarılarak resimdeki motif
çizilmelidir. Önceki konuda fotoğrafın çekimi sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar,
bilgisayara aktarımı ve CAD programında motifin çizimi anlatılmıştır. Örnek olarak aşağıya
bir kompozisyon resmi verilmiştir.

Resim 2.5: Resmin Paint programında düzenlenmesi
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 LAYER PROPERTIES MANAGER diyalog kutusunu açarak Münhani,
Taramalar ve Fotoğraflar isimli layer oluşturunuz. Oluşturduğunuz münhani ya da
desen layer’ını aktif hale getiriniz.

Resim 2.6: Münhani motifinin CAD ortamına aktarılması

Münhaniyi incelediğimizde aynı desenin eşit uzaklıklarla birbirine eklenmiş ve
birleştirilmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile biz münhaninin ana birim
motifini çizeriz. Daha sonra ana motifi MİRROR, COPY ya da ARRAY komutlarıyla
istediğimiz sayıda yanyana kopyalayarak münhani zincirini tamamlayabiliriz. Burada
karşımıza münhanilerin köşelerdeki ve birleşme yerlerindeki ayrıntılar karşımıza çıkar. Bu
ayrıntılarda kompozisyona uygun çizgilerle tamamlarız.
 FOTOĞRAFLAR layerini aktif hale getirip motif foroğrafını seçerek Fotoğraflar
katmanı olarak seçeriz
 Bordürümüzün birim desenlerini belirlediğimiz alanını merkez olacak şekilde
LİNE komutuyla belirleriz.
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Resim 2.7: ARC komutuyla çizilmiş münhani motifi

 Desen layerini aktif hale getirerek birim motifimizi ARC komutunu kullanarak
genel hatlarını üzerinden geçmek suretiyle çizeriz. Burada SPLİNE komutunu da
kullanabiliriz.
 Motifimizin simetri olmasından yarısını çizip düzenleme komutlarıyla motifimizi
simetrik olarak tamamlarız.
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Resim 2.8: Layer sekmesinden fotograf layerinin kapatılması

 LAYER sekmesinden fotoğraf katmanını pasif hale getirdiğimizde ya da paint
programından kopyaladuğımız bordürü sildiğimizde kendi çizdiğimiz ana hatlar
kalır.
 Ana hatlardaki form bozukluklarını gidererek gerekli düzenlemeleri yaparız.
 Fazlalıkları TRİM komutunu kullanarak budayınız. Eksik yazıları da EXTEND
komutuyla tamamlayınız.

Resim 2.9: Münhani motifinin formlarının düzenlenmesi

 Şekilsel olarak da incelediğimizde form bozukluklarının giderilmesine dikkat
etmeliyiz. Çünkü aynı bozukluk bordür boyunca devam edecektir.
 Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle tüm yayların birleşim yerlerini kotrol
ediniz.
19

Resim 2.10: Münhani motifinin formlarının SPLİNE haline getirilmesi

 PEDİT komutuyla çizilen bordürü spline haline getiriniz.
 Eğer bordürümüzü uygulayacağımız alan belirli ise bu alan için gerekli
bölümlemeleri yaparız.
 Birim motifimizi SCALE komutuyla gerekli oranda büyütüp küçültebiliriz.
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Resim 2.11: Münhani motifinin formlarının aynalanması

 Modify komutlarından MİRROR komutunu seçiniz.
 Çizilen bordürü seçip, seçimi tamamlayınız.
 Aynalama için dikey eksen olarak çizilen çizginin başlangıç ve bitiş noktalarını
referans noktası olarak belirleyiniz. Size ana motifin silinip silinmemesi tercihinizi
soracaktır; no (N) ENTER işlemiyle aynalama tamamlanmış olur.
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Resim 2.12: Münhani motifinin çerçeve etrafına yerleştirilmesi

 Çerçeve layer sekmesini aktif hale getirerek bordüre uygun ölçülerde
RECTANGLE komutuyla çerçeve çizimi yapınız. Çerçeve kalınlıklarını OFFSET
komutunu kullanarak oluşturulur.
 Düzenleme komutlarıyla münhanileri çerçevemizin uygun alanlarınun yerleşimini
yaparız.
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Resim 2.13: Münhani motifli çerçevenin GRADİENT komutuyla renklendirilmesi

 Hatch komutu seçilerek Gradient sekmesi altında ungun fon rengini seçeriz.
 Pick point seçim düğmesini aktif hale getirdikten sonra kalınlık olarak
tasarladığımız alanları işaretleyerek uygun fon rengi ile renklendirmiş oluruz.
 Bordürün fon haricindeki bölümlerini istediğimiz renklerle renklendirebiliriz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamlayarak münhani motifi çizimini yapınız.

Aab
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çizeceğiniz motifin ölçülerine uygun
gerekli limit ayarlarını yapınız.
 Çiziminizde kullanacağınız katman
ayarlarını oluşturunuz.
 Çizeceğiniz münhani motifini inceleyiniz.

 Çiziminizi mutlak koordinat
sistemine göre sıfır noktasında
oluşturunuz.

 Motifi serbest ölçülerde çizip
daha sonra istenilen ölçülere
getirebileceksiniz.

 Çizeceğiniz PAİNT programında açıp
kopyalayarak bordürü CAD programına
yapıştırınız.

 Çizime LAYER oluşturarak
başlayınız.
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 Bordürü ARC komutu kullanarak hatları
takip ederek çiziniz.

 Motif eğer simetrik ise yarısını
çizmenizde fayda olacaktır.

 Yaylardaki form bozukluklarını gideriniz.

 Hatlardaki form bozukluklarını
giderdikten sonra birbirine bağlı
yayları SPLİNE haline getiriniz.

 MİRROR komutuyla yatay eksende
aynalama yapınız.
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Çizilen münhani motifini kapak üzerine
uygun alana yerleştiriniz.
 Yerleştirme sırasında motifin
birbirine bağlantısı ve
kompozisyonu tamamlaması
açısından kapak kenarlarına
paralel çizgilerle süsleyebiliriz.

 Çizilen motifi çoğaltınız.

 Çoğaltma sırasında MİRROR
komutunu kullanabilirsiniz.
 Çoğaltma işleminde motiflerin
eşit uzaklıklarda olmasına dikkat
ediniz.
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 Gerekli renklendirmeleri yapınız.
 Renklendirmenin belirgin ve
orijinal resme uygun olması
görünüş açısından faydalı
olacaktır.



SCALE komutuyla oluşturulan bordürü
istenilen boyutta büyütüp
küçültebilirsiniz.

 Fon kısımlarını renklendirerek
farklı çalışmalar yapabilirsiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadı ğınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını
yaptınız mı?
2. Münhani motiflerini incelediniz mi?
3. Münhani motifin çeşitlerini çizdiniz mi?
4. Çizilen münhani motifini bir alan üzerinde
uygulama yaptınız mı?
5. Spline oluşturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Form düzenlemesi yaptınız mı?
10. Scale komutunu kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE 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.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Bu usluba Selçuklu münhanileri adı verilmesinin sebebi ne olabilir?
A) Anadolu Selçuklularda bolca kullanılmaları
B) Simetrik olmaları
C) Resmi yazışmalardaki yazı kenarlıkları olarak kullanılmaları
D) Desenlerin birbirini takip etmeleri

2.

Aşağıdakilerden hangisinde fotoğraf çekimi sırasında ışığın durumu doğrudur?
A) Önden gelmelidir
B) Arkadan gelmelidir
C) Sağdan gelmelidir
D) Soldan gelmelidir

3.

Çizime başladığımızda ölçeği dikkate almayıp sonradan ölçülendirmek bize ne
kazandırır ?
A) Fazla zaman harcamamak
B) Yerleşim yerinin belli olmaması
C) Sonradan istenilen ölçüye getirilmesinin kolay olması
D) Boyutunun büyük olmaması

4.

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

5.

HATCH 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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
1

AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun
bilgisayarda yazı motifleri çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Kaligrafi nedir? Araştırınız.
 Çevrenizde Hat sanatı ve kaligrafik sanatlarla ilgilenen kişileri ziyaret ediniz.
 Not aldığınız fikir ve görüşleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. YAZI MOTİFLERİ ÇİZİMİ
Kaligrafi kelimesinin kökeni Yunanca kallos “güzel” ve graphos “yazı” kelimeleridir.
Süsleyerek yazı yazma sanatıdır. Çin başta olmak üzere Doğu Asya, Batı toplumlarına ait
tarihleri çok eskiye dayanan birçok kaligrafi yazı örneği bulunur. İslam uygarlıklarında
kaligrafi “hat sanatı” -yabancı bir terim olan kaligrafi anlamını tam olarak karşılamıyor olsa
da- adını alır.
Kaligrafi, Latin harfleri kullanarak güzel yazı yazma sanatıdır. Hat Sanatı'na göre
öğrenmesi daha kolay olmakla beraber iyi bir kaligrafi ustası olmak uzun zaman alabilir.
Kaligrafide amaç değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe
büründürerek kaligrafi kurallarına uygun olarak el ile güzel yazmaktır. Genellikle dik ve
yatay çizgilerden oluşan Latin harflerini simetrik bir şekilde kâğıda dökmek kaligrafinin en
temel unsurlarından birisidir.
Ülkemizde genellikle “hat sanatı” ve “kaligrafi” aynı çerçevede anılıyor olsa da
aslında farklı konulardır. Temelde her ikisini de güzel yazı yazma sanatı olarak
adlandırabiliriz. Fakat Hat Sanatı deyince akla ilk gelen şey; Arapça harflerle yazılan dini
içerikli yazılardır. Osmanlı kültüründe dini motiflerin ön planda olması sebebiyle Allah ve
Peygamber sevgisini göstermek amacıyla “Hattatlar” bu sanatı kullanarak günümüze kadar
ulaşan pek çok eser bırakmışlardır. Hat sanatı kaligrafiye göre çok daha fazla emek ve uğraş
isteyen bir sanat dalıdır. Usta-çırak ilişkisi ile sonraki nesillere aktarılan hat sanatı bugün için
çok fazla yaygın olmamakla beraber halen bu sanatı devam ettirmeye çalışan ustalar
bulunmaktadır.
Mobilya ve iç mekân tasarımı alanın süsleme mesleği içerisinde aslen bir sanat olan
yazı sanatına daha fazla değer katarak ahşap malzeme üzerine aktarılması kakma ve oyma
teknikleri kullanılarak yapılır. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın sonuç olarak çok değerli
işler ortaya çıkar.
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3.1.Tanıtılması ve Çeşitleri
Selçuklular ve Osmanlılar yazı süsleme sanatında çok ilerlemiş, harika eserler ortaya
koymuşlardır. Selçuklular “kufi” yazı tipini, Osmanlılar ise “Nesih” yazı tipini
benimsemişlerdir.
Kufi yazıda harflerin genel yapısı dik, kısa ve kalındır. Nesih yazıda köşeler yuvarlatılmış ve
daha çok el yazısı görünümündedir. Zamanla farklı nesih yazı biçimleri ortaya konmuştur.
Bunlar talik, rika, divani vb.
 Kufi yazı: İslam yazısının en eski örneği olan bu yazı, İslamiyetin zuhurunda
Arap yarımadasının birçok yerinde kullanılmakta idi. Nitekim ilk Kur’an-ı
Kerimler bu yazı ile yazılmıştır. Düz çizgiler ve köşelerden oluşan bir yazı
çeşididir. Kufi denilen yazının en temelli karakteri geometrik olmasıdır.
Geometrik karakterli bir yazı olan Küfi'nin her çeşidinde göze çarpan özellik,
parçaların dikey ve yatay olmasıdır. Küfi yazı; yazma küfi (kalın-celi ve ince küfi)
ve yapma küfi olmak üzere ikiye ayrılabilir. Yapma küfi'ye, örgülü, yapraklı,
çiçekli, geçmeli küfi gibi adlar da verilmiştir. Yazma küfi kalemle yazılan, yapma
küfi gönye, pergel gibi aletlerle çizilerek yapılan yazılardır. Bunlar abide
yazılarıdır.
Kağıt üzerinde IX. yüzyıla kadar devam eden Küfi'nin celisi (büyüğü), dekoratif
kıymetinden ötürü XII. yüzyıla kadar devamlı ve XV. yüzyıla kadar da seyrek
olarak taş, alçı üzerinde mimari bir unsur olarak kullanılmıştır. Kur'an'lar ve el
yazması kitaplar, başlıklar ve sure başları bazı hallerde Küfi ile tezhipli olarak
yazılmıştır.
 Sülüs: Sülüs yazı hicretin 4. yılında ortaya çıkmıştır. Kufi yazıdaki düz ve köşeli
şekiller bu yazıda yerini yuvarlaklığa ve eğri çizgilere bırakmıştır. 2-3 mm
Kalınlığındaki kalemle yazılan Sülüs’te harfler yumuşak ve ahenkli olarak döner.
Nesih’in biraz daha büyüğü olup, harflerin yuvarlaklığı Nesih'e nazaran daha
azdır. Hattın esasını teşkil eder. Sülüs bu karekteriyle Mikyasül-hat ve Mizanü'lhat
diye
şöhret
bulmuştur.
Bütün hat çeşitleri ve kaideleri Sülüs'ten çıkmıştır. Hüsn-i hatta da Sülüs
öğrenmekle başlanır. Kur'an'ların ve el yazması kitapların başlık ve sure başları
Sülüs'le yazılır. Kıvrak, yumuşak ve göz doldurucu bir yazı olduğundan hat
levhaları Sülüs'le yazılmıştır. Osmanlı - Türk zevkine çok uygun bir yazıdır.
 Nesih: Nesih, sülüs türünün gövde oluşları bakımından en ilkel olan şeklidir.
Nesih yazısının gövdesi, sülüs ve celi tiplerine göre çok yalındır. Kalem uç
genişliği sülüsünkinin üçte biri kadardır. Kur’an-ı Kerim, Delail, En’am, Hadis
kitapları, Tefsirler ve Divanların yazılmasında bu yazı kullanılmıştır.
 Muhakkak: Sülüs yazıdaki harflerin yatay kısımlarının daha genişletilmesi
sonucunda ortaya çıkmış bir yazı çeşididir. Besmelesi hariç rağbet görmediğinden
fazla
kullanılmamıştır.
30

 Rika’: Buna, nesih yazının dişsiz, yuvarlak ve kıvrak bir çeşidi diyebiliriz.
İcazetler bu yazı ile yazıldığı için “ icazet yazısı ” da denilir. Rık'a denilmişse de
aslı Rıkaa'dır. Nesih yazının yuvarlak şekli olan ve hareketsiz yazılan Rıkaa',
süratle yazılabilen, harfleri bitişik, kalem kalınlığı değişik bir yazıdır. Latin
harflerinin kabulüne kadar, devlet yazışmalarında kullanılmıştır. "Tevki' ve Rıkaa',
XII. yüzyılda yetişen Bağdad'lı Ebü'I-Fazl Fazl İbn-i Hazin diye tanınan Ahmed
İbn-i Muhammed İbnü'l-Fazl tarafından ortaya konmuştur."
 Tevki: Sülüs yazının daha değişik ve ufaltılmış bir türüdür. 2-3 mm kalınlığında
ve kelimelerin arası birleştirilerek yazılır. Tevki' , Osmanlı Divanı yazısının
esasını teşkil etmiş, beratlarda ve menşurlarda (ferman) kullanılmıştır. Bazı eski
tuğraların imzalarında da bu yazıya rastlanır. Tuğrakeşlere de önceleri Tevki-i
denilmiştir. Tuğra, İmparatorluk devrinde padişahın imzası yerine kullanılmıştır.
" .. An'aneye göre tuğra Oğuz Han'ın yazılı nişanıymış. Bir kısım Türk tarihçileri
bu tabirin efsanevi bir kuş ve aynı zamanda Oğuz Han'ın arması olan Tuğra'dan
geldiğini ileri sürmektedirler. Kelimenin aslı Oğuz lehçesinde Tuğrağ olup,
hükümdarın basılı nişanı, damgası anlamına gelmektedir. Bu husus Kaşgarlı
Mahmud'un Divan ü Lügat-it-'Türk'ünde de belirtilmiştir. Batı Türkçesinde
kelimenin sonundaki gayın harfi okunmadığından, kelime Tuğra şeklinde
kullanılmıştır.
 Ta’lik: XII. yüzyılda İran'da ortaya çıkan bu yazı, Sülüs'le aynı kalınlıktaki kamış
kalemle yazılır. Ta'lik, "Ma’kınli'nin karakter itibari ile tam aksi olup, harflerde
düz hat yoktıır. İranlılar Ta'Iik kalemine Çardank da demişlerdir.
Bu yazı nev'ini ilk defa ortaya koyanın Hoca Ebü’l-Al olduğu söylenir. Bu yazının
esaslarını Pehlevi hattiyle Küfi'nin parçalarından çıkarmıştır. Ta'lik'in incesine
Hafi veya İnce Ta'lik, yahut Hurda Ta'lik, kalınlarına da Celi Ta'lik veya Ta'lik
Celisi
denmiştir.
Ta'lik bir ahenk yazısı olup yetişmiş en büyük üstadı bizden çıkmış olan Yesarı
Esad Efendi (ölümü 1766) 'dir. Ta'lik'i İranlılar ortaya koymuş olmakla beraber,
bu yazının en güzel örneklerini vermek yine Türk hattatlarına nasip olmuştur
 Reyhani : Nesih'in yatay kısımları bu yazıda daha yatkın bir hale getirilmiştir.
Nesih'e nazaran daha sert ifadelidir.
 Celi: Sülüs'ün istenilen büyüklükte kalın kalemle yazılan çeşidi olup her tezyini
şekil ve istife müsaittir. Büyük levhalarda, taş üzerine yazılan kitabelerde
kullanılmıştır. Yerine göre 3-5 cm kalınlığa kadar olanları vardır. Ayasofya'daki
Çıhar-ı Yar Levhaları 55 cm kalınlıkta yazılmış olup dünyanın en büyük yazı
örneklerindendir.
 Müsenna: Levha ve kitabelerde kullanılan bu yazı, Sülüs ilc Celi'nin karşılıklı
olarak çift yazılan şeklidir.
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 Divani: Türk'ün kendine özgü, hareketli ve girift bir yazıdır. Hem Tevki'i hem de
Ta'Iik'i andırır. Bu yazıda harf ve kelimeler birbirine kaynaşmıştır. Bu harf ve
kelimeler birbirlerine ulaşa ulaşa uzanıp giderler, sona yaklaşınca yükselmeye
başlarlar. Bu yükseliş, Divani yazısındaki değerlere ayrıca bir yükselme değeri
katar. Yalnız berat, menşur yazmak için tercih edilmiş bir yazıdır.
 Siyakat: Küfi'ye benzeyen bu yazı ile arazi, emlak, mali ve Defter-i Hakani
kayıtları yazılmıştır.

Resim 3.1: Talik yazı örneği

Resim 3.2: Sülüs yazı örneği
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 Resim 3.3: Sülüs Küfi yazı örneği

Resim 3.4: Nesih yazı örneği
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Resim 3.5: Kufi yazı örneği

Resim 3.6: Kufi yazı örneği
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3.2.Yazı Formları İle Süsleme Motifleri Çizimi
Bilgisayarda CAD programında resmini çektiğimiz bir yazı motifini fotoğraftan çizim
haline dönüştürebiliriz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle münhani motifini tam
olarak ifade eden bir fotoğraf gereklidir. Kurallarına uygun çekilen fotoğraf ilk aşamada
bilgisayara aktarılmalı, ikinci aşamada ise CAD programına aktarılarak resimdeki motif
çizilmelidir. Önceki konuda fotoğrafın çekimi sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar,
bilgisayara aktarımı ve CAD programında motifin çizimi anlatılmıştır. Örnek olarak aşağıya
bir kompozisyon resmi verilmiştir.

Resim 3.7: Resmin incelenmesi

 Resmin tarzını, çizgilerin karakterlerinin algılamasını iyi yapınız ki özel ürünler
özellikleri bozulmadan çizimleri yapılabilinsin.
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Resim 3.8: Resmin Paint programında düzenlenmesi

 LAYER PROPERTIES MANAGER diyalog kutusunu açarak motif, desen,
TARAMALAR ve FOTOĞRAF isimli layer oluşturunuz. Desen layerini aktif hale
getiriniz.

Resim 3.9: Resmin CAD ortamına atılması

 Yazı motiflerini incelediğimizde her tablonun ya da kompozisyonun kendine has
bir tarzı mevcuttur. Dolayısı ile her noktanın orijinal olarak çizilmesi gerekir.
Ayrıntılara gerekli önem verilmediğinde kompozisyon yeterli ayrıcalığa
36

kavuşamaz. Buradaki kompozisyonumuz kufi tarzına ait bir örnek verilmiştir. Bu
örnek düz hatlardan oluşan bir kompozisyondur.
 FOTOĞRAFLAR layerini aktif hale getirip motif foroğrafını seçerek Fotoğraflar
katmanı olarak seçeriz.
 Tablomuzun desenlerinin üzerinden çizgi sınırları merkez olacak şekilde line
komutuyla yatay, dikey ve tablodaki açılara paralel çizgiler çizeriz. Tablonun
genel hatlarına bakıldığında bir paralellik göze çarpmaktadır.

Resim 3.10: Resmin çizgileri üzerinden LİNE komutuyla çizim işlemi

 Fazlalıkları TRİM komutunu kullanarak budayınız. Eksik yazıları da EXTEND
komutuyla tamamlayınız.

Resim 3.11: TRİM komutuyla çizgi fazlalıklarının budanması işlemi

 Ana hatlardaki form bozukluklarını gidererek gerekli düzenlemeleri yaparız.
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 Çerçeve layer sekmesini aktif hale getirerek bordüre uygun ölçülerde
RECTANGLE komutuyla çerçeve çizimi yapınız. Çerçeve kalınlıklarını OFFSET
komutunu kullanarak oluşturabiliriz.

Resim 3.12: PEDİT komutuyla SPLİNE oluşturma işlemi

 Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle tüm yayların birleşim yerlerini kotrol
ediniz.
PEDİT komutuyla çizilen line’ları spline haline getiriniz.

Resim 3.2.7: GRADİENT komutuyla fonun renklendirilmesi

 Tablomuzu SCALE komutuyla gerekli oranda büyütüp küçültebiliriz.
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Resim 3.2.8: GRADİENT komutuyla renklendirilmesi

 Hatch komutu seçilerek Gradient sekmesi altında ungun fon rengini seçeriz.
 Pıck point secim düğmesini aktif hale getirdikten sonra yazı olarak çizdiğimiz
alanları işaretleyerek uygun fon rengi ile renklendirmiş oluruz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çizeceğiniz motifin ölçülerine uygun
gerekli limit ayarlarını yapınız.
 Çiziminizde kullanacağınız katman
ayarlarını oluşturunuz.
 Çizeceğiniz yazı tablosunu inceleyiniz.
Tarzının özellikleri hakkında fikir sahibi
olunuz.

 Çiziminizi mutlak koordinat
sistemine göre sıfır noktasında
oluşturunuz.

 NESİH tarzına ait bir yazı tablosu
verilmiştir. Tarzın özelliklerini
dikkatle incelersek, Nesih yazısının
gövdesi, sülüs ve celi tiplerine göre
çok yalındır. Kalem uç genişliği
sülüsünkinin üçte biri kadardır.

 Çizeceğiniz tabloyu PAİNT programında
açıp kopyalayarak CAD programına
yapıştırınız.

 Çizime LAYER oluşturarak
başlayınız.
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 Yazı tablosunu ARC ve LİNE komutu
kullanarak her harfin dış hatlarını takip
ederek çiziniz.

 Her harfi hatlarını deforme etmeden
çizmeniz gerekecektir.

 Yaylardaki form bozukluklarını gideriniz.

 Hatlardaki form bozukluklarını
gideriniz. Birleşim yerlerini
büyüterek iyice kontrol ediniz.

 Hatlardaki form bozukluklarını
giderdikten sonra birbirine bağlı
yayları ve çizgileri SPLİNE haline
getiriniz.

 Yaylarla çizgileri birleştiriniz.
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 Gerekli renklendirmeleri yapınız.

 Renklendirmenin belirgin ve
orijinal resme uygun olması
görünüş açısından faydalı
olacaktır.

 GRADİENT komutuyla değişik
kompozisyonlar oluşturabilirsiniz.

 Fon kısımlarını renklendirerek
farklı çalışmalar yapabilirsiniz.
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L
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?
2. Çevrenizdeki yazı motiflerini incelediniz mi?

Evet

Hayır

3. Yazı motif çeşitlerini çizdiniz mi?
4. Yazı motifinin çeşitlerinin karakteristik özelliklerini öğrendiniz
mi?
5. Formları çizerken ince detay halinde çalıştınız mı?
6. Yazı çeşitlerindeki ayrıntılara göre gördüğünüz yazıların
çeşidini tesbit edebilir misiniz?
7. Yazı motiflerinin kullanıldıkları yerleri biliyor musunuz?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Form düzenlemesi yaptınız 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
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Yazı motiflerinde çizgi ile yayları birleştirmede kullanılan komut aşağıdakilerden
hangisidir?
A) MIRROR
B) PEDİT
C) ERASE
D) COPY

2.

Motif üzerinde döndürme işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) MIRROR
B) ROTATE
C) SCALE
D) COPY

3.

Motifin reklendirilmesi işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) SCALE
B) GRADİENT
C) ROTATE
D) MIRROR

4.

Simetri işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) COPY
B) MIRROR
C) ROTATE
D) MOVE

5.

SCALE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motifin bir kısmını kesmek
B) Çizgileri kaydırmak
C) Çizimi belirli oranda büyütmek veya küçültmek
D) Çizimi döndürmek

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?

2.

Münhani motiflerini incelediniz mi?

3. Münhani motifin çeşitlerini çizdiniz mi?
4. Çizilen münhani motifini bir alan üzerinde uygulama
yaptınız mı?
5. Spline oluşturdunuz mu?
6.

Trim komutunu kullandınız mı?

7.

Mirror komutunu kullandınız mı?

8.

Renklendirme yaptınız mı?

9.

Form düzenlemesi yaptınız mı?

10. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?
11. Yaprak motiflerini incelediniz mi?
12. Yaprak motifin çeşitlerini çizdiniz mi?
13. Yaprak bordürü çizme yöntemlerini uyguladınız mı?
14. Spline oluşturdunuz mu?
15. Trim komutunu kullandınız mı?
16. Mirror komutunu kullandınız mı?
17. Renklendirme yaptınız mı?
18. Form düzenlemesi yaptınız mı?
19. Scale komutunu kullandınız mı?
20. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?
21. Çevrenizdeki yazı motiflerini incelediniz mi?
22. Yazı motif çeşitlerini çizdiniz mi?
23. Yazı motifinin çeşitlerinin karakteristik özelliklerini
öğrendiniz mi?
24. Formları çizerken ince detay halinde çalıştınız mı?
25. Yazı çeşitlerindeki ayrıntılara göre gördüğünüz yazıların
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Evet

Hayır

çeşidini tespit edebilir misiniz?
26. Yazı motiflerinin kullanıldıkları yerleri biliyor musunuz?
27. Renklendirme yaptınız mı?
28. Form düzenlemesi yaptınız mı?
29. 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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
D
A
D
A

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

A
B
C
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
B
B
B
C
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