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AÇIKLAMALAR 
ALAN İnşaat Teknolojisi 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Perspektiften Kesit Çıkarma 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/20 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 

doğrultusunda teknik resim çizim kurallarına uygun olarak 

perspektif kesitlerinin çizimleri ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Teknik resim çizim kurallarına uygun olarak basit 

parçaların tam kesitini çizebileceksiniz. 

2. Teknik resim çizim kurallarına uygun olarak basit 

parçaların yarım kesitini çizebileceksiniz. 

3. Teknik resim çizim kurallarına uygun olarak basit 

parçaların kademeli kesitini çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygun sıcaklıkta çizim atölyesi ortamı.  

Donanım: Kalem, defter, silgi, hesap makinesi, gönye, 

teknik resim çizim ortamı, resim masası, çizim araç ve 

gereçleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

Öğretmen, bireysel öğrenme materyali sonunda, size ölçme 

aracı (test, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak 

bireysel öğrenme materyali uygulamaları ile kazandığınız 

bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

 

Teknik resimde ifade edilecek cisimlerin iç kısımlarının gösterilebilmesi, ölçü 

verilebilmesi için cisimler kesilmiş gibi düşünülür. Belirli kurallar dâhilinde kesilmiş gibi 

düşünülen cisimlerin görünüşleri çizilir. Bu görünüşlere kesit görünüşler denir. 

 

Bu amaçla Perspektiften Kesit Çıkarma bireysel öğrenme materyalinde teknik resim 

çizim ve kurallarına uygun olarak cisimlerin, kesit görünüşlerini çizebileceksiniz. Bu işlemleri 

iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun olarak yapmamız gerekmektedir. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Teknik resim çizim kurallarına uygun olarak basit parçaların tam kesitini 

çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kesitte kullanılan sembol çeşitleri ile ilgili ön araştırma yapınız.  

 Kesit çeşitleri ve kesit çıkarma kuralları ile ilgili ön araştırma yapınız. 

 Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. TAM KESİT ÇIKARMA 
 

1.1. Perspektifte Tam Kesit 
 

Herhangi bir cismin, dış görünüşü ile ilgili çizgisel anlatımların yanı sıra, iç kısımları 

ile ilgili bilgilerin de verilmesi gereklidir. Bu amaçla cismin belirli yerlerinden hayalî olarak 

kesilmesiyle elde edilen görünüşlere kesit görünüş (kısaca kesit) denir (Şekil 1.1). 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Şekil 1.1: Kesit ve elemanları 

Kesme düzleminin cismi tamamen kesmesi ile elde edilen kesite tam kesit denir. Kesme 

düzleminde herhangi bir kırılma olmaz. En çok kullanılan kesit alma yöntemidir (Şekil 1.2). 

 

 

 

Şekil 1.2: Tam kesit 
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1.2. Perspektifte Tam Kesitte Simetri 
 

Kesilen parçanın bir eksene göre simetri olması durumudur. Simetri ekseninin her iki 

yanı birbirinin aynadaki görüntüsüdür (Şekil 1.3). 

 

 

Şekil 1.3: Tam kesitte simetri 
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1.3. Perspektiften Tam Kesiti Çıkarma 
 

 Kesit düzleminin geçtiği yerden cismin ikiye ayrıldığı zihinde canlandırılır (Şekil 

1.4). 
 

 

Şekil 1.4. Kesitin zihinde canlandırılması 

 Kesitin hangi iz düşüm düzlemine çizileceği bakış doğrultusuna göre tespit edilir. 

Bakış yönüne göre kesit profil düzlemine çizilecektir (Şekil 1.5). 

 

Şekil 1.5: Kesitin çizileceği düzlem 
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 Katlama çizgileri çizilir (Şekil 1.6). 

 

Şekil 1.6: Katlama çizgileri 

 Cismin görünüşleri çizilir (Şekil 1.7). 

 

Şekil 1.7: Cismin görünüşleri 
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 Kesit çizgisi çizilir (Şekil 1.8). 

 

Şekil 1.8. Kesit çizgisi 

 Bakış yönü işareti çizilir (Şekil 1.9). 

 

Şekil 1.9: Bakış yönü 
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 Kesit çizgisinin cismin kenarlarını kestiği noktalar kesitin çizileceği düzleme 

taşınır (Şekil 1.10). 

 

Şekil 1.10: Kesilen kenarların kesit düzlemine taşınması 

 Kesilen yüzeyler perspektiften faydalanılarak tespit edilir (Şekil 1.11). 

 

Şekil 1.11: Kesilen yüzeylerin tespit edilmesi 
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 Yardımcı çizgiler silinerek çizim netleştirilir (Şekil 1.12). 

 

Şekil 1.12: Çizimin netleştirilmesi 

 Çizim koyulaştırılır (Şekil 1.13). 

 

Şekil 1.13: Çizimin koyulaştırılması 
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1.4. Tam Kesiti Tarama 
 

 İnce sürekli çizgi ile kesilen kısımlar taranır (Şekil 1.14). 

 

Şekil 1.14: Kesitin taranması 

1.5. Kesitte Semboller 
 

Kesit yönünün ve yerinin belirlenmesinde kesit yönü işareti ile kesit çizgisi çizilir. 

 

1.5.1. Kesit Yönü İşareti 
 

 Kesitin hangi yöne bakılarak çizildiğini gösteren işarettir (Şekil 1.15). 

 

Şekil 1.15: Kesit yönü işareti 
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1.5.2. Kesit Çizgisi 
 

 Kesme düzleminin iz düşümüdür. Cismin nereden kesildiğini gösterir (Şekil 

1.16). 

 

Şekil 1.16: Kesit çizgisi 

1.6. Perspektif ve Tam Kesiti Ölçülendirme 
 

 İnce sürekli çizgi ile perspektif ölçülendirilir (Şekil 1.17). 

 

Şekil 1.17: Perspektifin ölçülendirilmesi 
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 İnce sürekli çizgi ile kesit ve görünüşler ölçülendirilir (Şekil 1.18). 

 

Şekil 1.18: Kesit ve görünüşün ölçülendirilmesi 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 “Bir elin nesi var iki elin sesi var.” Atasözünün anlamını düşünerek bir afiş çalışması 

yapıp sınıfın  görünen bir yerine asınız. 

Yardımlaşma ile ilgili haberlerden oluşan  bir pano hazırlayınız. 
 

 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak verilen cismin kesit ve görünüşlerini çizelim. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cismin ikiye ayrıldığını zihinde 

canlandırınız. 

 Perspektifi verilen parça incelenirken eni, 

boyu yüksekliğini kabaca belirlemelisiniz. 

 Kesitin çizileceği düzemi tespit ediniz. 
 Kesiti serbest elle kroki şeklinde 

çizmelisiniz 

 Katlama çizgilerini çiziniz. 
 Parçanın görünüşünü serbest elle kroki 

şeklinde çizmelisiniz. 

 Cismin görünüşlerini çiziniz. 
 Taşıma ve yardımcı çizgileri en ince 

kalemle ve fazla bastırmadan çizmelisiniz. 

 Kesit çizgisini çiziniz. 
 Fazla çizgilerin silinmesinden sonra silgi 

artıklarını fırça ile temizlemelisiniz. 

 Bakış yönü işaretini çiziniz. 
 Bakış yönü ok işaretini belirtmeyi 

unutmamalısınız. 

 Kesit çizgisinin cismin kenarlarını 

kestiği noktalar kesitin çizileceği 

düzleme taşıyınız.  

 Taşıma çizgilerini hafif bastırmadan 

çizmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Kesilen yüzeyleri perspektiften 

faydalanarak tespit ediniz. 
 Kesit yönü çizgisine dikkat etmelisiniz. 

 Çizimi koyulaştırınız. 
 Koyulaştırma işleminde yumuşak kalem 

kullanmalısınız. 

 Kesilen kısımları tarayınız. 
 Tarama yaparken tarama aralıklarını eşit 

yapmalısınız. 

 Perspektifi ölçülendiriniz. 
 Ölçülendirme kurallarına dikkat 

etmelisiniz. 

 Kesit ve görünüşleri ölçülendiriniz. 
 Küçük silme işlemlerinde kalem silgi 

kullanmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir? 

 

  

A)   B)          C)  

 

D)              E)  

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir? 

  
 

A)             B)           C)  

 

D)                                    E)   
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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3. Aşağıdakilerden hangisi simetrik tam kesittir?  
 

A)     B)          C)  

 

      D)                  E)   
 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir? 

 
 

 

 

A)     B)       C)   

D)     E)    
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5. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir? 

  

A)        B)  C)  

D)     E)  

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

Teknik resim çizim kurallarına uygun olarak basit parçaların yarım kesitini 

çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kısmi kesitler hakkında araştırma yapınız. 

 Kesitlerde tarama kuralları hakkında araştırma yapınız. 

 Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. KISMİ KESİT ÇIKARMA 
 

2.1. Perspektifte Kısmi Kesit 
 

Cismin tamamen kesilmeden bir kısmının kopartılarak elde edilen kesite kısmi kesit 

denir. Cisme ait kesit ve görünüş aynı resim üzerinde verilebilir (Şekil 2.1). 

 

 

 Şekil 2.1.a: Kısmi kesit oluşumu 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Şekil 2.1.b: Kısmi kesit oluşumu 

 

2.2. Perspektiften Kısmi Kesiti Çıkarma 
 

 Cisim üzerinde koparılarak çıkartılacak bölge zihinde canlandırılır (Şekil 2.2). 

 

Şekil 2.2: Kesitin zihinde canlandırılması 
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 Kesitin hangi iz düşüm düzlemine çizileceği tespit edilir. Bakış yönüne göre kesit 

profil düzlemine çizilecektir.  

 Katlama çizgileri çizilir (Şekil 2.3). 

 

Şekil 2.3: Katlama çizgileri 

 Cismin görünüşleri çizilir (Şekil 2.4). 

 

Şekil 2.4: Cismin görünüşleri 
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 Kesit çizilecek düzlemdeki görünüş üzerine serbest elle kısmi kesit sınırı çizilir 

(Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5: Kısmi kesit sınırının çizilmesi 

 Koparılarak kesilen yüzeyler kısmı kesit sınırına kadar çizilir (Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6: Kesilen yüzeylerin çizimi 

 Yardımcı çizgiler silinerek çizim netleştirilir (Şekil 2.7). 



 

 23 

 

Şekil 2.7: Çizimin netleştirilmesi 
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 Çizim koyulaştırılır (Şekil 2.8). 

 

Şekil 2.8: Çizimin koyulaştırılması 

2.3. Kısmi Kesiti Tarama 
 

 İnce sürekli çizgi ile kesilen kısımlar taranır (Şekil 2.9). 

 

Şekil 2.9: Kesitin taranması 
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2.4. Perspektif ve Kısmi Kesiti Ölçülendirme 
 

 İnce sürekli çizgi ile perspektif ölçülendirilir (Şekil 2.10). 

 

Şekil 2.10: Perspektifin ölçülendirilmesi 

 İnce sürekli çizgi ile kesit ve görünüşler ölçülendirilir (Şekil 2.11). 

 

Şekil 2.11: Kesit ve görünüşün ölçülendirilmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Uygulama: Verilen cismin A kısmi kesitini ve görünüşlerini iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerine dikkat ederek çizelim. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cismin ikiye ayrıldığını zihinde 

canlandırınız. 

 Perspektifi verilen parça incelenirken eni, 

boyu yüksekliğini kabaca belirlemelisiniz. 

 Kesitin çizileceği düzemi tespit ediniz.  Kesiti serbest elle kroki şeklinde çizmelisiniz. 

 Katlama çizgilerini çiziniz.  Kesiti serbest elle kroki şeklinde çizmelisiniz. 

 Cismin görünüşlerini çiziniz. 
 Parçanın görünüşünü serbest elle kroki 

şeklinde çizmelisiniz. 

 Serbest elle kısmi kesit sınırı çiziniz.  Kroki üzerinde kesit sınırını belirtmelisiniz. 

 Kesilen yüzeyleri kısmı kesit sınırına 

kadar çiziniz. 

 Taşıma ve yardımcı çizgileri en ince kalemle 

ve fazla bastırmadan çizmelisiniz. 

 Çizimi koyulaştırınız. 
 Koyulaştırma işleminde yumuşak kalem 

kullanmalısınız. 

 Kesilen kısımları tarayınız.  Tarama aralıklarına dikkat etmelisiniz. 

 Perspektifi ölçülendiriniz.  Ölçülendirme kurallarına dikkat etmelisiniz. 

 Kesit ve görünüşleri ölçülendiriniz.  Ölçülendirme kurallarına dikkat etmelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir?  

 

 

A)    B)    C)    

 

D)        E)  

 

 

2.  Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir?  

 

A)       B)   C)   

 

D)   E)  

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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3. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir? 

 

 

A)     B                C)  

 

D)        E)  

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir?  

 

 

 

 

 

 

 

 

A)      B)   C)   

D)     E)  
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5. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir?  

 

A)                  B)        C)  

 

D)                E)  

 

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 
 

 

 

 

Teknik resim çizim kurallarına uygun olarak basit parçaların kademeli kesitini 

çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kademeli kesitler hakkında araştırma yapınız. 

 Kademeli kesitlerin niçin çıkarıldığı hakkında araştırma yapınız. 

 Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. KADEMELİ KESİT ÇIKARMA 
 

3.1. Perspektifte Kademeli Kesitler 
 

Aynı doğrultuda bulunmayan kısımlar hakkında daha fazla bilgi ve ölçü verebilmek için 

kesit düzlemi kademelendirilir. Bu kesitlere kademeli kesit denir (Şekil 3.1). 

 

   

Şekil 3.1: Kademeli kesit 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 31 

3.2. Perspektifte Kesit Resimlerinde Yakınlık ve Uzaklık Gösterimi 
 

Görünüşlerde gözümüze olan yakınlık ve uzaklık çizgi kalınlıklarıyla ifade edilir. 

Kademeli kesit görünüşlerde bakış yönüne göre gözümüze yakın olan kesit yüzeyleri kalın, 

diğer yüzeyler ise daha ince çizilir (Şekil 3.2). 

 

Şekil 3.2: Kesitte yakınlık ve uzaklık gösterimi 

3.3. Perspektifin Kademeli Kesitini Çıkarma 
 

 Kesit düzleminin geçtiği yerden cismin ikiye ayrıldığı zihinde canlandırılır (Şekil 

3.3). 

 

Şekil 3.3: Kesitin zihinde canlandırılması 

 Kesitin hangi iz düşüm düzlemine çizileceği bakış doğrultusuna göre tespit edilir. 

Bakış yönüne göre kesit alın düzlemine çizilecektir. 

 Katlama çizgileri çizilir (Şekil 3.4). 
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Şekil 3.4: Katlama çizgileri 

 Cismin görünüşleri çizilir (Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5: Cismin görünüşleri 
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 Kesit çizgisi çizilir (Şekil 3.6). 

 

Şekil 3.6: Kesit çizgisi 

 Bakış yönü işareti çizilir (Şekil 3.7). 

 

Şekil 3.7: Bakış yönü 

 Kesit çizgisinin cismin kenarlarını kestiği noktalar kesitin çizileceği düzleme 

taşınır (Şekil 3.8). 
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Şekil 3.8: Kesilen kenarların kesit düzlemine taşınması 

 

 Kesit kademe çizgisi çizilir (Şekil 3.9). 

 

Şekil 3.9: Kesit kademe çizgisinin çizilmesi 
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 Kesilen yüzeyler perspektiften faydalanılarak tespit edilir (Şekil 3.10). 

 

Şekil 3.10: Kesilen yüzeylerin tespit edilmesi 

 

 Yardımcı çizgiler silinerek çizim netleştirilir (Şekil 3.11). 

 

Şekil 3.11: Çizimin netleştirilmesi 
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 Çizim koyulaştırılır. Kesilen yüzeyler taranır (Şekil 3.12). 

 

Şekil 3.12: Çizimin koyulaştırılması ve tarama yapılması 

 

3.4. Perspektif ve Kademeli Kesiti Ölçülendirme 
 

 İnce sürekli çizgi ile perspektif ölçülendirilir (Şekil 3.13). 

 

Şekil 3.13: Perspektifin ölçülendirilmesi 
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 İnce sürekli çizgi ile kesit ve görünüşler ölçülendirilir (Şekil 3.14). 

 

 

Şekil 3.14: Kesit ve görünüşün ölçülendirme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Uygulama: Verilen cismin A-A kesiti ve görünüşlerini iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerini alarak çizelim. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cismin ikiye ayrıldığını zihinde 

canlandırınız. 

 Perspektifi verilen parça incelenirken eni, 

boyu yüksekliğini kabaca belirlemelisiniz. 

 Kesitin çizileceği düzemi tespit ediniz.  Kesiti serbest elle kroki şeklinde çizmelisiniz. 

 Katlama çizgilerini çiziniz.  Kesiti serbest elle kroki şeklinde çizmelisiniz. 

 Cismin görünüşlerini çiziniz. 
 Parçanın görünüşünü serbest elle kroki 

şeklinde çizmelisiniz. 

 Serbest elle kısmi kesit sınırı çiziniz.  Kroki üzerinde kesit sınırını belirtmelisiniz. 

 Kesilen yüzeyleri kısmı kesit sınırına 

kadar çiziniz. 

 Taşıma ve yardımcı çizgileri en ince kalemle 

ve fazla bastırmadan çizmelisiniz. 

 Çizimi koyulaştırınız. 
 Koyulaştırma işleminde yumuşak kalem 

kullanmalısınız. 

 Kesilen kısımları tarayınız.  Tarama aralıklarına dikkat etmelisiniz. 

 Perspektifi ölçülendiriniz.  Ölçülendirme kurallarına dikkat etmelisiniz. 

 Kesit ve görünüşleri ölçülendiriniz.  Ölçülendirme kurallarına dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
İnsanoğlu yaşadığı ve etkileşim içinde bulunduğu çevresi ile bir bütündür. Bir arada 

yaşayan insanlar birbirleri ile yardımlaşma ve dayanışma içinde olursa hem mutlu hem de 

huzurlu bir yaşam sürerler.  

 

Güzel bir duygudur yardımlaşma ve dayanışma. Çevremizde muhtaç bir insan 

gördüğümüz zaman bugün sana yarın bana kabilinden ve bir beklenti içinde olmadan ihtiyacı 

olanlara yardım edip onların yaralarını sarmalıyız. 

 

“Hakiki dost sıkıntılı zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan, sana 

yardım edenlerdir.” (Hz. Ali)  

 

Sizler de yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili atasözü veya güzel sözler bulup sınıf 

panosunda arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir? 

 
 

A)          B)  C)   

D)         E)  

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir? 

 

  
 

A)    B)   C)  

D)        E)  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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3. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir? 

 

 

 
 

A)    B)   

C)  D)  E)  

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir? 

  
 

A)         B)            C)          

D)        E)  
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5. Aşağıdakilerden hangisinde cismin kesiti doğru verilmiştir? 

 

A) B)    C  

D)  E)  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme" ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Öğretmeninizin size vereceği perspektifi ve perspektife ait kesiti iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına göre çiziniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Cismin ikiye ayrıldığını zihinde canlandırabildiniz ni?   

2 Kesitin çizileceği düzemi tespit edebildiniz mi?   

3 Katlama çizgilerini çizebildiniz mi?   

4 Cismin görünüşlerini çizebildiniz mi?   

5 Kesit çizgisini çizebildiniz mi?   

6 Bakış yönü işaretini çizebildiniz mi?   

7 Kesilen yüzeyleri perspektiften faydalanarak tespit edebildiniz mi?   

8 Koyulaştırma yapabildiniz mi?   

9 Çizimi netleştirebildiniz mi?   

10 Kesilen kısımları tarama yapabildiniz mi?   

11 Perspektifi ölçülendirebildiniz mi?   

12 Kesit ve görünüşleri ölçülendirebildiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 B 

4 D 

5 C 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 E 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 E 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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