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Metal Teknolojisi
Dallar için ortak / Alan için tüm meslek
Katı Modeli Teknik Resme Aktarma
Çizim programı, üç boyutlu çizim, montaj modelleme,
katı modeli teknik resim sayfasına aktarma ve çizdirme
konularının kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/24
Taslak modelleme modülünü baĢarmıĢ olmak
Katı Modeli Teknik Resme Aktarma ve Çizdirme modülü
ile katı modeli teknik resme aktarmak yeterlikleri
kazandırılacaktır.
Genel Amaç
Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve
tekniğe uygun katı modeli iki boyutlu ortama aktararak
kâğıda çizebileceksiniz.
Amaçlar
1. Paket programı kullanarak oluĢturduğu modelin teknik
resmini oluĢturarak options (özellikler) ayarlarını TS
88’e göre yapabileceksiniz.
2. Teknik resim olarak aktardığı katı modelin
yazıcıdan/plotterdan çıktısını alarak TS 88 göre
kontrolünü yapabileceksiniz.
Ortam: Sınıf, bilgisayar laboratuvarı
Donanım: Tepegöz, projeksiyon, plotter, çizim kâğıdı,
yazıcı, paket çizim programları, programın çalıĢabileceği
bilgisayar ve ek donanımları vb.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül, metal teknolojileri alanında mesleğiniz ile ilgili Bilgisayar Destekli Çizim
modüllerinden biri olan Katı Modeli Teknik Resme Aktarmayı öğreneceksiniz. Mesleki
bilgiler, geçmiĢten günümüze doğru hep geliĢme içerisinde olması gerekir. Sizler de bu
alanda mesleki bilgilerinizi artırıp geliĢtirmelisiniz. Bilgisayarda katı modeli oluĢturarak
çizmek, bunu iki boyutlu ortama aktarmak ve kâğıda çizdirebilmektir.
Çizim sayfasının oluĢturulması, antet çizimi ve modelin teknik resim sayfasına
aktarılması için onunla ilgili bilgi ve becerileri öğrenmek gerekir. Bu becerileri; okumak,
tasarlamak, çizmek ve sonucunda da teknik resim sayfasında çıkarmak için Katı Modeli
Teknik Resim Sayfasına Aktarma modülünü öğrenmeniz gerekir.
Bu modülü aldığınızda iki boyutlu çizim sayfasını oluĢturmayı, antet çizimini ve farklı
antet hazırlama çeĢitlerini öğreneceksiniz. Bilgisayarda katı modeli teknik resim sayfasına
aktarmanın, amacını, önemini ve uygulamalarını yapabileceksiniz.
Ġki boyutlu resmi ve katıyı çizmeyi, bu çalıĢmaları değiĢik yazıcılardan yazdırma
uygulamalarını yapabileceksiniz.
Bu yüzden Katı Modeli Teknik Resme Aktarma Modülü, Bilgisayar Destekli Çizim
Dersinin de bir parçası olmasından dolayı bu alandaki bilgi ve becerileri bilmemiz gerekir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1

Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve tekniğe uygun katı modeli iki
boyutlu ortama aktararak kâğıda çizdirebilecektir.

ARAġTIRMA


Çevrenizdeki metal teknolojisi alanı ile ilgili iĢletmelerde teknik çizimle
uğraĢan kısımlarını ziyaret ederek bilgisayarda katı modeli iki boyutlu ortama
aktararak kâğıda çizdirebilmek için kullanılan bilgisayar programlarını
araĢtırınız.



Bilgisayar programının Katı Modeli Teknik Resme Aktarma bölümünün diğer
programlara göre olumlu ve olumsuzluklarını araĢtırınız.



Bilgisayar programının kullanıldığı iĢletmeleri ve kullanım nedenlerini
araĢtırınız.

1. KATI MODELĠ ĠKĠ BOYUTLU RESĠME
ÇEVĠRME
Ġmalatı yapılacak modelin montajını, detaylarını ve 3D parçaların resimlerini, 2D
resimleri olarak oluĢturulabilir.
Montajlar, detaylar ve parçaların resimleri dokümanlarda bağlantılı olup parça veya
montajda yapılan değiĢiklikler resim dokümanını da değiĢtirir.

1.1. Çizim Sayfasının OluĢturulması
Teknik resim sayfası açmak için Menü / Yeni / Teknik Resim tıklanır. Açılan
ÇalıĢma Sayfası Biçimi/Boyutu ön görünümünde(Resim 1.2:):
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Resim 1.1: Yeni belge görünümleri

Standart ÇalıĢma Sayfası Boyutu seçildiğinde:




Yalnız Standart Formatları Göster seçili olduğunda, çizim sayfalarına ait A1
(ISO: uluslararası standardizasyon örgütü), A2, A3 ve A4 formatlarından biri
seçilir.
Ön izleme kısmında seçilen formatlar görüntülenir.
Gözat kısmında farklı dosyalar istenilebilir.

Resim 1.2: ÇalıĢma sayfası



Özel ÇalıĢma Sayfası seçildiğinde Ön Ġzleme kısmında boĢ bir sayfa
görüntülenir. Bu sayfanın ölçülerini aktifleĢen kutucuklardan yazarak
kullanabiliriz. Dikey veya Yatay A4 Format konumlarını belirlemek için
kutucuklara ölçüler yazıldığında ön izlemede görüntülenir.
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a. Dikey

b. Yatay

Resim 1.3: ÇalıĢma sayfası biçimi

1.2. Standart Kâğıt Seçimi ve Antet Çizimi
Burada standart hazır formatlı kâğıt ebatları kullanıcı isteğine göre seçilir ya da
kullanıcı üzerinde değiĢiklik yaparak ( Örneğin Ģirket logosu, firma ismi vb. eklenmiĢ. )
saklanan formatlı sayfaların açılmasını sağlar. Bu tip bir formatlı sayfa oluĢturmak için önce
istenilen ölçüde bir formatlı sayfa açılır. Üzerinde değiĢiklikler veya eklemeler yapılarak
Ģablonu Dosya / Özel ÇalıĢma Sayfasını Kaydet komutuyla isteğe bağlı olarak istenilen
klasörde adlandırılarak saklanır.
Belirleyeceğimiz format ve ölçülerde bir sayfa oluĢturmak için:

ÇalıĢma Sayfası Biçimi/Boyutu / Özel ÇalıĢma Sayfası seçilir.

Menü / Düzenle / ÇalıĢma Sayfası Biçimi seçilir.

Dosya / Sayfa Yapısı Oryantasyon kısmından Dikey kutucuğu seçilir.

Resim 1.4: Sayfa yapısı
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Açılan Antetsiz sayfa üzerine KöĢe Noktası ile Dikdörtgen çizilir.
180x275mm ölçülerinde belirlenir.

Resim 1.5: Sayfa kenar ölçüleri






Sol çizgi seçilerek açılan Çizgi Özellikleri ön görünümünde:
Ek Parametreler kısmında sayfa kenar ölçüleri verilerek yazılır ve Tamam,
düğmesine tıklanır.
Araç Çubuğu / Çizgi Seçimi tıklanır ve çizgi kalınlığı seçilir.
Ölçülere göre çizgiler çizilir.

Resim 1.6: Antet çizimi

 Sayfa üzerine sağ tıklanır. Detaylandırmalar / Not seçilir.
 Belirtilen tanımlamalar yapılır. Tamam, düğmesine tıklanır.
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Resim 1.7: Antet yazıları






Pencerenin üst kenarında BileĢenden Çık
simgesini tıklanır.
Antet çizimi ve yazılar pasifleĢerek kullanıma hazırlanır.
Dosya / ÇalıĢma Sayfası Biçimini Kaydet tıklanır.
Açılan ön görünümde sheetformat Konumu seçilir Dosya Adı verilerek
Kaydet düğmesine tıklanır.

Resim 1.8: Antetli sayfanın kaydedilmesi

1.3. Modelin Teknik Resim Sayfasına Aktarılması
Teknik resim sayfasına aktarılacak montaj ve parça modellerin eklendiği bir
görünümü verir.
Teknik resim araç çubuklarını: Menü / Görünüm / Araç Çubukları / Teknik Resim,
veya sağ tıklanır açılan Araç Çubukları / Teknik Resim seçilir.
Modeller teknik resim sayfasına ikisi komut olarak ve modelin adını taĢıyarak toplam
üç yolla aktarılır.
Model Görünümü
Var olan bir parça veya montaja dayalı birbirinden ayrı ama ilgili parçaları veya
isimlendirilmiĢ bir görünüm ekler.
Model görünümünde, aktarılacak görünüĢlerin görünümleri tek olarak veya birden
fazla aktarabilir.
Menü / Ekle / Teknik Resim Görünümü / Model veya Araç Çubukları / Model
seçilir.
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Açılan ön görünümde:

Resim 1.9: Model görünümü menüsü

Oryantasyon bölümünde:



Standart Görünümler kısmında istenilen görünüĢlerin hangisine göre BakıĢ
Açısı verilmesini sağlar.
Sayfaya aktarmak istediğimiz montaj veya parça modellerin hangi yönünü Ön
görünüm olarak seçileceğini belirtiriz.

Resim 1.10: Ön görünüĢe göre yan görünüĢü aktarma
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Resim 1.11: Ön görünüĢe göre yan ve üst görünüĢü aktarma



Daha Çok Görünüm kısmında izometrik perspektif dıĢında, dimetrik ve
trimetrik perspektif seçenekler kutusu seçilebilir.

Resim 1.12: Ön görünüĢe göre Ġzometrik perspektif görünümü aktarma

Görüntü Stili bölümünde:

Tel Kafes: Bütün köĢeleri gösterir.

Arka Kenarları Göster: Görünmezleri gösterir. Ön, üst ve yan görünüĢlerin
aktarılmasında seçilir.

Arka Kenarları Gizle: Ġzometrik, dimetrik ve trimetrik görünümlerin
aktarılmasında seçilir.
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Gölgeli ve Kenarlı: Modelin normal görünümü olarak aktarılmak istenildiğinda
seçilir.
Gölgeli: Sadece gölgeli olarak aktarılmak istenildiğinde seçilir.

Ölçek bölümünde:

Belirtilen ölçek kullanılacak ise ÇalıĢma Sayfası Ölçeğini Kullan seçilir.

Özel Ölçek Kullan seçildiğinde, istediğimiz ölçek değerini seçeriz.
Ölçülendirme Tipi bölümünde:

YansıtılmıĢ ölçülendirme tipi; alınan ölçüdür.

Gerçek ölçülendirme tipi; kendi ölçüsüdür.
Kozmetik DiĢ Açma Görünümü bölümünde, kullanılacak vida diĢ resimlerinin
görüntüsünü belirtir.
Eklenen model görünümü üzerindeki düzenlemeler için ekli parça tıklanır. Açılan ön
görünümünde, gerekli düzenlemeler yapılır.
Standart 3’lü Görünüm
Üç standart görünüm ekler. Teknik resim sayfasına aktarılmak istenen üç görünüĢün
tamamını ekler.
Menü / Ekle / Teknik Resim Görünümü / Standart 3’lü Görünüm veya Araç
Çubukları / Standart 3’lü Görünüm, seçilir. Açılan ön görünümde;

Resim 1.13: Standart 3’lü görünüm menüsü
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Eklenecek Parça/Montaj bölümünde eklenecek model çift tıklanır veya Gözat
kısmından seçilerek eklenir.

Resim 1.14: Standart 3’lü görünüm görünüĢleri

 Eklenen model görünümü üzerindeki düzenlemeler için yine Teknik Resim
Görünümünde gerekli düzenlemeler yapılır.
YansıtılmıĢ Görünüm
Var olan bir görünümden yeni bir görünüm açarak yansıtılmıĢ bir görünüm ekler.
Önceden açılacak bir model görünümü üzerinden yansıtılmıĢ bir görünümü ekler.
Menü / Ekle / Teknik Resim Görünümü / YansıtılmıĢ Görünüm veya Araç
Çubukları / YansıtılmıĢ Görünüm seçilir. Açılan ön görünümde:
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Resim 1.15: YansıtılmıĢ görünüm menüsü




Seçenekler bölümündeki uygun kutucuklar seçilerek teknik resim sayfasına
geçilir.
Özellikle teknik resim sayfasına aktarılacak ek görünüĢler için uygundur.

Yardımcı Görünüm
Doğrusal bir objeden(kenar, çizim öbjesi vb.) yeni bir görünüm açarak yeni bir
görünüm ekler.
Önceden açılacak bir model görünümü üzerinden seçili olarak yardımcı bir görünüm
ekler.
Menü / Ekle / Teknik Resim Görünümü / Yardımcı Görünüm
Çubukları / Yardımcı Görünüm seçilir. Açılan ön görünümde:

Resim 1.16: Yardımcı Görünüm
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veya Araç



Önceden teknik resim sayfasına eklenen görünüm tıklanır.

Resim 1.17: Yardımcı görünümde ok adı ve iĢaretini verme






Ok bölümünde görünüm yönü seçilir.
Görünüm yönünün adı yazılır veya yeniden düzenlenir.
Seçenekler bölümündeki uygun kutucuklar seçilerek teknik resim sayfasına
geçilir.
Yardımcı Görünüm, özellikle teknik resim sayfasına aktarılacak ek görünüĢler
ve iĢaretleri için uygundur.

1.3.1.Ön
Ön görünüĢe göre diğer görünüĢler aktarılır. Bu iĢlemi:

Resim 1.18: Ön görünüm
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Oryantasyon bölümümden Ön görünüm seçilerek teknik resim sayfasına
eklenip Tamam tıklanır.
Aktarılacak bir görünüĢü Ön görünüme yerleĢtirmek için, Oryantasyon
bölümünde Standart Görünümler kısmından bir görünüm seçilir.
Sayfaya aktarılan görünüĢ üzerine tıklandığında açılan Teknik Resim
Görünümünde gerekli düzenlemeler yapılır.

1.3.2. Yan
Teknik resim kuralarına göre Ön görünüĢ ile beraber çizilir. Bunun için:

Resim 1.19: Yan görünüm



Sayfaya aktarılan ön görünüĢten sonra sağa doğru imleç çekildiğinde yan
görünüĢ aktarılmıĢ olur.

1.3.3. Üst
Teknik resim kuralarına göre Ön görünüĢ ile beraber çizilir. Bunun için sayfaya
aktarılan ön görünüĢten sonra aĢağıya doğru imleç çekildiğinde üst görünüĢ aktarılmıĢ olur.

Resim 1.20: Üst görünüm
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1.3.4. Perspektif
Teknik resim sayfasına aktarılan görünüĢlere göre veya sadece montaj olarak;
Ġzometrik, Dimetrik ve Trimetrik perspektif olarak aktarılabilir. Bunun için:


Bir montaj veya parça modeli belirlenir.

Resim 1.21: Ġzometrik perspektif




Açılan ön görünümdeki Oryantasyon bölümümden Ġzometrik görünüm seçilir
ve gerekli düzenlemeler yapılır.
Teknik resim sayfasına aktarılır.

1.3.5. Çizim Ölçeği
Aktarılacak montaj ve parça modellerin, ölçü boyutlarında teknik resim sayfasına
yerleĢtirilmesini gösterir. Ölçek görünüĢ seçilerek veya sayfaya aktarılırken uygulanabilir.
Açılan Teknik Resim Görünümünde:
 Özel Ölçek Kullan kısmında:



Model metin ölçeği seçilerek kullanılır.
Aynı sayfa üzerinde iĢlemler yapılabilir.
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Resim 1.22: Ölçek çeĢitleri

Resim 1.23: Farklı ölçeklerin kullanımı

1.3.6. Ölçülendirme
Teknik resim sayfalarındaki montaj ve parça modellerin ölçülendirilmesinde
kullanılır.
OluĢturulacak ölçülendirme için görünüĢ seçilir, sağ tıklanıp açılan pencereden:
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Resim 1.24: Ölçülendirme çeĢitleri

 Akıllı ölçülendirme: Görünümde seçilen yerlerin ölçülendirilmesini sağlar.
Görünümdeki bir doğru seçilir

Ölçü oluĢurken ölçülendirme ön görünümünü, yeni komutlar ile birlikte
değiĢir.

Değer bölgesinde (Resim 1.26):

Ölçülendirme Metni kısmındaki metin, iĢaret ve Ģekillerin seçimi
yapılır.

Ölçü çizgisi üzerinde yazılmak istenilen iĢaret ve metinleri <DIM>
kutucuğu yerine yazılarak düzenlenir.

Resim 1.25: Akıllı ölçülendirme uygulaması
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Resim 1.26: Akıllı ölçülendirmede değer bölgesi



Liderler bölgesinde (Resim 1.27):

Tanık/Lider Göster kısmında ölçü okunun konumu ve uç
özellikleri düzenlenir.

Lider Stili kısmında çizgi çeĢidi ve kalınlığı düzenlenir.

Özel Metin Konumu kısmında ölçü metinin konumu düzenlenir.



Diğer bölgesinde (Resim 1.28):

Birimlerin Üzerine Yaz kısmında ölçülerin uzunluk birimleri
seçilir.
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Resim 1.28:Diğer bölgesi

Resim 1.27: Lider bölgesi

Metin Yazı Tipi kısmında ölçülendirmenin yazı tipi seçilir. Yazı Tipi Kutusundan
özellikleri belirlenir.

Resim1.29: Diğerler bölgesinde düzenlenen yazı tipi
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 Daha çok ölçülendirme:
 Yatay: Sadece yatay konumda istenilen ölçülendirmeleri yapar. Yatayda
veya dikeyde açı ölçüsü vermek için önce diğer kenar sonra istenilen açı
kenarı seçilir.

Resim 1.30: Yatayda aç



Dikey: Sadece dikey konumda istenilen ölçülendirmeleri yapar.

Resim1.30: Dikeyde açı ölçüsü



Taban çizgisi: Ġlk seçilen taban konumuna göre istenilen ölçülendirmeleri
yapar. Diğer tabanlara göre ölçülendirmek için yeniden seçilmelidir.

Resim1.31: Taban ölçüsü
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Ordinat: Ġlk seçilen kenar veya noktaya göre ordinat ölçülendirmelerini
yapar. Bir daha ölçülendirmek için yeniden seçilmelidir.
Yatay ve dikey konumlara göre ordinatlı ölçülendirme Ģeklidir

Resim1.32:Yatay ve dikey ordinat ölçüsü

 Sadece dikey ordinat ölçülendirme Ģeklidir.

Resim1.33: Dikey ordinat ölçüsü
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Sadece yatay ordinat ölçülendirme Ģeklidir.

Resim1.34: Yatay ordinat ölçüsü




Yatay ve dikey ordinat: Seçilen kenar veya noktaya göre yatay ile dikey
ordinat ölçülendirmelerini yapar.
Pah: GörünüĢlerin pah ölçülendirmelerini yapar.

Resim1.35: Yatay ordinat ölçüsü

1.3.7. Kesit ve Detay GörünüĢ
Teknik resim sayfasına aktarılan montaj ve parça modellerin kesit alma ve
detaylandırma görünüĢlerin görünmeyen bölgelerin çizimini görünüĢler üzerinden ortaya
çıkarır.
Kesit görünümü
GörünüĢleri bir kesit çizgisi ile keserek bir kesit görünümü ekler. Tam kesit olarak
adlandırılır.
Önceden açılacak bir model görünümü üzerinden seçili olarak kesiti alınmıĢ bir
görünüm ekler.
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Menü / Ekle / Teknik Resim Görünümü / Kesit görünümü veya Araç Çubukları,
Kesit Görünümü, seçilir. Açılan ön görünümde:

Resim1.36: Kesit görünümü




Önceden teknik resim sayfasına eklenen görünüĢ hazırlanır.
Kesit görünümü seçilir ve imleç çizgi komutu olarak belirlenir. GörünüĢün
üzerinden kesit alma çizgisi çizilir.

Resim1.37: Kesit alma çizgisi
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Açılan Kesit Görünümü penceresinden gerekli düzenlemeler yapılır.

Resim1.38: Kesit görünüm özellikleri



GörünüĢ üzerinden imleç hareketi ile konum seçilme iĢlemine göre aktarılır.

Resim1.39: Kesit alma iĢlemi




Kesit Çizgisi bölgesindeki kutucuğunda otomatik olarak yazılır veya metin
yazarak uygulanır(Resim 1.36).
Görüntü Stili bölgesindeki Arka Kenarları Gizle seçilir.
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Tamam, düğmesine tıklanır.

Resim1.40: Kesit alma

HizalanmıĢ kesit görünümü
Özellikle eksenli görünüĢlerin görünmeyen bölgelerinin gösterilmesinde kullanılır.
Önceden açılacak bir model görünümü üzerinden seçili olarak kesiti alınmıĢ bir görünüm
ekler. Yarım kesit olarak adlandırılır.
Menü / Ekle / Teknik Resim Görünümü / Kesit görünümü veya Araç Çubukları
/ Kesit Görünümü, seçilir. Açılan ön görünümde:
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Resim1.41:Yarım kesit alma



Önceden teknik resim sayfasına eklenen görünüĢ hazırlanır.

Resim1.42: Model ölçüleri

 HizalanmıĢ Kesit Görünümü seçilir ve ve imleç çizgi komutu olarak belirlenir.
GörünüĢün üzerinden kesit alma çizgisi çizilir.
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Resim1.41:Yarım kesit alma çizgi yeri




Açılan Kesit Görünümü penceresinden gerekli düzenlemeler yapılır.
GörünüĢ üzerinden imleç hareketi ile konum seçilme iĢlemine göre aktarılır.

b. Kesitin oluĢması

a. Kesit çizgisi seçimi

Resim1.42: HizalanmıĢ kesit alma





Kesit Çizgisi bölgesindeki kutucuğunda otomatik olarak yazılır veya metin
yazarak uygulanır.
Görüntü Stili bölgesindeki Arka Kenarları Gizle seçilir.
Tamam, düğmesine tıklanır.
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Bölgesel kesit
Var olan bir görünümün iç detaylarını ortaya çıkaracak Ģekilde bir bölgesel kesit ekler.
Teknik resim sayfasına aktarılan montaj ve parça modellerin karmaĢık, görünmeyen
detayları görünecek gibi görülmesi için kullanılan komuttur.
Menü / Ekle / Teknik Resim Görünümü / Bölgesel Kesit veya Araç Çubukları /
Bölgesel Kesit, seçilir.


Sayfaya model görünümü aktarılır ve Bölgesel Kesit Ģeçilir.

Resim1.43: Bölgesel kesit alma



Spline çizgi komutu olan imleç ile bölgesel kesit görünümü çizilerek kapalı bir
Ģekil oluĢturulur.

Resim1.44: Bölgesel kesit görünüm seçimi
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Kesit görünümü özellikleri tablosu aktifleĢtirilir ve Tamam, seçilir.

Resim1.45: Bölgesel kesit yerleri özellik tablosu



Tekrar açılan Bölgesel Kesit ön görünümünde:
 Derinlik Referansı kısmı aktif iken modelde bölgesel kesit için bir çizgi
seçilir.
 Derinlik kısmına değer girilir.

Resim1.46: Bölgesel kesitin derinlik değeri

 Tamam, seçilir.
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Resim1.47: Bölgesel kesitin uygulanması

Detay görünüm
Bir görünümün bir kısmının genellikle daha büyük ölçekte olan detay görüntüsünü
ekler.
Teknik resim sayfasına aktarılan montaj, parça modellerin karmaĢık ve küçük
görünümlerin detaylarını daha büyük ölçekli göstermek için kullanılan komuttur.
Menü / Ekle / Teknik Resim Görünümü / Detay Görünümü
Çubukları / Detay Görünümü, seçilir.

Sayfaya model görünümü aktarılır ve Detay Görünümü Ģeçilir.
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veya Araç

Resim1.48: Detay görünümü



Model üzerinde detaylandırılmak istenen kısım Daire içine alınır.

Resim1.49: Detay kısmını seçme





Daire içine alınan detay görünüĢ, seçildiği modele yakın bir bölgeye bırakılır.
Detay görünüĢ seçilir, açılan ön görünümde ölçek belirlenip seçilir.
Tamam, düğmesine tıklanır.

Resim1.50: Ölçek belirleme

1.3.8. BakıĢ Yönü
Teknik resim sayfasına aktarılan montaj ve parça modellerin perspektif ve
görünüĢlerinin aktarılma bakıĢını ortaya çıkarır.
KarmaĢık montaj model veya parçaların çiziminde bakıĢ açısına ihtiyaç duyulur.

30

Model Görünümü ön görünümündeki; Oryantasyon bölgesindeki Standart
Görünümlerin seçimi bakıĢ açısını sayfaya aktarır.



Önce görünüĢlerden Ön görünüm seçilir sonra bu görünüme göre perspektifin
bakıĢ açısı belirlenir.
Belirlenen Ön, Yan ve Üst görünüme göre farklı bakıĢ açıları olur.

Resim1.51: Kesit alma

 Ön görünüm olarak sol yan görünüĢün seçilmesinde oluĢan ön ve üst görünüĢ bakıĢ
açısıdır.

Resim1.52: Altan bakıĢ açısına göre görünüĢler
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Ön ve üst görünüĢe göre belirlenen izometrik perspektiftir.

Resim1.53: Alttan bakıĢ açısına göre izometrik perspektif



Ön görünüm olarak ön görünüĢün seçilmesinde oluĢan ön ve üst görünüĢ ile
belirlenen izometrik bakıĢ açısıdır.

Resim1.54: Üstten bakıĢ açısına göre ön, üst ve izometrik görünümler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda ölçülendirilmiĢ olarak verilen Teknik Resim A4 Dikey Levha resmini
bilgisayarda çiziniz.

ĠġLEM BASAMAKLARI

ÖNERĠLER

 Temiz ve düzenli olunuz.
 Çizim araç ve gereçlerini hazır hale
getiriniz.

 Çizimde kullanmanız gereken araç
çubuklarını açınız.

 Bilgisayar programını yapılacak çizime
ve ölçülendirmeye göre ayarlayınız.

 Yapacağınız çizim için öncelikle bir
iĢlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha
basit yapabilirsiniz.

 Sayfayı oluĢturma iĢlem sıralarını
belirleyiniz.
 Sayfayı farklı biçimde kaydediniz

 Yaptığınız sayfayı oluĢturma iĢlemleri
için öğretmeninizin söyleyeceği bir
klasöre isim vererek kaydediniz.

 AĢağıdaki gösterilen iĢlem basamaklarını  Kaydetme iĢlemini sayfayı oluĢturmaya
takip ederek resmi tamamlayınız.
baĢladığınız andan itibaren yapınız ve
bunu iĢleminiz ilerledikçe belli
aralıklarla tekrar ediniz
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Çizim araç ve gereçlerini hazır hâle getirdiniz mi?
Bilgisayar
programını
yapılacak
çizime
ve
ölçülendirmeye göre ayarladınız mı?
Çizimin iĢlem sırasını belirlediniz mi?
Resmi doğru çizdiniz mi?
Ölçülendirme iĢlemlerini yaptınız mı?
Çizimi kontrol ederek çizim üzerindeki çizgilerin
eksikliğini, fazlalığını giderdiniz mi?
Büküm iĢlemlerini gerçekleĢtirebildiniz mi?
ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Uygulama Faaliyetine” geçiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda çizilen ve ölçülendirilen Çift Borulu FlanĢ resmini bilgisayarda:




Teknik resim sayfasına üç görünüĢünü ve Ġzometrik perspektifini aktarınız.
Ön görünüĢte kesit görünümünü alınız.
GörünüĢleri ölçülendiriniz.
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ĠġLEM BASAMAKLARI

ÖNERĠLER

 Temiz ve düzenli olunuz.
 Çizim araç ve gereçlerini hazır hâle
getiriniz.

 Çizimde kullanmanız gereken araç
çubuklarını açınız.

 Bilgisayar programını yapılacak çizime
ve ölçülendirmeye göre ayarlayınız.

 Yapacağınız çizim için öncelikle bir
iĢlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha
basit yapabilirsiniz.

 Sayfaya aktarma iĢlem sırasını
belirleyiniz.
 Sayfayı kaydediniz

 Yaptığınız sayfaya aktarma iĢlemleri
için, öğretmeninizin söyleyeceği bir
klasöre isim vererek kaydediniz.

 AĢağıdaki gösterilen iĢlem basamaklarını  Kaydetme iĢlemini sayfaya aktarma
takip ederek resmi tamamlayınız.
baĢladığınız andan itibaren yapınız ve
bunu iĢleminiz ilerledikçe belli
aralıklarla tekrar ediniz
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ĠġLEM BASAMAKLARI
 Ölçüleri ile birlikte verilen montaj modelin parçalarını
ve montajını bilgisayarda katı modelleme ile
oluĢturunuz.
 Klasör ve dosyaları adlandırarak kaydediniz.
 ÇalıĢma sayfası biçiminde A4(ISO) tıklayınız, özel
çalıĢma sayfa boyutu seçiniz.
 Tamam, düğmesine tıklayınız.

ÖNERĠLER
 Araçlar / Seçenekler /
Yedekle / Otomatik
kurtar / Oto.kurtarma
bilgisini kaydet / 2 dakika
(tercih) / Tamam.

 Açılan sayfaya Model Görünümünden hazırlanan
montaj modeli seçiniz.
 Teknik resim sayfasına ön ve üst görünümü aktarınız.
 Tekrar kaydediniz.

 Tekrar kaydediniz.
 Kesit Görünümü seçiniz. Üst görünüĢ üzerine yataya
paralel eksen çizgisi çiziniz.

37

 Açılan ön görünümde Görüntü Stili kısmındaki arka
kenarları gizliyi seçiniz.

 Tekrar kaydediniz.

 Ön görünüĢte kesit görünümü yerleĢtiriniz.
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 Eksen yerlerine yardımcı çizgileri çiziniz.

 Açılan Çizgi Özellikleri ön görünümündeki
Seçenekler kısmındaki Yardımcı Olarak kutucuğu
iĢaretleyiniz.
 Tamam, düğmesini tıklayınız.

 Tekrar kaydediniz.

 Tekrar kaydediniz.

 Çap, yarıçap ve yay ölçülendirmeleri için sayfa
üzerinde sağ tıklayıp açılan ön görünümde Akıllı
Ölçülendirmeyi kullanarak yapınız.
 Kaydediniz.
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 Doğrular ve eksen ölçülendirmeleri için sayfa üzerinde
sağ tıklayıp açılan ön görünümde Daha Çok
Ölçülendirme komutlarını kullanarak yapınız.

 Tamam, düğmesini tıklayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getirdiniz mi?

Evet

Hayır

2. Bilgisayar programını yapılacak çizime ve
ölçülendirmeye göre ayarladınız mı?
3. Sayfaya aktarma iĢlem sırasını belirlediniz mi?
4. Kesit almayı yaptınız mı?
5. Ölçülendirme iĢlemlerini yaptınız mı?
6. Çizimi kontrol ederek çizim üzerindeki çizgilerin
7. eksikliğini, fazlalığını giderdiniz mi?
8. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Uygulama Faaliyetine ” geçiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda ölçülendirilmiĢ olarak verilen Kaynak Temrini Tutma Aparatı resmini
bilgisayarda:

Teknik resim sayfasına üç görünüĢünü ve izometrik perspektifini aktarınız.

Ön görünüĢte kesit görünümünü alınız.

GörünüĢleri ölçülendiriniz.
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ĠġLEM BASAMAKLARI

ÖNERĠLER

 Temiz ve düzenli olunuz.
 Çizim araç ve gereçlerini hazır hâle
getiriniz.

 Çizimde kullanmanız gereken araç
çubuklarını açınız.

 Bilgisayar programını yapılacak çizime
ve ölçülendirmeye göre ayarlayınız.

 Yapacağınız çizim için öncelikle bir
iĢlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha
basit yapabilirsiniz.

 Sayfaya aktarma iĢlem sırasını
belirleyiniz.
 Sayfayı kaydediniz

 Yaptığınız sayfaya aktarma iĢlemleri
için öğretmeninizin söyleyeceği bir
klasöre isim vererek kaydediniz.

 AĢağıdaki gösterilen iĢlem basamaklarını  Kaydetme iĢlemini sayfaya aktarma
takip ederek resmi tamamlayınız.
baĢladığınız andan itibaren yapınız ve
bunu iĢleminiz ilerledikçe belli
aralıklarla tekrar ediniz
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ĠġLEM BASAMAKLARI
 Resmi verilen katı montaj modeli oluĢturunuz.
 Teknik resim sayfasını hazırlayınız.
 YerleĢtirmeyi Göster araç çubuğundan model
görünümünü seçiniz, eklenecek parça kısmında göz
attan montaj modeli seçiniz.

ÖNERĠLER
 Araçlar / Seçenekler /
Yedekle / Otomatik kurtar /
Oto.kurtarma bilgisini
kaydet / 2 dakika (tercih) /
Tamam.

 Tekrar kaydediniz.

 Tekrar kaydediniz.
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 Açılan ön görünümde istenilen düzenlemeleri
yapınız.
 Oryantasyon kısmında ön görünümü seçiniz.

 Tekrar kaydediniz.

 Tekrar kaydediniz.

 Tekrar model görünümünü seçiniz, eklenecek
parça kısmında göz attan montaj modeli seçiniz.
 Oryantasyon kısmında, izometrik perspektif
görünümü seçiniz.

 YerleĢtirmeyi göster araç çubuğunda kesit
görünümü seçiniz.
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 Yan görünüĢ dikey merkezine eksen çiziniz.
 Tekrar kaydediniz.

 Tekrar kaydediniz.

 Açılan penceredeki kutucukları seçiniz.

 Kaydediniz.
 Kesiti alınan ön görünümü aktarınız.

 Eksen yerlerine yardımcı çizgileri çiziniz.
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 Sayfa üzerinde sağ tıklayıp açılan ön görünümde
Akıllı Ölçülendirmeyi kullanarak yapınız.
 Sayfa üzerinde sağ tıklayıp açılan ön görünümde
Daha Çok Ölçülendirme komutlarını kullanarak
yapınız.

 Tamam, düğmesini tıklayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Değerlendirme Ölçütleri
Çizim araç ve gereçlerini hazır hâle getirdiniz mi?
Bilgisayar programını yapılacak çizime ve ölçülendirmeye
göre ayarladınız mı?
Sayfaya aktarma iĢlem sırasını belirlediniz mi?
Kesit almayı yaptınız mı?
Ölçülendirme iĢlemlerini yaptınız mı?
Çizimi kontrol ederek çizim üzerindeki çizgilerin eksikliğini,
fazlalığını giderdiniz mi?
ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. Yeni bir teknik resim sayfası açmak için menüden hangi komutlar kullanılır?
A) Dosya / Aç
B) Dosya / Kaydet
C) Dosya / Gönder
D) Dosya / Yeni
2. Standard 3 görünüm komutu ne iĢe yarar?
A) Resmin kesitini alır.
B) Resimden detay çıkartır.
C) Resmi ölçülendirir.
D) Seçilen parçanın 3 görünüĢünü çıkartır.
3. Teknik resim sayfasında akıllı ölçülendirme iĢlemi hangi komut sembolü ile yapılır?
A)
B)
C)
D)
4. Teknik resim sayfasında dikey ordinat ölçülendirme iĢlemi hangi komut sembolü ile
yapılır?
A)
B)
C)
D)
5. Teknik resim sayfasında taban ölçüsü iĢlemi hangi komut sembolü ile yapılır?
A)
B)
C)
D)
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6. Teknik resim sayfasında pah ölçülendirme iĢlemi hangi komut sembolü ile yapılır?
A)
B)
C)
D)
7. Tam kesit görünüĢü çıkarma iĢlemi hangi komutla yapılır?
A) Kesit görünümü
B) Bölgesel kesit
C) HizalanmıĢ kesit görünümü
D) Detay görünüm
8. Yarım kesit görünüĢü çıkarma iĢlemi hangi komutla yapılır?
A) Kesit görünümü
B) Bölgesel kesit
C) HizalanmıĢ kesit görünümü
D) Detay görünüm
9. Belirli bir kısmı kesit alınmıĢ görünüĢü çıkarma iĢlemi hangi komutla yapılır?
A) Kesit görünümü
B) Bölgesel kesit
C) HizalanmıĢ kesit görünümü
D) Detay görünüm
10. Bir montaj veya parça modelin büyütülerek hazırlanmıĢ görünüĢü hangi komutla yapılır?
A) Kesit görünümü
B) Bölgesel kesit
C) HizalanmıĢ kesit görünümü
D) Detay görünüm
11. Teknik resim sayfasında yatay ölçülendirme iĢlemi hangi komut sembolü ile yapılır?
A)
B)
C)
D)
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12. Teknik resim sayfasında ordinat ölçülendirme iĢlemi hangi komut sembolü ile yapılır?
A)
B)
C)
D)
13. Teknik resim sayfasında dikey ölçülendirme iĢlemi hangi komut sembolü ile yapılır?
A)
B)
C)
D)
14. Teknik resim sayfasında yatay ordinat ölçülendirme iĢlemi hangi komut sembolü ile
yapılır?
A)
B)
C)
D)
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

Teknik resim olarak aktardığı katı modelin yazıcıdan/plotterdan çıktısını alarak TS 88
göre kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizdeki metal teknolojisi alanı ile ilgili iĢletmelerde teknik çizimle
uğraĢan kısımlarını ziyaret ediniz.



Bilgisayarda katı modeli iki boyutlu ortama aktararak kâğıda çizdirebilmek için
kullanılan bilgisayar yazıcılarını araĢtırınız.



Çevrenizde teknik çizimle uğraĢan firmaları ziyaret ederek bilgisayarda çizilmiĢ
resimlerin nasıl ve hangi tür kâğıtlara çizdirildiğini araĢtırınız, rapor halinde
sınıfta sunu yapınız.

2. ĠKĠ BOYUTLU RESMĠ KATIYA
ÇĠZDĠRME
2.1. Baskı Ön Ġzleme
Teknik resim sayfasına aktarılan çizimlerin yazıcıdan nasıl bir görüntü ile
yazdırılacağını görmek için kullanılan komuttur.
Menü / Dosya / Baskı Ön Ġzleme
seçilir.
Baskı ön izleme iĢlemlerini uygulama basamakları Ģunlardır.

Önceden teknik resim sayfasına aktarılan montaj veya parça model resmi
seçilir.

Baskı ön izleme komutu Ģeçilir, açılan ön görünümde:
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Resim 2.1: Baskı ön izleme sayfası



Baskı ön izleme araç çubuklarından aktif olanları kullanılır.
 YakınlaĢtır: Resim görünümleri daha büyük boyutlarda görülür.
 Kapat: Baskı ön izlemeden çıkılır.
 Yazdır: Yazıcıya yazdırma iĢlemine geçilir.

2.2. Yazıcı Ayarları
Teknik resim sayfasına aktarılan resmin, yazdırmayı ayarlama düzenlemeleri yapılır.
Yazıcı ayarlamaları için;



Baskı ön izleme görünümünde iken Yazdır seçilir veya Menü / Yazdır
tıklanır.
Açılan ön görünümde:

Resim 2.2: Yazdır ön görünümü
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Sistem yazıcısı kısmındaki isim yerine yazdırılacak Yazıcı seçilir.
Baskı kalitesi, hologram vb. özellikler kısmı seçilerek açılan pencereden yazıcı
ayarları düzenlenir.
Sayfa konumu (oryantasyon), boyutu, sığdırma ölçeği ve teknik resim rengi
(arka fon) için sayfa yapısı kısmı seçilerek, açılan pencereden yazıcı ayarları
düzenlenir.

Resim 2.3: Yazdır ön görünümünde sayfa yapısı kısmı



Yazıcı ayarlamaları bitirildiğinde ön izleme seçilerek bir kontrol daha yapılır.

2.3.Yazdırma



Teknik resim sayfasındaki çizim, Yazdırılma iĢlemine hazır olarak geldiğinde
Tamam düğmesine tıklanarak baĢlatılır.
Yazıcıdan alınan çıktıya son bir kontrol yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale
gelir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda öğrenme faaliyeti-1’de verilen uygulama-3 resmi olan Kaynak Temrini
Tutma Aparatın:

Teknik resim sayfasına aktarılmıĢ görünümüne Baskı Ön Ġzleme uygulayınız.

Hazırlanan bir yazıcıdan Yazıcı Ayarlarını yapıp Yazdırma iĢlemini
uygulayınız.
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ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Temiz ve düzenli olunuz.
 Çizimde kullanmanız gereken araç
çubuklarını açınız.

 Çizim araç ve gereçlerini hazır hâle
getiriniz.

 Yapacağınız çizim için öncelikle

 Bilgisayar programını yapılacak çizime
ve ölçülendirmeye göre ayarlayınız.

 bir iĢlem sırası belirlerseniz çiziminizi
daha basit yapabilirsiniz.

 Sayfaya aktarma iĢlem sırasını
belirleyiniz.
 Yazıcıyı kaydediniz
 AĢağıdaki gösterilen iĢlem basamaklarını
takip ederek yazdırmayı tamamlayınız.

 Yaptığınız sayfaya aktarma iĢlemleri için
öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre
isim vererek kaydediniz.
 Yazdırma iĢlemini baĢladığınız andan
itibaren yapınız ve bunu iĢleminiz
ilerledikçe belli aralıklarla tekrar ediniz.
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 Teknik resim sayfasına aktarılmıĢ olan resme baskı ön
izleme için:
 Araçlar /
 Menü / Dosya / Baskı Ön Ġzleme seçilir.
Seçenekler /
 Açılan ön görünümde son kontrol için
Yedekle /
YakınlaĢtır kısmı seçiniz.
Otomatik kurtar /
Oto.kurtarma
bilgisini kaydet /
2 dakika (tercih) /
Tamam.

 Tekrar
kaydediniz.

 YakınlaĢtır komutu ile büyütülen resmi
inceleyiniz.
 Yazdır, komutunu seçiniz.
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Yazıcıyı seçiniz.
 Kaydediniz.
Özellikler kısmındaki istenilen düzenlemeleri
yapınız.
Sayfa yapısındaki kâğıt boyutu ve konumunu
düzenleyiniz.

Tamam, düğmesine tıklayınız.
Yazıcıdan alınan çıktıya son bir kontrol yapınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Çizim araç ve gereçlerini hazır hâle getirdiniz mi?

Evet Hayır

2. Bilgisayar programını yapılacak çizime ve ölçülendirmeye göre
ayarladınız mı?
3. Yazdırma iĢlem sırasını belirlediniz mi?
4. Yazıcı ayarlamalarını yaptınız mı?
5. Sayfa yapısının düzenlemelerini yaptınız mı?
6. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Teknik resim sayfasına aktarılan çizimlerin yazıcıdan nasıl bir görüntü ile
yazdırılacağını görmek için kullanılan komuttur.
Yukarıda belirtilen tanım aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Yazdır
B) Baskı ön izleme
C) Yazıcı ayarları
D) YakınlaĢtır

2.

Teknik resim sayfasına aktarılan resmin, yazdırmayı ayarlama düzenlemelerinde
kullanılan komuttur.
Yukarıda belirtilen tanım aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Yazdır
B) Baskı ön izleme
C) Yazıcı ayarları
D) YakınlaĢtır

3.

Sayfa boyutu, sığdırma ölçeği ve teknik resim rengini (arka fon) düzenleyen komut
kısmı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Sayfa yapısı
B) Baskı ön izleme
C) Özellikler
D) Sistem yazıcısı

4.

Yazdır penceresinde, yazıcıyı tanımlamak için hangi kısım düzenlenir?
A) Yazdır
B) Baskı ön izleme
C) Yazıcı
D) Sistem yazıcısı

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıda çizilen ve ölçülendirilen Bayrak Direği Ġp Çekme Makarası resmini
bilgisayarda:





Teknik resim sayfasına ön, yan ve üst görünüĢleri ile izometrik perspektifini
aktarınız.
Üst görünüĢü tam kesit olarak alınız.
GörünüĢleri ölçülendiriniz.
Yazıcıdan yazdırma iĢlemini uygulayınız.
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ĠġLEM BASAMAKLARI

ÖNERĠLER
 Temiz ve düzenli olunuz.

 Çizim araç ve gereçlerini hazır hâle
getiriniz.

 Çizimde kullanmanız gereken araç
çubuklarını açınız.

 Bilgisayar programını yapılacak çizime
ve ölçülendirmeye göre ayarlayınız.

 Yapacağınız çizim için öncelikle bir
iĢlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha
basit yapabilirsiniz.

 Sayfaya aktarma iĢlem sırasını
belirleyiniz.

 Yaptığınız sayfaya aktarma iĢlemleri için
öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre
isim vererek kaydediniz.

 Yazdırma iĢlem sırasını belirleyiniz.
 Sayfayı kaydediniz.
 AĢağıdaki gösterilen iĢlem basamaklarını
takip ederek resmi tamamlayınız.

 Yazdırma iĢlemine baĢladığınız andan
itibaren yapınız ve bunu iĢleminiz
ilerledikçe belli aralıklarla tekrar ediniz.

DEĞERLENDĠRME
Modül ile kazandırılmak istenilen yeterliğin kazanılıp kazanılmadığını ya da ne derece
kazanıldığını (kazandırılacak davranıĢların tamamını kapsayan) ölçebilen modül sonunda
öğrencinin kendini değerlendireceği ölçme ve değerlendirme aracı hazırlanmalıdır.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

D
D
A
D
B
C
A
C
B
D
A
B
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
D
A
D
B
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