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AÇIKLAMALAR 
ALAN Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 

DAL/MESLEK Mobilya İskeleti ve Döşemesi 

MODÜLÜN ADI Koltuk Çizimi 

MODÜLÜN TANIMI 
Koltuğun ölçü, net resimleri, kesit, detay resimleri, 

perspektif çizimi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Koltuk çizimi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci; gerekli ortam sağladığında bu modülle düzgün, 

ölçüsünde, kurallara uygun olarak koltuk çizimi 

yapabilecektir. 

Amaçlar 
1. Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak 

düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak koltuk 

iskeleti net resmini ve perspektifini çizebileceksiniz. 

2. Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak 

düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak koltuk 

kesitlerini çizebileceksiniz. 

3. Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak 

düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak koltuk detay 

resmini çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı veya gerçek çalışma ortamı 

Donanım: Mobilya üretiminde kullanılan temel makineler, el 

takımları. 

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 vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili öğrenci; 

 

Mobilya üretimi sektör olarak Türkiye’de hızla gelişmekte ve büyümektedir. 

Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi 

miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Mobilya iç mekan tasarımı alanı mekânların 

kullanışlığını, estetik değerleriyle yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerin sıcak, sevimli ve 

renkli bir ortam haline gelmesini sağlar. Bu alan sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya 

çıkarır. Alanda ahşap ve ahşap ürünleriyle birlikte boya, renk, cam, plastik, çelik ve metal 

gibi gereçler de kullanılmaktadır. 

 

Günümüzde herhangi bir mesleği öğrenmek, mutlaka uygulamalı bilimsel eğitimden 

geçmeyi zorunlu hale getirmektedir. Artık hiçbir meslek ilk öğrenildiği şekilde kalmamakta, 

sürekli alanında yenilenmeyi gerektirmektedir. 

 

İşletmeler, ürettikleri ürünün resim çizme aşamalarında gereken titizliği göstermek 

zorundadırlar. Bunun için koltuk iskeleti çizimi  işlemlerinin temiz ve kurallara uygun olarak 

yapılması şarttır.  

 

Burada önemli olan gelişen çizim teknolojilerini sürekli takip edip alanınızda 

uygulamanız ve gelişen yeniliklere ayak uydurabilmenizdir. Konuyla ilgili değişik çizim 

örnekleri çizeceksiniz. Bu örnekleri biraz daha çoğaltmanız mümkündür. 

 

Bu modülü tamamladığınızda;koltukların net resimlerini çizip ölçülendirdikten sonra 

desen ve gölgelendirme yapmayı,net resim üzerinde kesit ve detayları gösterebilmeyi,ölçekli 

kesit ve detay resmi çizebilmeyi ve kesitleri tarayabilmeyi öğreneceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında çizim ve ölçü alma araç 

ve gerecini kullanarak düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak koltuğun net resmi ve 

perspektifini çizebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Evinizde ve çevrenizdeki koltuk iskeletlerini inceleyerek özellik ve 

farklılıklarını not alınız. 

 Satış mağazalarını dolaşarak farklı alanlar için tasarlanmış koltuk iskeletlerini 

inceleyerek özellik ve farklılıklarını not alınız. 

 Edindiğiniz bilgi ve izlenimleri sınıfta akadaşlarınızla tartışınız. 

 

 

1. KOLTUK NET RESMİ ÇİZİMİ 
 

1.1. Net Resmin Çizilmesi 
 

Net resmin çizimine başlanmadan önce her zaman olduğu gibi yapılması gereken 

hazırlıklar mutlaka yapılmalıdır. Yapılacak çizime uygun özellikte ve boyutta kâğıt alarak 

masa tablasına köşelerinden şeffaf bantla bağlanır. Kâğıdın çizim süresince yerinden 

oynamayacağına emin olunur. Bunun için kâğıt düzgünce yayılmalı ve köşelere doğru 

gerdirilerek boşluk kalması engellenmelidir (Çizim1.1). 

   

Çizim 1.1: Kağıdın masaya bağlanması 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Kâğıdın masa üzerindeki konumuna da dikkat edilmelidir. Kâğıt üst ve alt kenarı T 

cetveli ile kontrol edilerek paralel duruma getirilmelidir. 

 

Çizim 1.2: Kağıdın paralel hale getirilmesi 

Kâğıdı masaya bağlama işlemi tamamlandıktan sonra kâğıt boyutuna göre yapılacak 

çizimin ölçeğine karar verilir. Bu ölçek genellikle 1/10, 1/20, 1/2 seçeneklerinden birisidir. 

 

Net resmin çiziminde unutulmaması gereken bir nokta da özel bir durum olmadığı 

sürece kâğıdın sol üst köşesinden çizime başlanmasıdır. Bu kural dikkate alınarak yer 

çizgisini oluşturacak yardımcı bir doğru çizilir. Bu yardımcı doğru üzerine daha sonra net 

resmin ön ve yan görünüşünü oturtulacaktır(Çizim1.3). 

 

Çizim 1.3: Çizilecek net resmin yerinin belirlenmesi 

Bu yönergeler doğrultusunda ön görünüş ölçekli olarak kağıt üzerine çizilir. Ön 

görünüşü ve diğer görünüşleri çizerken kalınlaştırma işlemi daha sonraya 

bırakılır(Çizim1.4). 
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Çizim 1.4: Ön görünüşün çizilmesi 

Ön görünüş çizimi bittikten sonra ölçü ve ölçekler konusunda anlatılanlar 

doğrultusunda ölçülendirme için gerekli boşluklar bırakılır. 

 

Ön görünüşe yatay doğrultuda yan görünüşü, ön görünüşe dikey doğrultuda ise üst 

görünüşü çizerek çizim tamamlanır(Çizim1.5). 

 

Çizim 1.5: Ön görünüşe yan ve üst görünüşün eklenmesi 
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1.2. Ölçülendirilmesi 
 

1/10 ve 1/20 gibi ölçekli net resimlerde resim üzerinde genellikle belli başlı ölçüler ile 

ana ölçüler bulundurulur. Bu kuralı dikkate alarak net resmin ölçülendirilmesi 

tamamlanır(Çizim1.6). 

 

Çizim 1.6: Ön görünüşe yan ve üst görünüşün eklenmesi 

 

1.3. Net Resim Üzerinden Kesit Yerinin Gösterilmesi 
 

Net resmin çizilmesinden ve ölçülendirilmesinden sonra, imalat için gerekli olan en 

uygun özellikleri yansıtması için kesit alınacak yerler mutlaka net resim üzerinde belirlenip 

işaretlenmelidir.  
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Koltuk ön görünüşü genellikle simetrik bir görünüm sergilediğinden ön görünüş 

üzerinde gösterilecek kesit yeri daima koltuğun merkezinden alınır. Eğer yan ve üst 

görünüşten de kesit alınması gerekirse o bölgelerden de kesit yerleri işaretlenir. (Çizim1.7). 

 

Çizim 1.7: Kesit yerinin gösterilmesi 

 

1.4. Desen ve Gölgelendirilmesi 
 

Çizimi yapılmış, ölçülendirilmesi tamamlanmış ve kesit yerleri gösterilmiş net resmin 

son halini verebilmek ve resmin daha gerçekçi görünmesini sağlamak amacıyla mutlaka 

doku-desen çalışması ve gölgelendirilmesi gerekmektedir. (Çizim1.8). 
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Çizim 1.8: Desen ve gölgelendirme 

Bunun için çizilen koltuğun ahşap yüzeyleri için imalatta kullanılacak ağaç cinsine en 

uygun desen ve doku uygulaması yapılarak çizim tamamlanır. 

 

1.5. İzometrik ve Konik Perspektif Çizimi 
 

 İzometrik Perspektif 

 

Koltuğun ön, yan ve üst görünüşlerini aynı değerde görmek amacıyla tam köşeden 

bakılmış ve cisim arkadan öne doğru 30
O
 eğim olacak şekilde kaldırılmış olacak şekilde  

izometrik perspektif çizime önce bir yatay doğru çizilerek başlanır. Bu yatay doğruya göre 

koltuğun taban kenarları 30
O
 lik açı yaparak uzatılır. Boyutları tam ölçüde alınır. Bütün 

boyutlardan karşılıklı kenarlara paraleller uzatarak taban tamamlanır(Çizim1.9). 
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Çizim 1.9: İzometrik perspektif çizime başlanması 

Köşelerden çıkılan dikey doğrular üzerinde yükseklikler yine tam ölçü olarak alınır ve 

taban kenarlarına paralel doğrularla koltuğun izometrik perspektifi tamamlanır 

(Çizim1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14) ve gereksiz çigiler silinir(Çizim1.15). 

 

Çizim 1.10: İzometrik perspektifte çizgilerin kalınlaştırılmadan önceki hali 
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Çizim 1.11: İzometrik perspektifte çizgilerin kalınlaştırılmadan önceki hali 

 

Çizim 1.12: İzometrik perspektifte çizgilerin kalınlaştırılmadan önceki hali 
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Çizim 1.13: İzometrik perspektifte çizgilerin kalınlaştırılmadan önceki hali 

  

Çizim 1.14: İzometrik perspektifte çizgilerin kalınlaştırılmadan önceki hali 
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Çizim 1.15: İzometrik perspektifte çizgilerin kalınlaştırılmadan önceki hali 

 

Çizim 1.16: Koltuğun izometrik perspektifi 
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 Konik Perspektif Çizimi 

 

Konik perspektifte perspektifi çizilecek olan koltuğun ayrıntılı yüzeyi resim 

düzlemine uygun bir şekilde yerleştirilerek yüzeyin daha iyi görülmesi sağlanır. Ayrıca etkili 

bir perspektif görünüş elde edebilmek için resim düzlemi, bakış noktası, esas ışın ve göz 

yüksekliği ilişkilerine  dikkat edilir. 

 

Resim düzlemi yerinin seçimi doğrudan perspektifi etkilemesi yönünden önemlidir. 

Resim düzleminin koltuğun önünde, ortasında veya arkasında bulunması perspektif 

görünüşün boyutlarına etki yapmaktadır. Koltuk, resim düzleminin gerisinde olursa bütün 

boyutlar belirli bir oranda küçülmekte, önüne yerleştirilirse büyümektedir. Bu kuralı dikkate 

alarak en uygun yerleşim yapılır(Çizim1.17). 

 

Çizim 1.17: Esas ışın ve durak noktasının yerinin tespiti 
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Çizim kolaylığı sağlamak için koltuğun dik olan bir kenarı resim düzlemine çakışık 

olarak alınır. Bu kenar üzerinde perspektif ölçeğinde dikey yükseklikler işaretlenir ve GN 

noktası ile birleştirilir(Çizim1.18). 

 

Çizim 1.18: Işınların GN ile birleştirilmesi 

Ayrıca bakış noktasının (Durak noktası) koltuğa olan uzaklığı ve yer düzlemine olan 

göz yüksekliğinin iyi saptanamaması halinde perspektifte bozukluklar meydana gelmektedir. 

Koltuğu içine alan normal görüş açısı 28
0
 – 36

0
 arasında olmalıdır.  Pratik olarak durak 

noktasının resim düzlemine olan uzaklığı, üst görünüşteki koltuğun dış boyutlarının 1.5 katı, 

eğer yüksekliği fazla ise yüksekliğinin 1.5 katı olmalıdır. Bu kuralı dikkate alarak yerleşim 

tekrar gözden geçirilir. 
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Çizim 1.19: Konik perspektifin tamamlanmış hali 
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Çizim 1.20: Koltuğun konik perspektifi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Koltuk net resmi ve perspektifi çizim uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygun büyüklükte bir çizim kâğıdını masaya 

bağlayınız 

.  

 Masanın yüzeyinin pürüzsüz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Net resmi çizmeye başlamadan önce ön ve yan 

görünüşü üzerine oturtacağınız yardımcı bir yatay 

doğru çiziniz. 

 

 Çizgilerinizi kalemi fazla 

bastırmadan ince olarak 

çiziniz. 

 Ölçeğe ve kurallara uygun olarak ön görünüşü 

yardımcı doğru üzerine çiziniz. 

 

 Kurallara uygun olan çizgi 

çeşidi kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ön görünüşün sağ tarafına yatay doğrultuda yardımcı 

doğru üzerinde yan görünüşü çiziniz. 

 

 Görünüşler arasında ölçü 

çizgileri için uygun 

boşluklar bırakınız. 

 Ön görünüşün alt kısmına ve düşey doğrultuda üst 

görünüşü çiziniz. 

 

 Görünüşlerin birbirleriyle 

yatay ve düşey olarak aynı 

doğrultuda olmalarına özen 

gösteriniz. 
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 Çizdiğiniz net resmi kurallara uygun olarak 

ölçülendiriniz. 

 

 Ölçülendirme yaparken ölçü 

doğrularında ve yazılarında 

kurallara uyunuz. 

 Ön görünüş üzerinde koltuğun merkezinden geçen  

kesit yerini belirtiniz. 

 

 Kesit yerini belirlerken 

imalat için en doğru yer 

olduğuna dikkat ediniz. 
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 İzometrik perspektife başlamak için yardımcı bir 

doğru üzerinde taban kenarlarını 30
0 

açıda 

yerleştiriniz. 

 Çizimlerinizin üzerinden T 

cetvelinizi geçirirken, çizim 

kâğıdınızın kirlenmesini 

önlemek için T cetvelinizi 

esnetmeyi unutmayınız. 

 Boyutları tam ölçü alarak ve birbirine paralel 

çizgilerle tabanı tamamlayınız. 

 

 Perspektif çiziminde köşe 

noktalarının kesişim 

yerlerinde hassas 

davranınız. 

 Bu çizgilerden yükseklik ölçülerini tam ölçü alarak 

dik çizgiler çıkınız. 

 

 Kalem ucu sertliğini, 

yapacağınız çalışmaya göre 

belirleyiniz. 
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 Taban kenarlarına paralel çizgiler yardımıyla çizimi 

tamamlayınız. 

 

 Teknik resimde kullanılan 

çizgi çeşitlerini ve çizim 

metotlarını tanıyınız. 
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 Konik perspektifi çizimine başlarken resim düzlemi, 

esas ışın, durak noktası mesafelerini kağıt üzerinde 

belirleyerek üst görünüşü yerleştiriniz. 

 

 Eksik veya hatalı çizilen 

görünüşlerin anlaşılamayan 

iş parçalarına ve üretim 

bozukluklarına neden 

olacağını unutmayınız. 
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 Üst görünüş köşe noktalarından yer düzlemine dikey 

ışınlar çıkartarak bu ışınların yer doğrusunu kestiği 

noktalardan yüksekliklerini işaretleyerek göz 

noktasıyla birleştiriniz. 

 

 Çiziminizin doğruluğuna 

eminseniz daha sonra 

koyulaştırınız. 

 Üst görünüşteki aynı noktaları durak noktasıyla 

birleştirerek resim düzlemini kestiği noktaları 

perspektif alanına taşıyınız ve göz noktasına giden 

ilgili ışınlarla kesiştiriniz. 

 Pespektifi çizerken noktaları 

karıştırmamak için mutlaka 

geçici olarak 

numaralandırınız. 
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 Kesişen bu noktaları ilgili diğer noktalarla birleştirerek 

perspektifi tamamlayınız. 

 

 Resim levhanızın anted 

kısmını dik norm yazıyla 

doldurmayı unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim araç-gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı?   

2. Koltuğun net resmini çizdiniz mi?   

3. Çizimi yaparken istenen ölçeği kullandınız mı?   

4. Görünüşleri kurallara uygun ölçülendirdiniz mi?   

5. Kesit yerlerini gösterdiniz mi?   

6. Çizimi yaparken ince yardımcı çizgiler kullandınız mı?   

7. Çizimi yaparken kurallara uygun çizgi çeşidi kullandınız mı?   

8. Görünüşlerde görünmeyen yerleri birleştirme özelliğine uygun kesik 

çizgiyle gösterdiniz mi? 

  

9. Görünüşleri koyulaştırabildiniz mi?   

10. Çizim yaparken kağıdınızın temizliğine dikkat ettiniz mi?   

11. Doku ve desen çalışması yaptınız mı?   

12. İzometrik perspektifte taban kenarlarını uygun açıda yerleştirdiniz 

mi? 

  

13. Konik perspektifte resim düzlemi, esas ışın, bakış noktası ve göz 

yüksekliği ilişkilerine dikkat ettiniz mi? 

  

 

 

 

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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Koltuk net resmi çizilirken genelde hangi ölçek kullanılır? 

A) 1/100 

B) 10/1 

C) 1/10 

D) 1/50 

 

2. Koltuk ön görünüşü ölçülendirilirken ölçü çizgileri hangi tarafta bulunur? 

A) Sadece alt tarafta 

B) Sadece üst tarafta 

C) Sadece alt ve sağ tarafta 

D) Hiçbirisi 

 

3. Koltukta kesit yeri gösterilirken en çok neye dikkat edilir? 

A) İmalat için en uygun özelliği yansıtmasına 

B) Net resmin büyüklüğüne 

C) Kâğıt boyutuna 

D) Çizen kişinin isteğine 

 

4. Net resim üzerinde desen çalışması yapmak ne gibi yarar sağlar? 

A) Koltuğu daha pahalıya satabiliriz. 

B) Koltuğun daha gerçekçi görünmesi sağlanır. 

C) İmalat daha kolay yapılır. 

D) Kesit çizmeyi kolaylaştırır. 

 

5. Perspektif çiziminde koltuğun daha gerçekçi görünmesi için neye dikkat edilir? 

A) Koltuk büyüklüğüne 

B) Kâğıt boyutuna 

C) Oturma yüksekliğine 

D) Bakış açısına 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 

 

 

 

Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun 

olarak koltuğun kesit ve detay resmini çizebilecektir. 

 

  

 

 

 Cevrenizde koltuk  üreten ve pazarlayan yerleri araştırarak değişik koltuk 

konstrüksiyonlarını araştırınız.  

 Edindiğiniz fikirleri karşılaştırarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

2.KOLTUK KESİT VE DETAY ÇİZİMİ 
 

2.1. Ölçekli Kesit Resminin Çizilmesi 
 

Daha önceki faaliyette koltuk net resminin çizimi sırasında belirlenen yerden kesit 

resminin çizimi yapılır(Çizim 2.1). Burada dikkat edilmesi gereken kâğıdın boyutlarına göre 

1/1 veya 1/10 ölçeklerden birisinin kullanılması gerekliliğidir. 

 

Ancak kesit çizimi sırasında 1/1 ölçek kullanılırsa kesit üzerinden detay alıp 1/1 

ölçekli detay resmi çizmeye gerek kalmayacağı için büyük kâğıt kullanmaya özen 

gösterilmelidir. 

 

Burada küçük ebatta kâğıt kullandığımızı varsayarak 1/10 ölçek kullanacağız. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Çizim 2.1: A-A Kesiti 

2.2. Kesit Resminin Taranması 
 

Kesit resmini tamamladıktan sonra aşağıdaki gibi taranması gereken kısımların 

kurallara uygun olarak taraması yapılır (Çizim 2.2). 
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Çizim 2.2: A-A Kesitinin taranması 

2.3. Ölçekli Detay Resminin Çizilmesi 
 

Detay resmi çizimi sırasında net resimde tam anlaşılamayan, imalat için belirtilmesi 

gereken önemli detayların yerinin bilinmesi çok önemlidir. Bunun için net resim ve/veya 

kesit üzerinden detayı alınacak noktalar tesbit edilmelidir. Bu uyarıyı dikkate alarak detay 

yerlerini belirlenir ve çizimi yapılır (Çizim 2.3). 
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Çizim 2.3: Detay yerlerinin belirlenmesi 

2.4. Detay Resminin Taranması 
 

Belirlenmiş detayların çiziminden sonra kurallara uygun olarak aşağıdaki gibi 

detayların taraması yapılır (Çizim 2.4, 2.5, 2.6). 
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Çizim 2.4: A Detayı 

 

Çizim 2.5: B detayı 
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Çizim 2.6: C detayı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Koltuk kesit ve detay çizimi uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kurallara uygun olarak koltuğun kesit resmini çiziniz. 

 

 Kesit resmi çizerken 

çizgi kurallarına 

uyunuz. 

 Çizimi tamamladıktan sonra taramasını yaparak detay 

yerlerini belirleyiniz 

 

 Tarama özelliklerine 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 A-Detayı çizerek taramasını yapınız. 

 

 Detay çizimi 

sırasında ölçeğe 

dikkat ediniz. 

 B-Detayını çizerek taramasını yapınız. 

 

 Detay taraması 

yaparken çizgilerin 

birbirine 

karışmamasına özen 

gösteriniz. 
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 C-Detayı çizerek taramasını yapınız. 

 

 

 Detay taramalarını 

kurallara uygun 

olarak yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Kesit yönüne ve yerine uygun olarak çizimini yaptınız mı?    

Kurallara uygun olarak kesit taramasını yaptınız mı?   

Uygun yerlerden detay yerlerini belirlediniz mi?   

Detay çizimlerini yaptınız mı?   

Detay taramasını yaptınız mı?   

Çizimi yaparken kurallara uygun çizgi çeşidi kullandınız mı?   

Çizim yaparken kağıdınızın temizliğine dikkat ettiniz mi?   

Görünüşlerde görünmeyen yerleri birleştirme 

Özelliğine uygun kesik çizgiyle gösterdiniz mi? 
  

Görünüşleri koyulaştırdınız 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 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

 

1. Koltukta kesit yeri gösterilirken en çok neye dikkat edilir? 

A) İmalat için en uygun özelliği yansıtmasına 

B) Net resmin büyüklüğüne 

C) Kâğıt boyutuna 

D) Çizen kişinin isteğine 

 

2. Koltuk ön görünüşü ölçülendirilirken ölçü çizgileri hangi tarafta bulunur? 

A) Sadece alt tarafta 

B) Sadece üst tarafta 

C) Sadece alt ve sağ tarafta 

D) Hiçbirisi 

 

3. Net resim üzerinde desen çalışması yapmak ne gibi yarar sağlar? 

A) Koltuğu daha pahalıya satabiliriz 

B) Koltuğun daha gerçekçi görünmesi sağlanır 

C) İmalat daha kolay yapılır 

D) Detay çizimleri kolaylaştırır. 

 

4. Perspektif çiziminde koltuğun daha gerçekçi görünmesi için neye dikkat edilir? 

A) Koltuk büyüklüğüne 

B) Bakış açısına 

C) Oturma yüksekliğine 

D) Kağıt boyutuna 

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

 

Koltuk net resmi ve perspektifi çizim uygulaması yapınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim araç-gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı?   

2. Koltuğun net resmini çizdiniz mi?   

3. Görünüşleri kurallara uygun ölçülendirdiniz mi?   

4. Çizimi yaparken ince yardımcı çizgiler kullandınız mı?   

5. Çizimi yaparken kurallara uygun çizgi çeşidi kullandınız mı?   

6. Çizimi yaparken istenen ölçeği kullandınız mı?   

7. Cismin boyutları ile formuna uygun bir çizim tekniği ve sırası 

izlediniz mi? 
  

8. EI, RD, YD yerlerini çizdiniz mi?   

9. Üst görünüşü yerleştirdiniz mi?   

10. Durak noktasını gösterdiniz mi?   

11. Köşe noktalarıyla DN yi birleştirdiniz mi?   

12. RD den YD ye dikmeler çıktınız mı?   

13. Perspektif alanında yükseklik yerlerini belirttiniz mi?   

14. GN ile  birleştirilmesi gereken yerleri birleştirdiniz mi?   

15. RD den gelen ışınlarla GN’ye giden ışınları kesiştirdiniz mi?   

16. Ortak noktalara sahip kenarları birleştirdiniz mi?   

17. Çizim yaparken kağıdınızın temizliğine dikkat ettiniz mi?   

18. Görünüşleri koyulaştırdınız mı?   

19. Doku ve desen çalışması yaptınız mı?   

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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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 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. C 

3. A 

4. B 

5. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. C 

3. B 

4. B 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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