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>lkö�retim 5. s�n�? ara yönelik Teknik Ö�retim kitab�, ö�retim müfredat� ve okuma kitab� 
haz�rlama konseptine uygun olarak haz�rlanm��t�r.

Okuma kitab�n�n temel amac�, ö�rencileri teknik ve teknoloji alanlar�nda yeni bilgilerle 
tan��t�r�p donatmakt�r. Ö�rencilerin teknik ve teknoloji alanlar�ndaki bilgi, beceri ve al��kanl�klar�n� 
güncel hayatlar�nda uygulamalar�, okuma kitab�n�n bir di�er amac�n� olu�turmaktad�r.

Okuma kitab�n�n interaktif özelli�i ö�rencinin bilgi edinmekte daha etkin rol almas�n� 
sa�layacakt�r. Bu sayede ö�renci tak�m içinde çal��may�, proje olu�turmay� ö�renip,  ara�t�rmaya 
dayal� model veya maket uygulamalar�n�  sergileme becerisini elde edecektir. Sunulan malzeme, 
ö�rencinin  21.yüzy�la uygun becerilerini geli�tirmesini, yarat�c� dü�ünceye sahip olmas�n�, teknolojiyi 
kullanmas�n�, ortak çal��ma biçimini ve yüksek  seviyedeki ileti�im bilgilerini sorumlulukla kullanmas�n� 
sa�layacakt�r.

Ö�rencilerin psiko� zik yetenekleri göz önünde bulundurularak, okuma kitab�n�n metni k�sa ve 
anla��l�r bir dille yaz�lm��t�r. Bunun yan� s�ra okuma kitab� �ekil, foto�raf, resim ve gra� klerle donat�l�p 
çal��ma içeri�ini görsel olarak yans�tmay� amaçlam��t�r.

De�erli ö�renci, kitap içeri�inin kavranmas�yla senin bilgilerinin artaca��n�, al��kanl�k ve 
becerilerinin geli�ece�ini bekleyerek i�e, yarat�c�l��a, teknoloji ve bili�ime kar�� olumlu yakla��m 
içinde olaca��n� umut ediyoruz.

          Yazarlar 

Ön söz





KONU- 1
GRAFIK 
�LET���M

KONU- 1
GRAFIK 
�LET���M

Bu konuda gra� k ileti�imin temel prensiplerini tan�y�p 
ö�reneceksiniz. Teknik resimler çevrenizde bulunan ve güncel hayatta 
kulland���n�z birçok nesnenin temel yap�s�n� olu�turmaktad�r. 

 Bir � kirden esinlenerek kroki ve teknik resim olu�turup, 
model veya maketi üretebilirsiniz.

 Günümüzde gra� k ileti�imi büyük bir ihtiyac� kar��lamakla 
gelecekteki meslek tercihini de olumlu yönde etkileyecektir.

Bu konuyu ö�rendikten sonra a�a��da sunulanlar�  bilme ve 
yapabilme olana��na sahip olacaks�n�z:

• Okul atölyesindeki çal��ma ortam�n� uygun bir �ekilde düzenlemek;
• Teknik resim için ayg�tlar� do�ru kullanmak;
• Çizgi çe�itlerini tan�mlamak;
• Kâ��t boyutlar�n� ay�rt etmek;
• Çerçeve ve çizelgenin önemini kavramak;
• Fikirleri cisimler üzerine biçimlendirmek;
• Teknik resim ve kroki kurallar�n� uygulamak;
• Atölye ve montaj çizimleri okuyabilmek;
• Bilgisayardaki çizim programlar�n� kullanabilmek
• Teknik resim ve gerçek nesnelerin önem ve ba�lar�n� gözlemlemek.
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�çerikler

1. Çal��ma Kültürü – Okul 
Atölyesi

2.  Teknik Resim – Teknik Resim  
 Malzemesi ve Ayg�tlar�

3.   Kâ��t boyutlar�

4.  Gra� k Bilinci – Teknik 
 Resim’in Yap�m Kurallar�
 - Çerçeve ve Yap�m Çizelgesi

5. Kroki

6.  Teknik Resim – Basit 
 Nesnenin Çizimi

7.  Atölye ve Montaj Çizimin 
 Betimlenmesi

8.  Bilgisayar Ortam�nda Basit 
 Teknik Resimlerin Çizimi
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Çal��ma Kültürü – 
Okul Atölyesi

Bireysel, Grup ve ya Tak�m Çal��mas�na Uygun Olarak 
Mobilyan�n Kurulum Olana��

>nsan ve i� ortam�n�n geli�imi için çal��ma kültürünün, i� düzenlenmesinin ve çevreye 
yönelik davran���n önemi büyüktür. 
Okulunuzun teknik ö�retim atölyesindeki çal��ma olanaklar�n� düzenlemeniz beklenmek-
tedir.
Mobilya ve ayg�tlar�n konumlanaca�� ortam, onlar�n konum de�i�ikli�ine olanak ver-
melidir. E�yalar�n bu �ekilde konumland�r�lmas�, sizin ödevlerinizi yapabilmenizi 
kolayla�t�racakt�r.
Bütün bunlar çal��ma düzeninizi iyile�tirerek, grup, tak�m ve bireysel beceri ve 
yarat�c�l��a katk�da bulunacakt�r.
Ödevlerin uygulamal� olarak yap�lmas� için alet ve teçhizat�n okul dolaplar�nda düzgün 
bir �ekilde yerle�tirilmesi ve kolay ula��labilir olmas� gerekmektedir.
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Uygulaman�z�n bitiminde alet ve teçhizat�n dikkatli bir 
�ekilde yerle�tirilmesi gerekmektedir.

Alet ve teçhizatla çal��aca��n zaman 
çal��ma ortam�n�n iyi bir �ekilde 
düzenlenmi� olmas� gerekir. Her 
zaman çal��ma plan� olu�turunuz. 
Bir yanda çizim teçhizat�, öte 
yanda çal��ma araç ve gereçlerinin                                                                 
kurulumunu gerçekle�tiriniz. Bu �ekilde 
düzenlenmi�  çal��ma ortam� daha iyi 
neticeler alman�z� sa�layacakt�r.

Çal��ma dolab�ndaki
yerle�tirilmi� alet

Teçhizat ve 
malzemenin dizili�i

Çal��ma ortam�n�n gruba
   uygun düzenlenmesi

Her tipteki alet kendi 
kutusunda bulundurulmal�d�r
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Çal��ma kültürü

Çal��ma s�ras�nda sorumlu, düzenli ve 
sab�rl� olunuz.
Tak�m arkada�lar�n�z ile i�birli�i içinde 
olman�z neticelerinizi belirginle�tirecektir.

S�n�fta davran�� ilkeleri olu�turunuz. Bu 
�ekilde çal��ma kültürü ve al��kanl��� 
kazanacaks�n�z!

• Ödevlerinizi bitirdikten sonra alet 
ve teçhizat� yerlerine koyunuz. 

• Çal��ma ortam�ndaki temizli�e dikkat 
ediniz.

• >�ten arta kalan çöpleri çöp                       
kutusuna at�n�z.

• >� bitiminde ellerinizi y�kamay�  
unutmay�n�z.

Kazanaca��n�z çal��ma kültürü ile                                                                                       
ba�ar�l� modelci olup a�a��daki 
yeteneklere sahip olacaks�n�z:                                                           

��>� ve zaman�n�z� planlay�p 
düzenlemek;

��>�birli�i ve ileti�im 
sayesinde çal��ma 
tekni�ini uygulamak;

��Fikirlerinizi ödevlerin 
�ekillenmesinde 
kullanmak.

Teknik Resim

Hat�rlay�n�z!

��Çizim ayg�tlar� nas�l kullan�lmaktad�r?
��Gra� k sembol ve i�aretleri nelerdir?
��Ö�renmi� oldu�unuz teknik çizgiler nelerdir ve nerede kullan�l�yorlar?

Önceki ö�retim y�l�nda basit teknik resimlerin 
çizilmesi için gerekli baz� kurallar ile tan��t�n�z.
Güncel hayatta nerelerde kullan�ld���n� ö�rendiniz 
mi?
Hangi meslekler teknik resim çizimi ile 
ilgilenmektedir?
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Gra� k ileti�imin ne oldu�unu hat�rlayal�m!

Demek ki, bireyler aras�ndaki ileti�im yaz� dili d���nda çizimlerle de 
olabilmektedir.
Teknik resmin “küresel dil” özelli�ine sahip oldu�u ifade edilmektedir. Konu�ma 
diline bakmadan her ulus bu dille rahatl�kla ileti�im kurabilmektedir. 
Model ve ya maket olu�tururken teknik resimden faydalanmaktas�n�z. Bu �ekilde 
teknik resmin de�erini daha iyi kavrayabilmektesiniz. Teknik resim olu�turmak 
için malzeme ve teçhizata ihtiyaç vard�r. Teknik resim olu�umunda kullan�lacak 
gereçler uzman �ah�slarda oldu�u gibi ö�rencilerde de ayn�d�r. Kullan�lacak 
gereçler �unlard�r: Kur�un kalem, silgi, üçgen, cetvel ve pergel.

Teknik resim �eklinde ifade edilen dü�ünce ve � kirlerin bireyler aras�ndaki 
al��veri�ine gra� k ileti�im denmektedir.

Teknik Resim Malzeme 
ve Teçhizat�

Maket ve model olu�turaca��n�z zaman teknik resme 
ihtiyaç duyacaks�n�z. Mühendis ve mimarlar belirlenmi� 
bir projeyi gerçekle�tirmek için güzel çizilmi� bir teknik 
resme sahip olmak zorundalar. >yi bir teknik resim 
olu�turmak için uygun teçhizata ihtiyaç duyulmaktad�r. Bu 
teçhizat yard�m�yla çizim tekniklerini kullanabileceksiniz. 
Teknik resim çizilmesi için gerekli çizim teçhizat� 
�unlard�r: Kur�un kalem, pergel, silgi, çift veya tek üçgen 
cetvel.

Kur�un kalemler

Onlar�n çizimdeki rolleri nelerdir?
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Yaz� ve çizimin temel teçhizat� kur�un kalem oldu�unu 
daha önceden biliyordunuz.
Kur�un kaleminin ayn� zamanda kroki ve teknik  
Resim çiziminde de önemi vard�r. Teknik resmin çizili� 
�ekli kur�un kalemin sertli�ine ve içindeki kalem 
ucunun kalitesine ba�l�d�r.

slika

Kontrol ediniz!
Sahip oldu�unuz kur�un kalem hangi i�arete ve hangi kalem 
ucuna sahiptir?

Daha fazla ö�renmeniz için!
Kur�un kalemlerin ba� k�sm�nda bulunan H i�areti 
kalemin sertli�ini göstermekte  ve 2H’den  9H’ye kadar 
artabilmektedir. Kalem ba��nda bulunan  B i�areti ise kalemin 
yumu�akl���n� gösterip 2B’den 7B’ye kadar artabilmektedir.

Arkada�lar�n�zda farkl� kalemler bulabilirseniz onlar�n her 
biriyle birkaç düz çizgi çizmeyi deneyiniz. 

Ay�rt ediniz!
Düz çizgiler aras�ndaki farklar� göreceksiniz.

An�msay�n!

��Kur�un kalemlerin hangilerini gördünüz ve kulland�n�z?
��Teknik resim olu�turmak için özel kur�un kalemlerin kullan�ld���n� 

Biliyor musunuz?

Bilmeniz gerekenler!

En s�k kullan�lan kur�un kalemler orta sertlikte olan kalem uçlar� içerip HB (he-be okunur) 
olarak i�aretlenmektedirler.
Teknik resimde bunlar�n yan� s�ra sert ve yumu�ak kalem uçlar� da kullan�lmaktad�r. Sert 
kur�un kalemler H (he-okunur) ile i�aretlenmekte, yumu�ak kur�un kalemler ise B (be-
okunur) ile i�aretlenmektedir.
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Teknik resim çizimi s�ras�nda kur�un kalemi düzgün 
kullanma ö�ütleri.

An�msay�n:

• >yi bir teknik resim olu�turman�z için kalemin ucu
sivri olmal�d�r.

• Teknik resim çizerken �����n sol taraftan gelmesi
gerekmektedir.

• Çekilen çizgilerin kal�nl��� ayn� olmal�d�r. Bunu 
sa�lamak için çizgi çekilirken kalem, parmak uçlar� 
aras�nda dönmeli ve kalem ile çizgi aras�ndaki aç�n�n 
60° olmas� gerekmektedir.

Resimde kur�un kaleminin 3 farkl� pozisyonu 
gösterilmi�tir.   
Resimlerde neyin gösterildi�ini fark edebilir misiniz?
Kur�un kaleminin hangi pozisyonunun do�ru oldu�unu 
söyleyebilir misiniz?

a) Kur�un kalem ve çizgi aras�ndaki aç�
    60 derece olmal�d�r;;
b) Kur�un kalem ve cetvelin do�ru konumland�r�lmas�;
c) Kur�un kalemin cetvele hatal� yaslanmas�.

Çal��ma ödevi:  Çizim kurallar�n� kur�un kalem ile 
kullan�n. Kalemin do�ru hareketlerini kontrol etmek için 
ödev defterinize birkaç çizgi veya geometrik �ekil çiziniz.

a) b) c)
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Üçgen Cetveller

Üçgen cetveller ne 
i�e yar�yor?

An�msay�n!

��Üçgen cetvel çizimde kulland���n�z bir ayg�t m�d�r?
��En s�k ne zaman kullan�yorsunuz?
��Üçgen cetvel kullanmadan teknik resim çizebilir misiniz?

Üçgen cetveller ah�ap veya saydam olan plastik kütleden 
yap�labilir.
Normal, yatay ve e�ik çizgilerin çiziminde kullan�l�yor. 
>ki çe�it Üçgen cetvel bulunmaktad�r. >lki 90°, 30° 
ve 60°aç�lara sahiptir. >kincisi 90°, 45°ve 45°aç�lara 
sahiptir.

Ne fark ediyorsunuz?
Bu düz aç�l� üçgenlerin aç�lar�n�n toplam� nedir?

Üçgen cetvellerin nas�l kullan�ld���n� hat�rlayal�m!
Örnek:
Paralel çizgiler çizerken iki üçgen cetvel kullan�n�z. Sol
elin�zle sabit olan üçgen cetveli sa��yla ise hareket eden 
cetveli tutunuz. Bu uygulamay� birkaç kez yap�p 
al��kanl�k haline getirmeli ve böylece cetvellerin hareket 
etmemelerini sa�lamal�s�n�z. �ki tip düz aç�l�

üçgen cetvel

90�

30�

60�

90�

45�

45�
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Çal��ma Ödevi:

Defterinizde iki üçgen cetvel kullanarak teknik resim 
çizmek için birden fazla örnek bulabilirsiniz.

��Dikey, yatay ve e�ik çizgilerden olu�an paralel
çizgiler çiziniz.

��>ki üçgen cetvel kullanarak basit bir teknik resim 
çiziniz.

Dikkat ediniz! 

Üçgen cetvelleri kullan�rken kur�un kaleminin ucu
kâ��t üzerindeki üçgen cetvelin kenar�na yaslanm�� 
olup kalem sa� tarafa e�ik bir �ekilde çekilmelidir.

Silgi, yap�lan hatalar� görülmeyecek �ekilde
sildi�i için yaz�m teçhizat� içinde bulundurmal�s�n�z!
�imdiye kadar silgi özelliklerini biliyor muydunuz?
Silgiler, hatal� çizilen çizgilerin silinmesi için 
kullan�l�yor.
Silinecek çizgilerin çe�idine göre silgiler yumu�ak ve 
sert  yap�da olabilirler. Yumu�ak silgiler kur�un kalem 
ile çizilen çizgileri silerken sert olanlar mürekkep ve 
tükenmez için kullan�l�yorlar.

Silgiler

�� kültürü

Üçgen cetvelleri kullanmadan önce temiz                                           
olup olmad�klar�n� kontrol ediniz. Temiz      
de�ilseler �l�k su ve nemli bez ile y�kay�n�z.                                                                                
Bunlar� yapmad���n�z takdirde temiz 
olmayan cetveller defter yapra��na siyah iz 
b�rakacakt�r.

An�msay�n!

��Kaç çe�it silgi vard�r?
��Silgi ile ne silebilirsiniz (kur�un kalem, tükenmez, mürekkep) ?
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An�msay�n!

��Pergel nedir?
��Pergel ile çizmeye ilk olarak ne zaman ba�lad�n�z?
��Pergel ne i�e yar�yor?

Faydal� ö�üt:

Silginin her zaman temiz olmas�na dikkat ediniz.
Aksi takdirde teknik resim üzerinde siyah izler 
b�rakacakt�r.

Daire veya yay çizme gereksinimini s�kça 
hissetmi�sinizdir.
Ç�plak elle daire çizmek sizin için zor olmu� 
olmal�d�r. Daireyi düzgün çizebilmeniz için pergel 
kullanmal�s�n�z.

Teknik resimde pergel büyük, orta ve küçük dairelerin 
çizimi için kullan�l�yor. Çok küçük dairelerin çizimi 
için hassas pergel kullan�l�yor. 
Her pergelin iki kolu var. Birinde çelik i�ne di�erinde 
kalem ucu bulunmaktad�r.
5.S�n�fta çizece�iniz teknik resimler için üniversal
pergeli kullanacaks�n�z.
Ayn�s�n� geometri
dersinden 
ödevlerinizi
yaparken de
kullanacaks�n�z.

Pergeller De�i�ik silgi çe�itleri

Pergel, daire ve yay çiziminde kullan�lan 
bir ayg�tt�r. Bunun için üniversal olarak 
adland�r�lm��t�r.
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Ödev:

Ödev defterinize önce elinizle ve daha sonra 
üniversal 
pergel ile birkaç daire çiziniz.
Ne fark ettiniz?
Aralar�ndaki fark nedir?

Çal��ma al��kanl�klar�:
Pergel ile çizim yaparken kalemin ucu sivri 
olmal�d�r.
Kalemin ucu tükendi�inde de�i�tirilmelidir.

Kâ��t boyutlar�

Kâ��t boyutunun ne oldu�unu biliyor musunuz?

Teknik ö�retimde kulland���n�z defter genellikle büyük boy olarak 
adland�r�lmaktad�r. Cetvel ile ölçtü�ünüzde �u boyutlara sahip olmal�d�r: 
yüksekli�i 297 mm eni 210 mm. Defteriniz bu boyutlara sahip ise teknik resimde 
kulland���n�z defter A4 boyutundad�r.
Kulland���n�z küçük defterler 210 x 148 mm ölçütlerine sahip olup A5 
boyutundad�r.
         
Teknik resim herhangi bir projenin teknik dokümantasyonunu olu�turuyorsa 
boyutlar� belirli standartlarda olan özel kâ��tlara çizilmelidir. 

Bu �ekilde evrak ve çizimler daha iyi görünüme sahip olup yerle�tirilmesi ve 
saklanmas� kolay olur.

Teknik resimler “A” boyutundaki kâ��tlara i�lenmektedir.

Büyük defterin A4 ve küçük defterin A5 boyutunda oldu�undan bahsetmi�tik.
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Resimde fark etti�iniz gibi:

Her boyut bir öncekinden iki kat küçüktür.

Ödevler:
��Ölçüm gereçleriniz ile teknik resim için kulland���n�z 

küçük ve büyük defter boyutlar�n� ölçünüz!
��Kendi defterinizin hangi boyutta oldu�unu belir-

leyiniz?
��Ölçümlerini belirledikten sonra A5 boyutundaki 

küçük defterinizin, A4 boyutundaki büyük deft-
erinizden nekadar küçük oldu�unu cevaplay�n�z?

A0

A1

A2

297

21
0

A3

A4

A5
A6

A6

Bilmeniz gerekenler!

• Defter ölçütleri kâ��t boyutlar�yla her zaman örtü�meyebilir. Aralar�nda birkaç milimetre 
fark olabilir.

• Bu farklar, kâ��t endüstrisinde kâ��t kesim a�amas�ndaki hatalar�ndan olu�maktad�r.
• Teknik resim yap�l�rken kâ��t boyutlar� ve ölçütleri kurallara cevap verecek nitelikte 

olmal�d�r.

A�a��daki tabloda kâ��t 
boyutlar� verilmi�tir:

AO boyutu = 1189x841 = 2A1

A1 boyutu =  841x594 = 2A2

A2 boyutu =  594x420 = 2�3

A3 boyutu =  420x297 = 2A4

A4 boyutu =  297x210 = 2�5

A5 boyutu =  210x148 = 2A6

A6 boyutu =  148x105 

Daha fazla ö�reniniz!

AO boyutu en büyük
boyut tipidir. 
Resimde di�er kâ��t
boyutlar� da 
gösterilmi�tir.



18 Konu 1 Graa�� k �leti�im

Gra� k Bilinci – Teknik Resim’in 
Yap�m Kurallar�

Çerçeve ve Yap�m Çizelgesi

Çerçeve ve çizelge nedir?

Teknik ö�retimde kulland���n�z A4 boyutundaki defterinizde verilen ölçütler do�rultusunda 
teknik resim çizmeniz gerekmektedir. Her teknik resim belirlenmi� kurallar do�rultusunda 
çizilmelidir. Kurallardan bir tanesi çerçeve ve çizelgenin  çizimidir. Teknik dokümantasyonda 
teknik resmin önemi büyüktür.

Resmin çizelgesi nas�l çizilir?

Birbirine paralel çizgiler elde edebilmeniz için çerçeve çift üçgen cetvelle çizilir. Yapra��n 
her üç yan�na (sizin sa�, yukar� ve a�a�� yan�n�z) 5 mm kal�nl���nda, sizin sol taraf�n�zda ise 
25 mm kal�nl���nda çerçeve çizilir.

25

5

5

5

25

L����	 Q4

Resmin çizelgesi nas�l çizilir?

Çizelge de çift üçgen cetvelle çizilmektedir.
Çizelge, çizimin düzgün kullan�lmas�n� sa�layan 
tablodur.

A3 boyutu A4 boyutu

Kâ��t kenar�
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Çizelge teknik resmin temel parças�d�r. Yukardan 
a�a��ya do�ru doldurulmaktad�r. Çizelgede çizim 
bilgileri ve çizen ki�inin bilgileri bulunmaktad�r.

Ödev:
Ödev defterinize ve ya beyaz bir yapra�a
Çerçeve ve yap�m çizelgesi çizmeyi deneyiniz.

Teknik resim için önemli di�er kurallar�
An�msayal�m: 
• Önceki ö�retim y�l�nda teknik resmin çizilmesinde 

teknik kurallar�n uygulanmas� kodlamay� ve ölçek 
belirlemeyi ö�rendiniz.

• Onlar teknik resim çizilmesindeki temel prensipleri   
olu�turuyorlard�.

Ölçek nedir?

Teknik resim üzerinde cisimleri kendi do�al 
büyüklüklerinden daha büyük veya daha küçük 
göstermeye ölçek denir.

�) Büyüklük ölçe�i 2:1, 5:1, 10:1;
b) Do�al büyüklük ölçe�i 1:1;
c) Do�al büyüklük ölçe�i 1:1.

Resimde ne fark ediyorsun?  2:1 ölçe�indeki kare
do�al büyüklükteki kareden iki kez büyüktür.

Unutmay�n:

Çizelge, proje yap�m� 
ve yöneticiler aras�ndaki 
bilgi al�� veri�ini 
sa�lamaktad�r.

Çizelgenin �ekil ve içeri�i

Tarih Soyad �mza

Dosyan�n ad�Tasarlayan

Çizen

Kontrol eden
Ad  Soyad

�zin veren

Ölçek
Çizim No.

Grup No.

1:2

1:1

2:1

20

20

20

20

20

20
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Kodlama nedir?

Kodlama s�ras�nda �u ö�elerden faydalan�l�r:

a) Kodlama do�rusu;
b)  Yard�mc� kodlama do�rusu;
c)   Kodlama oku;
d)   Kodlama numaras�.

Kroki nedir?

Kendi odan�zdaki dolap veya masan�n nas�l
çizildi�ine dair � kriniz var m�?

Çizilen teknik resmin ölçütlerini kaydetmeye 
kodlama denir.

50

Kodlama do�rusu

Kodlama oku

Kodlama numaras�

Ödev: Ödev defterinize 
belirli bir ölçe�i olan 
basit bir geometrik �ekil 
çiziniz. Daha sonra 
ölçütleri kodlama yöntemi 
ile aktar�n�z.

Kroki

30

Yard�mc� kodlama do�rular�
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Unutmay�n!

Teknik çizim belirli prensipler
içerisinde yap�lmaktad�r. Söz
konusu prensipler elle çizilen
resimde kullan�l�rsa kroki elde 
edilmi� olur.

Teknik ö�retim atölyesinde veya odandaki
çal��ma ortam�n�n nas�l düzenlenmi� olmas� 
gerekti�ine dair � kir yürütmü� olabilirsiniz.

Kroki, teknik resmin ilk safhas�n�
olu�turmaktad�r. Fikirlerin kâ��da
yans�y�� �eklidir. Teknik resmin
içermi� oldu�u ö�e, ölçüt ve
gra� k sembolleri krokide de bulunmaktad�r.

Faydal� ö�üt:

Kroki çizimi s�ras�nda bütün yatay do�rular soldan sa�a 
ve bütün dikey do�rular yukardan a�a��ya do�ru çizilir.

Ödev:

Teknik ö�retim atölyesi için sandalye veya masa krokisi 
çizmeyi deneyiniz. Kendi � kirlerinizden hareket ederek 
bir nesnenin krokisini çiziniz.

Kroki ve teknik resmin ölçütleri birbirine yak�n 
olmal�d�r. Kroki çizimi s�ras�nda do�rular ince çizilirken 
kenarlar kal�n çizilmektedir. Semboller, kodlama 
do�rular�, kodlama oklar� ve kodlama numaralar� 
krokinin temel unsurlar�n� olu�turmaktad�r.

382

450

1200

72
0

Krokisi çizilmi� nesnenin
örne�i

Unutmay�n!

Krokinin ç�plak elle ve yakla��k 
ölçekte çizilmesi teknik resimden 
ay�rt edilmesini sa�lar. Halbuki 
teknik resim belirli bir teçhizatla
çizilmektedir.
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Teknik Resim – 
Basit Nesnenin Çizimi

Teknik resim için geçerli olan prensipleri hat�rlay�n�z, tekrarlay�p ve ö�reniniz.

��Teknik resmi çizmeye ba�lamadan önce çizim için gereken teçhizat� kontrol ediniz;
��Kur�un kalemini aç�n�z;
��Üçgen cetvellerinizin temiz olup olmad���n� kontrol ediniz;
��Çizim defteriniz her zaman ayn� konumda olmal�d�r;
��Çizimde kullan�lan bütün çizgiler soldan sa�a ve yukardan a�a�� do�ru çekilmektedir;
��Kur�un kalemin ucu cetvelin kenar�na yaslanmal�d�r;
��Birbirine paralel çizgiler çekerken üçgen cetvellerini düzgün kullan�n�z;
��I����n soldan gelmesine dikkat ediniz;
��Çizilen nesnenin kenarlar� dolu kal�n çizgi ile belirlenmelidir;
��Yard�mc� çizgiler dolu ve ince çizgi �eklinde belirlenmelidir;
��Kodlama numaras� yard�mc� çizgilerin ortas�nda bulunmal�d�r.

 Ödev:

 Ödev defterinize birden çok teknik resim örne�i çiziniz.

20

50

10

30

30

65 5

70

5
10

15

30

20

20
10

40
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Atölye ve Montaj 
Çizimin Betimlenmesi

An�msay�n!

Bir nesnenin gerçek görüntüsünü
elde etmek için nelere gereksinim vard�r?
Teknik resme gereksinim vard�r.

Dü�ünüp yan�tlay�n�z:

Atölye çizimlerinin 
s�kça kullan�lma sebebi 
nedir? Montaj çiziminiz 
olmadan lego ve ya 
ba�ka bir nesnenin 
ö�elerini birle�tirebilir 
misiniz?

Bilmeniz gerekenler:

Atölye çizimi - kodlama 
numaralar�(ölçütler), 
kodlama oklar� ve 
yard�mc� Kodlama 
çizgilerinden olu�an 
çizimdir.

Montaj çizim - Herhangi 
bir model veya nesnenin 
ö�elerinin belli bir s�raya 
göre birle�tirilmesidir.

Teknik resimler aç�k ve okunakl� olmal�d�r. Kullan�m 
alanlar�na göre teknik resimler birkaç çe�it olabilirler. 
Herhangi bir çizimin (ev, araba, uçak v.s.) ö�elerini 
birle�tirmeniz gerekiyorsa birle�tirme s�ras� belli olan 
montaj çizimler kullan�n�z.

Ödev:

Atölye veya montaj çizimlerle çizilmi� model ve maket 
konstrüksiyonu bulunuz. Nesneleri i�leyebilmeniz 
için analiz yapman�z, anlaman�z ve aç�klayabilmeniz 
gerekmektedir.
Bir örnek verelim:

1

2
2

3
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1

2

3

3

2

>� RESM> 

2 

1

B>RLE�T>R>LM>� RES>M

Uygulama dersinde ö�retmeniniz 
yard�m�yla teknik resimdeki evin ölçüt-
lerini ve ölçe�ini belirleyiniz. 

Daha sonra maketi olu�turunuz.
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Basit Teknik Resmin 
Bilgisayarda Çizimi

Daha önce bilgisayar ortam�nda resim çizme pro�ram�n� “Paint” bulmay� ve kullanmay� 
ö�rendiniz.

Pro�ramdaki kalem ile kutular ve çembercik çizmeyi, de�i�ik renklerde metinler aktarmay� ve 
program�n sol yan�ndaki aletleri kullanmay� ö�rendiniz.

Çizim için kullanaca��n�z özel programlar teknik resim çizmenize yard�mc� olacakt�r. 
Teknik resim çizmek için özel programlar geli�tirilmi�tir. Bu programlar�n birkaç� �unlard�r:
Corel Draw, Auto Cad, Arhi Cad v.s. Söz konusu programlar çizimi kolayla�t�r�p zaman 
kayb�n� azaltmaktad�r. Üst s�n�? arda kullanaca��n�z bu programlar teknik resmin çizim 
tekniklerini ve gra� k tasar�m�n� daha iyi ö�renmenizi sa�layacakt�r.

Metin olu�turma program�nda çizgi çe�itlerini, kodlama ok ve numaralar� kullanarak basit
nesnelerin çizimini gerçekle�tirece�iz.

Ara�t�rma amac�: Basit teknik resimler için bilgisayar ortam�n� kullanma yetisini kazand�rmak.

Etkinlikler

Haz�rl�k etkinlikleri

Önceki ö�retim y�l�nda basit çizimleri “ Paint” program� arac�l���yla çizdiniz. Sizi çok ilgilendirdi�ini  
bildi�imiz bilgisayar� kullanmay� ve onda çal��may� ö�rendiniz. Kullanmakta oldu�unuz bilgisayar     
programlar�n� ve ö�renmek istedi�in yeni �eyleri ö�retmeninizle payla��n�z.

Ba�lang�ç etkinlikleri

Metin olu�turma pro�ram�nda kulland���n�z çizim çubu�u (drawing bar) basit resim çizmek 
için araçlar bulundurmaktad�r. Çizim araçlar�n� ileti�im dersinde ö�reneceksiniz. Bu araçlar ile 
tan���p kullanmay� deneyiniz. 

Proje Ödevi
Bilgisayar ortam�nda

Basit Teknik Resim 
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60

115

45

65

Ara�t�rma etkinlikleri

Teknik ö�retim dersinde ve hayat�n�z�n di�er ortamlar�nda çizim araçlar�n�n kabiliyetlerini 
bulmaya çal���n�z. Onlar çok çekici olup kullanma kolayl��� sa�larlar.

Tekrar edelim:

Çizimdeki temel araçlar:

Line – çizgi;
Arrow – ok;
Rectangle – diktörtgen;
Oval – oval;
Text box – metin kutusu;
Line style – çizgi biçimleri;
Dash style – çizgi çe�itleri;
Arrow style – ok biçimleri.

Basit teknik resimlerden örnekler veriyoruz. Ö�retmeniniz yard�m�yla çizmeyi deneyiniz. 
Kendi ileti�im ön bilgilerinizi kullan�n�z.

DÜ�ÜNÜP TEKRARLAYINIZ:
• S�n�fta çal��ma ortam�n� düzenlemeyi biliyor musunuz?

• >� kültürünü gösteren birkaç al��kanl�k say�n�z?

• Teknik çizimde kulland���n�z temel teçhizat nedir?

• Ölçek nedir? Bir örnekle gösteriniz.

• Kodlama nedir ve hangi ö�elerle yap�l�r?

• Basit bir nesnenin krokisini çiziniz.

• Teknik resim çizim prensiplerini tekrarlay�n�z. 

• Atölye ve montaj çizimin farklar� nelerdir?
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Teknolojideki yeni geli�meler yeni malzeme ve yarat�c� 
hamlelerin olu�mas�na ve kullan�lmas�na olanak sa�lamaktad�r. >� 
alan�nda yap�lan ara�t�rmalar çok say�da yenilik üretip süreçlerin 
ilerlemesini sa�lamaktad�r. Malzemeleri kullanarak i� yapmak 
daha yarat�c� olman�z�, bilgilenmenizi ve çal��ma ortam�nda daha 
yetenekli olma olas�l���n�z� art�r�r.

 Bunlar� ara�t�rmak, in�a etmek ve estetik tasar�m (dizayn) 
yapmak sayesinde elde edeceksiniz. Fikirlerinizin ürüne dönü�ebilme 
olana�� vard�r. Bu �ekilde malzeme seçmeyi, orjinal model ve maket 
yaratmay�, kaliteyi gözetmeyi ve i� alan�nda � kir ve yeniliklere 
katk�da bulunmay� ö�reneceksiniz.

Bu konuyu ö�rendikten sonra a�a��da sunulanlar� yapabileceksiniz :

• S�n�fta çal��ma ortam�n� düzenlemek;
• Araç, malzeme ve teçhizat� tasnif etmek ve dizmek;
• Maket ve model yap�m�ndaki malzemeleri tan�mak;
• Malzemelerin teknik özelliklerini betimlemek;
• Teknik resim vas�tas�yla maket ve model yapmak;
• �� güvenli�indeki prensipler konusunda tart��abilmek;
• Çal��ma safhalar�n� tek ba��na ve ya grup halinde planlamak;
• Zaman� ve malzemeyi hesapl� kullanmak;
• Ödevleri tasarlamak ve biçimlendirme yönünden ele�tirebilmek;
• Proje ödevleri için yeni � kirler üretmek;
• Kararlar almak, ele�tirmek ve de�erlendirmek;
• Belirli prensipler �����nda kaliteyi de�erlendirmek.



�çerikler

1. Malzemelerin Kullan�m�  
S�ras�ndaki Ö�renci  
Güvenli�i.

2. Malzeme – Karton, A�aç
Yumu�ak Tel.

3. Malzeme Özelli�i ve Onun
Kullan�m�.

4. Malzemelerin Kullan�m�
S�ras�ndaki Teknolojik 
Uygulamalar.

5. Fikirden Haz�r Ürüne.
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Malzemelerin Kullan�m� S�ras�ndaki
Ö�renci Güvenli�i

Bilmeniz gerekenler!

Çal��ma s�ras�nda yaralanma olas�l��� her zaman vard�r. Çal��aca��n�z ortamda sizi 
yaralanmalardan koruyacak çal��ma kurallar� olmal�d�r. Bu kurallara sayg� duyulmal�d�r. 
Ö�retmeniniz ile birlikte yapmakta oldu�unuz ödevlerin niteli�ine göre kendi i� 
güvenli�iniz için kurallar listesi belirleyiniz.

��Çal��ma masan�z�n güvenli�ini sa�lay�n�z.
Gerekti�inde kartondan yap�l� tabanl�k 
kulan�n�z;

��>� yeriniz düzenlenmi� olmal�d�r. Araç ve 
teçhizat�n�z�n dizilmi� olmas� gerekir;

��Malzemelerin tümünü mant�kl� bir �ekilde  
kullan�m s�ras�na, çe�idine ve boyutlar�na 
göre diziniz;

��Makas ve di�er keskin aletleri 
kullan�rken yaralanmaman�z için dikkatli 
olman�zgerekir;

>� güvenli�i, çal��ma ortam�nda insan sa�l�k ve güvenli�iyle ilgilenen aland�r. Her 
i�in kendi özelli�i ve her mesle�in insan sa�l��� ve güvenli�ini tehdit eden yanlar� 
vard�r. Bunun için her i� yerinin insan sa�l�k ve güvenli�i ile ilgili kurallar� vard�r.

Baz� kural ve ö�ütler
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�� güvenli�i hakk�nda sebep ve örnekler:

>�çinin uzman veya acemi olmas�na bak�lmadan 
aletlerin düzgün dizilmi� olmas� gerekmektedir. 
Aletler kendi kutular�nda düzgün dizilmi� 
bir biçimde durduklar�nda onlara daha kolay 
ula�abilece�inize emin olabilirsiniz.

Dikkatli olunuz!!

• Atölyede aletlerin dizili olmalar� için u�ra� 
veriniz;

• Aletler düzgün bir �ekilde dizilmemi�seler
kolay bir �ekilde yaralanabilirsiniz.

��te kültürlü al��kanl�klar

�� Kültürü

• Çal��ma süresi 
ve sonras�nda 
temizli�e dikkat 
etmek sa�l�kl� 
ve temiz bir 
ya�am alan� için 
gereklidir.

Unutmay�n!

Çal��ma s�ras�nda alet kullanan 
herkes aletleri kutular�na dizmek 
ve muhafaza etmek zorundad�r. 
Bu �ekilde aletlere daha rahat 
ula�abilece�inize emin olabilirsiniz.

Düzgün dizilmi� alet kutusu

Düzgün dizilmemi� 
alet kutusu

Aletlerin de�i�ik çal��mat Ö�renciler taraf�ndan yap�lm�� 
dolaplar ve düzenlenmi� alet ve 

teçhizat.
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Malzeme, kâ�it ve karton

Önceki y�ldan ö�rendiklerimizi hat�rlayal�m:

>nsanl���n ilk ça�lar�nda kâ��t, papirus bitkisinin
gövdesinden kesilen parçalar�n birle�tirlmesiyle
elde ediliyormu�.Birle�tirilen parçalar suya 
dald�r�l�p ç�kar�ld�ktan sonra birbirine s�k��t�r�l�p 
kurutuluyormu�. Bu �ekildeki kâ��t üretimi çok 
yava� ve me�akkatliymi�. Günümüzde kâ��t 
üretimini h�zland�ran de�i�ik ham maddeler 
kullan�lmaktad�r. >nsanl���n geli�mesiyle 
ve taleplerin artmas�yla daha kaliteli kâ��t 
üretimine ihtiyaç do�mu�tur.

Bugünkü ça�da� kâ��t, de�i�ik ham 
maddelerden üretilmektedir. Ham 
maddeler ars�nda en çok a�aç, at�k tekstil 
ürünü ve pamuk kullan�l�rken, yak�n 
zamanlarda geri dönü�türülmü� kâ��t da 
kullan�lmaktad�r.

Kâ��t en çok, su ile kar��t�r�lm�� a�aç tala��ndan 
elde edilmektedir.
Kâ��t en çok, su ile kar��t�r�lm�� a�aç tala��ndan 
elde edilmektedir. Kâ��t kal�nl��� de�i�ik 
büyüklükteki silindirlerle ayarlanmaktad�r. 

Tüketilmi� kâ��t

Geri dönü�türülmek için
toplanan eski kâ��t.

Rulo kâ��t kullanan 
makinelerin görünümü



32 Konu 2 Malzemeler, in�a ve �ekkillendirme

Kâ��t üretiminde iki yöntem kullan�lmaktad�r: 
Kimyasal ve mekanik. Mekanik yöntem a�aç 
kütlesinin parçalan�p tala� haline çevrilmesinden 
ibarettir. Kimyasal i�lemlerden sonra kâ��t renk, 
dayanakl�k ve uzun ömürlülük özelliklerini 
kazanmaktad�r. Bu i�lem s�ras�nda de�i�ik 
kimyasal maddeler kullan�l�p kâ��d� ya�l� ve daha 
beyaz hale getirmektedir. >ki çe�it kâ��t vard�r. 

A�aç kütlesinden elde edilen kâ��t daha dü�ük 
kaliteye sahiptir. Zaman geçmesiyle eskir, sarar�r 
ve kopmaya ba�lar. Bu �ekilde daha k�sa süre 
kullan�labilir. Bu tür kâ��t günlük kullan�mda olan 
tuvalet kâ��d�, çizim ve teksir kâ��d� ve matbaa 
kâ��d�d�r. Yüksek kalitedeki kâ��t pamuktan elde 
edilir ve raf ömrü uzundur. Bu kâ��d�n en büyük 
özelli�i sararmamas�, özelliklerini korumas� ve 
uzun raf ömrüne sahip olmas�d�r. 

Kartonun neden yap�ld���n� biliyor musun?
Karton da kâ��t gibi elde edilmektedir. Karton
yo�un ve kal�n kâ��t çe�ididir. Rulo halinde 
toplanmaz ve yapraklar halinde kesilir. Karton eski 
kâ��ttan da elde edilmi� olabilir. Toplanan eski 
kâ��tlar geri dönü�üme tabi tutulmal�d�r.

Geri dönü�üm nedir?

Geri dönü�üm, fabrikadaki özel tasarlanm�� 
makinelerde eski malzemenin yeni bir i�leme tabi 
tutulmas�yla elde edilir.

Geri dönü�üm cam, kâ��t, plastik, eskimi� demir 
v.s. h�rdavat tekrar kullan�labilmesinden ibarettir. 
Geri dönü�ümde kullan�lan kâ��da “eski kâ��t” 
denmektedir.

    Renkli kâ��t çe�itleri

Unutmay�n�z!

Kâ��t özellikleri: 
Renk sa�laml�k ve 
deseni boyama ile 
de�i�ebilir.

Kâ��d�n geri dönü�ümü
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Geri dönü�türülmü� kâ��t a�a��dakilerden 
üretilmektedir:

�� Kâ��t parçac�klar� – kâ��t üretimi  
s�ras�nda olu�an at�klardan;

�� Üretimin olu�umundan önce olu�an 
at�klar – üretim hatas�ndan olu�an at�klar.

�� Kâ��t kullan�m�ndan sonra olu�an 
at�k – üretim kullan�m�ndan sonra olu�an 
malzeme. Eski gazete, dergi telefon 
rehberleri v.s.

      
Makedonya’da kâ��t geri dönü�ümünün sa�land���
fabrika Üsküp’teki  “Komuna” fabrikas�d�r.
Kâ��t’�n geri dönü�türülmesiyle de�i�ik karton 
çe�itleri olu�makta ve daha sonra farkl� alanlarda 
kullan�lmaktad�r.

Ö�üt:
Do�a ve ormanlar�n korunmas�na katk�da 
bulunman�z için eski kâ��tlar� toplaman�z ve kâ��t 
çöplerini ayr� alanlarda biriktirmeniz gerekir.

K�vr�ml� Karton
Kâ��t, karton üretimindeki ana maddeyi 
olu�turmaktad�r. Çok say�da kâ��t katman�n�n 
birbirine yap��t�r�lmas� sonucunda daha büyük 
kal�nl�ktaki karton olu�ur.

Kâ��t geri dönü�ümü 
yap�lan fabrika

Karton Özellikleri ve Kullan�m�
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Ambalaj için Kullan�lan K�vr�ml� Karton

K�vr�ml� karton, de�i�ik ürün ambalajlar�nda 
kullan�lan temel kartonu olu�turuyor. Ambalaj� 
yap�lan ürünün büyüklük ve a��rl���na göre 
kartonun da kal�nl��� ve dayan�kl�l��� de�i�mektedir.

Ambalajda kullan�lan k�vr�ml� karton de�i�ik
büyüklükteki tabakalar halinde üretilir. Karton
kal�nl���ndan ba��ms�z olarak her kal�nl�ktaki 
kartonun yap�s�nda bir k�vr�m katman�n�n olma 
zorunlulu�u vard�r.

Makina për prodhimin
 e kartonit valëzues të kutive

të ambalazhit

      �ki katmanl� Üç katmanl� Be� katmanl�

K�vr�ml� karton üretiminde 
kullan�lan eski kâ��t ve kartonlara 
a�aç ham maddesi ve ba�lay�c� 
maddeler ilave edilmektedir.

K�vr�ml� kartonun özellikleri:

Olumlu yönleri: ha� f, güçlü 
ve mekanik dayan�kl�l��� vard�r. 
Mekanik dayan�kl�l�k karton 
kal�nl��� ve katman say�s�yla 
paraleldir.

Olumsuz yönleri: Neme dayan�kl� de�il ve 
k�vr�mlar do�rultusunda k�r�lma olas�l��� vard�r.
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K�vr�ml� karton çe�itleri

Di�er karton çe�itlerinin özellikleri: Farkl� büyüklükte, esneklikte, kuvvette, sa�laml�kta 
olabilmekte, matl�k veya parlakl�k gösterebilmekte , farkl� renk ve dayanakl�kta 
olabilmektedirler.

Kâ��t ve karton hamurunun üretimi için gereken teknoloji nedir?
Tek tip veya farkl� tipteki kâ��t ve karton katmanlar�n�n birbirine yap��t�r�lmas�na
hamur teknolojisi denir.

Karton, plastikle�mi� karton, folyo v.s. ile yap��t�r�labilir. Hamurla�t�rma ile elde edilen 
ürünler aras�nda en çok bilinen tetra -  pak’t�r. (alt� katmandan olu�an kâ��t kutu, ör: Kutu 
süt). Tetra-pak ekolojik (çevrebilim) de�eri olan kâ��ttan elde edilmektedir.

Bu �ekilde insan ve sa�l�k için önemli olan ya�am alan�m�z� korumu�
bulunuyoruz.

Tetra-pak ambalajlar� de�i�ik 
� rmalarda üretilip kat� ve s�v�

g�dalar�n paketlenmesinde
kullan�l�r.

Kat� veya s�v� g�da malzemelerinin kalitesini
korumak için, karton hamuru de�i�ik plastik ham 
maddeler veya uzun ömürlü alüminyum folyolar ile 
yap��t�r�lmaktad�r.  

Kâ��t ve Karton ile Çal��ma Esnas�ndaki
Teknolojik ��lemler
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 Dü�ününüz ve cevap veriniz!

K�yaslaman�z�n sebepleri nelerdir? Bildi�iniz birkaç örnek verebilir misiniz?
Bu her zaman böyle midir?

Kat� ve s�v� g�da paketlenmesinde kullan�lan malzemenin 
ekolojik yönünü iyile�tirmek için plastik ham madde –
polietilen’in elde edildi�i �eker kam��� kullan�lmaktad�r.

Paketlemede kullan�lan malzemenin �ekil ve 
tasar�m�

Kartondan de�i�ik �ekil ve tasar�mda kutular 
üretilmektedir. Bunlar ço�unlukla kare veya küp 
�eklindedirler. Ba�ka �ekil ve tasar�mda olanlar da vard�r.

Ki�i ve gra� k resimlerden olu�an logolar de�i�ik 
renklerde yap�l�p kutunun d�� yüzeyine bas�lmaktad�r. 
Bu �ekilde ambalaj�n kalitesi yan�nda ticari de�eri de 
artmaktad�r.

Ara�t�rma etkinlikleri:

1. Ad�m: Birkaç çe�it tan�nm�� ürün bulunuz. Örne�in: g�da, kozmetik v.s. Benzer ürünler
içeren birkaç kutu bulunuz. Ürünlerin kalite ve yap�s�n� ö�rendikten sonra aralar�ndaki
fark ve benzerlikleri bir kâ��da not ediniz.

2. Ad�m: Ürün ambalajlar�n�n tasar�mlar�n� k�yaslay�n�z.

Kendi kriterleriniz do�rultusunda ürün tasni�  yap�n�z:

• Ürün kalitesi;

• Paketleme tasar�m�.

Ürün paketlemesinde 
kullan�lan

     De�i�ik tipteki kutular
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��aretleme

Kartonu i�aretleme (belirleme) i�lemi?

Kâ��t herhangi bir yerden katlanacaksa oras�n�n 
düz bir çizgi �eklinde kalem veya cetvelle 
i�aretlenmesi gerekmektedir.

Daha sonra parmaklar�n�zla kâ��d�n d�� k�sm�na 
bas�larak katlanmaktad�r.

Karton nas�l katlan�r?

Kartonun kâ��ttan birkaç kez daha kal�n oldu�u 
unutulmamal�d�r. Ucu ince olan herhangi bir 
cisimle önceden belirlenen çizgi üzerine basmak 
gerekir. Örne�in: Tükenmez kalemin ucu: resim 
1 veya makas: resim 2.

Kartonun daha sonraki katlanma i�lemleri kâ��t 
ile ayn�d�r.                                

Unutmay�n!

Belirleme veya i�aretleme kartonun daha 
kolay katlanmas�n� sa�lar. Daha önceden 
belirlenmi� çizgiye bir cisim yard�m�yla 
ha� fçe bas�larak yap�l�r.

��aretlenmi� kartonun parmaklar ile katlanmas�.

Resim:1

Resim:2
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Ad�mlar Ö�renci Faaliyetleri Gerekli Malzeme ve Teçhizat

1. Ad�m :
Ö�renciler be� grup halinde 
ayr�l�rlar.

>� için malzeme ve teçhizat 
seçiniz

2. Ad�m :
Her grup de�i�ik kâ��t çe�itlerini 
incelemek durumundad�r.

Be� çe�it kâ��t örne�i:
Peçete, ya�l� kâ��t, karton, teksir 
kâ��d� ve gazete.

3. Ad�m :
Örneklerin suya dald�rmadan 
önceki özelliklerini inceleyin ve 
kâ��da not ediniz.

4. Ad�m :
Kâ��t parçalar� suya dald�r�n�z. 
Defterinize suya dald�r�lan 
kâ��tlar�n özelliklerini yaz�n�z.

Kâ��t, inceleme notlar�n�n 
bulundu�u defter ve A4 boyut.

5. Ad�m :

6. Ad�m :

Plastik bardak ve ya suyla dolu 
daha büyük bir kap.

>�inizin sunumunu yap�n�z.
>nceledi�iniz malzemenin 
özellik ve niteli�ini tan�mlay�n�z

>nceleme ve sunum yap�m�nda 
kullan�lacaklar:
Kâ��t, karton, renkli kalem, 
yap��kan ve pano. 

Ürünler hakk�nda tart��ma 
yürütünüz, ö�retmeninizle 
çal��man�z� de�erlendiriniz.
Yeni ara�t�rmalara ���k tutacak 
sonuçlar üretiniz.

Ö�renci faaliyetinin 
muhasebesini tutmak için
de�erlendirme kâ��tlar�

Kâ��t ve kartonun 
Özelliklerini �ncelemek

Ara�t�rma Ödevi 1
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Tabanl�k olarak 
�i�irilmi� balon

Nesnenin �ekillenmesi

Ara�t�rma Ödevi 2
Kartonun hamurla�t�rma i�lemini yap�n�z.

• >ki farkl� malzemenin hamurla�t�rma - yap��t�rma i�lemlerini ö�renip ve kontrol ediniz.

�ki farkl� malzemenin hamurla�t�rma - yap��t�rma i�lemi.

Gerekli malzeme: De�i�ik tipte kâ��t, karton, alüminyum folyo, plastikle�tirilmi� ince 
malzeme v.s.
Gruplar halinde çal���n�z.

Ara�t�rma:

Malzemelerin hamurla�t�rma i�lemine ba�lamadan önce onlar�n niteliklerini (kal�nl�k, sertlik,
esneklik, kat�l�k, parlakl�k v.s) inceleyiniz.

��lemler
1. >� yerinizi düzenleyiniz;        
2. Çal��ma masan�z�n alt�na tabanl�k koyunuz;      
3. Bir parçaya yüzeyi boyunca ince tabaka halinde sürünüz;    
4. >kinci parçay� dikkatli bir �ekilde birinci parçan�n üzerine koyunuz;  
5. Yap��an parçaya parmaklar�n�z yard�m�yla yumu�ak bir �ekilde bas�n�z;  
6. Yap��t�rma i�lemi için uygun yap��kan kullan�n. Ö�retmeninize dan���n�z;  
7. >� kültürünüze dikkat ediniz.        

�nceleme

Malzemelerin hamurla�t�rma i�leminden önce ve sonraki özelliklerini k�yaslay�n. Bu 
al��t�rmadaki tecrübelerinizi daha sonraki ödevlerinizde kullan�n.

Uygulama ödevi
Tak�m halinde çal���n�z.

Haz�rl�k Faaliyeti  

Hamurla�t�rma i�lemi ile �ekillendirece�iniz nesneler 
yap�n. Modelin �ekil ve tasar�m� hakk�nda ön çal��ma 
yap�n.

Etkinlikler

1.>� için gerekecek malzemeyi toplay�n�z. De�i�ik geri 
dönü�üm malzemeleri kullan�n�z Örne�in: gazeteler, eski 
kâ��t, tuvalet kâ��d�, Süs kâ��d�, pamuk, köpük v.s.

2.>� yerinizi düzenleyin. Hamurla�t�rma - yap��t�rma
i�lemlerinde çok miktarda yap��t�r�c� kullanaca��n�z
için dikkatli olunuz.

3. Çal��ma atmosferi olu�turunuz, hayal gücünüzü 
art�r�n�z hayran oldu�unuz  �eyin modelini yap�n�z.
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>�inizdeki yarat�c�l���, titizli�i ve sorumlulu�u yans�t�n�z.
�� kültürü!
Belirlenen çal��ma süresine, çal��ma �artlar� ve temizli�e dikkat ediniz.
Resimde i�inizin görünümü ile ilgili örnek ve i�lemler verilmi�tir.
Top �eklindeki tabanl�k olarak �i�irilmi� balon, s�k��t�r�lm�� yumu�ak kâ��t 
(tuvalet kâ��d�, peçete v.s).

4.  Çal��ma sonunda modellerin tan�t�m�n� yap�n ve kalite ölçülerinize göre 
derecelendiriniz. Ö�retmeninize dan���n�z. Ürününüzün de�erini belirleyiniz.

Uygulama Ödevi

Ürününüz için ambalaj paketi 
olu�turun

Fikirden ürüne

Bireysel çal��ma

Haz�rl�k etkinlikleri

�� Birden çok ürün için inceleme yap�n�z. 
Örne�in: saat, telefon, ���ldak, tak�, kemer v.s;

�� Teknik resmi haz�r olan model kutu için 
öneriniz olabilir. Ayn�s�n� i�lerken yarat�c�l�k 
ve tasar�m�n�z� gösterebilirsiniz;

�� Ürünlerin de�erlendirme ölçütlerini 
olu�turmak için ö�retmeninize dan���n�z. 
Örne�in: üretme zaman�, titizlik,  yarat�c�l�k, 
tasar�m, titizlik v.s.

Etkinlik

1. Sonucunuz için uygun malzemeler toplay�n�z. 
Malzemelerin teknik niteliklerine dikkat ediniz. 
De�i�ik geri dönü�üm malzemeleri kullan�n�z.
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Fikrini gerçekle�tirmek için malzeme stoku 
olu�turunuz. Bunun için kâ��t, ince karton, folyo, 
keçe kalem, resim, seloteyp v.s kullanabilirsiniz.

2. �� yerini düzenleyin. Çal��ma masas�na altl�k 
koyun. Ondan sonra kutuyu daha önce ö�rendi�in 
teknoloji i�lemleri (katlama, tortula�t�rma, belirleme 
v.s.)   ile �ekillendirin.  

3. Paketin bitmi� tasar�m� ve gra� k görünümü. 

Kutuyu �ekillendirdikten sonra tasar�m ve gra� k 
görüntüler hakk�nda � kir yürüt.  

�� Fikir üretin ve yarat�c�l���n�z�n görünüm 
kazanmas� için u�ra��n�z.

�� Sanatsal görüntüler, gra� kler, �ekiller ve kutu 
tasar�mlar� çiziniz. 

�� Görüntüleri ç�plak elle veya bilgisayar 
ortam�nda da yapabilirsin.

4.  Haz�r olan ürünlerinizi sergileyiniz.

�� Arkada�lar�n�z�n kar��s�nda ürününüzün 
tan�t�m�n� yap�n�z ve kutu modelinin i�lem 
teknolojisini anlat�n�z.

�� Ö�retmeninizle  önceden belirlemi� 
oldu�unuz ölçütlere göre arkada�lar�n�zla 
ortak olarak 
ürünlerinizin 
de�erlendirmesini 
yap�n�z.

�� Kutular�n de�erini 
belirlemeye çal���n�z.
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Malzemeler – Teknik Malzeme Olarak A�aç

An�msay�n!

��A�aç, kirlenmi� havan�n temizli�ini sa�lad���ndan ya�am çevremiz için 
büyük önem ta��maktad�r.

��A�ac� en çok kullan�p harcayan insand�r.
��>n�aat ve odun endüstrisinde a�ac�n büyük kullan�m alan� vard�r.

Bilmeniz gerekenler:

��A�açtaki selüloz, kâ��t ve karton olu�umundaki temel ham maddeyi 
olu�turmaktad�r;

��>n�aatta kullan�lan temel ham madde a�açt�r;
��Mobilya a�açtan yap�lmaktad�r;
��A�aç �s�nmada kullan�l�yor.

>nsan mümkün olan yerlerde a�aç’�n yerine
kullanabilecek ham maddeler ara�t�rmaktad�r.
Is�nmada kullan�lan odun yerini ba�ka enerji
kaynaklar�na b�rakmaktad�r. Ormanlar�n yenilenmesi
için yeni � danlar�n dikilmesi çok önemlidir.
Bunun için “A�aç günü” olarak adland�r�lan bayram
mevcuttur. Bu günün an�s�na milyonlarca � dan 
dikmekteyiz. 

A�ac� iyi tan�yor musunuz?

A�aç çe�itleri

Ülkemizde bulunan çok say�daki ormanda de�i�ik 
tipte a�açlar bulunmaktad�r.

Resimde birkaç çe�idi gösterilmi�tir. Daha fazla
ö�renmeniz için aralar�ndaki farklar� ö�renmekte fayda 
var:

• Ard�ç - büyük miktarda sak�z
içerip 50 m yüksekli�e ula�abilir.

• Köknar – a�aç sak�z miktar� az ve 40 m 
yüksekli�e ula�abilir.

• Çam – A�aç sak�z� içeren ve 30-40 m 
ula�abilir.

• Me�e ve kay�n – sertlik ve güçlükleri ile 
tan�n�rlar

• Di�budak – beyaz renkte, a��r ve güçlüdür.
• Kavak – beyaz renkte, ha� f, çok yumu�ak 

ve alas� yoktur.
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Ormandan üretime kadar odunun 
haz�rl�k evreleri

1 2 3

45

Daha sonraki i�letilme evreleri bak�m�ndan gövde, 
odunun en önemli bölümünü olu�turmaktad�r. Gövdeyi 
enine kesti�imiz zaman onun resimde gösterilen ana 
ö�elerini görece�iz. Gövdenin yolu, ormanlardan 
kesilmesiyle ba�l�yor. Kesim özel makinelerle 
yap�lmaktad�r.  Daha sonra odun i�letilmesinin devam 
edece�i fabrika veya planya tezgahlar�na götürülür.

1. Ölü kabuk

2. Kovucuk

3. Odun kütlesi

4. Y�ll�k halkalar 

5. Odun özü

Odun kesme ve nakletme          
makinesi

Planya tezgâh� – Odun 
kesmekte kullan�lan özel 

makineler.

�leri i�lemlere tabi tutulacak odun
                    kalaslar�

Odun saklama ve 
depolama yeri

Odun planya tezgâhlar�nda özel makinelerle kesiliyor. 
Böylece direk, kiri�, kalas ve ç�ta gibi de�i�ik 
boyutlarda in�aat malzemeleri elde edilir. Resimde 
ad� geçen yar� ürünlerin elde edilmesi için kullan�lan 
gövde kesme makinesi sergilenmi�tir.
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Bilmeniz gerekenler:

Biyolojik hayat süresi dolay�s�yla kesmeden önce odun gövdesi oldukça nemli ve 
büyük miktarda su içermektedir.  Odunun i�letilmesi için iyi kurutulmas� gerekir. Kuru 
odun daha iyi niteliklere sahiptir. Kurutma odunun ömrünü ve dayan�kl�l���n� artt�r�r. 
Ya� odun e�rilebilir ve �i�ebildi�i için i�lenmeye elveri�li de�ildir.

Odunun kurutulmas� iki türlü olabilmektedir:

�� Do�al kurutma

�� Suni yollarla havaland�r�larak yap�lan kurutma

1. Do�al kurutulma odunun aç�k alanda 
hava dola��m�n� mümkün k�lacak 
�ekilde dizilmesiyle sa�lanmaktad�r.                                                                                                                                  
                                                                                                                      

2. Odunun suni yollarla kurutulmas� hava ak�m�n�n 
sa�land��� özel  kurutma   kamaralar�nda yap�l�r. 
Suni kurutma, do�al kurutmaktan çok daha h�zl�d�r. 
Bu kurutma, odunun çe�idine göre 2 – 6 hafta sürer.

Odunun bir sürü iyi özellikleri vardır:

�� Buza dayan�kl�d�r ve iyi mekanik özellikleri 
vard�r.

�� Kolay nem kapar, yap�s�nda yanma, çürüme ve 
kurtlanma olas�l��� gibi aksakl�klar� vard�r.

Bu özellikleri dolay�s�yla, odunun kullan�ld��� s�rada 
aksakl�k ve kötü özellikleri az olan odun malzemelerinin 
seçimine özen gösterilmelidir.
Bu husustaki ba�ar� üreticinin öz yeti ve ustal���n� gösterir.

Teknik bak�m�ndan kaliteli 
ve düzgün odundan yap�lm�� 

gemi dö�emesi

Odunun özellikleri ve kullan�l���

Bu yüzden in�aatta ve odun endüstrisinde kullan�lmaktad�r. 

Ancak, odunun kimi kötü özellikleri de vardır:
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Odunun nem ve ba�ka d�� etkilerden 
korunmas�

Odunun özelliklerini biliyor musunuz?

Odunun çe�itli teknik özellikleri vard�r:

�� Fiziki özellikler –  a��rl�k, dayan�kl�l�k, 
çekme, �i�me, odunun nemi v.b.

�� Mekanik özellikler - sertlik, esneklik, 
dayan�kl�l�k ve yar�lma özelli�i.

�� Estetik özellikler - renk, parlakl�k, koku, 
ala – yap� v.b. Resimlere bakt���n�zda her 
iki odunun ayr� rengi ve ayr� ala – yap�lar� 
oldu�unu göreceksiniz.

�� Teknolojik özellikleri - odunun di�er 
özelliklerinden kaynaklanmaktad�r. Odunun 
ilerideki teknolojisi ve i�lenme biçimi bunlara 
ba�l� olacakt�r.

Nem, ya�mur, güne� ve ba�ka d�� etkenlere aç�k 
olan odun ürünleri korunmal�d�r. Böylece odunun 
dayan�kl�l��� daha uzun bir süre için artt�r�lmaktad�r. 
Boya sürme yoluyla odunun ya�am süresinin 
artt�r�lmas� yan�nda renk, parlakl�k gibi baz� estetik 
özellikleri de de�i�mektedir.         

Odun kütü�ünün 
Ala ve deseni

Kay�n ve kiraz a�ac� 
kerestesi

Odun kiri� ve Kalas deposu

Bilmeniz gerekenler:

Odun s�cakl�k, ses, ve elektrik enerjisinin iyi 
yal�tkan�d�r. Buz ve kimi kimyasal birle�imlerinin 
etkisine kar�� çok dirençlidir. Boyay� içiyor 
ve boyanmas� kolay oluyor; i�letiliyor ve geri 
dönü�üme uygundur.

Teknik bak�m�ndan düzgün olmayan odundan geri 
dönü�üm ve daha sonraki üretim arac�l���yla odun 
yonga ve kal�nt�lar�ndan odun levha, kontratabla, 
sunta gibi yar�m ürünler elde edilmektedir.
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Resimde boyanm�� ve cilalanm�� do�al 
a�aç ö�eleri gösterilmi�tir. Odun 

ö�elerinin bu i�lenmesinden sonra 
onlar�n kurumas� için belirli bir zaman 

gerekmektedir.

Böylece a�ac�n ve ürünün daha iyi görünümü 
sa�lan�lm�� olmaktad�r. Korunmas� gereken odun 
yüzeyi çok iyi i�lenmesi ve yontulmas� gerekir. 

Odunun ya�lanmas� ve korunmas� için 
temel korumay� sa�layan çe�itli boyalar 
kullan�lmaktad�r. Süsleme boyalar� oduna 
koruman�n ötesinde ayr� bir renk ve güzellik 
kazand�rmaktad�r.

Odun parlakl��� ve dayan�kl�l��� artt�ran cilalanma 
vas�tas�yla da korunabilir.

�n�aattaki di�er malzemelere kar��n odunun 
üstünlükleri!

��Odun ekolojik  aç�dan sa�l�kl� ve ucuz in�aat 
malzemesidir;
��Tu�la, beton v.b. gibi in�aat malzemelerinden 
daha iyi yal�tkand�r;
��Odun s�cakl�k ve sesin iyi yal�tkan�d�r. S�cakl�k 
ve so�ukluk kondensele�mesi yapm�yor; demir gibi 
pas tutmuyor.     

Odunun kullan�lmas�
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Unutmay�n!

Odun, en eski zamanlardan beri yayg�n 
bir �ekilde kullan�la gelmi�tir. Yayg�n 
kullan�lmas� bu tür üstünlük ve olumlu 
vas�? ar�na ba�l�d�r.

Dü�ünüp yan�tlay�n?

Odun hangi yerlerde daha kullan�labilir?

��>n�aat malzemesi olarak;
��Çe�itli alet, mutfak araçlar�, süs ve 

süsleme e�yalar�;
��Yak�t ve evlerin �s�tmas� için;
��Denizcilik(tekne, vapur, gemi, kay�k, 

sandal) ka��t üretimi v.b.

Bu resimler odunun çe�itli 
kullan��lar�n�  göstermektedir.

Odun plak çe�itleri A�aç kaplama yapraklar�  

 
Yap��t�r�larak 

ba�lanan 
odun ö�eleri

Odundan ev yap�mlar�

Çat� yap�m�

Resim çerçeveleri

��letme özelliklerine göre odun malzemeleri birkaç 
guruba ayr�labilir:

��Genel odun malzemesi – da�lardaki a�aç 
gövdesinin i�letilmesiyle elde edilir. Kesilen 
a�açlar, i�lenmek üzere planya ve fabrikalara 
nakledilir.

��Odunun sanayi i�leminden sonra elde edilen 
odun malzemeleri �unlard�r: sunta, kontrplak, 
(ah�ap kaplama, panel plak v.s.).
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��Odundan elde edilen sentetik malzemeler, 
üretim esnas�nda ekonomik olmay� sa�layan 
odunun bütün parçalar�ndan olu�maktad�r.      

Daha fazla bilmeniz için

Yeni bulu�lar

Alman bilim adamlar� s�v� odun olarak 
adland�rd�klar� yeni bir ürün  bulmu�lard�r. Bu 
modern endüstri ürününün olas� bütün i� kollar�nda 
plasti�i de�i�tirebilece�i dü�ünülür. 
S�v� yak�t linyit’ten (isli kömür) yap�lm��t�r. Bu 
odunun yumu�ak dokusundan elde edilen bir 
maddedir. Bu madde di�er maddelerle i�lendi�inde 
ya�am ortam� için zararl� olmayan yeni bir madde 
elde edilir.

Öz dü�ünceye göre model veya maket yap�m�

Sentetik malzemeler

Karton ö�elerden yap�l�
ev ve yel de�irmeni

Karma 
malzemeden

 yap�lm�� 
eko ev

Varsay�mdan haz�r ürüne
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1. Ad�m Ev tasar�m plan� 
olu�tur. Ba�ta  evin olmak 
üzere, daha sonra   yap�  

ö�elerinin de  geni�lik, yük-
seklik ve uzunlu�unu  v.b. 

boyutlar�n� belirleyiniz.  Bu ko-
nuda herhangi bir maketin haz�r 

resmini de kullanabilirsiniz.

2. Ad�m Ödevin i�lenmesi 
için gereken malzeme stoku 

yap�n�z. Örnek olarak: 
eski kutulardan k�vr�ml� 

veya ba�ka karton,  ka��t, 
yumu�ak odun ç�talar� v.b.

3. Ad�m Çizim,  ka��t  
yap��t�r�c�s�, makas, boyalar 
v.b. gibi teçhizat ve aletler 

kullan�n�z.

Dü�üncenin gerçekle�mesi için etkinlikler

4. Ad�m �� payla��m�. 
Kartonun kesilmesi gereken 

yerleri i�aretleyiniz.  
K�vr�lmas� gereken yerlerde 

malzemeyi katlay�n�z. 
Odun ö�eleri kulland���n�z 
takdirde onlar� boyutlar�na 

uygun olarak kesiniz ve 
yontunuz.

5. Ad�m Estetik biçimlenme 
ve tasarlama Bahçeyi 

kendi zevkine göre ö�e ve 
malzemelerle biçimlendiriniz. 

Odun, kiri�, sopac�k v.b. 
gibi ö�eler kullan. Bahçeyi 
düzenle ve kendi yarat�c�l�k 

anlay���ndan bir nebze 
ekleyiniz. Ekolojik do�al 
malzemeler kullan�n�z.

6. Ad�m Sergileni� ve 
de�erlendirme. Yapt���n�z 

çal��ma ve maketlerin 
arkada�lar�n�zla sunumunu 

yap�n�z.  Belirlenen 
ölçülere göre nitelik 

s�ralamas�n� yap�n�z. Haz�r 
ürün-andaç, hat�ralar�n 

de�erlendirmesini yap�n�z.

Daha önceki resimlerde �u ödevin gerçekle�mesi 
için � kir olu�turacak çok say�da  model ve maket 

sergilenmi�ti.

Haz�rl�k etkinlikleri

Otomobil modeli  yap�m�
Estetik biçimlendirme – ürün tasar�m� 

Otomobil modeli yapman�z  gerekti�i takdirde 
tasarlayaca��n�z model mevcut modele benzer mi, 
yoksa ondan farkl� m� olurdu? Ona bir �eyler ekler 
miydiniz veya onun tasar�m biçimini bütünüyle 
de�i�tirir miydiniz?

Odun 
malzemesinden 
yap�lm�� araç

Kartondan yap�lm�� 
Formula 1- araç
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Ka��t araç

Geri dönü�üm malzemesinden   
yap�lm�� araba

Dü�ününüz ve yap�n�z!

Öz � krinizi olu�turup otomobil tasar�m� yapmaya 
çal���n�z.

�� Fikri tasarlay�n�z

�� Karar�n�z� ö�retmeninize dan���n�z.

�� Ö�retmeniniz teknik resimler konusunda 
daha fazla � kir üretebilir mi? 

Arka tekerler büyük oldu�u takdirde otomobil 
gövdesini ba�ka malzemeyle de�i�tirir miydiniz?  
Gövde için odun parça bulamad���n�z takdirde, onu 
sert kartonla de�i�tirebilirsiniz. Daha sonra �eklini 
tasarlayabilirsiniz. 

Görünü�ü ile ilgili gra� k çözüm haz�rlay�n�z. 
Resimdeki örne�e bak�n�z. Kendi � krinizi 
olu�turman�z için araçlar�n maket ve model tasar�m� 
ile ilgili birkaç haz�r � kir ve tasar�m� sunuyor. 
Sizin otomobille ilgili tasar�m ölçülerinize uygun 
nitelikte olan malzemeyi edinmeye çal���n�z. 

Örnek olarak: Beyza veya renkli karton parças�, 
renkli ka��t, odun ö�eler, çe�itli boyalar, eski model 
araba tekerleri, odun parçalar�, yap��t�r�c�, seloteyp,  
renkli yal�tkan bant, renkli ka��t v.b.

Çal��ma yerindeki i�inizi örgütleyip çal��maya ba�lay�n�z.

Hareket eden bir maket otomobil yapt�ysan�z otomobilin hareket yetilerini 
ara�t�rabilirsiniz.

Örnek olarak:  belirli mesafede hareket zaman�,  hareket yönündeki kesinlik v. b. 

Ö�retmeninizin vermi� oldu�u ölçülere göre kalite de�erlendirmesi ve yap�m 
kontrolü yap�n�z. S�n�f�n�zdaki di�er modellerin de�er s�ralanmas�n� yap�p ba�ka 
çözümlerle yeni � kirler üretiniz, çal��ma de�erlendirmesi yap�n�z v.b.

Belirlenmi� kurallara göre model yar��mas� olanaklar�n� dü�ününüz.
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Karton evi

Kartondan
uçak modeli

Yumu�ak kavak a�ac�ndan 
uçak modeli

F�r�ldak modeli

Örnek 1 Örnek 2

1. Fikre nas�l ula�acaks�n�z?

A�a��daki resimlerde de�i�ik � kirler ile çe�itli maket 
ve modeller verilmi�tir. Onlar sizleri benzer örnekler  
 konusunda dü�ünmeyi ve  baz�lar�n� yapmay�. te�vik 
etmelidirler. Kimi maket veya model ödevinin bamba�ka 
görünü�ü hakk�nda kendi � krini olu�turabilirsiniz. Kendi 
yarat�c�l�k gücünüzü, bilginizi ve kabiliyetinizi 
kullan�n�z. 

Geri dönü�üm malzemesinden kuyu yapabilir 
veya haz�r teknik resmi kullanabilirsiniz. Resim 1 
örne�ine bak�n�z. Sadece bir kâ��t kutusu, eksen 
için bir borucuk, iplik ve kapakç�k gerekir. Çal��ma 
için yap��t�r�c� ve daha kuvvetli makas kullan�n�z. 
>�lemin uygunluk konusunu ö�retmeninize 
dan���n�z.

2. Fikrinizi in�a etmeniz için malzeme seçiniz
Teklif edilen � kirlerden  baz�lar�n�n in�as� için in�aat malzemesi gerekmektedir

Çal��ma s�ras�nda tavsiyeler!
Kesin ve özenli olunuz; çal��may� ve zaman� iyi kullan�n�z;

Yaralanmamaya dikkat ediniz;

Di�erlerinin görü�lerini sayg�yla kar��lay�n�z;

Ö�retmeninize dan���n�z;
Yarat�c� olunuz ve estetik görünü�ün biçimlenmesine katk�da bulununuz.   

Fikirden haz�r ürüne kadar i�lem safhalar�
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Resimde sizin de ba�ar�l� bir biçimde çal��abilmeniz için 
izleyebilece�iniz kimi yollar� fark edeceksiniz

Ödevin bile�iklik durumuna göre her zaman a�amal� çal��ma biçimini uygulay�n�z  - 
birinci bölüm, ikinci bölüm, tabandan çat�ya kadar.

Çal��ma yerinizi örgütleyiniz, bu size ba�ar� sa�layacakt�r. Yap��t�rma s�ras�nda 
kulland���n�z yap��t�r�c� miktar�na dikkat ediniz.

Çal��ma kültürü!

Çal��ma masan�za koruma altl��� koyunuz;

Çal��ma alet ve malzemelerini düzenli bir biçimde kurunuz;

>�inizi bitirdi�iniz zaman alet ve malzemeleri düzenli bir biçimde tekrar yerlerine koyunuz;

Masan�n ve kendi etraf�n�zdaki çal��ma ortam�n� temizleyiniz.

Malzemeler – Yumu�ak telle i�leme

Eski zamanlardan bugüne kadar demir ve bak�r�n en 
çok  kullan�lan metaller oldu�unu biliyor musunuz? 
Alüminyumun   yer  kabu�unda bütün metallerden en çok 
bulunan metal oldu�u dü�ünülmektedir.

Bak�r ve alüminyum çok ha� f metallerdir. Bu yüzden 
onlardan tel üretilmektedir. Bak�r�n alt�ns�, alüminyumun 
ise beyaz rengi vard�r. 

Uygun alet kulland���n�z zaman çok kolay bükebilir, 
ba�layabilir ve kesebilirsiniz. Bu metallerden 1 mm 
kal�nl���na kadar tel kulland���n�z takdirde becerikli 
parmaklar�n�zla çok güzel ve  özgün modeller 
yapabilirsiniz. 

Plastik kaplama
bak�r teli
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Yumu�ak telden baz� model – e�ya veya ürünle ilgili 
� krinizi te�vik etmeye yard�mc� olabilecek
baz� örnekler sunuyoruz. Bunlara dayanarak siz 
de kimi model e�yayla ilgili kendi öz � krinizi 
olu�turabileceksiniz.

Alüminyum tel

Alüminyum ve bak�r telinden e�yalar�n
çe�itli �ekil ve biçimleri

Yumu�ak telden 
bisiklet yap�n�z

Filcik modeli�nsanc�k modeli

Haz�r teknik resminiz
varsa, teli k�v�rtmak için
�ablon olarak kullan�n.

Becerikli ellerinizle yumu�ak teli, dü�ündü�ünüz tasar�ma göre 
biçimlendirebilirsiniz.
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Tasar�y� kurmaya ve ondan sonra gerçekle�tirmeye çal���n�z. Alete ihtiyac�n�z olursa 
ö�retmeninizden aray�n�z. Görü�lerinizi kendi arkada�lar�n�zla kar��la�t�r�n�z. En 
sonunda bütün arkada�lar�n�z�n ürünlerinin sergisini yap�n�z. Daha de�i�ik ve özgün ürün 
�ekillerini gözden geçirip belirleyiniz. Telle çal��t���n�z s�rada yeni � kir ve yenilikler 
hakk�nda dü�ünün.

DÜ�ÜNÜNÜZ VE TEKRARLAYINIZ

�� Çal��ma esnas�nda güvenli�i sa�laman�z için hangi önlemlerin al�nmas� gerekti�ini 
dü�ününüz;

�� Çal��t���n�z süre içinde ve ondan sonra alet, teçhizat ve malzemeyi nas�l 
diziyorsunuz;

�� Çal��ma kültürü ne demektir;

�� Kâ��d�n nas�l ve hangi ham maddelerden yap�ld���n� tekrarlay�n�z;

�� Pamuktan elde edilen kâ��d�n kalitesi nas�ld�r;

�� Geri dönü�üm kavram�ndan neler anl�yorsunuz;

�� Kaç çe�it kartonun var oldu�unu hat�rlay�n�z ve say�n�z;

�� Kaplaman�n �eklini betimleyiniz;

�� Kartonda i�aretleme (belirleme) yöntemini tekrarlay�n�z;

�� Kutunun �ekil ve tasar�m�n� yapman�z gerekti�inde neler anl�yorsunuz;

�� Kartonun kimi teknik özelliklerini betimleyiniz;

�� Kimi odun çe�itlerini sayabiliyor musunuz;

�� Odunun ormandan fabrikalara kadar kat etti�i yolu hat�rlay�n�z;

�� Odunun iyi ve kötü özelliklerini say�n�z;

�� Bugüne kadar ki tecrübelerinize dayanarak tak�m ve grup biçimindeki çal��man�n 
iyi yönlerini sayabiliyor musunuz.
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KONU- 3
YAPI 
YARATICILI�I

Teknolojideki ça�da� geli�im büyük bir sürat ve ilerleme 
kaydetmektedir. Günlük ya�amda yeni teknik araç ve gereçler, 
yeni bulu�lar ve de�i�ik tipte enerji çe�itleri ke�fedilmektedir. Bu 
konudaki ara�t�rma ve çal��man�zla uygulama bilgisine ve becerisine 
sahip olacaks�n�z. Teknik araç ve gereçlerin güvenli kullan�m�n� 
ve enerji tasarrufunu ö�reneceksiniz. Do�al kaynaklardan elde 
edilen enerjinin avantajlar�n� bileceksiniz. Yap�mc�l�k, modeller 
ve maketlerin in�a edildi�i ve bu nesnelerin i�levlerinden yeni 
tasar�mlar�n elde edildi�i bir konudur.

Bu konuyu ö�rendikten sonra a�a��da sunulanlar� bilecek ve yapabileceksiniz:

��Teknik cihaz ve kullan�mlar� hakk�nda bilgi sahibi olmak;
��Kural d��� çal��man�n tehlikelerini tan�mak;
��Elektrik enerjisini tasarru	 u kullanmak;
��Manivelay� tan�y�p i�levinin ne oldu�unu bilmek;
��Kuvvet ve hareketi sa�layan ö�eler konusunda örnek vermek;
��Yap�mda kullanaca��n�z ö�elerin kurulu�unu sa�lamak;
��Basit makinelerin rollerini bilmek;
��Do�al kaynaklardan elde edilen enerjinin kullan�m, rol ve de�eri 

hakk�nda daha fazla bilgi edinmek;
��Do�al enerjinin ekolojik de�erini aç�klamak;
��Yap�n�n ne oldu�unu bilmek ve yap�mc�l�k yapmak;
��Model ve maket yap�m� için malzeme seçmek;
��Do�ru ve güvenilir i� aleti ve teçhizat� kullanmak;
��Model ve ö�elerinin nas�l çal��t���n� ke�fetmek;
��Yeni ödev ve projeler için yeni � kirler ara�t�rmak;
��De�erlendirme yapmak ve ele�tirel dü�ünceye sahip olmak.

KONU- 3
YAPI 
YARATICILI�I



�çerikler

1. Teknik Araçlar�n Kullan�m 
Güvenli�i 

2. Kuvvet, Kuvvet Nakli ve 
Hareket 

3. Kuvvet Nakli ve Hareket 
Ö�eleri 

4. Güne�, Su ve Rüzgâr 
Enerjisinin Kullan�m� 

5. Yap� Malzemelerinden 
Olu�mu� Konstrüksiyon 
Yap�m� 

6. Enerji Dönü�türücüsünün 
Konstrüksiyonu
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Teknik cihaz kullan�m 
güvenli�i

Evdeki teknik cihazlar herhangi bir i�yap�m�nda 
kullan�lan ayg�tlard�r. Ev i�lerinde insana büyük 
yard�mlar� dokunuyor. Yemek haz�rlama ve 
korunmas�, �s� üretilmesi, çama��r y�kama, temizlik, 
ileti�im v.s. alanlar�nda kullan�l�yorlar.  

Bilmeniz gerekenler!

Elektrik enerjisi kullanan teknik cihazlar, 
elektrik enerjisini mekanik, �s� ve ���k enerjisine 
dönü�türmektedir. Günümüzde ça�da� teknik 
cihazlar tam veya yar� otomatiktirler. >nsan 
bunlar� do�ru ve tasarru? u kullanmay� bilmelidir.

So�utma 
cihazlar�

��i 
kolayla�t�ranlar

Elektrik enerjiyi 
�s� enerjisine 

dönü�türürler

Batarya 
enerjisi 

kullan�yorlar

Elektrik enerjisi 
kullanm�yorlar

Klima Çama��r makinesi Ütü Mobil telefon Kapak aç�c�

So�utucu Mikser �ofben
Bataryal� 
���ldak

Ceviz k�ran

Vantilatör Elektrik süpürgesi Fön Telsiz telefon Orak

Teknik cihazlar�n ayr�m�

Unutma!

Teknik cihazlar�n 
ço�u elektrik enerjisi

Dü�ünün ve cevap 
verin:

Tabloda gösterilen teknik 
cihazlar hangi enerjiyi 
kullan�yor?

Hangi faydal� i�levleri 
oldu�unu tan�mlay�n�z?

Bilmeniz gerekenler:

>nsan için yeni teknik cihazlar�n faydalar� çoktur. >nsan�n bu faydalara ula�abilmesi için 
geli�en teknolojiyi takip etmesi, do�ru kullanmas� ve hatal� kullanman�n tehlikelerini 
bilmesi gerekir.
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1

2

3

4

��1 - >ç k�s�m – havas�z 
bölme

��2 - Metal spiral tel;

��3 - >letkenler

��4 - Cam balon.

Enerjiyi nas�l tasarruf edelim?

Ampul

Günümüzde ev ve i� ortamlar�nda elektrik tasarrufu 
için küçük ve güzel tasar�ma sahip ? oresan 
lambalar kullan�lmal�d�r.

Elektrik enerjisini �s�ya dönü�türen 
ayg�tlar

Bu ayg�tlar�n temel parças� �s�t�c�s�d�r. Özel 
malzemeden yap�lm�� olan �s�t�c�da elektrik 
enerjisi �s�ya dönü�mektedir. Elektrik enerjisini 
�s�ya dönü�türen ayg�tlar elektrik enerjisini en çok 
harcayan araçlard�r. Çok miktarda �s� ürettikleri için 
bu teknik araçlar� kullan�rken çok dikkatli olmak 
gerekir. 

Unutmay�n�z!

Ampuldeki elektrik enerjisi, �s� ve ����a dönü�mektedir.  Ampulden geçen 
elektrik, ���k telini �s�t�p ���ldamas�n� sa�lamaktad�r.

Bilmeniz gerekenler!

Günümüzde elektrik enerjisi kullanan yeni ve ça�da� teknik cihazlar 
bulunmaktad�r. Elektrik enerjisi çok önemli ve pahal�d�r. Bunun için elektrik 
enerjisi tüketirken dikkatli davranman�z gerekir.
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Ayg�t ismi Görünümü
Ayg�tlar�n do�ru ve güvenilir 
kullan�m� ile k�sa bilgiler

Ütü

Ütü taban� çok miktarda 
�s� olu�turmaktad�r.                                                                                                  
Is�nd��� zaman b�rak�laca��                                                                                                 
yere dikkat edilmelidir.                                                                                                 
Kullan�m s�ras�nda kablonun                                                                                                 
k�vr�lmamas� gerekir.

�ofben

�ofben yüksek miktarda elektrik 
enerjisi tüketmektedir. Banyo 
yapmadan önce kapatmay� 
unutmay�n.

Tost makinesi

Tost makinesi yüksek miktarda 
elektrik harc�yor. Yang�n 
ç�karabilece�i için çal���r konumda 
b�rak�lmamal�d�r.

F�r�n

F�r�n evde en çok kullan�lan ayg�tt�r                                                                                                  
Her kullan�mdan sonra kapat�n�z.                                                                                                  
Her zaman dikkatli kullan�n ve                                                                                                  
Ayakkab� giymeyi unutmay�n�z.

Fön

Fönü dereceli olarak aç�p kapat�n�z   
Nemli ortamda kullanmamal�s�n�z.
Fön ile saç aras�ndaki mesafeye 
dikkat ediniz.

Elektrik enerjisini �s�ya dönü�türen ayg�tlar
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So�utucular

Bu ayg�tlar�n temel parças� termostat�d�r. Onun 
temel özelli�i �s�y� ayarlamakt�r. Ayg�t� otomatik 
olarak aç�p kapamaktad�r. Ça�da� ayg�tlar�n 
elektronik göstergeleri – display  vard�r. 
Göstergede rakamlar dijital olarak okunmaktad�r.

Buz dolab�

So�utucu ve �s�t�c� 
klima 

Dijital göstergeli 
saat 

�� kolayla�t�r�c� teknik cihazlar

Bu teknik cihazlarda temel 
parça elektromotordur. Bu, 
elektrik enerjisini mekanik 
enerjiye dönü�türüyor. Elektrik 
süpürgesinde bulunan elektromotor 
havay� kanallar içersinden 
geçirmektedir. 
Çama��r makinesi çama��rlar� 
y�kama s�ras�nda h�zl� bir �ekilde 
döndürmektedir. Meyve s�k�c�daki 
elektromotor, meyveleri s�kan 
parçalar� hareket ettiriyor.

Çama��r makinesinin arka k�sm�n�n 
görünümü. Elektromotor özel bir 
mekanizma vas�tas�yla çama��r kazan�n� 
çeviriyor.    
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Proje Ödevi
Evinizdeki Teknik Ayg�t

Teknik araçlar� do�ru ve güvenilir kullanmak, ödevin temel amac�n� olu�turmaktad�r.

Çift veya grup halinde çal���n�z.

Haz�rl�k etkinli�i: 
Tak�m veya grubunuzu olu�turduktan sonra hangi ayg�tlar üzerinde ara�t�rma yapaca��n�za 
karar veriniz. Çal��man�z� gerçekle�tirmek için foto�raf kataloglar�, tan�t�m bro�ürleri, 
internet, i� k�lavuzlar� v.s. kaynak malzemelere ula�maya çal���n�z.

Giri� etkinli�i
Proje ödevinizin ana temas� ne olacakt�r?  Kimin nerede ne i� yapaca��na dair plan yap�n�z. 
Ödevlerinizi çift veya gruplara payla��n�z. Çal��ma zamanlar�n�z� ve sürelerinizi belirleyiniz. 
Ödevlerinizi hangi �ekilde tan�taca��n�za dair � kir al��veri�inde bulununuz.

Ara�t�rma

1. Teknik ayg�tlar�n durmadan yenilendi�i bilinmektedir. Ödev konunuz olarak bu ayg�tlardan 
birini seçiniz. Seçece�iniz ayg�tlar mutfakta s�kl�kla kulland���n�z ve ho�land���n�z bir ayg�t 
olabilir. 

2. >mkânlar�n�z ölçüsünde bilgi ve belgeye ula�maya çal���n�z. Teknik araçlar�n kullan�m�, 
i�levleri, özellikleri ve kullan�m s�ras�ndaki olas� tehlikeleri hakk�nda bilgi sahibi olunuz.

3. Albüm veya a� � çal��mas� için gereken malzemeyi kendi � kirleriniz do�rultusunda 
belirleyiniz. Örne�in: A2 veya A3 boyutundaki resim kâ��d�, renkli kâ��t, keçe kalemler, 
yap��t�r�c�, makaslar  v.s.

4. >� yerinizi düzenleyiniz. Malzeme, alet ve teçhizat�n�z kolay ula��labilir olsun. Fikrinizi 
gerçekle�tirmeye ba�lay�n�z. Ödev yap�m�ndaki görevlerinizi payla��n�z. Tak�m halinde 
çal���p arkada�lar�n�z ile diyalog halinde olunuz. Sab�rl� ve yarat�c� olunuz. Resim kâ��d�n�n 
tasar�m�n� yap�n�z ve çal��ma sürenize dikkat ediniz. Teknik ayg�tlar�n kullan�m tehlikelerini 
vurgulamay� unutmay�n�z. Buna i� güvenli�i denmektedir.

5. Projenizin sunumunu yap�n�z. Teknik ayg�tlar�n do�ru kullan�m� ve i� güvenli�i ile bilgileri 
vurgulamay�n�z.

6. Çift veya grup halinde yapaca��n�z sunum bittikten sonra ö�retmeniniz ile birlikte �unlar� 
yapmal�s�n�z:
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�� Di�er ödev – çal��malar�n�z�n kontrolünü 
yap�n�z;

�� Elde edilen neticelerin de�erlendirilmesi için 
ölçütler olu�turunuz;

�� Ödev – çal��malar�n�z�n kalitesine göre 
s�n�? and�rmas�n� yap�n�z;

�� Ödevlerinizin i� ve kalitesini de�erlendiriniz;
�� �u etkinlik ara�t�rmalar� için sonuç ve � kirler 

üretiniz!

Günlük hayatta i� yaparken veya a��rl�k ta��rken  
kuvvetinizin yetmedi�i anlar olmu�tur. Çok eski 
zamanlardan beri bu sorunu a�mak için u�ra� 
veren insan, de�i�ik yöntemler geli�tirmi�tir. 

Kuvvet, Kuvvet Nakli ve Hareket

>nsan eskiden beri kuvvetini bisiklet 
sürmek için kullanm��t�r.
Dü�ünün ve yan�tlay�n: Kuvvetin bir 
yerden ba�ka bir yere nakli nas�l yap�l�r?

Odundan çivi 
sökmek için alet   
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Durgun suyun                
olu�turaca�� kuvvet 
muazzam bir enerjiye 
dönü�ür.

Daha fazla ö�renelim!

Makas, kerpeten ve z�mba gibi basit aletlerin 
nas�l çal��t���n� biliyor musunuz?
Onlar� kullan�rken kuvvet kullanman�z gerekiyor 
mu? Arkada�lar�n�z ile birlikte onlar�n kullan�m� 
ve i�levleri hakk�nda örnekler vermeye çal���n�z.

Örnekler:

1. Kâ��t yapraklar�n� birle�tirmeniz için 
z�mban�n kollar�na basman�z laz�m.

2. Kâ��t yapra�� kesmeniz için makas kollar�na 
basman�z gerekir.

3. Cevizi k�rman�z için ceviz k�ran�n kollar�na 
basman�z gerekir.

Makas, z�mba ve ceviz k�ran�n i�lev ve 
kuvvetlerini aç�klay�n�z.

Unutmay�n�z!

Bu basit aletler kuvvet kullan�m� ile 
çal���yorlar. Bu kuvvete uygulanm�� 
kuvvet denmektedir.

1

2

3
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Ö�rendiyseniz, tekrar edelim
 

• Aletler üzerinde kullan�lan kuvvetin sonuçlar�    
nelerdir?

• Aletlerin yapt��� bir i� var m�d�r?

A�a��dakileri aç�klayabilecek durumda olmal�s�n�z

Uygulanm�� kuvvet aletlerin neresinde etkili oluyor? 
Yap�lan i�in sonucu nas�ld�r?
Ara�t�r�p aç�klayaca��n�z birkaç örnek say�n�z!

Aletler üzerinde uygulanan kuvvet aletler taraf�ndan 
art�r�ld�ktan sonra bir i�in gerçekle�tirilmesinde 
kullan�lmaktad�r. Bu i�e gerçekle�tirilmi� i� 
denmektedir. 

Kuvvet kullan�m�yla i� gerçekle�tiren ba�ka alet ve 
makineler sayabilir misiniz?

Alet veya makineler üzerinde kuvvet çark�.                                                                                    
kullan�ld�ktan sonra a�a��daki neticelere ula��l�r:

1. Kuvvet art���;
2. Bir yerden ba�ka bir yere nakli;
3. Kuvvet, bir nesne veya cisme de�di�inde onun 

�eklini de�i�tirebilir.

Unutmay�n�z!

Herhangi bir i�in yap�lmas�nda kullan�lan 
ve de�i�ik malzemelerden yap�lan yap�lara 
alet, ayg�t veya makine denmektedir.

Söz konusu yap�lar, yapacaklar� i�e göre 
ilkel basit veya bile�ik olabilirler.

1. Kapak açaca��
2. Çarkl� mekanizma
3. Otomobil krikosu
4. Bisikletin arka 
mekanizmas�n�n

1.

2.

3.

4.
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Elektrik enerjinin kuvvetini 
alet  yapmaktad�r.

Baz� aletler insan 
gücüyle çal���rken
di�erleri elektrik enerjisi 
kullanmaktad�rlar

Bisiklette bulunan 
mekanizma yard�m�yla 
insan gücü art�r�l�p 
azalt�lmaktad�r.
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Kuvvet Nakli ve Hareket Ö�eleri

Basit makineler

Manivela

dayanma noktas�-
a��rl�k

uygulanan kuvvet          

uygulanan kuvvet          direnç-yük

direnç-yük 
gerçekle�en i�

dayanma noktas�-
a��rl�k

Basit aletler kuvveti art�rmak veya yönünü 
de�i�tirmek için kullan�l�yor. Bu aletler üzerinde 
kuvvetin etkili oldu�unu ö�rendiniz. Aletler, 
kendileri üzerinde etkili olan kuvveti art�r�p 
azaltabilirler.

Eskiden beri kullan�lmakta olan ilkel makineler 
�unlard�r: Manivela, makara, e�ri düzlem, 
tornavida, teker ve çividir.

Aletin hareket etti�i noktaya dayanma noktas� 
denir. Direnç noktas�n�n bulundu�u yerde ise bir i� 
gerçekle�tirilmektedir.

Makas ve kerpetenlerde dayanma noktas� 
uygulanan kuvvet ve engel ars�nda kalmaktad�r.

Resmi inceleyiniz!
Temel ö�eler �unlard�r:
• Uygulanan kuvvetin etkisi;
• >�in bitmesi için a��lmas� gereken direnç 

veya yük;
• Dayanma noktas�.

Bilmeniz gerekenler:

Manivela nedir? Kendileri üzerinde uygulanan 
kuvveti art�r�p azaltan makinelere manivela denir.
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Makara ve devinen tekerler

Uygulanan kuvvet

Direnç-yük Dayanma noktas�

Ceviz k�randa direnç veya yük, uygulanan kuvvet ve 
dayanma noktas� aras�nda bulunmaktad�r.

Manivela çe�itleri aras�nda direnç veya yükün 
uygulanan kuvvetten daha küçük oldu�u tek manivela, 
pensedir.

Bunun neden böyle oldu�unu aç�klay�n�z?

Eksen ve aks�n ne oldu�unu biliyor musunuz?

Aç�klayal�m!

Kendi ekseni etraf�nda dönen tren tekeri, treni raylara 
paralel olarak hareket ettirmektedir. Trenin iki tekerini 
ba�layan çubu�a aks denir. Otomobil tekeri ve bisiklet 
tekeri de ayn� mekanizma ile çal��maktad�r.

Makaraya en iyi örnek, su kuyusundan su ç�karmak 
için kullan�lan makarad�r. Makara kolunun 
dönmesiyle makaran�n aks�na ba�l� olan kova 
ipi  kendi ekseni etraf�nda dönüp suyu yukar�ya 
kald�rmaktad�r. Makara silindir �eklinde olan ve 
kendi ekseni etraf�nda devinen bir cisimdir.

Bisiklet tekerinin aks�

Aks ile ba�l� tren tekerleri

Eksen
A

ks

Dü�ünün ve yan�tlay�n!

Pense üzerinde uygulanan kuvvetin ve 
ucuyla kald�r�lan yükün tan�m�n� yap�n�z!
Pense ve ceviz k�ran aras�ndaki farklar� 
gözleyiniz!
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Makaralar�n silindir cismine ip sar�larak yük ta��nabilir. 
Tekerin büyüklü�ü silindir cisimden büyük oldu�u 
ölçüde, yükü kald�rmak için uygulanacak kuvvet 
o ölçekte az olacakt�r. Örne�in: Su kuyusundan su 
ç�karmak veya herhangi bir yükün zeminden birinci 
kata ç�kar�lmas� (örnek:1).

Baz� makaralarda teker kendi ekseni etraf�nda 
dönerken ipi de devinen teker etraf�nda hareket eder. 
(örnek:2).

Makaradaki ip birden fazla tekerden geçti�i takdirde 
makaraya uygulanacak kuvvet daha az olacakt�r. 
(örnek: 3).

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3 Örnek 4

Su kuyular�nda kullan�lan 
makaran�n mekanizmas�

Silindir cisim                

teker

Kay�� ve makaradan olu�an sistemler (kay��l� 
tekerler) birbirine ba�l� iki ya da daha fazla tekerden 
olu�maktad�r. Bu sistem sayesinde kuvvet bir 
yerden ba�ka bir yere nakledilebilir. Kay��l� tekerin 
büyüklü�üne ba�l� olarak uygulanan kuvvetin h�z� ve 
nakli de�i�ecektir (örnek: 4).

Bazen di�li çarklar da ilkel 
mekanizmalar olarak kabul 
edilirler.
Bir di�li çark�n hareket 
etmesi uygulanan kuvvet 
di�er çark� da hareket 
ettirir.

Di�li çarklardan olu�an mekanizma

kuvvet

yük
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5 veya 10 kilograml�k bir yükü bir metre yüksekli�e 
kald�raca��n�z� dü�ününüz.
Bu yükü ayn� yüksekli�e kald�rmak için gerekli olan 
kuvvet e�ri düzlemin boyutuyla ters orant�l�d�r. E�ri 
düzlem ne kadar uzun olursa uygulanacak kuvvet 
azalacakt�r.
Ö�retmeninizle bir deneme yap�n�z. 

Bir yükün dikey olarak kald�r�lmas� için gereken 
kuvvet ayn� yükün e�ri düzlem yard�m�yla kald�r�lmas� 
için gereken kuvvetten çok daha fazlad�r.

Gövdeleri boyunca spiral �eklinde k�vr�mlar içerirler. C�vatalar  uygulanan 
kuvveti art�rmak için kullan�lan ilkel makineler grubuna girmektedir. C�vatay� 
sa�a veya sola çevirmekle ön veya arkaya do�ru hareket etmektedir.

Ta��t resimlerine bakarak �u ana kadar aç�klanan mekanizmalar�n hangisiyle 
çal��t�klar�n� söyleyiniz.

C�vatalar silindir veya koni biçiminde olup iki nesnenin birle�tirilmesinde 
kullan�lmaktad�r.

E�ri düzlemler

C�vatalar

Dü�ününüz ve yan�tlay�n�z

C�vatay� sa�a veya sola çevirmekle hareket yönü 
de�i�ir mi?    
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Amaç: >lkel makinelerin özelliklerini ve 
kullan�m alanlar�n� tan�mak.

Tek, çift veya grup halinde çal���n�z.

Haz�rl�k Etkinli�i

Ödev konunuzu belirledikten sonra amac�n�z� 
aç�kça vurgulay�n�z. Çal��man�zda ö�renmek ve 
ula�mak istedi�iniz hedef nedir? 

Bu konu ba�l���nda ilkel makine ve aletlerin 
özellikleri, i�lev ve ullan�m alanlar� hakk�nda 
bilgilendirildiniz. 

Bu bilgiler do�rultusunda ödevinizi daha kolay 
yapaca��n�z� dü�ünüyoruz.                                                                   

                                                    

Giri� Etkinli�i

Proje ödeviniz tam olarak neyi kapsayacakt�r ?

Grup içerisinde görev da��l�m� yap�n�z. Çal��ma 
sürenizi, çal��ma usulünüzü ve ödevi tan�t�m 
�eklinizi belirleyiniz.

 >lkel makine ve mekanizmalar�n kullan�m 
alanlar�n� ara�t�r�n�z.

Proje Ödevi
�lkel makine ve 

mekanizmalar
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1. Fikir olu�turunuz!
Çal��man�z�n görüntüsü hakk�nda yarat�c� olunuz.
Fikir ürününü kâ��t üzerine aktar�n�z. Ö�retmeninize dan���n�z!

2. Ara�t�rma yap�n�z ve malzeme toplay�n�z.  Makine, model, sal�ncak, dönme dolap v.s. için 
malzemeyi internet, resim, foto�raf ve kataloglardan elde edebilirsiniz. 

3. >� ortam�n�z� düzenleyiniz. Malzeme, alet ve teçhizat haz�rlay�n�z.

Öneriler: Tak�m halinde çal���n�z, aran�zda diyalog kurunuz, sab�rl� olunuz, yarat�c� olunuz, 
resim kâ��d�n�n tasar�m�n� yap�n�z ve çal��ma süresine dikkat ediniz. >� güvenli�i için 
tart��ma ortam� yarat�n�z.
Alet ve mekanizmalar� a�a��daki özelliklerine göre s�ralay�n�z:

- >çerik ve yap�;
- >�lev ve çal��ma;
- Yap� malzemeleri (a�aç, metal, plastik).

Birkaç çe�it model bulmaya çal���n�z. Modellerin yap� malzemelerini, i�levlerini ve ö�elerini 
say�n�z.

Sunum
Grup veya çift halinde sunumunuzu yapt�ktan sonra ö�retmeninizle birlikte a�a��dakileri 
yap�n�z:

�� Elde edilen neticeleri de�erlendirmek için kilit noktalar belirleyiniz;
�� Ödev ve ürünlerinizi kalitelerine göre s�n�? and�r�n�z;
�� Ödevlerin kalite ve i�levini de�erlendiriniz;
�� Yeni ara�t�rmalar için � kir ve sonuçlar üretiniz.

Kuvvet ve kuvvet etkisi ile ilgili daha önceki bilgileri 
hat�rlay�n�z:
>nsan�n bisiklet pedal� üzerine uygulad��� kuvvet, zincir 
yard�m�yla bisiklet 
tekerlerine aktar�larak bisikletin do�rusal hareketi 
olu�maktad�r. 

De�irmenin çark�, suyun uygulad��� kuvvet 
sayesinde dönmektedir.   

Güne�, Su ve Rüzgâr Enerjisinin 
Kullan�m�
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Enerji nedir ?

Enerji, bir i�levi yerine getirmek için hareket 
eden kuvvettir.

Yenilenebilir enerji nedir ?

Tabiat�n sa�lad��� enerjiye do�al enerji 
denmektedir. Bu enerjinin kayna�� tabiat 
olmas� ve sürekli yenilenebilir olmas� 
sebebiyle yenilenebilir enerji olarak 
adland�r�lmaktad�r. Yenilenebilir enerji, güne� 
enerjisi sayesinde durmadan yenilenmektedir. 
Bu enerjinin en büyük avantaj�, insan 
çevresine zarar vermemesidir.

Do�al Enerji Çe�itleri

Yenilenebilir enerji yeni bir olay de�ildir.
As�rlar boyunca �s�nma ve a�ç�l�k için 
odun kullan�lm��t�r. Ayn� zamanda güne� 
enerjisinden faydalanmak isteyenler 
evlerini güne� ���nlar�n� alacak �ekilde 
konumland�r�yorlarm��. Su enerjisi de�irmen 
çark�n� döndürmek, rüzgâr enerjisi ise büyük 
gemilerin yol almas� için kullan�lm��t�r.
Günümüze kadar yenilenebilir enerji 
kaynaklar� de�i�memi�tir. Güncel yel 

de�irmenleri rüzgâr enerjisini kullan�p binlerce 
insan için enerji üretmektedirler.Yelkovanlar yard�m�yla

rüzgâr enerjisi elektrik 
enerjisine dönü�üyor

Unutmay�n�z!

Yel de�irmenleri 
çevremizi kirleten 
zehirli gazlar 
üretmemektedirler. 
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Su enerjisi (hidro enerji) dünyan�n 
birçok ülkesinde temel enerji kayna��n� 
olu�turmaktad�r. Su enerjisi için önemli 
olan su havuzlar�, barajlar sayesinde elde 
edilmektedir. 

Elektrik üreten makineler de dik 
konumland�r�lan su borular�ndan akan 
tazyikli suyun olu�turdu�u güç ile hareket 
etmektedir. Bu enerji türü de yenilenebilir 
enerji grubuna girmekte ve zehirli gazlar 
olu�turmamaktad�r.

Güne� Enerjisi  (solar enerji)

Güne� enerjisi güne� ���nlar�ndan elde edilmektedir.

Siyah yüzeye sahip cisimler güne� enerjisini 
emme özelli�ine sahiptirler. Bu cisimler güne� 
kolektörlerinin yap�m�nda kullan�lmaktad�rlar. 
Kolektörler  çat� veya duvarlara tak�lmaktad�r.

Günün belirli saatlerinde ve y�l�n belirli aylar�nda elde 
edilen güne� enerjisi farkl�l�k göstermektedir. Dünyan�n 
baz� yerlerinde güne�, baz� yerlerinde ise rüzgâr 
enerjisi daha çoktur. Buna ba�l� olarak in�a edilecek 
enerji sistemi de�i�mektedir. Güne� enerjisi bizim 
gelece�imizdir.

Energjia diellore është ardhmëria jonë!
• Günümüzde yeni enerji kaynaklar� bulmak 

yerküremizin en büyük sorunudur.
• Güne�, en büyük enerji kayna��d�r.

Su enerjisinin birikti�i gölet 
ve barajlar        
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Biyokütleler de yenilenebilir enerji çe�itleri 
aras�nda yer almaktad�rlar. A�aç at�klar�, besin 
at�klar�, hayvan at�klar� ve endüstriyel at�klar 
biyokütleyi temsil etmektedirler. Bu at�klar�n 
i�leme tabi tutulmas�yla kat�, s�v� ve gaz 
yak�tlar elde edilmektedir.

Yenilenebilir enerji biyokütle olarak 
adland�r�lan biyolojik maddeden elde edilir. 
Örne�in: odun at�klar�, besin at�klar�, hayvan 
at�klar� ve endüstriel at�klar. Bu biyolojik 
maddelerin i�leme tabi tutulmas�yla kat�, s�v� 
ve gaz yak�tlar elde edilir. 

.

Güne� Kolektörleri

Solar enerji bizim gelece�imizdir. 
Resimde de görece�iniz gibi otomobiller 
çevremizi fazlas�yla kirletmektedirler.

Solar enerjiyi kullanan bütün tüketiciler 
daha tasarru? u ve zarars�zd�rlar

Ohri’ deki liman feneri enerji kayna�� 
olarak elektrik enerjisi yerine güne� 
enerjisini kullanmaktad�r.
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Ara�t�rma amac�: Do�al enerji kaynaklar�n� tan�ma ve kullanmak.
Bu proje ödevi, enerji dönü�türücülerinin maket ve modellerini yapman�z� sa�layacak haz�rl�k 
çal��mas� olmas� gerekir. Bunu yapt�ktan sonra gereken malzemelerin listesini haz�rlay�n�z.

Grup çal��mas�
Gruplar olu�turup her grubun ne i� yapaca��n� belirleyiniz.
Yenilenebilir enerji kaynaklar�ndan hangisini çal��aca��n�z� tespit ediniz.

Etkinlikler:

1. Ara�t�rma plan� yap�n�z

Do�al enerji kaynaklar�n� ara�t�r�n�z.
Rüzgâr, su ve güne� gibi de�i�ik enerji kaynaklar� seçiniz.
Güne� enerjisi kullanan objeleri ara�t�rmak için bilgi kayna�� olarak �unlar� kullanabilirsin-
iz: internet, dergi, teknik terimler ansiklopedisi, kitap, model, maket v.s.

2. �� düzenlemesi

Malzeme ve teçhizat kullan�n�z (makas, kâ��t, karton, yap��t�r�c� v.s).
Resimleri s�ralay�p enerji kaynaklar�n�, farklar�n� ve i�lev önemlerini aç�klay�n�z.

3. Ödevinizin sonucu ne olabilir ?

Ara�t�rman�n yap�s�na göre tasar�m � kri üretiniz.
��Kâ��t tabaks� –karton üzerinde çal���labilir. Resimleri yap��t�r�p ara�t�r�lan enerji 

kayna��ndan edinilen bilgileri aç�klay�n�z.

��Gerçek objelerin resim ve foto�raf albümlerini olu�turunuz.

��Bilgisayar teknolojisini kullan�p çizimler yapabilir ve yazabilirsiniz. 

4. Projenin sunumunu yap�n�z

Çal��an her grup k�sa hatlar alt�nda projelerinin sunumunu yapmal�d�r.
Çal��man�z�n temel özellikleri üzerinde dü�ünüp aç�klamalar yap�n�z.

5. Çal��man�z�n kalitesini ve de�erlendirmesini yap�n�z
Grup veya çiftler halinde sunumlar�n�z� yapt�ktan sonra ö�retmeninizle birlikte �unlar� 
yap�n�z:

Proje Ödevi
Do�al Enerji Kaynaklar�n�n 

Kullan�m�
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�� Ödevlerinizin de�erlendirmesi için kurallar 
belirleyiniz;

�� Koydu�unuz kalite kurallar�na göre ödev 
s�n�? and�rmas� yap�n�z;

�� Ödevlerin i�lev ve kalitesini belirleyiniz;
�� Gelecekteki ara�t�rmalar�n�z için kararlar al�p 

� kirler üretiniz.

6. Yeni de�erler üretiniz
�� Kaliteli çal��malar�n kümesini olu�turunuz;
�� Enerji kaynak ve dönü�türücülerinin fark ve 

benzerliklerini tespit ediniz;
�� Enerji dönü�türücüsünün yap�m� için � kir 

üretiniz.

Öneriler:
��Aran�zda sayg�ya dayal� i�birli�i yap�n�z;
��Ö�retmeniniz ile dan��ma halinde olunuz;
�� Çal��man�zda aktif olup tart��ma yürütünüz;
��Di�erlerinin � kirlerine de sayg�l� olunuz.

Su De�irmeni Çark�

Su de�irmeni çark� büyük ebatlarda olmas�na 
ra�men ilkel makine s�n�f�na tabi tutulmaktad�r. 
Kendi ekseni etraf�nda dönen odun tekerden 
olu�mu�tur. 

Su de�irmen çark�n�n amac� su enerjisini 
kullanmakt�r.

Bundan dolay� su ak�m h�z�n�n büyük oldu�u 
yerlerde in�a edilmektedir. Su, kanal ve 
borular vas�tas�yla de�irmen çark�na do�ru 
yönlendirilip dönmesi sa�lanmaktad�r.

De�irmen çark�n�n kullan�m�

De�irmen çarklar� eski zamanlardan beri 
su de�irmenlerinde kullan�lmaktad�r. Çark�n 
dönmesiyle elde edilen kuvvet bu�day�n 
ö�ütülmesinde ve unun üretiminde kullan�lmaktad�r. 
Daha sonraki dönemlerde de�irmen çark�n�n 
olu�turdu�u kuvvet küçük elektrik makinelerin 
hareketi için kullan�lmaya ba�lam��t�r.. 

12.y.y Su De�irmeni 
(Belçika). Çark suyun gücüyle 

dönmektedir.
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Uygulama Ödevi
Model veya Maket Konstrüksiyonu 

Yap�n�z

Konstrüksiyon nedir?

Ö�elerin birle�tirilip bir bütün haline getirildikten 
sonra in�a edilen  yap�n�n i�lev görmesine 
konstrüksiyon denmektedir.

Onlar teknik resim vas�tas�yla kesin ebatlar 
çerçevesinde in�a edildi�i gibi birle�tirilen 
ö�elerin dizili� s�ras�n� gösteren �ablonla da in�a 
edilebilmekteler.

Konstrüksiyon, insan�n kendisinin yarat��� ö�eler 
yard�m�yla da yap�lmas� mümkündür.

Dikkat ediniz ve unutmay�n�z!

Çal��t���n�z zaman yarat�c� olunuz.

Konstrüksiyon in�a edilirken amaç sadece 
konstrüksiyonu bitirmek olamamal�d�r. >� 
becerilerinizi, tasar�m�n�z� ve tak�m içinde 
diyalogunuzu da sergilemeniz gerekmektedir.

Bütün bunlar� çal��man�n sonunda güzel bir yap� elde 
etmenizi sa�layacakt�r.

>�in kalitesini tespit etmeye çal���n�z. Bu �ekilde 
tek ba��n�za yapaca��n�z i�lerin payla��m� 
yapabileceksiniz.

Kalite tespiti için faydalanaca��n�z kurallar� 
ö�retmeniniz yard�m�yla haz�rlay�n�z.

Unutmay�n�z!

Konstrüksiyon 
maket, model veya 
gerçek obje olabilir.

Teknik ö�retim 
dersinizde de�i�ik 
ö�elerden olu�an ve 
farkl� ebatlarda olan 
konstrüksiyonlar in�a 
edin. 
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Konstrüksiyonun Yap� Malzemeleri 
ile Yap�l���

A�aç parçalar�n� bir araya getirerek de�i�ik yap�da 
a�aç modelleri olu�turabilirsiniz.

Haz�r teknik resimden de yararlanabilirsiniz.

Ödevinizi yapt�ktan sonra modelinizin i�levini 
inceleyiniz.

Metal olan yap� malzemelerinde önceden 
belirlenmi� delikler bulunmaktad�r. Bu delikler 
yard�m�yla parçalar� c�vatalarla birle�tirebilirsiniz. 
Haz�r teknik resim veya kendi � krinizden 
yararlanarak de�i�ik i�levleri olan modeller 
olu�turabilirsiniz.

Çal��ma s�ras�ndaki tasar�m ve dikkat kabiliyetinizi 
geli�tiriniz.

Odun yap� malzemeleri

�� kolu modeliLego – robot

Önceden delinmi� metallerden olu�an yap�lar
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Plastik malzemeleri ha� f olmalar� nedeniyle 
konstrüksiyon olu�turmakta kolayl�k sa�lamaktad�r.

Bütün yap�lara elektromotor da ilave edilerek belirli 
hareketleri yapmalar�n� sa�layabilirisiniz.

Yeni teknolojilerle yap�lan modeller bilgisayar 
yard�m�yla kullan�labilirler. 

Malzemeler ile yeni yap�lar in�a edip hayaller 
kurabilirsiniz.

Model ve maket yap�m� için her zaman alet ve teçhizata 
ihtiyaç duyulmaktad�r.

Plastik malzemeden 
Yap�l� konstrüksiyon

Enerji Dönü�türücünün Konstrüksiyonu

Uygulama Çal��mas�

Yel de�irmeni veya su de�irmen 
çark� yap�n�z

Fikirden uygulamaya:

Etkinlikler:
Haz�rl�k Etkinlikler:

Grup veya çiftler halinde çal���n�z.
Su de�irmen çark�n�n nas�l çal��t���n� 
hat�rlay�n�z.

Ek etkinlik:

�� Herhangi bir enerji dönü�türücünün krokisini
yapmaya çal���n�z. Haz�r teknik resim 
üzerinde de çal��abilirsiniz. 

�� Ödevinizi gerçekle�tirmeniz için malzeme 
tak�m�ndan veya ödev defterinizdeki teknik 
resimden faydalanabilirsiniz.

Enerji dönü�türücü konstrüksiyonunu yapman�z için 
yel de�irmeni veya su de�irmeni resimlerini; haz�r 
yap� malzemelerini kullan�n�z.

Fikirden uygulamaya :

Su de�irmeni maketi

De�irmen çark�
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               Yel de�irmeni maketi

��lemler

1.Ad�m: Hangi maketi yapaca��n�za karar veriniz ( yel de�irmeni, su de�irmeni veya 
çark modeli).
Teknik resim ve k�lavuz ile çal���yorsan�z çal��ma basamaklar�n� takip ediniz.

2.Ad�m: Kullanaca��n�z yap� malzemelerinizi ö�retmeninize dan���n�z çünkü modelin 
görünümü ve i�levi buna ba�l� olacakt�r. Kullan�lacak malzemeler: Kâ��t, karton, 
yumu�ak odun, c�vata ve somunlar, yap��t�r�c�, ba�lay�c� malzemeler, kutular v.s.

3.Ad�m: Ö�retmeniniz taraf�ndan önceden belirlenmi� kurallar yard�m�yla ürünlerinizin 
s�n�? and�rmas�n� yap�n�z. 

Örne�in:

��Çal��ma süresi;
��Çal��ma kalitesi ve a��rl��� ( kullan�lan kaynaklar, anlat�m �ekli v.s);
��Ödevin tasar�m ve esteti�i;
��>�inizde yarat�c�l�k ve titizlik.

4.Ad�m: Di�er gruplara da ödev sunumu yap�n�z.

Uygulama ödevleri:

Yaln�z ba��na veya grup halinde çal��abilece�iniz ödevler için � kirler.
Bir � kri gerçekle�tirmek için malzeme ara�t�r�n�z. Elinizdeki teknik resimden hareketle 
ba�ka malzeme kaynaklar�na ula�abilirsiniz. Proje ödevinizi yapman�z için teknik resim 
veya k�lavuz buldu�unuzda yarat�c� olunuz ve yeni ürünler üretiniz.
Ya��n�za uygun olarak basit ve yumu�ak malzemeler olarak �unlar� kullanabilirsiniz: Kâ��t, 
karton, yumu�ak odun, plastik ö�eler, konstrüksiyon kutular� v.s.

Kendi Fikrinize Dayal� Yap� Malzemelerinden
 Olu�an Model ve Maket Yap�m�
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Resim 1

Örnek: 2

Bireysel veya grup çal��mas�:
��Kendi � krinizden esinlenerek veya 

haz�r teknik resim kullanarak vinç 
krokisi çiziniz.

��Geri dönü�üm malzemeleri veya 
konstrüksiyon kutular� kullanmaya 
çal���n�z.

Etkinlikler:

1 Ad�m:
Bu yap�lar�n i�levi hakk�nda ara�t�rma 
yap�n�z. Seçmi� oldu�unuz modelin 
i�levlerini belirtip in�as�nda yararlanaca��n�z 
plan� olu�turmaya çal���n�z.

2 Ad�m: 
Dü�üncenizin krokisini çiziniz. 
Kullanaca��n�z malzemelerin cetvelini 
yap�n�z.
Ba�ka kaynaklardan (teknik resmi 
olan konstrüksiyon kutular�) malzeme 
kullan�yorsan�z k�lavuzdaki verilen 
teknolojiyi ve talimatlar� uygulay�n�z.                                                                                       

Konstrüksiyon malzemesinden 
olu�an vinç

Geri dönü�üm Malzemesinden                                                     
Olu�an vinç modeli
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Ad�m 3:
>� ortam�n�z� düzenleyiniz. Malzeme, alet ve
teçhizat�n�z kolay ula��labilir olsun. Fikir
veya teknik resminizi uygulamaya ba�lay�n�z.
Sab�rl� ve yarat�c� olunuz. Malzemelerinizi
biçimlendiriniz, çal��ma safhalar�n�z� yenileyiniz ve
çal��ma süresine sad�k kal�n�z.

Örnek 3

Gereken malzemeler

Odun tahtac�klar�, 
silindir �eklinde a�aç 
parçalar�, ip, makaran�n 
hareketi için ö�eler, çivi, 
makara, yap��t�r�c� v.s

Grup çal��mas�:

Bireysel � krinizden hareket ederek arkada�lar�n�z ile birlikte de�i�ik malzemeler kullanarak 
f�r�ldak yapmaya çal���n�z. Gereken malzemelerin cetvelini ç�kar�n�z. Yarat�c�l���n�z� 
kullanarak güzel bir tasar�m yap�n�z. Bu �ekilde yapaca��n�z f�r�lda��n�z çevrenizdekiler 
taraf�ndan be�enilecektir.

Ad�m 4:

Her zaman bireysel veya grup halinde sunum yapmaya haz�rl�kl� olunuz!

�� Çal��man�z�n sonunda çal��ma sürecinin, çal��ma a�amalar�n�n, malzeme çe�itlerinin, 
model � kri ve i�levinin sunumunu yap�n�z;

�� Konstrüksiyonlar�n kalitesini tespit etmek için ölçütler olu�turunuz;

�� Ö�retmeniniz ile birlikte model ve maketlerinizi kalitelerine göre s�n�? and�r�n�z.

Ad�m 5:
Yeni model ve maketler için � kir ve hayallerinizi yenileyiniz;

Konstrüksiyonun kalitesini yükseltmek için yeni kararlar teklif ediniz.

HER �EYI DÜ�ÜNDÜKTEN SONRA TEKRARLAYINIZ
�� Teknik araçlar� do�ru kullanmak neden önemlidir?
�� Teknik araç ödevlerini biliyor musunuz?
�� Kuvvet naklini yapan ö�eleri tekrarlayabilir misiniz?
�� Bunlar�n birkaç�n� say�p örnek veriniz.
�� Proje ödevi olarak adland�r�lan çal��ma �eklinden memnun musunuz?
�� Ödevinizi gerçekle�tirmek için kaç ad�ma ihtiyac�n�z vard�?
�� Ara�t�rmay� grup halinde yapman�n avantajlar�n� kavray�n�z.
�� Yenilenebilir enerjinin ne oldu�unu biliyor musunuz?
�� Su de�irmeni ve de�irmen çark�nda ne fark ettiniz?
�� Kendi kelimelerinizle konstrüksiyonun ne oldu�unu aç�klayabilir misiniz?
�� Maket veya model konstrüksiyonu yapman�z için gerekenleri biliyor musunuz?
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Ula��m günümüzde haberle�menin, bilgi edinmenin, yolcu ve posta nakliyat�n�n, 
motor ve hareket gücünü olu�turmaktad�r. Su, hava, kara, elektronik…v.b. gibi 
ula��m çe�itleri bugünkü tra� �in hareket �ekillerini olu�turmaktad�r. Ula��m 
insanlar�n birbiriyle yak�nla�mas�n�, ileti�imini dolays�yla teknik, kültür ve 
bilimsel geli�melerin naklini sa�lamaktad�r. Ancak, sizler burada ula��m 
konusunda nas�l davranman�z ve nelere uyman�z gerekti�ini ö�reneceksiniz. 
Tra� k güvenceniz, ö�renim ve e�itimle edinilen tra� k kültürünüze ba�l� 
olacakt�r. 
Bilmeniz gerekenler:
Tra� kten en çok etkilenen çocuklard�r!
Bu konuda ö�renece�iniz her �ey, güvencenizin teminat� olacakt�r!

Bu konuyu ö�rendikten sonra �unlar� bilip sayabileceksiniz:

• Sokakta ve yolda ö�e ve binalar� sayabilmeyi;
• Yaya ve bisiklet sürücüsünün tra� �e do�ru kat�lmas� konusunda 

örnekler verebilmeyi;
• Tra� kte ilke ve kurallar�n uygulanmas� gerekti�i, aksi takdirde 

kötü neticelerin do�aca��;
• Bisikletin teknik özelliklerini, bak�m�n� ve kullan�m�n�;
• Bisikletteki kuvvet aktar�m�n� ve hareketi ara�t�rmay�;
• Tra� k i�areti çe�itlerini ay�rt edip s�n�	 and�rmay�;
• Bisiklet sürme beceri ve teknikleri sergilemeyi;
• Bisiklet sürme becerilerini sergilemeyi;
• Tra� kteki özel durumlar� ilke ve kurallar� inceleyip çözmeyi;
• Belirli tra� k durumlar�n�n tehlike de�erlendirmesini yapabilmeyi.
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�çerikler

1.  Sokak Ö�eleri ve Yol Yap�lar�

2.  Bisiklet Sürücüsünün 
 Ula��ma Kat�lma �lke ve  
 Kurallar�

3.  Benim Bisikletim – Teknik 
 Özellikler ve Bak�m�

4.  Poligonda Bisiklet Sürmek



Ula��m Konu 4 85

Yolun Ö�e ve Yap�lar�

Ula��m bir ülke için çok büyük önem ta��r. Bir 
ülkenin iyi yollar� varsa, onun ekonomik aç�dan 
geli�mi� alt yap�s�n�n sa�lam ve ça�da� bir 
biçimde örgütlenmi� oldu�u dü�ünülmektedir. 
Ula��m vas�tas�yla bir yerden ba�ka bir yere çok 
say�da haber ve çe�itli belgiler ula�t�r�l�r. Ula��m 
insanlara birbiriyle yak�nla�may� ve ileti�im 
kurmay�, dolays�yla kültür, teknik ve bilim 
al��veri�inde bulunmalar�n� sa�lar.

Ancak, ilk yollar�n nas�l oldu�unu biliyor 
musunuz?

Çok eskiden beri insanlar bir yerden ba�ka 
bir yere gidebilmek için yollar yapm��lard�r. 
Ticaretin geli�mesiyle daha kaliteli ve daha 
düz yollar yapmaya gerek duymu�lard�r. >lk 
katman kumdan yap�larak üzerine mucur ve en 
üst katmana ise yük arabalar�n�n ve askerlerin 
geçebilece�i ya�l� ta�lar dö�eniyormu�.  >leriki 
dönemlerde yollar�n yüzeyi kesme ta� ve kumla 
dö�eniyormu�.

Konu çok tan�d�k, yararl� ve ula��mda güvenli 
kat�l�mc� olmana yard�mc� olacakt�r.

An�msay�n�z!

- Ula��m konusunda art�k oldukça haberdar ve bilgi sahibisiniz:
- Ula��m nedir?  Çe�itleri nelerdir?
- Tra� k ilke ve kurallar�na neden sayg� duymak gerekir?
Cevaplar�n size tan�d�k olmas� gerekir; okulda, evde ve günlük ula��mdan 
ö�renilmi�tir.
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Bugün yap�lan yollar ça�da� ula��m araçlar�n�n 
ihtiyaçlar�na cevap verebilecek biçimde olmal�d�r. Bu 
yüzden yol, ula��ma kat�lanlar�n güvencesi aç�s�ndan 
en önemli etkenlerden biri olarak say�lmaktad�r. 
O kullan�l�� amac� ve önemine uygun daha önce 
haz�rlanm�� projelere göre yap�lmaktad�r.

7

Ça�da� ula��m yolu

1. Oto yol
2. Otoyol �eridi
3. Tra� k �eridi
4. Ada
5. Yaya yolu
6. Yaya kald�r�m�
7. Ye�il alan

Soka��n ö�eleri

��Oto yol tra� k için kamunun yararlanmas�na aç�k olan arazi �eridi, köprüler ve alanlard�r;

��Oto yol �eridi ta��t yolunun yaln�z bir yöndeki ta��t tra� �i için kullan�ld��� kara yoludur;

��Yaya geçidi ta��t yolunda yayalar�n düzenli geçebilmelerini sa�lamak üzere, tra� k 
i�aretleriyle belirlenmi� aland�r;

��Ada yayalar�n geçme ve durmalar�na, ta��tlardan inip binmelerine yarayan, koruyucu 
tertibatla belirlenmi� bölüm ve aland�r;

��Kara yolunun ta��t yolu kenar� ile gerçek veya tüzel ki�ilere ait mülkler aras�nda kalan ve 
yaln�z yayalar�n kullan�m�na ayr�lm�� olan k�s�md�r..
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��Bisiklet yolu, kara yolunun sadece 
bisikletlerin kullan�m�na ayr�lan k�sm�d�r. 

��Banket, yaya yolu ayr�lmam�� kara yolunda 
ta��t yolu kenar� ile �ev ba�� aras�nda kalan ve 
ola�an olarak yayalar�n ve zorunlu hallerde 
araçlar�n faydalanabilece�i k�s�md�r. 

Ö�üt: Grup halinde yürüyorsan�z, artarda 
yürüyünüz. Yan yana yürümek  seyir halinde olan 
araçlar yüzünden tehlikelidir.  

Bisiklet yolu ile banket 
aras�ndaki ayr�m� fark et

An�msay�n�z!

Oto yolda 
belirlenmemi� oldu�u 
takdirde bisiklet 
yolu veya banket, oto 
yolun en çok bir metre 
uzakl���nda olan sa� 
k�y�s�ndan yürüyün.

An�msay�n�z!

Yaya kald�r�m�, yayalar için özel 
olarak düzenlenmi� ve yaln�z yayalar�n 
kullan�m�na ayr�lm�� aland�r.
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Yaya geçidi, ta��t yolunda yayalar�n düzenli geçebilmelerini sa�lamak üzere 
ayr�lan, oto yol veya tra� k i�aretleriyle belirlenmi� aland�r.

Yolun i�levini kolayla�t�rmak için yap�lan bütün 
in�aat objelerine, yol objeleri denir. Onlar tra� �e 
kat�lanlar�n hizmetinde olup yol güvencesini ve 
i�levini artt�rmay� sa�lar.

Hangi objeler yol objeleri olarak adland�r�l�r?

Akaryak�t istasyonu

Motel

Oto yol gi�esi                           

 Araç muayenesi                 

 Köprü                   

 Tünel

Yol  objeleri
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Bisiklet Sürücüsünün Kamu Ula��m�na
Kat�lmas� için �lke ve Kurallar

Bisiklet sürücüsü olarak tra� �e kat�l�m ko�ullar�n� 
ö�renmekle tra� kte kendi güvenli�inizi oldu�u gibi 
ötekilerin de güvenli�ini sa�lam�� olacaks�n�z. Bisiklet 
sürücüsü olarak kamu ula��m�na kat�lman�z için, size 
tra� kte e�it hakl� kat�l�mc� olma hakk�n� kazand�racak 
ko�ullar vard�r. Bu yüzden onlar� ö�renip kullanmaya 
çal���n�z.

An�msay�n!

Kat�l�mc� 10 ya��n� 
doldurmu� olmal�

Bisiklet teknik bak�mdan 
kusursuz olmal�.

Bisikletin büyüklü�ü bisiklet 
sürücüsünün ya��na uygun olmal�

Bisiklet sürücüsü bisiklet sürme 
tekniklerine vak�f olmal�

Bisiklet sürücüsü psiko� zik 
bak�mdan bisiklet sürmeye yeterli 

olmal�.

Tra� k ilke ve kurallar�n� 
iyi bilmi� olmak

Tra� �e kat�lma 
ko�ullar�

Dördüncü s�n�fta tra� kte yayalar�n hareket ilke ve kurallar�n� 
ö�reniyordunuz. Bisiklet sürücüsü olarak kat�labilmeniz için, bisiklet 
sürücüsünün tra� �e kat�l�m ilke ve kurallar�n� bilmeniz gerekir.
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An�msay�n!
Tra� k kav�aklar� düzenli ve düzensiz olabilirler.

Tra� k kav�akta nas�l düzenlenir?

Günümüzde yap�lan yollar ça�da� ula��m araçlar� için 
elveri�li olmal�d�r.
Yol, tra� �e kat�lanlar�n güvenli�i bak�m�ndan 
en önemli etkenlerden biri olarak say�lmaktad�r. 
O ihtiyaç ve önemine uygun olarak daha önce 
haz�rlanm�� projelere göre yap�l�r.

Kav�aktaki tra� k de�i�ik �ekillerde düzenlenir:

��Tra� k polisi vas�tas�yla tra� k 
düzenlenmesi;
��I��klar arac�l���yla tra� k düzenlenmesi;
��Tra� k i�aretleriyle tra� k düzenlenmesi;
��Sa� yan kural� arac�l���yla tra� k 
düzenlenmesi.

Resimlere bak�n ve gösterdikleri kurallar� ö�renin:

Bütün kat�l�mc�lar 
�çin hareket yasa��

Elin yönünü kesen yöne 
giden bütün kat�l�mc�lar 

için hareket yasa��

Bu i�aretin verildi�i                
yönünde sürücülerin

araçlar�n h�z�n�
art�rmalar� gerekir.  
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Arac�n mecburi 
durmas�                

Bu i�aretin gösterdi�i 
yöndeki yolcular 

araçlar�n hareket h�z�n� 
azaltmalar� gerekir.

Polisin arka ve ön 
taraftan gelen araçlar, 

durmak zorundalar; yan 
taraftan gelen araçlar�n 

ise, geçi� öncülü�ü 
vard�r.

Tra� k i�aretleri, kendi ö�üt ve kurallar�n� yolculara 
ayr�nt�l� bir biçimde bilgilendiren tra� k kurallar�n�n 
bir bölümünü olu�turur. Onlar sembolik olarak çok 
kolay ve basit bir biçimde kendi anlam�n� ifade eder.

Tra� k i�aretleri üç gruba ayr�l�r:               

1. Tehlike i�aretleri

2. Kesin emir i�aretleri:
- Yasak i�aretleri
- Görev i�aretleri

3. Bilgilendirme i�aretleri.

An�msay�n!

Tra� �e kat�lan hangi 
dili bilmeli?
>�aretlerin dilini 
herkes anlar çünkü 
uluslararas�d�r.

Tra� k ��aretleri

Tehlike i�aretleri

Bu i�aretler, yolun baz� yer ve bölümlerinde tehlike olu�turan durumlar konusunda 
yolcular� uyar�yorlar. Tehlike i�aretleri e�kenar üçgen �eklindedir. K�rm�z� renkli 
kenarlardan ve siyah renkli sembollerden de tan�yacaks�n�z. Baz� i�aretler �ekil ve 
renk bak�m�ndan istisnai durumlar gösteriyorlar.
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Tehlike i�aretlerine örnekler

Çocuk ç�kabilir Yay geçidi

Bisiklet ç�kabilir Genel tehlike

I��kl� i�aretlere 
yakla�mak

Gev�ek �ev

Kaygan yol Yol çal��mas�

Kesin emir i�aretleri

Kesin emir i�aretleri yasak i�aretleri ve tra� k tanzim i�aretleri olmak üzere, 
ikiye ayr�l�r. Bunlar�n arac�l���yla yasak biçimi, k�s�tlama ve yolcular�n sayg� 
duymas� gereken sorumluluklar bildirilir.

- Yasak i�aretler
Yasak i�aretlerinin sembolleri k�rm�z�, çal��malarsa siya renklidir.

- Tra� k tanzim i�aretleri
Tra� k tanzim i�aretlerin sembolleri beyaz renkli, zeminleri mavi renklidir.

Bilgilendirme i�aretleri

Bilgilendirme i�aretleri yolculara hareket ettikleri yolla ilgili kesin emir 
i�aretlerinin geçerlili�inin sona ermesi, yolun geçti�i yer isimleri, ve tra� �e 
i�tirak edenlere faydal� olan daha bir sürü ba�ka bilgiler verir.
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Kesin emir i�aretleri

Yol ver Yayalar giremez

Dur �ki yönlü tra� k yasa��

Bisiklet giremez Moped giremez

Duraklama ve park 
yasakt�r

Öncelli�i olan yol

Tra� k tanzim i�aretleri ile ilgili örnek

Bisiklet yolu Mecburi yön

Mecburi yaya yolu Sola mecburi yön

Mecburi asgari h�z Her iki yandan gidiniz
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Bilgilendirme i�aretleri

Kar��dan gelene yol ver Yaya geçidi

Bisiklet yolu bitimi Hastane

Park yeri Akaryak�t istasyonu

Ödev:

Her üç tra� k i�aretinin sembolü bisiklettir. Onlar� 
tan�maya çal���p ait olduklar� grup ve tra� kteki önemini 
belirlemeye çal���n�z.

An�msay�n!

Kav�aktaki tra� k                                             
i�aretleri neyi       
ifade eder?

Ödev 1:

Kav�a�� çözmeye çal�� 
ve kat�lanlar�n Geçi� 
öncülü�ünü belirlemeyi 
deneyiniz.
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Kav�aktaki tra� k i�aretleriyle çözülmü� ula��m

Ödev 2:
Tra� k araçlar�n�n geçi� öncülü�ünü belirleyip �u tra� k durumlar�n� çözmeyi 
deneyiniz:

Tra� �in ���klarla düzenlenmesi

K�rm�z� ve sar� 
���k birlikte - 

hareket etmeye 
haz�rlan�n

I��ldayan rengin 
ne ifade etti�ini 
biliyormusunuz?

K�rm�z� ���k – 
dur.

Geçi� yasa��

Ye�il ���k -  geçi� 
müsadesi

Sar� ���k – dur, 
geçi� yasa��
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Uyar�: resimde polis, tra� k ����� veya tra� k i�areti
yoktur. Bu çe�it kav�ak düzenlenmemi� kav�akt�r.
Bu kav�aktaki tra� k sa� yan kural�na göre 
düzenlenir.
Kav�aktaki tra� �i düzenlemeye çal���n.

Özel araçlar (öncelik sahibi araçlar)

Resimdeki araçlar de�i�ik ses ve ���k düzenekleri ile donat�lm��t�r. 

 Bu düzenekler sayesinde tra� �in di�er üyelerini uyarmaktad�rlar

Bu araçlara özel (öncelik sahibi) araçlar denildi�ini 
biliyor muydunuz:

1. >lk yard�m arac� (ambülans);

2. >tfaiye arac�;

3. Polis arac�;

4. Makedonya Cumhuriyeti Ordu arac�.

1 2 3 4

Tra� k ���klar� ile 
küzenlenen kav�ak
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Rayl� araçlar�n öncelikleri – 
Tramvaylar.

Spesi� k araçlar grubunda bulunan tramvaylar�n 
spesi� k özellikleri de vard�r. Bu özellikleri 
sayesinde tra� �i yava�latt�klar� için 
düzenlenmemi� kav�aklarda öncelik sahibidirler.

Bisiklet sürücülerinin 
i�aretleri

Bisiklet sürücüsünün �erit 
de�i�tirirken kurallara uygun  
�ekilde hareket etmesi.

Sol elin yatay 
kalkmas�: Sola 
dönme i�areti

Sol elin a�a�� 
inmesi: durmak 

i�areti

Sol elin dik 
kalkmas�: hareket 

etmek

Sa� elin yatay 
kalkmas�: sa� dönü� 

i�areti

Kav�aktaki tra� �i düzenlemeye çal���n

Bisiklet sürücüsünün 
tra� �e kat�l�rken i�aret 
vermesi.
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Bisiklet sürücülerin 
paralel durmalar� 
tehlikelidir.

Sollama ve dönmek 
Tehlikeli olmad��� 
takdirde yap�lmal�.

Bisiklet

Bisiklet, ekolojik ta��ma arac�d�r. Birden çok 
parçadan olu�mu�tur.Tra� kte güvenli hareket 
edebilmesi için bütün parçalar�n kusursuz olmas� 
gerekir. Her parças� e�it öneme sahiptir.

1

2

3

4

5

6

7

8
Temel parçalar�:

1. Destek sütunu

2. Gidon

3. Ön ve arka teker

4. Ön vites

5. Ön fren

6. I��k

7. Zil

8. Sele

Benim Bisikletim – Teknik Özellikleri 
ve Bak�m�
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1. Destek sütunu – metal yap�dad�r. Di�er parça-
lar bu metal boruya ba�lan�r;

2. Gidon – ön çatal yard�m�yla ön tekere ba�lan�r. 
Tekerin dönmesini sa�lar;

3. Ön ve arka teker – çelik veya alüminyum  
janttan olu�mu�tur. Ön tekerin ortas�nda dingil 
bulunmaktad�r. Buna çelik teller vas�tas�yla teker 
çerçevesi ba�lanmaktad�r;

4. Ön vites – pedal, krank kolu, çark ve zincirden 
olu�mu�tur;

5. Fren – ön ve arka tekerin durmas�n� sa�lar;

6. I��k – bisikletteki jeneratör (dinamo) arac�l���yla 
üretilir ve yol ayd�nlatmas� için kullan�l�r;

7. Zil – sesli uyar�lar vermek için kullan�l�r;

8. Sele – bisiklet yüksekli�ine ba�l� olarak ayar-
lanabilir;

Vites de�i�tirme mekanizmas�

Yeni üretilen bisikletlerde vites de�i�tirmek 
için mekanizma bulunmakta ve sürücüye 
vitesi art�rma veya azaltma olana�� verir. Bu 
mekanizma yard�m�yla ön veya arka di�li 
çark�n büyüklü�ü de�i�mektedir. Bu bilgileri 
konstrüksiyon konusunda ö�rendiniz:

Ö�ütler:

��Ta��y�c� zincir birçok küçük metal 
parçadan olu�maktad�r. Bunlara 
ba�lay�c�lar denir. Bisiklet sürerken 
ba�lay�c�lar bozulabilir veya gev�eyebilir. 
Her sürü�ten sonra zincirin genel 
durumuna bak�n�z.

teker dingili

Bisiklet ampulüne elektrik enerji 
sa�layan gereç

Di�li çarklar

Ön vites – pedal,  krank 
kolu, zincir ve di�li çark
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��Gidonda dikkat edece�iniz nokta, gidon sütununun 
gev�ek olup olmamas�d�r. Gev�ek oldu�u takdirde 
ön çatal� hareket ettirmeden kendi ekseni etraf�nda 
dönebilir.

��Frenin büyük önemi vard�r. Frenlerin güvenli�i s�kça 
kontrol edilmelidir. Fren balatalar�n�n hareketini 
sa�layan çelik halat sa�lam ve gergin olmal�d�r. 
Balatalar bisiklet jant�ndan belirli mesafede olmas� 
gerekir. Tükendiklerinde yenisiyle de�i�tirilmelidir. 

��Bisikletin ön tekerde beyaz ����� arkada ise 
k�rm�z� ����� olmal�d�r. Görme mesafesinin 
azald��� durumlarda güvenli hareket edebilmemiz 
için ���k asgari 10 metre azami 50 metre uzakl��� 
ayd�nlatmal�d�r.  

Fosforlu bantlar nedir?

Fosforlu bantlar� kedigözü olarak da bilinmektedir. 
I���� yans�tmaya yar�yorlar. Bisiklet k�s�mlar�n�n ilave 
belirginle�mesini sa�lamaktad�rlar. En çok tekerlere 
tak�ld�klar� gibi pedal ve bisiklet arka k�sm�na da 
tak�labilirler.

De�i�ik tipteki fosforlu bantlar

           Biliyor musunuz?

��Bisikletlerin 
en çok Çin’de 
bulundu�unu.

��Dünyada 
bisiklet say�s�n�n 
arabalardan iki kat 
fazla oldu�unu.

��Bisiklet sürmek 
hep Daha faydal� 
olmu�tur. Neden?
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SÜRÜ� ÖNCESI Ö�ÜTLER

1. Teker lastiklerinin yeterli �i�kinlikte olup 
olmad���n�. Her zaman �i�irilmi� olmal�d�rlar,

2. Güvenli�in için kask tak�n�z,
3. Bisikletinizi her zaman temiz tutmaya çal���n�z;
4. Zincir ya��n� ve gerginli�ini kontrol ediniz;
5. Frenlerin güvenli�ini kontrol ediniz.

Tra� k ilke ve kurallar�n� ö�rendikten sonra 
okul poligonunda bisiklet sürü� becerileri 
kazanacaks�n�z. 
Tra� k poligonunda de�i�ik tipte ö�eler 
bulunmaktad�r. Orada sokak, tra� k, yol ve oto 
yol ö�elerini bulman�z mümkündür. Bu ö�eler 
tra� kteki gerçek durumlar� yans�tmaktad�r. Po-
ligonda, tra� kte yaln�z ba��na hareket etmek 
için gereken tra� k bilgisini ve sürü� becerisini           
kazanacaks�n�z.     

Beceri kazanman�z için 
pratik yapman�z gerekir

Bu becerileri kazand���n�zda
 de�i�ik tra� k durumlar�nda

rahatl�kla hareket    
edebileceksiniz.

Sürü� becerileri kazanman�z
    için okul poligonundan

       faydalan�n.

Bisikletle Poligon Sürü�ü
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Unutmay�n!

Okul poligonunda edinece�iniz 
beceriler tra� kte daha güvenli 
hissetmenizi sa�layacakt�r.

Uygulama ödevi
Ula��m 

Araçlar�

Ödev: Yolun ö�e ve objeleri; 
Bireysel veya grup çal��mas�

Fikir:
1. Proje ödevi: yolun ö�e ve objeleri, duvar kâ��d� 
tasar�m�, albüm ve kâ��t katman�.

2. Uygulama ödevi: Tra� k �����, akaryak�t istasyonu 
v.b. maketi yap�n�z

Haz�rl�k etkinli�i

Ödevinizi yapman�z için kaynak ara�t�r�n�z. 
Katalog, dergi, okuma kitab�, internet v.b. 
kaynaklardan resimler kullanabilirsiniz. Elde edilen 
bilgileri derleyip � kir olu�turmaya ve � krinizi 
kâ��da aktarmay� deneyiniz. Karar k�laca��n�z 
� kirden hareket ederek gerekli görece�iniz 
malzemelerin listesini yap�n�z.
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Giri� etkinli�i

Çal��ma plan ve düzenlemesi yap�n�z. Çal��ma safha ve i�lemlerini belirleyiniz. 
Ödev için gerekli süreyi belirleyiniz. Yapm�� oldu�unuz listeye göre malzeme 
haz�rl�klar� yap�n�z. Çal��ma için basit malzemelerden faydalanmaya çal���n�z: kâ��t, 
karton, yumu�ak odun, yap��t�r�c�, makaslar v.b.

��lemler

Çal��ma ortam�n�z� düzenleyiniz. Malzeme, alet ve teçhizat kolay ula��labilir 
olmal�d�r. Çal��ma sürenize dikkat ediniz. Al��kanl�klar�n�z ve güvenli�iniz için 
alaca��n�z tedbirleri unutmay�n�z.
Çal��man�z bittikten sonra arkada�lar�n�zla �unlar� yap�n�z : 

�� Kalan ödev ve çal��malar�n�z� gözden geçiriniz;
�� Ödevlerinizi de�erlendirmek için ölçütler belirleyiniz;
�� Ödev ve ürünlerinizi kalitelerine göre s�n�? and�r�n�z;
�� Ödevlerinizin i� ve kalitesini de�erlendiriniz.

DÜ�ÜNÜN VE TEKRARLAYIN

• Sokak hangi ö�elerden olu�maktad�r?
• Araçlar�n hareket etti�i yere ne denir?
• Yaya adas�, kald�r�m, ye�il alanlar�n ne oldu�unu hat�rlay�n�z?
• Bisiklet yolu ve �erit aras�ndaki fark� hat�rlay�n�z;
• Yolda tra� �in yarar�na olan çok say�da ö�e ve obje bulunmaktad�r. Objelerin 

hangi amaçlarla kullan�ld���n� hat�rlay�n�z.
• Tra� �e 10 ya� ve üstü çocuklar�n kat�labilece�ini ö�rendiniz. Kendi güvenli�iniz 

için bu çok önemlidir.
• En çok ho�land���n�z tra� k düzeni hangisidir?
• Tra� k i�aretlerini ve verdikleri mesajlar� hat�rlay�n�z;
•  Sürebilmeniz için bisikletiniz nas�l olmal�d�r?
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