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Ön söz

>lköretim 5. sn?ara yönelik Teknik Öretim kitab, öretim müfredat ve okuma kitab
hazrlama konseptine uygun olarak hazrlanmtr.
Okuma kitabnn temel amac, örencileri teknik ve teknoloji alanlarnda yeni bilgilerle
tantrp donatmaktr. Örencilerin teknik ve teknoloji alanlarndaki bilgi, beceri ve alkanlklarn
güncel hayatlarnda uygulamalar, okuma kitabnn bir dier amacn oluturmaktadr.
Okuma kitabnn interaktif özellii örencinin bilgi edinmekte daha etkin rol almasn
salayacaktr. Bu sayede örenci takm içinde çalmay, proje oluturmay örenip, aratrmaya
dayal model veya maket uygulamalarn sergileme becerisini elde edecektir. Sunulan malzeme,
örencinin 21.yüzyla uygun becerilerini gelitirmesini, yaratc düünceye sahip olmasn, teknolojiyi
kullanmasn, ortak çalma biçimini ve yüksek seviyedeki iletiim bilgilerini sorumlulukla kullanmasn
salayacaktr.
Örencilerin psikozik yetenekleri göz önünde bulundurularak, okuma kitabnn metni ksa ve
anlalr bir dille yazlmtr. Bunun yan sra okuma kitab ekil, fotoraf, resim ve graklerle donatlp
çalma içeriini görsel olarak yanstmay amaçlamtr.
Deerli örenci, kitap içeriinin kavranmasyla senin bilgilerinin artacan, alkanlk ve
becerilerinin gelieceini bekleyerek ie, yaratcla, teknoloji ve biliime kar olumlu yaklam
içinde olacan umut ediyoruz.
Yazarlar

KONU- 1
GRAFIK
LETM

Bu konuda grak iletiimin temel prensiplerini tanyp
öreneceksiniz. Teknik resimler çevrenizde bulunan ve güncel hayatta
kullandnz birçok nesnenin temel yapsn oluturmaktadr.
Bir kirden esinlenerek kroki ve teknik resim oluturup,
model veya maketi üretebilirsiniz.
Günümüzde grak iletiimi büyük bir ihtiyac karlamakla
gelecekteki meslek tercihini de olumlu yönde etkileyecektir.

Bu konuyu örendikten sonra aada sunulanlar bilme ve
yapabilme olanana sahip olacaksnz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Okul atölyesindeki çalma ortamn uygun bir ekilde düzenlemek;
Teknik resim için aygtlar doru kullanmak;
Çizgi çeitlerini tanmlamak;
Kât boyutlarn ayrt etmek;
Çerçeve ve çizelgenin önemini kavramak;
Fikirleri cisimler üzerine biçimlendirmek;
Teknik resim ve kroki kurallarn uygulamak;
Atölye ve montaj çizimleri okuyabilmek;
Bilgisayardaki çizim programlarn kullanabilmek
Teknik resim ve gerçek nesnelerin önem ve balarn gözlemlemek.

çerikler
1. Çalma Kültürü – Okul
Atölyesi
2. Teknik Resim – Teknik Resim
Malzemesi ve Aygtlar
3. Kât boyutlar
4. Grak Bilinci – Teknik
Resim’in Yapm Kurallar
- Çerçeve ve Yapm Çizelgesi
5. Kroki
6. Teknik Resim – Basit
Nesnenin Çizimi
7. Atölye ve Montaj Çizimin
Betimlenmesi
8. Bilgisayar Ortamnda Basit
Teknik Resimlerin Çizimi
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Tema 1 Kom
munikimi grak

Çalma Kültürü –
Okul Atölyesi

Bireysel, Grup ve ya Takm Çalmasna Uygun Olarak
Mobilyann Kurulum Olana

>nsan ve i ortamnn geliimi için çalma kültürünün, i düzenlenmesinin ve çevreye
yönelik davrann önemi büyüktür.
Okulunuzun teknik öretim atölyesindeki çalma olanaklarn düzenlemeniz beklenmektedir.
Mobilya ve aygtlarn konumlanaca ortam, onlarn konum deiikliine olanak vermelidir. Eyalarn bu ekilde konumlandrlmas, sizin ödevlerinizi yapabilmenizi
kolaylatracaktr.
Bütün bunlar çalma düzeninizi iyiletirerek, grup, takm ve bireysel beceri ve
yaratcla katkda bulunacaktr.
Ödevlerin uygulamal olarak yaplmas için alet ve teçhizatn okul dolaplarnda düzgün
bir ekilde yerletirilmesi ve kolay ulalabilir olmas gerekmektedir.

Grak letiim
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Uygulamanzn bitiminde alet ve teçhizatn dikkatli bir
ekilde yerletirilmesi gerekmektedir.

Çalma dolabndaki
yerletirilmi alet

Her tipteki alet kendi
kutusunda bulundurulmaldr
Alet ve teçhizatla çalacan zaman
çalma ortamnn iyi bir ekilde
düzenlenmi olmas gerekir. Her
zaman çalma plan oluturunuz.
Bir yanda çizim teçhizat, öte
yanda çalma araç ve gereçlerinin
kurulumunu gerçekletiriniz. Bu ekilde
düzenlenmi çalma ortam daha iyi
neticeler almanz salayacaktr.

Çalma ortamnn gruba
uygun düzenlenmesi

Teçhizat ve
malzemenin dizilii
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Çalma kültürü
Çalma srasnda sorumlu, düzenli ve
sabrl olunuz.
Takm arkadalarnz ile ibirlii içinde
olmanz neticelerinizi belirginletirecektir.

Kazanacanz çalma kültürü ile
baarl modelci olup aadaki
yeteneklere sahip olacaksnz:
9> ve zamannz planlayp
düzenlemek;
9>birlii ve iletiim
sayesinde çalma
tekniini uygulamak;
9Fikirlerinizi ödevlerin
ekillenmesinde
kullanmak.

Snfta davran ilkeleri oluturunuz. Bu
ekilde çalma kültürü ve alkanl
kazanacaksnz!
•
•
•
•

Ödevlerinizi bitirdikten sonra alet
ve teçhizat yerlerine koyunuz.
Çalma ortamndaki temizlie dikkat
ediniz.
>ten arta kalan çöpleri çöp
kutusuna atnz.
> bitiminde ellerinizi ykamay
unutmaynz.

Teknik Resim
Hatrlaynz!
9Çizim aygtlar nasl kullanlmaktadr?
9Grak sembol ve iaretleri nelerdir?
9Örenmi olduunuz teknik çizgiler nelerdir ve nerede kullanlyorlar?

Önceki öretim ylnda basit teknik resimlerin
çizilmesi için gerekli baz kurallar ile tantnz.
Güncel hayatta nerelerde kullanldn örendiniz
mi?
Hangi meslekler teknik resim çizimi ile
ilgilenmektedir?

Grak letiim
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Grak iletiimin ne olduunu hatrlayalm!
Teknik resim eklinde ifade edilen düünce ve kirlerin bireyler arasndaki
alveriine grak iletiim denmektedir.
Demek ki, bireyler arasndaki iletiim yaz dili dnda çizimlerle de
olabilmektedir.
Teknik resmin “küresel dil” özelliine sahip olduu ifade edilmektedir. Konuma
diline bakmadan her ulus bu dille rahatlkla iletiim kurabilmektedir.
Model ve ya maket olutururken teknik resimden faydalanmaktasnz. Bu ekilde
teknik resmin deerini daha iyi kavrayabilmektesiniz. Teknik resim oluturmak
için malzeme ve teçhizata ihtiyaç vardr. Teknik resim oluumunda kullanlacak
gereçler uzman ahslarda olduu gibi örencilerde de ayndr. Kullanlacak
gereçler unlardr: Kurun kalem, silgi, üçgen, cetvel ve pergel.

Teknik Resim Malzeme
ve Teçhizat
Maket ve model oluturacanz zaman teknik resme
ihtiyaç duyacaksnz. Mühendis ve mimarlar belirlenmi
bir projeyi gerçekletirmek için güzel çizilmi bir teknik
resme sahip olmak zorundalar. >yi bir teknik resim
oluturmak için uygun teçhizata ihtiyaç duyulmaktadr. Bu
teçhizat yardmyla çizim tekniklerini kullanabileceksiniz.
Teknik resim çizilmesi için gerekli çizim teçhizat
unlardr: Kurun kalem, pergel, silgi, çift veya tek üçgen
cetvel.

Kurun kalemler

Onlarn çizimdeki rolleri nelerdir?

10
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Anmsayn!
9Kurun kalemlerin hangilerini gördünüz ve kullandnz?
slika
9Teknik resim oluturmak için özel kurun kalemlerin kullanldn
Biliyor musunuz?
Yaz ve çizimin temel teçhizat kurun kalem olduunu
daha önceden biliyordunuz.
Kurun kaleminin ayn zamanda kroki ve teknik
Resim çiziminde de önemi vardr. Teknik resmin çizili
ekli kurun kalemin sertliine ve içindeki kalem
ucunun kalitesine baldr.

Bilmeniz gerekenler!
En sk kullanlan kurun kalemler orta sertlikte olan kalem uçlar içerip HB (he-be okunur)
olarak iaretlenmektedirler.
Teknik resimde bunlarn yan sra sert ve yumuak kalem uçlar da kullanlmaktadr. Sert
kurun kalemler H (he-okunur) ile iaretlenmekte, yumuak kurun kalemler ise B (beokunur) ile iaretlenmektedir.
Kontrol ediniz!
Sahip olduunuz kurun kalem hangi iarete ve hangi kalem
ucuna sahiptir?
Daha fazla örenmeniz için!
Kurun kalemlerin ba ksmnda bulunan H iareti
kalemin sertliini göstermekte ve 2H’den 9H’ye kadar
artabilmektedir. Kalem banda bulunan B iareti ise kalemin
yumuakln gösterip 2B’den 7B’ye kadar artabilmektedir.
Arkadalarnzda farkl kalemler bulabilirseniz onlarn her
biriyle birkaç düz çizgi çizmeyi deneyiniz.
Ayrt ediniz!
Düz çizgiler arasndaki farklar göreceksiniz.

Grak letiim
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Teknik resim çizimi srasnda kurun kalemi düzgün
kullanma öütleri.
Anmsayn:
•

>yi bir teknik resim oluturmanz için kalemin ucu
sivri olmaldr.

•

Teknik resim çizerken n sol taraftan gelmesi
gerekmektedir.

•

Çekilen çizgilerin kalnl ayn olmaldr. Bunu
salamak için çizgi çekilirken kalem, parmak uçlar
arasnda dönmeli ve kalem ile çizgi arasndaki açnn
60° olmas gerekmektedir.

Resimde kurun kaleminin 3 farkl pozisyonu
gösterilmitir.
Resimlerde neyin gösterildiini fark edebilir misiniz?
Kurun kaleminin hangi pozisyonunun doru olduunu
söyleyebilir misiniz?
a) Kurun kalem ve çizgi arasndaki aç
60 derece olmaldr;;
b) Kurun kalem ve cetvelin doru konumlandrlmas;
c) Kurun kalemin cetvele hatal yaslanmas.
Çalma ödevi: Çizim kurallarn kurun kalem ile
kullann. Kalemin doru hareketlerini kontrol etmek için
ödev defterinize birkaç çizgi veya geometrik ekil çiziniz.

a)

12
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c)

Üçgen Cetveller
Üçgen cetveller ne
ie yaryor?

Anmsayn!
9Üçgen cetvel çizimde kullandnz bir aygt mdr?
9En sk ne zaman kullanyorsunuz?
9Üçgen cetvel kullanmadan teknik resim çizebilir misiniz?

Üçgen cetveller ahap veya saydam olan plastik kütleden
yaplabilir.
Normal, yatay ve eik çizgilerin çiziminde kullanlyor.
>ki çeit Üçgen cetvel bulunmaktadr. >lki 90°, 30°
ve 60°açlara sahiptir. >kincisi 90°, 45°ve 45°açlara
sahiptir.

30
90

Ne fark ediyorsunuz?
Bu düz açl üçgenlerin açlarnn toplam nedir?
Üçgen cetvellerin nasl kullanldn hatrlayalm!
Örnek:
Paralel çizgiler çizerken iki üçgen cetvel kullannz. Sol
elinzle sabit olan üçgen cetveli sayla ise hareket eden
cetveli tutunuz. Bu uygulamay birkaç kez yapp
alkanlk haline getirmeli ve böylece cetvellerin hareket
etmemelerini salamalsnz.

Grak letiim

60
90

45

45

ki tip düz açl
üçgen cetvel
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Çalma Ödevi:
Defterinizde iki üçgen cetvel kullanarak teknik resim
çizmek için birden fazla örnek bulabilirsiniz.
9Dikey, yatay ve eik çizgilerden oluan paralel
çizgiler çiziniz.
9>ki üçgen cetvel kullanarak basit bir teknik resim
çiziniz.

 kültürü
Üçgen cetvelleri kullanmadan önce temiz
olup olmadklarn kontrol ediniz. Temiz
deilseler lk su ve nemli bez ile ykaynz.
Bunlar yapmadnz takdirde temiz
olmayan cetveller defter yaprana siyah iz
brakacaktr.
Dikkat ediniz!
Üçgen cetvelleri kullanrken kurun kaleminin ucu
kât üzerindeki üçgen cetvelin kenarna yaslanm
olup kalem sa tarafa eik bir ekilde çekilmelidir.

Silgiler
Anmsayn!
9Kaç çeit silgi vardr?
9Silgi ile ne silebilirsiniz (kurun kalem, tükenmez, mürekkep) ?

Silgi, yaplan hatalar görülmeyecek ekilde
sildii için yazm teçhizat içinde bulundurmalsnz!
imdiye kadar silgi özelliklerini biliyor muydunuz?
Silgiler, hatal çizilen çizgilerin silinmesi için
kullanlyor.
Silinecek çizgilerin çeidine göre silgiler yumuak ve
sert yapda olabilirler. Yumuak silgiler kurun kalem
ile çizilen çizgileri silerken sert olanlar mürekkep ve
tükenmez için kullanlyorlar.

14
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Faydal öüt:
Silginin her zaman temiz olmasna dikkat ediniz.
Aksi takdirde teknik resim üzerinde siyah izler
brakacaktr.

Pergeller

Deiik silgi çeitleri

Anmsayn!
9Pergel nedir?
9Pergel ile çizmeye ilk olarak ne zaman baladnz?
9Pergel ne ie yaryor?

Daire veya yay çizme gereksinimini skça
hissetmisinizdir.
Çplak elle daire çizmek sizin için zor olmu
olmaldr. Daireyi düzgün çizebilmeniz için pergel
kullanmalsnz.
Pergel, daire ve yay çiziminde kullanlan
bir aygttr. Bunun için üniversal olarak
adlandrlmtr.
Teknik resimde pergel büyük, orta ve küçük dairelerin
çizimi için kullanlyor. Çok küçük dairelerin çizimi
için hassas pergel kullanlyor.
Her pergelin iki kolu var. Birinde çelik ine dierinde
kalem ucu bulunmaktadr.
5.Snfta çizeceiniz teknik resimler için üniversal
pergeli kullanacaksnz.
Aynsn geometri
dersinden
ödevlerinizi
yaparken de
kullanacaksnz.

Grak letiim
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Ödev:
Ödev defterinize önce elinizle ve daha sonra
üniversal
pergel ile birkaç daire çiziniz.
Ne fark ettiniz?
Aralarndaki fark nedir?
Çalma alkanlklar:
Pergel ile çizim yaparken kalemin ucu sivri
olmaldr.
Kalemin ucu tükendiinde deitirilmelidir.

Kât boyutlar

Kât boyutunun ne olduunu biliyor musunuz?
Teknik öretimde kullandnz defter genellikle büyük boy olarak
adlandrlmaktadr. Cetvel ile ölçtüünüzde u boyutlara sahip olmaldr:
yükseklii 297 mm eni 210 mm. Defteriniz bu boyutlara sahip ise teknik resimde
kullandnz defter A4 boyutundadr.
Kullandnz küçük defterler 210 x 148 mm ölçütlerine sahip olup A5
boyutundadr.
Teknik resim herhangi bir projenin teknik dokümantasyonunu oluturuyorsa
boyutlar belirli standartlarda olan özel kâtlara çizilmelidir.
Bu ekilde evrak ve çizimler daha iyi görünüme sahip olup yerletirilmesi ve
saklanmas kolay olur.
Teknik resimler “A” boyutundaki kâtlara ilenmektedir.
Büyük defterin A4 ve küçük defterin A5 boyutunda olduundan bahsetmitik.

16
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A0

A2

Daha fazla öreniniz!
297

210

A1
A4

A3
A5

AO boyutu en büyük
boyut tipidir.
Resimde dier kât
boyutlar da
gösterilmitir.

A6
A6

Resimde fark ettiiniz gibi:
Her boyut bir öncekinden iki kat küçüktür.
Ödevler:
¾Ölçüm gereçleriniz ile teknik resim için kullandnz
küçük ve büyük defter boyutlarn ölçünüz!
¾Kendi defterinizin hangi boyutta olduunu belirleyiniz?
¾Ölçümlerini belirledikten sonra A5 boyutundaki
küçük defterinizin, A4 boyutundaki büyük defterinizden nekadar küçük olduunu cevaplaynz?

Aadaki tabloda kât
boyutlar verilmitir:
AO boyutu = 1189x841 = 2A1
A1 boyutu = 841x594 = 2A2
A2 boyutu = 594x420 = 23
A3 boyutu = 420x297 = 2A4
A4 boyutu = 297x210 = 25
A5 boyutu = 210x148 = 2A6
A6 boyutu = 148x105

Bilmeniz gerekenler!
•
•
•

Defter ölçütleri kât boyutlaryla her zaman örtümeyebilir. Aralarnda birkaç milimetre
fark olabilir.
Bu farklar, kât endüstrisinde kât kesim aamasndaki hatalarndan olumaktadr.
Teknik resim yaplrken kât boyutlar ve ölçütleri kurallara cevap verecek nitelikte
olmaldr.

Grak letiim
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Grak Bilinci – Teknik Resim’in
Yapm Kurallar
Çerçeve ve Yapm Çizelgesi
Çerçeve ve çizelge nedir?
Teknik öretimde kullandnz A4 boyutundaki defterinizde verilen ölçütler dorultusunda
teknik resim çizmeniz gerekmektedir. Her teknik resim belirlenmi kurallar dorultusunda
çizilmelidir. Kurallardan bir tanesi çerçeve ve çizelgenin çizimidir. Teknik dokümantasyonda
teknik resmin önemi büyüktür.
Resmin çizelgesi nasl çizilir?
Birbirine paralel çizgiler elde edebilmeniz için çerçeve çift üçgen cetvelle çizilir. Yapran
her üç yanna (sizin sa, yukar ve aa yannz) 5 mm kalnlnda, sizin sol tarafnzda ise
25 mm kalnlnda çerçeve çizilir.

5

Kât kenar

5
25

A4
boyutu
L 
Q4

A3 boyutu

5

25

Resmin çizelgesi nasl çizilir?
Çizelge de çift üçgen cetvelle çizilmektedir.
Çizelge, çizimin düzgün kullanlmasn salayan
tablodur.

18
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Çizelge teknik resmin temel parçasdr. Yukardan
aaya doru doldurulmaktadr. Çizelgede çizim
bilgileri ve çizen kiinin bilgileri bulunmaktadr.

Unutmayn:
Çizelge, proje yapm
ve yöneticiler arasndaki
bilgi al veriini
salamaktadr.

Çizelgenin ekil ve içerii
Tarih

Soyad

mza

Tasarlayan

Dosyann ad

Çizen
Kontrol eden

Ad Soyad

zin veren

Çizim No.

Ölçek

Grup No.

Ödev:
Ödev defterinize ve ya beyaz bir yapraa
Çerçeve ve yapm çizelgesi çizmeyi deneyiniz.
1:2

20

20

Teknik resim için önemli dier kurallar
Anmsayalm:
• Önceki öretim ylnda teknik resmin çizilmesinde
teknik kurallarn uygulanmas kodlamay ve ölçek
belirlemeyi örendiniz.
• Onlar teknik resim çizilmesindeki temel prensipleri
oluturuyorlard.

1:1

Ölçek nedir?
Teknik resim üzerinde cisimleri kendi doal
büyüklüklerinden daha büyük veya daha küçük
göstermeye ölçek denir.

20

20

) Büyüklük ölçei 2:1, 5:1, 10:1;
b) Doal büyüklük ölçei 1:1;
c) Doal büyüklük ölçei 1:1.

2:1

20

20

Resimde ne fark ediyorsun? 2:1 ölçeindeki kare
doal büyüklükteki kareden iki kez büyüktür.

Grak letiim
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Kodlama nedir?
Ödev: Ödev defterinize
belirli bir ölçei olan
basit bir geometrik ekil
çiziniz. Daha sonra
ölçütleri kodlama yöntemi
ile aktarnz.

Çizilen teknik resmin ölçütlerini kaydetmeye
kodlama denir.
Kodlama srasnda u öelerden faydalanlr:
a)
b)
c)
d)

Kodlama dorusu;
Yardmc kodlama dorusu;
Kodlama oku;
Kodlama numaras.

Kodlama oku

30

Kodlama dorusu

50

Kodlama numaras

Yardmc kodlama dorular

Kroki
Kroki nedir?
Kendi odanzdaki dolap veya masann nasl
çizildiine dair kriniz var m?

20
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Teknik öretim atölyesinde veya odandaki
çalma ortamnn nasl düzenlenmi olmas
gerektiine dair kir yürütmü olabilirsiniz.
Kroki, teknik resmin ilk safhasn
oluturmaktadr. Fikirlerin kâda
yansy eklidir. Teknik resmin
içermi olduu öe, ölçüt ve
grak sembolleri krokide de bulunmaktadr.

Unutmayn!
Teknik çizim belirli prensipler
içerisinde yaplmaktadr. Söz
konusu prensipler elle çizilen
resimde kullanlrsa kroki elde
edilmi olur.

Faydal öüt:
Kroki çizimi srasnda bütün yatay dorular soldan saa
ve bütün dikey dorular yukardan aaya doru çizilir.
Ödev:
450

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

382

Unutmayn!

Kroki ve teknik resmin ölçütleri birbirine yakn
olmaldr. Kroki çizimi srasnda dorular ince çizilirken
kenarlar kaln çizilmektedir. Semboller, kodlama
dorular, kodlama oklar ve kodlama numaralar
krokinin temel unsurlarn oluturmaktadr.

Grak letiim

720

Krokinin çplak elle ve yaklak
ölçekte çizilmesi teknik resimden
ayrt edilmesini salar. Halbuki
teknik resim belirli bir teçhizatla
çizilmektedir.

1200

Krokisi çizilmi nesnenin
örnei
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Teknik Resim –
Basit Nesnenin Çizimi
Teknik resim için geçerli olan prensipleri hatrlaynz, tekrarlayp ve öreniniz.
9Teknik resmi çizmeye balamadan önce çizim için gereken teçhizat kontrol ediniz;
9Kurun kalemini açnz;
9Üçgen cetvellerinizin temiz olup olmadn kontrol ediniz;
9Çizim defteriniz her zaman ayn konumda olmaldr;
9Çizimde kullanlan bütün çizgiler soldan saa ve yukardan aa doru çekilmektedir;
9Kurun kalemin ucu cetvelin kenarna yaslanmaldr;
9Birbirine paralel çizgiler çekerken üçgen cetvellerini düzgün kullannz;
9In soldan gelmesine dikkat ediniz;
9Çizilen nesnenin kenarlar dolu kaln çizgi ile belirlenmelidir;
9Yardmc çizgiler dolu ve ince çizgi eklinde belirlenmelidir;
9Kodlama numaras yardmc çizgilerin ortasnda bulunmaldr.
Ödev:
Ödev defterinize birden çok teknik resim örnei çiziniz.

10

30

10

20

50

20
20

40

5

10

30

15

30

65
70
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Atölye ve Montaj
Çizimin Betimlenmesi
Anmsayn!

Bilmeniz gerekenler:

Bir nesnenin gerçek görüntüsünü
elde etmek için nelere gereksinim vardr?
Teknik resme gereksinim vardr.

Teknik resimler açk ve okunakl olmaldr. Kullanm
alanlarna göre teknik resimler birkaç çeit olabilirler.
Herhangi bir çizimin (ev, araba, uçak v.s.) öelerini
birletirmeniz gerekiyorsa birletirme sras belli olan
montaj çizimler kullannz.

Atölye çizimi - kodlama
numaralar(ölçütler),
kodlama oklar ve
yardmc Kodlama
çizgilerinden oluan
çizimdir.
Montaj çizim - Herhangi
bir model veya nesnenin
öelerinin belli bir sraya
göre birletirilmesidir.

Ödev:
Atölye veya montaj çizimlerle çizilmi model ve maket
konstrüksiyonu bulunuz. Nesneleri ileyebilmeniz
için analiz yapmanz, anlamanz ve açklayabilmeniz
gerekmektedir.
Bir örnek verelim:
Düünüp yantlaynz:
3

2
2

Atölye çizimlerinin
skça kullanlma sebebi
nedir? Montaj çiziminiz
olmadan lego ve ya
baka bir nesnenin
öelerini birletirebilir
misiniz?

1

Grak letiim
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Uygulama dersinde öretmeniniz
yardmyla teknik resimdeki evin ölçütlerini ve ölçeini belirleyiniz.
Daha sonra maketi oluturunuz.
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Basit Teknik Resmin
Bilgisayarda Çizimi
Daha önce bilgisayar ortamnda resim çizme proramn “Paint” bulmay ve kullanmay
örendiniz.
Proramdaki kalem ile kutular ve çembercik çizmeyi, deiik renklerde metinler aktarmay ve
programn sol yanndaki aletleri kullanmay örendiniz.
Çizim için kullanacanz özel programlar teknik resim çizmenize yardmc olacaktr.
Teknik resim çizmek için özel programlar gelitirilmitir. Bu programlarn birkaç unlardr:
Corel Draw, Auto Cad, Arhi Cad v.s. Söz konusu programlar çizimi kolaylatrp zaman
kaybn azaltmaktadr. Üst sn?arda kullanacanz bu programlar teknik resmin çizim
tekniklerini ve grak tasarmn daha iyi örenmenizi salayacaktr.
Metin oluturma programnda çizgi çeitlerini, kodlama ok ve numaralar kullanarak basit
nesnelerin çizimini gerçekletireceiz.

Proje Ödevi
Bilgisayar ortamnda
Basit Teknik Resim

Aratrma amac: Basit teknik resimler için bilgisayar ortamn kullanma yetisini kazandrmak.

Etkinlikler
Hazrlk etkinlikleri
Önceki öretim ylnda basit çizimleri “ Paint” program araclyla çizdiniz. Sizi çok ilgilendirdiini
bildiimiz bilgisayar kullanmay ve onda çalmay örendiniz. Kullanmakta olduunuz bilgisayar
programlarn ve örenmek istediin yeni eyleri öretmeninizle paylanz.
Balangç etkinlikleri
Metin oluturma proramnda kullandnz çizim çubuu (drawing bar) basit resim çizmek
için araçlar bulundurmaktadr. Çizim araçlarn iletiim dersinde öreneceksiniz. Bu araçlar ile
tanp kullanmay deneyiniz.

Grak letiim
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Aratrma etkinlikleri
Teknik öretim dersinde ve hayatnzn dier ortamlarnda çizim araçlarnn kabiliyetlerini
bulmaya çalnz. Onlar çok çekici olup kullanma kolayl salarlar.
Tekrar edelim:
Çizimdeki temel araçlar:
Line – çizgi;
Arrow – ok;
Rectangle – diktörtgen;
Oval – oval;
Text box – metin kutusu;
Line style – çizgi biçimleri;
Dash style – çizgi çeitleri;
Arrow style – ok biçimleri.
Basit teknik resimlerden örnekler veriyoruz. Öretmeniniz yardmyla çizmeyi deneyiniz.
Kendi iletiim ön bilgilerinizi kullannz.
115

45

65

60

DÜÜNÜP TEKRARLAYINIZ:
• Snfta çalma ortamn düzenlemeyi biliyor musunuz?
• > kültürünü gösteren birkaç alkanlk saynz?
• Teknik çizimde kullandnz temel teçhizat nedir?
• Ölçek nedir? Bir örnekle gösteriniz.
• Kodlama nedir ve hangi öelerle yaplr?
• Basit bir nesnenin krokisini çiziniz.
• Teknik resim çizim prensiplerini tekrarlaynz.
• Atölye ve montaj çizimin farklar nelerdir?
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KONU 2
MALZEMELER, NA
VE EKLLENDRME

Teknolojideki yeni gelimeler yeni malzeme ve yaratc
hamlelerin olumasna ve kullanlmasna olanak salamaktadr. >
alannda yaplan aratrmalar çok sayda yenilik üretip süreçlerin
ilerlemesini salamaktadr. Malzemeleri kullanarak i yapmak
daha yaratc olmanz, bilgilenmenizi ve çalma ortamnda daha
yetenekli olma olaslnz artrr.
Bunlar aratrmak, ina etmek ve estetik tasarm (dizayn)
yapmak sayesinde elde edeceksiniz. Fikirlerinizin ürüne dönüebilme
olana vardr. Bu ekilde malzeme seçmeyi, orjinal model ve maket
yaratmay, kaliteyi gözetmeyi ve i alannda kir ve yeniliklere
katkda bulunmay öreneceksiniz.

Bu konuyu örendikten sonra aada sunulanlar yapabileceksiniz :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snfta çalma ortamn düzenlemek;
Araç, malzeme ve teçhizat tasnif etmek ve dizmek;
Maket ve model yapmndaki malzemeleri tanmak;
Malzemelerin teknik özelliklerini betimlemek;
Teknik resim vastasyla maket ve model yapmak;
 güvenliindeki prensipler konusunda tartabilmek;
Çalma safhalarn tek bana ve ya grup halinde planlamak;
Zaman ve malzemeyi hesapl kullanmak;
Ödevleri tasarlamak ve biçimlendirme yönünden eletirebilmek;
Proje ödevleri için yeni kirler üretmek;
Kararlar almak, eletirmek ve deerlendirmek;
Belirli prensipler nda kaliteyi deerlendirmek.

çerikler
1. Malzemelerin Kullanm
Srasndaki Örenci
Güvenlii.
2. Malzeme – Karton, Aaç
Yumuak Tel.
3. Malzeme Özellii ve Onun
Kullanm.
4. Malzemelerin Kullanm
Srasndaki Teknolojik
Uygulamalar.
5. Fikirden Hazr Ürüne.

Malzemelerin Kullanm Srasndaki
Örenci Güvenlii
> güvenlii, çalma ortamnda insan salk ve güvenliiyle ilgilenen alandr. Her
iin kendi özellii ve her meslein insan sal ve güvenliini tehdit eden yanlar
vardr. Bunun için her i yerinin insan salk ve güvenlii ile ilgili kurallar vardr.

Bilmeniz gerekenler!
Çalma srasnda yaralanma olasl her zaman vardr. Çalacanz ortamda sizi
yaralanmalardan koruyacak çalma kurallar olmaldr. Bu kurallara sayg duyulmaldr.
Öretmeniniz ile birlikte yapmakta olduunuz ödevlerin niteliine göre kendi i
güvenliiniz için kurallar listesi belirleyiniz.

Baz kural ve öütler
9Çalma masanzn güvenliini salaynz.
Gerektiinde kartondan yapl tabanlk
kulannz;

9> yeriniz düzenlenmi olmaldr. Araç ve
teçhizatnzn dizilmi olmas gerekir;
9Malzemelerin tümünü mantkl bir ekilde
kullanm srasna, çeidine ve boyutlarna
göre diziniz;
9Makas ve dier keskin aletleri
kullanrken yaralanmamanz için dikkatli
olmanzgerekir;

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme
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 güvenlii hakknda sebep ve örnekler:
 Kültürü
•

Çalma süresi
ve sonrasnda
temizlie dikkat
etmek salkl
ve temiz bir
yaam alan için
gereklidir.

>çinin uzman veya acemi olmasna baklmadan
aletlerin düzgün dizilmi olmas gerekmektedir.
Aletler kendi kutularnda düzgün dizilmi
bir biçimde durduklarnda onlara daha kolay
ulaabileceinize emin olabilirsiniz.

Unutmayn!
Çalma srasnda alet kullanan
herkes aletleri kutularna dizmek
ve muhafaza etmek zorundadr.
Bu ekilde aletlere daha rahat
ulaabileceinize emin olabilirsiniz.
Düzgün dizilmi alet kutusu

Dikkatli olunuz!!
•

Atölyede aletlerin dizili olmalar için ura
veriniz;

•

Aletler düzgün bir ekilde dizilmemiseler
kolay bir ekilde yaralanabilirsiniz.
te kültürlü alkanlklar

Düzgün dizilmemi
alet kutusu

Aletlerin deiik çalmat
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Örenciler tarafndan yaplm
dolaplar ve düzenlenmi alet ve
teçhizat.

Malzemeler, ina ve ek
killendirme

Malzeme, kâit ve karton

Önceki yldan örendiklerimizi hatrlayalm:
>nsanln ilk çalarnda kât, papirus bitkisinin
gövdesinden kesilen parçalarn birletirlmesiyle
elde ediliyormu.Birletirilen parçalar suya
daldrlp çkarldktan sonra birbirine sktrlp
kurutuluyormu. Bu ekildeki kât üretimi çok
yava ve meakkatliymi. Günümüzde kât
üretimini hzlandran deiik ham maddeler
kullanlmaktadr. >nsanln gelimesiyle
ve taleplerin artmasyla daha kaliteli kât
üretimine ihtiyaç domutur.

Tüketilmi kât

Bugünkü çada kât, deiik ham
maddelerden üretilmektedir. Ham
maddeler arsnda en çok aaç, atk tekstil
ürünü ve pamuk kullanlrken, yakn
zamanlarda geri dönütürülmü kât da
kullanlmaktadr.
Kât en çok, su ile kartrlm aaç talandan
elde edilmektedir.
Kât en çok, su ile kartrlm aaç talandan
elde edilmektedir. Kât kalnl deiik
büyüklükteki silindirlerle ayarlanmaktadr.

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme

Geri dönütürülmek için
toplanan eski kât.

Rulo kât kullanan
makinelerin görünümü
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Kât üretiminde iki yöntem kullanlmaktadr:
Kimyasal ve mekanik. Mekanik yöntem aaç
kütlesinin parçalanp tala haline çevrilmesinden
ibarettir. Kimyasal ilemlerden sonra kât renk,
dayanaklk ve uzun ömürlülük özelliklerini
kazanmaktadr. Bu ilem srasnda deiik
kimyasal maddeler kullanlp kâd yal ve daha
beyaz hale getirmektedir. >ki çeit kât vardr.
Aaç kütlesinden elde edilen kât daha düük
kaliteye sahiptir. Zaman geçmesiyle eskir, sararr
ve kopmaya balar. Bu ekilde daha ksa süre
kullanlabilir. Bu tür kât günlük kullanmda olan
tuvalet kâd, çizim ve teksir kâd ve matbaa
kâddr. Yüksek kalitedeki kât pamuktan elde
edilir ve raf ömrü uzundur. Bu kâdn en büyük
özellii sararmamas, özelliklerini korumas ve
uzun raf ömrüne sahip olmasdr.
Renkli kât çeitleri

Unutmaynz!
Kât özellikleri:
Renk salamlk ve
deseni boyama ile
deiebilir.

Kartonun neden yapldn biliyor musun?
Karton da kât gibi elde edilmektedir. Karton
youn ve kaln kât çeididir. Rulo halinde
toplanmaz ve yapraklar halinde kesilir. Karton eski
kâttan da elde edilmi olabilir. Toplanan eski
kâtlar geri dönüüme tabi tutulmaldr.

Kâdn geri dönüümü

Geri dönüüm nedir?
Geri dönüüm, fabrikadaki özel tasarlanm
makinelerde eski malzemenin yeni bir ileme tabi
tutulmasyla elde edilir.
Geri dönüüm cam, kât, plastik, eskimi demir
v.s. hrdavat tekrar kullanlabilmesinden ibarettir.
Geri dönüümde kullanlan kâda “eski kât”
denmektedir.
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Geri dönütürülmü kât aadakilerden
üretilmektedir:
9 Kât parçacklar – kât üretimi
srasnda oluan atklardan;
9 Üretimin oluumundan önce oluan
atklar – üretim hatasndan oluan atklar.
9 Kât kullanmndan sonra oluan
atk – üretim kullanmndan sonra oluan
malzeme. Eski gazete, dergi telefon
rehberleri v.s.
Makedonya’da kât geri dönüümünün saland
fabrika Üsküp’teki “Komuna” fabrikasdr.
Kât’n geri dönütürülmesiyle deiik karton
çeitleri olumakta ve daha sonra farkl alanlarda
kullanlmaktadr.

Öüt:
Doa ve ormanlarn korunmasna katkda
bulunmanz için eski kâtlar toplamanz ve kât
çöplerini ayr alanlarda biriktirmeniz gerekir.
Kât geri dönüümü
yaplan fabrika

Karton Özellikleri ve Kullanm
Kvrml Karton
Kât, karton üretimindeki ana maddeyi
oluturmaktadr. Çok sayda kât katmannn
birbirine yaptrlmas sonucunda daha büyük
kalnlktaki karton oluur.

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme
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Ambalaj için Kullanlan Kvrml Karton
Kvrml karton, deiik ürün ambalajlarnda
kullanlan temel kartonu oluturuyor. Ambalaj
yaplan ürünün büyüklük ve arlna göre
kartonun da kalnl ve dayankll deimektedir.
Ambalajda kullanlan kvrml karton deiik
büyüklükteki tabakalar halinde üretilir. Karton
kalnlndan bamsz olarak her kalnlktaki
kartonun yapsnda bir kvrm katmannn olma
zorunluluu vardr.

ki katmanl

Üç katmanl

Be katmanl

Kvrml karton üretiminde
kullanlan eski kât ve kartonlara
aaç ham maddesi ve balayc
maddeler ilave edilmektedir.
Kvrml kartonun özellikleri:
Olumlu yönleri: haf, güçlü
ve mekanik dayankll vardr.
Mekanik dayankllk karton
kalnl ve katman saysyla
paraleldir.
Makina për prodhimin
e kartonit valëzues të kutive
të ambalazhit
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Olumsuz yönleri: Neme dayankl deil ve
kvrmlar dorultusunda krlma olasl vardr.

Malzemeler, ina ve ek
killendirme

Kvrml karton çeitleri
Dier karton çeitlerinin özellikleri: Farkl büyüklükte, esneklikte, kuvvette, salamlkta
olabilmekte, matlk veya parlaklk gösterebilmekte , farkl renk ve dayanaklkta
olabilmektedirler.

Kât ve Karton ile Çalma Esnasndaki
Teknolojik lemler
Kât ve karton hamurunun üretimi için gereken teknoloji nedir?
Tek tip veya farkl tipteki kât ve karton katmanlarnn birbirine yaptrlmasna
hamur teknolojisi denir.
Karton, plastiklemi karton, folyo v.s. ile yaptrlabilir. Hamurlatrma ile elde edilen
ürünler arasnda en çok bilinen tetra - pak’tr. (alt katmandan oluan kât kutu, ör: Kutu
süt). Tetra-pak ekolojik (çevrebilim) deeri olan kâttan elde edilmektedir.
Bu ekilde insan ve salk için önemli olan yaam alanmz korumu
bulunuyoruz.

Kat veya sv gda malzemelerinin kalitesini
korumak için, karton hamuru deiik plastik ham
maddeler veya uzun ömürlü alüminyum folyolar ile
yaptrlmaktadr.

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme

Tetra-pak ambalajlar deiik
rmalarda üretilip kat ve sv
gdalarn paketlenmesinde
kullanlr.
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Kat ve sv gda paketlenmesinde kullanlan malzemenin
ekolojik yönünü iyiletirmek için plastik ham madde –
polietilen’in elde edildii eker kam kullanlmaktadr.

Paketlemede kullanlan malzemenin ekil ve
tasarm
Kartondan deiik ekil ve tasarmda kutular
üretilmektedir. Bunlar çounlukla kare veya küp
eklindedirler. Baka ekil ve tasarmda olanlar da vardr.
Kii ve grak resimlerden oluan logolar deiik
renklerde yaplp kutunun d yüzeyine baslmaktadr.
Bu ekilde ambalajn kalitesi yannda ticari deeri de
artmaktadr.

Ürün paketlemesinde
kullanlan
Deiik tipteki kutular
Aratrma etkinlikleri:
1. Adm: Birkaç çeit tannm ürün bulunuz. Örnein: gda, kozmetik v.s. Benzer ürünler
içeren birkaç kutu bulunuz. Ürünlerin kalite ve yapsn örendikten sonra aralarndaki
fark ve benzerlikleri bir kâda not ediniz.
2. Adm: Ürün ambalajlarnn tasarmlarn kyaslaynz.
Kendi kriterleriniz dorultusunda ürün tasni yapnz:
• Ürün kalitesi;
•

Paketleme tasarm.

Düününüz ve cevap veriniz!
Kyaslamanzn sebepleri nelerdir? Bildiiniz birkaç örnek verebilir misiniz?
Bu her zaman böyle midir?
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Kartonu iaretleme (belirleme) ilemi?
Kât herhangi bir yerden katlanacaksa orasnn
düz bir çizgi eklinde kalem veya cetvelle
iaretlenmesi gerekmektedir.
Daha sonra parmaklarnzla kâdn d ksmna
baslarak katlanmaktadr.
Karton nasl katlanr?
Kartonun kâttan birkaç kez daha kaln olduu
unutulmamaldr. Ucu ince olan herhangi bir
cisimle önceden belirlenen çizgi üzerine basmak
gerekir. Örnein: Tükenmez kalemin ucu: resim
1 veya makas: resim 2.

Resim:1

Kartonun daha sonraki katlanma ilemleri kât
ile ayndr.

Unutmayn!
Belirleme veya iaretleme kartonun daha
kolay katlanmasn salar. Daha önceden
belirlenmi çizgiye bir cisim yardmyla
hafçe baslarak yaplr.

Resim:2
aretleme

aretlenmi kartonun parmaklar ile katlanmas.

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme
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Aratrma Ödevi 1
Kât ve kartonun
Özelliklerini ncelemek
Admlar

Örenci Faaliyetleri

Gerekli Malzeme ve Teçhizat

1. Adm :

Örenciler be grup halinde
ayrlrlar.

> için malzeme ve teçhizat
seçiniz

2. Adm :

Her grup deiik kât çeitlerini
incelemek durumundadr.

Be çeit kât örnei:
Peçete, yal kât, karton, teksir
kâd ve gazete.

3. Adm :

Örneklerin suya daldrmadan
önceki özelliklerini inceleyin ve
kâda not ediniz.

Plastik bardak ve ya suyla dolu
daha büyük bir kap.

4. Adm :

Kât parçalar suya daldrnz.
Defterinize suya daldrlan
kâtlarn özelliklerini yaznz.

Kât, inceleme notlarnn
bulunduu defter ve A4 boyut.

5. Adm :

>inizin sunumunu yapnz.
>ncelediiniz malzemenin
özellik ve niteliini tanmlaynz

>nceleme ve sunum yapmnda
kullanlacaklar:
Kât, karton, renkli kalem,
yapkan ve pano.

6. Adm :

Ürünler hakknda tartma
yürütünüz, öretmeninizle
çalmanz deerlendiriniz.
Yeni aratrmalara k tutacak
sonuçlar üretiniz.
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Örenci faaliyetinin
muhasebesini tutmak için
deerlendirme kâtlar
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Aratrma Ödevi 2
Kartonun hamurlatrma ilemini yapnz.
•

>ki farkl malzemenin hamurlatrma - yaptrma ilemlerini örenip ve kontrol ediniz.

ki farkl malzemenin hamurlatrma - yaptrma ilemi.
Gerekli malzeme: Deiik tipte kât, karton, alüminyum folyo, plastikletirilmi ince
malzeme v.s.
Gruplar halinde çalnz.
Aratrma:
Malzemelerin hamurlatrma ilemine balamadan önce onlarn niteliklerini (kalnlk, sertlik,
esneklik, katlk, parlaklk v.s) inceleyiniz.
lemler
1. > yerinizi düzenleyiniz;
2. Çalma masanzn altna tabanlk koyunuz;
3. Bir parçaya yüzeyi boyunca ince tabaka halinde sürünüz;
4. >kinci parçay dikkatli bir ekilde birinci parçann üzerine koyunuz;
5. Yapan parçaya parmaklarnz yardmyla yumuak bir ekilde basnz;
6. Yaptrma ilemi için uygun yapkan kullann. Öretmeninize dannz;
7. > kültürünüze dikkat ediniz.
nceleme
Malzemelerin hamurlatrma ileminden önce ve sonraki özelliklerini kyaslayn. Bu
altrmadaki tecrübelerinizi daha sonraki ödevlerinizde kullann.
Uygulama ödevi
Takm halinde çalnz.
Hazrlk Faaliyeti
Hamurlatrma ilemi ile ekillendireceiniz nesneler
yapn. Modelin ekil ve tasarm hakknda ön çalma
yapn.
Etkinlikler
1.> için gerekecek malzemeyi toplaynz. Deiik geri
dönüüm malzemeleri kullannz Örnein: gazeteler, eski
kât, tuvalet kâd, Süs kâd, pamuk, köpük v.s.

Tabanlk olarak
iirilmi balon

2.> yerinizi düzenleyin. Hamurlatrma - yaptrma
ilemlerinde çok miktarda yaptrc kullanacanz
için dikkatli olunuz.
3. Çalma atmosferi oluturunuz, hayal gücünüzü
artrnz hayran olduunuz eyin modelini yapnz.
Nesnenin ekillenmesi

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme
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>inizdeki yaratcl, titizlii ve sorumluluu yanstnz.
 kültürü!
Belirlenen çalma süresine, çalma artlar ve temizlie dikkat ediniz.
Resimde iinizin görünümü ile ilgili örnek ve ilemler verilmitir.
Top eklindeki tabanlk olarak iirilmi balon, sktrlm yumuak kât
(tuvalet kâd, peçete v.s).
4. Çalma sonunda modellerin tantmn yapn ve kalite ölçülerinize göre
derecelendiriniz. Öretmeninize dannz. Ürününüzün deerini belirleyiniz.

Uygulama Ödevi
Ürününüz için ambalaj paketi
oluturun
Fikirden ürüne
Bireysel çalma
Hazrlk etkinlikleri
x Birden çok ürün için inceleme yapnz.
Örnein: saat, telefon, ldak, tak, kemer v.s;
x Teknik resmi hazr olan model kutu için
öneriniz olabilir. Aynsn ilerken yaratclk
ve tasarmnz gösterebilirsiniz;
x Ürünlerin deerlendirme ölçütlerini
oluturmak için öretmeninize dannz.
Örnein: üretme zaman, titizlik, yaratclk,
tasarm, titizlik v.s.
Etkinlik
1. Sonucunuz için uygun malzemeler toplaynz.
Malzemelerin teknik niteliklerine dikkat ediniz.
Deiik geri dönüüm malzemeleri kullannz.
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Fikrini gerçekletirmek için malzeme stoku
oluturunuz. Bunun için kât, ince karton, folyo,
keçe kalem, resim, seloteyp v.s kullanabilirsiniz.
2.  yerini düzenleyin. Çalma masasna altlk
koyun. Ondan sonra kutuyu daha önce örendiin
teknoloji ilemleri (katlama, tortulatrma, belirleme
v.s.) ile ekillendirin.
3. Paketin bitmi tasarm ve grak görünümü.
Kutuyu ekillendirdikten sonra tasarm ve grak
görüntüler hakknda kir yürüt.
x Fikir üretin ve yaratclnzn görünüm
kazanmas için uranz.
x Sanatsal görüntüler, grakler, ekiller ve kutu
tasarmlar çiziniz.
x Görüntüleri çplak elle veya bilgisayar
ortamnda da yapabilirsin.
4. Hazr olan ürünlerinizi sergileyiniz.
x Arkadalarnzn karsnda ürününüzün
tantmn yapnz ve kutu modelinin ilem
teknolojisini anlatnz.
x Öretmeninizle önceden belirlemi
olduunuz ölçütlere göre arkadalarnzla
ortak olarak
ürünlerinizin
deerlendirmesini
yapnz.
x Kutularn deerini
belirlemeye çalnz.

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme
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Malzemeler – Teknik Malzeme Olarak Aaç
Anmsayn!
9Aaç, kirlenmi havann temizliini saladndan yaam çevremiz için
büyük önem tamaktadr.
9Aac en çok kullanp harcayan insandr.
9>naat ve odun endüstrisinde aacn büyük kullanm alan vardr.

Bilmeniz gerekenler:
9Aaçtaki selüloz, kât ve karton oluumundaki temel ham maddeyi
oluturmaktadr;
9>naatta kullanlan temel ham madde aaçtr;
9Mobilya aaçtan yaplmaktadr;
9Aaç snmada kullanlyor.
>nsan mümkün olan yerlerde aaç’n yerine
kullanabilecek ham maddeler aratrmaktadr.
Isnmada kullanlan odun yerini baka enerji
kaynaklarna brakmaktadr. Ormanlarn yenilenmesi
için yeni danlarn dikilmesi çok önemlidir.
Bunun için “Aaç günü” olarak adlandrlan bayram
mevcuttur. Bu günün ansna milyonlarca dan
dikmekteyiz.
Aac iyi tanyor musunuz?

Aaç çeitleri
Ülkemizde bulunan çok saydaki ormanda deiik
tipte aaçlar bulunmaktadr.
Resimde birkaç çeidi gösterilmitir. Daha fazla
örenmeniz için aralarndaki farklar örenmekte fayda
var:
•
•
•

Ardç - büyük miktarda sakz
içerip 50 m yükseklie ulaabilir.
Köknar – aaç sakz miktar az ve 40 m
yükseklie ulaabilir.
Çam – Aaç sakz içeren ve 30-40 m
ulaabilir.
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•
•
•

Mee ve kayn – sertlik ve güçlükleri ile
tannrlar
Dibudak – beyaz renkte, ar ve güçlüdür.
Kavak – beyaz renkte, haf, çok yumuak
ve alas yoktur.

Malzemeler, ina ve ek
killendirme

Ormandan üretime kadar odunun
hazrlk evreleri
Daha sonraki iletilme evreleri bakmndan gövde,
odunun en önemli bölümünü oluturmaktadr. Gövdeyi
enine kestiimiz zaman onun resimde gösterilen ana
öelerini göreceiz. Gövdenin yolu, ormanlardan
kesilmesiyle balyor. Kesim özel makinelerle
yaplmaktadr. Daha sonra odun iletilmesinin devam
edecei fabrika veya planya tezgahlarna götürülür.

1

2

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

Odun kesme ve nakletme
makinesi

3

Ölü kabuk
Kovucuk
Odun kütlesi
Yllk halkalar
Odun özü

Odun saklama ve
depolama yeri

Odun planya tezgâhlarnda özel makinelerle kesiliyor.
Böylece direk, kiri, kalas ve çta gibi deiik
boyutlarda inaat malzemeleri elde edilir. Resimde
ad geçen yar ürünlerin elde edilmesi için kullanlan
gövde kesme makinesi sergilenmitir.
Planya tezgâh – Odun
kesmekte kullanlan özel
makineler.

leri ilemlere tabi tutulacak odun
kalaslar

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme
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Bilmeniz gerekenler:
Biyolojik hayat süresi dolaysyla kesmeden önce odun gövdesi oldukça nemli ve
büyük miktarda su içermektedir. Odunun iletilmesi için iyi kurutulmas gerekir. Kuru
odun daha iyi niteliklere sahiptir. Kurutma odunun ömrünü ve dayanklln arttrr.
Ya odun erilebilir ve iebildii için ilenmeye elverili deildir.

Odunun kurutulmas iki türlü olabilmektedir:
x Doal kurutma
x Suni yollarla havalandrlarak yaplan kurutma
1. Doal kurutulma odunun açk alanda
hava dolamn mümkün klacak
ekilde dizilmesiyle salanmaktadr.
2. Odunun suni yollarla kurutulmas hava akmnn
saland özel kurutma kamaralarnda yaplr.
Suni kurutma, doal kurutmaktan çok daha hzldr.
Bu kurutma, odunun çeidine göre 2 – 6 hafta sürer.

Odunun özellikleri ve kullanl
Odunun bir sürü iyi özellikleri vardır:
x Buza dayankldr ve iyi mekanik özellikleri
vardr.
Bu yüzden inaatta ve odun endüstrisinde kullanlmaktadr.

Teknik bakmndan kaliteli
ve düzgün odundan yaplm
gemi döemesi
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Ancak, odunun kimi kötü özellikleri de vardır:
x Kolay nem kapar, yapsnda yanma, çürüme ve
kurtlanma olasl gibi aksaklklar vardr.
Bu özellikleri dolaysyla, odunun kullanld srada
aksaklk ve kötü özellikleri az olan odun malzemelerinin
seçimine özen gösterilmelidir.
Bu husustaki baar üreticinin öz yeti ve ustaln gösterir.

Malzemeler, ina ve ek
killendirme

Odunun özelliklerini biliyor musunuz?
Odunun çeitli teknik özellikleri vardr:
x Fiziki özellikler – arlk, dayankllk,
çekme, ime, odunun nemi v.b.
x Mekanik özellikler - sertlik, esneklik,
dayankllk ve yarlma özellii.
x Estetik özellikler - renk, parlaklk, koku,
ala – yap v.b. Resimlere baktnzda her
iki odunun ayr rengi ve ayr ala – yaplar
olduunu göreceksiniz.
x Teknolojik özellikleri - odunun dier
özelliklerinden kaynaklanmaktadr. Odunun
ilerideki teknolojisi ve ilenme biçimi bunlara
bal olacaktr.

Odun kütüünün
Ala ve deseni

Bilmeniz gerekenler:
Odun scaklk, ses, ve elektrik enerjisinin iyi
yaltkandr. Buz ve kimi kimyasal birleimlerinin
etkisine kar çok dirençlidir. Boyay içiyor
ve boyanmas kolay oluyor; iletiliyor ve geri
dönüüme uygundur.
Teknik bakmndan düzgün olmayan odundan geri
dönüüm ve daha sonraki üretim araclyla odun
yonga ve kalntlarndan odun levha, kontratabla,
sunta gibi yarm ürünler elde edilmektedir.

Kayn ve kiraz aac
kerestesi

Odunun nem ve baka d etkilerden
korunmas
Nem, yamur, güne ve baka d etkenlere açk
olan odun ürünleri korunmaldr. Böylece odunun
dayankll daha uzun bir süre için arttrlmaktadr.
Boya sürme yoluyla odunun yaam süresinin
arttrlmas yannda renk, parlaklk gibi baz estetik
özellikleri de deimektedir.

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme

Odun kiri ve Kalas deposu
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Böylece aacn ve ürünün daha iyi görünümü
salanlm olmaktadr. Korunmas gereken odun
yüzeyi çok iyi ilenmesi ve yontulmas gerekir.
Odunun yalanmas ve korunmas için
temel korumay salayan çeitli boyalar
kullanlmaktadr. Süsleme boyalar oduna
korumann ötesinde ayr bir renk ve güzellik
kazandrmaktadr.
Odun parlakl ve dayankll arttran cilalanma
vastasyla da korunabilir.

Resimde boyanm ve cilalanm doal
aaç öeleri gösterilmitir. Odun
öelerinin bu ilenmesinden sonra
onlarn kurumas için belirli bir zaman
gerekmektedir.

Odunun kullanlmas
naattaki dier malzemelere karn odunun
üstünlükleri!
9Odun ekolojik açdan salkl ve ucuz inaat
malzemesidir;
9Tula, beton v.b. gibi inaat malzemelerinden
daha iyi yaltkandr;
9Odun scaklk ve sesin iyi yaltkandr. Scaklk
ve soukluk kondenselemesi yapmyor; demir gibi
pas tutmuyor.

46

Konu 2

Malzemeler, ina ve ek
killendirme

Unutmayn!
Odun, en eski zamanlardan beri yaygn
bir ekilde kullanla gelmitir. Yaygn
kullanlmas bu tür üstünlük ve olumlu
vas?arna baldr.
Odundan ev yapmlar
Düünüp yantlayn?
Odun hangi yerlerde daha kullanlabilir?
9>naat malzemesi olarak;
9Çeitli alet, mutfak araçlar, süs ve
süsleme eyalar;
9Yakt ve evlerin stmas için;
9Denizcilik(tekne, vapur, gemi, kayk,
sandal) kat üretimi v.b.

Çat yapm

letme özelliklerine göre odun malzemeleri birkaç
guruba ayrlabilir:
9Genel odun malzemesi – dalardaki aaç
gövdesinin iletilmesiyle elde edilir. Kesilen
aaçlar, ilenmek üzere planya ve fabrikalara
nakledilir.
9Odunun sanayi ileminden sonra elde edilen
odun malzemeleri unlardr: sunta, kontrplak,
(ahap kaplama, panel plak v.s.).

Resim çerçeveleri
Bu resimler odunun çeitli
kullanlarn göstermektedir.

Yaptrlarak
balanan
odun öeleri

Odun plak çeitleri

Aaç kaplama yapraklar

Malzemeller, ina ve e
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9Odundan elde edilen sentetik malzemeler,
üretim esnasnda ekonomik olmay salayan
odunun bütün parçalarndan olumaktadr.
Daha fazla bilmeniz için
Yeni bulular
Sentetik malzemeler

Alman bilim adamlar sv odun olarak
adlandrdklar yeni bir ürün bulmulardr. Bu
modern endüstri ürününün olas bütün i kollarnda
plastii deitirebilecei düünülür.
Sv yakt linyit’ten (isli kömür) yaplmtr. Bu
odunun yumuak dokusundan elde edilen bir
maddedir. Bu madde dier maddelerle ilendiinde
yaam ortam için zararl olmayan yeni bir madde
elde edilir.

Varsaymdan hazr ürüne
Öz düünceye göre model veya maket yapm

Karton öelerden yapl
ev ve yel deirmeni

Karma
malzemeden
yaplm
eko ev
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Hazrlk etkinlikleri
Daha önceki resimlerde u ödevin gerçeklemesi
için kir oluturacak çok sayda model ve maket
sergilenmiti.
1. Adm Ev tasarm plan
2. Adm Ödevin ilenmesi
olutur. Bata evin olmak
3. Adm Çizim, kat
için gereken malzeme stoku
üzere, daha sonra yap
yaptrcs, makas, boyalar
yapnz. Örnek olarak:
öelerinin de genilik, yükv.b. gibi teçhizat ve aletler
eski kutulardan kvrml
seklik ve uzunluunu v.b.
kullannz.
boyutlarn belirleyiniz. Bu ko- veya baka karton, kat,
nuda herhangi bir maketin hazr yumuak odun çtalar v.b.
resmini de kullanabilirsiniz.
Düüncenin gerçeklemesi için etkinlikler
4. Adm  paylam.
Kartonun kesilmesi gereken
yerleri iaretleyiniz.
Kvrlmas gereken yerlerde
malzemeyi katlaynz.
Odun öeleri kullandnz
takdirde onlar boyutlarna
uygun olarak kesiniz ve
yontunuz.

5. Adm Estetik biçimlenme
ve tasarlama Bahçeyi
kendi zevkine göre öe ve
malzemelerle biçimlendiriniz.
Odun, kiri, sopack v.b.
gibi öeler kullan. Bahçeyi
düzenle ve kendi yaratclk
anlayndan bir nebze
ekleyiniz. Ekolojik doal
malzemeler kullannz.

6. Adm Sergileni ve
deerlendirme. Yaptnz
çalma ve maketlerin
arkadalarnzla sunumunu
yapnz. Belirlenen
ölçülere göre nitelik
sralamasn yapnz. Hazr
ürün-andaç, hatralarn
deerlendirmesini yapnz.

Otomobil modeli yapm
Estetik biçimlendirme – ürün tasarm
Otomobil modeli yapmanz gerektii takdirde
tasarlayacanz model mevcut modele benzer mi,
yoksa ondan farkl m olurdu? Ona bir eyler ekler
miydiniz veya onun tasarm biçimini bütünüyle
deitirir miydiniz?
Odun
malzemesinden
yaplm araç

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme

Kartondan yaplm
Formula 1- araç
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Düününüz ve yapnz!
Öz krinizi oluturup otomobil tasarm yapmaya
çalnz.
x Fikri tasarlaynz
x Kararnz öretmeninize dannz.
x Öretmeniniz teknik resimler konusunda
daha fazla kir üretebilir mi?

Kat araç

Arka tekerler büyük olduu takdirde otomobil
gövdesini baka malzemeyle deitirir miydiniz?
Gövde için odun parça bulamadnz takdirde, onu
sert kartonla deitirebilirsiniz. Daha sonra eklini
tasarlayabilirsiniz.
Görünüü ile ilgili grak çözüm hazrlaynz.
Resimdeki örnee baknz. Kendi krinizi
oluturmanz için araçlarn maket ve model tasarm
ile ilgili birkaç hazr kir ve tasarm sunuyor.
Sizin otomobille ilgili tasarm ölçülerinize uygun
nitelikte olan malzemeyi edinmeye çalnz.

Geri dönüüm malzemesinden
yaplm araba

Örnek olarak: Beyza veya renkli karton parças,
renkli kat, odun öeler, çeitli boyalar, eski model
araba tekerleri, odun parçalar, yaptrc, seloteyp,
renkli yaltkan bant, renkli kat v.b.

Çalma yerindeki iinizi örgütleyip çalmaya balaynz.
Hareket eden bir maket otomobil yaptysanz otomobilin hareket yetilerini
aratrabilirsiniz.
Örnek olarak: belirli mesafede hareket zaman, hareket yönündeki kesinlik v. b.
Öretmeninizin vermi olduu ölçülere göre kalite deerlendirmesi ve yapm
kontrolü yapnz. Snfnzdaki dier modellerin deer sralanmasn yapp baka
çözümlerle yeni kirler üretiniz, çalma deerlendirmesi yapnz v.b.
Belirlenmi kurallara göre model yarmas olanaklarn düününüz.
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Fikirden hazr ürüne kadar ilem safhalar
1. Fikre nasl ulaacaksnz?
Aadaki resimlerde deiik kirler ile çeitli maket
ve modeller verilmitir. Onlar sizleri benzer örnekler
konusunda düünmeyi ve bazlarn yapmay. tevik
etmelidirler. Kimi maket veya model ödevinin bambaka
görünüü hakknda kendi krini oluturabilirsiniz. Kendi
yaratclk gücünüzü, bilginizi ve kabiliyetinizi
kullannz.

Karton evi

Geri dönüüm malzemesinden kuyu yapabilir
veya hazr teknik resmi kullanabilirsiniz. Resim 1
örneine baknz. Sadece bir kât kutusu, eksen
için bir borucuk, iplik ve kapakçk gerekir. Çalma
için yaptrc ve daha kuvvetli makas kullannz.
>lemin uygunluk konusunu öretmeninize
dannz.

Örnek 1

Yumuak kavak aacndan
uçak modeli

Örnek 2

Kartondan
uçak modeli
Frldak modeli

2. Fikrinizi ina etmeniz için malzeme seçiniz
Teklif edilen kirlerden bazlarnn inas için inaat malzemesi gerekmektedir
Çalma srasnda tavsiyeler!
Kesin ve özenli olunuz; çalmay ve zaman iyi kullannz;
Yaralanmamaya dikkat ediniz;
Dierlerinin görülerini saygyla karlaynz;
Öretmeninize dannz;
Yaratc olunuz ve estetik görünüün biçimlenmesine katkda bulununuz.

Malzemeller, ina ve e
ekillendirme
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Çalma kültürü!
Çalma masanza koruma altl koyunuz;
Çalma alet ve malzemelerini düzenli bir biçimde kurunuz;
>inizi bitirdiiniz zaman alet ve malzemeleri düzenli bir biçimde tekrar yerlerine koyunuz;
Masann ve kendi etrafnzdaki çalma ortamn temizleyiniz.

Resimde sizin de baarl bir biçimde çalabilmeniz için
izleyebileceiniz kimi yollar fark edeceksiniz

Ödevin bileiklik durumuna göre her zaman aamal çalma biçimini uygulaynz birinci bölüm, ikinci bölüm, tabandan çatya kadar.
Çalma yerinizi örgütleyiniz, bu size baar salayacaktr. Yaptrma srasnda
kullandnz yaptrc miktarna dikkat ediniz.

Malzemeler – Yumuak telle ileme
Eski zamanlardan bugüne kadar demir ve bakrn en
çok kullanlan metaller olduunu biliyor musunuz?
Alüminyumun yer kabuunda bütün metallerden en çok
bulunan metal olduu düünülmektedir.
Bakr ve alüminyum çok haf metallerdir. Bu yüzden
onlardan tel üretilmektedir. Bakrn altns, alüminyumun
ise beyaz rengi vardr.

Plastik kaplama
bakr teli
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Uygun alet kullandnz zaman çok kolay bükebilir,
balayabilir ve kesebilirsiniz. Bu metallerden 1 mm
kalnlna kadar tel kullandnz takdirde becerikli
parmaklarnzla çok güzel ve özgün modeller
yapabilirsiniz.

Malzemeler, ina ve ek
killendirme

Yumuak telden baz model – eya veya ürünle ilgili
krinizi tevik etmeye yardmc olabilecek
baz örnekler sunuyoruz. Bunlara dayanarak siz
de kimi model eyayla ilgili kendi öz krinizi
oluturabileceksiniz.

Alüminyum ve bakr telinden eyalarn
çeitli ekil ve biçimleri

nsanck modeli

Alüminyum tel

Filcik modeli

Yumuak telden
bisiklet yapnz

Hazr teknik resminiz
varsa, teli kvrtmak için
ablon olarak kullann.

Becerikli ellerinizle yumuak teli, düündüünüz tasarma göre
biçimlendirebilirsiniz.

Malzemeller, ina ve e
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Tasary kurmaya ve ondan sonra gerçekletirmeye çalnz. Alete ihtiyacnz olursa
öretmeninizden araynz. Görülerinizi kendi arkadalarnzla karlatrnz. En
sonunda bütün arkadalarnzn ürünlerinin sergisini yapnz. Daha deiik ve özgün ürün
ekillerini gözden geçirip belirleyiniz. Telle çaltnz srada yeni kir ve yenilikler
hakknda düünün.
DÜÜNÜNÜZ VE TEKRARLAYINIZ
x Çalma esnasnda güvenlii salamanz için hangi önlemlerin alnmas gerektiini
düününüz;
x Çaltnz süre içinde ve ondan sonra alet, teçhizat ve malzemeyi nasl
diziyorsunuz;
x Çalma kültürü ne demektir;
x Kâdn nasl ve hangi ham maddelerden yapldn tekrarlaynz;
x Pamuktan elde edilen kâdn kalitesi nasldr;
x Geri dönüüm kavramndan neler anlyorsunuz;
x Kaç çeit kartonun var olduunu hatrlaynz ve saynz;
x Kaplamann eklini betimleyiniz;
x Kartonda iaretleme (belirleme) yöntemini tekrarlaynz;
x Kutunun ekil ve tasarmn yapmanz gerektiinde neler anlyorsunuz;
x Kartonun kimi teknik özelliklerini betimleyiniz;
x Kimi odun çeitlerini sayabiliyor musunuz;
x Odunun ormandan fabrikalara kadar kat ettii yolu hatrlaynz;
x Odunun iyi ve kötü özelliklerini saynz;
x Bugüne kadar ki tecrübelerinize dayanarak takm ve grup biçimindeki çalmann
iyi yönlerini sayabiliyor musunuz.
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Malzemeler, ina ve ek
killendirme

KONU- 3
YAPI
YARATICILII

Teknolojideki çada geliim büyük bir sürat ve ilerleme
kaydetmektedir. Günlük yaamda yeni teknik araç ve gereçler,
yeni bulular ve deiik tipte enerji çeitleri kefedilmektedir. Bu
konudaki aratrma ve çalmanzla uygulama bilgisine ve becerisine
sahip olacaksnz. Teknik araç ve gereçlerin güvenli kullanmn
ve enerji tasarrufunu öreneceksiniz. Doal kaynaklardan elde
edilen enerjinin avantajlarn bileceksiniz. Yapmclk, modeller
ve maketlerin ina edildii ve bu nesnelerin ilevlerinden yeni
tasarmlarn elde edildii bir konudur.
Bu konuyu örendikten sonra aada sunulanlar bilecek ve yapabileceksiniz:
¾Teknik cihaz ve kullanmlar hakknda bilgi sahibi olmak;
¾Kural d çalmann tehlikelerini tanmak;
¾Elektrik enerjisini tasarru u kullanmak;
¾Manivelay tanyp ilevinin ne olduunu bilmek;
¾Kuvvet ve hareketi salayan öeler konusunda örnek vermek;
¾Yapmda kullanacanz öelerin kuruluunu salamak;
¾Basit makinelerin rollerini bilmek;
¾Doal kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanm, rol ve deeri
hakknda daha fazla bilgi edinmek;
¾Doal enerjinin ekolojik deerini açklamak;
¾Yapnn ne olduunu bilmek ve yapmclk yapmak;
¾Model ve maket yapm için malzeme seçmek;
¾Doru ve güvenilir i aleti ve teçhizat kullanmak;
¾Model ve öelerinin nasl çaltn kefetmek;
¾Yeni ödev ve projeler için yeni kirler aratrmak;
¾Deerlendirme yapmak ve eletirel düünceye sahip olmak.

Komunikimi grak

Tema 1
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çerikler
1. Teknik Araçlarn Kullanm
Güvenlii
2. Kuvvet, Kuvvet Nakli ve
Hareket
3. Kuvvet Nakli ve Hareket
Öeleri
4. Güne, Su ve Rüzgâr
Enerjisinin Kullanm
5. Yap Malzemelerinden
Olumu Konstrüksiyon
Yapm
6. Enerji Dönütürücüsünün
Konstrüksiyonu

Teknik cihaz kullanm
güvenlii
Evdeki teknik cihazlar herhangi bir iyapmnda
kullanlan aygtlardr. Ev ilerinde insana büyük
yardmlar dokunuyor. Yemek hazrlama ve
korunmas, s üretilmesi, çamar ykama, temizlik,
iletiim v.s. alanlarnda kullanlyorlar.

Bilmeniz gerekenler!
Elektrik enerjisi kullanan teknik cihazlar,
elektrik enerjisini mekanik, s ve k enerjisine
dönütürmektedir. Günümüzde çada teknik
cihazlar tam veya yar otomatiktirler. >nsan
bunlar doru ve tasarru?u kullanmay bilmelidir.

Unutma!
Teknik cihazlarn
çou elektrik enerjisi

Düünün ve cevap
verin:
Tabloda gösterilen teknik
cihazlar hangi enerjiyi
kullanyor?
Hangi faydal ilevleri
olduunu tanmlaynz?

Teknik cihazlarn ayrm
Soutma
cihazlar

Batarya
Elektrik enerjiyi
i
Elektrik enerjisi
s enerjisine
enerjisi
kullanmyorlar
kolaylatranlar dönütürürler
kullanyorlar

Klima

Çamar makinesi

Ütü

Mobil telefon

Kapak açc

Soutucu

Mikser

ofben

Bataryal
ldak

Ceviz kran

Vantilatör

Elektrik süpürgesi

Fön

Telsiz telefon

Orak

Bilmeniz gerekenler:
>nsan için yeni teknik cihazlarn faydalar çoktur. >nsann bu faydalara ulaabilmesi için
gelien teknolojiyi takip etmesi, doru kullanmas ve hatal kullanmann tehlikelerini
bilmesi gerekir.
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Ampul
Unutmaynz!
Ampuldeki elektrik enerjisi, s ve a dönümektedir. Ampulden geçen
elektrik, k telini stp ldamasn salamaktadr.

Bilmeniz gerekenler!
Günümüzde elektrik enerjisi kullanan yeni ve çada teknik cihazlar
bulunmaktadr. Elektrik enerjisi çok önemli ve pahaldr. Bunun için elektrik
enerjisi tüketirken dikkatli davranmanz gerekir.
4

Enerjiyi nasl tasarruf edelim?

2
1

Günümüzde ev ve i ortamlarnda elektrik tasarrufu
için küçük ve güzel tasarma sahip ?oresan
lambalar kullanlmaldr.

3

y1 - >ç ksm – havasz
bölme
y2 - Metal spiral tel;
y3 - >letkenler
y4 - Cam balon.

Elektrik enerjisini sya dönütüren
aygtlar
Bu aygtlarn temel parças stcsdr. Özel
malzemeden yaplm olan stcda elektrik
enerjisi sya dönümektedir. Elektrik enerjisini
sya dönütüren aygtlar elektrik enerjisini en çok
harcayan araçlardr. Çok miktarda s ürettikleri için
bu teknik araçlar kullanrken çok dikkatli olmak
gerekir.
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Elektrik enerjisini sya dönütüren aygtlar

Aygt ismi

Ütü

ofben

Tost makinesi

Frn

Fön

Görünümü

Aygtlarn doru ve güvenilir
kullanm ile ksa bilgiler
Ütü taban çok miktarda
s oluturmaktadr.
Isnd zaman braklaca
yere dikkat edilmelidir.
Kullanm srasnda kablonun
kvrlmamas gerekir.
ofben yüksek miktarda elektrik
enerjisi tüketmektedir. Banyo
yapmadan önce kapatmay
unutmayn.
Tost makinesi yüksek miktarda
elektrik harcyor. Yangn
çkarabilecei için çalr konumda
braklmamaldr.

Frn evde en çok kullanlan aygttr
Her kullanmdan sonra kapatnz.
Her zaman dikkatli kullann ve
Ayakkab giymeyi unutmaynz.

Fönü dereceli olarak açp kapatnz
Nemli ortamda kullanmamalsnz.
Fön ile saç arasndaki mesafeye
dikkat ediniz.
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Soutucular
Bu aygtlarn temel parças termostatdr. Onun
temel özellii sy ayarlamaktr. Aygt otomatik
olarak açp kapamaktadr. Çada aygtlarn
elektronik göstergeleri – display vardr.
Göstergede rakamlar dijital olarak okunmaktadr.

Dijital göstergeli
saat

Soutucu ve stc
klima

Buz dolab

 kolaylatrc teknik cihazlar
Bu teknik cihazlarda temel
parça elektromotordur. Bu,
elektrik enerjisini mekanik
enerjiye dönütürüyor. Elektrik
süpürgesinde bulunan elektromotor
havay kanallar içersinden
geçirmektedir.
Çamar makinesi çamarlar
ykama srasnda hzl bir ekilde
döndürmektedir. Meyve skcdaki
elektromotor, meyveleri skan
parçalar hareket ettiriyor.

Çamar makinesinin arka ksmnn
görünümü. Elektromotor özel bir
mekanizma vastasyla çamar kazann
çeviriyor.
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Proje Ödevi
Evinizdeki Teknik Aygt
Teknik araçlar doru ve güvenilir kullanmak, ödevin temel amacn oluturmaktadr.
Çift veya grup halinde çalnz.
Hazrlk etkinlii:
Takm veya grubunuzu oluturduktan sonra hangi aygtlar üzerinde aratrma yapacanza
karar veriniz. Çalmanz gerçekletirmek için fotoraf kataloglar, tantm broürleri,
internet, i klavuzlar v.s. kaynak malzemelere ulamaya çalnz.
Giri etkinlii
Proje ödevinizin ana temas ne olacaktr? Kimin nerede ne i yapacana dair plan yapnz.
Ödevlerinizi çift veya gruplara paylanz. Çalma zamanlarnz ve sürelerinizi belirleyiniz.
Ödevlerinizi hangi ekilde tantacanza dair kir alveriinde bulununuz.
Aratrma
1. Teknik aygtlarn durmadan yenilendii bilinmektedir. Ödev konunuz olarak bu aygtlardan
birini seçiniz. Seçeceiniz aygtlar mutfakta sklkla kullandnz ve holandnz bir aygt
olabilir.
2. >mkânlarnz ölçüsünde bilgi ve belgeye ulamaya çalnz. Teknik araçlarn kullanm,
ilevleri, özellikleri ve kullanm srasndaki olas tehlikeleri hakknda bilgi sahibi olunuz.
3. Albüm veya a çalmas için gereken malzemeyi kendi kirleriniz dorultusunda
belirleyiniz. Örnein: A2 veya A3 boyutundaki resim kâd, renkli kât, keçe kalemler,
yaptrc, makaslar v.s.
4. > yerinizi düzenleyiniz. Malzeme, alet ve teçhizatnz kolay ulalabilir olsun. Fikrinizi
gerçekletirmeye balaynz. Ödev yapmndaki görevlerinizi paylanz. Takm halinde
çalp arkadalarnz ile diyalog halinde olunuz. Sabrl ve yaratc olunuz. Resim kâdnn
tasarmn yapnz ve çalma sürenize dikkat ediniz. Teknik aygtlarn kullanm tehlikelerini
vurgulamay unutmaynz. Buna i güvenlii denmektedir.
5. Projenizin sunumunu yapnz. Teknik aygtlarn doru kullanm ve i güvenlii ile bilgileri
vurgulamaynz.
6. Çift veya grup halinde yapacanz sunum bittikten sonra öretmeniniz ile birlikte unlar
yapmalsnz:

Yap yaratcl
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x Dier ödev – çalmalarnzn kontrolünü
yapnz;
x Elde edilen neticelerin deerlendirilmesi için
ölçütler oluturunuz;
x Ödev – çalmalarnzn kalitesine göre
sn?andrmasn yapnz;
x Ödevlerinizin i ve kalitesini deerlendiriniz;
x u etkinlik aratrmalar için sonuç ve kirler
üretiniz!

Kuvvet, Kuvvet Nakli ve Hareket
Günlük hayatta i yaparken veya arlk tarken
kuvvetinizin yetmedii anlar olmutur. Çok eski
zamanlardan beri bu sorunu amak için ura
veren insan, deiik yöntemler gelitirmitir.

>nsan eskiden beri kuvvetini bisiklet
sürmek için kullanmtr.
Düünün ve yantlayn: Kuvvetin bir
yerden baka bir yere nakli nasl yaplr?

Odundan çivi
sökmek için alet
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Durgun suyun
oluturaca kuvvet
muazzam bir enerjiye
dönüür.

1
Daha fazla örenelim!
Makas, kerpeten ve zmba gibi basit aletlerin
nasl çaltn biliyor musunuz?
Onlar kullanrken kuvvet kullanmanz gerekiyor
mu? Arkadalarnz ile birlikte onlarn kullanm
ve ilevleri hakknda örnekler vermeye çalnz.

2

Örnekler:
1. Kât yapraklarn birletirmeniz için
zmbann kollarna basmanz lazm.
2. Kât yapra kesmeniz için makas kollarna
basmanz gerekir.
3. Cevizi krmanz için ceviz krann kollarna
basmanz gerekir.

3

Makas, zmba ve ceviz krann ilev ve
kuvvetlerini açklaynz.

Unutmaynz!
Bu basit aletler kuvvet kullanm ile
çalyorlar. Bu kuvvete uygulanm
kuvvet denmektedir.

Yap yaratcl
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Örendiyseniz, tekrar edelim

1.

•

Aletler üzerinde kullanlan kuvvetin sonuçlar
nelerdir?

•

Aletlerin yapt bir i var mdr?

Aadakileri açklayabilecek durumda olmalsnz
Uygulanm kuvvet aletlerin neresinde etkili oluyor?
Yaplan iin sonucu nasldr?
Aratrp açklayacanz birkaç örnek saynz!
Aletler üzerinde uygulanan kuvvet aletler tarafndan
artrldktan sonra bir iin gerçekletirilmesinde
kullanlmaktadr. Bu ie gerçekletirilmi i
denmektedir.

2.

Kuvvet kullanmyla i gerçekletiren baka alet ve
makineler sayabilir misiniz?

Unutmaynz!

3.

Herhangi bir iin yaplmasnda kullanlan
ve deiik malzemelerden yaplan yaplara
alet, aygt veya makine denmektedir.
Söz konusu yaplar, yapacaklar ie göre
ilkel basit veya bileik olabilirler.
4.
Alet veya makineler üzerinde kuvvet çark.
kullanldktan sonra aadaki neticelere ulalr:
1. Kapak açaca
2. Çarkl mekanizma
3. Otomobil krikosu
4. Bisikletin arka
mekanizmasnn
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1. Kuvvet art;
2. Bir yerden baka bir yere nakli;
3. Kuvvet, bir nesne veya cisme dediinde onun
eklini deitirebilir.
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Elektrik enerjinin kuvvetini
alet yapmaktadr.

Baz aletler insan
gücüyle çalrken
dierleri elektrik enerjisi
kullanmaktadrlar

Bisiklette bulunan
mekanizma yardmyla
insan gücü artrlp
azaltlmaktadr.
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Kuvvet Nakli ve Hareket Öeleri
Basit makineler
direnç-yük

uygulanan kuvvet

Basit aletler kuvveti artrmak veya yönünü
deitirmek için kullanlyor. Bu aletler üzerinde
kuvvetin etkili olduunu örendiniz. Aletler,
kendileri üzerinde etkili olan kuvveti artrp
azaltabilirler.
Eskiden beri kullanlmakta olan ilkel makineler
unlardr: Manivela, makara, eri düzlem,
tornavida, teker ve çividir.

dayanma noktasarlk

Manivela
direnç-yük
gerçekleen i

Bilmeniz gerekenler:
Manivela nedir? Kendileri üzerinde uygulanan
kuvveti artrp azaltan makinelere manivela denir.

dayanma noktasarlk

Resmi inceleyiniz!
Temel öeler unlardr:
• Uygulanan kuvvetin etkisi;
• >in bitmesi için almas gereken direnç
veya yük;
• Dayanma noktas.

Aletin hareket ettii noktaya dayanma noktas
denir. Direnç noktasnn bulunduu yerde ise bir i
gerçekletirilmektedir.
uygulanan kuvvet
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Makas ve kerpetenlerde dayanma noktas
uygulanan kuvvet ve engel arsnda kalmaktadr.
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Ceviz kranda direnç veya yük, uygulanan kuvvet ve
dayanma noktas arasnda bulunmaktadr.
Manivela çeitleri arasnda direnç veya yükün
uygulanan kuvvetten daha küçük olduu tek manivela,
pensedir.
Bunun neden böyle olduunu açklaynz?
Direnç-yük

Dayanma noktas

Uygulanan kuvvet

Düünün ve yantlayn!
Pense üzerinde uygulanan kuvvetin ve
ucuyla kaldrlan yükün tanmn yapnz!
Pense ve ceviz kran arasndaki farklar
gözleyiniz!

Bisiklet tekerinin aks

Aks

Eksen ve aksn ne olduunu biliyor musunuz?
Açklayalm!

Eksen

Kendi ekseni etrafnda dönen tren tekeri, treni raylara
paralel olarak hareket ettirmektedir. Trenin iki tekerini
balayan çubua aks denir. Otomobil tekeri ve bisiklet
tekeri de ayn mekanizma ile çalmaktadr.

Aks ile bal tren tekerleri

Makara ve devinen tekerler
Makaraya en iyi örnek, su kuyusundan su çkarmak
için kullanlan makaradr. Makara kolunun
dönmesiyle makarann aksna bal olan kova
ipi kendi ekseni etrafnda dönüp suyu yukarya
kaldrmaktadr. Makara silindir eklinde olan ve
kendi ekseni etrafnda devinen bir cisimdir.

Yap yaratcl
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Örnek 1
er
tek

r cisim

Silindi

Makaralarn silindir cismine ip sarlarak yük tanabilir.
Tekerin büyüklüü silindir cisimden büyük olduu
ölçüde, yükü kaldrmak için uygulanacak kuvvet
o ölçekte az olacaktr. Örnein: Su kuyusundan su
çkarmak veya herhangi bir yükün zeminden birinci
kata çkarlmas (örnek:1).
Baz makaralarda teker kendi ekseni etrafnda
dönerken ipi de devinen teker etrafnda hareket eder.
(örnek:2).

Su kuyularnda kullanlan
makarann mekanizmas

Makaradaki ip birden fazla tekerden geçtii takdirde
makaraya uygulanacak kuvvet daha az olacaktr.
(örnek: 3).

Örnek 2

kuvvet
yük
Örnek 3
Bazen dili çarklar da ilkel
mekanizmalar olarak kabul
edilirler.
Bir dili çarkn hareket
etmesi uygulanan kuvvet
dier çark da hareket
ettirir.

Örnek 4

Kay ve makaradan oluan sistemler (kayl
tekerler) birbirine bal iki ya da daha fazla tekerden
olumaktadr. Bu sistem sayesinde kuvvet bir
yerden baka bir yere nakledilebilir. Kayl tekerin
büyüklüüne bal olarak uygulanan kuvvetin hz ve
nakli deiecektir (örnek: 4).

Dili çarklardan oluan mekanizma
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Eri düzlemler
Bir yükün dikey olarak kaldrlmas için gereken
kuvvet ayn yükün eri düzlem yardmyla kaldrlmas
için gereken kuvvetten çok daha fazladr.
5 veya 10 kilogramlk bir yükü bir metre yükseklie
kaldracanz düününüz.
Bu yükü ayn yükseklie kaldrmak için gerekli olan
kuvvet eri düzlemin boyutuyla ters orantldr. Eri
düzlem ne kadar uzun olursa uygulanacak kuvvet
azalacaktr.
Öretmeninizle bir deneme yapnz.

Tat resimlerine bakarak u ana kadar açklanan mekanizmalarn hangisiyle
çaltklarn söyleyiniz.

Cvatalar
Cvatalar silindir veya koni biçiminde olup iki nesnenin birletirilmesinde
kullanlmaktadr.
Gövdeleri boyunca spiral eklinde kvrmlar içerirler. Cvatalar uygulanan
kuvveti artrmak için kullanlan ilkel makineler grubuna girmektedir. Cvatay
saa veya sola çevirmekle ön veya arkaya doru hareket etmektedir.

Düününüz ve yantlaynz
Cvatay saa veya sola çevirmekle hareket yönü
deiir mi?

Yap yaratcl
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Proje Ödevi
lkel makine ve
mekanizmalar
Amaç: >lkel makinelerin özelliklerini ve
kullanm alanlarn tanmak.
Tek, çift veya grup halinde çalnz.
Hazrlk Etkinlii
Ödev konunuzu belirledikten sonra amacnz
açkça vurgulaynz. Çalmanzda örenmek ve
ulamak istediiniz hedef nedir?
Bu konu balnda ilkel makine ve aletlerin
özellikleri, ilev ve ullanm alanlar hakknda
bilgilendirildiniz.
Bu bilgiler dorultusunda ödevinizi daha kolay
yapacanz düünüyoruz.
Giri Etkinlii
Proje ödeviniz tam olarak neyi kapsayacaktr ?
Grup içerisinde görev dalm yapnz. Çalma
sürenizi, çalma usulünüzü ve ödevi tantm
eklinizi belirleyiniz.
>lkel makine ve mekanizmalarn kullanm
alanlarn aratrnz.
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1. Fikir oluturunuz!
Çalmanzn görüntüsü hakknda yaratc olunuz.
Fikir ürününü kât üzerine aktarnz. Öretmeninize dannz!
2. Aratrma yapnz ve malzeme toplaynz. Makine, model, salncak, dönme dolap v.s. için
malzemeyi internet, resim, fotoraf ve kataloglardan elde edebilirsiniz.
3. > ortamnz düzenleyiniz. Malzeme, alet ve teçhizat hazrlaynz.
Öneriler: Takm halinde çalnz, aranzda diyalog kurunuz, sabrl olunuz, yaratc olunuz,
resim kâdnn tasarmn yapnz ve çalma süresine dikkat ediniz. > güvenlii için
tartma ortam yaratnz.
Alet ve mekanizmalar aadaki özelliklerine göre sralaynz:
- >çerik ve yap;
- >lev ve çalma;
- Yap malzemeleri (aaç, metal, plastik).
Birkaç çeit model bulmaya çalnz. Modellerin yap malzemelerini, ilevlerini ve öelerini
saynz.
Sunum
Grup veya çift halinde sunumunuzu yaptktan sonra öretmeninizle birlikte aadakileri
yapnz:
x Elde edilen neticeleri deerlendirmek için kilit noktalar belirleyiniz;
x Ödev ve ürünlerinizi kalitelerine göre sn?andrnz;
x Ödevlerin kalite ve ilevini deerlendiriniz;
x Yeni aratrmalar için kir ve sonuçlar üretiniz.

Güne, Su ve Rüzgâr Enerjisinin
Kullanm
Kuvvet ve kuvvet etkisi ile ilgili daha önceki bilgileri
hatrlaynz:
>nsann bisiklet pedal üzerine uygulad kuvvet, zincir
yardmyla bisiklet
tekerlerine aktarlarak bisikletin dorusal hareketi
olumaktadr.
Deirmenin çark, suyun uygulad kuvvet
sayesinde dönmektedir.
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Enerji nedir ?
Enerji, bir ilevi yerine getirmek için hareket
eden kuvvettir.
Yenilenebilir enerji nedir ?
Tabiatn salad enerjiye doal enerji
denmektedir. Bu enerjinin kayna tabiat
olmas ve sürekli yenilenebilir olmas
sebebiyle yenilenebilir enerji olarak
adlandrlmaktadr. Yenilenebilir enerji, güne
enerjisi sayesinde durmadan yenilenmektedir.
Bu enerjinin en büyük avantaj, insan
çevresine zarar vermemesidir.
Doal Enerji Çeitleri

Yelkovanlar yardmyla
rüzgâr enerjisi elektrik
enerjisine dönüüyor

Yenilenebilir enerji yeni bir olay deildir.
Asrlar boyunca snma ve açlk için
odun kullanlmtr. Ayn zamanda güne
enerjisinden faydalanmak isteyenler
evlerini güne nlarn alacak ekilde
konumlandryorlarm. Su enerjisi deirmen
çarkn döndürmek, rüzgâr enerjisi ise büyük
gemilerin yol almas için kullanlmtr.
Günümüze kadar yenilenebilir enerji
kaynaklar deimemitir. Güncel yel
deirmenleri rüzgâr enerjisini kullanp binlerce
insan için enerji üretmektedirler.

Unutmaynz!
Yel deirmenleri
çevremizi kirleten
zehirli gazlar
üretmemektedirler.
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Su enerjisi (hidro enerji) dünyann
birçok ülkesinde temel enerji kaynan
oluturmaktadr. Su enerjisi için önemli
olan su havuzlar, barajlar sayesinde elde
edilmektedir.
Elektrik üreten makineler de dik
konumlandrlan su borularndan akan
tazyikli suyun oluturduu güç ile hareket
etmektedir. Bu enerji türü de yenilenebilir
enerji grubuna girmekte ve zehirli gazlar
oluturmamaktadr.

Güne Enerjisi (solar enerji)

Su enerjisinin biriktii gölet
ve barajlar

Güne enerjisi güne nlarndan elde edilmektedir.

Siyah yüzeye sahip cisimler güne enerjisini
emme özelliine sahiptirler. Bu cisimler güne
kolektörlerinin yapmnda kullanlmaktadrlar.
Kolektörler çat veya duvarlara taklmaktadr.
Günün belirli saatlerinde ve yln belirli aylarnda elde
edilen güne enerjisi farkllk göstermektedir. Dünyann
baz yerlerinde güne, baz yerlerinde ise rüzgâr
enerjisi daha çoktur. Buna bal olarak ina edilecek
enerji sistemi deimektedir. Güne enerjisi bizim
geleceimizdir.

Energjia diellore është ardhmëria jonë!
• Günümüzde yeni enerji kaynaklar bulmak
yerküremizin en büyük sorunudur.
• Güne, en büyük enerji kaynadr.
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Ohri’ deki liman feneri enerji kayna
olarak elektrik enerjisi yerine güne
enerjisini kullanmaktadr.

Güne Kolektörleri

Solar enerji bizim geleceimizdir.
Resimde de göreceiniz gibi otomobiller
çevremizi fazlasyla kirletmektedirler.

Solar enerjiyi kullanan bütün tüketiciler
daha tasarru?u ve zararszdrlar

Biyokütleler de yenilenebilir enerji çeitleri
arasnda yer almaktadrlar. Aaç atklar, besin
atklar, hayvan atklar ve endüstriyel atklar
biyokütleyi temsil etmektedirler. Bu atklarn
ileme tabi tutulmasyla kat, sv ve gaz
yaktlar elde edilmektedir.
Yenilenebilir enerji biyokütle olarak
adlandrlan biyolojik maddeden elde edilir.
Örnein: odun atklar, besin atklar, hayvan
atklar ve endüstriel atklar. Bu biyolojik
maddelerin ileme tabi tutulmasyla kat, sv
ve gaz yaktlar elde edilir.
.
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Proje Ödevi
Doal Enerji Kaynaklarnn
Kullanm
Aratrma amac: Doal enerji kaynaklarn tanma ve kullanmak.
Bu proje ödevi, enerji dönütürücülerinin maket ve modellerini yapmanz salayacak hazrlk
çalmas olmas gerekir. Bunu yaptktan sonra gereken malzemelerin listesini hazrlaynz.
Grup çalmas
Gruplar oluturup her grubun ne i yapacan belirleyiniz.
Yenilenebilir enerji kaynaklarndan hangisini çalacanz tespit ediniz.

Etkinlikler:
1. Aratrma plan yapnz
Doal enerji kaynaklarn aratrnz.
Rüzgâr, su ve güne gibi deiik enerji kaynaklar seçiniz.
Güne enerjisi kullanan objeleri aratrmak için bilgi kayna olarak unlar kullanabilirsiniz: internet, dergi, teknik terimler ansiklopedisi, kitap, model, maket v.s.
2.  düzenlemesi
Malzeme ve teçhizat kullannz (makas, kât, karton, yaptrc v.s).
Resimleri sralayp enerji kaynaklarn, farklarn ve ilev önemlerini açklaynz.
3. Ödevinizin sonucu ne olabilir ?
Aratrmann yapsna göre tasarm kri üretiniz.
9Kât tabaks –karton üzerinde çallabilir. Resimleri yaptrp aratrlan enerji
kaynandan edinilen bilgileri açklaynz.
9Gerçek objelerin resim ve fotoraf albümlerini oluturunuz.
9Bilgisayar teknolojisini kullanp çizimler yapabilir ve yazabilirsiniz.
4. Projenin sunumunu yapnz
Çalan her grup ksa hatlar altnda projelerinin sunumunu yapmaldr.
Çalmanzn temel özellikleri üzerinde düünüp açklamalar yapnz.
5. Çalmanzn kalitesini ve deerlendirmesini yapnz
Grup veya çiftler halinde sunumlarnz yaptktan sonra öretmeninizle birlikte unlar
yapnz:
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x Ödevlerinizin deerlendirmesi için kurallar
belirleyiniz;
x Koyduunuz kalite kurallarna göre ödev
sn?andrmas yapnz;
x Ödevlerin ilev ve kalitesini belirleyiniz;
x Gelecekteki aratrmalarnz için kararlar alp
kirler üretiniz.
6. Yeni deerler üretiniz
x Kaliteli çalmalarn kümesini oluturunuz;
x Enerji kaynak ve dönütürücülerinin fark ve
benzerliklerini tespit ediniz;
x Enerji dönütürücüsünün yapm için kir
üretiniz.
Öneriler:
x Aranzda saygya dayal ibirlii yapnz;
x Öretmeniniz ile danma halinde olunuz;
x Çalmanzda aktif olup tartma yürütünüz;
x Dierlerinin kirlerine de saygl olunuz.

Su Deirmeni Çark
Su deirmeni çark büyük ebatlarda olmasna
ramen ilkel makine snfna tabi tutulmaktadr.
Kendi ekseni etrafnda dönen odun tekerden
olumutur.
Su deirmen çarknn amac su enerjisini
kullanmaktr.
Bundan dolay su akm hznn büyük olduu
yerlerde ina edilmektedir. Su, kanal ve
borular vastasyla deirmen çarkna doru
yönlendirilip dönmesi salanmaktadr.
Deirmen çarknn kullanm

12.y.y Su Deirmeni
(Belçika). Çark suyun gücüyle
dönmektedir.

Deirmen çarklar eski zamanlardan beri
su deirmenlerinde kullanlmaktadr. Çarkn
dönmesiyle elde edilen kuvvet budayn
öütülmesinde ve unun üretiminde kullanlmaktadr.
Daha sonraki dönemlerde deirmen çarknn
oluturduu kuvvet küçük elektrik makinelerin
hareketi için kullanlmaya balamtr..
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Uygulama Ödevi
Model veya Maket Konstrüksiyonu
Yapnz
Konstrüksiyon nedir?
Öelerin birletirilip bir bütün haline getirildikten
sonra ina edilen yapnn ilev görmesine
konstrüksiyon denmektedir.
Onlar teknik resim vastasyla kesin ebatlar
çerçevesinde ina edildii gibi birletirilen
öelerin dizili srasn gösteren ablonla da ina
edilebilmekteler.
Konstrüksiyon, insann kendisinin yarat öeler
yardmyla da yaplmas mümkündür.
Dikkat ediniz ve unutmaynz!

Unutmaynz!
Konstrüksiyon
maket, model veya
gerçek obje olabilir.

Çaltnz zaman yaratc olunuz.
Konstrüksiyon ina edilirken amaç sadece
konstrüksiyonu bitirmek olamamaldr. >
becerilerinizi, tasarmnz ve takm içinde
diyalogunuzu da sergilemeniz gerekmektedir.
Bütün bunlar çalmann sonunda güzel bir yap elde
etmenizi salayacaktr.
>in kalitesini tespit etmeye çalnz. Bu ekilde
tek banza yapacanz ilerin paylam
yapabileceksiniz.

Teknik öretim
dersinizde deiik
öelerden oluan ve
farkl ebatlarda olan
konstrüksiyonlar ina
edin.

Kalite tespiti için faydalanacanz kurallar
öretmeniniz yardmyla hazrlaynz.
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Konstrüksiyonun Yap Malzemeleri
ile Yapl
Aaç parçalarn bir araya getirerek deiik yapda
aaç modelleri oluturabilirsiniz.
Hazr teknik resimden de yararlanabilirsiniz.
Ödevinizi yaptktan sonra modelinizin ilevini
inceleyiniz.

Odun yap malzemeleri

Metal olan yap malzemelerinde önceden
belirlenmi delikler bulunmaktadr. Bu delikler
yardmyla parçalar cvatalarla birletirebilirsiniz.
Hazr teknik resim veya kendi krinizden
yararlanarak deiik ilevleri olan modeller
oluturabilirsiniz.
Çalma srasndaki tasarm ve dikkat kabiliyetinizi
gelitiriniz.

Önceden delinmi metallerden oluan yaplar

Lego – robot

78

Konu 3

 kolu modeli

Yap yaratcl

Plastik malzemeleri haf olmalar nedeniyle
konstrüksiyon oluturmakta kolaylk salamaktadr.
Bütün yaplara elektromotor da ilave edilerek belirli
hareketleri yapmalarn salayabilirisiniz.
Yeni teknolojilerle yaplan modeller bilgisayar
yardmyla kullanlabilirler.
Malzemeler ile yeni yaplar ina edip hayaller
kurabilirsiniz.
Model ve maket yapm için her zaman alet ve teçhizata
ihtiyaç duyulmaktadr.

Plastik malzemeden
Yapl konstrüksiyon

Enerji Dönütürücünün Konstrüksiyonu

Uygulama Çalmas
Yel deirmeni veya su deirmen
çark yapnz

Fikirden uygulamaya :

Fikirden uygulamaya:

Etkinlikler:
Hazrlk Etkinlikler:

Grup veya çiftler halinde çalnz.
Su deirmen çarknn nasl çaltn
hatrlaynz.
Ek etkinlik:

Su deirmeni maketi

x Herhangi bir enerji dönütürücünün krokisini
yapmaya çalnz. Hazr teknik resim
üzerinde de çalabilirsiniz.
x Ödevinizi gerçekletirmeniz için malzeme
takmndan veya ödev defterinizdeki teknik
resimden faydalanabilirsiniz.
Enerji dönütürücü konstrüksiyonunu yapmanz için
yel deirmeni veya su deirmeni resimlerini; hazr
yap malzemelerini kullannz.
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Yel deirmeni maketi

lemler
1.Adm: Hangi maketi yapacanza karar veriniz ( yel deirmeni, su deirmeni veya
çark modeli).
Teknik resim ve klavuz ile çalyorsanz çalma basamaklarn takip ediniz.
2.Adm: Kullanacanz yap malzemelerinizi öretmeninize dannz çünkü modelin
görünümü ve ilevi buna bal olacaktr. Kullanlacak malzemeler: Kât, karton,
yumuak odun, cvata ve somunlar, yaptrc, balayc malzemeler, kutular v.s.
3.Adm: Öretmeniniz tarafndan önceden belirlenmi kurallar yardmyla ürünlerinizin
sn?andrmasn yapnz.
Örnein:
9Çalma süresi;
9Çalma kalitesi ve arl ( kullanlan kaynaklar, anlatm ekli v.s);
9Ödevin tasarm ve estetii;
9>inizde yaratclk ve titizlik.
4.Adm: Dier gruplara da ödev sunumu yapnz.

Kendi Fikrinize Dayal Yap Malzemelerinden
Oluan Model ve Maket Yapm
Uygulama ödevleri:
Yalnz bana veya grup halinde çalabileceiniz ödevler için kirler.
Bir kri gerçekletirmek için malzeme aratrnz. Elinizdeki teknik resimden hareketle
baka malzeme kaynaklarna ulaabilirsiniz. Proje ödevinizi yapmanz için teknik resim
veya klavuz bulduunuzda yaratc olunuz ve yeni ürünler üretiniz.
Yanza uygun olarak basit ve yumuak malzemeler olarak unlar kullanabilirsiniz: Kât,
karton, yumuak odun, plastik öeler, konstrüksiyon kutular v.s.
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Bireysel veya grup çalmas:
9Kendi krinizden esinlenerek veya
hazr teknik resim kullanarak vinç
krokisi çiziniz.
9Geri dönüüm malzemeleri veya
konstrüksiyon kutular kullanmaya
çalnz.

Resim 1
Konstrüksiyon malzemesinden
oluan vinç

Etkinlikler:
1 Adm:
Bu yaplarn ilevi hakknda aratrma
yapnz. Seçmi olduunuz modelin
ilevlerini belirtip inasnda yararlanacanz
plan oluturmaya çalnz.
2 Adm:
Düüncenizin krokisini çiziniz.
Kullanacanz malzemelerin cetvelini
yapnz.
Baka kaynaklardan (teknik resmi
olan konstrüksiyon kutular) malzeme
kullanyorsanz klavuzdaki verilen
teknolojiyi ve talimatlar uygulaynz.
Geri dönüüm Malzemesinden
Oluan vinç modeli

Örnek: 2
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Gereken malzemeler
Odun tahtacklar,
silindir eklinde aaç
parçalar, ip, makarann
hareketi için öeler, çivi,
makara, yaptrc v.s

Adm 3:
> ortamnz düzenleyiniz. Malzeme, alet ve
teçhizatnz kolay ulalabilir olsun. Fikir
veya teknik resminizi uygulamaya balaynz.
Sabrl ve yaratc olunuz. Malzemelerinizi
biçimlendiriniz, çalma safhalarnz yenileyiniz ve
çalma süresine sadk kalnz.

Örnek 3

Grup çalmas:
Bireysel krinizden hareket ederek arkadalarnz ile birlikte deiik malzemeler kullanarak
frldak yapmaya çalnz. Gereken malzemelerin cetvelini çkarnz. Yaratclnz
kullanarak güzel bir tasarm yapnz. Bu ekilde yapacanz frldanz çevrenizdekiler
tarafndan beenilecektir.
Adm 4:
Her zaman bireysel veya grup halinde sunum yapmaya hazrlkl olunuz!
9 Çalmanzn sonunda çalma sürecinin, çalma aamalarnn, malzeme çeitlerinin,
model kri ve ilevinin sunumunu yapnz;
9 Konstrüksiyonlarn kalitesini tespit etmek için ölçütler oluturunuz;
9 Öretmeniniz ile birlikte model ve maketlerinizi kalitelerine göre sn?andrnz.
Adm 5:
Yeni model ve maketler için kir ve hayallerinizi yenileyiniz;
Konstrüksiyonun kalitesini yükseltmek için yeni kararlar teklif ediniz.
HER EYI DÜÜNDÜKTEN SONRA TEKRARLAYINIZ
x Teknik araçlar doru kullanmak neden önemlidir?
x Teknik araç ödevlerini biliyor musunuz?
x Kuvvet naklini yapan öeleri tekrarlayabilir misiniz?
x Bunlarn birkaçn sayp örnek veriniz.
x Proje ödevi olarak adlandrlan çalma eklinden memnun musunuz?
x Ödevinizi gerçekletirmek için kaç adma ihtiyacnz vard?
x Aratrmay grup halinde yapmann avantajlarn kavraynz.
x Yenilenebilir enerjinin ne olduunu biliyor musunuz?
x Su deirmeni ve deirmen çarknda ne fark ettiniz?
x Kendi kelimelerinizle konstrüksiyonun ne olduunu açklayabilir misiniz?
x Maket veya model konstrüksiyonu yapmanz için gerekenleri biliyor musunuz?
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KONU- 4
ULAIM

Ulam günümüzde haberlemenin, bilgi edinmenin, yolcu ve posta nakliyatnn,
motor ve hareket gücünü oluturmaktadr. Su, hava, kara, elektronik…v.b. gibi
ulam çeitleri bugünkü train hareket ekillerini oluturmaktadr. Ulam
insanlarn birbiriyle yaknlamasn, iletiimini dolaysyla teknik, kültür ve
bilimsel gelimelerin naklini salamaktadr. Ancak, sizler burada ulam
konusunda nasl davranmanz ve nelere uymanz gerektiini öreneceksiniz.
Trak güvenceniz, örenim ve eitimle edinilen trak kültürünüze bal
olacaktr.
Bilmeniz gerekenler:
Trakten en çok etkilenen çocuklardr!
Bu konuda öreneceiniz her ey, güvencenizin teminat olacaktr!

Bu konuyu örendikten sonra unlar bilip sayabileceksiniz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokakta ve yolda öe ve binalar sayabilmeyi;
Yaya ve bisiklet sürücüsünün trae doru katlmas konusunda
örnekler verebilmeyi;
Trakte ilke ve kurallarn uygulanmas gerektii, aksi takdirde
kötü neticelerin doaca;
Bisikletin teknik özelliklerini, bakmn ve kullanmn;
Bisikletteki kuvvet aktarmn ve hareketi aratrmay;
Trak iareti çeitlerini ayrt edip sn andrmay;
Bisiklet sürme beceri ve teknikleri sergilemeyi;
Bisiklet sürme becerilerini sergilemeyi;
Trakteki özel durumlar ilke ve kurallar inceleyip çözmeyi;
Belirli trak durumlarnn tehlike deerlendirmesini yapabilmeyi.

çerikler
1. Sokak Öeleri ve Yol Yaplar
2. Bisiklet Sürücüsünün
Ulama Katlma lke ve
Kurallar
3. Benim Bisikletim – Teknik
Özellikler ve Bakm
4. Poligonda Bisiklet Sürmek

Yolun Öe ve Yaplar
Konu çok tandk, yararl ve ulamda güvenli
katlmc olmana yardmc olacaktr.

Anmsaynz!
- Ulam konusunda artk oldukça haberdar ve bilgi sahibisiniz:
- Ulam nedir? Çeitleri nelerdir?
- Trak ilke ve kurallarna neden sayg duymak gerekir?
Cevaplarn size tandk olmas gerekir; okulda, evde ve günlük ulamdan
örenilmitir.

Ulam bir ülke için çok büyük önem tar. Bir
ülkenin iyi yollar varsa, onun ekonomik açdan
gelimi alt yapsnn salam ve çada bir
biçimde örgütlenmi olduu düünülmektedir.
Ulam vastasyla bir yerden baka bir yere çok
sayda haber ve çeitli belgiler ulatrlr. Ulam
insanlara birbiriyle yaknlamay ve iletiim
kurmay, dolaysyla kültür, teknik ve bilim
alveriinde bulunmalarn salar.
Ancak, ilk yollarn nasl olduunu biliyor
musunuz?
Çok eskiden beri insanlar bir yerden baka
bir yere gidebilmek için yollar yapmlardr.
Ticaretin gelimesiyle daha kaliteli ve daha
düz yollar yapmaya gerek duymulardr. >lk
katman kumdan yaplarak üzerine mucur ve en
üst katmana ise yük arabalarnn ve askerlerin
geçebilecei yal talar döeniyormu. >leriki
dönemlerde yollarn yüzeyi kesme ta ve kumla
döeniyormu.

Ulam
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Bugün yaplan yollar çada ulam araçlarnn
ihtiyaçlarna cevap verebilecek biçimde olmaldr. Bu
yüzden yol, ulama katlanlarn güvencesi açsndan
en önemli etkenlerden biri olarak saylmaktadr.
O kullanl amac ve önemine uygun daha önce
hazrlanm projelere göre yaplmaktadr.

Çada ulam yolu

1. Oto yol
2. Otoyol eridi
3. Trak eridi
4. Ada
5. Yaya yolu
6. Yaya kaldrm
7. Yeil alan

Sokan öeleri

7

9Oto yol trak için kamunun yararlanmasna açk olan arazi eridi, köprüler ve alanlardr;
9Oto yol eridi tat yolunun yalnz bir yöndeki tat trai için kullanld kara yoludur;
9Yaya geçidi tat yolunda yayalarn düzenli geçebilmelerini salamak üzere, trak
iaretleriyle belirlenmi alandr;
9Ada yayalarn geçme ve durmalarna, tatlardan inip binmelerine yarayan, koruyucu
tertibatla belirlenmi bölüm ve alandr;
9Kara yolunun tat yolu kenar ile gerçek veya tüzel kiilere ait mülkler arasnda kalan ve
yalnz yayalarn kullanmna ayrlm olan ksmdr..
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9Bisiklet yolu, kara yolunun sadece
bisikletlerin kullanmna ayrlan ksmdr.
9Banket, yaya yolu ayrlmam kara yolunda
tat yolu kenar ile ev ba arasnda kalan ve
olaan olarak yayalarn ve zorunlu hallerde
araçlarn faydalanabilecei ksmdr.
Öüt: Grup halinde yürüyorsanz, artarda
yürüyünüz. Yan yana yürümek seyir halinde olan
araçlar yüzünden tehlikelidir.

Bisiklet yolu ile banket
arasndaki ayrm fark et

Anmsaynz!
Oto yolda
belirlenmemi olduu
takdirde bisiklet
yolu veya banket, oto
yolun en çok bir metre
uzaklnda olan sa
kysndan yürüyün.

Anmsaynz!
Yaya kaldrm, yayalar için özel
olarak düzenlenmi ve yalnz yayalarn
kullanmna ayrlm alandr.

Ulam
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Yaya geçidi, tat yolunda yayalarn düzenli geçebilmelerini salamak üzere
ayrlan, oto yol veya trak iaretleriyle belirlenmi alandr.

Yol objeleri
Hangi objeler yol objeleri olarak adlandrlr?
Yolun ilevini kolaylatrmak için yaplan bütün
inaat objelerine, yol objeleri denir. Onlar trae
katlanlarn hizmetinde olup yol güvencesini ve
ilevini arttrmay salar.

Akaryakt istasyonu

Oto yol giesi

Köprü

Araç muayenesi

Tünel

Motel
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Bisiklet Sürücüsünün Kamu Ulamna
Katlmas için lke ve Kurallar
Anmsayn!
Dördüncü snfta trakte yayalarn hareket ilke ve kurallarn
öreniyordunuz. Bisiklet sürücüsü olarak katlabilmeniz için, bisiklet
sürücüsünün trae katlm ilke ve kurallarn bilmeniz gerekir.

Bisiklet sürücüsü olarak trae katlm koullarn
örenmekle trakte kendi güvenliinizi olduu gibi
ötekilerin de güvenliini salam olacaksnz. Bisiklet
sürücüsü olarak kamu ulamna katlmanz için, size
trakte eit hakl katlmc olma hakkn kazandracak
koullar vardr. Bu yüzden onlar örenip kullanmaya
çalnz.

Trae katlma
koullar

Trak ilke ve kurallarn
iyi bilmi olmak

Katlmc 10 yan
doldurmu olmal

Bisiklet teknik bakmdan
kusursuz olmal.

Bisiklet sürücüsü bisiklet sürme
tekniklerine vakf olmal

Bisikletin büyüklüü bisiklet
sürücüsünün yana uygun olmal

Bisiklet sürücüsü psikozik
bakmdan bisiklet sürmeye yeterli
olmal.

Ulam
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Anmsayn!
Trak kavaklar düzenli ve düzensiz olabilirler.

Trak kavakta nasl düzenlenir?
Günümüzde yaplan yollar çada ulam araçlar için
elverili olmaldr.
Yol, trae katlanlarn güvenlii bakmndan
en önemli etkenlerden biri olarak saylmaktadr.
O ihtiyaç ve önemine uygun olarak daha önce
hazrlanm projelere göre yaplr.
Kavaktaki trak deiik ekillerde düzenlenir:
9Trak polisi vastasyla trak
düzenlenmesi;
9Iklar araclyla trak düzenlenmesi;
9Trak iaretleriyle trak düzenlenmesi;
9Sa yan kural araclyla trak
düzenlenmesi.
Resimlere bakn ve gösterdikleri kurallar örenin:

Bütün katlmclar
çin hareket yasa
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Elin yönünü kesen yöne
giden bütün katlmclar
için hareket yasa

Aracn mecburi
durmas

Bu iaretin gösterdii
yöndeki yolcular
araçlarn hareket hzn
azaltmalar gerekir.

Polisin arka ve ön
taraftan gelen araçlar,
durmak zorundalar; yan
taraftan gelen araçlarn
ise, geçi öncülüü
vardr.

Trak aretleri
Trak iaretleri, kendi öüt ve kurallarn yolculara
ayrntl bir biçimde bilgilendiren trak kurallarnn
bir bölümünü oluturur. Onlar sembolik olarak çok
kolay ve basit bir biçimde kendi anlamn ifade eder.

Anmsayn!
Trae katlan hangi
dili bilmeli?
>aretlerin dilini
herkes anlar çünkü
uluslararasdr.

Trak iaretleri üç gruba ayrlr:
1. Tehlike iaretleri
2. Kesin emir iaretleri:
- Yasak iaretleri
- Görev iaretleri
3. Bilgilendirme iaretleri.

Tehlike iaretleri
Bu iaretler, yolun baz yer ve bölümlerinde tehlike oluturan durumlar konusunda
yolcular uyaryorlar. Tehlike iaretleri ekenar üçgen eklindedir. Krmz renkli
kenarlardan ve siyah renkli sembollerden de tanyacaksnz. Baz iaretler ekil ve
renk bakmndan istisnai durumlar gösteriyorlar.

Ulam
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Tehlike iaretlerine örnekler

Çocuk çkabilir

Yay geçidi

Bisiklet çkabilir

Genel tehlike

Ikl iaretlere
yaklamak

Gevek ev

Kaygan yol

Yol çalmas

Kesin emir iaretleri
Kesin emir iaretleri yasak iaretleri ve trak tanzim iaretleri olmak üzere,
ikiye ayrlr. Bunlarn araclyla yasak biçimi, kstlama ve yolcularn sayg
duymas gereken sorumluluklar bildirilir.
- Yasak iaretler
Yasak iaretlerinin sembolleri krmz, çalmalarsa siya renklidir.
- Trak tanzim iaretleri
Trak tanzim iaretlerin sembolleri beyaz renkli, zeminleri mavi renklidir.

Bilgilendirme iaretleri
Bilgilendirme iaretleri yolculara hareket ettikleri yolla ilgili kesin emir
iaretlerinin geçerliliinin sona ermesi, yolun geçtii yer isimleri, ve trae
itirak edenlere faydal olan daha bir sürü baka bilgiler verir.
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Kesin emir iaretleri

Yol ver

Yayalar giremez

Dur

ki yönlü trak yasa

Bisiklet giremez

Moped giremez

Duraklama ve park
yasaktr

Öncellii olan yol

Trak tanzim iaretleri ile ilgili örnek

Bisiklet yolu

Mecburi yön

Mecburi yaya yolu

Sola mecburi yön

Mecburi asgari hz

Her iki yandan gidiniz

Ulam
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Bilgilendirme iaretleri

Kardan gelene yol ver

Yaya geçidi

Bisiklet yolu bitimi

Hastane

Park yeri

Akaryakt istasyonu

Ödev:

Anmsayn!
Kavaktaki trak
iaretleri neyi
ifade eder?

Her üç trak iaretinin sembolü bisiklettir. Onlar
tanmaya çalp ait olduklar grup ve trakteki önemini
belirlemeye çalnz.

Ödev 1:
Kava çözmeye çal
ve katlanlarn Geçi
öncülüünü belirlemeyi
deneyiniz.
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Kavaktaki trak iaretleriyle çözülmü ulam

Ödev 2:
Trak araçlarnn geçi öncülüünü belirleyip u trak durumlarn çözmeyi
deneyiniz:
Train klarla düzenlenmesi

Ildayan rengin
ne ifade ettiini
biliyormusunuz?

Krmz k –
dur.
Geçi yasa

Krmz ve sar
k birlikte hareket etmeye
hazrlann

Yeil k - geçi
müsadesi

Ulam
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Trak klar ile
küzenlenen kavak

Uyar: resimde polis, trak  veya trak iareti
yoktur. Bu çeit kavak düzenlenmemi kavaktr.
Bu kavaktaki trak sa yan kuralna göre
düzenlenir.
Kavaktaki trai düzenlemeye çaln.

Özel araçlar (öncelik sahibi araçlar)

2

1

3

4

Resimdeki araçlar deiik ses ve k düzenekleri ile donatlmtr.
Bu düzenekler sayesinde train dier üyelerini uyarmaktadrlar
Bu araçlara özel (öncelik sahibi) araçlar denildiini
biliyor muydunuz:
1.
2.
3.
4.
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>tfaiye arac;
Polis arac;
Makedonya Cumhuriyeti Ordu arac.
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Rayl araçlarn öncelikleri –
Tramvaylar.
Spesik araçlar grubunda bulunan tramvaylarn
spesik özellikleri de vardr. Bu özellikleri
sayesinde trai yavalattklar için
düzenlenmemi kavaklarda öncelik sahibidirler.

Kavaktaki trai düzenlemeye çaln

Bisiklet sürücüsünün
trae katlrken iaret
vermesi.
Bisiklet sürücüsünün erit
deitirirken kurallara uygun
ekilde hareket etmesi.
Bisiklet sürücülerinin
iaretleri

Sol elin yatay
kalkmas: Sola
dönme iareti

Sol elin dik
kalkmas: hareket
etmek

Sa elin yatay
kalkmas: sa dönü
iareti

Ulam
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Bisiklet sürücülerin
paralel durmalar
Sollama ve dönmek
tehlikelidir.
Tehlikeli olmad
takdirde yaplmal.

Benim Bisikletim – Teknik Özellikleri
ve Bakm
2

Temel parçalar:

5

8

1. Destek sütunu
2. Gidon
3. Ön ve arka teker
4. Ön vites
5. Ön fren
6. Ik
7. Zil
8. Sele

7

1

6

4

3

Bisiklet
Bisiklet, ekolojik tama aracdr. Birden çok
parçadan olumutur.Trakte güvenli hareket
edebilmesi için bütün parçalarn kusursuz olmas
gerekir. Her parças eit öneme sahiptir.
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1. Destek sütunu – metal yapdadr. Dier parçalar bu metal boruya balanr;
2. Gidon – ön çatal yardmyla ön tekere balanr.
Tekerin dönmesini salar;
3. Ön ve arka teker – çelik veya alüminyum
janttan olumutur. Ön tekerin ortasnda dingil
bulunmaktadr. Buna çelik teller vastasyla teker
çerçevesi balanmaktadr;

Bisiklet ampulüne elektrik enerji
salayan gereç

4. Ön vites – pedal, krank kolu, çark ve zincirden
olumutur;
5. Fren – ön ve arka tekerin durmasn salar;
6. Ik – bisikletteki jeneratör (dinamo) araclyla
üretilir ve yol aydnlatmas için kullanlr;
7. Zil – sesli uyarlar vermek için kullanlr;

teker dingili

8. Sele – bisiklet yüksekliine bal olarak ayarlanabilir;

Vites deitirme mekanizmas
Yeni üretilen bisikletlerde vites deitirmek
için mekanizma bulunmakta ve sürücüye
vitesi artrma veya azaltma olana verir. Bu
mekanizma yardmyla ön veya arka dili
çarkn büyüklüü deimektedir. Bu bilgileri
konstrüksiyon konusunda örendiniz:

Dili çarklar

Öütler:
9Tayc zincir birçok küçük metal
parçadan olumaktadr. Bunlara
balayclar denir. Bisiklet sürerken
balayclar bozulabilir veya geveyebilir.
Her sürüten sonra zincirin genel
durumuna baknz.

Ulam

Ön vites – pedal, krank
kolu, zincir ve dili çark
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9Gidonda dikkat edeceiniz nokta, gidon sütununun
gevek olup olmamasdr. Gevek olduu takdirde
ön çatal hareket ettirmeden kendi ekseni etrafnda
dönebilir.
9Frenin büyük önemi vardr. Frenlerin güvenlii skça
kontrol edilmelidir. Fren balatalarnn hareketini
salayan çelik halat salam ve gergin olmaldr.
Balatalar bisiklet jantndan belirli mesafede olmas
gerekir. Tükendiklerinde yenisiyle deitirilmelidir.
9Bisikletin ön tekerde beyaz  arkada ise
krmz  olmaldr. Görme mesafesinin
azald durumlarda güvenli hareket edebilmemiz
için k asgari 10 metre azami 50 metre uzakl
aydnlatmaldr.

Fosforlu bantlar nedir?

Biliyor musunuz?

Fosforlu bantlar kedigözü olarak da bilinmektedir.
I yanstmaya yaryorlar. Bisiklet ksmlarnn ilave
belirginlemesini salamaktadrlar. En çok tekerlere
takldklar gibi pedal ve bisiklet arka ksmna da
taklabilirler.

9Bisikletlerin
en çok Çin’de
bulunduunu.
9Dünyada
bisiklet saysnn
arabalardan iki kat
fazla olduunu.
9Bisiklet sürmek
hep Daha faydal
olmutur. Neden?
Deiik tipteki fosforlu bantlar
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SÜRÜ ÖNCESI ÖÜTLER
1. Teker lastiklerinin yeterli ikinlikte olup
olmadn. Her zaman iirilmi olmaldrlar,
2. Güvenliin için kask taknz,
3. Bisikletinizi her zaman temiz tutmaya çalnz;
4. Zincir yan ve gerginliini kontrol ediniz;
5. Frenlerin güvenliini kontrol ediniz.

Bisikletle Poligon Sürüü
Trak ilke ve kurallarn örendikten sonra
okul poligonunda bisiklet sürü becerileri
kazanacaksnz.
Trak poligonunda deiik tipte öeler
bulunmaktadr. Orada sokak, trak, yol ve oto
yol öelerini bulmanz mümkündür. Bu öeler
trakteki gerçek durumlar yanstmaktadr. Poligonda, trakte yalnz bana hareket etmek
için gereken trak bilgisini ve sürü becerisini
kazanacaksnz.

Sürü becerileri kazanmanz
için okul poligonundan
faydalann.

Ulam

Beceri kazanmanz için
pratik yapmanz gerekir

Bu becerileri kazandnzda
deiik trak durumlarnda
rahatlkla hareket
edebileceksiniz.
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Unutmayn!
Okul poligonunda edineceiniz
beceriler trakte daha güvenli
hissetmenizi salayacaktr.

Uygulama ödevi
Ulam
Araçlar
Ödev: Yolun öe ve objeleri;
Bireysel veya grup çalmas
Fikir:
1. Proje ödevi: yolun öe ve objeleri, duvar kâd
tasarm, albüm ve kât katman.
2. Uygulama ödevi: Trak , akaryakt istasyonu
v.b. maketi yapnz
Hazrlk etkinlii
Ödevinizi yapmanz için kaynak aratrnz.
Katalog, dergi, okuma kitab, internet v.b.
kaynaklardan resimler kullanabilirsiniz. Elde edilen
bilgileri derleyip kir oluturmaya ve krinizi
kâda aktarmay deneyiniz. Karar klacanz
kirden hareket ederek gerekli göreceiniz
malzemelerin listesini yapnz.
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Giri etkinlii
Çalma plan ve düzenlemesi yapnz. Çalma safha ve ilemlerini belirleyiniz.
Ödev için gerekli süreyi belirleyiniz. Yapm olduunuz listeye göre malzeme
hazrlklar yapnz. Çalma için basit malzemelerden faydalanmaya çalnz: kât,
karton, yumuak odun, yaptrc, makaslar v.b.
lemler
Çalma ortamnz düzenleyiniz. Malzeme, alet ve teçhizat kolay ulalabilir
olmaldr. Çalma sürenize dikkat ediniz. Alkanlklarnz ve güvenliiniz için
alacanz tedbirleri unutmaynz.
Çalmanz bittikten sonra arkadalarnzla unlar yapnz :
x
x
x
x

Kalan ödev ve çalmalarnz gözden geçiriniz;
Ödevlerinizi deerlendirmek için ölçütler belirleyiniz;
Ödev ve ürünlerinizi kalitelerine göre sn?andrnz;
Ödevlerinizin i ve kalitesini deerlendiriniz.

DÜÜNÜN VE TEKRARLAYIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokak hangi öelerden olumaktadr?
Araçlarn hareket ettii yere ne denir?
Yaya adas, kaldrm, yeil alanlarn ne olduunu hatrlaynz?
Bisiklet yolu ve erit arasndaki fark hatrlaynz;
Yolda train yararna olan çok sayda öe ve obje bulunmaktadr. Objelerin
hangi amaçlarla kullanldn hatrlaynz.
Trae 10 ya ve üstü çocuklarn katlabileceini örendiniz. Kendi güvenliiniz
için bu çok önemlidir.
En çok holandnz trak düzeni hangisidir?
Trak iaretlerini ve verdikleri mesajlar hatrlaynz;
Sürebilmeniz için bisikletiniz nasl olmaldr?

Ulam
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