
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI TEMEL DESEN 

DERSİN SINIFI 9. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 3 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak serbest 
elle desen çizmek ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır. 

DERSİN 
ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak; 
1. Serbest elle çizgi çalışmalarıyla perspektif ve desen teknikleri 
kurallarına uygun farklı geometrik formların çizimini yapar. 
2.  kompozisyon kurallarına uygun şekilde hazırladığı cansız 
modelleri, perspektif ve desen tekniklerine göre etüt eder. 
3. kompozisyon kurallarına ve aslına uygun şekilde torsu etüt eder. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Desen ve /veya Tasarım Atölyesi, 
 
Donanım: Şövale, resim altlığı, farklı dokularda resim kâğıdı, 
karakalem, sangin, füzen, grafiti, marker kalem, silgi, yapıştırma bandı, 
objeler, kadın ve erkek tors, kaide, fon için çeşitli malzemeler (kumaş, 
pano vb.), doğal ışık alan geniş bir atölye ortamı 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, sunum dosyası, derecelendirme 
ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun 
olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve 
akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç 
boyutuna katılmaları sağlanabilir.  

KAZANIM SAYISI 
VE SÜRE 
TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIM 
SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) 

BASİT GEOMETRİK 
FORMLAR 1 36 

33,3 

CANSIZ 
MODELDEN 
ÇİZİMLER 

1 36 
33,3 

TORS 1 36 33,3 

TOPLAM 
3 

108 100 

 

 

 

 

 

 



 

ÖĞRENME 
BİRİMİ KONULAR  

Basit Geometrik 
Formlar 

1. Serbest Elle Çizgi 
Çalışmaları 

2. Serbest Elle Köşeli 
Formların Çizimi 

3. Serbest Elle Yuvarlak 
Formların Çizimi 

4. Tonlama  

1. Serbest Çizgi Alıştırmaları Yapar 
• Deseni tanımı yapılarak örnek çizimler gösterilir. 
• Görsel eleman olarak çizginin desendeki yeri ve 

önemini açıklanır. 
• Kullanılan araç gereçleri ve özelliklerini açıklanır. 

2. Perspektif kurallarına göre Köşeli Formların 
Çizimini Yapar 
• Tek kaçış noktasına perspektife göre serbest elle 

Köşeli formları (küp, dikdörtgen prizma vb.) çizimi 
anlatılır. 

• İki kaçış noktasına perspektife göre serbest elle 
Köşeli formları (küp, dikdörtgen prizma vb.)  
çizimi anlatılır. 

3. Yuvarlak Formların Çizimini Yapar 
• Daireyi perspektif kurallarına uygun serbest elle 

çizilerek uygulama yaptırılır. 
• Küreyi perspektif kurallarına uygun serbest elle 

çizilerek uygulama yaptırılır. 
• Silindiri perspektif kurallarına uygun serbest elle 

çizilerek uygulama yaptırılır. 
4. Geometrik Formları Hacimlendirir 

• Doğal ve Yapay ışık kaynakları özellikleriyle 
sıralanır. 

• Plastik sanatlarda ışık-gölgenin önemini anlatılır. 
• Etüdü tanımlayarak, Deseni gölgelemede dikkat 

edilecek noktalar açıklanır 
• Geometrik formları resim kalemiyle ışığın yönü ve 

şiddetine göre etüt etme yöntemleri gösterilerek 
uygulaması sağlanır. 

Cansız Modelden 
Çizimler 

1. Desende Kompozisyon 
2. Cansız Model Çizimi 
3. Nesnelerin 

Hacimlendirilmesi 

1. Kompozisyonu Hazırlar 
• Cansız model çizimleri ile ilgili kavramları 

açıklanır. 
• Desende kompozisyonun önemi açıklanır. 
• Kompozisyon türleri ve kompozisyon öğeleri 

açıklanır. 
• Kompozisyon oluşturma kuralları açıklanır. 
• Kompozisyonda model hazırlarken dikkat 

edilecek noktaları sıralanır. 
2. Kompozisyonun Geometrik Formlarla Eskizini 

Çizer 
• Desende nesnelerin oran-orantı kavramı anlatılır 
• Desende ölçü alma tekniği gösterilerek 

uygulaması sağlanır. 
• Desende Boyut ve proporsiyon kavramını 



açıklanır. 
• Kompozisyonu değişik bakış noktalarından 

çizmesi sağlanır 
3. Kompozisyonu Karakalem ile Hacimlendirir 

• Kompozisyonu ışık gölgeye göre planlara ayırma 
gösterilerek uygulaması sağlanır. 

• Cansız objelerden oluşan kompozisyonu ile ışığın 
yönü ve şiddetine göre etüt etme yöntemleri 
gösterilerek uygulaması sağlanır. 

Tors 
1. Tors Çizimi 
2. Torsun 

Hacimlendirilmesi 

1. Torsun Geometrik Formlarla Eskizini Çizer 
• Torsu ve Heykeli tanımlayarak özellikleri 

açıklanır. 
• Kadın ve erkek torsu anatomik özellikleri anlatılır.  
• Tors çiziminde ölçü-oranı gösterilerek uygulaması 

sağlanır. 
• Tors, zemin (kaide), fonu kompozisyon 

kurallarına göre düzenletilir. 
• Torsu kompozisyon kurallarına göre kâğıda nasıl 

yerleştireceği gösterilerek uygulaması sağlanır. 
• Farklı bakış açılarından, torsun geometrik yapısı, 

eskiz çizgileri ile aks, ölçü-oran kurallarına uygun 
olarak çizdirilir. 

2. Torsu Karakalem ile Hacimlendirir 
• ışığın yönü ve şiddetine göre Torsu etüt etmesi 

sağlanır. 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci 
sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre 
öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan 
temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. 

BASİT 
GEOMETRİK 
FORMLAR 

1. Farklı çizim malzemelerini tekniğine uygun kullanarak çizgi çeşitlerini serbest elle 
çalışmak  

2. Köşeli formları tek kaçış noktasına ve iki kaçış noktasına göre serbest elle çizmek 
3. Daireyi, Küreyi ve Silindiri perspektif kurallarına uygun serbest elle çizmek. 
4. Geometrik formları resim kalemiyle ışığın yönü ve şiddetine göre etüt etmek 

 

CANSIZ 
MODELDEN 
ÇİZİMLER 

1. Ön plan arka plan kurgusu yaparark, Çizimi yapılacak formları kompozisyon 
kurallarına göre yerleştirmek. 

2. Oran-orantı ile parça-bütün ilişkisini kurarak, Kompozisyonu değişik bakış noktalarından 
çizmek 

3. Cansız objelerden oluşan kompozisyonu ışığın yönü ve şiddetine göre etüt etmek 
 

TORS 
1. Torsu kompozisyon kurallarına göre kâğıda yerleştirerek, Farklı bakış açılarından, 

torsun geometrik yapısını, eskiz çizgileri ile aks, ölçü-oran kurallarına uygun olarak 
çizmek 

2. Torsu ışığın yönü ve şiddetine göre etüt etmek 



DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
• Bu becerilerin kazanılabilmesi için her öğrencinin; ışıklandırması uygun atölye şartlarında 

çalışması gerekmektedir. Desen çizim alıştırmaları için yapısı farklı malzemelerden (Cam, kumaş, 
ahşap, plastik, taş, pamuk, metal vb.) oluşan cansız objelerle kompozisyon hazırlatmaya ve farklı 
çizim malzemeleri ile farklı dokudaki resim kağıtları kullanarak çizim yaptırmaya dikkat ediniz. 

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygulama faaliyetleri yaptırılmalıdır 
 

 


