Etkileşimli Eğitim
Kroki
kuzey-güney- şematik- kuş bakışı- kroki- adresi- kroki- krokiAşağıdaki cümlelerden doğru olanı (D), yanlış olanı (Y) olarak
kuş bakışı- ölçek- şematik
işaretleyiniz.
Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki sözcüklerle tamamlayınız.
1. ( ..... ) Bir yerin kuş bakışı görünümünün kabataslak çizimine
Yakın çevremizi kâğıt üzerinde gösterebilmek için ………..
kroki denir.
ve plândan yararlanırız. Sokağımızın, mahallemizin ya da
semtimizin, ……….. ……….. görüşünün küçültülerek, ölçüsüz
2. ( ..... ) Okul ya da sınıfın krokisi çizilmez.
olarak düzlem üzerine çizilmesine, ……….. denir. ………..
……….., yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine
3. ( ..... ) Bir yerin üstten görünümüne kuş bakışı görünümü denir.
alabilecek şekilde bakmak demektir. Kroki, günlük yaşantımızda
çok sık kullandığımız çizimdir. Bu çizimler, ana hatlarıyla
4. ( ..... ) Bir yerin ölçü kullanmadan göz kararı çizimine
ölçmeden yapılır. Krokiye ……….. konulmaz. Uzunluklar göz
kabataslak çizim denir.
kararı ile belirtilir. Önemli yerler ……….. olarak gösterilir.
5. ( ..... ) Krokide işaretler bölümü yer alır.
Krokinin çizildiği kâğıdın bir köşesine ……….. -………..
doğrultusunu gösteren bir ok konulur.
6. ( ..... ) Krokilerde sembollerin yanı sıra yön gösteren okta
bulunmalıdır.
Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü
7. ( ..... ) Krokinin çizildiği kağıdın üst kısmı kuzeyi göstermelidir.
tanımada yardımcı olur. Ayrıca aradığımız bir ……….. bulmak

için de krokiden yararlanırız. Bir arkadaşımıza evimizin yerini
basit bir ……….. çizerek tarif edebiliriz. Sınıfımızın, okul
bahçesinin, odamızın ve sokağımızın durumunu da ……….. ile
gösterebiliriz.

8. ( ..... ) Krokide ölçek belirtilmelidir.
9. ( ..... ) Kroki çizmeye cami, hastane, okul gibi kolay bulunan
bir noktadan başlanmalıdır.
10. ( ..... ) Krokide cadde ve sokak isimlerini belirtmeye gerek
yoktur.
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1. Bir nesne ya da yerin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimdeki kuş
bakışı görünüşünün kağıt üzerine ölçüsüz çizimine ne denir?
A) Harita
B) Pusula
C) Plan
D) Kroki

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kroki çizmeye cami, hastane, okul gibi kolay bulunan bir noktadan
başlanmalıdır.
B) Krokide cadde ve sokak isimlerini belirtmeye gerek yoktur.
C) Krokilerde sembollerin yanı sıra yön gösteren okta bulunmalıdır.
D) Krokinin çizildiği kağıdın üst kısmı kuzeyi göstermelidir.

2. “Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeklendirmeden kabataslak
çizilmesine .............. denir.”
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) Plan
B) Harita
C) Kroki
D) Proje
3. “Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, ……….. görüşünün
küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) Kuş bakışı
B) Kabataslak
C) Gelişi güzel
D) Rastgele
4. Kroki ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Krokiyi günlük yaşamımızda çok sık kullanırız.
B) Kroki çizilmiş kâğıdın yukarısı her zaman batıyı göstermelidir.
C) Krokide şekiller ve semboller kullanılıyorsa şekillerin neyi ifade ettiği
ile ilgili açıklama, kâğıdın boş bir yerinde belirtilmelidir.
D) Sınıfımızdaki yerimizi, sınıfımızın okuldaki yerini, okulumuzun yerini, ya da
belirli bir yeri tarif etmek için krokiyi kullanırız.
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir yerin kuş bakışı görünümünün kabataslak çizimine kroki denir.
B) Ev ya da sınıfın krokisi çizilmez.
C) Bir yerin üstten görünümüne kuş bakışı görünümü denir.
D) Bir yerin ölçü kullanmadan göz kararı çizimine kabataslak çizim denir.

7. Yukarıdaki krokide Polis karakolu marketin neresinde yer alır?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney
8. Yukarıdaki krokide Ayşelerin evi okulun neresinde yer alır?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney
9. Yukarıdaki krokide hastane marketin neresinde yer alır?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney
10. Yukarıdaki krokide caminin doğusunda hangisi yer alır?
A) Ev
B) Park
C) Garaj
D) Hastane
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