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* Gaometride flekli anlamak, problemin çözümünde bafll›ca etken olaca¤›ndan, flekil l e r i
detayl› ve aç›k bir flekilde çiziniz. fiekli kavrad›ktan sonra, çözüm yoluna gidilmesi 
daha kolay olacakt›r.

* Problemin çözümüne geçmeden her ünitede verilen tan›mlar, özelikler, teoremler 
ve sonuçlar› iyi kavran›l›rsa, problemin çözümüde  buna paralel olarak kolaylaflacakt›r.

* Konular› anlamadan, baflka bir konuya geçmeyiniz. 
* Bu ünite ile ilgili, Matematik kitaplar›ndan faydalanabilirsiniz. 
* Çözümlü örnek sorular› dikkatli bir flekilde anlamaya ve çözümüne bakmadan   

soruyu çözmeye çal›fl›n›z.
* Al›flt›rmalar k›sm›nda verilen sorular›n hepsini çözmeye çal›fl›n›z.
* Ünitenin sonundaki testi çözerek kendinizi deneyiniz. Kitab›n sonundaki cevap   

anahtar› ile karfl›laflt›r›n›z. Baflar›s›z oldu¤unuz konuyu tekrar gözden geçiriniz. 

Bu üniteyi çal›flt›¤›n›zda;

* Düzlemde, bir noktan›n bir do¤ru üzerindeki dik iz düflümü belirtebilecek,
* Düzlemde, bir do¤ru parças›n›n di¤er bir do¤ru üzerindeki dik iz düflümünü 

aç›klayabilecek.
* Düzlemde, bir fleklin bir do¤ru üzerindeki dik iz düflümünü bulabilecek,
* Do¤ru  üzerine dik iz düflümüne ait, teoremleri ispatlayarak aç›klayabilecek, 
* Bir noktan›n bir do¤ruya göre simetri¤ini çizebilecek,
* Bir noktan›n bir noktaya  göre simetri¤ini çizebilecek,
* Bir fleklin bir do¤ruya göre simetri¤ini çizebilecek,
* Bir noktan›n bir düzlem üzerine dik iz düflümünü aç›klayabilecek,
* Bir do¤runun bir düzlem üzerine dik iz düflümünü belirtebilecek, 
* Bir fleklin bir düzlem üzerine  dik iz düflümünü bulabilecek,
* Bir noktan›n bir düzlem üzerine dik iz düflümünü aç›klayabilecek, 
* Bir do¤runun bir düzlem üzerine dik iz düflümünü belirtebilecek,
* Bir fleklin bir düzlem üzerine dik iz düflümünü bulabilecek,
* Uzayda, bir düzlem üzerine dik iz düflümüne ait teoremleri ispatlayarak aç›klaya   bilecek,
* Bir do¤runun bir düzlemle yapt›¤› aç›y› bulabilecek,
* Bir do¤ru parças›n›n dik iz düflümünün uzunlu¤unu bulabilecek,
* Bir fleklin dik iz düflümünün alan›n› bulabilecektir.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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ÜN‹TE III
D‹K ‹Z DÜfiÜM

1. DO⁄RU ÜZER‹NE D‹K ‹Z DÜfiÜM

a. Düzlemde, Bir Noktan›n Bir Do¤ru Üzerindeki Dik ‹z Düflümü
Bir P düzleminde, bir A noktas›ndan bir d do¤rusuna indirilen dikmenin aya¤› H

ise, H noktas›na A noktas›n›n d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümü denir (fiekil 3.1). 

A noktas› ile, H dik iz düflümü aras›ndaki uzakl›k |AH| fleklinde gösterilir. |AH|
de¤erine, A noktas›n›n d do¤rusuna uzakl›¤› denir.

A noktas› d do¤rusu üzerinde ise, |AH| = 0 olur. Bu durumda, A noktas›n›n d
do¤rusu üzerine dik iz düflümü yine kendisidir.

b. Düzlemde Bir Do¤r u Parças›n›n, Di¤er B i r Do¤r u Üzer indeki, Dik ‹z Düflümü 
Düzlemde bir do¤ru parças›n›n, bir do¤ru üzerine dik iz düflümü için,üç farkl›

durum vard›r.

I. Verilen Bir Do¤ru Parças› ‹le Bir Do¤ru,  Her Hangi Bir fiekilde Olsun. 
Verilen bir do¤ru parças›n›n bir do¤ru üzerine dik iz düflümü, yine bir do¤ru parças›d›r.

Bir do¤runun, di¤er bir do¤ru üzerinde dik iz düflümü, bu do¤runun her noktas›n›n
di¤er do¤ru üzerine, dik iz düflümü olan noktalar kümesidir.

O halde, (fiekil 3.2) deki, [AB] do¤ru parças›n›n herhangi bir d do¤rusu üzerinde
dik iz düflümü, [A′B′] do¤ru parças›d›r.

Tales teoremine göre, 

fiekil 3.1

AB
A′B′

 = k (k, bir tamsay›)  veya   AB  = k . A′B′    olur.     

❂

❂
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II. Verilen Bir Do¤ru Parças›, Bir Do¤ruya Dik Olsun. 
Verilen bir do¤ru parças›, verilen bir do¤ruya dik ise, bu do¤ru parças›n›n, verilen

do¤ru üzerindeki dik iz düflümü bir noktad›r.

(fiekil 3.3) de, [AB] do¤ru parças›, d do¤rusuna diktir. Bu durumda, [AB] do¤ru
parças›n›n d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümü, H noktas›d›r.

III. Verilen Bir do¤ru Parças›, Bir Do¤ruya Paralel Olsun 
Verilen bir do¤ru parças›, verilen bir do¤ruya paralel ise, bu do¤ru parças›n›n, verilen

do¤ru üzerindeki dik iz düflümünün uzunlu¤u, kendisine eflittir.

(fiekil 3.4) de, [AB] do¤ru parças›, d do¤rusuna pareleldir. Bu durumda, [AB]
do¤ru parças›n›n d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümü, [A′B′] do¤ru parças›d›r.

fiekil 3.2

fiekil 3.3



GEOMETR‹ 8

93

[AB] do¤ru parças›n›n uzunlu¤u, her zaman [A′B′] do¤ru parças›n›n uzunlu¤una
eflittir. |AB| = |A′B′|  olur.

c. Düzlemde Bir fieklin, Bir Do¤ru Üzerindeki Dik ‹z Düflümü 
Verilen bir fleklin bir do¤ru üzerindeki dik iz düflümü, bu fleklin her noktas›n›n, bu

do¤ru üzerindeki dik iz düflüm noktalar›n›n kümesidir.

Ayn› bir düzlemde, bir flekil ile bir d do¤rusu alal›m. fiekil olarak en basit bir flekil
olan ABC üçgeni olsun. ABC üçgeninin d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümü (fiekil 3.5)
de oldu¤u gibi, B′C′ do¤ru parças›d›r.  Çünkü, ABC üçgeninin AB kenar›n›n iz düflümü 
A′B′ ve AC kenar›n›n iz düflümü A′C′ do¤ru parças›d›r. A noktas›n›n A′ iz düflüm nok-
tas›, B′C′ do¤ru parças› üzerinde yer almaktad›r.

O halde, ayn› düzlemde, her fleklin bir do¤ru üzerindeki dik iz düflümü, bir do¤ru
parças›d›r.

fiekil 3.4

fiekil 3.5
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ç. Do¤ru Üzerine Dik ‹z Düflümüne Ait Teorem 
Teorem : 3. 1
Uzunluklar› eflit olan paralel iki do¤ru parças›n›n, bir do¤ru üzerindeki dik iz

düflümleri birbirine eflittir.

Hipotez: [AB] //  [CD]  ve |AB| = |CD| olsun.  [AB] ve  [CD]  do¤ru parçalar›n›n
bir d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümleri  [A′B′] ve  [C′D′] do¤ru parçalar› ise, 

Hüküm: | A′B′| = | C′D′|  dir.

‹spat: (fiekil 3. 6) da, BAE = (DCF) dir.

Çünkü, kenarlar› ayn› yönde paralel  aç›lar olduklar› için, 

|AB| = |CD|  hipotezde veriliyor.

O halde, bu üçgenler, (A. K. A. efllik teoremine göre, eflittir.) Eflit üçgenlerde eflit
aç›lar karfl›s›nda eflit kenarlar  bulunaca¤›ndan, |AE| = |CF| dir.

Paralel do¤rular aras›ndaki uzakl›klar de¤iflmayece¤inden,  |A′B′| = |C′D′|  olur.

fiekil 3.6

s BAE  = s DCF    ve   

s ABE  = s CDF  dir.    
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2. DÜZLEMDE   B‹R fiEKL‹N B‹R DO⁄RUYA VE B‹R NOKTAYA GÖRE
S‹METR‹⁄‹

a. Bir Noktan›n,  Bir Do¤ruya Göre Simetri¤i 
Bir düzlemde, A noktas› ile bir d do¤rusu verilsin. A noktas›ndan d do¤rusuna

inilen dikmeyi, A noktas›n›n d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümü olan A′ noktas›ndan,
ters tarafa |AA′| = |A′A′′| olacak flekilde uzatarak, A′′ noktas›n› buluruz (fiekil 3. 7).

A′′ noktas›na,  A noktas›n›n d do¤rusuna göre simeteri¤i denir. d do¤rusuna da
simetri ekseni denir.

Bir noktan›n, bir do¤ruya göre simetri¤inin özelikleri 
1. Simetri ekseni üzerindeki her nokta,  kendi kendisinin simetri¤idir.
2. A ve A′′ noktalar›, d do¤rusunun farkl› taraf›ndad›r.
3. A ve A′′ noktalar›, d do¤rusuna eflit uzakl›ktad›r.
4. A ve A′′ noktalar›,  d do¤rusuna üzerindeki A′ noktas›ndan çizilen dik do¤ru

üzerindedir.
5. A ve A′′ noktalar›n›n bir simetri ekseni vard›r.
6. Simetri ekseni, A ve A′′ noktalar›ndan eflit uzakl›kta bulunan noktalar›n,

geometrik yeridir.

b. Bir Noktan›n,  Bir Noktaya Göre Simetri¤i 
Bir düzlemde A noktas› ile, bir 0 noktas› verilsin. A noktas›n› 0 noktas› ile

birlefltirelim. Ayn› do¤rultuda, |A0| = |0A′| olacak flekilde uzatarak, A′ noktas›n› bulu-
ruz (fiekil 3.8). A′ noktas› 0 noktas›na göre, A noktas›n›n simetridir.

0 noktas›na, simetri merkezi denir.

fiekil 3.7

❂

❂
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Bir noktan›n, bir noktaya göre simetri¤inin özelikleri
1. 0 noktas›, [AA′] do¤ru parças›n›n orta noktas›d›r.
2. Simetri merkezi, kendi kendisinin simetri¤idir.
3. Düzlemde, A ve A′ gibi iki noktan›n, bir tek simetri merkezi vard›r.

c, Bir fieklin,  Bir Do¤ruya Göre Simetri¤i 
Bir fleklin bir do¤ruya göre simetri¤i, bu fleklin her noktas›n›n do¤ruya göre

simetri¤i olan noktalar›n kümesidir.

Düzlemde, ABC üçgeni ile d do¤rusu verilsin. Üçgenin A noktas›ndan, d do¤rusu
üzerindeki dik iz düflümü olan H1 noktas›n›n ters tarafa do¤ru, |AH1|= |H1A′| olacak
flekilde uzatarak A′ noktas›n› buluruz. Benzer flekilde, ABC üçgeninin bütün nokta-
lar›n›n d do¤rusuna göre simetrileri al›narak, elde edilen A′B′C′ üçgenine, ABC
üçgeninin d do¤rusuna göre simetri¤i denir (fiekil 3.9).

fiekil 3.8

fiekil 3.9
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Bir fleklin, bir do¤ruya göre simetri¤inin özelikleri
1. Bir fleklin bir do¤ruya göre simetri¤i, kendisine efl bir flekildir.
2. Simetri ekseni üzerindeki herhangi bir nokta, simetri noktalar›na eflit

uzakl›ktad›r.
3. Simetri ekseni, iki simetrik noktay› birlefltiren do¤ru parças›n› dik ortalar.

ç. Bir fieklin,  Bir Noktaya Göre Simetri¤i 
Bir fleklin, bir noktaya göre simetri¤i, bu fleklin her noktas›n›n, noktaya göre

simetri¤i olan, noktalar›n kümesidir.

Düzlemde, ABC üçgeni ile 0 noktas› verilsin. A noktas›n› 0 noktas› ile birlefltiri-
lerek, ayn› do¤rultuda, |A0| = |0A′| olacak flekilde uzatarak A′ noktas›n› buluruz. Benzer
flekilde,  ABC  üçgeninin  bütün  noktalar›n›n  0  noktas›na göre simetri¤i al›narak,
A′B′C′ üçgenini elde ederiz (fiekil 3.10).

A′B′C′ üçgenine, 0 noktas›na göre ABC üçgeninin simetri¤i denir.

Bir fleklin,  bir noktaya göre simetri¤inin özelikleri
1. Bir noktaya göre simetrik iki flekil, birbirine efltir.
2. 0 sabit nokta, simetri merkezidir.
3. 0 sabit nokta, cisme ve simetrik noktaya eflit uzakl›ktad›r.

fiekil 3.10
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3. UZAYDA B‹R DÜZLEM ÜZER‹NE D‹K ‹Z DÜfiÜM

a. Bir Noktan›n, Bir Düzlem Üzerine Dik ‹z Düflüm
Uzayda bir A noktas›ndan, bir P düzlemine indirilen dikmenin aya¤› olan H 

noktas›na, A noktas›n›n P düzlemi üzerine dik iz düflüm denir (fiekil 3.11). 

Bir A noktas› ile, bu noktan›n P düzlemi üzerindeki H dik iz düflümü aras›ndaki
uzakl›k, A noktas›n›n P düzlemine olan uzakl›¤›d›r.

A noktas› P düzlemin üzerinde ise, dik iz düflümü yine kendisi olan A noktas›d›r.
Bu durumda, A noktas› H noktas› ile çak›fl›r.  |AH| = 0 d›r.

O halde, verilen bir A noktas›n›n, bir P düzlemi üzerine dik iz düflüm, bu A nok-
tas›ndan P düzlemine çizilen dikmenin H aya¤›d›r.

b. Bir Do¤runun,  Bir Düzlem Üzerine  Dik ‹z Düflüm
Uzayda bir d do¤rusunun, br P düzlemi üzerindeki, dik iz düflümü, bu d do¤rusu-

un her noktas›ndan, P düzlemine dik iz düflüm noktalar›n›n kümesidir.

Bir d do¤rusu P düzlemine dik de¤ilse, bu d do¤rusunun P düzlem üzerindeki dik
iz düflümü, yine bir k do¤rusudur (fiekil 3.12).

Do¤ru düzleme dik ise, do¤runun düzlem üzerindeki dik iz düflümü bir noktad›r.

fiekil 3.11

❂
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c. Bir Do¤ru Parças›n›n,  Bir Düzlem Üzerine  Dik ‹z Düflüm
Uzayda bir do¤ru parças›n›n, bir düzlem üzerine dik iz düflüm, bu do¤ru parças›n›n

her noktas›ndan düzleme, dik iz düflüm noktalar›n›n kümesidir.

(fiekil 3.13) de, P düzlemine dik olmayan [AB] do¤ru parças›n›n, P düzlemi
üzerindeki dik iz düflümü [A′B′] do¤ru parças›d›r.

[AB] do¤ru parças› P düzlemine paralel ise, |AB| = |A′B′| dir.

[AB] do¤ru parças› P düzlemine dik ise, dik iz düflüm bir nokta olur.

fiekil 3.12

fiekil 3.13
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ç. Bir fieklin, Bir Düzlem Üzerine   Dik ‹z Düflüm
Bir fleklin bir düzlem üzerine dik iz düflümü, bu fleklin her noktas›n›n düzleme, dik

iz düflüm noktalar›n›n kümesidir.

Bir flekil bir düzleme paralel ise, bu fleklin düzlem üzerindeki dik iz düflümü fleklin
ayn›s›d›r (fiekil 3.14).

(fiekil 3. 15) de, bir ABC üçgenin bir P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü, ABC
üçgenin belirtti¤i Q düzlemi, P iz düflüm düzlemine dikse, ABC üçgenin dik iz
düflümü, [B′C′] do¤ru parças› olur.

fiekil 3.14

fiekil 3.15
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d. Uzayda, Bir Düzlem Üzerine  Dik ‹z Düflümüne Ait Teoremler

Teorem : 3. 2 
Paralel do¤rular›n bir düzlem üzerindeki dik iz düflümleri de paraleldir.

Hipotez: d // k ve bu do¤rular›n P düzlemi üzerindeki dik iz düflümleri s›ras›yla
d′ ve k′ ise,

Hüküm: d′ //  k′ dür.

‹spat: d do¤rusu üzerindeki bir A noktas› ile, k do¤rusu üzerine  bir C noktas›n›n,
P düzlemi üzerindeki dik iz düflümleri  s›ras›yla A′ ve C′ noktalar› olsun. 

[AA′] ⊥ P ve  [CC′] ⊥ P dir. (fiekil 3.16)

Ayn› düzleme dik olan do¤rular birbirine paralel olaca¤›ndan, [AA′]  // [CC′] dur.

Böylece, [AA′]  ile d do¤rusunun belirtti¤i düzlem ile, [CC′] ile k do¤rusunun
belirtti¤i düzlem, birbirine paralel olur.

O halde, bu düzlemlerin P düzlemi ile ara kesitleri olan d′ ve k′ do¤rular› da, 
birbirine parelel olur.

Bu teoremin sonucu olarak, afla¤›daki ifadeyi söyleyebiliriz.

Paralel ve efl do¤ru parçalar›n›n, bir düzlem üzerine dik iz düflümleri de paralel ve efltir.

fiekil 3.16
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Teorem : 3. 3
Bir kenar› bir düzleme paralel ve di¤er kenar› bu düzleme dik olmayan bir

dik aç›n›n, bu düzlem üzerine  dik iz düflümü de bir dik aç›d›r.

Hipotez: ABC aç›s›n›n ölçüsü 90° ve [BA // P dir. ABC aç›s›n›n P düzlemi
üzerine  dik iz düflümü A′B′C′ aç›s› ise, ([BC, P düzlemine dik de¤ildir.)

Hüküm:A′B′C′ aç›s›n›n ölçüsü 90° dir.

‹spat: ABC aç›s›n›n [BA ›fl›n› üzerindeki A ve B noktalar›n›n, P düzlemindeki dik
iz düflümleri A′ ve B′ dür. Ayn› flekilde, aç›n›n, [BC ›fl›n› üzerindeki C noktas›n›n dik iz
düflümü de, C′ noktas› olsun (fiekil 3.17). 

[BA //  P oldu¤undan,  [B′A′ // [BA d›r.

[BA // B′A′ ve [BA ⊥ [BC  ise, 

[BC⊥ [B′A′ olaca¤›ndan, 

[B′A′ ›fl›n›, BB′ ve CC′ paralel do¤rular›n belirtti¤i düzleme diktir.

Bu do¤ru düzleme dikse, düzlem içindeki bütün do¤rulara da dik olaca¤›ndan,
[B′A′ ⊥ [B′C′ dir.

O halde, A′B′C′ aç›s›n›n ölçüsü  90° olur.

fiekil 3.17
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Teorem: 3. 4
Bir üçgenin,  paralel iki düzlem üzerine  dik iz düflümleri efltir.

Hipotez: ABC üçgeninin P ve Q paralel düzlemlerindeki dik iz düflümleri s›ras›
ile, A′B′C′ ve A′′B′′C′′ üçgenleri ise, 

Hüküm: A′B′C′ = A′′B′′C′′ dir.

‹spat: A′B′ ve A′′B′′ do¤ru parçalar› ABB′′A′′ düzlemi üzerindedir. [A′B′] ve
[A′′B′′], ABB′′A′′ düzlemi ile birbirine paralel olur. P ve Q düzlemlerinin arakesit
do¤rular›d›r. P ve Q düzlemleri birbirine paralel ise, bunlara ait do¤ru parçalar› da par-
elel ve eflit olaca¤›ndan, 

fiekil 3.18

A′B′ = A′′B″  dir fiekil 3.18 .   

Ayn› flekilde, A′C′  = A″C″  ve  

B′C′  = B″C″  oldu¤u görülür.     

Buna göre, A ′B′C′ = A″B″C″     
 K. K. K. efllik  teoremine  göre, eflittir.        

O halde, A ′B′C′ = A″B″C″    olur.     
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4. B‹R DO⁄RUNUN B‹R DÜZLEMLE YAPTI⁄I AÇI 

Bir do¤ru düzleme paralel de¤ilse, bu do¤runun düzlem üzerindeki dik iz düflümü
ile yapt›¤› dar aç›ya, bu do¤runun bu düzlemle yapt›¤› aç› denir.

Verilen d do¤rusu üzerindeki bir A noktas›n›n P düzlemi üzerindeki dik izdüflümü
C ve d do¤rusunun P düzlemini kesti¤i nokta B olsun. ABC aç›s›na, d do¤rusunun P
düzlemi ile yapt›¤› aç› denir (fiekil 3.19).

Do¤ru düzleme paralelse, do¤ru ile düzlem aras›ndaki aç› 0° dir.

Bir d do¤rusunun,kesti¤i bir P düzlemi ile yapt›¤› α aç›s›n› bulmak için, üç dikme
teoreminden faydalan›r›z.

Bunun için, d do¤rusunun düzlemi kesti¤i B noktas›ndan, düzlem içinde d
do¤rusuna dik bir k do¤rusu çizilir.

d ve k do¤rular›n›n kesiflti¤i B noktas›ndan düzlem içindeki k do¤rusuna dik
çizilen [BA′ ›fl›n› ile d do¤rusu aras›ndaki α aç›s›, d do¤rusunun P düzlemi ile yapt›¤›
aç›d›r (fiekil 3.20).

fiekil 3.19

❂
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fiekil 3.20
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5. B‹R DO⁄RU PARÇASININ D‹K ‹Z DÜfiÜMÜNÜN UZUNLU⁄U

Teorem: 3. 5
Bir do¤ru parças›n›n bir P düzlemi üzerindeki dik  iz düflümünün uzunlu¤u,

bu do¤ru parças›n›n uzunlu¤u ile, do¤ru parças›n›n P düzlemi ile yapt›¤› aç›n›n
kosinüsünün çarp›m›na eflittir.

Hipotez: [AB] do¤ru parças›n›n bir P düzlemi üzerindeki  dik iz düflümü, [CD]
do¤ru parças› ve [AB] do¤ru parças›n›n P düzlemi aras›ndaki aç›n›n ölçüsü α ise, 

Hüküm: |CD| = |AB|. cos α d›r.

‹spat: [AB] do¤ru parças›n›n P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü, [CD] do¤ru
parças›d›r. [AB] do¤ru parças›n›n P düzlemi ile yapt›¤› aç›n›n ölçüsü, s (AED) = α d›r.

[BH] ⊥ [AH] çizildi¤inde, kenarlar› ayn› yönde paralel olan aç›lar eflit olaca¤›ndan, 

Paralel do¤rular aras›ndaki uzakl›klar de¤iflmiyece¤inden, 

|BH| = |CD|  dir. (fiekil 3.21)

s AED  = s ABH  = α dir. 

ABH dik üçgeninde,   cos α = BH
AB

   ise,    BH = AB . cos α dır.  

BH  = CD    oldu¤undan,    CD  = AB  . cos α   olur.    

fiekil 3.21



GEOMETR‹ 8

107

6. B‹R fiEKL‹N D‹K  ‹Z DÜfiÜMÜNÜN ALANI

Teorem : 3. 6 
Bir düzlemsel çokgenin, bir düzlem üzerindeki dik iz düflümünün, alan›, bu

çokgenin alan› ile, çokgen düzlemi ve iz düflüm düzlemi aras›ndaki aç›n›n kosinüsünün
çarp›m›na eflittir.

Hipotez: ABC üçgeninin P düzlemi üzerindeki  iz düflümü DBC üçgeni ve bu
üçgen düzlemi aras›ndaki aç›s›n›n ölçüsü α ise, 

Hüküm: A (DBC) = A (ABC) . cos α d›r.

‹spat: ABC üçgeninin P düzlemi üze-rindeki  iz düflümü, DBC üçgeni ve bu üçgen
düzlemleri aras›ndaki aç› α olsun (fiekil 3.22).

[AD] ⊥ P oldu¤undan,  [AD] ⊥ [DH]  d›r.

[AH] ⊥ [BC]  al›n›rsa,   |DH| ⊥ [BC]   olur.

fiekil 3.22

AHD  dik üçgeninde,   cos α = HD
AH

   ise,   HD = AH  cos α   dır.  

A DBC  = 1
2

 BC . HD  = 1
2

  BC . AH cos α   olduğundan,    

A DBC  = A ABC  . cos α      olur.     
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7. ÇEfi‹TL‹ ÖRNEKLER

ÖRNEK : 3. 1 
Verilen bir ABCD dörtgeninin d do¤rusuna göre simetri¤ini bulal›m. 

ÇÖZÜM 
Bir ABCD dörtgeni ile d do¤rusu verili-yor. A, B, C ve D noktalar›n›n d do¤rusuna

göre simetri¤i s›ra ile A′, B′, C′ ve D′ dür (fiekil 3.23). Böylece, ABCD dörtgenin d
do¤rusuna göre simetri¤i, A′B′C′D′ dörtgeni olur.

ÖRNEK 3. 2 
Alan› 25 cm2 olan bir ABCD karesinin [AC] köflegeni d do¤rusuna pareleldir. Bu

karenin [AC] köflegeninin d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümünün uzunlu¤unu bulal›m.

ÇÖZÜM 
Alan› 25 cm2 olan karenin bir kenar›n›n uzunlu¤u 5 cm dir.

Karenin [AC] köflegeni d do¤rusuna paralel oldu¤undan,  karenin [AC]
köflegeninin uzunlu¤u, d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümünün uzunlu¤una eflittir.
|AC| = |A′C′|  olur  (fiekil 3.24).

ABC dik üçgeninde pisagor teoremine göre,

fiekil 3.23

AC 2 = AB 2 + BC2  ifadesinden, 

AC 2 = 52 +52 = 25 + 25 = 50   ise, 

AC  = 5 2 cm dir.     

O halde,  AC  = A′C′  = 5 2 cm olur.    
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ÖRNEK 3. 3
(fiekil 3. 25) de, [AB] do¤ru parças›n›n d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümü [A′B′]

do¤ru parças›d›r. |AB| = 8 cm ve AB do¤rusunun d do¤rusu ile yapt›¤› aç›n›n ölçüsü
60° ise, |A′B′|  kaç cm oldu¤unu bulal›m.

ÇÖZÜM 
A noktas›ndan [BB′] do¤ru parças›na [AC] dikmesini çizelim. 

ABC dik üçgeninde |AC| = |AB| . cos 60°  oldu¤undan, 

|AC| = 8 . cos 60° ,   |AC| = 8 . 

fiekil 3.24

fiekil 3.25

1
2

 = 4 cm dir.     

O  halde,   A′B′  = AC  = 4 cm olur.     
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ÖRNEK : 3. 4 
Bir kenar› 12 cm olan ABC eflkenar üçgeninin, P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü

DEF üçgeni olsun. ABC üçgen düzlemi ile P düzleminin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 30°
oldu¤una göre, DEF üçgeninin alan›n› bulal›m.

ÇÖZÜM 
Önce ABC eflkenar üçgenin alan›n› bulal›m.  Bu eflkenar üçgenin bir kenar›n›n

uzunlu¤u  a = 12 cm  oldu¤una göre,   

ABC eflkenar üçgeninin P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü olan DEF üçgenin
alan›n› bulmak için, A(DEF) = A(ABC) . cos α ifadesinden, 

ÖRNEK: 3. 5 
Bir kenar›n›n uzunlu¤u 8 cm olan ABCD karesinin BC kenar› P düzlemindedir.

Kare düzlemi ile P düzlemi 60° lik aç› yapmaktad›r. ABCD karesinin P düzlemi
üzerindeki dik iz düflümü BCD′A′ dörtgeni oldu¤una göre, bu dörtgenin çevresini
bulal›m. 

ÇÖZÜM
(fiekil 3. 26) da,  ABCD karesinin P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü BCD′A′

dikdörtgenidir.

A ABC  = a2 3
4

   ifadesinden,   

A ABC  = 122. 3
4

 = 144 . 3
4

  = 36 3 cm2  dir.     

A DEF  = 36 3 . cos 30° = 36 3 . 3
2

 = 36 . 3
2

 = 54 

O halde, A DEF  = 54 cm2   olur.  

fiekil 3.26
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Bir düzlemde paralel do¤ru parçalar›n›n düzlem üzerindeki dik iz düflümleri  eflit
olaca¤›ndan, 

|AD| = |BC| = |A′D′| = 8 cm dir.

ÖRNEK : 3 . 6 
(fiekil 3.27) de,  verilen ABC eflkenar üçgenin bir kenar›n›n uzunlu¤u  6 cm dir. Bu

ABC eflkenar üçgenin A köflesinin P düzlemi üzerine dik iz düflümü H noktas›d›r. [BC]
do¤ru parças› P düzleminde ve [BH] ⊥ |HC] oldu¤una göre, BCH üçgenin alan›n› bulal›m.

ÇÖZÜM 
ABC eflkenar üçgenin [AB] ve [AC] kenarlar›n›n P düzlemi üzerindeki iz

düflümleri birbirine eflit oldu¤undan, |HC| = |HB| dir.

BCH ikizkenar dik üçgeninde pisagor teoremine göre, 

fiekil 3.27

CD ′  = CD  . cos 60°  ifadesinden,  CD ′  = 8 . cos 60° = 8. 12 = 4 cm  dir.   

BA ′   = AB  . cos 60°  ifadesinden,  BA ′  = 8 . cos 60° = 8. 1
2

 = 4 cm dir.   

ABCD karesinin P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü olan BCD ′A′ dikdörtgenin çevresi:    

Ç BCD ′A′  = 8 + 8 + 4 + 4 = 24 cm olur.    

BC2 = CH 2 + HB 2  dir.    

BC = 6 cm   ve   HC  = HB   =  a cm olsun.  Buna göre,

62= a2 + a2 ;    36 = 2a2 ;   a2 = 18  ise,  a = 3 2 cm dir.      

A BCH  = BH  . CH  
2

   oldu¤undan, 

A BCH  = 3 2 . 3 2
2

 = 18
2

 = 9 cm2   olur.    
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ÖRNEK : 3.7 
Bir noktadan bir düzleme çizilen eflit uzunluktaki e¤ikler, bu düzlemde eflit aç›lar

yapt›klar›n› bulal›m. 

ÇÖZÜM 
P düzlemi d›fl›ndaki bir A noktas›ndan, P düzlemine çizilen e¤ikler, |AB| = |AC| = |AD|

olsun. P düzlemine [AH] dikmesini ve [BH], [CH] ve [DH] do¤ru parçalar›n› çizelim
(fiekil 3.28).

[AH] do¤ru parças›, P düzlemine dik oldu¤undan, düzlem içindeki bulunan [BH],
[CH] ve [DH] do¤ru parçalar›na da diktir.

Burada, [AH] dik kenar› ortak ve [AB], [AC], [AD] hipotenüsleri eflit olan ABH,
ACH ve ADH dik üçgenleri eflittir.Eflit üçgenlerde eflit kenarlar karfl›s›ndaki aç›lar eflit
olaca¤›ndan, 

ÖRNEK : 3. 8 
Kesiflen iki düzlemin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 30° dir. Bu düzlemlerden birinin

üzerinde, düzlemlerin ayr›t›yla 45° lik aç› yapan, 4 cm uzunlu¤undaki bir do¤ru
parças›n›n, di¤er düzlem üzerindeki iz düflümünün uzunlu¤unu hesaplayal›m.

ÇÖZÜM 
Kesiflen P ve Q düzlemlerin ölçek aç›s› 30° dir. Q düzlemi üzerinde, AC düzlem-

lerin ayr›t›yla 45° lik aç› yapan 4 cm uzunlu¤undaki [AB] do¤ru parças› ile, [BC] ⊥ AC
ve BH ⊥ P do¤ru parçalar›n› çizelim (fiekil 3.29).  

fiekil 3.28

ABH = ACH= ADH   olur. 



GEOMETR‹ 8

113

Üç dikme teoremine göre, [CH] ⊥ AC olur.

Q düzlemindeki [AB] do¤ru parças›n›n,  P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü [AH]
do¤ru parças›d›r.

ÖRNEK: 3. 9 
Bir do¤ru parças›n›n, orta noktas›n›n bir düzlem üzerindeki iz düflümü, bu do¤ru

parças›n›n iz düflümünün orta noktas› oldu¤unu gösterelim. 

ÇÖZÜM 
Bir [AB] do¤ru parças›n›n ortas› 0 ve [AB] do¤ru parças›na dik olmayan bir

düzlem P olsun (fiekil 3.30). 

fiekil 3.29

s BAC  = 45° oldu¤undan, BAC üçgeni ikizkenar dik üçgendir. 

Dolay›s›yla, AB  = BC  = 4 cm dir. 

BCH dik üçgeninde s BCH  = 30° old¤undan,   BH  = BC
2

   dir. 

Böylece,   BH  = 4
2

 = 2 cm dir.    

BAH dik üçgeninde pisagor teoremine göre, 

AH 2 = AB 2 - BH 2  ifadesinden,   

AH 2 = 42 - 22 = 16 - 4 = 12  ise,  AH  = 2 3 cm olur.   
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P düzlemine [AA′], [BB′] ve [00′] dikmelerini çizelim. Bunlar ayn› düzleme dik
olduklar›ndan birbirine paraleldir ve bir düzlem içinde bulunurlar.

[A′B′] do¤ru parças›, [AB] do¤ru parças›n›n iz düflümüdür.

AA′B′B dik yamu¤unda, |0A| = |0B| ve [00′] // [AA′] // [BB′] oldu¤undan, [00′] bu
yamu¤un orta taban›d›r.

Böylece,  [A′0′] = [0′B′]   olur.

ÖRNEK: 3. 10
(fiekil 3.31) de, ABC üçgeni bir eflkenar üçgen olup, bir kenar›n›n uzunlu¤u 6 cm

dir. Bu üçgenin [BC] kenar›ndan geçen P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü, H aç›s› dik
aç› olan HBC üçgenidir. Buna göre, ABC üçgeninin belirtti¤i düzlem ile P düzlemi
aras›ndaki aç›n›n kosinüsünü  bulal›m. 

ÇÖZÜM 
ABC üçgenin [BC] kenar›n›n orta noktas›, D noktas› olsun. Bu durumda,  [AD] ⊥

[BC] dir. (fiekil 3.31). 

fiekil 3.30
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Üç  dikme  teoremine  göre, [DH] ⊥ [BC]  ve [BH] ⊥ [HC] oldu¤undan,  HBC
üçgeni bir dik üçgendir.

Bir dik üçgende kenarortay hipotesün yar›s›na eflittir.

Buna göre, |BD| = |DC| = |HD| = 3 cm dir.

fiekil 3.31

AD , ABC eflkenar üçgenin yüksekli¤i oldu¤undan, AD  = 6 3
2

 = 3 3 cm dir.     

ADH dik üçgeninde,  s ADH  = α  olsun.  Bu dik üçgende, 

cos α = DH
DA

 ifadesinden,    cos α = 3
3 3

 = 3
3

   

O halde, cos α  = 3
3

   olur.    
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 ÖZET

Bir P düzleminde, bir A noktas›ndan bir d do¤rusuna indirilen dikmenin aya¤› H
ise, H noktas›na, A noktas›n›n d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümü denir. A noktas› ile,
H dik iz düflümü aras›ndaki uzakl›k, |AH| fleklinde gösterilir. |AH| de¤erine,
A noktas›n›n d do¤rusuna uzakl›¤› denir.

Düzlemde bir do¤ru parças›n›n, bir do¤ru üzerine dik iz düflümü için, üç farkl›
durum vard›r.

1. Verilen bir do¤ru parças› ile, bir do¤ru herhangi bir flekilde olsun. Bu durumda
verilen bir do¤ru parças›n›n, bir do¤ru üzerine dik iz düflümü, yine bir do¤ru parças›d›r.

2. Verilen bir do¤ru parças›,  verilen bir do¤ruya dik ise, bu do¤ru parças›n›n, verilen
do¤ru üzerindeki dik iz düflümü, bir noktad›r.

3. Verilen bir do¤ru parças›, verilen bir do¤ruya paralel ise, bu do¤ru parças›n›n
verilen do¤ru üzerindeki dik iz düflümünün uzunlu¤u, kendisine eflittir.

Verilen bir fleklin bir do¤ru üzerindeki dik iz düflümü, bu fleklin her noktas›n›n, bu
do¤ru üzerindeki dik iz düflüm noktas›n›n kümesidir.

Uzunluklar› eflit olan, paralel iki do¤ru parças›n›n, bir do¤ru üzerindeki dik iz
düflümleri, birbirine eflittir.

Bir düzlemde, A noktas› ile bir d do¤rusu verilsin. A′ noktas›ndan d do¤rusuna
çizilen dikmeyi, A noktas›n›n d do¤rusu üzerindeki dik iz düflümü olan, A′ noktas›ndan
ters tarafa |AA′| = |AA′′| olacak flekilde uzatarak, A′′ noktas›n› buluruz (fiekil . 32). A′′
noktas›na, A noktas›n›n d do¤rusuna göre, simetri¤i denir. d do¤rusuna da, simetri
ekseni denir.

fiekil 3.32
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Bir noktan›n bir do¤ruya göre simetri¤inin özelikleri,
1. Simetri ekseni üzerindeki her nokta, kendi kendisinin simetri¤idir.
2. A ve A′′ noktalar›, d do¤rusunun farkl› taraf›ndad›r.
3. A ve A′′ noktalar›, d do¤rusuna eflit uzakl›ktad›r.
4. A ve A′′ noktalar›, d do¤rusu üzerindeki A noktas›ndan çizilen dik do¤ru

üzerindedir.
5. A ve A′′ noktalar›n›n bir simetri ekseni vard›r.
6. Simetri ekseni A ve A′′ noktalar›ndan eflit uzakl›kta bulunan noktalar›n›n

geometrik yeridir.

Bir düzlemde A noktas› ile bir 0 noktas› verilsin. A noktas›n› 0 noktas› ile
birlefltirelim. Ayn› do¤rultuda, |A0| = |0A′| olacak flekilde uzatarak A′ noktas›n› buluruz
(fiekil  3.33). A′ noktas› 0 noktas›na göre, A noktas›n›n simetri¤idir. 0 noktas›na, simetri
merkezi denir.

Bir noktan›n bir noktaya göre simetri¤inin özelikleri,
1. 0 noktas›, [AA′] do¤ru parças›n›n orta noktas›d›r.
2. Simetri merkezi, kendi kendisinin simetri¤idir.
3. Düzlemde A ve A′ gibi iki noktan›n, bir simetri merkezi vard›r.

Bir fleklin bir do¤ruya göre simetri¤i, bu fleklin her noktas›n›n do¤ruya göre
simetri¤i olan noktalar›n kümesidir.

Bir fleklin bir do¤ruya göre simetri¤inin özelikleri,
1. Bir fleklin bir do¤ruya göre simetri¤i, kendisine efl bir flekildir.
2. Simetri ekseni üzerindeki her hangi bir nokta, simetri noktalar›na eflit

uzakl›ktad›r.
3. Simetri ekseni, iki simetri noktay› birlefltiren do¤ru parças›n› dik ortalar.

Bir fleklin bir noktaya göre simetri¤i, bu fleklin her noktas›n›n, noktaya göre
simetri¤i olan noktalar›n kümesidir.

fiekil 3.33
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Bir fleklin bir noktaya göre simetri¤inin özelikleri,
1. Bir noktaya göre simetrik iki flekil, birbirine efltir.
2. 0 sabit nokta, simetri merkezidir.
3. 0 sabit nokta, cisme ve simetrik noktaya eflit uzakl›ktad›r.

Uzayda bir A noktas›ndan, bir P düzlemine çizilen  dikmenin aya¤› olan H 
noktas›na, A noktas›n›n P düzlemi üzerine  dik iz düflümü denir.

Uzayda bir d do¤rusunun bir P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü, bu d do¤rusunun
her noktas›ndan, P düzlemine dik iz düflüm noktalar›n›n kümesidir.

Uzayda bir do¤ru parças›n›n, bir düzlem üzerindeki dik iz düflümü, bu do¤ru
parç›s›n›n her noktas›ndan düzleme, dik iz düflüm noktalar›n›n kümesidir. [AB] do¤ru
parças› P düzle-mine paralel ise, |AB| = |A′B′| dir. [AB] do¤ru parças› P düzlemine dik
ise, dik iz düflüm bir nokta olur.

Bir fleklin bir düzlem üzerindeki dik iz düflümü bu fleklin her noktas›n›n düzleme,
dik iz düflüm noktalar›n›n kümesidir. fiekil düzleme paralel ise, fleklin düzlem üzerindeki
dik iz düflümü fleklin ayn›s›d›r. fiekil düzleme dik ise, fleklin düzlem üzerindeki dik üz
düflümü bir do¤ru parças›d›r.

Parelel do¤rular›n bir düzlem üzerindeki dik iz düflümleri  paraleldir.

Bir kenar› bir düzleme paralel ve di¤er kenar› bu düzleme dik olmayan bir dik
aç›n›n, bu düzlem üzerindeki dik iz düflümü de bir dik aç›d›r.

Bir üçgenin paralel iki düzlem üzerindeki dik iz düflümleri efltir.

Bir do¤ru düzleme paralel de¤ilse, bu do¤runun düzlem üzerindeki dik iz düflümü
ile yapt›¤› dar aç›ya, bu do¤runun bu düzlemle yapt›¤› aç› denir.

Bir do¤ru parças›n›n bir P düzlemi üzerindeki dik iz düflümünün uzunlu¤u, bu
do¤ru parças›n›n uzunlu¤u ile, do¤ru parças›n›n P düzlemi ile yapt›¤› aç›n›n kos-
inüsünün çarp›m›na eflittir. Buna göre, 

Bir [AB] do¤ru parças›n›n  P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü, [CD] do¤ru
parças›n›n P düzlemi aras›ndaki aç›n›n ölçüsü α ise, |CD| = |AB| . cos α d›r.

Bir düzlemsel çokgenin, bir düzlem üzerindeki dik iz düflümünün alan›, bu çok-
genin alan› ile, çokgen düzlemi ve iz düflüm düzlemi aras›ndaki aç›n›n kosinüsünün
çarp›m›na eflittir. Buna göre, 

ABC üçgeninin P düzlemi üzerindeki iz düflümü DEF üçgeni ve bu üçgen düzlemi

ile aras›ndaki aç›n›n ölçüsü α ise, A (DEF) = A (ABC) . cos α d›r.
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ALIfiTIRMALAR

1.  Verilen bir paralelkenar›n bir d do¤rusuna göre, simetri¤ini çiziniz. 

2. Verilen bir do¤ru parças›n›, kendisine paralel bir do¤ru üzerindeki dik iz düflümünü     
çizip, uzunluklar›n› karfl›laflt›r›n›z. 

3 . Verilen bir [AB] do¤ru parças›n›n, P düzlemi ile 60° lik bir aç› yapmas› durumunda, 
[AB] do¤ru parças›n›n dik iz düflümünü çizip, uzunluklar›n› karfl›laflt›r››z.             

4. Bir do¤ru parças›n›n uzunlu¤u 12 cm dir. Bu do¤ru parças›n›n bir P düzlemi ile 
yapt›¤› aç›n›n ölçüsü 30° ise, düzlem üzerindeki dik iz düflümünün uzunlu¤unu 
bulunuz.

5 . (fiekil 3.34) de, B, C ve H noktalar› P düzlemi içinde ise,  [AH]  ⊥ P,  [HB] ⊥ [BC) dir.
|AH| = 12 cm, |HB| = 8 cm  ve  |BC| =   oldu¤una göre, |AC| kaç cm 
oldu¤unu bulunuz. 

6. A¤›rl›k merkezi G olan ABC üçgeninin, P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü 
A′B′C′ üçgenidir.  G noktas›n›n P düzlemindeki dik iz düflümü G′ ise, G′
noktas›n›n A′B′C′ üçgeninin a¤›rl›k merkezi oldu¤unu gösteriniz. 

7. Ölçek aç›s›n›n ölçüsü 60° olan P ve Q düzlemleri veriliyor. P düzlemi üzerindeki 
kenar uzunlu¤u 10 cm olan bir  eflkenar üçgenin, Q düzlemi üzerindeki dik iz 
düflümünün alan›n› bulunuz. 

8. P ve Q gibi kesiflen iki düzlemin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 45° dir. P düzlemi üzerinde, 
bir kenar›n uzunlu¤u 5 cm olan karenin, Q düzlemi üzerindeki dik iz düflümünün 
alan›n› bulunuz. 

9. Bir P düzlemi içinde 0 merkezli ve r yar›çapl› çember veriliyor. Çemberin 
merkezin den düzleme çizilen dikme üzerinde bir A noktas› al›n›yor. Çembere 
herhangi bir B noktas›ndan çizilen te¤etin, [AB] do¤ru parças›na dik oldu¤unu 
gösteriniz. 

10. Bir ABC ikizkenar üçgeninde |AB| = |AC| dir. Bu üçgenin [BC] taban›ndan geçen     
herhangi bir düzlem üzerindeki dik iz düflümünün, bir ikizkenar üçgen oldu¤unu 
gösteriniz.

4 3 cm 

fiekil 3.34
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11. (fiekil 3.35) de, ABCD ve AEFD kare düzlemleri birbirine eflit ve diktir. Karenin     
bir kenar›n›n uzunlu¤u 8 cm oldu¤una göre, DBF üçgenin alan›n› bulunuz. 

12. ‹ki düzlemli bir aç›n›n aç›ortay düzlemine dik olan bir do¤ru, bu aç›n›n yüzleri ile 
eflit aç›lar yapt›¤›n› gösteriniz. 

1 3 . Bir kenar›n›n uzunlu¤u 2 cm olan, düzgün alt›genin içinde bulundu¤u Q düzleminin,
P dik iz düflüm düzlemi ile ölçek aç›s›n›n ölçüsü α d›r. Düzgün alt›genin dik iz      
düflümünün alan› 9 cm2 oldu¤una göre α ölçek aç›s›n›n ölçüsünü bulunuz. 

14. (fiekil  3.36) da, ABCD dikdörtgeni Q düzlemindedir. Dikdörtgenin [AB] kenar›,      
düzlemlerin ara kesitine paralel olup, |BC| = 2 |AB| = 16 cm dir.  ABCD dikdörtgeninin,
P düzlemi  üzerindeki dik iz düflümü karedir. Buna göre, P ve Q düzlemleri 
aras›ndaki ölçek aç›n›n ölçüsü kaç derece oldu¤unu bulunuz.  

fiekil 3.35

fiekil 3.36
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15. Bir karenin, bir kenar›na paralel olan ve kare düzlemi ile 30° lik aç› yapan bir 
düzlem üzerindeki dik iz düflümünün alan› 162 cm2 oldu¤una göre, karenin çevresi 
kaç cm oldu¤unu bulunuz. 
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TEST III

1.  Afla¤›daki önermelerin hangisi yanl›flt›r?

A) Bir do¤ru bir P düzlemine dikse, bu do¤runun P düzlemi üzerindeki dik iz
düflümü,bir do¤rudur.

B) Paralel iki do¤runun bir düzlem üzerindeki dik iz düflümleri birbirine paraleldir.
C) Bir üçgenin, paralel düzlemler üzerindeki dik iz düflümleri farkl›d›r.
D) Bir fleklin bir do¤ruya göre simetrisi, kendisine eflittir.

2. P ve Q gibi iki düzlem ile, P düzlemi üzerindeki bir ABCD karesi veriliyor. Q
düzleminde ABCD karesinin dik iz düflümü A′B′C′D′ olsun. Afla¤›daki hangi 
durumda, ABCD karesi ile, A′B′C′D′ karesinin alanlar› farkl› olur? 

A) ABCD karesinin dört kenar›, Q düzlemine paralel ise,
B) ACD karesinin üç kenar›, Q düzlemine parelel ise, 
C) ABCD karesinin ard›fl›k iki kenar›, Q düzlemine paralel ise,
D) ABCD karesinin sadece bir kenar›  Q düzlemine paralel ise.

3. P ve Q düzlemlerinin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 45° dir. Q düzlemi içindeki 2 cm 
yar›çapl› bir dairenin P düzlemi üzerindeki dik iz düflümünün alan› kaç π cm2 dir.

A) 4
B) 
C) 6
D) 

4.  (fiekil 3. 37) de, ABC üçgeni bir kenar uzunlu¤u 10 cm olan bir eflkenar üçgendir.
Bu üçgenin BC kenar›ndan geçen P düzlemi üzerindeki dik iz düflümü DBC 
üçgenidir.  D aç›s› dik aç› olan, DBC üçgenin alan› kaç cm2 dir?     

4 2 

8 2 

fiekil 3.37

✎
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A) 20
B) 25
C) 30
D) 35

5. Bir P ve Q kesiflen düzlemlerinin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 30° dir. P düzlemi üzerinde 
A noktas› al›n›yor. A noktas›n›n Q düzlemine uzakl›¤› 8 cm oldu¤una göre, A
noktas›n›n düzlemlerin ara kesitine olan uzakl›¤› kaç cm dir?

6.  Bir eflkenar dörtgenin köflegen uzunluklar› 4 cm ve 6 cm dir.  Bu eflkenar dörtgenin      

kendisi ile        radyanl›k aç› yapan bir düzlem üzerindeki dik iz düflümünün alan›

kaç cm2 dir?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 12

7.  (fiekil 3. 38) deki ABCD karesinin bir kenar›n›n uzunlu¤u 12 cm dir. Kare düzlemi
ile P düzleminin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 60° oldu¤una göre, karenin P düzlemi 
üzerindeki ik iz düflümünün çevresi kaç cm dir?

A) 4                            
B) 4 3                       
C) 6                            
D) 6 3                       

π
6

  

fiekil 3.38
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A) 12
B) 18
C) 32
D) 36

8. Alan› 60 π cm2 olan P düzlemindeki bir dairenin, Q düzlemi üzerindeki dik iz düflümünün

alan›

A) 30
B) 45
C) 60
D) 75 

9. (fiekil 3.39) da, bir kenar›n›n uzunlu¤u 6 cm olan ABC üçgenin, G noktas› üçgenin 
a¤›rl›k merkezidir. ABC eflkenar üçgeninin içinde bulundu¤u düzleme, [EG]

dikmesi çiziliyor.

30 2 π cm2 ise,  P ve Q düzlemlerinin ölçek aç›s›n›n ölçüsü  kaç derecedir?  

s EDG  = 60° oldu¤una göre, EG  kaç cm dir?    

fiekil 3.39

A) 2                
B) 2 3          
C) 4                
D) 4 3          
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10. P düzleminin d›fl›nda bir [AB] do¤ru parças›n›n, P düzlemi üzerindeki dik iz 
düflümü [A′B′] do¤ru parças›d›r.  |AB| = 8 cm ve |A′B′| = 4 cm oldu¤una göre, AB 
do¤rusunun P düzlemi ile yapt›¤› aç›n›n ölçüsü kaç derecedir?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 75

11. Kesiflen P ve Q düzlemlerinin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 30° dir. P düzleminde alan› A
olan bir fleklin, Q düzlemindeki dik iz düflümünün alan› A′ dür. Alan› A olan fleklin 
Q düzlemindeki dik iz düflümünün alan›n›, A′ alan›na ba¤l› olarak de¤eri nedir?  

12. (fiekil 3.40) da, [AH] ⊥ P ve d do¤rusu T noktas›nda 0 merkezli çembere te¤ettir.
[AB] ⊥ d oldu¤una göre, flekilde kaç tane dik aç› vard›r?

A)  2
B) 3
C) 4
D) 5

fiekil 3.40

A) 
A′
3

                          

B) 
A′
3

                          

C) 3
3

 A ′                   

D) 
2 3A′

3
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13. Kesiflen P ve Q düzlemlerinin ölçek aç›s› α d›r. P düzlemi üzerinde, bir kenar›n›n 
uzunlu¤u a cm olan bir düzgün alt›genin,  Q düzlemi üzerindeki dik iz düflümünün 

alan›n›n

A) 30
B) 45
C) 60
D) 75

14. (fiekil 3.41) de, d do¤rusu P düzlemi üzerindedir. [AH] ⊥ P ve  [HB] ⊥ d dir.

|AH| = 6 cm, |HB| = 7 cm  ve  |BC| = ise, |AC| kaç cm dir?

A) 15
B) 18  
C) 22
D) 25

15. Bir çemberin bir düzlem üzerindeki iz düflümü, afla¤›dakilerden hangisi olamaz?

A) çember
B) Elips
C) Do¤ru parças›
D) Nokta

3 6 a2

4
 olmas› için α aç›s›n›n ölçüsü kaç derece olmal›d›r?   

6 15  cm 

fiekil 3.41
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16. ‹ki düzlemin ara kesit do¤rusu üzerinde al›nan bir noktadan, ara kesit do¤rusuna 
çizilen dikmeler için, afla¤›dakilerden hangisi kesinlikle do¤rudur? 

A) Çizilen dikmeler, ayn› düzlem içindedir
B) Çizilen dikmeler, verilen düzlemlere diktir.
C) Çizilen dikmelerden ikisi paraleldir.
D) Çizilen dikmeler, birbirine diktir.

17. (fiekil 3. 42) de, P düzlemi üzerinde ABCD karesi ve d›fl›nda bir E noktas› veriliyor.
E noktas›ndan P düzlemine dik [DE] do¤ru parças› çiziliyor. |EC| = 8 cm ve karenin 
bir kenar›n›n uzunlu¤u 6 cm oldu¤una göre, |DE|  kaç cm dir?

18. P ve Q düzlemleri 45° lik ölçek aç›s›yla kesiflmektedir. P düzlemi üzerindeki A nok     

tas›ndan Q düzlemine uzakl›¤›                 oldu¤una göre, A noktas›n›n düzlemlerin

ara kesit do¤rusuna  uzakl›¤› kaç cm dir? 

A) 14
B) 16
C) 18
D) 20

fiekil 3.42

A) 15                       
B) 2 7                       
C) 34                       
D) 5 2                       

10 2 cm  
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19. (fiekil 3. 43) de, P düzlemi d›fl›ndaki A noktas›ndan düzleme, [AB] dikmesi çiziliyor. 

P düzlemi üzerindeki BCD üçgeninde, [BC] ⊥ [CD] ve

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12

20. Yer düzlemi ile 60° lik aç› yapan kare fleklindeki bir cismin gölgesinin alan› 32 cm2 d i r.
Bu karenin bir kenar›n›n uzunlu¤u kaç cm dir?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12

s BAC  = 45 dir.  AC  = 10 2 cm     

ve CD  = 8 cm oldu¤una göre, BD  kaç cm dir?    

fiekil 3.43


