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 ÜN‹TE V

A) GEOMETR‹K C‹S‹MLER‹N YÜZEY ALANLARI
a) Dik Piramidin Yüzey Alan›
b) Dik Dairesel Koninin Yüzey Alan›
c) Kürenin Yüzey Alan›

ALIfiTIRMALAR
ÖZET
TEST V-I

B) GEOMETR‹K C‹S‹MLER‹N HAC‹MLER‹
a) Dik Piramidin Hacmi
b) Dik Dairesel Koninin Hacmi
c) Kürenin Hacmi

ALIfiTIRMALAR
TEST V-II

C)  ‹ZDÜZÜMÜ ve ÇOK YÜZLÜLER
a) Perspektif Çizimi
b) Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri

ALIfiTIRMALAR
ÖZET
TEST V-III
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Bu bölümü kavrayabilmek için;
* Aç›klamalar› dikkatle okuyunuz
* Örnekleri dikkatlice inceleyiniz ve 8. s›n›f matematik ders kitaplar›ndan çözülmüfl 

örnekleri anlamaya çal›fl›n›z.
* Uyar›lar› dikkate al›n›z. 
* Konularla ilgili de¤iflik kaynaklardan  sorular çözünüz.
* Çözemedi¤iniz sorular için çevrenizdeki bilenlerden yard›m al›n›z. 

Bu bölümü çal›flt›¤›n›zda;
* Dik piramidin yüzey alan›n›n ba¤›nt›s›n› oluflturabilecek,
* Dik dairesel koninin yüzey alan›n›n ba¤›nt›s›n› oluflturabilecek,
* Kürenin yüzey alan›n›n ba¤›nt›s›n› oluflturabilecek,
* Geomerik cisimlerin yüzey alanlar› ile ilgili problemleri çözebilecek ve kurabilecek, 
* Geometrik cisimlerin yüzey alanlar›n› strateji kullanarak tahmin edebilecek, 
* Dik piramidin hacim ba¤›nt›s›n› oluflturabilecek, 
* Dik dairesel koninin hacim ba¤›nt›s›n› oluflturabilecek, 
* Kürenin hacim ba¤›nt›s›n› oluflturabilecek,
* Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözebilecek ve kurabilecek,
* Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji kullanarak tahmin edebilecek,
* Bir küpün, bir prizman›n belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini 

yapabilecek, 
* Çok yüzlüleri s›n›fland›rabilecek,
* Bir düzlem ile geometrik cismin ara kesitini belirleyebilecek ve infla edebilecek 

siniz 

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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ÜN‹TE V
A) GEOMETER‹K C‹S‹MLERDE ÖLÇME ve PERSPEKT‹F
Piramit, Koni ve Kürenin Alan›
Dik Primadin Yüzey Alan›
Kare dik piramidin yüzey alan›n› hesaplamak için taban alan› ile yan yüzleri

oluflturan üçgensel bölgelerin alanlar›n› toplamal›y›z.

Kare piramidin taban› kare oldu¤undan taban alan›: a. a = a2

Piramidi oluflturan yan yüzlerdeki bir üçgensel bölgenin alan›:

Kare dik piramidin üçgensel bölge alan› 4 tane yan yüzü

oldu¤undan yanal yüzeyin alan›:

a . h
2

 ' dir.  

4 . ah
2

  = 2. ah'd›r. 
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ÇÖZÜM
Taban alan› = a2 = 52 = 25 cm2

Yan yüzlerin alan› = 2. a. h = 2. 5.10 = 100 cm2

Kare piramidin yüzey alan› = Taban alan› + yan yüzlerin alan›
= 25 + 100
= 125 cm2 dir.

ÖRNEK 
Taban çevresinin uzunlu¤u 60 cm ve yan yüzünün yüksekli¤i 20 cm olan kare dik

piramidin yüzey alan›n› hesaplay›n›z. 

ÇÖZÜM 
Taban› kare oldu¤u için, taban›n›n bir kenar uzunlu¤u 
60: 4 = 15 cm’dir.
Taban alan› = 152 = 225 cm2

Yan yüzlerin alan› = 2. 15.20 = 600 cm2

Kare piramidin yüzey alan› = 225 + 600 = 825 cm2 dir.

Piramidin yüzey alan›, taban alan› ile yanal yüzlerinin alanlar›  toplam›d›r.

Kare piramidin yüzey alan› = a2 + 2ah  olur.

Piramidin yüzey alan› = taban alan› + yanal yüzeyin alan›’d›r.

ÖRNEK 
Taban kenar›n›n uzunlu¤u 5 cm ve yan yüzünün yüksekli¤i 10 cm olan kare dik

piramidin yüzey alan›n› hesaplayal›m. 
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ÖRNEK 
Taban› ve yan yüzleri eflkenar üçgen olan ve bir ayr›t›n›n uzunlu¤u 20 cm olan

üçgen dik piramidin yüzey alan›n› bulal›m. 

ÇÖZÜM 
Üçgen dik piramidin 4 yüzü oldu¤undan ve tüm yüzleri eflkenar üçgen oldu¤u için

bir yüzünün alan›n› bulup 4 ile çarpal›m.

Bir kenar› 20 cm olan eflkenar üçgensel bölgenin alan›n› hesaplayabilmek için
yüksekli¤ini bulmal›y›z.

Yüksekli¤i bulabilmek için pisagor ba¤›nt›s›n› kullanal›m.

(20)2 = h2 + 102

400 = h2 + 100
h2 = 300

h = 10 3 cm   olur. 
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Bir kenar›n›n uzunlu¤u 20 cm, yüksekli¤i                 olan eflkenar üçgenlerden
oluflan piramidin alan›n› bulal›m.

ÖRNEK 
Taban çevresinin uzunlu¤u 40 cm olan kare dik piramidin yüksekli¤i 12 cm 

oldu¤una göre, yüzey alan›n› hesaplayal›m. 

ÇÖZÜM 
Taban› kare oldu¤u için bir kenar›n›n uzunlu¤lu 40 : 4  = 10 cm dir.
B taban›n orta noktas› oldu¤undan 

10 3 cm 

Üçgenin alan› = 20. 10 3
2

 = 100 3 cm  

Piramidin yüzey alan› = 4 . 100 3 = 400 3 cm2 dir.  

BC = 10
2

 = 5 cm'dir.   
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Piramidin taban alan› = 102 = 100

Piramidin yan yüzünün alan› = 2. 10.13 = 260 cm2

Piramidin yüzey alan› = 100 + 260 = 360 cm2 dir.

ALIfiTIRMALAR

1. Yüksekli¤i 12 cm olan taban kenar uzunlu¤u 10 cm olan kare dik piramidin alan›n› 
hesaplay›n›z.

2. Taban çevre uzunlu¤u 80 cm ve yan yüzleri eflkenar üçgen olan kare dik piramidin 
alan›n› hesaplay›n›z.

3. Yanal yüz alan› 96 cm2 ve yan yüz yüksekli¤i 6 cm olan kare dik piramidin taban 
alan›n› hesaplay›n›z. 

|AC|2 = 122 + 52

|AC|2 = 144 + 25
|AC|2 = 169
|AC| = 13 cm olur.

ABC dik üçgeninde;
pisagor ba¤›nt›s›n› kullanarak |AC|’nu bulal›m. 
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Aç›n›m› verilen dik dairesel koninin yüzey alan›:

Dik Dairesel Koninin Yüzey Alan›

Taban alan + yanal alan = π r2 + πa2 α
360°
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Taban çap› 30 cm olan koninin yar›çap› 15 cm’dir.

ÖRNEK 
Taban çap› 30 cm, yüksekli¤i 20 cm olan dik koninin yüzey alan›n› hesaplayal›m.

ÇÖZÜM 

ÇÖZÜM

ÖRNEK 
Afla¤›da aç›n›m› ve ölçüleri verilen dik koninin yüzey alan›n› hesaplayal›m. π’yi

3 olarak alal›m. 

Daire kesmesinin alan› = π a2 α
360°

 = 3 .62 . 120
360

 = 36 cm2   

Dairenin alan› = πr2 = 3 . 22 = 12 cm2  

Koninin yüzey alan› = 36 + 12 = 48cm2 dir.  
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Koninin yanal yüzeyini oluflturan daire kesmesine ait merkez aç› verilmemifltir.
Yüzey alan›n› bulmak için daire kesmesine ait çember parças›n›n uzunlu¤u (Ç1), 
çemberin uzunlu¤una (Ç2) oranlar›z. 

Daire kesmesine ait çember parças›n›n uzunlu¤u, koninin taban çevresine eflittir.
π’yi 3 alal›m.

Ç1 = 2πr = 2. 3. 15 = 90 cm
Büyük çemberin uzunlu¤u;
Ç2 = 2πr , a = 2. 3 . 25 = 150 cm

Koninin yanal alan›, 1125cm2 dir.

Koninin taban alan› πr2 = 3.225 = 675 cm2

Koninin yüzey alan› = 1125 + 625 = 1800 cm2 olur.

Yüksekli¤i 20 cm olan koninin ana do¤rusu (a), Pisagor ba¤›nt›s›ndan;
a2 = 202 + 152

a2 = 400 + 225
a2 = 625
a = 25 cm olur.

Koninin aç›n›m›n› çizerek yanal yüz alan›n› bulal›m.

Daire kesmesinin alan›: πr2 . Ç1

Ç2
 = 3 25 2 . 90

150
  = 1125  cm2   
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Afla¤›da aç›n›m› verilen koninin yüzey alan› = taban alan› + yanal alan›

πr2 + πa 2 . ÇM 2

ÇM 1
 = πr2 + πa 2 . 2πr

2πa
   =    πr2 + πar  

ÖRNEK 
Ana do¤rusunun uzunlu¤u 15 cm, taban yar›çap›n›n uzunlu¤u 8 cm olan dik daire-

sel koninin yan yüz alan›n› ve yüzey alan›n› bulal›m (π’yi 3 alal›m.).

ÇÖZÜM 

Yan yüz alan›; Ya = πra = 3. 8. 15 = 360
Taban alan›; Ta = πr2 = 3. 64 = 192
Yüzey alan› = Taban alan› + Yan yüz alan›

= πr2 + πra
= 192 + 360
= 552 cm2 dir.
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ÖRNEK  
Yan yüz alan› 131,88 cm2, taban yar›çap›n›n uzunlu¤u 6 cm olan dik dairesel

koninin ana do¤rusunun uzunlu¤unu hesaplayal›m (π’yi 3,14 alal›m.).

ÇÖZÜM
Ya = πra ⇒ 131,88 = 3,14 . 6. a

131,88 = 18,84. a
a = 7 cm olur.

ALIfiTIRMALAR
1. Ana do¤rusunun uzunlu¤u 10 cm, taban yar›çap›n›n uzunlu¤u 8 cm olan dik daire

sel koninin yüzey alan›n› hesaplay›n›z (π’yi 3 al›n›z.).

2. Afla¤›da verilen koninin aç›n›m›n› çiziniz.

3. Afla¤›da aç›n›m› verilen dik koninin yanal alan›n›n, taban alan›na oran›n› bulunuz. 

4. Yanal alan› 70π cm2, ana do¤rusunun uzunlu¤u 7 cm olan dik koninin taban 
yar›çap›n›n uzunlu¤unu bulunuz. 
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Kürenin Yüzey Alan›

Yar›çap› r olan kürenin yüzey alan›, en büyük daresinin alan›n›n 4 kat›d›r.
Kürenin yüzey alan› 4πr2

ÖRNEK 
Çap› 51 cm olan deniz topunun yüzey alan›n› hesaplayal›m. (π = 3,14 alal›m.)

ÇÖZÜM 
Yar›çap› 51: 2 = 25,5
Deniz topunun yüzey alan›; 4πr2 = 4 . (3,14) . (25,5)2 = 8,167 cm2 olur.

ÖRNEK 
Büyük dairelerden birinin çevresi 219,8 cm olan kürenin yüzey alan›n› hesapla

yal›m. (π’yi 3,14 alal›m).

ÇÖZÜM
Büyük dairenin yar›çap›n› bulal›m.
Çevre = 2πr = 219,8 = 2 . (3,14) . r r = 35 cm

Kürenin yüzey alan›; 4πr2 = 4 . 3,14 . (35)2 = 15386 cm2 olur.
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ÖRNEK 
Yar›çap› 10 cm olan kürenin merkezinden 8 cm uzakl›kta olan küçük dairenin

alan›n› bulal›m (π’yi 3 alal›m.)

ÇÖZÜM 

r = 10 cm |MM′| = 8 cm
Küçük dairenin yar›çap› r1 dir.

MM′A dik üçgeninden,
|MA|2 = |MM′| + |M′A|
102 = 82 + r1

2

r1
2 = 36

r1 = 6 cm’dir.

Küçük dairenin alan›;
A = πr2 = 3.62 = 108 cm2 olur.
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ALIfiTIRMALAR
1. En büyük çemberinin çevre uzunlu¤u 40π cm olan kürenin yüzey alan› kaç santi-

metrekaredir?

2. Yüzey alan› 192 cm2 olan bir kürenin en büyük çemberinin çevresinin uzunlu¤u 
kaç santimetredir?

3. 

Çap› 20 cm olan flekildeki yar›m dairenin AB etraf›nda 180° döndürülmesiyle 
oluflan yar›m kürenin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)



MATEMAT‹K 8

228

16 m yüksekli¤inde ve taban ayr›t› 24 m olan kare dik piramit fleklinde bir ifl
merkezinin bütün yan düzleri camla kaplanacakt›r. Bunun için kaç metrekare cam 
kullan›l›r?

P roblemi Anlayal›m 
Verilenler: 
‹fl merkezinin yüksekli¤i = 16 m
Taban ayr›t›n›n uzunlu¤u = 24 m

‹stenen:
‹fl , merkezinin yan yüzlerinin alan› 

Plan Yapal›m
Kare dik piramidin yan alan›n› bulal›m. Böylece bu ifl merkezi için kaç metrekare

cam kullan›laca¤›n› bulal›m.

P roblemi Çözelim

P roblem Çözelim ve Kural›m
1)
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Pisagor ba¤›nt›s›ndan yan yüz yüksekli¤ini bulal›m.
h2 = 162 + 122

h2 = 256 + 144
h2 = 400
h = 20 cm

Bu ifl merkezi için 960 m2 cam kullan›l›r.

Kontrol
‹fllemleri hesap makinesi kullanarak sonucun do¤rulu¤unu kontrol ediniz.

2)

Bir firma, yukar›da ölçüleri verilen yar›m küre ve silindirden oluflan özel plastik su 
deposu üretmektedir. Bu firma 200 tane su deposu için en az kaç metrekare plastik 
kullan›r?

P roblemi Anlayal›m
Verilenler
Yar›çap› 1,5 m olan iki yar›m küre ve yar›çap› 1,5 m yüksekli¤i 4 m olan silindir

fleklindeki su deposu. 

‹stenen
200 tane su deposu için kaç metrekare özel plastik kullan›laca¤› soruluyor.

Plan yapal›m
Problemi çözmek için önce bir su deposunun yüzey alan›n› bularak 200 tane su

deposu için kaç metrekare özel plastik kullan›laca¤›n› hesaplamal›y›z.

Plan› Uygulayal›m
Su deposu iki yar›m küre ve bir silindirden olufltu¤una göre, iki yar›m küreyi bir

küre  olarak düflünebiliriz.
Kürenin yüzey alan› =  4πr2 = 4. (3,14) . (1,5)2 = 28,26m2

Silindirin yanal alan› = 2πrh = 2. (3,14) . (1,5) . 4 = 37,68m2
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Bir su deposunun yüzey alan› = 28,26 + 37,68 = 65,94 m2

200 tane su deposunun yüzey alan› = 200 . (65,94) = 13188m2

200 tane su deposu için 13188 m2 özel plastik gerekir.

Kontrel Edelim 
‹fllemleri hesap makinesi kullanarak sonucun do¤rulu¤unu kontrol ediniz. 

ALIfiTIRMALAR
1. 

Eren, kartondan taban çap› 12,5 cm, yüksekli¤i 24 cm olan dik dairesel koni 
fleklinde 250 tane flapka yapacakt›r. Bu flapkalar için en az kaç metrekare karton 
kullan›r?

2. Afla¤›da ölçüleri verilen flekil dik dairesel koni ve silinirden oluflmufltur. fieklin 
yüzey alan›n› bulunuz. 
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4. Afla¤›da ölçüleri verilen flekil yar›m küre ve dairesel dik koniden oluflmufltur.
fieklin yüzey alan›n› bulunuz. 

3. Afla¤›da ölçüleri verilen flekil küp ve kare dik piramitten oluflmufltur. fieklin yüzey 
alan›n› bulunuz. 
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ÖZET

Dik dairesel koninin yüzey alan› = πr2 + πa2

Kare piramitin yüzey alan›n› hesaplamak için taban alan› ile yan yüzleri oluflturan
üçgensel bölgelerin alanlar›n› toplamal›y›z.

Kare piramidin yüzey alan› = a2 + 2ah

α
360°
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Yar›çap› r olan kürenin yüzey alan›, en büyük dairesinin alan›n›n 4 kat›d›r.
Kürenin yüzey alan› = 4πr2 dir.

Afla¤›da aç›n›m› verilen koninin yüzey alan› = πr2 + π. a. r 
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TEST V-I

1. Afla¤›da aç›n›m› ve ölçüleri verilen kare piramidin yanal alan› kaç santimetre
karedir?

2. Taban kenar› 10 cm olan düzgün beflgen piramidin yanal alan› 300 cm2 oldu¤una 
göre, yan yüz yüksekli¤i kaç santimetredir?

A) 3
B) 6
C) 9
D) 12

3. 

16 cm yüksekli¤inde ve taban ayr›t› 24 cm olan kare dik piramit fleklinde bir ifl 
merkezi infla edilecektir. Bu ifl merkezinin taban›ndan 12 m yükseklikten sonraki 
k›sm›n›n yan yüzleri flekildeki gibi camla kaplanacakt›r. Bunun için kaç metrekare 
cam kullan›l›r?

A) 30            B) 45          C) 90           D) 160

✎
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4. Yanal alan› 72 cm2 ana do¤rusunun uzunlu¤u 6 cm olan dik koninin taban alan› kaç 
santimetrekaredir? (π’yi 3al›n›z.)

A) 16
B) 24
C) 48
D) 60

5. Çap› 22 cm olan bir topun yüzey alan› kaç santimetrekaredir?

A) 138,16
B) 276,32
C) 1519,76
D) 6069,04

6. Büyük dairesinin alan›  432cm2 olan kürenin yar›çap›n›n uzunlu¤u kaç santi
metredir? (π’yi 3 al›n›z.)

A) 6
B) 12
C) 18
D) 36
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Yukar›da verilen KLM dik üçgeninin [KL] etraf›nda 360° döndürülmesiyle oluflan
flekil afla¤›dakilerden hangisidir?

A)   B) 

7.

C) D) 
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P‹RAM‹T, KON‹ ve KÜREN‹N HACM‹
Dik Piramitin Hacmi
Piramitlerin tabanlar›na göre isimlendirildiklerini hat›rlayal›m.

Dik piramidin hacmi, efl tabana ve yüksekli¤e sahip prizman›n hacminin üçte
biridir.

Dik piramidin hacmi = Taban alan›. Yükseklik
3
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ÖRNEK 

Yukar›da verilen üçgen piramidin taban› kenar uzunlu¤u, 12 cm olan eflkenar
üçgendir. Bu piramidin yüksekli¤i 8 cm oldu¤una göre, hacmi kaç santimet-reküptür?

ÇÖZÜM 
Piramidin hacmi, taban alan› ile yüksekli¤inin çarp›m›n›n üçte biridir. Taban›n bir

kenar› 12 cm olan eflkenar üçgenin alan›n› hesaplayal›m. Eflkenar üçgenin yüksekli¤ini
Pisagor ba¤›n›t›s› kullanarak bulal›m. 

122 = h2 + 62

h2 = 144 - 36
h2 = 108

h = 6 3 cm   

Taban alan› = 12 . 6 3
2

 = 36 3    

Piramidin hacmi = 36 3 . 8
3

 = 96 3 cm3   olur.   
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ÖRNEK 

Yukar›da verilen kare piramidin taban kenar›n›n uzunlu¤u 15 cm ve yüksekli¤i 10
cm oldu¤una göre, hacmi kaç santimetreküptür?

ÇÖZÜM
Piramidin hacmi taban alan› ile yüksekli¤inin çarp›m›n›n üçte biridir.
Taban alan› = 152 = 225

Piramidin hacmi = 225 .10
3

 = 750 cm2   olur. 
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ÖRNEK 

Taban alan› 56 cm2 flekildeki alt›gen piramidin yüksekli¤i 15 cm2 oldu¤una göre
hacmi kaç santimetreküptür?

ÇÖZÜM

Piramidin hacmi = taban alan› . yükseklik
3

 = 56 . 15
3

  = 280 cm3 olur.   
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Dik Dairesel Koninin Hacmi 
Bir dik koninin hacmi, efl taban ve efl yüksekli¤e sahip silindirin hacminin üçte-

biridir.

Taban yar›çap›  r ve yüksekli¤i h olan dik koninin hacmi,

ÖRNEK 

Hacim = Silindirin hacmi
3

 = πr2h
3

   olur.   

Yukar›da verilen dik dairesel koninin hacmini bulal›m (π’yi 3 al›n›z.).
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ÖRNEK 
Afla¤›da verilen dik dairesel koninin hacmini bulal›m (π’yi 3 al›n›z.).

ÇÖZÜM

202 = 162 + h2

h2 = 400 - 256
h2 = 144
h = 12 cm

ÇÖZÜM
Taban yar›çap›, cisim yüksekli¤i ve ana do¤ru taraf›ndan oluflturulan üçgen bir dik

üçgendir.

Pisagor ba¤›nt›s›ndan cisim yüksekli¤ini bulal›m. 

Hacim =  V =  πr2h
3

  = 3 . 62 . 15
3

  = 540 cm3  olur.     
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fiimdi dik dairesel koninin hacmini hesaplayal›m. 

Taban çevresi = 2πr
94,2 = 2. 3,14 . r
r = 15 cm 

ÖRNEK 
Taban çevresi 94,2 cm olan koninin yüksekli¤i 18 cm’dir. Bu koninin hacmini

bulal›m. 

ÇÖZÜM 

Hacim =  V =  πr2h
3

  = 3 . 162 . 12
3

  = 3072 cm3  olur.      

V = πr2 h
3

   

   = (3,14) . 152 . 18
3

  

   = 4239 cm3  olur. 
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Kürenin Hacmi 
Küre yüzeyi ile s›n›rlanan kapal› bölgenin hacmine kürenin hacmi denir.

Kürenin hacminin bulunabilmesi için yar›çap uzunlu¤unun bilinmesi yeterlidir.

ÇÖZÜM 

ÖRNEK 
Yar›çap› 15 cm olan kürenin hacmini hesaplayal›m. 

Kürenin Hacmi = 4
3

 πr3 tür. 

Kürenin Hacmi = 4
3

 . 3,14  . 153 = 14 130 cm3 olur. 
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ÖRNEK 
En büyük çemberinin çevresi 54 cm olan kürenin hacmini hesaplayal›m (π’yi 3 al›n›z).

ÇÖZÜM 
En büyük çemberin yar›çap› kürenin yar›çap›d›r.

2πr = 54

2 . 3 . r = 54

r = 9 cm 

ÖRNEK 
Çap› 24 cm olan küre fleklindeki bir akvaryumun                      dolduruldu¤unda  

alaca¤› suyun kaç litre oldu¤unu bulal›m. 

ÇÖZÜM 
Çap› 24 cm ise yar›çap› 12 cm olur.

Kürenin hacmi = 4
3

 πr3   

= 4
3

 . 3 . 93   

= 2916 cm olur.  

4
5

 ′ü  su ile  

Kürenin Hacmi : 4
3

 πr3 = 4
3

 3,14  . 123 = 7234,56 cm3  tür. 

Kürenin 4
5

'ü su doldurulaca¤› için  7234,56. 4
5

 = 5787,648 cm3  

= 5, 787648 dm3   
= 5,787648 L
≅ 6 L 
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2. Afla¤›daki eflkenar dörtgen piramidin hacmini bulunuz.

ALIfiTIRMALAR

1. Afla¤›da verilen üçgen prizman›n yüzey alan›n› ve hacmini bulunuz.

3. Bir kare dik piramidin taban alan› 256 cm2, yanal yüzey alan› 384 cm2 oldu¤una 
göre hacmini bulunuz? 

4. Taban› düzgün alt›genden oluflan dik piramidin cisim yüksekli¤i 20 cm ve bir
kenar›n›n  uzunlu¤u 8 cm oldu¤una göre hacmini bulunuz. 



MATEMAT‹K 8

247

5. Afla¤›daki ABC dik üçgeni [AB] dik kenar› etraf›nda 180° döndürüldü¤ünde 
oluflan cismin hacmini bulunuz (π’yi 3 al›n›z.).

6. Yar›çap› 5 cm yüksekli¤i 8 cm olan dik koninin hacmini bulunuz (π”yi 3 al›n›z.).

7. Bir dik koninin taban alan› 27 cm2 ve hacmi 108 cm3 oldu¤una göre yüksekli¤ini 
bulunuz. 

8 . Hacmi 240  cm3 ve yar›çap› 4 cm olan dik koninin yüksekli¤ini bulunuz (π’yi 3 
a l › n › z . ) .

9. Büyük  çemberinin alan› 48 cm2 olan kürenin hacmini bulunuz (π’yi 3 al›n›z.).

10. Yar›çaplar› oran›       olan iki kürenin hacimleri oran›n› bulunuz. 2
7
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ÖZET

Dik piramidin hacmi, efl tabana ve yüksekli¤e sahip prizman›n hacminin üçte
biridir.

Bir dik koninin hacmi, efl tabana ve yüksekli¤e sahip silindirin hacminin üçte
biridir.

Küre yüzeyi ile s›n›rlanan kapal› bölgenin hacmine kürenin hacmi denir.

Dik piramidin hacmi = Taban alan› . yükseklik
3

     

Dik dairesel koninin  hacmi = Silindirin Hacmi
3

  = π. r2h
3

    

Kürenin  hacmi   = 4
3

 . π .r3 tür.  
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TEST V-II

1. Hacmi 360 cm3 olan dikdörtgen dik piramidin taban›n›n kenar uzunluklar› 6 cm  ve
12 cm oldu¤una göre, cisim yüksekli¤i kaç santimetredir?

A) 5
B) 10
C) 12
D) 15

2. 

Yukar›da verilen kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür?

A) 100
B) 200
C) 300
D) 400

3. Bir koni ile bir kürenin yar›çap uzunluklar› ve hacimleri eflittir. Buna göre koninin 
yüksekli¤i yar›çap›n›n kaç kat›d›r?

A) 5
2

              B) 3         C) 7
2

            D) 4     

✎
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4. 

Yukar›da verilen dik dairesel koninin  hacmi kaç santimetredir?

A) 225
B) 235,5
C) 675
D) 706,5

5. Hacmi 810 cm3 ve taban alan› 243 cm2 olan dik dairesel koninin yüksekli¤i kaç 
santimetredir?

A) 3
B) 6
C) 9
D) 18

6. Bir dik silindirin taban yar›çap› iki kat›na ç›kar›l›r ve yüksekli¤i yar›ya 
düflürülürse, bu silindirin hacminde nas›l bir de¤iflme olur? 

A) ‹ki kat artar.
B) Dört kat artar
C) Yar›s› kadar artar.
D) Yar›s› kadar azal›r.
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7. 

Yu k a r›daki kutunun hacminin 2 kat› büyüklü¤ündeki kutu afla¤›dakilerden hangisidir?
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8. Afla¤›da, aç›k flekilleri verilen dik konilerden hangisinin hacmi, üzerindeki 
verilenlere göre bulunamaz (π’yi 3 al›n›z.)?

9. Büyük çemberinin çevresi 30 cm olan kürenin hacmi kaç santimetreküptür         
(π’yi 3   al›n›z.)? 

A) 100
B) 125
C) 250
D) 500
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10. Hacmi 64 cm3 olan küp içerisine yerlefltirilebilecek koninin hacmi en fazla kaç 
santimetreküptür (π’yi 3 al›n›z.)?

A) 8
B) 16
C) 24
D) 32

11. Bir kürenin çap› 4 kat büyütüldü¤ünde yeni kürenin hacmi, ilk kürenin hacminin 
kaç kat› olur?

A) 64
B) 128
C) 240
D) 512
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❂

❂
➠

‹zdüflümü ve Çok Yüzlüler

Perspektif, iki boyutlu bir yüzeyde cisimleri üç boyutlu gösterebilme sistemidir.
Perspektifte cisimler bizden uzaklaflt›kça küçülmüfl ve renkleri solmufl gibi görünür.
Yak›n olan cisimler uzaktakinden daha  büyük ve ayr›nt›l› gözükürler.

Zeminin bitti¤i yerde, gökyüzüyle birleflen çizgiye “ufuk çizgisi”, g ö z ü m ü z d e n
uzaklaflt›kça birlefliyormufl gibi görünen çizgilere “kaybolunan do¤rular”, kaybolunan
do¤rular›n birlefliyormufl gibi göründü¤ü noktaya da “kaybolunan nokta” denir.

Bir Nokta Persfektifi
Perspektif çizim yap›lan cismin ön yüzü, çizimin yap›ld›¤› düzleme paralel ise bu

perspektif çizim tipine bir nokta perspektifi denir.

Bir nokta perspektifinde cismin ayr›tlar› tek bir noktaya giderek kaybolur.

Kaybolunan nokta, prizmaya sa¤dan bak›ld›¤›nda ufuk çizgisi üzerinde ve priz-
man›n sa¤›nda, soldan bak›ld›¤›nda ise solundad›r. Bu durum prizmaya alttan ve üstten
bak›ld›¤›nda de¤iflmez. 
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ÖRNEK 
Afla¤›daki flekildeki binalar ve yol bir noktada kayboldu¤u için bir nokta 

perspektifidir.

* Dikdörtgenin üst taraf›na dikdörtgene paralel olacak flekilde yatay bir do¤ru çizelim. 

* Kutunun ön yüzü için ka¤›t düzlemine bir dikdörtgen çizelim.

ÖRNEK
* Perspektif çizimi yap›lacak kutunun ön yüzü ile üst taban› görünecek flekilde 

yerlefltirelim. 



MATEMAT‹K 8

256

* Belirledi¤imiz noktaya, dikdörtgenin dört köflesinden, noktal› do¤ru parçalar› çizelim. 

* Noktal› do¤ru parçalar› aras›nda kalacak ve yatay do¤ruya paralel olacak flekilde 
do¤ru parças› çizip kutunun üst taban ayr›tlar›n› olufltural›m.

* Dikdörtgenin taban›n orta noktas› hizas›nda olacak flekilde, do¤ru üzerinde bir 
nokta belirleyelim.
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* Fazlal›klar› silerek çizimi tamamlayal›m. 

* Ka¤›t düzlemine paralel olan cisme önden bakmak yerine sa¤dan ve soldan da 
bak›labilir. Bu cismin ön yüzü, tabanlar›ndan biri ve bak›lan taraftaki (sa¤daki 
veya soldaki) yüzünden baflka yüzünün görünmemesi demektir. Bu durumda 
cismin perspektif çizimi, kaybolunan noktan›n bak›fl yönüne do¤ru kaymas› gerek
ti¤ine dikkat edilerek gerçeklefltirilir.

ÖRNEK 

* Arkada sakl› duran di¤er dikey ve yatay do¤ru parçalar›n› noktal› olarak çizelim.

Yukar›daki kutunun sa¤dan ve üsten görünümü verilmifltir. Kutunun perspektif 
çizimini yapal›m.
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* Kutunun ön yüzü için dikdörtgen çizelim.

* Kutuya sa¤dan ve üstten bak›ld›¤› için, dikdörtgenin üst taraf›nda bir do¤ru (ufuk 
çizgisi) belirleriz. Do¤runun üzerinde, dikdörtgenin sa¤ taraf›nda bir nokta (kay
bolunan nokta)  seçeriz. 

Dikdörtgenin köflelerinden kaybolunan noktaya, do¤ru parçalar› (kaybolunan 
do¤rular) çizeriz. 

Üst taban ile sa¤ yan yüz ve arkada kalan ayr›tlar› çizeriz.
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Fazlal›klar› silerek çizimi tamamlar›z.

Ufuk çizgisi çizimin alt›nda, kaybolunan nokta ise sol tarafa al›n›r. Buna göre
çizim afla¤›daki gibidir.

ÖRNEK 
Afla¤›da sayfa düzlemine paralel olan kutuya sol alttan bak›lmaktad›r. Bu kutunun

perspektif çizimini yapal›m.
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ÖRNEK  
Afla¤›daki kutuya önden bak›lmaktad›r. Bu kutunun perspektif çizimini yapal›m. 

Ufuk çizgisi çizimin üstünde, kaybolunan nokta ise ortadan al›n›r. Buna göre çizim
afla¤›daki gibidir.

‹ki Nokta Perspektifi

ÖRNEK
Afla¤›daki kutunun perspektif çizimini yapal›m.

* Perspektif çizimini yapaca¤›m›z kutunun ayn› köfleden kesiflen üç yüzünden üst 
taban ile sa¤ ve sol yan yüzü görünmektedir. Buna göre çizimi yapal›m.
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* Kutunun, ka¤›t düzlemine paralel olmayan ön yüzündeki ayr›t için dikey bir do¤ru
parças› çizelim. 

* Do¤ru parças›n›n üst taraf›na yatay bir do¤ru parças› çizip iki kaybolunan nokta
belirleyelim. Dikey do¤ru parças›n›n uçlar›n›, her iki koybolunan noktaya, kaybolunan
do¤rularla birlefltirelim.

* Kutunun geniflli¤i ve uzunlu¤u için her iki kaybolunan nokta ile kaybolunan
do¤rular aras›na dikey do¤ru parçalar› çizelim.
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* Fazlal›klar› silerek çizimi tamamlayal›m. 

ÖRNEK 
Afla¤›daki kutunun perspektif çizimini yapal›m.

* Kutunun arkas›nda kalan görünmeyen ayr›tlar›n› çizece¤imiz do¤rular› çizelim.
Üst taban› ve görünmeyen yüzleri olufltural›m. 



MATEMAT‹K 8

263

Kutunun ayn› köflede kesiflen üç yüzünden alt yüzü ile sa¤ ve sol yüzü görünmektedir.
Üzerinde iki kaybolunan nokta bulunan do¤ru, küpün alt taraf›nda olur. Buna göre 
perspektif çizim afla¤›daki gibidir.
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❂
Perspektif çizimi yap›lan cismin ön yüzü (sa¤ ve sol yüzlerin kesiflti¤i dikey ayr›t)

çizimin düzlemine paralel de¤ilse perspektif çiziminde iki kaybolunan nokta vard›r. Bu
perspektif çizim tekni¤ine “ iki nokta perspektifi” ad› verilir.

ALIfiTIRMALAR

1. Düzleme paralel olmayan küp fleklindeki bir kutuya üstten ve önden bak›lmaktad›r.
Bu kutunun perspektif çizimini yap›n›z. 

2. Afla¤›da ön yüzleri çizilen prizmalar›n, iflaretlenen kaybolunan noktaya göre 
perspektif çizimlerini yap›n›z. 
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3. Afla¤›da, ön yüz ayr›t› ile belirlenen dikdörtgenler prizmalar›n›n, verilen kaybo
lunan noktalara göre perspektif çizimlerini yap›n›z. 

4. Önden ve yandan görünümü verilen kutunun belli bir mesafeden perspektif
çizimini yap›n›z.
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❂

❂

ÇOK YÜZLÜLER VE ARA KES‹TLER‹   
Çok Yüzlüler
Yüzleri birer çokgensel bölge, ayr›t ve köfleleri ise bu çokgensel bölgelerin kenar

ve köfleleri olan geometrik çizimlere çok yüzlüler denir. Birçok yüzlünün yüzeyi, yüz-
leriyle ayr›tlar›n›n birlefliminden oluflur.

Çok yüzlüler yüz say›lar›na göre adland›r›l›r.

Bütün yüzleri ve bütün ayr›tlar› efl olan çok yüzlülere   “düzgün çok yüzlü” denir.
Bu cisimler platonik cisimler olarak adland›r›l›r.

Çok yüzlünün herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru parças›n›n tamam› çok
yüzlünün içerisinde veya yüzeyinde kal›yorsa   “d›fl bükey” çok yüzlü, çok yüzlünün
herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru parças›n›n tamam› veya bir k›sm› çok yüzlünün
d›fl›nda kal›yorsa   “ iç bükey” çok yüzlü denir.
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* fiekildeki küp A, B ve C noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse oluflan kesit
alan› bir eflkenar üçgendir.

B‹R DÜZLEM ‹LE GEOMETR‹K C‹SM‹N ARA KES‹T‹ 
Küpün Bir Düzlemle Kesiflimi

Bir küpü bir düzlemle kesti¤imizde kesit alan› afla¤›da verilen flekillerdeki gibi
olur.

* fiekildeki küp taban›na dik bir düzlemle kesilirse oluflan kesit alan› bir karedir.

Düzgün                        Düzgün                 Düzgün                      Düzgün                         Düzgün  
Dört yüzlü                    Alt› yüzlü            Sekiz yüzlü                Oniki yüzlü                Yirmidört yüzlü
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* fiekildeki küp A, B, C, D ve E noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse oluflan
kesit alan› bir beflgendir.

A

B

C

D

E

D

* fiekildeki küp |AD| = |DC| = |DB| oldu¤unda A, B ve C noktalar›ndan geçen bir
düzlemle kesilirse oluflan kesit alan› bir eflkenar üçgendir.

* fiekildeki küp A, B, C, D, E ve F noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse oluflan
kesit alan› bir alt›gendir.
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* fiekildeki küp A, B ve C noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse oluflan kesit
alan› bir çeflitkenar üçgendir.

Üçgen Prizman›n Bir Düzlemle Kesiflimi
fiekildeki üçgen prizma A, B ve C noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse

oluflan kesit alan› bir üçgendir.

* fiekildeki üçgen prizma A, B, C ve D noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse
oluflan kesit alan› bir dikdörtgendir.

* fiekildeki üçgen prizma A, B, C ve D noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse
oluflan kesit alan› bir yamuktur.
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* fiekildeki üçgen prizma A, B ve C noktalar›ndan bir düzlemle kesilirse oluflan kesit
alan› bir üçgendir.

* fiekildeki üçgen prizma A, B, C, D ve E noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse
oluflan kesit alan› bir beflgendir.

Kare Piramidin Bir Düzlemle Kesiflimi
* Kare dik piramit paralel bir düzlemle kesilirse oluflan kesit alan› karedir.
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* fiekildeki kare piramit A, B ve C noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse oluflan
kesit alan› bir üçgendir.

* fiekildeki kare dik piramit A, B, C ve D noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse
oluflan kesit alan› bir yamuktur.
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* fiekildeki kare dik piramit A, B, C, D ve E noktalar›ndan geçen bir düzlemle
kesilirse oluflan kesit alan› bir beflgendir.

Üçgen Piramidin Bir Düzlemle Kesiflimi
* Üçgen piramit tabana paralel bir düzlemle kesildi¤inde kesit alan› üçgen olur.

* fiekildeki üçgen dik piramit A, B, C ve D  noktalar›ndan geçen bir düzlemle
kesilirse oluflan kesit alan› bir yamuktur.
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➠

* fiekildeki üçgen dik piramit A, B ve C noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesilirse
oluflan kesit alan› bir üçgendir.

Piramitler tabana paralel bir düzlemle kesildi¤inde, kesit alan› taban› hangi flekil
ise o dur. Kare piramit, kare, üçgen piramit,...

Dik Koninin Bir Düzlemle Kesiflimi
Dik koni taban›na paralel bir düzlemle kesilirse oluflan kesit alan› daire olur.

* Dik koni, tepesinden geçen  tabana dik bir düzlemle kesilirse kesit alan› ikizkenar
üçgen olur.
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fiekildeki yar›m dik konide [CA] ve [CB] ana do¤rudur. Ana do¤ru, çapa eflit olursa
CAB eflkenar üçgen olur.

Kürenin Bir Düzlemle Kesiflimi
Küre bir düzlemle kesilirse oluflan kesit alan› bir daire olur.

Silindirin Bir Düzlemle Kesiflimi 
Dik silindir tabana paralel bir düzlemle kesilirse oluflan kesit alan› bir daire olur.

Dik silindir tabana dik bir düzlemle kesilirse kesit alan› dikdörtgen olur.
Taban çap›n›n, yüksekli¤e eflit olmas› durumunda kesit alan› bir kare olur.
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➠
Bir cismi bir düzlemle kesti¤imizde oluflan çokgenin kenar say›s› en fazla cismin

yüz say›s› kadar olur.
ALIfiTIRMALAR

1. Bir düzlemde kesildi¤inde arakesiti dairesel bölge olan üç cismi çiziniz. 

2. Bir düzlemle kesildi¤inde ana kesiti dikdörtgensel bölge olan üç cismi çiziniz. 

3. Afla¤›da, verilen çok yüzlülerin içbükey mi, d›flbükey mi oldu¤unu belirleyiniz. 
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4. Platonik cisimlerin di¤er çok yüzlülerden fark›n› aç›klay›n›z. 

5. Afla¤›da verilen dik koni ekseninden geçen bir düzlemle kesildi¤inde kesit alan› 
kaç santimetrekare olur (π’yi 3 al›n›z.) ?

7. Yar›çap› 20 cm olan bir küre, bir düzlemle kesildi¤inde kesit alan› en fazla kaç 
santimetrekare olur (π’yi 3 al›n›z.)?

6. Afla¤›da verilen silindir ekseninden geçen bir düzlemle kesildi¤inde kesit alan› kaç 
santimetrekare olur (π’yi 3 al›n›z)?
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 ÖZET

Perspektif, iki boyutlu bir yüzeyde cisimleri üç boyutlu gösterebilme sistemidir.

Zeminin bitti¤i yerde, gökyüzüyle birleflen çizgiye “ufuk çizgisi”, gözümüzden
uzaklaflt›kça birlefliyormufl gibi görünen çizgilere “kabolunan do¤rular”, kaybolunan
do¤rular›n birlefliyormufl gibi göründü¤ü noktaya da “kaybolunan nokta” denir.

Perspektif çizimi yap›lan cismin ön yüzü, çizimin yap›ld›¤› düzleme paralel ise bu
perspektif çizim tipine bir nokta perspektifi denir. Bir nokta perspektifinde cismin
ayr›tlar› tek bir noktaya giderek kaybolur.

Perspektif çizimi yap›lan cismin ön yüzü (sa¤ ve sol yüzlerin kesiflti¤i dikey ayr›t)
çizimin düzlemine paralel de¤ilse perspektif çiziminde iki kaybolunan nokta  vard›r. Bu
perspektif çizim tekni¤ine “iki nokta perspektifi” ad› verilir.

Yüzleri  birer çokgensel bölge, ayr›t ve köfleleri ise bu çokgensel bölgelerin kenar
ve köfleleri olan geometrik cisimlere çok yüzlüler denir. Çok yüzyüler, yüz say›lar›na
göre “dörtyüzlü”, “befl yüzlü” fleklinde isimlendirilir.

Çok yüzlünün herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru parças›n›n tamam› çok
yüzlünün içerisinde veya yüzeyinde kal›yorsa “d›flbükey” çok yüzlü, çok yüzlünün her-
hangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru parças›n›n tamam› veya bir k›sm› çok yüzlünün
d›fl›nda kal›yorsa “içbükey” çok yüzlü denir.

Bütün yüzleri ve bütün ayr›tlar› efl olan çok yüzlülere “düzgün çok yüzlü” denir.
Bu cisimler platonik cisimler olarak adland›r›l›r.

Bir cismi bir düzlemle kesti¤imizde oluflan çokgenin kenar say›s› en fazla cismin
yüz say›s› kadar olur.
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✎ TEST V-III

1. Afla¤›dakilerden hangisi befl yüzlü bir cisimdir?

A) Üçgen piramit
B) Kare piramit
C) Beflgen piramit
D) Alt›gen piramit

2. Bir düzlem boyunca kesildi¤inde arakesiti de¤iflmeyen cisim afla¤›dakilerden 
hangisidir?

A) Dik silindir
B) Küre
C) Üçgen prizma
D) Kare  piramit

3. Kare dik piramit ile bir düzlemin kesiflimi afla¤›daki çokgensel bölgelerden hangisi 
olamaz?

A) Üçgen piramit
B) Kare piramit
C) Beflgen piramit
D) Alt›gen piramit

4. Bir düzlem ile tabana paralel kesildi¤inde arakesiti daire, tabana dik kesildi¤inde 
arakesiti dikdörtgen olan cisim afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Silindir
B) Küre
C) Koni
D) Üçgen prizma
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A) Üçgen prizma
B) Kare prizma
C) Üçgen piramit
D) Kare piramit

A) Üçgen piramit ile dörtgen piramit
B) ‹ki tane üçgen prizma
C) Üçgen piramit ile üçgen prizma
D) ‹ki tane üçgen piramit

6. fiekildeki dikdörtgenler prizmas› A, B ve C noktalar›ndan geçen bir düzlemle 
kesildi¤inde oluflan küçük parça afla¤›dakilerden hangisi olur?

5. fiekildeki üçgen prizma B, D, F noktalar›ndan geçen bir düzlemle kesildi¤inde, 
oluflan cisimler afla¤›dakilerden hangisidir?
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7. 

Yukar›da verilen cisimlerden hangileri bir düzlemle iki parçaya ayr›lacak flekilde
kesildi¤inde, her konumda arakesiti daima bir daire olur?

A) Yaln›z Küre   
B) Yaln›z Silindir
C) Koni ve Küre
D) Silindir, Koni ve Küre
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fiekildeki gibi bir küre farkl› düzlemlerle kesiliyor. Oluflan arakesitler afla¤›daki
lerden hangisi olamaz?

8. 

9. Dikdörtgenler prizmas›, etraf›nda kaç derecelik dönmelerde de¤iflmez?

A) 90
B) 100
C) 120
D) 180 
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