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Bu üniteyi kavrayabilmek için;

* Geometride flekli anlamak, problemi çözümde bafll›ca etken olaca¤›ndan, flekilleri  
detayl› ve aç›k bir flekilde çiziniz. fiekli kavrad›ktan sonra çözüm yoluna gidilmesi  
daha kolay olacakt›r.

* Problemin çözümüne geçmeden ünitede verilen tan›mlar, özelikler, teoremler ve
sonuçlar iyi kavran›l›rsa, problem  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;

* Uzay geometrisinin konusunu tan›yabilecek ve uzaya ait kavramlar› aç›klayabilecek,
* Uzay›n temel aksiyomlar›n› aç›klayabilecek,
* Düzlemde, iki do¤runun birbirine göre konumlar›n› çizerek aç›klayabilecek,
* Uzayda, iki do¤runun birbirine göre konumlar›n› belirtebilecek,
* Uzayda, bir do¤ru ile düzlemin birbirine göre konumlar›n› çizerek gösterebilecek,
* Uzayda, iki düzlemin birbirine göre konumlar›n› çizerek aç›klayabilecek,
* Uzayda, üç düzlemin birbirine göre konumlar›n› çizerek gösterebilecek,
* Bir noktadan geçen düzlemleri belirtebilecek,
* Bir do¤rudan geçen düzlemleri belirtebilecek,
* Konu ile ilgili teoremleri ›spatlayarak aç›klayabilecektir.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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ÜN‹TE I
UZAY GEOMETR‹

1. UZAY KAVRAMI
Uzay  bilimi, tasarlama ve düflünme yetene¤ini art›ran, insan zekas›n› gelifltiren

etkenlerin en faydal›s›d›r. Cisimlerin sonsuz boflluktaki durumlar›n› incelemek, büyük-
lükleri ve flekilleri yönünden bilgi edinmek, do¤aya büyük faydalar sa¤lar.

Geometrinin konusu; hacim, yüzey, çizgi ve noktalardan meydana gelen geometrik
flekillerin özeliklerini incelemektir.

Düzlem geometride, bütün elemanlar› ayn› düzlem içinde bulunan, düzlemsel
geometrik flekiller  incelenir. Düzlemlerde, uzunluk ve genifllik olmak üzere iki boyut
vard›r.

Uzay geometride, bütün elemanlar› ayn› düzlem içinde bulunmayan, ancak
bofllukta düflünülebilen uzay geometri flekillerinin özeliklerini araflt›r›r. ‹çinde
yaflad›¤›m›z evren, uzay olarak bilinir. Bu sebeple, bütün noktalar›n kümesine uzay
denir. Uzayda en, boy ve yükseklik olmak üzere, üç boyut vard›r.

Uzayda yer kaplayan her varl›¤a cisim  denir. Cisimlerin üç boyutu vard›r.
Cisimlerin tüm elemanlar›, ayn› düzlem içinde bulunmaz. Fakat bir düzlem içinde
flekilleri çizebiliriz. Bunlara cisimlerin geometrik flekilleri denir.

Uzay geometrisi, evrende bulunan nesnelerin sahip oldu¤u özelikleri inceler. Öze-
liklerin baz›lar› aç›klanamaz. Fakat do¤ru olduklar› görülür. Herkes taraf›ndan kabul
e d i l i r. Aksiyom denilen ve do¤rulu¤undan flüphe edilmeyen, bu özelikler uzay›n kapsad›¤›
nokta, do¤ru ve düzlem aras›ndaki temel iliflkileri aç›klar. Bunlara  uzay›n temel aksiyomlar›
veya uzay›n konum aksiyomlar› denir.

2. UZAYIN TEMEL (KONUM) AKS‹YOMLARI
Aksiyom: 1. 1
Uzayda, farkl› iki noktadan bir tek do¤ru geçer.

Uzayda, A ve B farkl› iki nokta olsun. Bu noktalardan geçen bir tek do¤ru çizilir 

(fiekil 1.1) de, A ve B noktalar›ndan geçen bir tek d do¤rusu çizilmifltir.

Bu aksiyom, düzlem geometrisi için de geçerlidir.

❂

➠

❂

❂
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Aksiyom: 1. 2.
Uzayda, herhangi bir do¤ru üzerinde, en az iki nokta ve d›fl›nda, en az bir nokta

vard›r.

Uzay›n tüm noktalar› do¤ru üzerinde de¤ildir. Bu nedenle, (flekil 1. 2) de, uzayda
verilen bir d do¤rusunun d›fl›nda, sonsuz say›da nokta vard›r.

O halde, uzayda verilen bir d do¤rusu  üzerinde, A ve B gibi en az iki nokta ve
d›fl›nda da, C gibi en az bir nokta vard›r.

Uzay›n bütün noktalar›n›, bir do¤ru üzerine yerlefltiremeyiz.

Bu aksiyom, düzlem geometrisi için de geçerlidir.

fiekil 1.1

fiekil 1.2

➠
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Aksiyom: 1. 3.
Uzayda, ayn› do¤ru üzerinde olmayan farkl› üç nokta,  bir tek düzlem belirtir.

(fiekil 1.3) de görüldü¤ü gibi uzayda, ayn› do¤ru üzerinde olmayan A, B ve C gibi
farkl› üç nokta, bir tek P düzlemi belirtir.

Bütün üçgenler düzlemsel flekillerdir. Çünkü, do¤rusal olmayan üç nokta, bir
üçgen belirtir.

Aksiyom: 1. 4.
Uzayda, bir do¤runun farkl› iki noktas› bir düzlemde ise, bu do¤runun her noktas›

o düzlemin içindedir.

(fiekil 1.4) de, bir d do¤rusunun farkl› iki noktas› A ve B olsun. A ve B noktalar›,
bir P düzlemi içinde ise, d  do¤rusunun bütün noktalar› P düzlemi içindedir. d do¤rusu,
P düzleminin bir özalt kümesidir.

fiekil 1.3

fiekil 1.4

➠

➠

➠
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Aksiyom: 1. 5.
Uzayda, bir do¤rudan en az bir düzlem geçer.

(fiekil 1. 5) de, kesiflimleri d do¤rusu olan P, Q ve R düzlemleri görülmektedir.
Bunun gibi, d do¤rusundan geçen sonsuz say›da düzlem çizilebilir. Bu düzlemler, bir
düzlem demeti oluflturur.

Aksiyom: 1. 6.
Uzayda, bir düzlemin d›fl›nda  bulunan, en az bir nokta vard›r.

Do¤rusal olmayan A, B ve C noktalar› bir düzlem belirtir (Aksiyom 2). 

Bunun gibi B, C ve D  ;  A, B ve D; A, C ve D gibi do¤rusal olmayan üç nokta da
birer düzlem  belirtir. Böylece, dört noktan›n herhangi üçü bir düzlem belirtmektedir.

Buna göre, düzlemsel olmayan dört nokta, uzay belirtir.

(fiekil 1.6) da, D noktas› A, B ve C noktalar›n›n belirtti¤i P düzlemi d›fl›ndad›r.
O halde, bir düzlemin d›fl›nda bulunan, en az bir nokta vard›r.

fiekil 1.5

➠

➠
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Aksiyom: 1.7.
Uzayda, bir do¤ru, içinde bulundu¤u düzlemi iki bölgeye ay›r›r. (Düzlem ay›rma

aksiyomu)

(fiekil 1.7) de, d do¤rusu  içinde bulundu¤u P düzlemini, P1 ve P2 olmak üzere iki
yar› düzleme ayr›lm›flt›r. Bu do¤ruya, yar›m düzlemin bafllang›ç noktas› denir.

O halde, P1 ∩ P2 = φ ve  d ∪ P1 ∪ P2 = P dir.

fiekil 1.6

fiekil 1.7

➠

❂
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Aksiyom: 1.8.
Uzayda, bir  düzlem, uzay› iki yar› uzaya ay›r›r. (Uzay ay›rma aksiyomu)

Bir P düzlemi, uzay› U1 ve U2 gibi iki yar› uzaya ay›r›r. U1 ve U2 yar› uzaylar›na
ait, A ve B noktalar›ndan geçen d do¤rusu ile, P düzleminin bir tek C ortak noktas›
vard›r. Do¤ru ile düzlemin ara kesiti bu C noktas› olur (fiekil 1.8).  

Bu bölgelerin birinden di¤erine hangi yoldan gidilirse gidilsin, düzleme
u¤ramadan geçilmez.

Aksiyom: 1.9.
Düzlemde, bir do¤ruya d›fl›ndaki bir noktadan, bir ve yaln›z bir paralel do¤ru

çizilebilir. (Paralellik Aksiyomu)

(fiekil 1.9) daki P düzlemi üzerinde, bir d do¤rusu ve bu do¤ru üzerinde, A ve B
noktalar› alal›m. d do¤rusunun d›fl›ndaki C noktas›n› A ve B noktalar› ile birlefltirelim. 

ABC üçgenin köfleleri,  do¤rusal olmayan farkl› üç nokta oldu¤undan, bu üçgeni
içeren bir tek P düzlemi vard›r. Paralellik aksiyomu gere¤i, üçgenin C köflesinden
geçen ve [AB]  kenar›na paralel olan bir tek k do¤rusu çizilebilir.

fiekil 1.8

➠

➠



GEOMETR‹ 8

9

Aksiyom: 1.10..
Uzayda farkl› iki düzlemin ortak bir noktas› varsa, bu noktadan geçen bir de ortak

do¤rular› vard›r.

(fiekil 1.10) da, P ve Q düzlemleri için, A gibi bir ortak noktas› varsa, bu ortak noktadan
geçen bir d do¤rusu vard›r. Bu  d do¤rusuna ara kesit do¤rusu denir.

fiekil 1.9

d

P

Q

A

fiekil 1.10

❂

➠
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3. DÜZLEMDE ‹K‹ DO⁄RUNUN B‹RB‹R‹NE GÖRE KONUMLARI

Uzayda, bir düzlem içinde bulunan, d ve  k do¤rular› birbirine göre, üç konumda olabilir. 

I. ‹ki do¤ru çak›fl›kt›r.
P düzlemi  içinde, d ve k do¤rular›n en az A ve B gibi iki ortak noktalar› varsa, bu

iki do¤ru çak›fl›kt›r (fiekil 1. 11).

d ∩ k = d = k   d›r.

II. ‹ki do¤ru birbirine paraleldir.
d ve k paralel do¤rular› içine alan, bir tek P düzlemi vard›r. (fiekil 1.12) 

d ⊂ P,  k ⊂ P ve  d // k  ise, d ∩ k = φ

O halde, d // k ise, bu do¤rular›n ara kesiti bofl kümedir. Bu ifadenin karfl›t› da do¤rudur. 

fiekil 1.11

fiekil 1.12
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III. Ayn› düzlemdeki iki do¤ru birbirine paralel de¤ilse, bu do¤rular bir
noktada kesiflirler.

d ve k do¤rular›n›n bir tek A ortak noktas› varsa, bu do¤rular, A noktas›nda
kesiflirler (fiekil 1.13).

d ⊂ P,  k ⊂ P ve  d  ≠  k  ise, d ∩ k = {A} dir.

4. UZAYDA ‹K‹ DO⁄RUNUN B‹RB‹R‹NE GÖRE KONUMLARI

Uzayda bulunan iki do¤ru, birbirine göre dört konumda olabilir.

I. ‹ki do¤ru çak›fl›k olabilir.
II. ‹ki do¤ru birbirine paralel olabilir.
III. ‹ki do¤ru kesiflebilir.
IV. ‹ki do¤ru ayk›r› olabilir.

‹lk üç durum, düzlemdeki do¤rular›n durumu ile ayn›d›r.

Uzayda kesiflmeyen do¤rular paralel olmak zorunda de¤ildir. Uzay›n ayn› düzleminde
bulunmayan ve kesiflmeyen do¤rulara ayk›r› do¤rular  denir.

Bunlar›n ara kesitleri  bofl kümedir.

Uzay›n ayn› düzleminde bulunan ve kesiflmeyen do¤rulara, paralel do¤rular denir.

Ayk›r› do¤rular, ayn› düzlem içinde de¤ildir. Paralel do¤rular ise ayn› düzlem
içindedir.

fiekil 1.13

❂

❂
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5. UZAY D A B‹R DO⁄RU ‹LE B‹R DÜZLEM‹N B‹RB‹R‹NE GÖRE
KONUMLARI 

Uzayda, bir do¤ru ile bir düzlem birbirine göre üç konumda olabilir.

I. Do¤ru düzlemin içinde olabilir.
(fiekil 1.14) de, bir P düzlemi ile bir d do¤rusu veriliyor. d do¤rusu, P düzlemin

içinde ise, d do¤rusunun her noktas› P düzleminin  içindedir.

d ∈ P ise,    d ∩ P = d  dir.

II. Do¤ru düzleme paralel olabilir.
(fiekil 1.15) de,  d do¤rusu ile P düzlemi birbirine paraleldir.

Do¤ru ile düzlemin ara kesiti bofl kümedir.

d // P ise, d ∩ P = ∅ dir.

fiekil 1.14
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III. Do¤ru düzlemi kesebilir.
d do¤rusu P düzlemini A noktas›nda kesiyorsa, d do¤rusu ile, P düzlemin ara

kesiti A noktas›d›r (fiekil 1.16). 

A noktas›na, do¤runun düzlem üzerindeki izi  veya aya¤› denir.

d ∩ P =  {A}  dir.

fiekil 1.15

fiekil 1.16

❂
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6. UZAYDA ‹K‹ DÜZLEM‹N B‹RB‹R‹NE GÖRE KONUMLARI 

Uzayda iki düzlem birbirine göre, üç farkl› konumda olabilir.

I. ‹ki düzlem çak›fl›k olabilir.
P ve Q düzlemleri çak›fl›k ise, ara kesit düzlemleri kendisidir.

Bu düzlemlerin do¤rusal olmayan en az A, B ve C gibi üç ortak noktas› vard›r.
(fiekil 1.17).

O halde, P ve  Q düzlemlerin do¤rusal olmayan farkl› en az üç noktas› ortak ise,
bu iki düzlem çak›fl›kt›r.

II. ‹ki düzlem kesiflebilir.
(fiekil 1. 18) de, P ve Q düzlemleri kesifliyorsa, bu iki düzlemin ara kesiti, bir d

do¤rusudur.

P ∩ Q = d  dir.

fiekil 1.17
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III. ‹ki düzlem birbirine paralel olabilir.
(fiekil 1. 19) da,  P ve Q düzlemleri birbirine paralel ise, bu iki düzlemin ortak nok-

tas› yokur. Ara kesitleri bofl kümedir.

P // Q  ise,  P ∩ Q = φ dir.

Paralel iki düzlem içindeki do¤rular, birbirine paralel veya ayk›r› olabilir.

Uzayda, iki düzlemin ortak noktas› yoksa, bu düzlemlere paralel düzlemler denir.

fiekil 1.18

fiekil 1.19

❂
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7. UZAYDA ÜÇ DÜZLEM‹N B‹RB‹R‹NE GÖRE KONUMLARI 

Uzayda,  P, Q ve R gibi üç düzlem  birbirine göre, befl konumda olabilir.

I. Uzayda, üç düzlem bir do¤ru boyunca keflirler.
Uzayda, P, Q ve R gibi üç düzlem, bir  d  do¤rusu boyunca kesiflirler. Ara kesitleri

d do¤rusu olur.

P ve Q düzlemlerinin ara kesiti d  do¤rusu olsun. P ∩ Q = d iken, R düzlemi de d
do¤rusu boyunca kesiflir (fiekil 1.20).

O halde, P ∩ Q ∩ R = d  olur.

II. Uzayda,  üç  düzlemin bir tek ortak noktalar› olabilir.
Uzayda P, Q  ve R düzlemlerinin bir tek ortak A noktas› olabilir.

P ve Q düzlemleri bir   d do¤rusu boyunca kesiflebilir  (fiekil 1.21)  de,  P ∩ Q = d
ve R ∩ d = {A} d›r.

O halde, P ∩ Q ∩ R = {A} olur.

fiekil 1.20
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III. Uzayda, düzlemlerin ikisi bir bir ine paralel olup, di¤er i bu düzlemi kesebilir.
Uzayda, P ve Q düzlemleri birbirine paralel olsun. R düzlemi bunlardan birini

keserse, di¤erini de keser .

P // Q olsun.  P ∩ Q = AB ve  Q ∩ R = CD  ise,  AB // CD dir. (fiekil 1.22). 

O halde, P ve Q gibi paralel iki düzlemden, birini kesen bir düzlem, di¤erini de
keser. Ara kesit do¤rular› birbirine paraleldir.

fiekil 1.21

fiekil 1.22
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IV. Uzayda, üç düzlem birbirine paralel olabilir.
Uzayda, P , Q ve R düzlemlerinin hiç bir ortak noktas› yoksa, bu düzlemler bir-

birine paralel olurlar.  P // Q // R dir (fiekil 1.23). 

O halde, Ayn› düzleme paralel olan düzlemler, birbirine paraleldir.

V. Uzayda,ikifle r i k i fl e r kesiflen üç düzlemin ar a kesitler i bir birine par alel olabilir.  
Uzayda, P düzlemi ile Q düzleminin ara kesiti AB do¤rusu, P düzlemi ile R

düzleminin ara kesiti CD do¤rusu olsun. Bu üç düzlemin ortak noktas› yoktur. P d ü z l e m i ,
Q ve R düzlemlerinin ara kesiti olan, EF do¤rusuna paraleldir. (fiekil 1.24).

O halde, ikifler ikifler kesiflen P, Q ve R düzlemlerin ara kesitleri olan, AB, CD ve
EF do¤rular› paraleldir. AB //  CD //  EF olur.

fiekil 1.23

fiekil 1.24
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8. B‹R NOKTADAN GEÇEN DÜZLEMLER

Uzayda verilen bir A noktas›ndan geçen P, Q ve R düzlemleri çizilmifltir (fiekil 1.25).
Bunun gibi, A noktas›ndan geçen, sonsuz say›da düzlem çizilebilir.

O halde, Uzaydaki herhangi bir A noktas›ndan geçen, sonsuz çoklukta düzlem
vard›r. Böylece, bir noktadan geçen sonsuz say›da düzlem çizilebilir.

9. B‹R DO⁄RUDAN GEÇEN DÜZLEMLER

(fiekil 1.26) da, d do¤rusundan geçen P, Q ve R gibi üç düzlem çizilmifltir. Benzer
flekilde, verilen bir do¤rudan geçen,sonsuz say›da düzlem çizilebilir.

Verilen bir do¤rudan geçen,sonsuz çokluktaki düzlemlere,  düzlem demeti denir.

fiekil 1.25

fiekil 1.26

❂
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10. B‹R DÜZLEM‹N BEL‹RT‹LMES‹  

I. Uzayda, ayn› do¤ru üzer inde olmayan far kl› üç nokta, bir tek düzlem belirtir.
(Aksiyom 3. de aç›kland›).

II. Uzayda,  bir do¤ru ile d›fl›ndaki bir nokta, bir düzlem belirtir.
Uzayda, bir d do¤rusu ve bu do¤runun d›fl›nda, bir C noktas› veriliyor. d  do¤rusu

ile C noktas› bir tek düzlem belirtir.

(fiekil 1. 27) de, d do¤rusu üzerinde A ve B gibi iki nokta alal›m. d do¤rusu d›fl›nda ki
C noktas› ile, A ve B noktalar› do¤rusal de¤ildir. 3. aksiyoma göre, do¤rusal olmayan
A, B ve C noktalar› bir düzlem belirtir.

O halde, A ve B noktalar›ndan geçen d do¤rusu ile, bu do¤runun d›fl›ndaki C noktas›,
bir tek P düzlemini belirtir.

III. Uzayda, kesiflen iki do¤ru bir düzlem belirtir.
(fiekil 1.28) de, d ve k do¤rular› A noktas›nda kesiflen iki do¤ru olsun. A

noktas›ndan baflka, d do¤rusu üzerinde B noktas›, k do¤rusu üzerinde C noktas› alal›m.
Böylece, 3. aksiyoma  göre, uzayda ayn› do¤ru üzerinde olmayan, farkl› üç nokta bir
düzlem belirtir.

O halde, kesiflen d ve k do¤rular› bir P düzlemi belirtir.

fiekil 1.27
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IV. Uzayda, paralel iki do¤ru bir düzlem belirtir
(fiekil 1.29) da, uzaydaki d ve k do¤rular› paralel olarak veriliyor. d do¤rusu

üzerinde bir A noktas› alal›m.

Böylece, k do¤rusu ile d›fl›ndaki A noktas›, bir tek düzlem belirtir.

O halde, k do¤rusu ile buna paralel olan ve A noktas›ndan geçen d do¤rusu, bir tek
P düzlemi belirtir.

fiekil 1.28

fiekil 1.29
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11. TEOREMLER

Teorem : 1. 1 
Paralel iki do¤rudan birini kesen bir düzlem,  di¤er do¤ruyu  da keser.

Hipotez: d  ve k  P düzlemi içinde birbirine paralel iki do¤ru olarak veriliyor.
Q düzlemi, d do¤rusunu A noktas›nda kesiyor ise, 

Hüküm: Q düzlemi, k do¤rusunu da keser.

‹spat: A noktas› P ve Q düzleminin ortak noktas› oldu¤undan, bu noktadan geçen
bir AB ara kesit do¤rusu vard›r.

(fiekil 1.30) da,  AB do¤rusu, P düzlemi ile d do¤rusunu kesti¤inden, bunun  paraleli
olan k do¤rusunu keser.

Bu nedenle; B noktas›, Q düzlemi ile k do¤rusunun ortak noktas› olur.

Böylece, P düzleminde bulunan  d do¤rusunun paraleli olan k do¤rusu, Q düzlemini
de keser.

Teorem : 1. 2 
Ayn› do¤ruya paralel olan iki do¤ru, birbirine paraleldir.

Hipotez: d // k1 ve d // k2 ise, 

Hüküm : k1 // k2 dir.

fiekil 1.30

➠

➠
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‹spat : k1 do¤rusu k2 do¤rusuna paralel olmazsa, bir K noktas›nda kesiflirler
(fiekil 1.31). Bu durumda, K noktas›ndan d do¤rusuna, iki paralel do¤ru çizilmifl olur.
Bu da 9. aksiyoma göre, mümkün de¤ildir.

O halde, k1 ve k2 do¤rular› d do¤rusuna paralel ise, k1 ve k2 do¤rular› da birbirine
paraleldir.

Teorem: 1. 3
Bir düzlemin içindeki bir do¤ruya paralel olan ve düzlemin d›fl›nda bulunan bir

do¤ru, bu düzleme paraleldir.

Hipotez: Bir P düzlemi içindeki d do¤rusu, P düzleminin d›fl›ndaki k do¤rusuna
paralel ise, 

Hüküm: k // P dir.

‹spat: d ve k do¤rular›n›n belirtti¤i düzlem Q olsun  (fiekil 1.32). P ve Q düzlem-
lerinin ara kesiti d do¤rusudur. k do¤rusunun P düzlemi ile bir ortak noktas› varsa, bu
nokta P ve Q düzlemlerinin ara kesiti olan d do¤rusu üzerinde olacakt›r. d ve k do¤rular›
paralel oldu¤undan, bu mümkün de¤ildir.

O halde, bir P düzlemi içindeki d do¤rusu, P düzleminin d›fl›ndaki k do¤rusuna
paralel ise,  k do¤rusu P düzlemine  paralel olur.

fiekil 1.31

➠
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Teorem : 1. 4 
Bir düzlemin kendisine paralel olan, bir do¤rudan geçen herhangi bir düzlem le ara

kesiti, o do¤ruya paraleldir.

Hipotez : d // P ve  P ∩ Q = AB ise, 

Hüküm : d //  AB dir.

‹spat: AB do¤rusu ile d do¤rusu bir Q düzlemi meydana getirir. P ve Q düzlemlerinin
A gibi bir ortak noktas› vard›r (fiekil 1.33).

fiekil 1.33

fiekil 1.32

➠
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A noktas›ndan geçen AB ara kesit do¤rusu ile d do¤rusunun bir C noktas›nda
kesiflti¤ini düflünelim. C noktas›, bu iki düzlemin ara kesiti üzerinde bulundu¤undan  P
düzlemindedir.  Bu durum, verilen hipoteze göre, d do¤rusunun P düzlemine paralel
olufluna ayk›r›d›r.  d do¤rusu ile AB do¤rusu kesiflmez.

O halde, P düzlemine paralel olan, d do¤rusundan geçen Q düzleminin AB ara
kesiti,  d do¤rusuna paralel olur.

Teorem : 1. 5
Kesiflen  iki düzleme paralel olan bir do¤ru, bu düzlemlerin ara kesit do¤rusuna da

paraleldir.

Hipotez: P ve Q düzlemlerinin ara  kesitleri AB do¤rusudur. d //  P ve  d // Q  ise,

Hüküm: d // AB dir.

‹spat: P ve Q düzlemlerin ara kesiti olan AB do¤rusu üzerinde, bir C noktas›
alal›m (fiekil 1.34). Bu C noktas›ndan d do¤rusuna çizilen paralel do¤rular,  P hem de
Q düzlemi içindedir. Bu do¤ru AB do¤rusu olaca¤›ndan, d //  AB  d›r.

O halde, kesiflen P ve Q düzlemlerine paralel olan d do¤rusu, bu düzlemlerin ara
kesiti olan AB do¤rusunda paralel olur.

Teorem : 1. 6
Bir düzleme paralel olan ve kesiflen iki do¤runun belirtti¤i düzlem, ilk düzleme

paraleldir.

Hipotez: d // P,  k  //  P ve  d ∩ k = {A}, A noktas›nda kesiflen, d ve k do¤rular›n›n
meydana getirdi¤i düzlem Q ise, 

fiekil 1.34

➠

➠



GEOMETR‹ 8

26

Hüküm: P // Q dür.

‹spat: P ve Q düzlemleri parelel olmazsa l ara kesit do¤rusu boyunca kesiflirler
(fiekil 1.35).

Bu durumda d, k ve l do¤rular› Q düzlemi içinde kal›r. d ve k do¤rular› paralel

olmad›¤›ndan en az biri l do¤rusunu keser. Buna göre , l do¤rusuna ayn› düzlemde d ve
k gibi iki paralel do¤ru çizilmifl olur. Bu ise hipoteze ayk›r›d›r.  Bu durumda, P ve Q
düzlemleri kesiflemez. P düzlemi, Q düzlemine paraleldir.

O halde, bir P düzlemine paralel olan, A noktas›nda kesiflen d ve k do¤rular›n›n
belirtti¤i Q düzlemi, P düzlemine paralel olur.

Teorem : 1.7
Bir noktadan geçen ve bir düzleme paralel olan bir tek düzlem vard›r.

Hipotez: B ∈ Q ve P // Q ise,

Hüküm: Q düzlemi tektir.

‹ s p a t : P düzlemi içinde, A noktas›nda kesiflen d ve k do¤rular›n› çizelim (fiekil 1. 36).

B noktas›ndan geçen, d ve k do¤rular›na paralel olan, l ve m do¤rular›n› çizelim.

B noktas›nda kesiflen, l ve m do¤rular›n meydana getirdi¤i Q düzlemi tektir.

O halde, B noktas›ndan geçen P düzlemine paralel olan bir tek Q düzlemi vard›r.

fiekil 1.35

➠
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Teorem : 1. 8
Paralel iki düzlemden birinin içindeki bir do¤ru, di¤er düzleme de paraleldir.

Hipotez: P //  Q  ve  d ∈ P ise,

Hüküm : d //  Q

‹spat: d do¤rusu Q düzlemine paralel de¤ilse, Q düzlemini bir A noktas›nda keser
(fiekil 1. 37).  

d do¤rusu P düzleminde oldu¤u için, P ve Q düzlemlerinin A gibi bir ortak noktas›
olur. Bu durumda, d do¤rusu P ile Q düzlemlerinin ara kesiti olur. P ve Q düzlemleri
kesiflir. Bu da hipoteze göre, do¤ru de¤ildir. d do¤rusu  Q düzlemine paraleldir.

O halde, P ve Q düzlemleri paralel ve d do¤rusu P düzlemi içinde ise, d do¤rusu
Q düzlemine paralel olur.

fiekil 1.36

fiekil 1.37

➠
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Teorem : 1 . 9
Paralel iki düzlemden birini kesen bir do¤ru, di¤er düzlemini de keser.

Hipotez: P // Q ve d do¤rusu, P düzle-mini A noktas›nda kesiyor ise,  

Hüküm: d do¤rusu, Q düzlemini de keser.

‹spat: d do¤rusu Q düzlemini  kesmezse P düzleminin içinde olmas› gerekir.
Bu ise hipoteze ayk›r›d›r. d do¤rusu P düzlemini A noktas›nda kesmektedir  (fiekil 1.38). 

Buna göre, d do¤rusu P düzlemini A noktas›nda keserse, P düzlemine  paralel olan
Q düzlemini de keser.

O halde, P ve Q paralel düzlemlerinden, P düzlemini A noktas›nda kesen d do¤rusu
Q düzlemini de keser.

Teorem : 1. 10
Paralel iki düzlemin,  di¤er bir düzlemle ara kesitleri, birbirine paraleldir.

Hipotez: P ve Q düzlemleri birbirine paralel ve bu düzlemlerin R düzlemi  ile ara
kesitleri s›ras›yla,  AB ve CD do¤rular› ise, 

Hüküm: AB // CD dir.

‹spat: P ve Q düzlemleri birbirine paralel oldu¤u için kesiflmemektedir. AB
do¤rusu P düzleminde, CD do¤rusu Q düzleminde oldu¤undan, AB ve CD do¤rular› da
kesiflmezler (fiekil 1.39).

fiekil 1.38

➠

➠
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AB ve CD do¤rular›, ayn› zamanda R düzlemi içinde oldu¤undan, bu iki do¤ru
ayk›r› do¤ru de¤ildir. Ayn› düzlemde bulunan ve kesiflmeyen do¤rular, paralel
olaca¤›ndan, AB //  CD  dir.

O halde, P ve Q düzlemleri paralel olup, P düzlemi ile R düzlemin ara kesiti olan
AB ara kesit do¤rusu  Q düzlemi ile R düzlemin ara kesit olan CD do¤rusuna paralel olur. 

11. UYGULAMA SORULARI 

Sizde s›n›f›n›z›n veya odan›z›n duvarlar› ile, zemin ve tavan düzlemlerini ve ara
kesitlerini inceleyiniz. Afla¤›daki sorulara cevap veriniz.

1. Hangi düzlemler kesifliyorlar? 
2. Bitiflik iki duvar›n ortak noktalar›, hangi do¤ru üzerindedir?
3. Bir ortak noktas› olan üç düzlem gösteriniz.
4. Hangi do¤rular, hangi düzlemlere paraleldir?
5. Birbirine paralel  düzlemleri ve do¤rular› gösteriniz.
6. Bir düzlem ve bu düzlemde olmayan bir do¤ru gösteriniz.
7. Tavan düzlemindeki her do¤ru, hangi düzleme paraleldir?

fiekil 1.39

➠
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12. ÇEfi‹TL‹ ÖRNEKLER

ÖRNEK 1. 1
Uzayda,  üçü do¤rusal olmayan 5 nokta ile, en çok kaç tane düzlem oluflturulabilece¤ini

bulal›m.

ÇÖZÜM
Uzayda verilen 3 nokta  bir düzlem belirti¤inden, 5 tane nokta ile en çok, 

ÖRNEK 1.2
Uzayda verilen 4 farkl› düzlemin uzay›, en az ve en çok kaç bölgeye ay›rd›¤›n›

bulal›m. 

ÇÖZÜM
Uzayda verilen n tane farkl› düzlem uzay›, en az n + 1 tane, 

en çok,                        tane bölgeye ay›r›r.

Buna göre; verilen 4 farkl› düzlem uzay› en az, 4 + 1 = 5 tane  bölgeye, 

en çok,

ÖRNEK 1.3
Uzayda verilen  bir noktadan geçen, bir düzleme paralel olan, do¤ru ve düzlem

say›s›na bakal›m.

ÇÖZÜM
Uzayda verilen bir A noktas›ndan geçen, P düzlemine paralel olan sonsuz say›da

do¤ru çizilebilir. A noktas›ndan geçen, kesiflen sonsuz say›daki do¤rular›n hepsi, bir  Q
düzlemini oluflturur. Bu Q düzlemi, P düzlemine paraleldir (fiekil 1. 40).

n n + 1
2

 + 1   

4 4 + 1
2

 + 1   = 4 .5
2

 + 1 = 20
2

 + 1 = 10 + 1 = 11 tane bölgeye ay›r›r.  

fiekil 1.40

C 5,3  = 5!
3! 5 - 3  !

 = 5 . 4. 3 !
3! . 2!

 = 20
2

 = 10 tane düzlem oluflturulabilir.    
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O halde, verilen A noktas›ndan geçen, P düzlemine paralel olan sonsuz say›da
do¤ru ile, bir tane Q düzlemi vard›r.

ÖRNEK 1.4
Uzayda, verilen bir noktadan geçen ve kesiflen iki düzleme paralel olan, kaç tane

do¤ru çizilebilece¤ini bulal›m. 

ÇÖZÜM
Uzayda, verilen bir K noktas›ndan geçen ve kesiflen P ve Q düzlemlerine paralel

olan do¤ru, bu düzlemlerin ara kesiti olan AB do¤rusuna paraleldir (fiekil 1.41). 

O halde, AB  do¤rusuna paralel olan ve K noktas›ndan geçen bir tek do¤ru
çizilebilir.

ÖRNEK 1.5
Uzayda, d ve k ayk›r› do¤rular› ile bu do¤rularn› d›fl›nda bir A noktas› veriliyor.

A noktas›ndan geçen, d  ve k ayk›r› do¤rulara paralel olan, düzlem say›s›n› bulal›m.  

ÇÖZÜM
A noktas›ndan geçen, d ve k ayk›r› do¤rular›na paralel olan, d′ ve k′ do¤rular›n›

çizelim. (fiekil 1.42) de, A noktas›ndan, bu ayk›r› do¤rulara çizilen paraleller birer
tanedir.

d′ ve k′ kesiflen do¤rular›n belirtti¤i düzlemde bir tane oldu¤undan, A noktas›ndan
geçen, d ve k ayk›r› do¤rular›na paralel olan, bir tane düzlem vard›r.

fiekil 1.41
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fiekil 1.42

fiekil 1.43

ÖRNEK 1.6
Uzayda, bir A noktas› ile d ve k gibi iki do¤ru verildi¤ine göre, A noktas›ndan

geçen ve d ile k do¤rular›n› kesen bir do¤ru çizelim.

ÇÖZÜM
Uzayda, d do¤rusu ve d›fl›ndaki A noktas›n›n belirtti¤i P düzlemi ile, k do¤rusu ve

d›fl›ndaki  A noktas›n›n belirtti¤i Q düzleminin ara kesiti olan CD do¤rusu, A
noktas›ndan geçer (fiekil 1.43).

O halde, A noktas›ndan geçen ve d  ile  k do¤rular›n› kesen  do¤ru CD ara kesit
do¤rusudur.
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fiekil 1.44

ÖRNEK 1. 7 
Bir d do¤rusu ile d›fl›nda bir A noktas› veriliyor. A noktas›ndan geçen ve d

do¤rusunu kesen bütün do¤rular›n nerede bulunduklar›n› ve bu do¤rular›n geometrik
yerini bulal›m. 

ÇÖZÜM 
A noktas› ile d do¤rusu, bir P düzlemi belirtir. A dan geçen ve d do¤rusunu kesen

bir do¤ru, AB olsun, A ve B, P düzlemine ait iki nokta olaca¤›ndan, AB do¤rusu P
düzlemindedir (fiekil 1.44). 

Bunun gibi, A dan geçen d do¤rusunu kesen di¤er bütün do¤rular, P düzleminde
bulunur.

Bu do¤rular›n geometrik yeri, P düzlemidir.

ÖRNEK 1. 8 
Paralel düzlemler aras›nda kalan paralel do¤ru parçalar›n›n birbirine efl olduklar›n›

gösterelim.

ÇÖZÜM 
P ve Q düzlemleri birbirine paralel olsun. Bu düzlemleri kesen, d ve k paralel

do¤rular›n› çizelim. Bu paralel do¤rular R düzlemini belirtir. R düzleminin P ve Q
düzlemleri ile ara kesitleri [AD] ve [BC] do¤ru parçalar›d›r (fiekil 1.45).

Paralel iki düzlemin üçüncü bir düzlemle olan ara kesitleri birbirine paralel
olaca¤›ndan, [AD] // [BC] diir. Bu durumda, ABDC dörtgeni, bir paralelkenar olur.
Paralelkenarda karfl›l›kl› kenarlar birbirine eflit olaca¤›ndan, |AB| = |CD| olur.
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fiekil 1.45

fiekil 1.46

ÖRNEK 1.9 
Uzayda kesiflen, d ve k do¤rular› veriliyor. d do¤rusunu kesen ve k do¤rusuna para-

lel olan bütün do¤rular›n, nerede bulunaca¤›n› bulal›m.

ÇÖZÜM 
Uzayda kesiflen d ve k do¤rular›, A noktas›nda kesifltikleri için, bir P düzlemi belirtir.

d do¤rusunu kesen, k do¤rusuna paralel olan herhangi bir do¤ru l do¤rusu olsun 

(fiekil 1.46). 
k do¤rusu ile l do¤rusu, birbirine paralel olduklar›  için,  bir  düzlem  belirtir. Bu

düzlemle, P düzleminin k do¤rular› ile A noktas› ortakt›r. Bu durumda, k ve l

do¤rular›n›n belirtti¤i düzlem ile P düzlemi çak›flacakt›r. l do¤rusu tamamen P d ü z l e m i n i n

içinde kal›r.
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fiekil 1.47

O halde, d do¤rusunu kesen ve k do¤rusuna paralel olan bütün do¤rular, d ve k
kesiflen do¤rular›n belirtti¤i, P düzlemi içinde bulunurlar.

ÖRNEK 1.10 
Uzayda herhangi bir flekilde d, l ve k do¤rular› veriliyor. Bu do¤rular›n her üçünü

de kesen, bir t do¤rusu çizelim. 

ÇÖZÜM 
d do¤rusu üzerinde herhangi bir A noktas› alal›m. l do¤rusu  ve d›fl›ndaki A noktas›

bir P düzlemi belirtir. Ayn› flekilde k do¤rusu ve d›fl›ndaki A noktas› bir Q düzlemi belirtir
(fiekil 1.47). 

P ve Q düzlemlerin ara kesiti olan t do¤rusu, A noktas›ndan geçecektir.

Böylece, d,  l ve  k do¤rular›n› kesen bir  t do¤rusu çizilmifl olur. A noktas› d

do¤rusu üzerinde herhangi bir flekilde al›nd›¤› için sonsuz say›da t do¤rusu çizebiliriz. 
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 ÖZET

Uzay geometride; bütün elemanlar› ayn› düzlem içinde bulunmayan ancak
bofllukta düflünülebilen uzay geometri flekillerinin özeliklerini araflt›r›r. ‹çinde
yaflad›¤›m›z evren uzay olarak bilinir. Bu sebeple bütün noktalar›n kümesine, uzay
denir. Uzayda en, boy ve yükseklik olmak üzere üç boyut vard›r. Uzayda yer kaplayan
her varl›¤a, cisim denir. Cisimlerin tüm elemanlar› ayn› düzlem içinde bulunmaz. Fakat
bir düzlem içinde flekillerini çizebiliriz. Bunlara, cisimlerin geometrik flekilleri denir.

Aksiyom, do¤rulu¤undan flüphe edilmeyen, uzayda bulunan nokta, do¤ru ve
düzlem aras›ndaki temel iliflkileri aç›klar. Bunlara, uzay›n temel aksiyomlar›  veya
uzay›n konum aksiyomlar› denir.

Uzay›n temel (konum) aksiyomlar›ndan baz›lar› flunlard›r:
1. Uzayda, farkl› iki noktadan bir tek do¤ru geçer.
2. Uzayda, herhangi bir do¤ru üzerinde, en az iki nokta ve d›fl›nda, en az bir nokta vard›r.
3. Uzayda, ayn› do¤ru üzerinde olmayan farkl› üç nokta, bir tek düzlem belirtir.
4. Uzayda, bir do¤runun farkl› iki noktas› bir düzlemde ise, bu do¤runun her noktas›,

o düzlemin içindedir.
5. Uzayda, bir do¤rudan en az bir düzlem geçer.
6. Uzayda, bir düzlemin d›fl›nda bulunan en az bir nokta vard›r.
7. Uzayda, bir do¤ru, içinde bulundu¤u düzlemi iki bölgeye ay›r›r.
8. Uzayda  bir düzlem, uzay› iki yar› uzaya ay›r›r.
9. Düzlemde, bir do¤ruya d›fl›ndaki bir noktadan, bir ve yaln›z bir paralel do¤ru

çizilebilir.
10. Uzayda, farkl› iki düzlemin ortak bir noktas› varsa, bu noktadan geçen bir de

ortak do¤rular› vard›r. Bu do¤ruya, ara kesit do¤rusu denir.

Düzlemde iki do¤runun birbirine göre konumlar›;
1. ‹ki do¤ru çak›fl›kt›r.
2. ‹ki do¤ru birbirine paraleldir.
3. Ayn› düzlemdeki iki do¤ru birbirine paralel de¤ilse, bu do¤rular bir noktada kesiflir.

Uzayda iki do¤runun birbirine göre konumlar›;
1. ‹ki do¤ru çak›fl›k olabilir.
2. ‹ki do¤ru birbirine paralel olabilir.
3. ‹ki do¤ru  kesiflebilir.
4. ‹ki do¤ru ayk›r› olabilir.

Uzayda bir do¤ru ile bir düzlemin birbirine göre konumlar›;
1. Do¤ru düzlemin içinde olabilir.
2. Do¤ru düzleme paralel olabilir.
3. Do¤ru düzlemi kesebilir.
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Uzayda   üç düzlemin birbirine göre konumlar›;
1. Uzayda, üç düzlem bir do¤ru boyunca kesiflirler.
2. Uzayda, üç düzleminin bir tek ortak noktalar› olabilir.
3. Uzayda, düzlemlerin ikisi birbirine paralel olup, di¤eri bu düzlemleri kesebilir.
4. Uzayda, üç düzlem birbirine paralel olabilir.
5. Uzayda,ikifler ikifler kesiflen üç düzlemin ara kesiti birbirine paralel olabilir.

Uzaydaki herhangi bir noktadan geçen sonsuz çoklukta düzlem vard›r. Böylece, bir
noktadan geçen sonsuz çoklukta düzlem çizilebilir.

Uzaydaki bir do¤rudan geçen sonsuz çoklukta düzlem vard›r. Böylece, bir
do¤rudan geçen sonsuz çoklukta düzlem çizilebilir.

Bir düzlemin belirtilmesi;
1. Uzayda,ayn› do¤ru üzerinde olmayan farkl› üç nokta bir tek düzlem belirtir.
2. Uzayda bir do¤ru ile, d›fl›ndaki bir nokta bir düzlem belirtir.
3. Uzayda, kesiflen iki do¤ru, bir düzlem belirtir.
4. Uzayda, paralel iki do¤ru, bir düzlem belirtir.

Konu ile ilgili birçok teoremler vard›r. Bunlar;
1. Paralel iki do¤rudan birini kesen bir düzlem, di¤er do¤ruyu da keser.
2. Ayn› do¤ruya paralel olan iki do¤ru, birbirine paraleldir.
3. Bir düzlemin içindeki bir do¤ruya paralel olan ve düzlemin d›fl›nda bulunan bir

do¤ru, bu düzleme paraleldir.
4. Bir düzlemin kendisine paralel olan bir do¤rudan geçen, herhangi bir düzlemle

ara kesiti, o do¤ruya paraleldir.
5. Kesiflen iki düzleme paralel olan bir do¤ru, bu düzlemlerin ara kesit do¤rusuna

da paraleldir.
6. Bir düzleme paralel olan ve kesiflen iki do¤runun belirtti¤i düzlem, ilk düzleme

paraleldir.
7. Bir noktadan geçen ve bir düzleme paralel olan bir tek düzlem vard›r.
8. Paralel iki düzlemden birinin içindeki bir do¤ru, di¤er düzleme de paraleldir.
9. Paralel iki düzlemden birini kesen bir do¤ru, di¤er düzlemini de keser.
10. Paralal iki düzlemin di¤er bir düzlemle ara kesitleri, birbirine paraleldir.
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ALIfiTIRMALAR

1. Bir küp çizerek, kesiflen do¤rular›, paralel do¤rular› , kesiflen düzlemleri, paralel     
düzlemleri ve ayk›r› do¤rular› belirtiniz.

2. Uzayda, üçü birden do¤rusal olmayan dört noktan›n oluflturdu¤u düzlemlerin 
say›s›n› bulunuz. fiekil çizerek gösteriniz.  

3. Uzayda, bir d do¤rusu ve d›fl›nda bir A noktas› veriliyor. A noktas›ndan geçen ve 
bu d do¤rusuna paralel olan kaç tane do¤ru çizilebilir? Nedenini aç›klay›n›z. 

4. Uzayda,  iki düzlemin çak›fl›k olmas› için en az kaç ortak noktas› olmal›d›r?
nedenini aç›klay›n›z.

5. Uzayda, kesiflen iki düzlemin d›fl›ndaki bir noktadan, her iki düzleme paralel kaç 
tane do¤ru çizilebilir. fiekli çizerek aç›klay›n›z.

6. Uzayda, d1 ve d2 do¤rular› birbirine paralel, d3 ve d4 do¤rular› kesiflen iki do¤ru 
olsun. Bu dört do¤ruyu da kesen baflka bir do¤ru varm›d›r? Nedenini aç›klay›n›z.

7. Uzayda,  paralel iki do¤rudan birini kesen bir do¤ru, di¤erini de kesmeyebilir.
Nedenini  aç›klay›n›z. 

8. Uzayda, verilen bir P düzlemine paralel olan ve verilen  d ve k do¤rular›n› kesen 
bir do¤ru çiziniz. Böyle bir do¤ru her zaman çizilebilirmi? Nedenini aç›klay›n›z. 

9. Paralel üç düzlem, bu düzlemleri kesen bir do¤ru üzerinde efl parçalar ay›r›rsa, her 
kesen do¤ru üzerinde efl parçalar ay›r›r. Nedenini flekil çizerek aç›klay›n›z. 

1 0 . Uzayda, verilen ayk›r› iki do¤ruyu kesen ve verilen üçüncü bir d do¤rusuna paralel
olan do¤rular›n nas›l çizilece¤ini flekil çizerek aç›klay›n›z.

11, Uzayda, d ve l gibi paralel iki do¤ru veriliyor. Bu iki do¤ruyu baflka noktalarda 
kesen bütün do¤rular nerede bulunurlar? fiekil çizerek aç›klay›n›z.

12. Uzayda, P ve Q düzleleri veriliyor. P düzleminin bir do¤rusu d, Q düzleminin bir     
do¤rusu da l oldu¤una göre, d do¤rusu ile l do¤rusu her zaman kesiflir mi?

Kesifltikleri taktirde kesim noktalar› nerede bulunur? Nedenlerini aç›klay›n›z. 

13. Uzayda, birbirine paralel d1, d2 ve d3 do¤rular› ile, bir A noktas› göz önüne al›n›yor.
Bu do¤rular›n her biri ile, A noktas›ndan geçen düzlemler ne özelik gösterir?
fiekil çizerek aç›klay›n›z.
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14. Uzayda,  P ve Q düzlelerin ara kesiti AB dir. P düzlemine paralel olan P′ düzlemi 
ile, Q düzlemine paralel olan Q′ düzlemlerinin ara kesiti AB do¤rusuna paralel 
olur. Nedenini aç›klay›n›z.

15. Uzayda, bir P düzlemi ile, bu düzleme paralel d do¤rusu aras›nda kalan paralel 
do¤ru parçalar› birbirine eflittir. Nedenini flekil çizerek aç›klay›n›z. 
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✎ TEST I

1. Herhangi üçü do¤rusal olmayan 6 nokta ile en çok kaç düzlem çizilebilir?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20

2. Afla¤›daki önermelerden hangisi yanl›flt›r?

A) Uzayda, bir noktadan sonsuz say›da do¤ru geçer.
B) Uzayda, paralel iki do¤rudan birine paralel olan do¤ru, di¤erine de paraleldir.
C) Uzayda, paralel iki düzlemden birinin içinde bulunan bir do¤ru, di¤er düzlemi 

de bir noktada keser.
D) Uzayda ,paralel iki do¤rudan birini kesen bir düzlem, di¤erini de keser.

3. Afla¤›daki önermelerden hangisi yanl›flt›r?

A) Bir düzleme, d›fl›ndaki bir noktadan sonsuz say›da do¤ru çizilebilir.
B) Bir do¤ruya, d›fl›ndaki bir noktadan sonsuz say›da düzlem çizilebilir.
C) Bir düzlemin d›fl›nda bulunan, en az bir nokta vard›r.
D) Ayk›r› iki do¤ru, bir düzlem belirtir.

4. Uzayda P ve Q farkl› düzlemleri için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

A) P ve Q düzlemleri çak›fl›kt›r.
B) P ve Q düzlemleri birbirine paraleldir.
C) P ve Q düzlemleri bir do¤ru boyunca kesiflirler.
D) P ve Q düzlemlerinin yaln›z bir ortak noktalar› vard›r.

5. Ayn› noktada kesiflen dört do¤ru en çok kaç düzlem belirtir? 

A) 1
B) 4
C) 6
D) 12

6. Uzayda, verilen 6 farkl› düzlem, uzay› en çok kaç bölgeye ay›r›r?

A) 21
B) 22
C) 24
D) 25
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7. Uzayda, verilen 5 farkl› düzlem, uzay› en az kaç bölgeye ay›r›r?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

8. Uzayda, verilen bir noktadan geçen ve kesiflen iki düzleme paralal olan, kaç tane 
do¤ru çizilebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) sonsuz

9. Uzayda, d ve k ayk›r› do¤rular› ile, bu do¤rular›n d›fl›nda bir A noktas› veriliyor. A
noktas›ndan geçen, d ve k ayk›r› do¤rulara paralel olan, kaç tane düzlem vard›r?

A) Yoktur
B) 1
C) 2
D) sonsuz

10. Afla¤›dakilerden hangisi bir düzlem belirtmez?

A) Ayn› do¤ru üzerinde bulunan üç nokta
B) Bir do¤ru ile d›fl›ndaki bir nokta
C) Kesiflen iki do¤ru
D) Paralel iki do¤ru

11. Uzayda, verilen üç düzlem için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? 

A) Düzlemlerin ara kesiti, yaln›z bir nokta olabilir.
B) Düzlemler, üç paralel do¤ru boyunca kesiflirler.
C) Düzlemlerin ara kesiti, bir do¤ru olabilir.
D) Düzlemlerin ikisi birbirine paralel olup, di¤eri bu düzlemi kesebilir.

12. Afla¤›daki önermelerden hangisi yanl›flt›r?

A) Farkl› iki do¤runun bir ortak noktas› varsa, bu nokta do¤rular›n kesiflme
noktas›d›r.

B) Her do¤ru üzerinde olmayan, en az bir nokta vard›r.
C) Bir do¤ru ile bir düzlemin bir ortak noktas› varsa, bu do¤ru düzlemin içindedir.
D) Farkl› iki noktadan, bir tek do¤ru geçer.
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13. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?    

A) Paralel iki düzlemden birini kesen do¤ru, di¤erini de keser.
B) Paralel iki düzlemden birini kesen düzlem, di¤erini de keser.
C) Ayn› düzleme paralel olan ve kesiflen iki do¤runun belirtti¤i düzlem, bu düzlemi 

keser.
D) Paralel iki düzlemden birinin içindeki her do¤ru di¤er düzlemede paraleldir.

14. Bir düzlem içindeki farkl› üç do¤runun birbirine göre durumu için afla¤›dakilerdan 
hangisi yanl›flt›r? 

A) Birbirini, üç farkl› noktalarda kesiflebilir.
B) Birbirini, ikifler ikifler farkl› noktalarda kesiflebilir.
C) Bir tek noktada kesiflebilir.
D) Birbirine paralel olabilir.

15. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

A) Farkl› üç noktadan, yaln›z bir düzlem geçer.
B) Ayk›r› iki do¤ru, bir düzlem belirler.
C) Bir do¤runun farkl› iki noktas› bir düzlemin  elaman› ise, do¤ru da düzlemin 

eleman›d›r.
D) Bir do¤ru ile bir düzlemin ortak noktalar› yoksa, do¤ru düzleme paraleldir.

16. Uzayda, P ve Q düzlemleri için, afla¤›dakilereden hangisi yanl›flt›r?      

A) P ve Q düzlemlerinin en az bir ortak noktas› varsa, bu iki düzlemin ara kesiti 
bir do¤rudur?

B) P ve Q düzlemlerinin do¤rusal olmayan üç tane ortak noktalar› varsa, bu iki        
düzlemin baflka ortak noktalar› yoktur.

C) P ve Q düzlemlerinin do¤rusal üç tane ortak noktalar› varsa, bu iki düzlem 
çak›fl›k olmayabilir? 

D) P ve Q düzlemlerin hiç bir ortak noktas› yoksa, düzlemler paraleldir.

17. Uzayda, afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

A) Uzayda farkl› iki noktadan, bir çok düzlem geçer.
B) Uzayda, do¤rusal olmayan üç noktay› kapsayan yaln›z bir düzlem vard›r.
C) Uzayda, kesiflen iki do¤ruyu kapsayan yaln›z bir düzlem vard›r.
D) Bir düzlemdeki üç do¤rudan ikisi bir noktada kesiflirse, üçüncüsü bunlara 

paralel olabilir?
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18. Uzayda, afla¤›dakilerden kaç tanesi do¤rudur?

I. Do¤rusul olmayan üç nokta, bir tek düzlem belirtir.
II. Paralel iki do¤rudan birini kesen bir do¤ru, di¤erini de keser.
III. Farkl› iki noktadan, bir tek do¤ru geçer.
IV. Farkl› iki noktadan, sonsuz düzlem geçer.
V. Kesiflmeyen iki do¤ru birbirine paraleldir.

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

19. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?  

A) Paralel iki düzlemden birini kesen do¤ru, di¤erinide keser.
B) Farkl› iki düzlemin iki ortak noktas› varsa, bu iki düzlem çak›fl›kt›r.
C) Bir do¤rudan sonsuz say›da düzlem geçer.
D) Farkl›  iki düzlemin ara kesiti bir do¤rudur.

20. ‹ki do¤ru ayn› düzlemde ise, afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?   

A) ‹ki do¤ru dik olabilir.
B) ‹ki do¤ru bir  noktada kesiflebilir.
C) ‹ki do¤ru ayk›r› olabilir.
D) ‹ki do¤ru paralel olabilir.
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