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* Geometride flekli anlamak, problemin çözümünde bafll›ca etken olaca¤›ndan, flekilleri
detayl› ve aç›k bir flekilde çiziniz. fiekli kavrad›ktan sonra çözüm yoluna gidilmesi,
daha kolay alacakt›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;

* Uzayda, do¤rular›n dikli¤ini çizerek aç›klayabilecek, 
* Bir do¤runun bir düzleme dikli¤ini belirtebilecek, 
* Düzlemde bir do¤ru parças›n›n orta dikme do¤rusunu çizebilecek, 
* Bir do¤runun bir düzleme dikli¤ine ait teoremleri ispatlayarak aç›klayabilecek, 
* ‹ki nokta aras›ndaki uzakl›¤› tan›yabilecek, 
* Bir noktan›n bir do¤ruya uzakl›¤›n› gösterebilecek, 
* Bir noktan›n bir düzleme uzakl›¤›n› belirtebilecek, 
* Birbirine paralel bir do¤ru ile bir düzlem aras›ndaki uzakl›¤› tan›yabilecek, 
* Birbirine paralel iki düzlem aras›ndaki uzakl›¤› aç›klayabilecek, 
* Düzlemde dikme ve e¤ikleri belirtebilecek,
* Uzayda, iki do¤ru aras›ndaki aç›y› çizebilecek,
* ‹ki düzlem aras›ndaki aç›y› ve ölçek aç›y› belirtebilecek, 
* Dik düzlemleri tan›mlayabilecek ve bunlara ait teoremleri ispatlayarak aç›klayabilecektir.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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ÜN‹TE II
UZAYDA DO⁄RULARIN VE DÜZLEMLER‹N D‹KL‹⁄‹

1. DO⁄RULARIN D‹KL‹⁄‹  

Uzayda, kesiflen iki do¤ru aras›ndaki aç›lardan her birinin ölçüsü 90° ise, bu
do¤rulara dik do¤rular  denir. Bir d do¤rusu  bir   k do¤rusuna  dik ise, d⊥ k fleklinde
yaz›l›r (fiekil 2.1). 

Düzlemde, bir d do¤rusuna üzerindeki bir A noktas›ndan geçen ve bu d do¤rusuna
dik olan bir tek k do¤rusu çizilebilir.

Uzayda,  bir d do¤rusuna, üzerindeki bir A noktas›ndan, d do¤rusuna dik olan, son-
suz say›da  k do¤rular› çizilebilir.

Bir d do¤rusuna, üzerindeki bir A noktas›ndan geçen, sonsuz say›da düzlem
çizilebildi¤inden, bu düzlemin içindeki d do¤rusuna dik olan, sonsuz say›da k do¤rular›
da çizilebilir.

Kesiflen iki do¤runun oluflturdu¤u aç›lardan her biri dik aç› ise, bu iki do¤ru bir-
birine diktir.

Ayk›r› iki do¤rudan, birinin üzerindeki herhangi bir noktadan, di¤erine çizilen
paralel do¤ru, bu do¤ruya dik ise, ayk›r› bu iki do¤ruya dik durumlu do¤rular  veya
k›saca dik do¤rular denir.

fiekil 2.1

❂

❂
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2. B‹R DO⁄RUNUN B‹R DÜZLEME D‹KL‹⁄‹

a. Tan›m 
Bir do¤ru, bir düzlem içindeki bütün do¤rulara dik veya dik durumlu ise, do¤ru bu

düzleme diktir denir.

Bir d do¤rusu ile bir P düzlemi dik ise, d ⊥ P fleklinde yaz›l›r.

(fiekil 2 . 2) de, d do¤rusu P düzlemine A noktas›nda diktir. Çünkü, d do¤rusu A
noktas›ndan geçen düzlemsel do¤ru demetine diktir. A noktas›ndan geçmeyen, fakat P
düzlemi içindeki bütün do¤rular ile de, dik durumludur.

d do¤rusu  ile P düzleminin ara kesit  noktas› olan A ya, bu do¤runun dikme aya¤›
denir.

Sonuç olarak, bir do¤ru ile bir düzlemin durumlar› için, afla¤›da verilen iki önerme
do¤ru ise, bu do¤ru ile düzlem birbirine diktir denir.

1. Do¤ru ile düzlemin ara kesiti, bir tek noktad›r.
2. Do¤ru, düzlemi kesti¤i noktalardan geçen, düzlemin bütün do¤rular›na diktir.

fiekil 2.2

❂

❂
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b. Düzlemde Bir Do¤ru Parças›n›n Orta Dikme Do¤rusu 
Bir P düzleminde, bir [AB] 0 orta noktas›ndan geçen ve [AB] dik olan d

do¤rusuna, orta dikme do¤rusu denir.

Orta dikme do¤rusu üzerindeki her nokta, [AB] A ve B noktalar›na eflit
uzakl›ktad›r (fiekil 2.3).

c. Bir Do¤runun Bir Düzleme Dikli¤ine Ait Teoremler
Teorem : 2 . 1
Bir düzlemin kesiflen iki do¤rusuna, kesiflme noktas›nda dik olan bir do¤ru, bu

düzleme diktir.(Temel Diklik Teoremi)

Hipotez: Bir d do¤rusu, P düzlemi içinde kesiflen k ve l do¤rular›na 0 noktas›nda

dik ise,

Hüküm: d ⊥ P dir.

‹spat: Bir d do¤rusu, 0 noktas›ndan geçen P düzleminin herhangi bir n do¤rusuna
dik oldu¤u gösterilirse, P düzlemine de dik oldu¤u gösterilmifl olur.

P düzlemi içinde olan k, l ve n do¤rular›n› s›ras›yla C, D ve F noktalar›nda kesen
bir m do¤rusu çizelim. d do¤rusu üzerinde  | 0A | = | 0B | olacak flekilde, A ve B nok-
talar›n› iflaretleyelim (fiekil 2. 4).

fiekil 2.3

❂

❂
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CAB ve DAB üçgenleri ikizkenar üçgen oldu¤undan, 

|AC| = |BC|  ve |DA| = |DB| olur.

Bu eflitlikten, ACD = BCD dir.  (K. K. K. efllik teoremine göre, eflittir.)

Eflit üçgenlerde eflit aç›lar karfl›s›nda eflit kenarlar bulunaca¤›ndan, 

Bu durumda,  AFB üçgeni ikiz kenar üçgendir.

[0F] ise, bu üçgenin yüksekli¤i oldu¤undan, [0F] ⊥ [AB] dir.

Böylece, n do¤rusu d do¤rusuna dik olur. n ⊥ d  dir.

Dolay›s›yla, d do¤rusu P düzlemine diktir. d ⊥ P olur.

O halde, bir do¤ru düzlem içindeki bir A noktas›nda kesiflen dik do¤ruya, kesiflme
noktas›nda dik ise, bu do¤ru düzlemede  dik olur.

fiekil 2.4

s ACD  = s BCD    dir.    

Eflit üçgenlerde eflit kenarlar karfl›s›nda eflit aç›lar bulunaca¤›ndan, 

Buradan, ACF = BCF   dir.  K . A. K.  efllik teoremine göre. eflittir.    

AF  = BF   dir.  



Teorem : 2. 2
Paralel iki düzlemden birine dik olan bir do¤ru, di¤erine de diktir.

Hipotez: P // Q  ve   d ⊥ P ise,       

Hüküm: d ⊥ Q   dir.

‹spat: P düzlemindeki A noktas›nda kesiflen k ve l do¤rular› ile, Q düzlemindeki

B noktas›nda kesiflen n ve m do¤rular›n› karfl›l›kl› olarak paralel bir flekilde çizelim.
k // n ve  l // m olsun. P düzlemi Q düzlemine paralel oldu¤undan, düzlem içindeki
do¤rular da paralaldir (fiekil 2.5).

Hipoteze göre, d do¤rusu P düzlemine dik oldu¤undan, P düzlemi içindeki k ve l
do¤rular›n da diktir.

Böylece, d do¤rusu, k ve l do¤rular›n›n paraleli olan n ve m do¤rular›na da diktir.
n ve m do¤rular› Q düzleminde oldu¤undan d do¤rusu Q düzlemine de diktir.

O halde, d ⊥ Q olur.
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Teorem : 2. 3
Paralel iki do¤rudan  birine dik olan bir düzlem, di¤erine de diktir.

Hipotez: d // k ve   d ⊥ P ise,

Hüküm: k ⊥ P dir.

‹spat: d do¤rusu P düzleminin A noktas›nda, k do¤rusu P düzlemini B noktas›nda
kesiyor. d do¤rusu P düzlemine A noktas›nda dik oldu¤undan, düzlem içindeki l ve m

do¤rular›na da diktir. B noktas›ndan, l ve m do¤rular›na paralel n ve t do¤rular›n› çize-

lim. Böylece, l // n ve m // t dir.  (fiekil 2.6). 

Paralel iki do¤rudan birine dik olan do¤ru, di¤erine de diktir. Buna göre, d ⊥ m ve
d ⊥ l oldu¤undan, k ⊥ n  ve  k ⊥ t   dir. k do¤rusu n ve t do¤rular›na ait  olan P düzle-
mine de diktir.

O halde, k ⊥ P olur.

fiekil 2.6

➠
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Teorem : 2. 4 
Ayn› do¤ruya dik olan iki düzlem, birbirine paraleldir.

Hipotez : P ⊥ d  ve Q ⊥ d ise,

Hüküm: P // Q dir.

‹spat : d do¤rusu, P düzlemini A noktas›nda, Q düzlemini de B noktas›nda kesiy-
or. P ve Q düzlemlerin paralel olmad›¤›n› düflünelim. Bu durumda, DE do¤rusu gibi bir
ara kesiti olacakt›r.

Bu durumda, ara kesit üzerindeki bir C noktas›ndan, P ve Q düzlemleri içinde
kalmak üzere, CA ve CB gibi iki dikme çizilmifl olur (fiekil 2.7). 

Bir do¤ruya d›fl›ndaki bir noktadan yaln›z bir dikme çizilebilece¤inden  bu
imkans›zd›r.  Buna göre,  P ve Q düzlemleri kesiflemezler. Bu düzlemler birbirine para-
leldir.

O halde, P // Q olur.

fiekil 2.7

➠
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Teorem : 2. 5
Ayn› düzleme dik olan iki do¤ru, birbirine paraleldir.

Hipotez : d ⊥ P ve k ⊥ P ise,

Hüküm: d // k d›r.

‹spat : B i r d do¤rusu P düzlemini A noktas›nda, k do¤rusu P düzlemini B noktas›nda
kesiyor. d do¤rusunun, k do¤rusuna paralel  olmad›¤›n› düflünelim.

Bu durumda, B noktas›ndan d do¤rusuna paralel bir l do¤rusunu çizelim (fiekil 2.8).

Paralel iki do¤rudan birine dik olan düzlem di¤er do¤ruya da  dik olaca¤›ndan,
l ⊥ P dir.

Bu durumda, bir B noktas›nda P düzlemine iki dik do¤ru çizilmifl olur ki, bu
imkans›zd›r. Buna göre, k ve l do¤rular› çak›fl›k olmal›d›r. Dolay›s›yla, d ve k do¤rular›
paraleldir.

O halde, d //  k  olur.

fiekil 2.8

➠
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3. UZAKLIK KAVRAMI

a. ‹ki Nokta Aras›ndaki Uzakl›k 
Uzayda, verilen iki noktay› birlefltiren do¤ru parças›n› uzunlu¤una, bu iki nokta

aras›ndaki uzakl›k denir 

Uzayda verilen Ave B gibi iki nokta aras›ndaki uzakl›k, |AB| fleklinde gösterilir (fiekil 2.9).

Bu tan›m, uzayda oldu¤u gibi düzlemde de geçerlidir.

b. Bir Noktan›n Do¤ruya Uzakl›¤›
Bir A noktas›ndan d do¤rusuna, [AB] dikmesini çizelim. Bu [AB] uzunlu¤una,

A noktas›n›n d  do¤rusuna uzakl›¤› denir (fiekil 2.10) 

Bu, |AB| fleklinde gösterilir.

fiekil 2.9

fiekil 2.10

❂

❂
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c. Bir Noktan›n Düzleme Uzakl›¤› 
Bir A noktas›ndan P düzlemine indirilen [AB] dik do¤ru parças›n›n uzunlu¤una, 

A noktas›n›n P düzlemine uzakl›¤› denir.  Bu, |AB| fleklinde gösterilir (fiekil 2.11).
[AB] do¤ru parças›na dikme, B noktas›na da dikme aya¤› denir.

ç. Birbirine Paralel, Bir Do¤ru ile Bir Düzlem Aras›ndaki Uzakl›k
Birbirine paralel d do¤rusu ile bir P düzlemi aras›ndaki uzakl›k, d do¤rusu

üzerindeki herhangi bir noktadan P düzlemine indirilen dikmenin uzunlu¤una,
d do¤rusu ile P düzlemi aras›ndaki uzakl›k denir.

Bu,  |AA′| veya |BB′| uzunlu¤udur (fiekil 2.12). 

Birbirine paralel olan bir do¤ru ile, bir düzlem aras›ndaki uzakl›k hep ayn›d›r.

fiekil 2.11

fiekil 2.12

❂

❂
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d. Birbirine Paralel, ‹ki Düzlem   Aras›ndaki Uzakl›k
Birbirine paralel iki düzlem aras›ndaki uzakl›k, bunlardan biri içinde al›nan bir

noktadan, di¤erine indirilen dikmenin uzunlu¤udur.

P düzlemi ile Q düzlemi aras›ndaki uzakl›k |AA′| veya |BB′| dür (fiekil 2.13). 

P ve Q paralel düzlemleri aras›ndaki uzakl›k hep ayn›d›r. E¤er P ve Q düzlemleri
birbirine paralel de¤ilse, aralar›ndaki uzakl›k de¤iflebilir.

fiekil 2.13

4. DÜZLEMDE  D‹KME VE E⁄‹KLER

Düzlemi kesen bir do¤ru parças› düzleme dik de¤ilse, bu do¤ru parças›na e¤ik
denir. Bu do¤ru parças›n›n düzlem ile ara kesit noktas›na da, e¤ik aya¤› denir.

Teorem : 2. 6 
Bir düzleme,  d›fl›ndaki bir noktadan dikme ve e¤ikler çizilirse; 

1. Dikme, e¤iklerin hepsinden k›sad›r.
2. Ayaklar›, dikme aya¤›na eflit uzakl›kta bulunan e¤iklerin uzunluklar›, birbirine eflittir.
3. Aya¤›,  dikme aya¤›ndan daha uzakta olan e¤ik, daha uzundur.

Hipotez: Bir P düzlemine, d›fl›ndaki bir A noktas›ndan, [AH]  dikmesi ve [AB],
[AC] ve [AD] e¤ikleri, |CH| = |HD| < |HB| olacak flekilde çiziliyor.

Hüküm: 1 .|AH| < AD
2. |AD| = |AC|
3. |AB| > |AC| dir.

➠

❂
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‹spat: 1. Bir P düzlemine, d›fl›ndaki A noktas›ndan [AH] dikmesi çiziliyor.

[AH] ⊥ P oldu¤undan, P düzleminde bulunan [HD] do¤rusuna da dik olacakt›r.
[AH]⊥ [HD] dir  (fiekil 2.14).

AHD dik üçgen  olup, bu üçgende [AD] hipotenüs, [AH] dik kenard›r.

Bir dik üçgende hipotenüs, dik kenarlar›n her birinden daha uzun olaca¤›ndan,
|AH| < |AD| olur.

2. Hipotezde |HD| = |HC| olarak veriliyor. Bu durumda,  

AHC = AHD ( K. A. K. efllik teoremine göre, eflittir.)  Eflit üçgenlerde, eflit aç›
karfl›s›nda eflit kenar bulunaca¤›ndan, |AD| = |AC| olur  (fiekil 2.14). 

3. ACB üçgeninde,           genifl aç› ve        dar aç›d›r.

Bir üçgende, genifl aç› karfl›s›ndaki kenar,  en büyük olaca¤›ndan,  |AB| > |AC| olur.

Bu Teoremin Karfl›t›n› ‹spats›z  Olarak Verelim. 
Bir düzlemin  bütün noktalar›, düzlem d›fl›ndaki bir nokta ile birlefltirilirse, 
1. Bu do¤ru parçalar› içerisinde en küçük olan›, düzleme diktir.
2. Birbirine eflit uzunluktaki e¤ikler dikme aya¤›ndan eflit uzakl›ktad›r.
3. En  uzun e¤ik  dikme aya¤›na en uzakta bulunur.

fiekil 2.14

ACB B

➠



5. ÜÇ D‹KME TEOREM‹

Teorem: 2. 7 
Bir P düzleminin d›fl›nda bulunan bir A noktas›ndan, bu düzleme [AH] dikmesi ve

düzlemi içindeki d do¤rusuna da [AB] dikmesi çizilirse, HB do¤rusu  bu düzlem içindeki
d do¤rusuna dik olur.

Hipotez : [AH] ⊥ P,   d ⊂ P ve  [AB] ⊥ d ise, 

Hüküm: [HB] ⊥ d  dir.

‹spat: B noktas›ndan geçen, P düzle-mine dik olan BC do¤rusunu çizelim. Ayn›
düzleme dik olan, [AH] ve BC do¤rular› birbirine paraleldir. Böylece, BC // [AH] olur.
Paralel do¤rular bir düzlem belir-tece¤inden, [AH]  ve BC do¤rular›n›n belirtti¤i
düzlem Q olsun. P ve Q düzlemlerin ara kesiti HB do¤rusudur  (fiekil 2.15). 

d do¤rusu, Q düzlemindeki [AB] ve CB do¤rular›na diktir.

Q düzlemi, B noktas›ndan geçen P düzleminde bulunan, bütün do¤rulara dik
olaca¤›ndan, HB ⊥ d olur.

Bu teoremin sonucuna göre, (fiekil 2.15) de,  [AH] ⊥ P,  HB ⊥ d  ve  AB ⊥ d
ba¤›nt›lar›ndan herhangi ikisi verilirse, üçüncüsü de do¤rudur.

Buna göre, bu teoremin karfl›t› gibi olan, iki teorem verelim. Bu teoremlerin ispatlar›
size b›rak›lm›flt›r.
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fiekil 2.15

➠
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Teorem: 2. 8: 
Bir P düzleminin d›fl›nda al›nan bir  A noktas›ndan, bu düzleme [AH] dikmesi, H

dikme aya¤›ndan P düzlemi içinde bulunan bir d do¤rusuna da [HB] dikmesi çizilirse,
[AB] ⊥ d  olur (fiekil 2.15).

Teorem: 2. 9 
Bir P düzlemi içindeki bir d do¤rusu üzerinde al›nan bir B noktas›ndan, bu do¤ruya

biri P düzleminin d›fl›nda, di¤eri P düzleminde olmak üzere iki dikme çizilirse, düzlem
d›fl›nda çizilen dikme üzerinde al›nan herhangi bir A noktas›ndan, P düzlemine  [AH]
dikmesi indirilirse, [AH] ⊥ P olur (fiekil 2.15). 

6. UZAYDA AÇILAR 

a. ‹ki Do¤ru Aras›ndaki Aç› 
‹ki do¤ru bir noktada kesifliyorsa, bu do¤rular›n aras›ndaki dar aç›ya, iki do¤ru

aras›ndaki aç› denir.

Bir P düzleminde, d ve k do¤rular› A noktas›nda kesifliyor. Bu do¤rular aras›ndaki
dar α aç›s›na, d ve k do¤rular› aras›ndaki aç› denir (fiekil 2. 16). 

‹ki do¤ru birbirine paralel ise, aralar›ndaki aç›n›n ölçüsü 0° ve birbirine dikse,
aralar›ndaki aç›n›n ölçüsü 90° dir.

Ayk›r› iki do¤ru aras›ndaki aç› ise, ayk›r› do¤rulardan birinin herhangi bir 
noktas›ndan, di¤er do¤ruya çizilen paralel do¤ru aras›ndaki aç›d›r.

fiekil 2.16

➠

➠

❂
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b. ‹ki Düzlem Aras›ndaki Aç›
I. ‹ki Düzlemli Aç›lar
Kesiflen P ve Q gibi iki düzlemlerinin, d ara kesit do¤rusu ile, bu do¤runun ay›rd›¤›

iki yar› düzlemin birleflimine, iki düzlemli aç› denir.

(fiekil 2. 17) kesiflen P ve Q düzlemin ara kesiti olan d  do¤rusuna aç›n›n ayr›t›,
yar› P ve Q düzlemlerine  de aç›n›n yüzleri denir.

‹ki düzlemli aç›, düzlemlerden birinin ismi baflta, ara kesit do¤rusu ortada, di¤er
düzlemindeki sonda olmak üzere, (fiekil 2.17) deki iki düzlemli aç› için ,

II. ‹ki Düzlemli Aç›n›n Ölçek Aç›s›
Kesiflen  Q  ve R iki düzlemli aç›n›n, d ara kesit do¤rusuna, herhangi bir A

noktas›nda dik olan P düzleminin, iki düzlemli aç›n›n yüzeyleri ile, ara kesitlerinin belirtti¤i
BAC aç›s›na, iki düzlemli aç›n›n ölçek aç›s› denir.

Kesiflen Q ve R düzlemlerin ara kesiti olan d do¤rusuna, üzerindeki herhangi bir A
noktas›ndan, düzlemlerin içinde kalmak üzere, [AB] ⊥ d  ve [AC]  ⊥ d  olacak flekilde,
[AB ve [AC ›fl›nlar› çizildi¤inde, oluflan BAC aç›s›na, (Q, d, R) iki düzlemli aç›n›n
ölçek aç›s› denir (fiekil 2.18). 

Kesiflen iki düzlemin aras›nda, ölçüleri eflit, sonsuz say›da ölçek aç› çizilebilir.

fiekil 2.17

P, AB, Q    veya   P, Q   fleklinde gösterilir.     

❂

❂

❂
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7. D‹K DÜZLEMLER

a. Tan›m
Kesiflen iki düzlemin belirti¤i aç›lardan birinin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 90° ise, bu iki

düzleme, birbirine dik  düzlemler denir.

(fiekil 2.19) da, P düzlemi ile Q düzle-minin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 90° oldu¤undan,
bu iki düzlem birbirine diktir.

Bunu, P ⊥ Q fleklinde gösteririz.

fiekil 2.18

fiekil 2.19

❂
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b. Dik Düzlemlere Ait Teoremler
Teorem: 2. 10
Bir do¤ru bir düzleme dikse, bu do¤rudan geçen her düzlem, o düzleme diktir.

Hipotez: AB ⊥ P ve AB do¤rusu Q düzlemi içinde ise, 

Hüküm: P ⊥ Q  dir.

‹spat: P ve Q düzlemlerin EF ara kesit do¤rusu üzerinde bir B noktas›ndan, AB
do¤rusuna BC dikmesini çizelim (fiekil 2.20). 

AB⊥ P ise,  AB ⊥ BC   ve  AB⊥ EF  oldu¤undan, 

P ile Q düzlemlerine diktir.

Bu düzlemlerin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 90° dir.

O halde, P ⊥ Q olur.

Teorem: 2.11
Paralel iki düzlemden birine  dik olan bir düzlem, di¤erine de diktir.

Hipotez: P // Q  ve  R ⊥ P ise, 

Hüküm: R ⊥ Q dir.

‹spat: R düzlemi içinde, P düzlemine dik bir d do¤rusu çizelim. P düzlemi Q
düzlemine paralel oldu¤undan paralel düzlemden birine dik olan do¤ru, di¤er düzleme
de dik olaca¤›ndan, d ⊥ Q olur (fiekil 2.21).

fiekil 2.20

➠

➠
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Bu durumda, d do¤rusuna ait olan R düzlemi Q düzlemine diktir.

O halde, R ⊥ Q olur.

Teorem : 2. 12
Bir do¤ru, iki düzlemden birine paralel, di¤erine dik ise, bu iki düzlem birbirine diktir.

Hipotez: d // Q  ve  d ⊥ P ise, 

Hüküm: P ⊥ Q dür.

‹spat: Q düzlemi içinde d do¤rusuna parelel bir k do¤rusu çizelim (fiekil 2.22).
d // k ve  d ⊥ P oldu¤undan, k ⊥ P olur.

Çünkü, paralel iki do¤rudan birine dik olan düzlem, di¤er do¤ruya da dik olur.

Böylece, k ⊥ P ise, k do¤rusu Q düzleminde bulundu¤undan, P düzlemine de  diktir.

O halde, P ⊥ Q olur.

fiekil 2.21

fiekil 2.22

➠
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ÇEfi‹TL‹ ÖRNEKLER

ÖRNEK : 2 . 1 
Verilen bir d do¤rusuna, d›fl›ndaki bir A noktas›ndan dik bir k do¤rusu çizerek, bu

do¤runun tek oldu¤unu gösterelim.

ÇÖZÜM
Bir d do¤rusu ile, bu do¤runun d›fl›ndaki bir A noktas› veriliyor. Uzayda bir do¤ru

ile, d›fl›ndaki bir nokta, bir tek düzlem belirtece¤inden, d do¤rusu ile d›fl›ndaki A n o k t a s ›
P düzlemini belirtir (fiekil 2. 23).

P düzleminde, A noktas›ndan d do¤rusuna dik bir do¤ru çizmek için, pergelimizin
ucunu A ya bat›r›r ve di¤er ucunuda d do¤rusunu kesecek flekilde açarak, BC yay›n› çizeriz.
BC yay›n ortas›n› bulmak için, pergelimizin ucunu B ye bat›r›r bir yay çizeriz. Ayn›
flekilde pergelimizin aral›¤›n› bozmadan C ye bat›r›r bir yay daha çizeriz. Bu yaylar›n
kesim noktas›n›, A ile birlefltirerek k do¤rusunu çizeriz. Böylece d do¤rusu k do¤rusuna
dik olur.

Verilen bir d do¤rusuna, d›fl›ndaki bir A noktas›ndan geçen, d do¤rusuna dik olan,
k do¤rusunu çizmifl oluruz.

Bir düzlemde, bir  do¤ruya d›fl›ndaki bir noktadan bir tek dik do¤ru çizilebilir.
Birden fazla do¤ru çizmek istersek, bu do¤rular çak›flacakt›r.

fiekil 2.23
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ÖRNEK : 2. 2
Bir P düzleminin d›fl›nda d do¤rusu, P düzlemini kesen l do¤rusu veriliyor. d

do¤rusu l do¤rusuna dik ve   d do¤rusu P düzlemine paralel oldu¤una göre, l d o ¤ r u s u n u n
P düzlemine dik oldu¤unu gösterelim. 

ÇÖZÜM
l do¤rusunun, P düzlemini kesti¤i A noktas›ndan, d do¤rusuna paralel olacak

flekilde, bir k do¤rusunu çizelim (fiekil 2.24). ‹ki paralel do¤rudan birine dik olan
do¤ru, di¤erine de dik olaca¤›ndan, d ⊥ l ve  k ⊥ l dir. A noktas›ndan geçen l
do¤rusuna dik olan bütün do¤rular, P düzlemi içinde bulunurlar.

Buna göre, l do¤rusu P düzlemine dik olur.

ÖRNEK : 2. 3 
Uzayda verilen bir A noktas›ndan geçen, bir P düzlemine dik olan, bir tek

do¤runun  çizilebilece¤ini gösterelim. 

ÇÖZÜM
Uzayda verilen bir A noktas›n›n, P düzlemindeki durumuna göre, iki durumda

çizilebilir.

I. Durum: A noktas›, P düzleminin üzerinde olsun.
Verilen  A noktas›, P düzlemi üzerinde oldu¤una göre, A noktas›ndan geçen, P

düzlemine bulunan bir AC do¤rusunu çizelim. Bu AC do¤rusuna, P düzlemi içinde AD
ve P düzlemi d›fl›nda AB dikmelerini çizelim. Bu durumda, AB ve AD do¤rular›n›n
belirtti¤i düzlem Q olsun. AC do¤rusu bu Q düzlemine dik olur (fiekil 2.25).

fiekil 2.24
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P ve Q düzlemlerin ara kesit olan AD do¤rusu da, AB do¤rusuna diktir.

Burada, AC ⊥ Q  oldu¤undan, AB ⊥ AC  ve   AB ⊥ AD dir.

Böylece, AB ⊥ P olur.

Buna göre, A noktas›ndan geçen, P düzlemine dik olan AB do¤rusu çizilmifl olur.

II. Durum: A noktas›, P düzleminin d›fl›nda olsun.
P düzlemi üzerinde herhangi bir D noktas› alal›m. 

I. durumdaki, gibi P düzlemine üzerinde D noktas›ndan DC ⊥ P olacak flekilde, DC
do¤rusunu çizelim.

A noktas›ndan, DC do¤rusuna paralel AB do¤rusunu çizelim (fiekil 2.26). 

fiekil 2.25

fiekil 2.26
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Paralel iki do¤rudan birine dik olan düzlem di¤erine de dik olaca¤›ndan,
AB⊥ P olur.

Böylece, A noktas›ndan geçen, P düzle-mine dik olan AB do¤rusu çizilmifl olur.

fiimdi de, A noktas›ndan geçen, P düzlemine dik olan, do¤runun tek do¤ru
oldu¤unu gösterelim.

A noktas›ndan geçen ve P düzlemine dik olan, AB ve AD do¤rular›n›n
bulundu¤unu kabul edelim (fiekil 2.27). 

Bu durumda,  AD ⊥ P ise, AD⊥ DB  ve  AB  ⊥ P ise, ΑΒ ⊥ DΒ olur.

Düzlemdeki bir do¤ruya, d›fl›ndaki bir noktadan bir ve yaln›z bir dik do¤ru
çizilebilece¤inden, bu imkans›zd›r.

O halde, A noktas›ndan  P düzlemine bir tek dik do¤ru çizilebilir.

ÖRNEK 2. 4
Uzayda bir do¤ru parças›n›n uç noktalar›ndan  eflit uzakl›kta bulunan noktalar›n

kümesinin, bu do¤ru parças›n›n orta dikme düzlemi oldu¤unu gösterelim.

ÇÖZÜM
(fiekil 2. 28) deki, [BC] do¤ru parças›n›n ortas› D olsun. D noktas›ndan geçen orta

dikme düzlemi de P olsun. P düzlemi üzerinde herhangi bir  A noktas› alal›m.

fiekil 2.27
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I. Durum: A noktas›, D noktas› ile çak›fl›k olsun.
Bu durumda, A noktas› D noktas› ile çak›fl›k oldu¤unda, |AB| = |AC| dir.

Ohalde, A noktas›ndan geçen P düzlemi, [BC] do¤ru parças›n›n orta dikme
düzlemidir.

II. Durum : A noktas›, D noktas›ndan farkl› olsun.
Bu durumda, A noktas›, P düzlemi içindeki, D noktas›ndan farkl› bir nokta

oldu¤undan, AB, AD ve  AC do¤rular›n› çizelim. 

BDA =  CDA (K. K. K. efllik teoremine göre, eflittir.) Eflit üçgenlerde eflit  aç›
karfl›s›nda eflit kenar bulunaca¤›ndan,  |AB| = |AC| dir.

O halde, [BC] do¤ru parças›n›n, B ve C uç noktalar›ndan eflit uzakl›kta bulunan
noktalar›n kümesi,  bu [BC] do¤ru parças›n›n orta dikmesi olan P düzlemidir.

ÖRNEK : 2. 5 
Bir [AB] do¤ru parças›n›n 0 orta noktas›ndan geçen herhangi bir P düzlemine, bu

do¤ru parças›n›n, A ve B noktalar›ndan indirilen dikmelerin eflit uzakl›kta oldu¤unu
bulal›m.

ÇÖZÜM
Bir [AB] do¤ru parças›n›n 0 orta noktas›ndan geçen düzlem P olsun. A ve B 

noktalar›ndan  P düzlemine AA′ ve BB′ dikmelerini çizelim. Bunlar, P düzlemine dik
oldu¤undan A A′ // BB′ o l u r. Böylece, A A′ ile BB′ bir  Q düzlemi belirtir. Bu Q düzlemi
ile P düzleminin ara kesiti A′B′ do¤rusudur. [AB] do¤ru parças›, ara kesiti 0 noktas›nda
keser (fiekil 2.29)

fiekil 2.28
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AA′0 = BB′0 (A. K. A. efllik teoremine göre, eflittir.) Eflit üçgenlerde eflit aç›
karfl›s›nda eflit kenar bulunaca¤›ndan, |AA′| = |BB′| olur.

O halde, bir [AB] do¤ru parças›n›n 0 orta noktas›ndan geçen herhangi bir P
düzlemine, A ve B noktalar›ndan  indirilen AA′ ile BB′ dikmeleri eflit uzakl›kta olur.

ÖRNEK : 2. 6 
Bir P düzlemine, |A0|  = 4 cm olacak flekilde [A0] dikmesi çiziliyor. P düzleminde,

merkezi 0 ve yar›çap› 3 cm olan bir çember çiziliyor. Çemberin merkezinden 6 cm
uzakl›kta bulunan bir B noktas› al›n›yor.  B noktas›ndan çembere [BT te¤eti çizilerek,
A noktas›, T ve B noktalar› ile birlefltiriliyor. Buna göre,

a. [AT] ve [BT] do¤ru parçalar›n›n uzunluklar›n› bulal›m.
b. [AT] ⊥ [BT oldu¤unu gösterelim.
c. [AB] do¤ru parças›n›n uzunlu¤unu bulal›m. 

ÇÖZÜM 
a. [BT, 0 merkezli çemberin te¤eti oldu¤undan, [0T] ⊥ [BT dir.  [A0] ⊥ P ise,

[A0] ⊥ [0T] dir.

(fiekil 2.30) deki A 0 T dik üçgeninde, pi-sagor teoremine göre, |AT |2 = |A0|2 + | 0 T |2 ;
|AT|2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 ise, AT = 5 cm dir.

Ayn› flekilde, B0T dik üçgeninde pisagor teoremine göre, 

fiekil 2.29

BT2 = 0B 2 - 0T 2 ;   BT 2 =62 - 32  = 36 - 9 = 27  ise,   

BT  = 3 3 cm dir.    
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b. [A0] ⊥ P ise,  [A0] ⊥ [BT]  dir.

Ayr›ca  [BT] ⊥ [A0]   oldu¤undan,  [BT, A0T üçgen  düzlemine diktir.

Dolay›s›yla, [AT] ⊥ [BT olur.

c. ABT dik üçgeninde pisagor teoremine göre, 

ÖRNEK 2 . 7 
Bir d do¤rusu ve d do¤rusunun d›fl›nda A ile B noktalar› veriliyor. d do¤rusu

üzerinde, A ve B noktalar›na eflit uzakl›kta olan noktalar›n kümesini bulal›m. 

ÇÖZÜM
A ve B noktalar›n› birlefltirelim. 

A ve B noktalar›n› birlefltirelim  [AB]  do¤ru parças›n›n orta dikme düzlemi P o l s u n .
A ve B noktalar›na eflit uzakl›kta olan tüm  noktalar, P düzlemi içindedir (fiekil 2.31).

O halde, arad›¤›m›z küme d ∩ P kümesidir.

P düzlemi ile d do¤rusu için üç durum vard›r. Bunlar› ayr› ayr› inceleyelim. 

I. Durum :  d do¤rusu P düzlemini bir noktada kesiyor.
Bu durumda, d ∩ P = {D} dir. (fiekil 2.31) 

‹stenilen flarta uygun yaln›z bir tane nokta vard›r. Bu nokta D noktas›d›r.

O halde, aran›lan  küme {D} kümesidir.

fiekil 2.30

AB 2 = AT 2 + BT 2 ;  AB  2 = 52 + 3 3  2  = 25 +  27  = 52 ise,      

AB  = 2 13 cm  olur.   
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II. Durum: d do¤rusu P düzleminde olsun.
Bu durumda, d ⊂ P ise,  d ∩ P = d dir (fiekil 2.32).  Buna göre, d do¤rusunun her

noktas›, A ve B noktalar›na eflit uzakl›ktad›r.

III. Durum: d do¤rusu  P düzlemine paralel olsun.
Bu durumda, d ⊂ P = Ø  dir (fiekil 2.33). Buna göre, d do¤rusu üzerinde A ile B

noktalar›na eflit uzakl›kta olan hiç bir nokta yoktur.
ÖRNEK 2. 8 
Bir P düzleminin ay›rd›¤› yar› uzaylardan birinin içinde A ile B noktalar› al›n›yor.

P düzlemi içinde öyle bir D noktas› bulal›m ki, |DA| + |DB| toplam› en küçük olsun.

fiekil 2.32

fiekil 2.31
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ÇÖZÜM 
A noktas›ndan P düzlemine bir dik do¤ru çizelim. Bunun üzerinde |A0| = |OC| ola-

cak flekilde bir C noktas› alal›m (fiekil 2. 34).  Böylece, P düzlemi, [AC] do¤ru
parças›n›n orta dikme düzlemi olur.

C noktas›n›n P düzlemine göre, A ve B noktalar› ile farkl› yar› uzayda olur.

[BC] do¤ru parças›n› çizelim. P düzlemini kesti¤i noktaya D diyelim. Aran›lan
nokta bu D noktas›d›r.

Bunu ispatlamak için, P düzlemi içinde, D noktas›ndan baflka herhangi bir E noktas›
alal›m. Bu E noktas› ile B ve C noktalar›n› birlefltirelim. |DA| + |DB|  toplam›n›n en
küçük oldu¤unu göstermek için,

|DA| + |DB| < |EA| + |EB|  oldu¤unu göstermek yeterlidir.

fiekil 2.33

fiekil 2.34
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D ve E noktalar› [AC] do¤ru parças›n›n P orta dikme düzlemi içinde bulunduklar› için, 

|DA| = |DC|  ve  |EA| = |EC|  dir.

BCE üçgeninde, |BC| < |EC| + |EB| dir. Çünkü bir üçgende iki kenar›n toplam›
üçüncü kenardan büyüktür.

|DC| + |DB| < |EA| + |EB| dir. |DA | = |DC| oldu¤undan,

|DA| + |DB| < |EA| + |EB| olur.

O halde, aran›lan nokta, [BC] do¤ru parças›n›n P düzlemini kesti¤i D noktas›d›r.

ÖRNEK 2. 9
Uzayda kesiflen iki düzlemin d›fl›nda al›nan bir noktadan geçen ve her iki düzleme

de dik olan bir düzlem çizelim. Bu çizimi nas›l yapt›¤›m›z› anlatal›m.

ÇÖZÜM 
Uzayda kesiflen düzlemler P ve Q olsun. A noktas› bu düzlemlerin d›fl›nda al›n›yor.

AB ⊥ P ve AC ⊥ Q olacak flekilde A noktas›ndan, AB ve AC do¤rular›n› çizelim. 
Bu kesiflen do¤rular›n meydana getirdikleri düzlem,  R düzlemi olsun (fiekil 2. 35).

R düzlemi içindeki AB do¤rusu, P düzlemine dik oldu¤undan, R ⊥ P d i r. R düzlemi
içindeki AC do¤rusu, Q düzlemine dik oldu¤undan, R ⊥ Q dir.

fiekil 2.35
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O halde, kesiflen P ve Q düzlemin d›fl›ndaki A noktas›ndan geçen, P ve Q düzlem-
lerine dik olan düzlem, R düzlemidir.

ÖRNEK 2. 10
Bir ABC eflkenar üçgeninin G a¤›rl›k merkezinden, üçgen düzlemine PG dikmesi

çiziliyor. |PA| = 10 cm ve |PG| = 8 cm oldu¤una göre, ABC üçgeninin alan› kaç cm2

oldu¤unu bulal›m.

ÇÖZÜM 
Bir ABC üçgeninin G a¤›rl›k merkezi kenarortaylar›n kesim noktas›d›r. [PG] do¤ru

parças› üçgen düzlemine dik oldu¤undan, üçgene ait  [AG] do¤ru parças›na da diktir.
[PG] ⊥ [AG] dir.

Böylece, PAG üçgeni bir dik üçgen olur (fiekil 2. 36). 

fiekil 2.36

PAG dik üçgende pisagor teoremine göre, AG 2 = AP 2 - PG 2;  

AG 2 = 102 - 82 = 100 - 64 = 36  ise, AG  = 6 cm dir.    

AD = 3
2

  AG   oldu¤undan,   AD = 3
2

 . 6 = 9 cm dir.   

Verilen,  ABC eflkenar üçgenin bir kenar›n›n uzunlu¤u a cm ise,    

a = 2AD
3

  ifadesinden,   a = 2. 9
3

 = 18 3
3

 = 6 3  cm dir.    

Eflkenar üçgenin alan›:  A ABC  = a2 3
4

 ifadesinden,     

A ABC  = 6 3 2 . 3
4

 = 108 3
4

 = 27 3 cm2  olur.     
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ÖZET

Uzayda kesiflen iki do¤ru aras›ndaki aç›lardan herbirinin ölçüsü 90° ise, bu
do¤rulara dik do¤rular denir. Bir d do¤rusu bir k do¤rusuna dik ise, d ⊥ k fleklinde yaz›l›r. 

Düzlemdeki bir d do¤rusuna, üzerindeki bir A noktas›ndan geçen ve bu d
do¤rusuna dik olan, bir tek k do¤rusu çizilebilir.

Uzayda bir d do¤rusuna üzerindeki bir A noktas›ndan, d do¤rusuna dik olan sonsuz
say›da k do¤rular› çizilebilir.

Ayk›r› iki do¤rudan, birinin üzerindeki herhangi bir noktadan, di¤erine çizilen
paralel do¤ru, bu do¤ruya dik ise, ayk›r› bu iki do¤ruya, dik durumlu do¤rular  veya
k›saca dik do¤rular denir.

Bir do¤ru, bir düzlem içindeki bütün do¤rulara dik veya dik durumlu ise, do¤ru bu
düzleme diktir denir. d do¤rusu ile P düzleminin ara kesit noktas› olan A ya, bu
do¤runun dikme aya¤› denir.

Bir  P düzleminde,  [AB] do¤ru parças›n›n orta  noktas›ndan geçen ve [AB] do¤ru
parças›na dik olan d do¤rusuna, orta dikme do¤rusu denir.

Bir P düzlemin kesiflen iki do¤rusuna, kesiflme noktas›nda dik olan bir do¤ru bu
düzleme diktir.

Paralel iki düzlemden birine dik olan bir do¤ru, di¤erine de diktir.

Paralel iki do¤rudan birine dik olan bir düzlem, di¤erine de diktir.

Ayn› do¤ruya dik olan iki düzlem, biribirine paraleldir.

Ayn› düzleme dik olan iki do¤ru, birbirine paraleldir.

Uzayda verilen iki noktay› birlefltiren do¤ru parças›n›n uzunlu¤una, bu iki nokta
aras›ndaki uzakl›k denir. Bu, |AB| fleklinde gösterilir.

Bir A noktas›ndan d do¤rusuna, [AB] dikmesini çizelim. Bu [AB] do¤ru parças›n›n
uzunlu¤una, A noktas›n›n d do¤rusuna uzakl›¤› denir.

Bir A noktas›ndan P düzlemine indirilen [AB] dik do¤ru parças›n›n uzunlu¤una, A
noktas›n›n P düzlemine uzakl›¤› denir. Bu |AB| fleklinde gösterilir.

Birbirine paralel olan d do¤rusunu  ile, bir P düzlemi aras›ndaki uzakl›k, do¤runun
üzerindeki  bir noktadan, düzleme indirilen dikmenin uzunlu¤udur.
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Birbirine paralel olan iki düzlem aras›ndaki uzakl›k, bunlardan biri içinde al›nan
bir noktadan, di¤erine indirilen dikmenin uzunlu¤udur.

Düzlemi kesen bir do¤ru parças› düzleme dik de¤ilse, bu do¤ru parças›na e¤ik
denir. Bu do¤ru parças›n›n, düzlem ile ara kesit noktas›na da e¤ik aya¤› denir.

Bir düzleme, d›fl›ndaki bir noktadan dikme ve e¤ikler çizilirse, 
1. Dikme, e¤iklerin hepsinden k›sad›r.
2. Ayaklar›, dikme aya¤›na eflit uzakl›kta bulunan e¤iklerin uzunluklar›, birbirine eflittir.
3. Aya¤› dikme aya¤›ndan daha uzakta olan e¤ik, daha uzundur.

Üç dikme teoremine göre;

Bir P düzleminin d›fl›nda bulunan bir A noktas›ndan, bu düzleme [AH]  dikmesi ve
düzlem içindeki d do¤rusuna da [AB] dikmesi çizilirse, HB do¤rusu bu düzlem içindeki
d do¤rusuna dik olur.

‹ki do¤ru bir noktada kesifliyorsa, bu do¤rular›n aras›ndaki dar aç›ya, iki do¤ru
aras›ndaki aç› denir. ‹ki do¤ru birbirine paralelse, aralar›ndaki aç›n›n ölçüsü 0° ve 
birbirine dikse, aralar›ndaki aç›n›n ölçüsü 90° dir.

Kesiflen P ve Q gibi iki düzlemin d ara kesit do¤rusu ile, bu do¤runun ay›rd›¤› iki
yar› düzlemin birleflimine, iki düzlemli aç› denir. Kesiflen P ve Q düzlemlerin ara kesiti
olan d do¤rusuna aç›n›n ayr›t›, yar› P ve Q düzlemlerine de, aç›n›n yüzleri denir.

Kesiflen Q ve R iki düzlemleri aç›n›n d ara kesit do¤rusuna, herhangi bir A n o k t a s › n d a
dik olan P düzleminin, iki düzlemli aç›n›n yüzleri ile, ara kesitlerinin belirti¤i BAC
aç›s›na, iki düzlemli aç›n›n ölçek aç›s› denir. (fiekil 2. 18).

Kesiflen iki düzlemin belirtti¤i aç›lardan birinin ölçek aç›s›n›n ölçüsü 90° ise, bu
iki düzleme birbirine dik düzlemler denir.

Bir do¤ru bir düzleme dikse, bu do¤rudan geçen her düzlem, o düzleme diktir.

Paralel iki düzlemden birine dik olan bir düzlem, di¤erine de diktir.

Bir do¤ru, iki düzlemden birine paralel di¤erine dik ise, bu iki düzlem birbirine
diktir.
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ALIfiTIRMALAR

1. Bir düzleme dik olan kaç tane do¤ru çizebilirsiniz? Bu do¤rular›n hepsi birbirine 
paralel midir? Nedenini aç›klay›n›z.  

2. Verilen bir noktada geçen ve kesiflen iki düzleme dik olan, düzlemi çiziniz.

3. Bir P düzleminin farkl› taraflar›nda,              
|AC| = |DB|  olacak flekilde, A ve B noktalar› al›n›yor  (fiekil 2. 37).
[AC] ⊥ P ve  [BD] ⊥ P ise, |CE| = |ED| oldu¤unu  gösteriniz. 

4. ABC dik üçgeninde, |AB| = 15 cm,  |BC| = 9 cm  ve                           Bu üçgenin
A köflesinden üçgen düzlemine dik bir P noktas› al›n›yor. |PA| = 5 cm oldu¤una 
göre, |PC| kaç cm oldu¤unu bulunuz. 

5. Bir kenar›n›n uzunlu¤u          olan ABCD karesinin C köflesinden 6 cm 
uzunlu¤unda bir [CE| dikmesi çiziliyor (fiekil 2. 38). 

Buna  göre, [AE] do¤ru parças›n›n uzunlu¤unun  kaç cm oldu¤unu bulunuz. 

fiekil 2.37

s C  = 90° dir.  

4 2 cm   
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6. Verilen ABC dik üçgeninde,                          Üçgen düzlemine B noktas›ndan [BD]
dikmesi çiziliyor. [AD] ⊥ [AC] oldu¤unu gösteriniz. 

7. (fiekil 2. 39) da,  P ve Q düzlemleri birbirine paraleldir.  P düzleminde A ve B, Q 
düzleminde C ve D noktalar› al›n›yor [AC] ⊥ Q ise, |AC| ≤  |BD| oldu¤unu gösteriniz. 

fiekil 2.38

fiekil 2.39

s A  = 90° dir.  
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8. (fiekil 2.40) da, [AH] do¤ru parças› P düzlemine H noktas›nda diktir. |HB| = |HC|  
ise, ABC  üçgeninin bir ikizkenar  üçgen oldu¤unu gösteriniz.

9. Uzayda, ayk›r› iki do¤ru ve bunlar›n d›fl›nda bir nokta veriliyor. Verilen noktadan
geçen ve ayk›r› do¤rular›n her ikisini de kesen, tek bir do¤runun  çizilebilece¤ini 
gösteriniz.

10. (fiekil 2.41) de, [AB] ⊥ P ve [BC] ⊥ [CD]  dir. [BC] ve [CD] do¤ru parçalar› 
P düzlemindedir. |AB| = 4 cm, |BC| = 3 cm ve |CD| = 12 cm oldu¤una göre, |AD| 
kaç cm oldu¤unu bulunuz.

fiekil 2.40

fiekil 2.41
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11 . Verilen P ve Q düzlemlerin ara kesiti AB do¤rusudur. P düzlemine  paralel E düzlemi 
ile, Q düzlemine paralel F düzlemi çiziliyor. E ve F düzlemlerinin ara kesitlerinin, 
AB do¤rusuna paralel oldu¤unu gösteriniz.

12. Verilen bir noktadan geçen, birbirine dik iki düzlemden birine dik,  di¤erine paralel
olan bir do¤ru çiziniz. 

13. Bir P düzlemine, 12 cm uzakl›kta bulunan bir A noktas›ndan, |AB| = 20 cm olan 
bir e¤ik çiziliyor. P düzlemi içinde H dikme aya¤›n› merkez kabul ederek, 9 cm 
yar›çapl› bir çember çiziliyor. B noktas›ndan bu çembere çizilen BT te¤etinin 
uzunlu¤u kaç cm oldu¤unun bulunuz. 

1 4 . Bir P düzlemi ile bu düzlem içinde bir A noktas› ve d›fl›nda bir d do¤rusu veriliyor.
Düzlemin içinde kalmak ve A noktas›ndan geçmek üzere, d do¤rusuna dik olan  
do¤ruyu çiziniz.

15. Bir P düzleminden belli bir l uzakl›¤›nda  ve verilen bir P düzlemine paralel olan 
noktalar›n geometrik yerinin ne oldu¤unu bulunuz.
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✎ TEST II

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

A) Bir tek do¤rudan geçen birden fazla düzlem vard›r.
B) Birbirine paralel üç do¤ru, bir tek düzlem belirtir.
C) Bir do¤ru ile d›fl›ndaki bir nokta, bir tek düzlem belirtir.
D) Bir do¤ru bir düzleme paralelse, düzlemin bütün do¤rular›na paraleldir.

2. (fiekil 2.42) de, bir kenar›n uzunlu¤u 9 cm olan bir ABC eflkenar üçgeninde, G 
noktas› üçgenin a¤›rl›k merkezidir. G noktas›ndan ABC düzlemine ç›k›lan dikme 
üzerinde bir D noktas› al›n›yor. DAB ve ABC düzlemleri aras›ndaki aç›n›n ölçüsü 
45° olmas› için, |DG| kaç cm olmal›d›r?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

3. Bir kenar›n›n uzunlu¤u 12 cm olan bir ABC eflkenar üçgeninin a¤›rl›k merkezinden,
üçgen düzlemine ç›k›lan dikme üzerinde bir D noktas› al›n›yor. Bu nokta, üçgen    
düzleminden 6 cm uzakl›kta oldu¤una göre,  |DA| kaç cm dir?

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

fiekil 2.42
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4.  (fiekil 2. 43) de, [AB] ⊥ P ve [BC] ⊥ [CD] dir. [BC] ve [CD]  P düzeminde 
oldu¤una göre, ACD aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90

5. Bir kenar›n›n uzunlu¤u 8 cm olan bir ABCD karesinin merkezinden, kare düzlemine
ç›k›lan dikme üzerinde, |0A| = |0B| = |0C| = |0D| = 8 cm olacak flekilde bir 0 noktas›
al›n›yor. (0AB) ve (ABCD) düzlemleri aras›ndaki aç›n›n ölçüsü ∝ ise, cos∝
afla¤›dakilerden  hangisine eflittir? 

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

A) Dik kesiflen düzlemler üzerindeki do¤rularda, dik kesiflirler.
B) Bir düzlemde paralel iki do¤rudan birini kesen bir do¤ru, di¤erini de keser.
C) Bir do¤ru parças›n›n uç noktalar›na eflit uzakl›kta bulunan noktalar, bir do¤ru     

parças›n›n orta dikme düzlemi üzerindedir.
D) Bir do¤ru bir düzleme paralelse, düzlem içindeki her do¤ruya paraleldir.

fiekil 2.43

A) 3
2

                  

B) 2
2

                  

C)  1
2

                    

D)  1                     
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7.  (fiekil 2. 44) de, P düzlemi içinde verilen 0 merkezli bir çemberin yar›çap› 4 cm dir.

[AB] ⊥ P, oldu¤una göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

8. Bir P düzleminin farkl› iki taraf›nda bulunan iki noktan›n düzleme uzakl›¤› 3 cm 
ve 4 cm dir. Bu noktadan düzleme inilen diklerin, dikme ayaklar› aras›ndaki 
uzakl›k 14 cm oldu¤una göre, bu iki nokta aras›ndaki uzakl›k kaç cm dir?

9. (fiekil 2.45) de P düzlemindeki  ABC üçgeni, tepesi C noktas›  olan bir ikizkenar  
üçgendir. [AH] = [HB] ; [DH]  ⊥ [HC]  ve D noktas›  ABC düzleminin d›fl›nda 
oldu¤una göre, verilen do¤ru parçalar› ile, kaç farkl› düzlem  belirtirilir?

fiekil 2.44

fiekil 2.45

s ACD  = 30° ve AB  = 3 cm   
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A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

10. Uzayda, bir d do¤rusu ve d›fl›nda bir A noktas› veriliyor. A noktas›ndan geçen ve 
d do¤rusunu farkl› noktalarda kesen 4 do¤ru, en çok kaç düzlem belirtir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

11. (fiekil 2.46) da, P düzlemi d›fl›ndaki  A noktas›ndan  P düzlemine AB dikmesi çiziliyor.

[CD]  do¤ru parças› P düzlemi içinde ve 
aç›lardan hangisi kesinlikte dik aç›d›r? 

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

A) Parelel iki düzlemin üçüncü bir düzlemle ara kesitleri, birbirine paraleldir.
B) Bir düzleme paralel olan bir do¤ru, düzlemin içindeki bütün do¤rulara paraleldir.
C) Bir düzleme dik olan, d do¤rusundan geçen düzlemler, verilen  düzleme paraleldir.
D) Paralel iki düzlemden birine dik olan düzlem, di¤erine de diktir.

fiekil 2.46

s BCD  = 90° oldu¤una göre, afla¤›daki     

A) ADC                   
B) ACB                   
C)  ACD                  
D) ADB                   
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13. Bir üçgen düzleminin hangi noktas›ndan bu düzleme dik ç›k›l›rsa, dikme üzerinde  
al›nacak her noktan›n üçgenin köflelerine olan uzakl›klar› eflit olur? 

A) Üçgenin kenarortaylar›n›n kesim noktas›ndan,
B) Üçgenin aç›ortaylar›n›n kesim noktas›ndan,
C) Üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktas›ndan , 
D) Üçgenin yüksekliklerinin kesim noktas›ndan.

14. (fiekil 2.47) deki düzlemler için, P // Q // R dir. |AB| = 2cm, |BC| = 3 cm ve
|DE| = 4 cm oldu¤una göre, |DF| kaç cm dir?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 10

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

A) Paralel iki do¤ru bir düzlem belirtir.
B) ‹ki düzlem kesifliyora ara kesit daima bir noktad›r.
C) Bir do¤ru parças›n›n bir düzlem üzerine dik izdüflümü nokta olabilir.
D) Farkl› iki nokta daima bir do¤ru belirtir.

16. Düzlemde, sabit iki noktaya eflit uzakl›kta noktalar›n geometrik yeri ne belirtir?   

A) Do¤ru parças›
B) Ifl›n
C) Do¤ru
D) Düzlem

fiekil 2.47
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17. (fiekil 2. 48) de, bir kenar›n›n uzunlu¤u 6  cm olan bir eflkenar üçgenin, G a¤›rl›k     
merkezinden üçgen düzlemine ç›k›lan  dikme üzerinde, |GD| = 2 cm al›n›yor.
D noktas›n›n üçgenin köflelerine olan uzakl›k kaç cm dir?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

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

A) ‹ki paralel do¤rudan birine dik olan bir düzlem, di¤erine de diktir.
B) Ayn› bir do¤ruya dik olan iki düzlem, birbirine diktir.
C) ‹ki paralel düzlemden birine dik olan bir do¤ru, di¤erine de diktir.
D) Bir do¤ru, bir üçgenin iki kenar›na dik ya da dik durumda ise, bu do¤ru üçüncü   
kenara da dik ya da dik durumludur.

fiekil 2.48
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fiekil 2.49

A) 4                    
B) 4 2              
C) 6                    
D) 6 2              

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

A) Bir düzlemin içinde ve birbirine paralel olmayan iki do¤ruya, dik olan bir do¤ru   
düzleme de diktir.

B) Verilen bir noktadan geçen ve bir do¤ruya dik olan, yaln›z bir düzlem çizilebilir.
C) Bir düzleme, bir noktadan yaln›z bir dik do¤ru çizilebilir.
D) Bir noktadan bir do¤ruya dik olarak çizilen do¤rular›n geometrik yeri, bir

çemberdir?

19. (fiekil 2.49) da hipotenüsü               olan ABC ikizkenar dik üçgen düzlemine A
dik köflesinden AD dikmesi çiziliyor. AD nin uzunlu¤u kaç santimetre olmal›d›r ki,       
DBC  üçgeni eflkenar üçgen olsun?

6 2 cm  


