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Bireyin ve toplumun gereksinimleri, hayatın her alanında ortaya çı-
kan yenilikler ve gelişmelere bağlı olarak hızla değişmektedir. Bu 
durum, öğrenme ve öğretme sürecinin de ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Kavram Öğretimi 
Kitabı öğrencilerin derslerde öğrendikleri kavramlara dair yanılgı-
ları tespit edip gidermek, kavram karmaşalarının önüne geçmek ve 
kavrama dair bilgilerini pekiştirmek maksadıyla tasarlanmıştır. Bu 
kitapta öğrencilerin derslerde öğrendikleri kavramları konu içeriği-
ne uygun olarak ele alan ve farklı seviyelerde hazırlanmış etkinlik-
ler yer almaktadır. Etkinliklerin ilgi uyandıracak düzeyde ve dikkat 
çekici olmalarına özen gösterilmiştir. Bazı etkinliklerde ele alınan 
kavram günlük hayatla ilişkilendirilmiş; kültür, sanat, bilim ve tekno-
lojinin söz konusu kavramla olan bağı ortaya konmuştur. Böylelikle 
öğrencilerin kavramı içselleştirip kavrama yönelik edindiği bilgilerin 
kalıcı olmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Kavram Öğretimi Kitabı’nda ele alınan kavrama dair bilgileri hatır-
latmak ya da bilgi eksikliğini, karmaşayı veya yanılgıyı ortaya çı-
karabilmek için kavram haritaları, bilgi haritaları, düşünce haritala-
rı, kavram karikatürleri, kavram çözümleme tabloları ve kavramla 
bağdaşan, sezgi uyandıran, çağrışım kurulabilecek görsellere yer 
verilmiştir. Etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye 
yardımcı nitelikler taşımasına özen gösterilmiştir. Böylelikle öğren-
cilerin kavrama dair bilgilerini sorgulamaları, karşılaştırmaları, de-
ğerlendirmeleri ve neden sonuç ilişkisi kurarak kavramları özüm-
semeleri amaçlanmıştır. Hazırlanan etkinliklerde anlamlı ve kalıcı 
öğrenmeyi sağlamak, kavramlar arasındaki ilişkileri somutlaştırmak 
ve derslerde öğrenilen kavramların hayatın farklı alanlarındaki kul-
lanımlarını yansıtabilmek hedeflenmiştir.
Kavram Öğretimi Kitabı’ndaki etkinlikler öğrencilerin hatalarını gör-
melerine, eksik bilgilerini tamamlamalarına, öğrendiklerini pekiştir-
melerine yardımcı olacaktır. Öğrendiklerini derslerinde ve günlük 
yaşamda kullanabilen öğrencilerin eğitim süreçlerinde ve meslek 
hayatlarındaki başarı düzeyi yükselecektir. Kavram Öğretimi Kita-
bı’nın öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle...
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KAVRAM ÖĞRETİMİ

ÇALIŞMA LİSTESİ

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

1. ÜNİTE VERİ SAYMA OLASILIK
Çalışma 

No.
Kazanım 

No. Çalışmanın Adı Sayfa 
No.

1 10.1.1.1. Hayvan Barınağı 3

2 10.1.1.1. Şifreleme Bilimi 5

3 10.1.1.2. Tetris 7

4 10.1.1.2. Sıra Sıra Sırala 10

5 10.1.1.4. Online Alışveriş Uygulaması 12

6 10.1.1.6. Binom Açılımı 14

7 10.1.2.1. Senin de Gökkuşağın Olsun 16

8 10.1.2.1. Altın Madalya 17

9 10.1.2.1. Bilgisayardaki Dosyalar 19

10 10.1.2.1. Toprak Tipleri 21

11 10.1.2.1. Smaç 23

12 10.1.2.1. Kitap Okumak Ruhu Yüceltir 25

13 10.1.2.2. Alışveriş Zamanı 27

14 10.1.2.2. Bir İhtimal 29

2. ÜNİTE SAYILAR VE CEBİR
Çalışma 

No.
Kazanım 

No. Çalışmanın Adı Sayfa 
No.

15 10.2.1.1. Otomat Nasıl İşler? 31

16 10.2.1.1. Paylaşmak Ne Güzel! 33
17 10.2.1.1. Yüksek Ateş 35
18 10.2.1.1. Doğada Üç Gün 37
19 10.2.1.1. Ata Sporu 39

20 10.2.1.1. Yegâne Eşleşme 41

21 10.2.1.1. Hangi Fonksiyonlar Eş? 43
22 10.2.1.1. Bankamatik 45
23 10.2.1.1. “Doğru”sal Fonksiyon 47
24 10.2.1.1. Bambu 49
25 10.2.1.1. Tek mi, Çift mi? 51
26 10.2.1.1. Yanan Ormanları Geri Dönüştürelim 53
27 10.2.1.1. Parçalı Hesaplamalar 55
28 10.2.2.2. Sıcaklık Birimlerinin Dönüşümü 57
29 10.2.2.3. Tersine Servis 59
30 10.2.2.3. Geri Dönüşüm Makinesi 61
31 10.3.1.1. Kutu Oyunu 63
32 10.3.1.1. Maket Ev 65
33 10.3.1.1. Sıfır mı, Sabit mi? 67
34 10.3.1.1. Terim Kümeleri 69
35 10.3.1.2. Bir Taksi Lütfen 71
36 10.3.1.2. Yatırım 73
37 10.3.2.1. Marangozhanede Bir Gün 74

38 10.3.2.1. Parçadan Bütüne 76
39 10.3.2.1. Parselasyon 78
40 10.3.2.2. Tatlı Patilere Yardım 80
41 10.4.1.1. Çerçeve 82
42 10.4.1.2. Altın Dikdörtgen 84
43 10.4.1.3 Yeni Bir Sayı Kümesi 86

3 ÜNİTE GEOMETRİ
Çalışma 

No.
Kazanım 

No. Çalışmanın Adı Sayfa 
No.

44 10.5.1.1. Çerçeve Tasarımları 88
45 10.5.1.1. Düzgün Çokgen 90
46 10.5.1.1. Karıncanın Yürüdüğü Yol Düzgün mü? 91
47 10.5.1.1. Filografi 93
48 10.5.1.1. Havuz 95
49 10.5.2.1. Dörtgen 97
50 10.5.2.1. Dört Dörtlük Dörtgen Tarla 99
51 10.5.2.1. Çevre Hesaplama 101
52 10.5.2.1. Alan Biriminden Alana 103
53 10.5.3.1. Üçgenleri Yamultalım 105
54 10.5.3.1. Ruhumuzun Gıdası 107
55 10.5.3.1. Perspektif 109
56 10.5.3.1. Yastık Süsleme 110
57 10.5.3.1. Eşkenar Dörtgen 112
58 10.5.3.1. Dikdörtgen 114
59 10.5.3.1. Türk Yıldızları 116
60 10.5.3.1. Harika Dörtgen 118
61 10.5.3.1. Origami 120
62 10.5.3.1. Deltoid 122
63 10.6.1.1. Parfüm 124
64 10.6.1.1. Çatı 126
65 10.6.1.1. Teraryum 128
66 10.6.1.1. Ayakkabı Kutusu Katlamak 130
67 10.6.1.1. Ürün Giydirme 132
68 10.6.1.1. Bir Kavanoz Hikâyesi 134

CEVAP ANAHTARI 136
KAYNAKÇA 160
GÖRSEL KAYNAKÇASI 163

“Çalışma Listesi” sayfasında etkinlik isimlerini tıklayarak etkinlik 
sayfasına, etkinlik sayfalarında “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü” 
yazısını tıklayarak “Çalışma Listesi” sayfasına kolayca ulaşabilirsiniz.

Çalışma sonlarındaki karekodları okutarak etkinliklere ve cevap 
anahtarlarına online olarak ulaşabilirsiniz.

Sayfa numaraları yanındaki bu işaret etkinliğin arka sayfada devam 
ettiğini gösterir.

Çalışmanın uygulama süresini gösterir.

ÇALIŞMA LİSTESİ
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Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 1

Çalışmanın Adı HAYVAN BARINAĞI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Sayma, toplama yoluyla sayma ve çarpma yoluyla sayma kavramlarını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Sıralama ve Seçme
Kavram : Sayma, Toplama Yoluyla Sayma, Çarpma Yoluyla Sayma
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Hayvanları çok seven Fatma, ailesi ile birlikte akşam haberlerini izlerken 4 Ekim Dünya Hayvanları 
Koruma Günü ile ilgili bir haber dikkatini çeker. Haberde sahipsiz hayvanların yaşadıkları barı-
naklardan bahsedilmektedir. Fatma hayvanların sahiplerinin olmadığını duyduğunda çok üzülür ve 
ebeveynlerine eğer evde beslemek için bir hayvan sahiplenirlerse çok mutlu olacağını söyler. Anne 
ve babası Fatma’nın ısrarlarına karşı koyamaz ve belediyenin evcil hayvan barınağından minik bir 
yavruyu sahiplenmeye karar verirler. Ailesi ile birlikte barınağa giden Fatma, bu barınakta farklı 
türlerde kedi ve köpeklerin yaşadığını görür. 
Aşağıdaki görselde Fatma’nın sahiplenebileceği hayvanlara yer verilmiştir.

1. Yönerge: Aşağıda verilen metni okuyunuz ve soruları yanıtlayınız.

 Fatma, barınaktaki hayvanları çeşitli yöntemlerle saymıştır. Kaç kedi olduğunu aşağıda verilen 
görseldeki gibi eşleyerek saymıştır. Fatma’nın kullandığı yöntemi dikkate alarak “sayma” kavramını 
tanımlayınız.

1. Fatma bu barınaktan 6 kedi ve 5 köpekten herhangi birini sahiplenecektir. Fatma’nın barınaktan 
herhangi bir hayvanı kaç farklı şekilde sahiplenebileceğini yazınız. 

Fatma’nın yapabileceği seçim sayısı için yaptığınız işlem toplama yoluyla sayma yöntemidir.
Buna göre. “Toplama yoluyla sayma” kavramını tanımlayınız.

Sayma:

        1      2      3      4      5      6      

Toplama Yoluyla Sayma:

Görsel 1 Görsel 2
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Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı1

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda farklı problem durumları verilmiştir. Hangi durumlarda hangi sayma  
                     yönteminin kullanılması gerektiğini ve saymanın sonucunu tabloda boş bırakılan yerlere 
                     yazınız.

İstenen Durumlar Sayma 
Yöntemi Sonuç

Bir klavyede sadece rakamlar ve Latin alfabesinde bulunan 29 harf 
yer almaktadır. Klavyede herhangi bir tuşa basan Ali bu işlemi kaç 
farklı şekilde gerçekleştirebilir?

Bir aile doğacak olan çocuklarına çift isim koymaya karar verir. Anne 
5 farklı isim, baba ise 3 farklı isim düşünmektedir. Birinci ismi anne, 
ikinci ismi baba koyacağına göre çocuğa kaç farklı isim konulabilir?

Bir düğün yemeği için menü hazırlayacak olan bir aşçı düğün sa-
hiplerine 4 farklı çorba, 3 farklı ana yemek, 3 farklı salata ve 4 farklı 
tatlı seçeneği sunmuştur. Düğün sahibi her tür yemekten birer tane 
seçeceğine göre kaç farklı menü oluşturulabilir?

Burcu anneler gününde annesine sadece bir tane hediye almak için 
alışverişe gider. Alışveriş esnasında 4 farklı çiçek, 3 farklı giyim eş-
yası, 3 farklı aksesuar ve 4 farklı elektronik eşya görür. Burcu’nun 
annesine alacağı bir hediye için kaç farklı seçeneği vardır?

Hazırlayan: Dr. Abdurrahman ÜNAL

3. Sahipleneceği hayvanın kedi mi, köpek mi olacağına karar veremeyen Fatma, bir kedi ve bir 
köpek sahiplenmeye karar verir. Bu durumda birinci kediyi seçerse 5 köpekten birini, ikinci kediyi 
seçerse yine 5 köpekten birini seçebilir. Bu şekilde devam edilirse altıncı kedi için de 5 köpekten 
birini seçebilir. Böylelikle 30 seçim yapabilir.

Fatma bu barınaktan “bir kedi ve bir köpeği birlikte” 30 farklı durumda sahiplenebilecektir. Bu 
durumların sayısını çarpma yöntemi ile hesaplamıştır. Burdan hareketle “çarpma yoluyla sayma” 
kavramını açıklayınız.

4. Benzer şekilde barınaktaki 1. cins hayvandan 𝑛1 farklı türde, 2. cins hayvandan 𝑛2 farklı türde, 
…, 𝑘. cins hayvandan 𝑛k farklı türde hayvan bulunduğuna göre Fatma bu barınaktan her bir cins 
hayvandan herhangi birini kaç farklı durumda sahiplenebileceğini yazınız.

Çarpma yoluyla sayma:

***  Toplama yoluyla ve çarpma yoluyla sayma yapılabilmesi için verilen kümeler sonlu sayıda elema-
na sahip ve ayrık kümeler olmalıdır.

2. Benzer şekilde barınaktaki 1. cins hayvandan 𝑛¹ farklı türde, 2. cins hayvandan 𝑛2 farklı türde, …, 
𝑘. cins hayvandan 𝑛k farklı türde hayvan olsaydı Fatma’nın herhangi bir hayvanı sahiplenmesi için 
kaç farklı durumun oluşacağını yazınız.
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Çalışmanın Adı ŞİFRELEME BİLİMİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Faktöriyel kavramını açıklayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Sıralama ve Seçme
Kavram : Faktöriyel
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

İnternet ortamında ya da bankacılık sistemlerinde bazı özel bilgi ve mesajlarınız şifrelenerek saklanır. 
Şifreleme kriptoloji adı verilen bir bilim dalıdır. Aşağıdaki tabloda kriptoloji ile ilgilenen Emre’nin kendi 
oluşturduğu bir şifreleme anahtarı verilmiştir:

Deneme sayısını bulmak için çarpma ile sayma yöntemini kullanarak kutucukların içine yazdığınız 
sayıları çarpmanız gerekmektedir. Ardışık şekilde azalan ya da artan doğal sayıları çapmanın kolay bir 
yöntemi vardır. Bu yönteme "faktöriyel işlemi" denmektedir. Faktöriyel, sayının sağ tarafına yazılan bir ! 
(ünlem) işareti ile gösterilir. 

Şifre anahtarında

• İlk satırda şifrelenecek olan harfler vardır.

• 2. satırda ise bu harflerin şifrelendiği harfler vardır. Bu satırdaki şifreleme 1. satırdaki harflerin rast-
gele yer değiştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Örneğin verilen anahtara göre CADDE sözcüğünün şifrelenmiş hali GHBBE şeklindedir.

1. Elinizde sadece harfler ve şifreleme yöntemi olduğunda şifre anahtarını bulmak için en fazla kaç 
deneme yapabilirsiniz? Anahtarı oluştururken tabloda ilk satırda yer alan 8 harfin her biri için  ge-
lebilecek farklı harflerin sayısını alttaki kutucuklara yazınız. Şifreleme, harflerin rastgele yerlerinin 
değiştirilmesi yöntemiyle yapıldığı için kullandığınız harfi tekrar kullanamayacağınızı unutmayınız.

1. Yönerge: Aşağıda verilen metni okuyunuz ve boşlukları doldurunuz.

1. Satır A B C D E F G H
2. Satır H F G B E A C D

A yerine B yerine C yerine D yerine E yerine F yerine G yerine H yerine

8
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45.44.43. … .3.2.1 = 45! 

15.14.13. … .3.2.1 = 15!

7! = 1.2.3.4.5.6.7

8! = 1.2.3. … .6.7.8

1! = 1

0! = 1 (Özel durum)

1.2.3. … .(n-1).n = n!

(x+1)! = (x+1).(x).(x-1). … .3.2.1

(2n-1).(2n-2).(2n-3). … .3.2.1 = (2n-1)!

İfadeler D/Y Neden

1+2+3+ … +45+46 = 46!

1.3.5. … .23.25 = 25!

1.2.3.4.6.7.8.9.10 = 10!

1.2.3. … .(n-1).(n+1)=(n+1)!

2.3.4.5. … .45.46=46!

6 farklı renkteki kalemin yan yana sıralanması: 6!

4 mektubun 3 posta kutusuna farklı şekillerde atılması: 4!

Hazırlayan: Zeynep ERDOĞAN

2. Yönerge: Tablodaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız. 
Yanlış olanların neden yanlış olduğunu belirtiniz.

 Verilen bilgiler doğrultusunda "faktöriyel" kavramını tanımlayınız.

Faktöriyel:

  

2. Faktöriyel sembolün nasıl kullanıldığını anlamak için aşağıdaki tabloda verilen örnekleri inceleyi-
niz. Çarpımın başlangıç ve bitiş değerlerine, çarpılan sayıların sıralanışlarına ve hangi kümenin 
elemanı olduklarına dikkat ediniz.
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Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 3

Çalışmanın Adı TETRİS   20 dk.

Çalışmanın Amacı Permütasyon kavramını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Sıralama ve Seçme
Kavram : Permütasyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Tetris, 90’lı yıllarda cep telefonlarının hayatımıza girmesinden hemen önce ortaya çıkan, çok büyük 
kitleleri kendisine bağlayan ve şu anda da güncel sürümleri bulunan dijital bir oyundur. Bu oyunda 
dört adet karenin farklı şekillerde bir araya getirilmesiyle oluşan çeşitli bloklar kullanılmaktadır. Bu 
nedenle bu oyuna bu oyuna Latince "dört" anlamına gelen "tetra’ ifadesinden esinlenilerek "Tetris" 
ismi verilmiştir. Tetris oyununda kullanılan blokların bazıları aşağıda verilmiştir:

Bu oyunda yukarıda verilen bloklar art arda ve rastgele olacak şekilde düşer. Oyun aleti üzerinde 
bulunan tuşlar yardımıyla düşen bloklar zemine ulaşıncaya kadar kendi etrafında ve sağa sola hareket 
ettirilerek ekran üzerindeki alan boşluk kalmayacak şekilde doldurulmaya çalışılır.

1. Yönerge: Aşağıda bir tetris oyununa ait görselin üst kısmında oyunda kullanılan üç blok verilmiştir. 
Verilen bloklar birer kez kullanılmak ve hiç hareket ettirilmemek koşuluyla altta bulunan 
ekrana rastgele ve üst üste düşmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

 Görselde, verilen üç bloktan rastgele ikişer tanesi ile oluşturulan geometrik şekiller elde edilmiştir. 
Bu oluşan geometrik şekillerin her biri, üç elemanlı bir kümenin iki elemanlı bir permütasyonudur.

 Bu bilgilerden hareketle “n elemanlı bir kümenin r elemanlı permütasyonları” ifadesini açıklayınız.

1. Görselde üst kısımda bulunan blokların herhangi ikisi kullanılarak yönergede bahsedilen koşullarda 
oluşabilecek geometrik şekillerden biri görselin alt kısmında verilmiştir. Buna göre alttaki ekranda 
kaç farklı geometrik şeklin oluşabileceğini bulunuz.
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2. Yönerge: Oyun ekranına ait aşağıdaki görselin üst kısımda ikisi özdeş olacak şekilde üç adet blok 
                         verilmiştir. Bu blokların hepsinin birer kez, rastgele ve hiç hareket ettirilmeden altta bulunan 
                       ekrana üst üste düşmesi hâlinde oluşabilecek geometrik şekillerden biri görselin alt kısmın- 
                    da verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 2. sorudaki cevabınızı göz önüne alarak n elemanlı bir kümenin n elemanlı permütasyonlarının 
sayısını "faktöriyel" kavramını kullanarak ifade ediniz.

1. Verilen görselde olduğu gibi 2. Yönerge'de bahsedilen koşullarda alttaki ekranda kaç farklı geo-
metrik şeklin oluşabileceğini bulunuz.

 Bu örnekte, verilen ikisi özdeş üç blok kullanılarak oluşturulan geometrik şekiller elde edilmiştir. 
Burada oluşabilecek farklı geometrik şekillerin her biri, ikisi özdeş üç nesnenin tekrarlı permütas-
yonlarıdır. 

 Yukarıda verilen bilgilerden hareketle 𝑛=𝑛1+𝑛2+⋯+𝑛𝑟 olmak üzere 𝑛1 tanesi birbiriyle özdeş, 𝑛2 
tanesi birbiriyle özdeş, …, 𝑛𝑟 tanesi birbiriyle özdeş “𝑛 nesnenin tekrarlı permütasyonları” ifadesini 
açıklayınız.

        n elemanlı bir kümenin r elemanlı permütasyonlarının sayısı      𝑛!      formülü ile bulunabilir.
(𝑛−𝑟)! 

        𝑛=𝑛1+𝑛2+⋯+𝑛𝑟 olmak üzere 𝑛1 tanesi birbiriyle özdeş, 𝑛2 tanesi birbiriyle özdeş, …, 𝑛𝑟 tanesi 
birbiriyle özdeş toplam 𝑛 adet nesnenin sıralanışlarının sayısı (tekrarlı permütasyonları) 
               𝑛!            formülü ile bulunabilir.

𝑛1! ∙𝑛2! ∙…∙𝑛𝑟!  

2. Benzer şekilde görselin üst kısmında verilen blokların hepsi yönergede bahsedilen koşullarda altta-
ki ekrana düşmektedir. Bu durumda kaç farklı geometrik şeklin oluşabileceğini bulunuz.  
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İfadeler D/Y
Permütasyon kavramı verilen nesnelerin sıralanışlarıyla ilgilidir.

𝐴={1,2,3} olmak üzere 𝐴×𝐴 kümesinin eleman sayısı, 𝐴 kümesinin elemanlarının ikili 
permütasyonlarının sayısına eşittir.

Bir nesneler topluluğu verildiğinde bu nesnelerin bir miktarı özdeş (tamamen aynı) 
nesneler olsun. Bu nesnelerin sıralanışlarının sayısını bulmak için tekrarlı permütas-
yon işlemi uygulanır.

Özdeş 5 nesnenin yan yana sıralanışlarının sayısı 1 dir. Çünkü özdeş nesnelerin yer 
değiştirmesi, sıralamayı değiştirmeyecektir.

“ADANA” kelimesini oluşturan harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 
yazılabilecek beş harfli kelimelerin sayısını hesaplamak için tekrarlı permütasyon iş-
lemi uygulamaya gerek yoktur.

6 arkadaş ikişerli yan yana gelerek fotoğraf çekileceklerdir. Bu şekilde    
(6−2)! 

6!      
farklı poz verebilirler.

Hazırlayan: Dr. Selim ÇOBANOĞLU

3. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru  olanların karşısına "D",  yanlış olanların kar-
şısına "Y" yazınız. 
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Çalışmanın Adı SIRA SIRA SIRALA   20 dk.

Çalışmanın Amacı Permütasyon ve tekrarlı permütasyon kavramlarını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Sıralama ve Seçme 
Kavram : Permütasyon, Tekrarlı Permütasyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

İlkokula yeni başlayan Ayşe, Berk ve Ceren sınıfta 
en önde aynı hizada olan 3 sıraya oturmakta ve  
her gün kimin hangi sıraya oturacağı konusunda 
tartışmaktadırlar.
Sorunu fark eden sınıf öğretmeni Hayriye Hanım 
çözüm olarak her gün bu 3 öğrenciden bazılarının 
yerini değiştirmeye karar vermiş, öğrencilerin gün-
lere göre hangi sıraya oturacaklarını gösteren bir 
tablo hazırlamıştır.
Hayriye Hanım oturma düzenini ayarlarken her 
öğrencinin her sıraya eşit sayıda oturacağı şekilde 
bir çizelge hazırlamıştır. Bu çizelgeye göre her altı 
altı günde bir, oturma düzeni başa dönmektedir.

Günler 1 2 3 4 5 6

1. Sıra A A

2. Sıra B C

3. Sıra C B

Günler 1 2 3 4 5 6

1. Sıra A A

2. Sıra B C

1. Tablo 1’de boş bırakılan yerlere öğrencilerin isimlerinin baş harfleri olan A, B ve C'yi uygun biçimde 
yerleştiriniz.

2. Eğer sınıfta önde 2 tane sıra olsaydı ve her gün bu 3 öğrenciden herhangi ikisini bu iki sıraya herkes 
eşit sayıda oturacak şekilde oturma planı yapmış olsaydınız Tablo 1’in değişmesi gerekirdi. Yeni du-
rumda Hayriye Hanım’ın oluşturması gereken çizelgeye göre Tablo 2’yi uygun şekilde doldurunuz.

Görsel 1

1. Yönerge: Verilen metni okuyarak soruları yanıtlayınız.

Tablo 1

Tablo 2

Yapmış olduğunuz ilk oturma planında 3 öğrencinin 3 sıraya oturabileceği tüm durumları yazdınız. İkinci 
planda da 3 öğrenciden 2 sinin 2 sıraya oturabileceği tüm durumları yazdınız. Her iki durum için de ya-
pılan işlem sıralama işlemi olup bu işlem permütasyon kavramı ile ifade edilmektedir. Birinci durumda 
3’ün 3’lü permütasyonu, ikinci durumda ise 3 ün 2 li permütasyonunu oluşturmuş oldunuz.
Yönergede verilen bilgilerden hareketle "permütasyon" kavramını tanımlayınız. 

Permütasyon:  
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3. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen olayların yanındaki boş bırakılan yerleri “permütasyon”, “tekrarlı 
permütasyon” veya “permütasyon değil” ifadelerinden uygun olanı seçerek doldurunuz.                                     

İfadeler Permütasyon / Tekrarlı Permütasyon /
Permütasyon Değil

Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan bir ailenin yan yana 
çektirebilecekleri fotoğraf sayısı
5 öğrencinin katıldığı bir sınavın başarı yönünden 
sonuçları
3 özdeş matematik, 2 özdeş kimya kitabının bir rafa 
dizilme sayısı
Rakamları farklı olmak şartıyla oluşturulabilecek 4 
haneli kart şifrelerinin sayısı

İnci boncuklarla oynarken dört boncuğun yer değiştirilmesi ile elde edilebilecek tüm sıralanışları oluştur-
muştur. İnci'nin elde ettiği sıralanışlar Tablo 1'de verilmiştir:

2. Yönerge: Aşağıda verilenlerden hareketle boşlukları doldurunuz.

n elemanlı bir kümenin r’li permütasyonlarının sayısı P(n,r) ile gösterilir ve                              ile 
hesaplanır.

P(n, r) (n r) !
n!= -

Annesi, İnci’nin adının yazılı olduğu görseldeki bilekliği ona doğum 
gününde hediye etmiştir. Aynı harflerin özdeş olduğu bilekliğin bağ-
lama ipi kopunca harfler dağılmış ve İnci harflerin yerini değiştire-
rek boncuklarla oynamaya başlamıştır.

Görsel 2

İNCİ İNİC İCNİ İCİN İİCN İİNC

NİCİ NİİC NİCİ NİİC NCİİ NCİİ

CNİİ CNİİ CİNİ CİNİ CİİN CİİN

İNCİ İNİC İCNİ İCİN İİCN İİNC

Tablo 1

 Tablo 1’de aynı renge sahip kutulardaki kelimelerde “İ” harflerinin kendi arasında yer değiştirme-
sinin farklı görüntüler oluşturmadığını fark ettiniz mi? Bu durum “İ” harfinin 2 tane olması ve iki-
sinin yer değiştirmesinin sıralamayı değiştirmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda özdeş 
elemanların sıralanmasında "tekrarlı permütasyon" kullanılmaktadır.

 Yukarıda verilen bilgilerden hareketle "tekrarlı permütasyon" kavramını tanımlayınız.

Tekrarlı Permütasyon:  

 

Hazırlayan: Süleyman DOĞAN
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Çalışmanın Adı ONLİNE ALIŞVERİŞ UYGULAMASI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kombinasyon kavramını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve olasılık > Sıralama ve seçme
Kavram : Kombinasyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Selin Hanım telefonundan bir online alışveriş sitesi uygulaması kullanarak bir kot pantolon, bir bluz ve 
bir ayakkabı beğenip bunları favorilerine eklemiştir. Selin Hanım'ın favorilerindeki ürünleri alıp almadığı 
veya kaç ürün aldığı bilinmemektedir.

1. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

1. Selin Hanım’ın bu 3 üründen yapmış olabileceği tüm seçimleri, verilen örneklerdeki gibi ayrı ayrı 
yazınız.

 a) Pantolon    b) Pantolon, ayakkabı

 c)   d) 

 e)   f)  

 g)   h) 

2. Selin Hanım’ın favorilerine ilk başta eklediği ürünlerin oluşturduğu küme A olsun. Selin Hanım’ın 
A kümesinden yapabileceği farklı tüm seçimler de birer küme oluşturduğuna göre bu kümeler ile A 
kümesi arasında nasıl bir ilişki olduğunu yazınız.

 

Selin Hanım’ın favoilerine eklediği 3 üründen oluşan A kümesinden yapabileceği tüm farklı seçimler 
için oluşturulan kümeler A kümesinin bir "kombinasyon"udur denir.
Verilen bilgilerden hareketle "kombinasyon" kavramının tanımını yapınız.

Kombinasyon: 

n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarının (r elemanlı alt kümelerinin) sayısı C (n, r) ya da r
n` j  ile 

gösterilir.

C n, r (n r) ! . r!
n!= -^ h  şeklinde hesaplanır.

Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3
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2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen problem durumlarının kaç farklı şekilde gerçekleşebileceğinin 

hesaplanmasında kombinasyon (seçim) işleminin kullanılması gerekenlerin karşısına “{ ” 
işareti koyunuz.

  

Hazırlayan: Turgay KIZGIN

Problem Durumları Kombinasyon
İşlemi Kullanılır.

Bir hastanenin 8 doktoru ve 10 hemşiresi arasından afet bölgesine 
gönderilmek üzere 3 doktor 5 hemşireden oluşan 8 kişilik bir ekibin kaç farklı 
şekilde oluşturulabileceği

Herhangi üçü doğrusal olmayan 7 noktadan kaç farklı üçgenin elde 
edilebileceği

Birbirinden farklı 3 matematik ve 4 tarih kitabının matematik kitapları yan 
yana olacak şekilde düz bir rafa kaç farklı şekilde dizilebileceği

9 öğrencinin bir yurdun boş olan 2, 3 ve 4 yataklı odalarına kaç farklı şekilde 
yerleştirilebileceği

Bir sendikada 15 aday arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir 
temsilcinin kaç farklı şekilde seçilebileceği
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1. Yönerge: Kırmızı doğru parçasının ( ) uzunluğu a birim ve mavi doğru parçasının ( ) uzun-
luğu b birim olmak üzere aşağıdaki özdeşlikleri ve bu özdeşliklere ait modellemeleri incele-
yiniz. Verilen görsellerden ve açıklamalardan yola çıkarak soruları yanıtlayınız.

Çalışmanın Adı BİNOM AÇILIMI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Binom açılım kavramını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Sıralama ve Seçme
Kavram : Binom Açılımı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

(a+b)1 = ( )1 =  +  = a + b

(a + b)2 = (a + b).(a + b)

(a + b)3 = (a + b).(a + b).(a + b)

(a + b)4 = (a + b).(a + b).(a + b).(a + b) = 1.a4 + 4.a3.b + 6.a2b2 + 4.a.b3 + 1.b4  olacaktır.

a2  

a3  

=

=

+

+

+

+ +

2.a.b

3.a2.b 3.a.b2

b2

b3

a b

a b

Bu açılım (a + b)4 için de yapılmak istendiğinde bu işlemin geometrik ifadesi oldukça karmaşık bir hâl 
alacak ve bu ifadenin cebirsel olarak ne anlama geldiği üzerinde çalışmak gerekecektir.
İki terim toplamının 4. kuvvetini almak, o ifadeyi kendisi ile dört kez çarpmaktır. O hâlde

1. Verilen açılımlar incelendiğinde a nın ve b nin kuvvetlerinin nasıl değiştiğini ve her terimdeki a ile b nin 
üsler toplamının neye eşit olduğunu bulunuz. 

 
 
2. (a + b)4 açılımı incelendiğinde terimlerin katsayıları ile ilgili aşağıdaki eşitliklerin yazılıp yazılamayaca-

ğını ve açılımda kaç tane terim olduğunu belirtiniz.

 

1
4

0
, 4

4

1
, 6

4

2
, 4

4

3
,1

4

4
= = = = =c c c c cm m m m m•  

3. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak (a + b)n ifadesinin açılımını yazınız.

 

Görsel 1: Özdeşliklere ait modellemeler
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Bu katsayıları daha kolay hesaplamak üzerine 11. 
yüzyılda çalışmalar yapan Ömer Hayyam, İran’da 
Hayyam üçgeni denilen ve günümüzde Pascal üçgeni 
olarak bilinen pratik bir yöntem bulmuştur. Fransız dü-
şünür ve matematikçi Blaise Pascal'ın (Bleyz Paskal) 
çalışmalarıyla matematik literatürüne giren hesapla-
ma, kendisinden 700 yıl önce Çinliler tarafından kul-
lanılan bir hesaplama yöntemidir. Hayyam’ın bulduğu 
bilinse de yöntem Pascal’ın adıyla anılmaktadır. 

• Yukarıda yazdığınız açılım "binom açılımı"dır. Matematikte çok karşılaşılan bu (a + b) ikililerinin n. kuv-
vetini almanın en kolay yolu (a + b) yi yan yana n kez çarpmaktır. Fakat n tam sayısının büyük olduğu 
durumlarda bu işlem çok uzun sürer. Binom açılımı kullanılarak bu işlem çok kısa bir şekilde yapılabilir.

• (a + b)n açılımındaki katsayılar (k+1).terim için 
!. ) !
!n

k k n k
n=
-

c ^m  şeklinde hesaplanır.

2. Yönerge: Aşağıda verilen bilgiler ışığında Pascal üçgenini oluşturarak soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıda verilen adımları Görsel 4'te verilen üçgene uygulayınız.

Görsel 2: Ömer Hayyam Görsel 3: Blaise Pascal 
(Bleyz Paskal)

0. Satır ............................................... (x + y)0 = 1

2. Satır ....................................... (x + y)2 = 1x2 + 2xy + 1y2

5. Satır ......................... (x + y)b

7. Satır ................. (x + y)d

1. Satır ........................................... (x + y)1 = 1x + 1y

4. Satır .............................. (x + y)a

3. Satır ................................... (x + y)3 = 1x3 + 3x2 y + 3xy2 + 1y3

6. Satır ..................... (x + y)c

8. Satır ............ (x + y)e

Verilen kurallara göre yukarıda oluşturduğunuz üçgene "Pascal üçgeni" denir.
2. Pascal üçgeninin sağında yer alan ifadelerin yazılmayan a, b, c, d ve e kuvvetleri yerine hangi sayıların 

olması gerektiğini yazınız.
 
3. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin karşısına ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• İlk satıra 1 yazınız ve bundan sonraki her satırın ilk ve son hücresine de 1 yazınız.
• Satırlarda boş kalan her hücreye o hücrenin üst satırında kendisine göre sol üstünde ve sağ üstünde 

yer alan iki sayının toplamını yazınız.

Görsel 4: Pascal Üçgeni

İfadeler D/Y

(a + b)n ifadesinde a ve b reel sayılardır.

(a + b)n ifadesinde n tam sayıdır.

(a + b)n ifadesinin açılımında (n + 1) tane terim vardır.

Pascal üçgeninde yer alan sayılar ilk satırın ortasından çizilen dikey doğruya göre simetriktir.

Hazırlayan: Yasemin YARDIM
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Çalışmanın Adı SENİN DE GÖKKUŞAĞIN OLSUN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Deney ve çıktı kavramlarını açıklayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Sıralama ve Seçme  
Kavram : Deney, Çıktı
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Verilen metni okuyarak soruları yanıtlayınız.

2. Yönerge: Aşağıda verilen ifadelerden deney olanlarını işaretleyerek bunların çıktılarını tabloya 
yazınız. 

Deney: 

Çıktı:    

Fizik Öğretmeni Faruk Bey, beyaz ışığın kı-
rılmasını ve dağılarak kendini oluşturan farklı 
renklere ayrılmasını göstermek için sınıfta ya-
pay bir gökkuşağı düzeneği kurmak amacıyla 
gerekli hazırlıkları yapıyor. Sınıfa bir tepegöz, 
su dolu bir akvaryum ve iki A4 kâğıdı getirerek 
su dolu akvaryumu tepegözün üzerine yerleşti-
riyor. Tepegözden yansıyan ışığın akvaryumun 
alt kısmına ulaşmasını engellemek amacıyla 
A4 kâğıtlardan birini tepegöz ile akvaryum 
arasına koyuyor. Diğer A4 kağıdını ise ikiye 
katlayarak daha önce akvaryum ile tepegöz 
arasına yerleştirdiği A4 kâğıdının yanına iki 
kâğıt arasında çok az boşluk kalacak şekilde 
yerleştiriyor. Karanlık ortamda tepegözün ça-
lıştırılmasıyla ışık kırılıp dağılarak kendini oluş-
turan renklere ayrılıyor ve gökkuşağı oluşuyor.

Faruk Bey’in ışığın kırılıp dağılmasını gösterebilmek için sınıfa gerekli araç gereçleri getirerek bir 
düzenek kurması ve gözlem yapılmasını sağlaması, bilimsel bir durumu kanıtlama çalışmasıdır. Bu 
durumda Faruk Bey’in yaptığı bir deneydir. Deney sonucunda ışığın kırılıp yedi farklı renkten oluşan 
ışığa ayrılması ve bu renklerin tamamının gökkuşağını oluşturması deneyin çıktılarıdır. 
Yukarıdaki yönergede verilen bilgilerden hareketle "deney" ve "çıktı" terimlerinin tanımını yapınız.

İfadeler Deneydir. / Deney 
değildir. Çıktıları

Bir firma yetkilisinin yeni üretilen bir bisküvi hakkında insanla-
rın beğenisini anlamak için bisküviyi yediğini belirten insanla-
ra beğenip beğenmediklerini sorması
Bir bitkinin boyunun uzamasında ışığın etkisini anlamak için 
her hafta bitkinin boyunun ölçülmesi

Özel günlerde huzurevine yapılan ziyaret

A= {-3, -2, -1, 1, 2} kümesinden rastgele seçilen iki sayının 
çarpımının pozitif bir sayı olması
35 kişilik bir sınıftaki öğrencilerden 20 sinin matema tik dersin-
de başarılı olması

İçinde tüm rakamların yazılı olduğu bilyeler olan bir torbadan 
rastgele bir bilye çekilmesi

Hazırlayan: Gülhan KIZIL
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Çalışmanın Adı ALTIN MADALYA   20 dk.

Çalışmanın Amacı Örnek uzay kavramını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Basit Olayların Olasılıkları
Kavram : Örnek Uzay
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na Türkiye’den 18 farklı spor dalından 58 i erkek, 50 si kadın 
olmak üzere 108 sporcu katılmıştır. Türk sporcularımız arasından Batuhan, Bayram, Buse, Busenaz, 
Esra ve Necat boks dalında; Mete ve Yasemin okçuluk dalında ülkemizi temsil etmişlerdir.

1. Olimpiyatlarda ülkemizden boks dalında yarışmaya katılan ve altın madalya kazanabilecek sporcu-
ların kümesi A olmak üzere A kümesini liste yöntemi ile yazınız.

 

2. Olimpiyatlarda ülkemizden okçuluk dalında yarışmaya katılan ve altın madalya kazanabilecek 
sporcuların kümesi B olmak üzere B kümesini liste yöntemi ile yazınız.

 

3. Olimpiyatlarda boks dalında 1 altın madalya ve okçuluk dalında 1 altın madalya kazanabilecek 
sporcu ikililerinin oluşturduğu küme C olmak üzere C kümesini liste yöntemi ile yazınız.

 

1. Yönerge: Aşağıdaki metinden yola çıkarak soruların yanıtlarını verilen boşluklara yazınız.
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Hazırlayan: Volkan YILMAZ

Yukarıda verilen 3 durum da ayrı birer deney olmak üzere olimpiyatlarda Türk sporcuların altın madal-
ya kazanabilme durumlarından oluşturduğunuz A, B ve C kümeleri birer örnek uzaydır. Aynı zamanda 
olimpiyatlara bu dallarda katılan tüm sporcuların oluşturduğu küme de örnek uzay belirtmektedir.
Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hareketle “örnek uzay” kavramını tanımlayınız.

Örnek Uzay:

İfadeler D/Y

Kırmızı, mavi ve sarı kalemleri bulunan Aylin’in ders çalışırken seçeceği kalemin
rengi deneyinin örnek uzayı E={kırmızı, mavi, sarı, siyah, beyaz, turuncu, yeşil,
mor, pembe, kahverengi, turkuaz} olur.

Bir pastaneden üç farklı çeşide ait, üç farklı boyutu bulunan keklerden birinin
satın alınması deneyinin örnek uzayı 6 elemanlıdır.

3 farklı hediye paketinden herhangi birinin tercih edilmesi bir deneydir.

Beş katlı bir apartmanda oturan Yağmur’un evinin hangi katta olabileceği
deneyinin bir çıktısı 4. kattır.

Barış’ın beslediği hayvan türleri kedi, köpek, kuş ve balıktır. Barış’ın beslediği
hayvan türlerinden birinin seçilmesi deneyinin örnek uzayı E={kedi, köpek, kuş,
balık} olur.

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşı-
sına “Y” yazınız.
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1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Basit Olayların Olasılıkları
Kavram : Olay, Bir Olayın Tümleyeni
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı BİLGİSAYARDAKİ DOSYALAR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Olay ve bir olayın tümleyeni kavramlarını açıklayabilme.

Ad Boyut Dosya Uzantısı

∏ Pi sayısı 255 KB .mp4

∆ Üçgen çizimi 150 KB .ggb

PH Pascal'ın hayatı 627 KB .mp4

K Kombinasyon 160 KB .ppt

K Kümeler 156 KB .ppt

¤ Doğadaki matematik 500 KB .mp4

Çemberin çevresi 42 KB .ggb

i İrrasyonel sayılar 230 KB .pdf

d Denklemler 224 KB .ppt

P Permütasyon 423 KB .pdf

Dosya Uzantısı Dosya Türü
.ggb Etkileşimli içerik
.mp4 Video
 ppt Konu özeti
.pdf Konu ile ilgili örnekler

Matematik Öğretmeni Canan Hanım derslerinde çeşitli teknolojik araçlardan yararlanmaktadır. Bu sa-
yede öğrencilerin matematik dersine karşı bakış açısını olumlu yönde değiştirmekte ve öğrencilerinin 
dikkatini çekmektedir. Canan Öğretmen, bir sonraki ders anlatımında bilgisayarında bulunan bir dosyayı 
kullanacaktır. Kullanacağı dosya Canan Öğretmen’in bilgisayarına ait ekran görüntüsünün olduğu, aşa-
ğıda verilen görseldeki dosyalardan biridir. Bu görselde dosyaların ad, boyut ve dosya uzantısı bilgileri 
verilmiştir: 

Dosyanın uzantısına göre açılacak dosya türü aşağıdaki tabloda verilmiştir:

1. Yönerge: Aşağıda verilen metni okuyunuz ve soruları yanıtlayınız.

Canan Öğretmen’in derse girdiğinde farklı durumlar için seçeceği dosyalara ait bilgiler aşağıda verilmiştir:

A durumu: “Canan Öğretmen dersinde kullanmak için etkileşimli içerik dosyası seçmiştir.”

B durumu: “Canan Öğretmen dersinde bir video dosyası açmıştır.”

C durumu: “Canan Öğretmen dersinde P harfi ile başlayan bir dosya açmıştır.”

D durumu: “Canan Öğretmen dersi için boyutu 150 KB’den büyük bir dosya kullanmıştır.”
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Çıkarımlar Seçenekler
A, B, C ve D kümelerinin her biri E kümesinin/kümesini ...................... alt kümesidir./kapsar.
D kümesinin her elemanı aynı zamanda ........... kümesinin de bir elemanıdır. B/A/E
........... kümesi ile D kümesinin ortak elemanı yoktur. C/A
A ile D kümesinin birleşim kümesi ............ kümesidir. E/C/A

İfadeler D/Y
Bir deneyin herhangi bir olayına ait çıktılar aynı zamanda örnek uzayın da bir çıktısı olmak zorun-
dadır.
Bir deneye ait herhangi iki olayın ortak elemanı yoktur.

Örnek uzayı E kümesi olan bir deneye ait A olayı için s(A)+ s(A') = s(E) olur.
Bir zar atma deneyinde üst yüze çift sayı gelmesi olayı A ile ifade edilirse ise üst yüze tek sayı 
gelmesi olayına A olayının tümleyeni denir.

Hazırlayan: Gözde Aslı ÖZCAN

1. Yukarıda verilen farklı durumların gerçekleşmesi için Canan Öğretmen’in seçmiş olabileceği dosya-
ları belirleyiniz. Belirlediğiniz dosyaların adlarını eleman olarak kabul eden kümeleri oluşturunuz.

 A Kümesi: {  }

 B Kümesi: {  }

 C Kümesi: {  }

 D Kümesi: {  }

2. Seçilebilecek tüm dosya adlarını eleman olarak kabul eden küme E olmak üzere 1. soruda oluştu-
rulan kümelerle ilgili olarak çeşitli çıkarımlar içeren aşağıdaki tabloyu verilen seçenekler arasından 
doğru olanı bularak doldurunuz.

Canan Öğretmen’in dersinde kullanacağı dosya, farklı durumlara göre değişiklik göstermektedir. Farklı 
sonuçlar elde edilebileceği için bu sürece deney denirse deneyin bütün çıktılarının kümesi de bu de-
neyin örnek uzayı (E) olacaktır. Bu süreç için verilen farklı durumlar aslında "olay" kavramına karşılık 
gelmektedir. Farklı durumlardan elde ettiğiniz kümeler ile örnek uzay arasındaki ilişkiden çıkardığınız 
sonuçlardan hareketle "olay" kavramını tanımlayınız.

A ve D durumları arasındaki ilişkiyi inceleyiniz. 2. tablodaki çıkarımlarla karşılaştırınız. A durumunu A 
olayı şeklinde ifade edersek D durumunu A olayının tümleyeni ile ifade etmemiz gerekmektedir. Bu bilgi-
den ve yaptığınız çıkarımlardan hareketle "bir olayın tümleyeni" kavramını tanımlayınız.

 Olay: 

 
 Bir Olayın Tümleyeni: 

 

Herhangi bir E örnek uzayına ait bir A olayının tümleyeni A' şeklinde gösterilir.

2. Yönerge: Olay ve bir olayın tümleyeni kavramları ile ilgili tabloda verilen ifadelerden doğru olanların 
karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
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1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Basit Olayların Olasılıkları
Kavram : Kesin Olay, İmkânsız Olay
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı TOPRAK TİPLERİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kesin olay ve imkânsız olay kavramlarını tanımlayabilme.

Coğrafya Öğretmeni Semih Bey meslektaşları ile birlikte, bir araştırma projesi kapsamında, Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerindeki toprakları incelemektedir. Çalışma grubu, inceleme yaptığı bir bölgede sadece azonal 
toprak çeşitleri bulunduğunu tespit etmiştir.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde pek çok toprak tipine rastlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de görü-
len başlıca toprak tipleri oluşumlarına göre üç gruba ayrılarak verilmiştir:

1. Yönerge:  Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Zonal Topraklar İntrazonal Topraklar Azonal Topraklar
Terra Rossa Halomorfik Topraklar Alüvyal Topraklar
Kahverengi Orman Toprakları Hidromorfik Topraklar Kolüvyal Topraklar
Kahverengi ve Kestane Rengi Bozkır Toprakları Kalsimorfik Topraklar Litosoller
Çernezyomlar Regosoller

Morenler
(Kaynak: Ortaöğretim 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, MEB Düzenlenmiştir.)

1. Semih Bey, araştırma sırasında karşılaştığı bir toprağın tipini tespit etmeye çalışmaktadır. Bu topra-
ğın hangi tiplerde olabileceğini A kümesi ile ifade ediniz.

 
 

2. Semih Bey’in karşılaştığı toprak tipinin A kümesinin elemanı olma ihtimali nedir? 

 

3. Semih Bey’in karşılaştığı toprak tipinin zonal toprak olma ihtimali nedir? 
 
 

Semih Bey’in karşılaştığı toprağın hangi tipte olabileceği, oluşturduğunuz A kümesi ile ifade edilebilir. 
Burada A kümesi örnek uzaydır ve Semih Bey’in karşılaştığı toprağın azonal toprak olma durumuna 
“kesin olay” denir. Karşılaşılan toprağın zonal ya da intrazonal olma durumu ise boş küme ile ifade edilir 
ve bu duruma “imkânsız olay” denir.

Bu bilgilerden hareketle "kesin olay" ve "imkânsız olay" kavramlarını tanımlayınız.

 
 Kesin Olay:  

 

 
 İmkânsız Olay: 
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Hazırlayan: Dilek TEKER

Olay Kesin Olay İmkânsız 
Olay

Kesin ya da İmkânsız 
Olay Değil

Bir zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayının 7 
den küçük olması
Bir çift zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayı-
ların toplamının 7 den küçük olması
İki basamaklı çift sayılar kümesinden rastgele bir 
sayı seçme deneyinde seçilen sayının asal olması
13 ile 17 yaş arasındaki öğrencilerin bulunduğu bir 
okuldan rastgele bir öğrenci seçilmesi deneyinde 
öğrencinin yaşının 18 olması
Bir çift madenî para atılması deneyinde iki tura 
gelmesi

Bir futbol maçının berabere bitmesi

Haftanın günleri kümesinden rastgele seçilen bir 
elemanın en az 4 harften oluşması

Hazırlayan: Dilek TEKER

2. Yönerge: Tabloda verilen olayların “kesin olay”, “imkânsız olay”, “kesin olay ya da imkânsız olay de-
ğil” kategorilerinden hangilerine ait olduklarını “✓” sembolü ile işaretleyiniz.
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Çalışmanın Adı SMAÇ   15 dk.

Çalışmanın Amacı Kesin olay ve imkânsız olay kavramlarını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Basit Olayların Olasılıkları
Kavram : Kesin Olay, İmkânsız Olay
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, İletişim Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Basketbol antrenmanı sırasında spor salonunda Cem ile Eda arasında geçen 
diyalog aşağıda verilmiştir:

Yukarıda iki arkadaş arasında geçen diyaloğa göre Eda, Cem’in panyaya değebilme ihtimalinin ke-
sin olduğu ama basketbol potasına smaç basabilme ihtimalinin imkânsız olduğu sonucuna varmıştır. 
Bu ve benzeri olayların gerçekleşmesi ihtimali kesin veya imkânsız olabilir. Örneğin, bir madenî 
parayı havaya atma deneyinde paranın yazı veya tura gelmesi olayı kesin olay iken içinde mavi, 
kırmızı, sarı, yeşil, siyah, beyaz ve turuncu renkte misketlerin olduğu bir torbadan bir misket çekme 
deneyinde çekilen misketin mor olması olayı imkânsız bir olaydır.

Kesin Olay:

İmkânsız Olay:

1. Yönerge: Aşağıda verilen diyaloğu okuyarak boşlukları doldurunuz.

 Yönergede verilen bilgilerden hareketle "kesin olay" ve "imkânsız olay" kavramlarının tanımını yapınız.

Görsel 1

Sence potaya smaç basabilir 
miyim Eda?

Boyum 170 cm ama kollarımı 
kaldırdığımda 215 cm oluyorum.

60 cm ile 75 cm ara-
sında zıplayabiliyorum.

Potanın çemberinin yerden 
yüksekliğinin 305 cm ve panya-
sının (çemberin bağlı bulunduğu 
dikdörtgen levha) yerden yüksekli-
ğinin 275 cm olduğunu biliyorum.

Çalışırsan basabilirsin, 
neden olmasın? Potanın 
yerden yüksekliği hakkında 
bir bilgin var mı?

Peki boyun kaç cm?

Yerden ne kadar yük-
seğe zıplayabilirsin?

Verdiğin bu bilgilere göre potanın 
panyasına kesin değebilirsin ama 
potaya smaç basman bu şartlar 
altında imkânsız Cem. Potaya smaç 
basabilmen için bacak, kol ve karın 
kaslarını güçlendirme çalışmaları 
ile ayak bileklerine ağırlık takarak 
zıplama çalışmaları yapabilirsin.
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2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda yer alan olayların "kesin olay" mı, i"mkânsız olay" mı olduklarını belirle-
yerek ilgili alanları “✓” ile işaretleyiniz.

3. Yönerge: 

Olay Kesin Olay İmkânsız Olay

En fazla 300 m öteye ok atabilen bir okçunun kendisinden 450 m 
uzaklıktaki bir hedefi vurması

6 elemanlı bir kümenin alt kümelerinden seçilen bir kümenin 7 
elemanlı olması

3 cm, 7 cm ve 12 cm uzunluğundaki doğru parçaları ile bir üçgen 
oluşturma

A={3, 4, 6, 8, 10} kümesinin elemanlarından rastgele seçilen iki 
sayının çarpımının bir çift sayı olması

Aynı düzlem üzerinde bulunan ve doğrusal olarak konumlanmış 
olan 7 farklı noktanın herhangi üçü ile bir üçgen oluşturma

 olay  olay

10

Bir deney sonucunda çıkması mümkün olan tüm sonuçların kümesi örnek uzayı, mümkün olmayan
sonuçların kümesi ise boş kümeyi belirtir ve herhangi bir deneyde bir olayın gerçekleşme olasılığı 0
ile 1 arasındadır. 0 ve 1 değerlerinin "kesin olay" ve "imkânsız olay"lardan hangisini temsil ettiğini
aşağıdaki boşluklara yazınız.

Hazırlayan: Dr. Şahin AKSOY
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Çalışmanın Adı KİTAP OKUMAK RUHU YÜCELTİR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Basit Olayların Olasılıkları
Kavram : Ayrık Olay ve Ayrık Olmayan Olay
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Kitap okumak alışkanlıkların ve bağımlılıkların en 
güzelidir. Kitap en iyi dosttur. Yaratıcılığı ve hayal 
gücünü geliştirerek hayata bakış açınızı değiştirir. 
Okulunda her sene düzenli olarak okuduğu kitap-
lar sınıf öğretmeni tarafından e-okul sistemine işle-
nen Ali, öğretmenine okuduğu kitapların bilgilerini 
aşağıdaki tablo hâlinde teslim etmiştir. Türk dili ve 
edebiyatı dersinde öğretmeni Ali’den okudu ğu ki-
taplardan herhangi birini seçerek sınıfta o kita bın 
kısa bir sunumunu yapmasını istemiştir.  

Kitap İsmi Yazarı Sayfa Sayısı Yerli / Yabancı

Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali 160 Yerli Roman

Şeker Portakalı Jose Mauro de Vasconcelos 182 Yabancı Roman

Simyacı Paulo Coelho 186 Yabancı Roman

Suç ve Ceza Fyodor Mihayloviç Dostoyevski 704 Yabancı Roman

Savaş ve Barış Tolstoy 576 Yabancı Roman

Anadolu Notları Reşat Nuri Güntekin 120 Yerli Roman

Babalar ve Oğullar Ivan Sergeyeviç Turgenyev 264 Yabancı Roman

Sinekli Bakkal Halide Edip Adıvar 476 Yerli Roman

Fareler ve İnsanlar John Steinbeck 110 Yabancı Roman

Mai ve Siyah Halit Ziya Uşaklıgil 403 Yerli Roman

Esir Şehrin İnsanları Kemal Tahir 464 Yerli Roman

Dönüşüm Franz Kafka 104 Yabancı Roman

Tutunamayanlar Oğuz Atay 724 Yerli Roman

Öğretmenin bir kitap seçmesi deneyi için olası tüm sonuçlar listedeki kitaplar olup bu kitap- 
ların oluşturduğu kümeyi S örnek uzayı olarak düşünerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1.  Öğretmenin listeden seçeceği kitabın yabancı roman olması A olayı, yerli roman olması B olayı ve 
sayfa sayısının 400 den fazla olması C olayı olmak üzere A, B ve C kümelerinin elemanlarını liste 
yöntemiyle yazınız.

A = " ,
B = " ,
C= " ,

Görsel 1

1. Yönerge: Verilen metni okuyunuz ve boşlukları doldurunuz.
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Hazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL

2. A, B ve C kümelerini kullanarak                                     kümelerini liste yöntemiyle yazınız.

Verdiğiniz cevapları incelediğiniz zaman A B+  kümesinin boş küme olduğunu fark ettiniz mi? A ile B 
olayları aynı örnek uzayda olmalarına rağmen bu olayların ortak elemanları olmadığı için ayrık olaylar-
dır. Buna göre "ayrık olay"ın tanımını yapınız.

Ayrık Olay: 

A C+  kümesi boş kümeden farklıdır. A ve C olaylarının ortak elemanı bulunmaktadır. Benzer şekilde 
B C+  kümesi boş kümeden farklıdır yani B ve C olaylarının da ortak elemanı bulunmaktadır. Bu durum-
da A ve C olayları ile B ve C olayları ayrık olmayan olaylardır. Buna göre "ayrık olmayan olay"ın tanımını 
yapınız.

Ayrık Olmayan Olay: 

 

A B, A C ve B C+ + +

A B =+ " ,
A C =+ " ,
B C =+ " ,

Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş üç arkadaş olan Ahmet, Berna ve Ceren’in doğum yerleri sırasıyla 
Eskişehir, Kayseri ve Aksaray’dır. Sağlık Bakanlığının Türkiye’nin 81 iline kura ile rastgele yaptığı atama 
sonucunda Ahmet’in doğduğu ile veya doğduğu ile sınırı olan bir ile tayininin çıkma olayı A, Berna’nın 
doğduğu ile veya doğduğu ile sınırı olan bir ile tayininin çıkma olayı B, Ceren’in kendi iline veya doğduğu 
ile sınırı olan bir ile tayininin çıkma olayı C ile ifade edilsin. Buna göre aşağıdaki tabloda verilen ifadeler-
den doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.                                     

İfadeler  D/Y
A ile C olayları ayrık olaylardır.

B ile C olayları ayrık olmayan olaylardır.

A ile B olayları ayrık olaylardır.

 

Görsel 2

2. Yönerge: Verilen metni okuyup haritadan yararlanarak tabloyu doldurunuz.
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Çalışmanın Adı ALIŞVERİŞ ZAMANI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Eş olası olaylar ve eş olası olmayan olaylar kavramlarını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Basit Olayların Olasılıkları
Kavram : Eş Olası Olaylar ve Eş Olası Olmayan Olaylar
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte alışverişe çıkan Alper’in sadece bir ürün alabilme hakkı vardır. 
Alper 3 farklı tişört, 4 farklı pantolon ve 3 farklı ayakkabı beğenmiştir. Annesi ile babası Alper’in beğen-
diği tişört, pantolon ve ayakkabılar arasından bir tanesini seçerek satın almışlardır. Alper toplam 10 ürün 
beğenmiştir. Bu ürünlerden tişört satın alma olayı ile ayakkabı satın alma olayının eleman sayıları eşit 
olduğundan bu iki olaya “eş olası olaylar” denmektedir. Aynı ürünler içinden ayakkabı satın alma olayı 
ile pantolon satın alma olaylarının eleman sayıları farklı olduğu için bu iki olaya da “eş olası olmayan 
olaylar” denmektedir.
Verilen bilgilerden hareketle "eş olası olaylar" ve "eş olası olmayan olaylar" kavramlarını tanımlayınız.

1. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilere göre ilgili kavramların tanımını boşluklara yazınız.

 

Eş Olası Olaylar: 

Eş Olası Olmayan Olaylar: 

13

Görsel 1



MATEMATİK 10  
Kavram Öğretimi

28

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Hazırlayan: Müslim DEMİR

2. Yönerge: Aşağıda verilen menüyü inceleyip metni okuyarak tabloyu doldurunuz.

Yukarıda bir lokantanın menüsü gösterilmiştir. Menüde bulunan yemeklerin tamamı bir örnek uzay 
oluşturmaktadır. Bu lokantadaki bir müşterinin bir adet çorba sipariş etmesi olayı A, bir adet kahvaltı 
sipariş etmesi olayı B, bir adet menemen sipariş etmesi olayı C, bir adet pide sipariş etmesi olayı D ve 
bir adet pizza sipariş etmesi olayı E olarak ifade edilmiştir. 
Aşağıda verilen her olay çiftinin "eş olası olay" ve "eş olası olay olmama" durumlarını tablodaki boşluk-
ları uygun şekilde doldurarak belirtiniz.

Olaylar Eş Olası Olaylar / Eş Olası Olmayan Olaylar

A olayı ile B olayı

C olayı ile E olayı

A olayı ile E olayı

B olayı ile D olayı

MENÜ

ÇORBALAR
Domates Çorbası
Kelle Paça Çorbası
Mercimek Çorbası
İşkembe Çorbası
Mercimek Çorbası
Arapaşı Çorbası

KAHVALTI ÇEŞİTLERİ
Tabak Kahvaltı
Köy Kahvaltısı
Omlet

MENEMEN ÇEŞİTLERİ
Sade Menemen
Kaşarlı Menemen
Sucuklu Menemen
Kıymalı Menemen

PİDE ÇEŞİTLERİ
Kıymalı Pide
Kuşbaşılı Pide
Kaşarlı Pide
Sucuklu Pide
Pastırmalı Pide
Spesiyal Pide
Lahmacun

PİZZA ÇEŞİTLERİ
Sucuklu Pizza
Mevsim Pizza
Mantarlı Pizza
Vejetaryen Pizza

13

Görsel 2
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Çalışmanın Adı BİR İHTİMAL   20 dk.

Çalışmanın Amacı Olasılık kavramını ifade edebilme.

1. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Sayma ve Olasılık > Basit Olayların Olasılıkları
Kavram : Olasılık
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen metni okuyunuz ve boşlukları doldurunuz.
Farkına varmasak da günlük hayatta olasılık, ihtimal gibi kelimeleri sıkça kullanırız. Örneğin

• Çok zor bir sınava girdiğimizde “Sanırım sınavdan geçme ihtimalim sıfır.” düşüncesi,
• İki seçenekli bir soruyu emin olmadan yanıtlayan bir öğrencinin “Ne de olsa doğru cevabı tutturma 

olasılığım %50.” demesi,
• Birbirlerine denk güçte iki takımın karşılaşması ile ilgili yorum yapan kişinin “bu gerçekten üç ihti-

malli bir maç.” demesi,
• Bir öğretmenin rastgele bir üçgen çizmesi istenen bir öğrenciye çizeceği üçgenin açılarına göre       

3
1  olasılıkla geniş açılı bir üçgen olacağını söylemesi,

• Her gün çorba olarak sadece mercimek çorbası çıkan lokantada çorba isteyen bir müşterinin ma-
sasına mercimek çorbası gelmesi ihtimalinin %100 olması.

Bazen de hayatta hemen karar verebileceğimiz ölçüde kolay olmayan olaylar karşımıza çıkar. Bu olay-
ların değerlendirmesini yaparken de olasılıktan faydalanırız. Mesela ev alacak bir kişinin fiyat ve özellik-
leri açısından eş değer olan 3 ü A sokağında ve 2 si B sokağında bulunan evler arasından seçeceği bir 
evin A sokağında olma olasılığı 

5
3  olduğu için kişinin A sokağında oturma ihtimalinin yüksek olmasını 

düşünmesi bunlardan bazılarıdır.
Verilen örneklerde çeşitli olaylar ve bu olayların gerçekleşme ve gerçekleşmeme durumunun matema-
tiksel değeri yüzde şeklinde ya da bir basit kesir ile ifade edilmiştir.

Yukarıdaki verilen bilgilerden hareketle “olasılık” kavramını açıklayınız.

Olasılık:

Örneğin iki seçenekli bir soruyu rastgele yanıtlayan bir öğrencinin verebileceği cevaplar toplam 2 tane-
dir, doğru cevap ise 1 tanedir. Bu durumda öğrencinin doğru cevabı tutturma olasılığı %50 ye karşılık 
gelen 1

2
 kesrine eşittir.

2. Yönerge: Tablodaki ifadelerin olasılık değerlerinin hesaplanmasının "doğru" ya da "yanlış" oldukları 
karşılarına yazılmıştır. Buna göre aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

İfadeler Doğru/Yanlış

Hilesiz bir zarın havaya atılması deneyinde zarın 1 gelme olasılığı 6
1   dir. Doğru

3 mavi, 4 yeşil kalem arasından yeşil kalem seçme olasılığı  3
4    tür. Yanlış

𝐸 = {𝑝𝑎𝑝𝑎𝑡𝑦𝑎, 𝑔ü𝑙, 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑚, 𝑠𝑖𝑙𝑔𝑖, 𝑑𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟}  kümesinden seçilen bir elemanın 

çiçek olma olasılığı 5
2 tir.

Doğru

2 top, 1 oyuncak araba ve 4 balonu olan çocuğun oyuncakları arasından seçe-
ceği bir oyuncağın balon olma olasılığı 

4
7 dir. Yanlış
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3. Yönerge: Aşağıda tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına   
                   “Y” yazınız.

Hazırlayan: Dr. Abdurrahman ÜNAL

Tablodaki bilgilere göre her bir çıktısının gelme şansı eşit olan örnek uzay E ve bu örnek uzayın bir olayı 
A olmak üzere A olayının gerçekleşme olasılığı olan P(A) değerini matematiksel olarak ifade ediniz.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere tüm olasılık değerleri [0, 1] aralığındadır.

İfadeler D/Y
Bir A olayının olasılığı 𝑃(𝐴) =  3   ise A olayını içeren örnek uzayın eleman 
sayısı kesinlikle 5 tir.                   5

  İki doğal sayının çarpımının negatif olma olasılığı   1   dir. 
                                                                                                       2

Bir olayın olma olasılığı √2 olabilir.

İmkânsız olayların olma olasılığı 0 dır.
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Çalışmanın Adı OTOMAT NASIL İŞLER?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Fonksiyon kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 
Kavram : Fonksiyon
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Otomat para ile çalışan, çeşitli ürünlerin satılabildiği bir makinedir. İçinde 
atıştırmalık yiyecek ve içecekler bulunur. Makine atılan para miktarına ve 
ürün seçimine bağlı olarak ürünü alıcılarına verir. 
Otomat şu şekilde kullanılır: Kullanıcılar çeşitli atıştırmalıklara göz atarak 
ne almak istediklerine karar verir ve seçtikleri ürünün fiyatını ve kodunu 
okurlar. Kullanıcılar otomata bozuk para atar ve makinede bulunan tuşları 
kullanarak istedikleri ürünün kodunu girer. Otomat ürünü hazneye bırakır. 
Kullanıcılar ürünlerini bu hazneden alır.
1. teneffüste otomatı kullanarak Zeynep çay, Serpil kahve, Bahar meyve 
suyu, Taner çay ve Emrah su almıştır. Makineye yapılan her ürün kod gi-
rişini, giriş yapan kişinin adı ile belirtelim. Para atıp ürün kod girişi yapan 
öğrencilerin adlarının oluşturduğu küme A kümesi ve otomattan alınabi-
lecek tüm ürünlerin kümesi de B kümesi olmak üzere makinenin gerçek-
leştirdiği satış işlemi f ile isimlendirilsin. f işlemi, adı geçen her öğrencinin 
girişini makinede bu girişe karşılık gelen ürünle eşlemektedir. 

• Zeynep
• Serpil
• Bahar
• Taner
• Emrah

• Bisküvi
• Kek
• Çikolata
• Çay
• Kahve
• Meyve suyu
• Su

A f B

1. Verilen Venn şemaları üzerinde öğrenci adlarını aldıkları ürünle eşleyen f fonksiyonunu gösteriniz.

Makine, f işlemiyle giriş yapan her kişiye bir satış işlemi gerçekleştirmiştir. Ayrıca işlemin sonunda 
her kişiye sadece girişinin karşılığı olan ürünü vermiş, bunun haricinde başka bir ürün vermemiştir. 
Örneğin Zeynep’in kod girişiyle bir satış işlemi yapmış ve işlem sonunda yalnız çay vermiştir. Bura-
da Zeynep'in kodu girmesi makinenin bir girdisi, çay ise bu girdiye karşılık gelen çıktıdır. Bu girdiyi 
x, çıktıyı da y ile gösterebiliriz. Otomatın A kümesinde adı geçen her bir öğrencinin girişine karşılık B 
kümesinden yalnız bir ürünü vermesi ile ifade edilen f işlemi, bir fonksiyonu belirtmektedir. f fonksiyonu 
f(x)=y şeklinde ifade edilmektedir.

Fonksiyon: 

Yönerge: Verilen metni okuyarak soruları yanıtlayınız.

 Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda "fonksiyon" kavramının tanımını yaparak fonksiyon olma 
koşullarını yazınız.



MATEMATİK 10  
Kavram Öğretimi

32

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı15

Hazırlayan: Zeynep ERDOĞAN

2. Diğer teneffüslerde bazı öğrencilerin otomattan yaptıkları alışveriş işlemleri g, h, k ve m olmak 
üzere bu işlemlerin fonksiyon olup olmadıklarını altlarındaki boşluğa nedenleri ile birlikte yazınız.

• Zeynep
• Eda
• Görkem
• Barış

C
g

B
• Bisküvi
• Kek
• Çikolata
• Çay
• Kahve
• Meyve suyu
• Su

g: 

Nedeni: 

• Ayşe
• Fatma
• Nazlı
• Emir
• Bora

E
k

B
• Bisküvi
• Kek
• Çikolata
• Çay
• Kahve
• Meyve suyu
• Su

k: 

Nedeni: 

• Altan
• Furkan
• Berkay
• Tolga
• Soner

D
h

B
• Bisküvi
• Kek
• Çikolata
• Çay
• Kahve
• Meyve suyu
• Su

h: 

Nedeni: 

• Caner
• Deniz
• Erdem
• Gülce

F
m

B
• Bisküvi
• Kek
• Çikolata
• Çay
• Kahve
• Meyve suyu
• Su

m: 

Nedeni: 

Fonksiyon Olma Koşulları: 
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Çalışmanın Adı PAYLAŞMAK NE GÜZEL!   20 dk.

Çalışmanın Amacı Tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesi kavramlarını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : Fonksiyonun Tanım Kümesi, Değer Kümesi, Görüntü Kümesi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir sosyal yardımlaşma derneği birkaç ilçede belirledikleri nokta-
larda yukarıdaki şekilde düzenlenmiş ramazan kolisi dağıtımı yapacaktır. Bunun için 10 kişilik bir ekip 
oluşturmuşlardır. Ekipte yer alan kişilerin  dağıtım yapacağı 7 sokak belirlenmiştir. Dağıtımı 3 gün içinde 
bitirerek yardım  kolilerini  bir an önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı  amaçlamışlardır. Dağıtımı yapacak 
ekipteki kişileri eleman olarak kabul eden küme A kümesi ve dağıtımın yapılacağı sokak isimlerini ele-
man olarak kabul eden küme B kümesi olmak üzere aşağıda verilmiştir:

A = {Eymen, Esra, Yavuz, Samet, Burcu, Göktuğ, Derin, Ali, Fatih, Seda}

B = {Turuncu Sok., Lale Sok., Hüdaverdi Sok., Ayışığı Sok., Gelgör Sok., Ata Sok., İkbal Sok.} 

Ekipte yer alan kişileri dağıtımın ilk iki  gününde dağıtım yapacakları sokak isimleriyle eşleyen f ve g  
fonksiyonları aşağıda verildiği gibidir:

f = {(Esra, Lale Sok.), (Burcu, Ayışığı Sok.), (Samet, Ata Sok.), (Ali,İkbal Sok.), (Fatih, Lale Sok.),       
(Göktuğ, İkbal Sok.), (Derin, Hüdaverdi Sok.), (Yavuz, Ata Sok.), (Eymen, Lale Sok.), (Seda,İkbal Sok.)} 

g = {(Esra,Turuncu Sok.), (Samet, İkbal Sok.), (Göktuğ, Gelgör Sok.), (Burcu, Gelgör Sok.), (Fatih, İkbal 
Sok.), (Derin, Hüdaverdi Sok), (Ali, Ata Sok.), (Yavuz, Ayışığı Sok.), (Seda, Ata Sok.), (Eymen, Lale 
Sok.)} 

1. Yönerge: Aşağıdaki metinden yola çıkarak soruları yanıtlayınız.                        

1. Dağıtımın ilk gününde yapılacak dağıtımları ifade eden f fonksiyonunu ve ikinci gününde yapılacak 
dağıtımları ifade eden g fonksiyonunu aşağıda verilen Venn şemaları üzerinde gösteriniz. 

A B A fg B



MATEMATİK 10  
Kavram Öğretimi

34

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı16

Hazırlayan: Esra  TÜRKOĞLU

2. Doldurduğunuz Venn şemasında A kümesindeki kişilerin f fonksiyonu ile B kümesinde eşleştikleri 
sokak isimlerinin kümesi f(A), A kümesindeki kişilerin g fonksiyonu ile B kümesinde eşleştikleri 
sokak isimlerinin kümesi g(A)  olmak üzere f(A) ve g(A) kümelerini liste yöntemi ile yazınız. 

f(A)=   {  }

g(A)=  {  }

Yardım kolisi dağıtımına katılan on kişinin isimlerinden oluşan A kümesi, f ve g fonksiyonlarının  tanım 
kümesidir. Dağıtım yapılacak sokak isimlerinin oluşturduğu B kümesi ise f ve g fonksiyonlarının değer 
kümesidir.

A kümesinin elemanlarının birinci günde f fonksiyonu altında B kümesinde eşleştiği sokak isimlerin-
den oluşan f(A) kümesi, f fonksiyonunun görüntü kümesidir. İkinci günde A kümesindeki elemanların g 
fonksiyonu altında B kümesinde eşleştiği sokak isimlerinden oluşan g(A) kümesi de g fonksiyonunun 
görüntü kümesidir.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle A dan B ye bir f fonksiyonuna ait "tanım kümesi", "görüntü kümesi" 
ve "değer kümesi" kavramlarının tanımını yapınız.

Tanım Kümesi:  
Değer Kümesi:  
Görüntü Kümesi:  

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşı-
sına “Y” yazınız.

İfadeler D/Y
Bir fonksiyonun görüntü kümesi her zaman o fonksiyonun değer kümesine eşittir.
Uygun aralıklarda tanımlı f = {(1,2), (2,5), (3,2)} şeklinde verilen f fonksiyonunun 
görüntü kümesi {2,5} tir.
Uygun aralıklarda tanımlı bir f fonksiyonunun görüntü kümesi değer kümesinin alt 
kümesidir.
Herhangi bir tam sayıyı o sayının karesine eşleyen f fonksiyonunun görüntü kümesi 
doğal sayılar kümesinin alt kümesidir.
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Çalışmanın Adı YÜKSEK ATEŞ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Sabit fonksiyon kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : Sabit Fonksiyon
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Hatay’da bir okulun matematik öğretmeni olan Şükrü Bey, 
gezi kulübü öğrencileri olan Akif, Sema, Nilay, Sercan ve 
Burak’ı Hatay Mozaik Müzesine götürmüştür. Girişte görevli 
Berrin Hanım covid-19 önlemleri amacı ile her ziyaretçinin 
ateş ölçümünü yapmaktadır. Ateş ölçer Sema’nın ateşini 
39 derece olarak ölçmüştür. Bunu gören Berrin Hanım Se-
ma’nın hasta olduğunu düşünür ve içeri kabul edilemeyece-
ğini söyler. Daha sonra Burak’ın da ateşini ölçer ve ateşinin 
39 derece çıktığını görür. Şüphelenen Berrin Hanım Nilay, 
Sercan ve Akif’in de ateşini ölçer ve hepsinin ateşinin 39 
derece olduğunu görünce ateş ölçerin arızalandığını anlar.

Sınıfta fonksiyon türlerini anlatan Şükrü Bey, müzede yaşanan bu olayı anlatırken “Ölçüme katılan öğ-
rencileri, ölçüm işlemini ve ölçüm sonucunu fonksiyonlar ile ilişkilendirebiliriz. Ateş ölçer cihazını, geziye 
katılan tüm öğrenciler ile ateş ölçüm değeri olan 39 u birbirine eşleyen bir fonksiyon olarak düşünebiliriz. 
Üstelik bu fonksiyon sabit fonksiyondur.” der. Bu fonksiyon f fonksiyonu olmak üzere

Verilen bilgilerden hareketle "sabit fonksiyon" kavramını tanımlayınız.

Sabit Fonksiyon: 

1. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

1. f fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini yazınız.

 Tanım Kümesi: A = { }

 Görüntü Kümesi: f(A) = { }

2. f fonksiyonunu Venn şeması ile gösteriniz ve f fonksiyonunun kuralını yazınız.

A B

f

Görsel 1: Ateş ölçer
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Hazırlayan: Turgay KIZGIN

2. Yönerge:  Aşağıdaki tabloda verilen durumlar uygun aralıklarda birer fonksiyon olarak modellenirse 
hangilerinin sabit fonksiyon olacağını ilgili alana “ { ” işareti koyarak belirtiniz.

  Durumlar Sabit Fonksiyon

Bozuk bir tartının tartılan her bir cismin ağırlığını sabit bir ağırlık değerine eşlemesi

Pili bitmiş bir saatin her anı aynı saat değerine eşlemesi

Bir mağazada hangi ürün alınırsa alınsın fiyatına 5 Türk lirası ödenmesi

Bir ağacın boyunun zamana bağlı olarak değişmesi
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Çalışmanın Adı DOĞADA ÜÇ GÜN   20 dk.

Çalışmanın Amacı İçine fonksiyon ve örten fonksiyon kavramlarını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : İçine Fonksiyon ve Örten Fonksiyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Toplam 20 kişiden oluşan bir turist kafilesi doğa yürüyüşü, ATV ve bisiklet turu gibi faaliyetlerin yapılacağı 
3 günlük bir tur organizasyonuna katılmıştır. İlk günü doğa yürüyüşü yaparak tamamlayan turistler ikinci 
gün ATV kiralayan bir kuruluşa gitmiş ve burada bulunan 15 ATV’nin tamamını kiralamışlardır. 15 ATV’nin 
10 tanesine 1 kişi, 5 tanesine de 2 kişi olacak şekilde binerek ATV gezisini ve 3 günlük turlarının 2. günü-
nü tamamlamışlardır. 3. gün ise yakındaki bisiklet kiralama yerine giderek 30 bisikletten 20 sini kiralamış 
ve bu şekilde bisiklet turlarını da yapıp 3 günlük gezi planlarını gerçekleştirmişlerdir. 
Yukarıda verilen metinde tura katılan 20 kişinin tamamının oluşturduğu küme A kümesi, kiralanan 15 
ATV'nin oluşturduğu küme B kümesi olmak üzere ATV kiralama işlemi ise bir f fonksiyonu olarak ifade 
edilebilir. Burada A kümesi tanım kümesi, B kümesi de değer kümesidir. f fonksiyonu turistleri ATV’lere 
eşleyen bir fonksiyondur. Peki kiralama yerinde hiç boş ATV kalmış mıdır? B kümesindeki tüm elemanlar 
kullanılmış yani görüntü kümesi değer kümesine eşit olmuştur. Bu durumda f fonksiyonu örten fonksiyon-
dur.
Bisiklet kiralama yerindeki 30 farklı bisikletin oluşturduğu küme C kümesi, turistlerin kümesi yine A kü-
mesi olmak üzere turistleri bisikletler ile eşleyen g işlemi de bir fonksiyon belirtmektedir. A kümesi tanım 
kümesi, C kümesi de değer kümesidir. 
Bisiklet kiralama yerindeki bisikletlerin tamamı kullanılmış mıdır? Görüntü kümesi ile değer kümesinin 
durumu için ne söylenebilir? 
Dikkat edilirse bazı bisikletler kullanılmamıştır. Yani g(A) görüntü kümesi C kümesinin alt kümesi şeklin-
dedir. Bu durumda g fonksiyonu içine fonksiyondur.
Verilen bilgilerden hareketle "örten fonksiyon" ve "içine fonksiyon" kavramlarını tanımlayınız.

18

1. Yönerge: Verilen metni okuyunuz ve boşlukları doldurunuz.

 

 

Örten Fonksiyon: 

İçine Fonksiyon: 

Görsel 1 Görsel 2
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Hazırlayan: Müslim DEMİR

2. Yönerge: Verilen bilgilerden hareketle tabloda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. 

Fonksiyonlar Örten fonksiyondur. / İçine fonksiyondur.

f:A    ͢  B, A={1,3,5,6}, B={a, e, o} olmak üze-
re f={(1,a),(3,a),(5,e),(6,o)}

g:A    ͢  B, A={0,1,2,3,4,5}, B={1,3,5,7,9,11} 
olmak üzere g(x)=2x+1 kuralı ile verilen g 
fonksiyonu

h:A    ͢  B, A={-2,-1,0,1}, B={-3,-2,0,1} olmak 
üzere h(x)=x2-3 kuralı ile verilen h fonksiyonu

 Tabloda verilen fonksiyonların örten fonksiyon mu yoksa içine fonksiyon mu olduğunu bulunuz. Ce-
vaplarınızı nedenleriyle birlikte ilgili boşluklara yazınız.

.k k
.m

.e .a
.m

.n

.a
.i

.l
.s

.e

A B

k:A    ͢  B
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Çalışmanın Adı ATA SPORU   20 dk.

Çalışmanın Amacı İçine fonksiyon ve örten fonksiyon kavramlarını ayırt edebilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : İçine ve Örten Fonksiyon
Genel Beceriler : Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

19

Aralarında Fatih, Gonca, Hüseyin ve Kübra’nın bulunduğu bir grup öğrencinin hedef tahtasına ok atışı 
yaptıkları bir yarışmanın kuralları ile ilgili bilgiler aşağıda  verilmiştir.

• Atışları Fatih, Gonca, Hüseyin ve Kübra sırası ile yapacaktır.
• Sırası gelen art arda beş atış yapacaktır.
• Hedef tahtasındaki sarı alana isabet ettiren 5, kırmızı alana isabet ettiren 4, mavi alana isabet 

ettiren 3, siyah alana isabet ettiren 2 ve beyaz alana isabet ettiren 1 puan alacak şekilde puanlama 
yapılacaktır.

1. Atış 2. Atış 3. Atış 4. Atış 5. Atış

Fatih 5 4 4 3 2
Gonca 2 5 3 4 1
Hüseyin 1 5 2 3 4
Kübra 2 3 3 4 2

Yapılan yarışma sonucunda tüm atışlar hedef tahtasındaki puanlı bölgelere isabet etmiş ve yarışmacı-
ların aldıkları puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Yukarıdaki tablodan yararlanarak atış sırası tanım kümesini, bir atışta alınabilecek tüm puanlar  de-
ğer kümesini oluşturacak biçimde aşağıda verilen boş Venn şemalarını doldurarak bu atışlara karşılık 
gelen puan eşleşmesini yapınız. Burada yapılan eşleme işlemi bir fonksiyon olmak üzere  Fatih’e ait 
atışlar  f, Gonca’ya ait atışlar g, Hüseyin’e ait atışlar h ve Kübra’ya ait atışlar k fonksiyonu ile gösteril-
mektedir.

5 
Puan

4 Puan
3 Puan
2 Puan
1 Puan

1. Yönerge: Aşağıdaki metni okuyarak istenen fonksiyon eşlemelerini Venn şemalarını doldurarak ta-
mamlayınız.



MATEMATİK 10  
Kavram Öğretimi

40

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Bu fonksiyonlardan hangilerinin değer kümesindeki bazı elemanlarının açıkta kaldığını veya hangile-
rinin hiçbir elemanının açıkta kalmadığını belirleyiniz. Bulduğunuz sonuçları arkadaşlarınızla karşılaş-
tırınız. f ve k fonksiyonlarının değer kümesindeki bazı elemanların açıkta kaldığını, g ve h fonksiyon-
larının değer kümelerindeki elemanların hiçbirinin açıkta kalmadığını fark ettiniz mi? Uygun aralıkta 
tanımlı bir fonksiyonun değer kümesinde açıkta kalan eleman varsa bir başka deyişle görüntü kümesi 
değer kümesinin alt kümesi oluyorsa bu fonksiyona içine, değer kümesindeki elamanların tamamı kul-
lanılmışsa bir başka deyişle fonksiyonun görüntü kümesi ile değer kümesi eşit oluyorsa bu fonksiyona 
da örten fonksiyon denir.
Yukarıdaki metinden elde ettiğiniz bilgilerden hareketle "içine fonksiyon" ve "örten fonksiyon" kavram-
larını tanımlayınız.

İçine Fonksiyon:

Örten Fonksiyon:

Hazırlayan: Mehmet MAVİŞ

Fonksiyon İçine Fonksiyon / Örten Fonksiyon

f={(1, a), (2, b), (3, a),(4, b)}

g={(1, b), (2, c), (3, a),(4, b)}

h={(1, c), (2, a), (3, c),(4, a)}

k={(1, b), (2, a), (3, c),(4, b)}

{ , , , }A 1 2 3 4=  ve { , , }B a b c=  kümeleri veriliyor. A dan B ye tanımlanan f, g, h ve k fonksiyonları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fonksiyonlardan "içine fonksiyon" özelliğine sahip olanların karşısın-
daki boşluğa "içine fonksiyon", "örten fonksiyon" özelliğine sahip olanların karşısındaki boşluğa "örten 
fonksiyon" yazınız.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

f

hAtış

Atış Atış

AtışPuan

Puan Puan

Puank

g

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloyu verilen bilgilere göre doldurunuz.

19

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
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Çalışmanın Adı YEGÂNE EŞLEŞME   20 dk.

Çalışmanın Amacı Bire bir fonksiyon kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : Bire Bir Fonksiyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Parmağımızın uç kısmında yer alan girintiler ve çıkıntılar biyometrik bir haritaya benzer. Her insanda 
bu biyometri farklı olduğundan güvenilir şifreleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bir şirket tüm ça-
lışanlarını işe alırken çalışanların parmak izlerini parmak izi tarayıcısıyla kaydetmektedir. Ardından 
kişiye özel dosyalar oluşturarak çalışanların kimlik numaraları ile parmak izlerini eşleştirmektedir. 
Çalışanın iş yerine girerken parmak izi cihazına parmağını okutmasıyla ekranda kimlik numarası 
belirmekte ve içeri girişi sağlanmaktadır. Bu sayede o kişi dışında bir başkası parmak izini okutup 
iş yerine girememekte ve giriş çıkışlar kontrol edilebilmektedir. Parmak izi okuyucu cihazın yaptığı, 
kişiye ait olan kimlik numarasını sadece o kişinin parmak iziyle eşleştirmektir. Bu işlem bir f fonksiyon 
olmak üzere f fonksiyonuna ait Venn şeması aşağıda verilmiştir:

Şirkette çalışanların başparmak izlerinin bulunduğu A kümesi tanım kümesi, kimlik numaralarının bu-
lunduğu B kümesi değer kümesi olmak üzere cihazda modellenen f fonksiyonu bire bir fonksiyondur. 
Verilen bilgilerden hareketle "bire bir fonksiyonu"un tanımını yapınız.

Aşağıda verilen f, g ve h fonksiyonlarının bire bir fonksiyon olup olmadıklarını boşluklara yazınız.

1. Yönerge: Verilen metni okuyunuz ve boşlukları doldurunuz.

• iz 1
• iz 2
• iz 3
• iz 4
• iz 5

• 1. kimlik no
• 2. kimlik no
• 3. kimlik no
• 4. kimlik no
• 5. kimlik no

BA

f

Şekil 1

Bire Bir Fonksiyon:

A = {0, 2, 4, 5, 6}
B = {0, 1, 2, 3, 4, 5}

g = {(0,1), (2,3), (4,2), (5,0), (6,5)}

A = {1, 2, 3}
B = {1, 2, 5, 7}

h(x) = 5
g: A B" : A Bh "

• 2
• 4
• 6
• 8

• 1
• 3
• 5

BA

f
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Fahrenheit (Fahrenhayt) (˚F) ve santigrat (˚C) iki farklı sıcaklık ölçü birimidir. Fahrenheit, suyun donma 
noktasının 32 ˚F ve kaynama noktasının 212 ˚F (standart atmosfer basıncında) olduğu bir termodinamik 
sıcaklık ölçeğidir. Bu iki ölçekten herhangi birinde verilen bir sıcaklık değerinin diğer ölçekte karşılığını 
bulma imkânı vardır.

Fahrenheit (˚F), santigrat (˚C) dereceye dönüştürülürken C 1,8
F 32=c c -  formülü uygulanmaktadır. Bu 

dönüşüm bir fonksiyon olarak modellenirse 

f:R R f (x) 1,8
F 32="
c -  bire bir fonksiyonunun grafiği Şekil 2’deki gibi olur. 

Grafiği verilen bir fonksiyonun bire bir fonksiyon olup olmadığı yatay doğru testi ile bulunur. Grafik üze-
rine Şekil 3’teki gibi çizilen yatay doğrular grafiği tek bir noktada kesiyor ise grafiği verilen fonksiyon bire 
bir fonksiyondur. Bu durumda "Her santigrat (˚C) dereceye yalnızca bir Fahrenheit (˚F) derece karşılık 
gelir." diyebiliriz.  

Aşağıda grafikleri verilen f, g ve h fonksiyonlarının bire bir fonksiyon olup olmadıklarını altlarındaki boş-
luklara yazınız.

2. Yönerge: Verilen metni okuyarak boşlukları doldurunuz.

0

20

20-20 40-40 60-60 80 100

-20

40

-40

Y

X

f(x)

0

20

20-20 40-40 60-60 80 100

-20

40

-40

Y

X

f(x)

Şekil 3Şekil 2

h(x)

g(x)
f(x)

Y Y
Y

X X X

Hazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL
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Çalışmanın Adı HANGİ FONKSİYONLAR EŞ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Eşit fonksiyon kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : Eşit Fonksiyon
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

21

1. Yönerge: Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. 
Aşağıda yer alan Tablo 1’de ifadesi, kuralı ve görüntü kümeleri verilen tüm fonksiyonlar A = {1, 2, 3}
kümesinden reel sayılar kümesine tanımlıdır.

Yukarıda tabloda yapılan karşılaştırmalar dikkate alındığında f ve g fonksiyonlarının tanım ve görüntü 
kümeleri eşit ve bununla birlikte bu fonksiyonların kuralları da aynı olduğu için eşit fonksiyonlardır. f ve 
h fonksiyonlarının kuralları farklı olmasına karşın görüntü kümeleri ve tanım kümesindeki her elema-
nın bu fonksiyonlar altındaki görüntüleri de karşılıklı olarak eşit olduğu için f ve h fonksiyonları da eşit 
fonksiyonlardır.

1. Tablo 1’de verilen fonksiyonların görüntü kümelerini, değer kümelerini ve tanım kümelerini karşı-
laştırınız. Verilen ikili fonksiyonlar için aynı olanlara “√ “ işareti, farklı olanlara “X” işareti koyarak 
Tablo 2’yi doldurunuz.

Fonksiyonun İfadesi Fonksiyonun
Kuralı

Fonksiyonun
Görüntü Kümesi

Herhangi bir x reel sayısını, o sayının 2 fazlasının 4 katı-
nın 8 eksiğine dönüştüren h fonksiyonu h (x) 4 (x 2) 8= + - h(A) = {4, 8, 12}

İçinde 16 ton su bulunan bir su deposundan her hafta 4 
ton su kullanılmaktadır. Depoda kalan su miktarını hafta-
ya bağlı ifade eden m fonksiyonu

(x)m x16 4= - m(A) = {12, 8, 4}

Ayşe Hanım her hafta pazardan kalan bozuk 4 Türk 
lirasını mutfağındaki bereket kutusuna koymaktadır. Ayşe 
Hanım’ın bereket kutusunda x haftaya bağlı biriken para-
yı ifade eden g fonksiyonu

g(x) = 4x g(A) = {4, 8, 12}

Bir kenar uzunluğu x olan karenin çevresini ifade eden f 
fonksiyonu f(x) = 4x f(A) = {4, 8, 12}

x Türk lirasına alınan bir malın %25 kâr ile satışını ifade 
eden k fonksiyonu k(x) = k(A) =  , ,  

Tanım 
Kümesi

Görüntü 
Kümesi

Değer 
Kümesi Fonksiyonun Kuralı

f ile g

f ile h

f ile m

f ile k

125x 5 5 15
100 4 2 4

Tablo 1

Tablo 2
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Hazırlayan: Serpil PEHLEVAN

y y

x x0 03 1
-1 -1

-3 -3

-3 -3

4 4

y=f(x) y=g(x)

-2 -2-1

2 2

Yönergede verilen bilgilerden hareketle "eşit fonksiyon" kavramını tanımlayınız.
Eşit Fonksiyon:

2. Yaptığınız eşit fonksiyon tanımını göz önüne aldığınızda f ve m fonksiyonları için ne söylenebile-
ceğini yazınız.

2. Yönerge: Aşağıda özellikleri verilen fonksiyonların eşit fonksiyonlar olup olmama durumunu incele-
yiniz.

1. f, g, h, k: A→B,
 f = {(1, a), (2, b), (3, d), (4, c)} ve g = {(1, b), (2, a), (3, d), (4, c)}
 h = {(1, a), (2, b), (3, d), (4, c)} ve k = {(3, b), (4, c), (1, a), (2, b)}

2. f, g : [-3, 4) → [-3, 2]
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Kişi Ekrana Yazdığı 
Tutar (TL)

Aldığı Para Miktarı
(TL)

Elif 200 200

Ahmet 50 50

Dilek 350 350

Serkan 100 100

Yasemin 80 80

1. Yönerge: Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

22

Çalışmanın Adı BANKAMATİK   20 dk.

Çalışmanın Amacı Birim (özdeşlik) fonksiyon kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : Birim (Özdeşlik) Fonksiyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Görsel 1’de verilen ve içinde yeteri kadar para bulunan bir bankamatikten bir gün içinde beş kişinin para 
çektiği bilinmektedir. Bu beş kişinin ekrana yazmış oldukları tutar ve bankamatikten aldığı para miktarına 
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

1.  Para çeken kişilerin ekrana yazdıkları tutarı eleman kabul eden kümeyi tanım kümesi (A), aldıkları 
para miktarını eleman kabul eden kümeyi değer kümesi (B) olarak ifade edelim. Tabloda verilen 
herhangi bir kişinin ekrana yazdığı tutarı o kişinin aldığı para miktarına eşleyen A dan B ye tanımlı f 
fonksiyonunu aşağıda boş olarak verilen Venn şeması üzerinde gösteriniz.

A
f

B

Görsel 1
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2. Yönerge: Aşağıda verilen metne ve tabloya göre boşlukları 
doldurunuz.

Öğrenci Doğru Sayısı

Görkem 6

Ezgi 10

Asya 5

Can 9

Uygar 3

Neşe 8

Zeynep 2

Bora 7

Çıkarımlar

Tanım kümesi ve görüntü kümeleri birbirine eşittir. .....

Tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü kendisine eşittir. .....

Tanım kümesindeki her eleman, değer kümesindeki tek bir eleman ile eşlenmiştir. .....

22
2. Oluşturduğunuz fonksiyonla ilgili olarak aşağıda verilen tablodaki çıkarımlardan hangilerini yapabi-

lirsiniz? Doğru olanların yanındaki kutuya “✓” koyunuz.

Yukarıda oluşturulan f fonksiyonu, fonksiyon çeşitleri içerisinde yer alan "birim (özdeşlik) fonksiyon"a 
örnektir. Tanım ve değer kümeleri değiştirilerek başka "birim (özdeşlik) fonksiyon"lar oluşturulabilir. Yap-
mış olduğunuz çalışmada elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle "birim (özdeşlik) fonksiyon" kavramını 
tanımlayınız.

Görkem

Neşe

Can

Bora

Ezgi

Zeynep

Uygar

Asya

 Birim (Özdeşlik) Fonksiyon:
 

Görsel 2

Hazırlayan: Gözde Aslı ÖZCAN

Özge Öğretmen, 10 sorudan oluşan bir test hazırlayarak öğrenci-
lerine ödev vermiştir. Bu ödevin sonucuna göre öğrencilerine artı 
verecektir. Öğrencilerin doğru cevapladığı soru sayıları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. Öğrencinin alacağı artı sayısını veren f fonksi-
yonunun kuralının birim fonksiyonun kuralı olduğu bilinmektedir. 
f fonksiyonuna ait tanım kümesi öğrencilerin doğru cevapladığı 
soru sayılarını eleman olarak kabul eden küme ve f fonksiyonu-
na ait değer kümesi de öğrencinin alacağı artı sayılarını eleman 
olarak kabul eden küme olarak tanımlandığına göre Özge Öğret-
men’in artı kâğıdını doldurunuz.
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Çalışmanın Adı “DOĞRU”SAL FONKSİYON   20 dk.

Çalışmanın Amacı Doğrusal fonksiyon kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : Doğrusal Fonksiyon
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen durumları inceleyiniz. Bu durumlardan yararlanarak soruları cevaplayınız.

a) Toplam kapasitesi 1500 l olan bir havuzda t=0 .  dakikada 
150 l su bulunmaktadır. Dakikada 10 l sabit miktarda su akı-
tan bir musluk kullanılarak bu havuz doldurulmak isteniyor. 
Başlangıçtan havuz dolana kadar geçen sürede havuzdaki 
toplam su miktarının zamana bağlı değişimini veren 𝑓 fonk-
siyonu

    𝑓:…→ . . . olmak üzere 𝑓(𝑡)=…………………. . . . şeklindedir.

b) Başlangıçta (0. dakikada) 20 cm uzunluğunda olan bir mum, 
sabit hızla yanmaktadır. Her dakika mumun 0,2 cm si yandı-
ğına göre başlangıçtan mumun tamamı yanana kadar geçen 
sürede mumun boyunun zamana (t) bağlı değişimini veren 
𝑔 fonksiyonu

   𝑔:…→. . . olmak üzere 𝑔(𝑡)=…………………….  şeklindedir.

c) Sürtünmesiz bir ortamda belli bir yükseklikten serbest bı-
rakılan bir cismin zamana (𝑡) bağlı düşme hızı, zaman ve 
yerçekimi ivmesi 𝑔 nin çarpımı şeklinde bulunur. Burada 𝑔
yer çekimi ivmesi cismin bulunduğu ortama göre sabit bir 
değerdir. Bu 𝑣 fonksiyonu 

   𝑣 :…→. . . olmak üzere 𝑣 (𝑡)=……………………. . şeklindedir.

Yukarıda verilen durumlar göz önüne alındığında her bir duruma ait grafiğin birer doğru parçası şeklinde 
olduğu görülür. Bu şekilde elde edilen, belirli aralıklarda tanımlı reel değerli fonksiyonların tanım kümesi 
reel sayılar kümesi olarak genişletildiğinde, fonksiyonlara ait grafikler birer doğru belirtir.Dolayısıyla bu 
fonksiyonların her biri bir doğrusal fonksiyondur. 1. soruda bulduğunuz fonksiyonları dikkatlice inceleyi-
niz ve fonksiyonların kurallarındaki ortak noktaları da göz önüne alarak "doğrusal fonksiyon" kavramının 
tanımını yapınız.

1. Aşağıda verilen durumları sağlayan fonksiyonların kurallarını yanda verilen grafikleri de göz önüne 
alarak oluşturunuz.

Su Miktarı (l)

Zaman (dk.)135

150

1500

Hız

Zaman (t)

Doğrusal Fonksiyon:

t1

g.t1 = V1

Boy (cm)

100

20

Zaman (dk.)
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2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D” yanlış olanların karşı- 
                     sına “Y” yazınız.

İfade D/Y
Bir doğrusal fonksiyonun kuralını yazabilmek için tanım kümesindeki iki değeri ve bu 
değerlere karşılık gelen görüntülerini bilmek yeterlidir.

𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=5𝑥 olmak üzere 𝑓 fonksiyonu bir doğrusal fonksiyon değildir.

Sabit r uzunluğundaki bir çubuğun bir ucu çiviyle duvara sabitleniyor. Çubuğun diğer 
ucuna kalem takılıyor. Bu çubuğun duvara sabitlenen ucu etrafında sabit hızla döndü-
rülmesiyle oluşan kalem izinin uzunluğunu veren fonksiyon doğrusal bir fonksiyondur.

Hazırlayan: Dr. Selim ÇOBANOĞLU

2. Bir doğrusal fonksiyonun tanım kümesinden alınan herhangi iki elemanın görüntü değerlerinin far-
kının bu iki elemanın farkına oranının sabit olup olmadığını ve bu ifadenin geometrik olarak ne 
anlama geldiğini yazınız.
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t (hafta) f(t)

0 24

1

2

3

4

Çalışmanın Adı BAMBU   20 dk.

Çalışmanın Amacı Doğrusal fonksiyon kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : Doğrusal Fonksiyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.

Yetiştirdiği bir bambu türünün büyümesini takip etmek isteyen Ahmet Bey, ilk ölçümünde bambunun 
boy uzunluğunun 24 cm olduğunu görüyor. Haftalık olarak ölçümlerine devam ettiğinde bambunun boy 
uzunluğunun haftada 9 cm arttığını tespit ediyor. Ahmet Bey bambunun zamana (hafta) göre boy uzun-
luğunu gösteren f fonksiyonunun kuralını f(t) = 9t + 24 şeklinde oluşturuyor.

1. Bambunun boy uzunluğunu haftalara göre bularak aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

2. Bambunun boyunun haftalara göre aldığı değerleri dik koordinat düzleminde örnekteki gibi işaretleyi-
niz. İşaretlenen noktalar birleştirilerek sonsuza kadar uzatıldığında nasıl bir grafik oluşur? Yorumlayınız.

60

f(t) (cm)

t (hafta)

50

40

30

20

10

0 1 2 3 4 5
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Hazırlayan: Dilek TEKER

 Doğrusal Fonksiyon:

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısı-
na “Y” yazınız.

İfadeler D/Y
Doğrusal fonksiyonlar tam sayılar kümesinde tanımlıdır.
Doğrusal fonksiyonların grafikleri doğru belirtir.
f : R → R, f(x) = 3x fonksiyonu doğrusal fonksiyondur.
g : R → R, g(x) = x2 – 1 fonksiyonu doğrusal fonksiyondur.
Doğrusal fonksiyonlar aynı zamanda sabit fonksiyondur.

Oluşturulan f fonksiyonu R’den R’ye tanımlandığında bir "doğrusal fonksiyon" belirtir. Buna göre "doğru-
sal fonksiyon" kavramını tanımlayınız.
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Çalışmanın Adı TEK Mİ, ÇİFT Mİ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Tek fonksiyon ve çift fonksiyon kavramlarını ayırt edebilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : Tek Fonksiyon ve Çift Fonksiyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Verilen bilgilerden yola çıkarak soruları cevaplayınız.
1. Aşağıda uygun aralıklarda tanımlı beş farklı fonksiyonun kuralları ve bu fonksiyonlara ait grafikler 

verilmiştir.

Grafik 1: f(x) = x4 + x2 +3 kuralı ile 
verilen f fonksiyonunun grafiği

Grafik 4: m(x) = x2 kuralı ile verilen 
m fonksiyonunun grafiği

Grafik 5: n(x) = x3 kuralı ile verilen 
n fonksiyonunun grafiği

Grafik 2: g(x) = x3 + x kuralı ile 
verilen g fonksiyonunun grafiği

Grafik 3: h(x) = x2 + x +1 kuralı ile 
verilen h fonksiyonunun grafiği

Grafiği verilen fonksiyonların x = -2, -1, 1 ve 2 değerleri için görüntülerini bulup aşağıdaki tabloda ilgili 
boşluklara yazınız.

2. Bulduğunuz değerlerden yararlanarak mutlak değerce aynı olan apsis(x) değerleri için görüntüleri 
eşit olan fonksiyonların hangileri olduğunu yazınız.

f(1)  = g(1)  = h(1)  = m(1)  = n(1)  =

f(-1) = g(-1) = h(-1) = m(-1) = n(-1) =

f(2)  = g(2)  = h(2)  = m(2)  = n(2)  = 

f(-2) = g(-2) = h(-2) = m(-2) = n(-2) =

x

x

x

x

x
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3. Birinci soruya verdiğiniz değerlerden yararlanarak mutlak değerce aynı apsis(x) değerleri için gö-
rüntüsü zıt işaretli olan fonksiyonlara ait grafiklerin hangileri olduğunu yazınız.

İkinci sorunun cevabına yazdığınız fonksiyonların kurallarını inceleyiniz ve x değişkeninin kuvvetlerinin 
çift sayı olduğuna dikkat ediniz. Bu yazdığınız fonksiyonlar birer "çift fonksiyon" belirtmektedir.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle "çift fonksiyon" kavramının tanımını yapınız.

Üçüncü sorunun cevabına yazdığınız fonksiyonların kurallarını inceleyiniz ve x değişkeninin kuvvetleri-
nin tek sayı olduğuna dikkat ediniz. Bu yazdığınız fonksiyonlar birer "tek fonksiyon" belirtmektedir.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle "tek fonksiyon" kavramının tanımını yapınız.

Yukarıda verdiğiniz cevapları ve fonksiyonların kurallarını tekrar inceleyiniz. Eğer bir fonksiyonun kura-
lında değişkenlerin kuvvetlerinin hepsi çift ya da hepsi tek değilse bu fonksiyon ne çift fonksiyon ne de 
tek fonksiyondur.

Çift Fonksiyon: 

 

Tek Fonksiyon: 

 

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen fonksiyonların karşılarına tek fonksiyon, çift fonksiyon olup olma-
dıklarını yazınız.

Fonksiyon Tek Fonksiyon -  Çift Fonksiyon – 
Ne Tek Ne Çift Fonksiyon

f(x) = 3x3 - 4x

g(x) = 2x4 - 5x2 + 3

h(x) = x3 + 6

m(x) = 3

Hazırlayan: Süleyman DOĞAN

25
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Çalışmanın Adı YANAN ORMANLARI GERİ DÖNÜŞTÜRELİM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Parçalı fonksiyon kavramını açıklayabilme.

1. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : Parçalı Fonksiyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Bir pil üretim şirketi, atık pilleri toplayarak çevre-
ye zarar vermeyecek şekilde imha etmek, okullar-
da çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini 
küçük yaşta bilinçlendirmek ve böylelikle ilerleyen 
yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye ka-
vuşmak için kampanya başlatmıştır. 
Kampanyaya katılan her okulda toplanan atık pil 
sayısına göre okul adına TEMA Vakfına ağaç ba-
ğışlanacaktır. Toplanan atık pil sayısı 0 ile 1000 
adet arasında ise 100 adet çam fidanı bağışlana-
caktır. Toplanan atık pil sayısı 1000’den 5000’e ka-
dar ise 100 adet çam ağacına ek olarak her atık pil 
için bir adet çam fidanı bağışlanacaktır. 5000’den 
fazla atık pil toplayan okullar için ise her atık pil için 
iki adet çam fidanı bağışlanacaktır. 

Toplanan atık pillerin sayısı x olmak üzere farklı sayıda pil toplanmasına karşılık bağışlanacak fidan 
adedini veren cebirsel ifadeleri tabloda verilen boşluklara yazınız.

Atık Pil Sayısı Aralığı Cebirsel İfade

0 x < 10001

x1000 5000# #

0 x500 1

Tablodaki cebirsel ifadelerin her birinin belirli aralıklarda fonksiyon olduğunu ve her aralık için fidan 
sayısını ifade eden bu fonksiyonların değişkenlik gösterdiğini fark ettiniz mi? Bu fonksiyonları ayrı ayrı 
yazmak yerine tüm verileri tek bir fonksiyon hâlinde yazabilmek mümkündür. Aşağıda verilen fonksiyon 
kuralında boş bırakılan yerleri tablodaki bilgilerden hareketle doldurunuz.

Yeni oluşturduğumuz fonksiyona "parçalı fonksiyon" denmekte olup tanım aralıklarını sınırlandırmada 
kullandığımız 0, 1000 ve 5000 noktaları kritik noktalardır. Bu bilgilerden hareketle "parçalı fonksiyon" 
kavramının tanımını yapınız.

:f Z Z"+ +

f (x)

............................., 0 x < 100 ise ;

......................., 1000 x 5000 ise ;

......................, 5000 < x ise;

0

=

1

# #

Z

[

\

]]]]
]]]]

Parçalı Fonksiyon: 

 

1. Yönerge: Verilen metni okuyunuz, tabloyu ve boşlukları doldurunuz.
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Bir kiralama şirketi kiralanan ürünün zamanında teslim edilmemesi durumunda gecikme ücreti almak-
tadır.
Gecikme ücreti teslim tarihinden sonraki gün sayısına göre hesaplanmaktadır. Şirket teslim tarihinden 
sonraki 7. güne kadar 150 Türk lirası, 7. günden sonraki her gün için 15 Türk lirası, 30. günden sonraki 
gecikmeler için 1000 Türk lirası gecikme ücreti almaktadır.
Şirketin uyguladığı gecikme ücreti tarifesinin parçalı fonksiyon ile modellenmesi durumunda gecikme 
gün sayısı x olmak üzere “ f ” fonksiyonu için aşağıdaki boşluklara gelecek ifadeleri yazınız.                   

f: ..... ......"

f (x)

..........................., ......................... ;

......................., ............................. ;

......................, ;............................

=

Z

[

\

]]]]
]]]]

Hazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL

2. Yönerge: Verilen metni okuyarak boşlukları doldurunuz.

26
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2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Kavram : Parçalı Fonksiyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı PARÇALI HESAPLAMALAR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Parçalı fonksiyon kavramını tanımlayabilme.

1. Yönerge:  Görsellerden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Görsel 1’de bir GSM firmasının 500 dakikaya kadar konuşma süresi için aylık bedeli 25 Türk lirası 
olan tarifesinin reklamı verilmiştir. Bu tarife için konuşma süresine bağlı (t), ödenmesi gereken fatura 
tutarını (TL) veren f fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Tanımda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

2. Görsel 2’de bir otoparkın ücret tarifesi verilmiştir. Otoparka park eden bir aracın çıkışta otoparkta ka-
lınan süreye (t) bağlı ödeyeceği ücreti (TL) veren g fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Tanımda 
boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 f:N→R+

 g:N→R+

 f(t)=

Z

[

\

]]]]]
]]]]]

...............

...............

t 500#

t 5002

 g(t)=

Z

[

\

]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]

...............

...............

...............

...............

...............

10+5.(t-3)

t 4
1

#

4
1 t 11 #

1 t 21 #

2 t 31 #

t ......2

Her yöne 

500

dk.

Tarife
Ücreti (Aylık) 25 TL

Konuşma
Aşım Ücreti

90
Kuruş/dakika

15-60 dk. ..................... 3 TL
1-2 Saat  ...................... 5 TL
2-3 Saat  ...................... 10 TL
3 Saat Sonrası Saat Başı 5 TL

15 dk. ÜCRETSİZ

P

Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3

TEL SPİRAL CİLTLEME (1-120 Sayfa) 3 TL
TEL SPİRAL CİLTLEME (120-250 Sayfa) 5 TL 
TEL SPİRAL CİLTLEME (250-400 Sayfa) 7 TL

CİLTLEME ÇEŞİTLERİ
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2. Yönerge: Aşağıda verilen fonksiyonu inceleyerek soruları cevaplayınız.

• Yukarıda tanımlanan fonksiyonlar parçalar hâlinde yazılmıştır. Fonksiyonlarda tanım aralığı ayrık 
alt aralıklara bölünmüştür ve her bir alt aralıkta fonksiyonun kuralı farklıdır. Verilen bilgiler ışığında 
"parçalı fonksiyonu" tanımlayınız.

1. Yukarıda incelenen iki duruma göre fonksiyonun kuralını uygun tanım aralıklarında yazınız.
 
 

2. Yazdığınız fonksiyona benzer şekilde her bir a sabit sayısı için her reel sayıyı kendisiyle a arasın-
daki uzaklığa eşleyen fonksiyonun kuralını yazınız.

 
 

Bir x reel sayısını kendisi ile 1 arasındaki uzaklığa eşleyen fonksiyon, iki farklı durumda incelenir:

• x sayısı 1 den büyükse şeklindedir.

şeklindedir.• x sayısı 1 den küçükse

1 x

x-1
1x

1-x

Hazırlayan: Yasemin YARDIM

3. Görsel 3’te bir fotokopicinin ciltleme için uyguladığı fiyat tarifesi verilmiştir. Cilt yaptıracak olan bir 
kişinin ödeyeceği ücret miktarı Türk lirası cinsinden h(x) ve ciltlenecek ürünün sayfa sayısı x olmak 
üzere h fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Tanımda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 h(x)=

Z

[

\

]]]]]
]]]]]

...............

...............

...............

1 x 120# #

120 x 250# #

250 x 4001 #

h:N→R+

 
 Parçalı Fonksiyon: 
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Çalışmanın Adı SICAKLIK BİRİMLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Bileşke fonksiyon kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Kavram : Fonksiyonların Bileşkesi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

28

Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçü-
südür. Sıcaklık, genleşmeye bakılarak dolaylı yoldan ve farklı 
ölçekler kullanılarak ölçülebilir. Bu ölçeklerden en yaygın ola-
rak kullanılanı, Celsius ölçeğidir. Birimi santigrattır (°C). Bilim-
sel alanda daha sık kullanılan bir diğer ölçek, Kelvin ölçeğidir. 
Sembolü K dir. Standartlaşmış ilk ölçek olan, yine yaygın olarak 
kullanılan Fahrenheit ölçeğinin sembolü ise °F dir.
Bir maddenin sahip olduğu sıcaklık değerinin yukarıda bahsedilen 
üç ölçekle ölçüldüğünde farklı sayılara karşılık gelmesine rağmen 
maddenin sahip olduğu enerji aslında aynıdır. Sadece sayı tem-
silleri ile birimleri birbirinden farklıdır. Örneğin uygun ve standart 
koşullarda kaynayan bir suyun sıcaklığı Celcius ölçeği ile yaklaşık 
olarak 100 °C, Fahrenheit ölçeği ile 212 °F ve Kelvin ölçeği ile 373 
K ölçülür (Düzenlenmiştir.).

1. “Bir şef, etini sabit 108 °F sıcaklıkta 20 dk. pişiriyor. Şefin etini pişirdiği sıcaklık kaç °C dir?” sorusunu 
yanıtlamak için hangi fonksiyonun kullanılması gerektiğini ve kullanılan fonksiyonda hangi değerin 
görüntüsünün bulunması gerektiğini yazınız. 

2. “Bir kişinin vücut sıcaklığı 37 °C ölçülüyor. Bu kişinin vücut sıcaklığı aynı şartlar altında Kelvin ölçeği 
ile kaç K ölçülür?” sorusunu yanıtlamak için f ve g fonksiyonlarından hangisinin kullanılması gerek-
tiğini ve kullanılan fonksiyonda hangi değerin görüntüsünün bulunması gerektiğini yazınız.

3. Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 77 °F ölçülmüştür. Bu sıcaklık aynı şartlar altında kaç K ölçülür?” 
sorusunu yanıtlamak için f ve g fonksiyonlarından hangisinin kullanılması gerektiğini ve kullanılan 
fonksiyonda hangi değerin görüntüsünün bulunması gerektiğini yazınız. 

Room Temperature

Absolute zero

32˚F

77˚F

212˚F

˚F

-459˚F

0˚C

25˚C

100˚C

˚C

-273˚C

K

273 K

298 K

373 K

0 K

• °F birim ile ifade edilen sıcaklık değerini °C birimine çeviren f fonksiyonunun kuralı

• °C birim ile ifade edilen sıcaklık değerini K birimine çeviren g fonksiyonunun kuralı

1. Yönerge: Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Sıcaklık birimlerinin kendi aralarında dönüşümleri cebirsel işlemler ile mümkündür. Birimlerin birbirine 
dönüşümü uygun aralıklarda tanımlı f ve g fonksiyonları ile aşağıdaki gibi ifade edilir:

 f:F→C, f(x)= 9
5 (x-32)

 g:C→K, g(x)=x+273
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Bileşke Fonksiyon: A, B ve C boş kümeden farklı birer küme olmak üzere f:A→B ve g:B→C fonk-
siyonları verilsin. 

 denir.

A, B, C boş kümeden farklı birer küme olmak üzere f:A→B ve g:B→C fonksiyonları verilsin. f ve g 
fonksiyonlarının bileşke fonksiyonu gof biçiminde yazılmakta olup gof:A→C,(gof)(x)=g(f(x)) şeklin-
dedir.

2. Yönerge: A, B, C birer küme ve f, g birer fonksiyon olmak üzere, görselde verilen şemadan yararla-
narak tablodaki ifadelerin karşısına ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

İfadeler D/Y

f fonksiyonunun değer kümesi ile g fonksiyonunun tanım kümesi eşittir.

y=f(x) ve y=g(z) eşitlikleri sağlanır.

gof fonksiyonu C kümesinden A kümesine tanımlıdır.

z=g(y)=g(f(x)) ve (gof)(x)=z eşitlikleri sağlanır.

(gof)(x)=(fog)(x) olur.

Hazırlayan: Gözde Aslı ÖZCAN

1 ve 2. sorularda sorunun cevabını bulmak için bir fonksiyon yeterli olurken 3. soruyu yanıtlayabilmek 
için iki fonksiyonun da kullanılması gerekmektedir. 3. soruda °C birimi yer almamasına rağmen bir köprü 
görevi görerek °F den K birimine dönüşümün gerçekleşmesinde bir araç olmaktadır. Başka bir ifadeyle 
f ve g fonksiyonları kullanılarak yeni bir fonksiyon elde edilmektedir. Elde edilen bu fonksiyona "bileşke 
fonksiyon" adı verilmektedir. Bu bilgiden hareketle "bileşke fonksiyonu" tanımlayınız.

• x

A
f

gof

g
B C

• y • z
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Çalışmanın Adı TERSİNE SERVİS   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ters fonksiyon kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar > İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Kavram : Ters Fonksiyon
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıdaki metni okuyarak ilgili boşlukları doldurunuz.
Her sabah sizleri evinizden alıp okulunuza taşıyan 
servisi düşünün. Serviste yolculuk eden 18 kişinin de 
okullarının farklı olduğu biliniyor. Servis şoförü her sabah 
18 kişiyi alıp okullarına taşıyor ve işi bitiyor. Okul çıkışın-
da ise başka bir servis aracının bu 18 kişiyi alıp evlerine 
götürdüğünü düşünün. 
Servisteki öğrencileri tanım kümesi, şehrinizde bulunan 
tüm okulları da değer kümesi olarak aldığımızda doğal olarak bu 18 kişinin gittiği okullar görüntü kü-
mesi olur. Bu durumda 18 kişiyi alıp okullarına götüren servis bir tür fonksiyon görevi görür. 
Sabah okula götüren servis “f”, akşam geri öğrencileri evlerine taşıyan servis “g” olsun. Acaba “g”, yani 
herkesi aldığı yere geri bırakan servis de bir fonksiyon olur mu? 
Öncelikle fonksiyon olma koşullarını bir hatırlayalım. 
Fonksiyon, tanım kümesinin her elemanını (yani öğrenci-
leri), değer kümesinden (yani şehrin okullarından) yalnız 
bir elemanla (kendi okulunuzla) eşleyen dönüşümlerdi. 
Bir öğrenci aynı anda iki okulda birden olamayacağına 
göre ve tamamınızı da okullarına taşımışsa “f” bir fonksi-
yon olur.  
1. "g"nin bir fonksiyon olup olmadığını açıklayınız.

2. Servisinizde aynı okula giden birden fazla öğrenci olması durumunda “g”nin bir fonksiyon olup 
olmayacağını açıklayınız. 

3. Şehrinizde servisteki öğrencilerin sayısından fazla okul olması durumunda “g”nin bir fonksiyon 
olup olmayacağını açıklayınız.

Yukarıdaki ilk ifademizde olduğu gibi her biriniz farklı okullara gidiyor olsaydınız (birebir olma özelliği) 
ve şehrinizde de sizin gittiğiniz okullardan başka okul olmasaydı (örten olma özelliği) “g” bir fonksiyon 
olurdu ve bu “g” servisine, "f"nin ters servisi yani ters fonksiyonu diyecektik. 
Şimdi yukarıdaki koşulları da dikkate alarak bir fonksiyonun "ters fonksiyon"unu tanımlayıp tersinin 
olabilmesinin koşullarını yazınız.
Ters Fonksiyon:

2. Yönerge: Aşağıda bazı ifadelerle tanımlanmış fonksiyon örnekleri göreceksiniz. Bu fonksiyonların 
ters fonksiyonlarını ifade edebilir misiniz? Eğer tersinin bir fonksiyon olamayacağını düşü-
nüyorsanız nasıl bir düzenleme yapılabileceğini yazınız.

1. Bütün doğal sayıları doğal sayılardaki çift doğal sayılara dönüştüren fonksiyon

29

f f f f f f f f f f

gf -1 g g g g g g g g g

Görsel 1

Görsel 2
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2. x litre yakıtla 15x km yol gidebilen bir aracın yakıt-yol fonksiyonu

3. a Türk lirasına alınan bir ürünün %20 kâr ile satış fiyatını belirten fonksiyon

5. Üç çocuklu bir annenin çocuklarını, anneleri ile eşleyen fonksiyon

6. Bir şehirdeki bütün binaları sayma sayıları ile eşleyen fonksiyon

4. -1 in dışındaki gerçek sayılardan oluşan bir kümenin her elemanını,  aynı elemanın bir fazlasına 
bölerek gerçek sayılardaki karşılığına eşleyen bir f fonksiyonu. [Örneğin (2) 2 1

2
3
2f += = ]

Hazırlayan: Erol TOSUNER
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Çalışmanın Adı GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ters fonksiyon kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlar >  İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 
Kavram : Bir Fonksiyonun Tersi
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Meyve suyu imal eden bir fabrika aynı zamanda kendi ürünle-
ri için kullanacağı ambalajları da üretmektedir. Bu fabrika geri 
dönüşümü teşvik etmek amacıyla kendi ürünlerine ait 500 ml  
lik ambalajlara depozito iadesi kampanyası başlatmıştır. Bu 
fabrika ürettiği meyve sularını dört farklı ambalaj türü kullana-
rak paketlemektedir. Bunlar pet şişe, cam şişe, karton kutu ve 
teneke kutudur. Bu ambalajların ham maddeleri ise sırasıyla 
plastik, cam, kâğıt ve alüminyumdur. Fabrikanın ambalaj üretim 
tesisinde ham maddeler kullanılarak istenilen ambalajlar üretil-
mektedir. Geri dönüşüm kampanyası başlatan bu fabrika gelen 
atık ambalajları ayrıştırarak ham maddelerine dönüştüren yeni 
bir makine almıştır.
Ham maddeleri ambalaj türlerine eşleştiren kurala 𝑓 fonksiyonu denilsin. Dikkat edilirse 𝑓 fonksiyonu 
bire bir ve örtendir. Bu depozito iadesi kampanyası fabrikanın yeni almış olduğu geri dönüşüm maki-
nesi yardımıyla depozito kampanyasından toplanan atık ambalaj türlerini ham maddelerine eşleme 
kuralı da bir fonksiyon belirtir. Bu fonksiyon 𝑓 fonksiyonunun ters fonksiyonudur. Bu fonksiyon 𝑓−1 ile 
gösterilir.

1. Yönerge: Aşağıdaki metni okuyarak soruları yanıtlayınız.

2. Yukarıda verilen 𝑓 fonksiyonunun Venn şeması ile gösterimi göz önüne alınırsa bu fonksiyonun 
tersi olan 𝑓−1 eşleme kuralının da bir fonksiyon belirtmesi için bir başka deyişle 𝑓 fonksiyonun ter-
sinin olması için 𝑓 fonksiyonunun hangi özelliklere sahip olması gerektiğini araştırarak bulduğunuz 
sonuçları yazınız.

Yukarıdaki yönergede verilen bilgilerden hareketle “bir fonksiyonun tersi” kavramının tanımını ya-
pınız.

Bir Fonksiyonun Tersi:

1. Aşağıdaki Venn şemalarını tamamlayınız ve yanda istenen fonksiyon değerlerini bulunuz.

PLASTİK
CAM KÂĞIT

ALÜMİNYUM

𝑓 (𝑐𝑎𝑚) =

𝑓 (𝑎𝑙ü𝑚𝑖𝑛𝑦𝑢𝑚) =

𝑓−1 (𝑘𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑡𝑢) =

𝑓−1 (𝑝𝑒𝑡 ş𝑖ş𝑒) =
𝑓−1

𝑓
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2. Yönerge: Aşağıda verilen fonksiyon grafiklerini inceleyiniz ve soruyu yanıtlayınız.

3. Yönerge: Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1. Grafik 1’de 𝑓 fonksiyonu ile 𝑓−1 fonksiyonlarının grafikleri, Grafik 2’de 𝑔 fonksiyonu ile 𝑔−1 fonk-
siyonlarının grafikleri birlikte verilmiştir. Grafik 3’te ise ℎ fonksiyonunun grafiği verilmiş fakat ℎ−1 

fonksiyonunun grafiği yanlış verilmiştir.
        Buna göre 𝑓 ve 𝑔 fonksiyonlarının grafikleri ile 𝑓−1 ve 𝑔−1 fonksiyonlarının grafikleri arasında nasıl 

bir ilişki olduğunu açıklayınız.

1. Bire bir ve örten bir 𝑓 fonksiyonu verildiğinde 𝑓−1 fonksiyonunun grafiği ……………… doğrusuna 
göre simetriktir.

2. Bir 𝑓 fonksiyonunun tersinin tersi …………………… eşittir.

3. Bir 𝑓 fonksiyonu ile 𝑓 fonksiyonunun tersinin bileşkesi ………………… eşittir.

-2

-2

x

y

𝑓−1 

𝑓 y=x

Grafik 1

1

1 x

y

𝑔−1 

𝑔

Grafik 2

y=x

x

y

ℎ−1 

ℎ

Grafik 3

y=x

Hazırlayan: Dr. Selim ÇOBANOĞLU
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Çalışmanın Adı KUTU OYUNU   15 dk.

Çalışmanın Amacı Polinom ve polinomun derecesi kavramlarını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Polinomlar > Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Kavram : Polinom, Polinomun Derecesi
Genel Beceriler : Matematik Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi, İletişim Becerisi

Meral Öğretmen öğrencilerinden polinom ve polinomun derecesi konusu ile ilgili bir oyun hazırlama-
larını istemiştir. Bunun üzerine öğrencilerinden Begüm ile Gökay bir oyun hazırlamışlardır. Oyunun 
kuralları aşağıda verilmiştir:
1.  Bu oyunda iki kutu vardır.  Kutuların birincisinde −4, −3, −2, −1,  −1 ,  1  ,√5 ,  3√6, 0, 
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reel sayıları; ikincisinde x, y, z, k, m, n değişkenlerinin yazılı olduğu kartlar 

bulunmaktadır. 

2.  Birinci turda öğrenciler sırayla birinci kutudan ikişer reel sayı, ikinci kutudan birer değişken 
seçeceklerdir. 

3.  İkinci kutu sadece birinci turda kullanılacaktır. 
4.  Seçilen kartlar kutulara geri konulmayacaktır. 
5.  Öğrenciler, birinci kutudan çektikleri ilk reel sayı değişkenin katsayısı, ikinci reel sayı da 

kuvveti olacak şekilde bir cebirsel ifade elde edileceklerdir. 
6.   Her öğrenci bu işlemi sırayla dört tur yapacaktır. 
7.  Dördüncü turun sonunda elde edilen tüm cebirsel ifadeler toplanarak tek bir cebirsel ifade 

oluşturulacaktır. 

1. Yönerge: Verilen bilgilerden yola çıkarak boşlukları doldurunuz.

Begüm ve Gökay’ın birinci ve ikinci kutudan çektikleri kartlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yaptıkları 
seçimler sonucu oluşan cebirsel ifadeleri tabloda yerine yazınız.

9 7

B
eg

üm

1. Kutu
2. Kutu Cebirsel İfade

1. Sayı 2. Sayı

1.  Tur √5 4

x
2.  Tur -2 2

3.  Tur -3 1

4.  Tur 1
7 0

G
ök

ay

1. Kutu
2. Kutu Cebirsel İfade

1. Sayı 2. Sayı

1.  Tur 7 6

y
2.  Tur 3√6 5

3.  Tur -1 -4

4.  Tur         1
        9 3

DeğişkenlerReel Sayılar
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2. Yönerge: Aşağıda verilen tabloları inceleyiniz ve soruarı cevaplayınız..

Tablo 1

Tablo 2 

Meral Öğretmen, Begüm’ün yazdığı cebirsel ifadenin bir polinom belirttiğini fakat Gökay’ın yazdığı cebir-
sel ifadenin bir polinom belirtmediğini söylemiştir. Elde edilen cebirsel ifadeler incelendiğinde Begüm’ün 
yazdığı cebirsel ifadedeki terimlerde bulunan değişkenlerin kuvvetlerinin hepsinin doğal sayı olduğu, 
Gökay’ın yazdığı cebirsel ifadede bulunan terimlerdeki değişkenlerin kuvvetlerinin hepsinin ise doğal 
sayı olmadığı görülmektedir.
Meral Öğretmen, Begüm’ün elde ettiği polinomun derecesinin değişkenlerin en büyük kuvveti olan 4 
olduğunu söylemiştir.
Verilen bilgilerden hareketle "polinom" ve "polinomun derecesi" kavramlarının tanımını yapınız.

Hazırlayan: Dr. Şahin AKSOY

Polinom:

Polinomun Derecesi:

1. Tablo 1'de verilen cebirsel ifadelerin polinom olup olmadıklarını belirleyiniz. Polinom olmayanların 
ise neden polinom olmadıklarını tablodaki boşluklara yazınız.

2. Tablo 2'de verilen polinomların derecesini karşılarındaki boşluklara yazınız.

Cebirsel İfade Polinomdur. / Polinom değildir. Polinom olmama nedeni

𝑃(𝑥) = −6𝑥5 + 4𝑥3 − 8𝑥2 + 𝑥 − 2

𝑄(𝑥) = 9𝑥2 −  3  + 3

𝑅(𝑥) = √3 𝑥3 +  2  𝑥2 − 15𝑥 + 8

𝑆(𝑥) = 19

𝑇(𝑥) = √𝑥 + 5

𝑥

7

Polinom Derece

𝑃(𝑥) = −6𝑥 + 3𝑥5 + 𝑥6 + 2𝑥4 der[P(x)]=

𝑄(𝑥) = 5 − 2𝑥 der[Q(x)]=

𝑅(𝑥) = 15𝑥7 + 𝑥12 + 𝑥10 + 𝑥25 der[R(x)]=

𝑆(𝑥) = 85 der[S(x)]=

𝑇(𝑥) = 0 der[T(x)]=
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Çalışmanın Adı MAKET EV   20 dk.

Çalışmanın Amacı Polinomun katsayıları, polinomun baş katsayısı ve polinomun sabit terimi kavramlarını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Polinomlar > Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Kavram : Polinomun Katsayıları, Polinomun Baş Katsayısı, Polinomun Sabit Terimi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

32

1. Yönerge: Verilen görsel ve bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Mimar Duygu Hanım, bilgisayarında x pozitif bir reel sayı olmak üzere uzun kenarı 4x+3 birim ve kısa 
kenarı 2x+5 birim uzunluğunda olan dikdörtgen biçimindeki bahçeli evin bir bölümüne bir kenar uzunluğu 
x birim olan kare şeklinde bir havuz çizimi yapmıştır. Ardından çizim, görseldeki gibi üç boyutlu bir maket 
ev hâline getirilmiştir.

Görsel 1

Yukarıda oluşturulan polinom için tabloyu incelersek 7, x2 li terimin katsayısı olduğu için "baş katsayı" 
olarak ifade edilmiştir. Eğer polinom 3. dereceden bir polinom olsaydı "baş katsayı" x3 lü terimin katsayısı 
olurdu. Bu bilgilerden hareketle "polinomun katsayıları", "polinomun baş katsayısı", "polinomun sabit teri-
mi" kavramlarını aşağıda verilen P(x) polinomuna göre tanımlayınız.

1. Havuzun kapladığı alanın dışında kalan alanı veren cebirsel ifadeyi yazınız.

 

2. 1. soruda yazdığınız cebirsel ifadeyi x in azalan kuvvetlerine göre düzenleyerek P(x) polinomunu 
oluşturunuz.

 

Oluşturduğunuz P(x) polinomu ile ilgili aşağıdaki tabloda çeşitli bilgiler verilmiştir:

P(x) Polinomuna Ait Kavramlar Kavrama Ait Yanıtlar

Katsayıları 7,26 ve 15

Baş Katsayısı 7

Sabit Terimi 15

Z

[

\

] ] ] ]
] ] ] ]
] ] ] ]
] ]]
] ] ] ]
] ] ] ]
] ] ] ]
] ]]

Z

[

\

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Z

[

\

]]]]]
]]]]]

4x+3

x

2x+5
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2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşı-
sına “Y” yazınız. 

P(x) = anxn + an-1xn-1+.............+ a2x2 + a1x1 + a0 polinomu verilsin.

 Polinomun Katsayıları:  
 Polinomun Baş Katsayısı: 
 Polinomun Sabit Terimi: 

İfadeler D/Y

Polinomların sabit terimi değişken içerir.

Bir polinomun baş katsayısı ve sabit terimi de o polinomun katsayılarından biridir.

P(x)=-x2-3 polinomunun katsayıları -1 ve -3 tür.

Sabit terimi 0 olan bir polinom yazılabilir.

n. dereceden bir P(x) polinomunun (n+1) tane katsayısı vardır.

Hazırlayan: Gözde Aslı ÖZCAN
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Çalışmanın Adı SIFIR MI, SABİT Mİ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Sıfır polinom ve sabit polinom kavramlarını  açıklayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Polinomlar > Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Kavram : Sıfır Polinom, Sabit Polinom
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

33

Metin’in hassas tartısının pilleri zayıfladığı zaman her ağırlığı 0 kg olarak göstermesini ve elektrik 
devresine kaç volt pil bağlanırsa bağlansın ampülün vereceği ışık miktarının hep sıfır olmasını ifade 
eden polinomlara "sıfır polinom" denir. Fatma’nın kaç GB internet kullanırsa kullansın her ay aynı üc-
reti (sıfırdan farklı bir ücret) ödemesini ve Can’ın hangi sayıya basarsa bassın ekranda hep 6 sayısını 
(sıfırdan farklı bir sayıyı) yazmasını ifade eden polinomlara "sabit polinom" denir.
Bu bilgelere göre "sıfır polinom" ve "sabit polinom" kavramlarını tanımlayınız.

1. Yönerge: Aşağıda verilen durumları ifade eden polinomları karşılarına yazınız.

Durum Polinom

Metin’in hassas tartısının pilleri zayıfladığı zaman hangi ağırlık tartılırsa tartılsın 
dijital ekran hep 0 kilogramı göstermektedir.
Buna göre Metin’in hassas tartısının pilleri zayıfladığı zaman tartılan ağırlıklar x 
kg olmak üzere tartının gösterdiği ağırlığı (kg) ifade eden P(x) polinomu,
Fatma, evi için limitsiz internet paketi satın almıştır ve ödediği aylık ücret her ay 
sabit 102 Türk lirasıdır. Fatma, kaç GB internet kullanırsa kullansın her ay aynı 
ücreti ödemektedir.
Buna göre Fatma’nın bir ayda kullandığı internet miktarı x GB olmak üzere 
kullanım miktarına bağlı olarak aylık fatura bedelini (TL) ifade eden Q(x) polino-
mu,
Can’ın telefonunun dokunmatik ekranı çatlamıştır ve Can, hangi sayıya basar-
sa bassın ekranda hep 6 sayısı yazmaktadır.
Buna göre Can’ın telefonunda bastığı sayı x olmak üzere telefonunun ekranın-
da gözükecek sayıyı ifade eden R(x) polinomu;

Yandaki elektrik devresine kaç volt pil bağla-
nırsa bağlansın (kısa devre olduğu için) ampül 
ışık vermez.
Buna göre devreye bağlanan pilin voltu x 
olmak üzere ampülün vereceği ışık miktarını 
(lümen) gösteren S(x) polinomu;

Sıfır Polinom: 

Sabit Polinom:
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Hazırlayan: Volkan YILMAZ

33

1. Jetonla çalışan bir telefonda atılan jeton sayısına bakılmak-
sızın hep 2 dk. konuşma süresi veren telefon için x atılan 
jeton sayısı olmak üzere konuşma süresini (dk.) ifade eden 
K(x) polinomu
sıfır polinom / sabit polinom olur.

2. Jetonla çalışan bir telefonda atılan jeton sayısına bakılmak-
sızın hiç konuşma dakikası vermeyen telefon için x atılan 
jeton sayısı olmak üzere konuşma süresini (dk.) ifade eden 
L(x) polinomu 
sıfır polinom / sabit polinom olur.

3. Jetonla çalışan bir telefonda atılan jeton sayısına bakılmak-
sızın hep 11 dk. konuşma süresi veren telefon için x atılan 
jeton sayısı olmak üzere konuşma süresini (dk.) süresini 
ifade eden M(x) polinomu 
sıfır polinom / sabit polinom olur.

2. Yönerge: Aşağıda koyu renkle verilen kelime çiftlerinden doğru olanı yuvarlak içine alınız.

3. Yönerge: ( ) ...P x a x a x a x a x a x an
n

n
n

n
n

1
1

2
2

2
2

1 0= + + + + + +-
-

-
-  polinomunun "sıfır polinom" ya da "sabit 

polinom" olması durumunda karşılarında verilen katsayıları ve derecesi hakkındaki bilgiler-
den doğru olanları ile eşleştiriniz.

P(x) sıfır polinom ise

P(x) sabit polinom ise

derecesi belirsizdir.

...a a a a vea0 0n n 1 2 1 0 != = = = =- dır.

...a a a a a 0n n 1 2 1 0= = = = = =- dır.

derecesi birdir.

derecesi sıfırdır.



MATEMATİK 10
Kavram Öğretimi

69

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Çalışmanın Adı TERİM KÜMELERİ   15 dk.

Çalışmanın Amacı Eşit polinomlar kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Polinomlar > Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Kavram : Eşit Polinomlar
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

34

Yukarıda Venn şeması ile verilen P ve Q kümelerinin dörder elemanı vardır ve bu iki küme birbirine 
eşittir.
Her kümeye ait ikişer eleman verilmemiştir.

1. Yönerge: Verilen bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2. Yönerge: Aşağıda verilen polinomlardan eşit olanları belirleyerek birbirleriyle eşleştiriniz.

1. P ve Q kümelerinde verilmeyen elemanları Venn şemalarındaki boşluklara yazınız.

2. P kümesinin elemanları P(x) polinomunun, Q kümesinin elemanları Q(x) polinomunun terimleri ol-
mak üzere P(x) ve Q(x) polinomlarını oluşturunuz.

 P(x)= 
 
 
 Q(x)= 

 
 Oluşturulan P(x) ve Q(x) polinomları incelendiğinde bu polinomlar "eşit polinom" olarak ifade edil-

mektedir.
 Yukarıdaki yönergeden hareketle "eşit polinomlar" kavramını tanımlayınız.

 Eşit Polinomlar: 

 

P
• 4x6

• ........

• ........

•  3
1 x3-

Q
• -12x

• ........

• ........

•  5

Q (x) 3
3x

1
3

= x 3- +

Q (x) 3
18

2 =

Q (x) 8x x 3x 33
4 3= - + +

Q (x) x 3
1 4x 34

4 8= - + + +x

3+ +P (x) 4x x 3
x

1
8 4= -

+P (x) x x 92
3= -

P (x) 6x3
0=
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3. Yönerge:  Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşı-
sına “Y” yazınız.

İfadeler D/Y

Eşit polinomların dereceleri birbirine eşittir.

Eşit polinomların sabit terimleri farklı olabilir.

P(x) ve Q(x) polinomları, eşit polinomlar ise terim sayıları aynıdır.

Dereceleri ve baş katsayıları eşit olan polinomlar her zaman birbirine eşittir.

Sabit polinomlar her zaman birbirine eşittir.

Hazırlayan: Dilek TEKER



MATEMATİK 10
Kavram Öğretimi

71

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 35

Çalışmanın Adı BİR TAKSİ LÜTFEN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Polinomun sıfırları kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Polinomlar > Polinomlarda Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme İşlemleri
Kavram : Polinomun Sıfırları
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

1.Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

- Yön + Yön

Bir taksi durağındaki taksilerin zamana bağlı konumları araç takip cihazlarıyla takip edilmektedir. Bu 
durakta çalışan bir araçtan belli bir günde alınan verilerle  P(x) = x3 - 14x2 + 59x - 70  ifadesi ile verilen 
P polinomu oluşturulmuştur. P polinomu ile aracın gün içinde mesai başlangıcından itibaren geçen 
herhangi bir süre sonunda, yatay doğrultuda taksi durağına göre bulunduğu konum belirlenmektedir. 
Düz bir güzergâhta çalışan araç için hesaplamalarda taksi durağı başlangıç noktası, durağın sağ tarafı 
pozitif yön, sol tarafı ise negatif yön kabul edilmiştir.
Aracın P polinomuna göre gün içinde belirtilen süre sonlarında taksi durağına göre konumları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Zaman (x)(saat) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Taksinin durağa göre konumu P(x) (km) -70 -24 0 8 6 0 -4 0 18

Herhangi bir andaki konum hesaplanırken P(x) in değerinin pozitif olması aracın durağın sağ 
tarafında bir konumda olduğu; P(x) in değerinin negatif olması aracın durağın sol tarafında bir 
konumda olduğu ve P(x) değerinin 0 olması aracın taksi durağında olduğu anlamına gelmektedir. 
Örneğin  x=0. saat için hesaplanan   P(0)= -70 km  ifadesi, aracın başlangıçta bulunduğu konumu-
nun durağa göre sol tarafta 70. km de olmasını ifade etmektedir.

Aracın başlangıç noktası kabul edilen taksi durağında olduğu saatler P(x)=0 denkleminin kökleridir 
veya bu saatler P polinomunun sıfırlarıdır. Bir başka deyişle P polinomunun kökleridir.

 Tabloda verilen bilgilerden hareketle aracın taksi durağında bulunduğu saatleri yazınız.

 

TAKSİ

Görsel 1
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Hazırlayan: Zeynep ERDOĞAN

Bir şirketin aylara (x) göre kâr zarar durumu Türk lirası cinsinden Q polinomu ile ifade edilmek üzere 

Q(x) = (x-10)(x-20)(x-50)  şeklindedir.

Tabloda şirketin aylara göre kâr zarar durumu Türk lirası cinsinden verilmiştir:

1. Q(x) polinomunun sıfırlarını yazınız.

2. Q(x) değerlerinin pozitif, negatif ve sıfır olma durumlarını yorumlayınız. Q(x) polinomunun sıfırla-
rında şirketin durumunun ne olduğunu yazınız.

Aylar(x) Kâr /Zarar 
Durumu 

8 -1008

10 0

15 875

20 0

30 -4000

50 0

60 20000

2. Yönerge: Verilen bilgileri ve tabloyu kullanarak soruları cevaplayınız.

 Yukarıdaki yönergeden hareketle "polinomun sıfırları" kavramını tanımlayınız.

Polinomun Sıfırları: 
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Çalışmanın Adı YATIRIM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Polinomun sıfırları kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Polinomlar > Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Kavram : Polinomun Sıfırları
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

2010 yılında evlenen Ahmet ve Ayşe çifti 
ileri bir tarihte kendi evlerini alabilmek için 
birikimlerini bir yatırım aracı ile değerlendir-
mek amacıyla bir aracı kurum ile anlaşmış-
lardır.
2018 yılında uygun şartların oluştuğunu dü-
şünüp aracı kurum ile yaptıkları görüşmeler 
sonucunda birikimlerini bozduran Ahmet ile 
Ayşe geçen sekiz yıl için şirketten yatırım-
larının kâr zarar değişimini istemiştir. Şirket 
onlara yandaki grafiği göstermiş ve bu gra-
fikle ilgili bazı bilgiler vermiştir.

1. Şirket yapılan yatırımın zamana bağlı kâr zarar durumunu                                            formülü ile 
modellemiştir ve kâr zarar durumunun grafiği yukarıda verildiği gibidir.

Şirketin verdiği cebirsel ifadenin sizce hangi matematiksel kavramı belirttiğini yazınız. 

Polinom Polinomun Sıfırları

Q(x) (x 1) (3x 4) (x 5)= - - +

R(x) (x 2) (x 4)= + +

2. Yatırdıkları paranın kâr veya zarar etmediği yıllar, yani getirinin 0 Türk lirasına eşit olmasını sağlayan 
x değerleri P(x) = 0 denklemini sağlayan değerlerdir. Buna göre x değerlerini bulunuz.

Bu değerlerin P(x) = 0 denkleminin çözüm kümesini oluşturmaktadır. 
Bulunan çözüm kümesinin elamanlarına P(x) polinomunun sıfırları denir. Buna göre verilen bilgilerden 
hareketle "polinomun sıfırları" kavramının tanımını yapınız.

Polinomun Sıfırları: 

 

1. Yönerge: Aşağıda verilen metni okuyunuz ve grafiği de kullanarak soruları yanıtlayınız.

2. Yönerge: Tabloda verilen polinomların sıfırlarını bularak karşılarındaki boş bırakılan yerlere yazınız.

3. Yönerge: Aşağıda tabloda bazı  polinomlar verilmiştir. Bu polinomlar için verilen sıfır değerlerinden 
doğru olanların karşısına "D", yanlış olanların karşısına "Y" yazınız.

(x) x (x 2) (x 4) (x 5)P = - - -

Polinom Polinomun Sıfırları D / Y

x = 2

x = -1

(x) ( x )M 4 8= -

N(x) x 13x 122= - +

Hazırlayan: Süleyman DOĞAN
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Hafta sonlarında marangozhanede babasına yardım eden Yağmur, tahta kırıntılarının arasından Şekil 
1’de verilen birbirine eş ve bir kenarı 1 birim olan 24 adet kare tahta parça buluyor. Bulduğu parçalar 
ile düz bir zeminde parçalar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk olmayacak şekilde dikdörtgenler 
oluşturuyor.
1. Yağmur’un oluşturabileceği farklı dikdörtgenlerden bir tanesi Şekil 2’de çizilerek bu dikdörtgenin en 

ve boy uzunluğu yazılmıştır. Siz de diğer dikdörtgenleri çizerek bu dikdörtgenlerin en ve boy uzun-
luklarını boşluklara yazınız.             

Çalışmanın Adı MARANGOZHANEDE BİR GÜN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çarpan kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Polinomlar > Polinomların Çarpanlara Ayrılması
Kavram : Çarpan
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Modelleme Becerisi

1 birim

24 birim

1 
bi

rim

1 
bi

rim

En = 1 birim Boy = 24 birim

En = .................................

En = .................................

En = .................................

Boy = .......................

Boy = .......................

Boy = .......................

Oluşturulan bütün dikdörtgenlerin boyutlarının farklı uzunluk ölçülerini küme hâlinde yazınız.
A = { }
A kümesinin elemanları 24 sayısını kalansız bölen pozitif tam sayılardır. Başka bir ifadeyle 24 sayısının 
pozitif tam sayı çarpanlarıdır. 

2. Yağmur marangozhanede bulduğu dikdörtgen şeklindeki tahta parçasını 3 farklı dikdörtgensel böl-
geye ayırarak bir yüzünü sarı, pembe ve maviye boyamıştır. Yağmur’un kullandığı tahta parçasının 
ve boyadığı dikdörtgensel bölgelerin boyutları aşağıda verilen Şekil 3’teki gibidir:                

4x-3

Q(x)

R(x)

S(x)

A B

CD

E

F

G

H

x+1

x-1

3x-2

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Yönerge: Verilen metni okuyarak boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
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Mavi renkte olan bölgenin alanı Q polinomuyla ifade edilecek olursa Q polinomunu oluşturmak için kısa 
ve uzun kenar uzunlukları olan (x-1) ile (4x-3) ifadelerini çarparız. Bu durumda bu 2 ifade Q polinomu-
nun birer çarpanıdır ve  Q polinomunu tam bölmektedirler. 
Verilen bilgilerden hareketle "çarpan" kavramının tanımını yapınız.

Çarpan: 

3. ABCD dikdörtgensel bölgesinin alanı P polinomuyla ifade edilmek üzere P polinomunun çarpanla-
rını bulunuz.

Hazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL

37



MATEMATİK 10  
Kavram Öğretimi

76

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı38

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Polinomlar > Polinomların Çarpanlara Ayrılması
Kavram : Özdeşlik
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : Modelleme Becerisi

Çalışmanın Adı PARÇADAN BÜTÜNE   20 dk.

Çalışmanın Amacı Özdeşlik kavramını açıklayabilme.

Yukarıda a ve b reel sayı ve a > b olmak üzere Görsel 1’de bir kenar uzunluğu (a + b) birim olan ve 
Görsel 2’de bir kenar uzunluğu a birim olan kareler verilmiştir. Bu kareler daha sonra dikdörtgensel ve 
karesel bölgelere bölünmüştür.

1. Yönerge: Verilen bilgi ve görsellerden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Görsel 1’de bir kenar uzunluğu (a + b) birim olan karenin içindeki dikdörtgensel ve karesel bölge-
lerin alanlarını a ve b cinsinden hesaplayarak ait olduğu bölgenin içine yazınız. Bir kenar uzunluğu 
(a + b)birim olan karenin alanı (a + b)2 olmak üzere bu alanı, içindeki bölgelerin alanları toplamı 
cinsinden yazarak (a+b)2 ifadesinin eşitini bulunuz.

Görsel 1 ve 2’de verilen en büyük karelerin alanı, içlerindeki karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanları 
toplamına eşittir. a ve b sayıları yerine yazılabilecek tüm reel sayılar için bu eşitlikler doğrudur.

Verilen bilgilerden hareketle "özdeşlik" kavramını tanımlayınız.

 Özdeşlik:  

Görsel 1 Görsel 2

a

a a

a

b

b b

b

a + b

a + b

a 
+ 

b

a 
+ 

b

a - b

a - b

a 
- b

b

b

b

a 

a 

a a 

 (a - b)2  = 

 (a + b)2  = 

2. Görsel 2’de bir kenar uzunluğu a birim olan karenin içindeki dikdörtgensel ve karesel bölgelerin 
alanlarını a ve b cinsinden hesaplayarak ait olduğu bölgenin içine yazınız. Bir kenar uzunluğu a 
birim olan karenin alanı a2 olmak üzere bu alanı, içindeki bölgelerin alanları toplamı cinsinden ya-
zarak (a − b)2 ifadesinin eşitini bulunuz.
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2. Yönerge: Geometrik modellemelerden yararlanarak özdeşlikleri gösteriniz.

1. Görsel 3’te bir kenar uzunluğu (x + a) ve diğer kenar uzunluğu (x + b) birim olan bir dikdörtgen, kare-
sel ve dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır. (x + a).(x + b)= x2+2.(a + b)x+a.b özdeşliğini Görsel 3’ten 
yararlanarak gösteriniz.

2. Siz de a2 - b2= ( a-b ).(a + b) özdeşliğini geometrik bir model yardımıyla gösteriniz.

a

x

x

b

x + b

ax ab

bxx2

x + a

Görsel 3

Hazırlayan: Yasemin YARDIM
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Çalışmanın Adı PARSELASYON   20 dk.

Çalışmanın Amacı Özdeşlik kavramını açıklayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Polinomlar > Polinomların Çarpanlarına Ayrılması
Kavram : Özdeşlik
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Aşağıda Görsel 1’de bir arsanın parselasyonu verilmiştir. Oğuz Bey, 1 numaralı parselde bir bina inşa 
etmek ister fakat 2 numaralı parsel bir başkasına ait olduğu için parsel bütünlüğü sağlanamaz. Bu 
nedenle belediye inşaat ruhsatı da vermez. ABCD ve CEFG isimli arsalar kare şeklindedir.

Oğuz Bey’e ait parselin alanını iki farklı yöntemle buldunuz. Bulduğunuz iki değer de eşit olacağından 
bu iki cebirsel eşitlik "özdeşlik" kavramı ile ifade edilir. Bu durumda a ve b ye verilecek tüm reel sayı 
değerleri için eşitlik sağlanmış olur. Buna göre "özdeşlik" kavramını tanımlayınız.

1. |AB| = 50 m ve |DE| = 40 m olduğuna göre Oğuz Bey’in 
sahip olduğu parselin alanını,

 a) ABCD karesinin alanından CEFG karesinin alanını çıka-
rarak bulunuz.

b) ABGH ile HDEF dikdörtgenlerinin alanlarını toplayarak 
bulunuz.

2. Kenar uzunlukları |AB| = a birim ve |CE| = b birim olacak 
şekilde Görsel 2’de verilen alanın cebirsel ifadesini,

a) ABCD karesinin alanından CEFG karesinin alanını çıka-
rarak bulunuz.

b) ABGH İle HDEF alanlarını toplayarak bulunuz.

1

Görsel 1

Görsel 2

A

A B

C

GH F

D E b

a

B

CD

H F G

E
2

Özdeşlik:
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Hazırlayan: Gülhan KIZIL

İfadeler Özdeşlik Nedeni

x2 -1 = (x-1)(x+1)

x2 -1 = 8

(a+b)2 = a2+2ab+b2

(x-1)2 = x2+2x+1

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda bazı eşitlikler verilmiştir. Bu ifadelerden aralarında özdeşlik bulunanların 
karşısındaki boşluğa tik ✓ işareti koyunuz. Aralarında özdeşlik bulunan ve bulunmayan 
ifadelerin özdeş olma veya olmama nedenini karşılarındaki boşluğa yazınız.

39
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Çalışmanın Adı TATLI PATİLERE YARDIM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Rasyonel ifade kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Polinomlar > Polinomların Çarpanlara Ayrılması
Kavram : Rasyonel İfade
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Dört arkadaş bir bağış kampanyası kapsamında Tatlı Patiler Hayvan Barınağına aylık yardım yapmaya 
karar vermiştir. t sıfırdan farklı olmak üzere bir barınağın hesabına her ay yatan paraların (TL) zamana 
(t) bağlı cebirsel ifadeleri tabloda verilmiştir. Timur IBAN numarasını yanlış verdiği için Timur’un hesa-
bından para aktarılamamıştır.

1. Yönerge: Verilen metni okuyarak boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 

Kişiler Aslı Timur Büşra Selim

Yatırılan Para (TL) 3t2-1 0 t3-4t2+24 5t

2. ayda birbirlerinin kaç katı para yatırdıklarını merak eden bu arkadaşların yaptıkları oranlamalardan 
bazıları aşağıda verilmiştir:

, üA B ve T olmak zere2 11 2 16 2 0= = =^ ^ ^h h h

B
A
2
2

16
11=

^
^
h
h  

.T
A olur2
2

0
11=^

^
h
h

Aslı’nın yatırdığı para miktarının Timur’un yatırdığı para miktarına oranı, rasyonel sayılarda payda sıfır
olamayacağı için rasyonel sayı değildir.
Diğer yandan Aslı’nın yatırdığı para miktarı Büşra’nın yatırdığı para miktarının AB 2

2 11
16=

^
^
h
h  katıdır ve bu 

sayı bir rasyonel sayıdır.
Bu dört arkadaştan Aslı, Timur ve Büşra’nın herhangi bir ay sonunda yatırdıkları paraları ifade eden 
A(t), B(t) ve T(t) için AB t

t
t t

t
4 24
3 1

3 2
2

=
- +
-^

^
h
h  cebirsel ifadesi A t ve B t^ ^h h  birer polinom olduğundan bir 

rasyonel ifade belirtir. Fakat t
A t t
T

3 1
0
2

= -
^
^
h
h  cebirsel ifadesi tT^ h  sıfır polinom olduğu için rasyonel 

ifade belirtmez.

Verilen bilgilerden hareketle "rasyonel ifade" kavramının tanımını yapınız.

Rasyonel İfade:



MATEMATİK 10
Kavram Öğretimi

81

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

2. Yönerge: Verilen bilgilerden yola çıkarak soruları cevaplayınız. 

,P t 0=^ h ,tQ 5=^ h ,tR t t73= -^ h tS t t6 3 12= + +^ h

Yukarıdaki görselde Özgür Bey’in ektiği farklı cinsteki fidanların boylarının zamana bağlı (t) değişimini 
ifade eden  polinomlar verilmiştir. Özgür Bey fidanların boylarının birbirine oranını hesaplamak istemek-
tedir. Aşağıdaki tabloda Özgür Bey’in elde ettiği bazı oranlar verilmiştir. Bu oranlardan rasyonel ifade 
olanları ve rasyonel ifade olmayanları tabloda karşılarına yazınız.

Oranlar Rasyonel İfadedir./Rasyonel İfade Değildir.

S t
R t
^
^
h
h  

R t
P t^
^
h
h  

t
t

P
S^
^
h
h  

S t
tQ
^
^
h
h  

t
t

Q
P^
^
h
h  

Hazırlayan: Betül HELVACIKARA

40
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2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > İkinci Dereceden Denklemler > İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Kavram : İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı ÇERÇEVE   20 dk.

Çalışmanın Amacı İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını tanımlayabilme.

1. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden hareketle soruları yanıtlayınız.

15 br2

20 br2

13 br2

12 br2

11 br2

(x + 3) br

(2n + 3) br (t + 1) br

t2 br

(3y + 2) br
z br

z br

5 br(x - 1) br

(5m) br

Görselde iç kısımları dikdörtgen ya da kare şeklinde olan çerçeveler verilmiştir. Çerçevelerin iç kısım-
larındaki kenar uzunlukları dikkate alınarak yapılan ölçümlerle elde edilen kenar uzunlukları birim, alan 
ölçüleri ise birimkare cinsinden olan ölçümler Tablo 1’de verilmiştir. Çerçevelere ait kenar uzunlukları 
farklı değişkenler kullanılarak (x, y, z, n, m, t) yazılmıştır.

Tablo 1

Tablo 2

Çerçeve 1

Çerçeve 4

Çerçeve 2

Çerçeve 5

Çerçeve 3

Çerçeve Kenar Uzunlukları (birim) Alan (birimkare)

Çerçeve 1 x + 3 x -1 15

Çerçeve 2 3y + 2 5 13

Çerçeve 3 z z 11

Çerçeve 4 2n + 3 5m 20

Çerçeve 5 t + 1 t2 12

Çerçeve Alanı Veren Eşitlik Elde Edilen Denklem Denklemin 
Derecesi

Değişken 
Sayısı

Çerçeve 1 (x + 3).(x -1)= x2 + 2x – 3 = 15 x2 + 2x – 18 = 0

Çerçeve 2 (3y + 2).5 = 15y + 10 = 13 15y – 3 = 0

Çerçeve 3 z.z = z2 = 11 z2 - 11= 0

Çerçeve 4 (2n + 3).5m = 10mn + 15m = 20 10mn + 15m – 20 = 0

Çerçeve 5 (t + 1).t2 = t3 + t2 = 12 t3 + t2 – 12 = 0

1. Tablo 2’de çerçevelerin alanını veren eşitlikler ve bu eşitliklerden elde edilen denklemler verilmiştir. Elde 
edilen denklemlerin derecelerini ve değişken sayılarını bularak tablodaki uygun boşluklara yazınız.
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Hazırlayan: Dilek TEKER

2. Elde edilen denklemlerden bilinmeyen sayısı 1, derecesi 2 olanları bularak aşağıdaki boşluğa yazı-
nız.

 
 

Yazdığınız bu denklemlere "ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem" denmektedir. Buna göre "ikinci 
dereceden bir bilinmeyenli denklem" kavramını tanımlayınız.

 İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem: 

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda bazı denklemler verilmiştir. Verilen denklemlerden ikinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklemleri “✓” kullanarak işaretleyiniz.

Denklemler İkinci Dereceden Bir
Bilinmeyenli Denklem

–3x2 + 1 = 0

2x + 5y = 0

3 0x2 =

x3 + 2x2 + 4 = 0

2x – 6 = 0

5x2 – x = 0

41
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2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > İkinci Dereceden Denklemler > İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Kavram : Denklemin Kökleri, Denklemin Çözüm Kümesi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı ALTIN DİKDÖRTGEN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Denklemin kökleri ve denklemin çözüm kümesi kavramlarını açıklayabilme.

Aşağıdaki görselde çeşitli doğa resimleri üzerine yerleştirilen altın spiral örnekleri verilmiştir. Altın spi-
raller dikdörtgenler yardımıyla oluşturulur. Bu dikdörtgenlerin kısa kenarı ile uzun kenarı arasında altın 
oran vardır ve bunlar "altın dikdörtgen" olarak adlandırılan özel dikdörtgenlerdir. Altın dikdörtgenin özel 
olmasının nedenlerinden biri de şeklin içinden bir kenar uzunluğu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğuna 
eşit bir kare çıkarıldığında yine bir altın dikdörtgen elde edilmesidir. Yeni dikdörtgenin kenarları arasın-
daki oran ilkiyle aynıdır. Kare çıkarma işlemi sonsuza kadar devam ettirilebilir. Bu karelerin köşeleri altın 
spiral üzerindeki sonsuz nokta dizisine karşılık gelir (Düzenlenmiştir.).

Yukarıda verilen metindeki bilgilere göre Şekil 2’deki gibi ACDB 
altın dikdörtgeninden kenar uzunluğu 1 birim olan ACFE karesi çı-
karılırsa kalan EFDB dikdörtgeni de altın dikdörtgen olacaktır. Yani 
ACDB dikdörtgeninin kısa ve uzun kenar uzunlukları arasındaki 
oranın EFDB dikdörtgeninin kısa ve uzun kenar uzunlukları arasın-
daki orana eşit olması gerekmektedir.

1. Yönerge: “Şekil 1’deki gibi kısa kenarının uzunluğu 1 birim olan bir altın dikdörtgen çizilirse bu dik-
dörtgenin uzun kenarı kaç birim olur?” sorusunun cevabına aşağıda yapılan açıklamaları 
ve bu açıklamalarla ilgili çeşitli çıkarımlar içeren tabloyu okuyarak tabloda verilen boşlukları 
doldurunuz.

a = ?

Görsel 1

Şekil 1

A E

F

B

DC
a br

1 br

Z [ \] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Z

[

\

]]]]]]]
]]]]]]]

Şekil 2

Z [ \] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

A E

F

B

DC

a br

1br 1br 1br

1br

1br (a - 1)br

(a - 1)br
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Hazırlayan: Gözde Aslı ÖZCAN

Çıkarımlar

Dikdörtgenlerin kenar uzunluğu oranlarının eşitlenmesi ile elde edilen a2 − a − 1 = 0 denklemi,
2. dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir.

a ifadesi denklemin bilinmeyenidir.

2
1 5+  sayısı, elde edilen denklemin denklemin bir köküdür.

2
1 5+) 3  kümesi, elde edilen denklemin denklemin çözüm kümesidir.

Verilen örneği ve açıklamaları okudunuz. Farklı derecelere sahip bir bilinmeyenli birçok denklem vardır. 
Farklı özellikteki tüm denklemler için "denklemin kökleri (kökü) ve denklemin çözüm kümesi" ortak kav-
ramlardır. Verilen bilgilerden hareketle "denklemin kökleri (kökü) ve denklemin çözüm kümesi" kavram-
larını tanımlayınız.

 Denklemin Kökleri (Kökü): 

 Denklemin Çözüm Kümesi: 

İfadeler D/Y

Bir bilinmeyenli bir denklemin derecesi ile o denkleme ait kök sayısı birbirine her zaman eşittir.

Bazı denklemlerin çözüm kümeleri boş küme olabilir.
Bir bilinmeyenli denklemlere ait kök sayısı, aynı denklemin çözüm kümesinin eleman sayısına 
eşittir.
Bir bilinmeyenli bir denklemin çözüm kümesinin elemanları tüm reel sayılardan oluşuyorsa o denk-
lemi sağlayan sonsuz kök vardır.

ACDB ve EFDB dikdörtgenlerinin kısa ve uzun kenar uzunlukları arasındaki oranlar birbirine eşitlenirse 

a
1

1
a 1= -  bulunur. Bu eşitlik düzenlenirse a . (a − 1) = 1 olur. Buradan a2 − a − 1 = 0 şeklinde bir denk-

lem elde edilir. Bu denklemi sağlayan iki tane a irrasyonel sayısı vardır. Bu sayılar 2
1 5

ve 2
1 5+ -  

olmasına rağmen uzunluk kavramının pozitif bir sayıya karşılık gelmesinden hareketle sadece 
2

1 5+  

sayısının altın dikdörtgenin uzun kenarı olması gerektiği sonucuna ulaşılır. Bu sayı özel bir sayı olup 

altın oranı temsil eden φ sayısıdır.

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşı-
sına “Y” yazınız. 
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Çalışmanın Adı YENİ BİR SAYI KÜMESİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Karmaşık sayı, karmaşık sayılar kümesi ve bir karmaşık sayının eşleniği kavramlarını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > İkinci Dereceden Denklemler > İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Kavram : Karmaşık Sayı, Karmaşık Sayılar Kümesi ve Karmaşık Sayının Eşleniği 
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlşkilendirme Becerisi

1. A kümesi içinde yer alan sayıları aşağıdaki tabloda ait oldukları sayı kümelerinin altındaki boşluk-
lara yazınız.

2. A kümesi içinde verilen sayılardan hiçbir sayı kümesine dâhil edemediğiniz sayılar olduysa yazı-
nız.

3. A kümesi içinde yer alan sayılarda bulunan i harfi, i2= −1 eşitliğini sağlayan özel bir sayı birimi olan 
sanal birimdir. Aşağıdaki tabloda i sanal birimi kullanılarak yazılmış bazı sayılara yer verilmiştir.

43

1. Yönerge: Aşağıdaki Venn şemasında verilen sayıları inceleyerek soruları cevaplayınız.

Doğal Sayılar Tam Sayılar Rasyonel Sayılar Reel Sayılar

Sayı Reel Kısım Sanal Kısım (İmajiner Kısım)
2 + 3i 2 3

-4i 0 -4

-1 + 3i -1 3

2 2 0

       + i 1

1 1 0

(-2)918 -5i
2

0

2
1

3 i
2
-

64

-33
2+3i       

36- 5
13

i2i
2

4
3

4
3

A
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Hazırlayan: Esra TÜRKOĞLU

Karmaşık Sayı:

Karmaşık Sayılar Kümesi:

Karmaşık Sayının Eşleniği:

a) (2 + 3i).(2 - 3i) = 4 - 6i + 6i - 9i2  = 4 - 9.(-1) = 13
b) (1 - i).(1 + i) = 1-i + i - i2 = 1 - (-1) = 2
c) 5i (-5i) = - 25i2 = 25

Yukarıdaki tabloda verilen sayıların bazıları i sanal birimini içerirken bazıları içermemektedir. Dikkat edi-
lirse bu sayılar iki farklı ifadenin toplamı biçiminde yazılmıştır. Yazılan sayılardan sadece reel sayı içeren 
ifade reel kısım, yanında i harfi bulunan ifade de sanal kısım olarak belirlenip tablo buna göre doldurul-
muştur. Tabloda yer alan sayıların yazılış biçimi göz önüne alındığında bu sayılara "karmaşık sayılar", 
bu karmaşık sayılardan oluşan kümeye de "karmaşık sayılar kümesi" denmektedir. Verilen bilgilerden 
hareketle "karmaşık sayı" ve "karmaşık sayılar kümesi" kavramlarını tanımlayınız.

2. Yönerge: Aşağıda verilen işlemleri inceleyerek bu işlemlerin sonucuna dikkat ediniz.

3. Yönerge: Tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” 
yazınız.

 Yukarıda verilen işlemler incelendiğinde iki farklı karmaşık sayının çarpımına ait sonucun bir reel 
sayı olduğu görülmektedir. Bu sayıların biri a+ bi iken diğerinin aynı karmaşık sayının sanal kısmı-
nın toplama işlemine göre tersi kullanılarak oluşturulan a-bi şeklinde bir karmaşık sayı olduğuna 
dikkat ediniz. Bu şekilde verilen iki sayı birbirinin eşleniğidir. Bu verilenlerden yola çıkarak "karma-
şık sayının eşleniği" kavramını tanımlayınız.

İfadeler D/Y
  3 sayısı bir karmaşık sayıdır.

             sayısı bir karmaşık sayı olarak yazılabilir.

  Karmaşık sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin alt kümesidir.

  İki karmaşık sayının farkı alındığında sonuç kesinlikle karmaşık sayıdır.

  Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği o karmaşık sayının kendisine eşittir.

  -1 - 3i karmaşık sayısının eşleniği  -1 + 3i olur.

81-
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1. Adım

2. Adım

3. Adım

4. Adım

Çalışmanın Adı ÇERÇEVE TASARIMLARI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çokgen kavramını açıklayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Çokgenler
Kavram : Çokgen
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Modelleme Becerisi

Bir tasarımcı olan Mert, müşterilerinin isteği üzerine gözlük çerçeveleri tasarlamaktadır. Mert, tasarla-
dığı gözlük çerçevelerini oluştururken sırasıyla aşağıdaki adımları uygulamaktadır:

• Tasarladığı çerçevenin sınırını belirlemek için herhangi üçü doğrusal olmayan bazı noktalar belirli-
yor.

• Ardışık noktaları ikişer ikişer doğru veya eğri şeklinde birleştirerek çerçevenin sınırlarını oluşturu-
yor.

• Oluşturduğu parçaları belirlediği noktalarda birleştiriyor.
• Müşterinin istediği renk ve kalitede cam ile gözlük sapını, çerçeveye yerleştiriyor.

Mert’in gözlük çerçevesini tasarlarken uyguladığı adımlara bir örnek aşağıda verilmiştir:

Yönerge: Verilen metni okuyarak soruları cevaplayınız.

A B

C
D

A B DAB C CD

A B

CD
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Hazırlayan: Volkan YILMAZ

Aşağıda Mert’in hazırladığı bazı gözlük tasarımlarına yer verilmiştir:

Aylin Hanım’ın iki isteği yönünde Mert’in bu tasarımlardan önereceği çerçevelerin tamamı birer çokgen 
oluşturmaktadır. Mert’in çerçeveleri oluştururken uyguladığı adımlar ve Aylin Hanım’ın isteklerini dikka-
te alarak "çokgen" kavramının tanımını yapınız.

1 numara

4 numara

7 numara

2 numara

5 numara

8 numara

3 numara

6 numara

9 numara

1. Mert’in müşterilerinden Aylin Hanım, gözlük çerçevesinin kenarlarının doğrusal olmasını istiyor. 
Buna göre Mert, Aylin Hanım’a kaç numaralı tasarımlarını önerebileceğini yazınız.

 

2. Mert; gözlük çerçevesinin kenarlarının doğrusal olanlarını Aylin Hanım’a sunduğunda Aylin Hanım 
aynı zamanda gözlük camının etrafının açıkta kalmamasını, çerçevenin camı tamamen sarmasını 
istiyor. Bu durumda Aylin Hanım'ın hangi tasarımları seçebileceğini yazınız. 

 

3. Mert’in yerinde siz olsaydınız Aylin Hanım’ın bu iki isteği doğrultusunda bir çerçeve oluşturmak 
için en az kaç nokta belirlemeniz gerektiğini yazınız.

 

Çokgen:
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Çalışmanın Adı DÜZGÜN ÇOKGEN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Düzgün çokgen kavramını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Çokgenler
Kavram : Düzgün Çokgen
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Bir matematik öğretmeni çokgenler konusunu anlattıktan sonra önce tahtaya görselde belirtilen çokgen-
leri çizmiştir. Bazı çokgenleri turuncu tebeşir kullanarak işaretlemiştir. Daha sonra tahtaya mor tebeşir ile 
bir çember çizerek ve çember üzerinde işaretlediği eşit uzaklıktaki noktaları ardışık olarak birleştirerek 
köşeleri çember üzerinde olan çokgenin bir kısmını çizmiştir.

1. Öğretmenin tahtada turuncu tebeşir kullanarak işaretlediği çokgenlerin ortak özellikleri nelerdir?

2. Turuncu tebeşir ile işaretlenen üçgen, bir eşkenar üçgen (düzgün üçgen); dörtgen, bir kare (düz-
gün dörtgen): beşgen ise düzgün beşgendir ve bunların her biri düzgün çokgendir. Köşeleri, mor 
tebeşir ile çizilen ve çember üzerinde olan çokgen ise bir düzgün çokgenin en genel hâlidir. Bu 
bilgilere göre “düzgün çokgen” kavramının tanımını yapınız.

Düzgün Çokgen:

1. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilere göre soruları yanıtlayınız.

2. Yönerge: Tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” 
yazınız. 

İfadeler D/Y
Bir düzgün çokgende ardışık herhangi iki açının ölçüleri toplamı birbirine eşittir.
Dikdörtgen bir düzgün çokgendir.
Bir düzgün çokgenin tüm dış açılarının ölçüleri birbirlerine eşittir.

𝑛 kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü   360   dir.                                                                                                   𝑛

Bir düzgün çokgenin bir iç açısı ile bir dış açısının ölçüleri toplamı 360° dir.

Hazırlayan: Dr. Abdurrahman ÜNAL
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Çalışmanın Adı KARINCANIN YÜRÜDÜĞÜ YOL DÜZGÜN MÜ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Düzgün çokgen kavramını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Çokgenler
Kavram : Düzgün Çokgen
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Verilen metin ve görsellerden yararlanarak soruları yanıt-
layınız. 

Bir karınca, düz bir zeminde belli bir doğrultuda 15 cm ilerledikten 
sonra yürüdüğü istikametten saat yönünün tersi istikametine doğru 
doğrultusunu 60 derece değiştirerek yoluna devam etmektedir.
15 cm daha ilerledikten sonra yine yürüdüğü istikametten saat yönü-
nün tersi istikametine doğru Görsel 1'de olduğu gibi doğrultusunu 60 
derece değiştirerek yoluna devam etmektedir.  
Aynı düzlem üzerinde, aynı şekilde sürekli 15 cm gittikten sonra doğ-
rultusunu 60 derece saatin tersi yönünde dönerek hareketini devam 
ettiğinde karıncanın başladığı yere döndüğü gözlemlenmektedir. 
Karıncanın izlediği yol işaretlenip çizildiğinde Görsel 2'de olduğu gibi 
6 kenarlı, eşit iç ve dış açılara sahip, adına düzgün altıgen dediğimiz 
düzgün bir şekil ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde bir dış açının ölçüsü 
60 derece olup tüm dış açıların toplamı 360 derecedir.

Karıncanın Olası Yol İstikametleri Evet / Hayır

1. Eğer karınca, her seferinde doğrusal olarak 15 cm gittikten sonra 60 derece yerine 
45 derecelik bir açı ile sürekli aynı yöne dönerek  hareket etseydi yine başladığı nok-
taya dönebilir miydi?

2. Eğer karınca, her seferinde doğrusal olarak 15 cm gittikten sonra 60 derece yerine 
50 derecelik bir açı ile sürekli aynı yöne dönerek  hareket etseydi yine başladığı nok-
taya dönebilir miydi?

3. Eğer karınca, her seferinde doğrusal olarak 15 cm yerine 20 cm gittikten sonra 60 
derecelik bir açı ile sürekli aynı yöne dönerek hareket etseydi yine başladığı noktaya 
dönebilir miydi?

1. Aşağıdaki tabloda bulunan soruları arkadaşlarınızla tartışarak cevaplayınız.

2. Karıncanın bahsi geçen ilk durumu ile yukarıdaki tabloda yer alan 1 ve 3. durumda hareketini ta-
mamladığında ortaya çıkan geometrik şeklin hem kenar uzunlukları hem de iç ve dış açıları kendi 
aralarında birbirine eşit olmaktadır. Bu nedenle karıncanın hareketi ile çizdiği geometrik şekil bir 
düzgün çokgen oluşturmaktadır. 

  Buna göre verilen bilgilerden hareketle "düzgün çokgen" kavramını tanımlayınız.

 Düzgün Çokgen:

 

GEOMETRİ>Dörtgenler	ve	Çokgenler	>	Çokgenler	
Düzgün	Çokgen	
Problem	Çözme
İlişkilendirme

KARINCANIN	YÜRÜDÜĞÜ	YOL	DÜZGÜN MÜ? 20	

Bu	çalışma	sonucunda	öğrenciler	düzgün çokgen		kavramını	öğrenir.

1	
3.	

1.Yönerge:		Metin ve görsellerden yararlanarak	soruları cevaplayınız.	

Bir karınca,	düz	bir zeminde belli bir doğrultuda	15	cm	ilerledikten sonra	
yürüdüğü	istikametten	saatin	dönüş	yönünün	tersi	istikametine,	
doğrultusunu 60	derece	değiştirerek	yoluna	devam etmektedir.	

15	cm	daha	ilerledikten	sonra	yine	yürüdüğü	istikametten	saatin	dönüş	
yönünün	tersi	istikametine	doğru	1. görselde	olduğu	gibi	doğrultusunu	60	
derece	değiştirerek	yoluna	devam etmektedir.		

Aynı düzlem üzerinde, aynı	şekilde	sürekli 15	cm	gittikten sonra
doğrultusunu 60	derece, saatin	tersi yönünde	dönerek hareketini	devam
ettirdiğinde,	başladığı	yere	geri	döndüğü	gözlemlenmektedir.	

Karıncanın izlediği yol	işaretlenip çizildiğinde	2.	görselde	olduğu	gibi 6	
kenarlı, eşit	iç	ve	dış	açılara	sahip,	adına	düzgün	altıgen	dediğimiz düzg şekil	
şekil ortaya	çıkmaktadır.	Bu	şeklin	dışında	oluşan	60	derecelik açıların	altı
tanesi	de	toplamda	360	dereceye	karşılık gelmektedir.		

1.	Bu	bilgilerden	hareketle aşağıdaki tabloda	bulunan	soruları arkadaşlarınızla tartışarak	cevaplayınız.	

2.	Karıncanın bahsi geçen	ilk	durumu	ile	yukarıdaki	tabloda	yer	alan	1	ve	3.durumda	karınca,	hareketini
tamamladığında	 ortaya	çıkan	geometrik	şeklin	hem kenar uzunlukları	hem de	iç veya	dış bölgede oluşan	
açıları	eşit	olmaktadır.	Bu	nedenle	karıncanın hareketi ile	çizdiği	geometrik şekil bir düzgün	çokgen	
oluşturmaktadır.	

Buna	göre, verilen	bilgilerden	hareketle düzgün	çokgen	kavramını	tanımlayınız.	

………………………………	………………	…………	…………………	………………	……………	………………	…………………	
…………………………………	………………………	………………………	…………………	……………	……………………………	

Karıncanın Muhtelif	Yol	İstikametleri	 Evet	/	Hayır	

1.	Eğer	karınca,	her seferinde	15 cm gittikten	sonra 60 derece	yerine	45 derecelik bir açı ile	
sürekli aynı	yöne	dönerek hareket etseydi yine	başladığı yere geri dönebilir miydi?

2.	Eğer	karınca,	her seferinde	15 cm gittikten	sonra 60 derece	yerine	50 derecelik bir açı ile	
sürekli aynı	yöne	dönerek hareket etseydi yine	başladığı yere geri dönebilir miydi?

3.	Eğer	karınca,	her seferinde	15 cm yerine	20 cm gittikten	sonra 60 derecelik bir açı ile	
sürekli aynı	yöne	dönerek hareket etseydi yine	başladığı yere geri dönebilir miydi?

GEOMETRİ>Dörtgenler	ve	Çokgenler	>	Çokgenler	
Düzgün	Çokgen	
Problem	Çözme
İlişkilendirme

KARINCANIN	YÜRÜDÜĞÜ	YOL	DÜZGÜN MÜ? 20	

Bu	çalışma	sonucunda	öğrenciler	düzgün çokgen		kavramını	öğrenir.

1	
3.	

1.Yönerge:		Metin ve görsellerden yararlanarak	soruları cevaplayınız.	

Bir karınca,	düz	bir zeminde belli bir doğrultuda	15	cm	ilerledikten sonra	
yürüdüğü	istikametten	saatin	dönüş	yönünün	tersi	istikametine,	
doğrultusunu 60	derece	değiştirerek	yoluna	devam etmektedir.	

15	cm	daha	ilerledikten	sonra	yine	yürüdüğü	istikametten	saatin	dönüş	
yönünün	tersi	istikametine	doğru	1. görselde	olduğu	gibi	doğrultusunu	60	
derece	değiştirerek	yoluna	devam etmektedir.		

Aynı düzlem üzerinde, aynı	şekilde	sürekli 15	cm	gittikten sonra
doğrultusunu 60	derece, saatin	tersi yönünde	dönerek hareketini	devam
ettirdiğinde,	başladığı	yere	geri	döndüğü	gözlemlenmektedir.	

Karıncanın izlediği yol	işaretlenip çizildiğinde	2.	görselde	olduğu	gibi 6	
kenarlı, eşit	iç	ve	dış	açılara	sahip,	adına	düzgün	altıgen	dediğimiz düzg şekil	
şekil ortaya	çıkmaktadır.	Bu	şeklin	dışında	oluşan	60	derecelik açıların	altı
tanesi	de	toplamda	360	dereceye	karşılık gelmektedir.		

1.	Bu	bilgilerden	hareketle aşağıdaki tabloda	bulunan	soruları arkadaşlarınızla tartışarak	cevaplayınız.	

2.	Karıncanın bahsi geçen	ilk	durumu	ile	yukarıdaki	tabloda	yer	alan	1	ve	3.durumda	karınca,	hareketini
tamamladığında	 ortaya	çıkan	geometrik	şeklin	hem kenar uzunlukları	hem de	iç veya	dış bölgede oluşan	
açıları	eşit	olmaktadır.	Bu	nedenle	karıncanın hareketi ile	çizdiği	geometrik şekil bir düzgün	çokgen	
oluşturmaktadır.	

Buna	göre, verilen	bilgilerden	hareketle düzgün	çokgen	kavramını	tanımlayınız.	

………………………………	………………	…………	…………………	………………	……………	………………	…………………	
…………………………………	………………………	………………………	…………………	……………	……………………………	

Karıncanın Muhtelif	Yol	İstikametleri	 Evet	/	Hayır	

1.	Eğer	karınca,	her seferinde	15 cm gittikten	sonra 60 derece	yerine	45 derecelik bir açı ile	
sürekli aynı	yöne	dönerek hareket etseydi yine	başladığı yere geri dönebilir miydi?

2.	Eğer	karınca,	her seferinde	15 cm gittikten	sonra 60 derece	yerine	50 derecelik bir açı ile	
sürekli aynı	yöne	dönerek hareket etseydi yine	başladığı yere geri dönebilir miydi?

3.	Eğer	karınca,	her seferinde	15 cm yerine	20 cm gittikten	sonra 60 derecelik bir açı ile	
sürekli aynı	yöne	dönerek hareket etseydi yine	başladığı yere geri dönebilir miydi?

Görsel 1

Görsel 2

46
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2. Yönerge: Metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevap-
layınız. 

Aşağıda malzemeleri verilen etkinliği yaparak soruları cevapla-
yınız. 
Bu etkinlik için gerekli malzemeler şunlardır:
I. Her biri 20 cm uzunluğunda, uçları delik en az 20 adet metal 

ya da ahşap çubuk (Görsel 3).
II. Çubukların ucundaki deliklere girebilecek kalınlıkta, çubuk 

sayısı kadar vida ve somun (Görsel 4).
1. Üç çubuğu uçlarından ardışık olarak vida ve somunları kulla-

narak birleştirip kapalı bir geometrik şekil yapınız (Görsel 5).
Çizdiğiniz vidaları birer nokta olarak kabul ederek defterinize 
oluşturduğunuz geometrik şekli çiziniz (Çubukların kalınlıkları 
önemsenmeyecektir.). Elde ettiğiniz bu şekil bir düzgün çokgen 
belirtir mi?

2. Beş tane çubuğu uçlarından ardışık olarak birleştirip kapalı bir geometrik şekil yapınız (Görsel 6).
Çizdiğiniz vidaları birer nokta olarak kabul ederek defterinize oluşturduğunuz geometrik şekli çiziniz 
(Çubukların kalınlıkları önemsenmeyecektir.). Elde ettiğiniz bu şekil bir düzgün 
çokgen belirtir mi?

3) Çubuk sayılarını uç uca ekleyerek istediğiniz sayıda kenarı olan (beşgen 
altıgen, yedigen, sekizgen…) bir çokgen tasarlayınız. 

Yaptığınız bu geometrik şekillerin düzgün çokgen olmasını sağlayınız.   
Elde ettiğiniz çokgenlere "düzgün çokgen" denmesi için sahip olmaları gereken özellikleri yazınız.

Görsel 3

Görsel 4

Görsel 5

Görsel 6
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Çalışmanın Adı FİLOGRAFİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Köşegen kavramını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Çokgenler
Kavram : Köşegen
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıdaki metni okuyarak boşluğu doldurunuz.

 

Köşegen: 

Filografi, ahşap zemin üzerine çiviler çakılıp çivilerin ara-
sından çeşitli renklerde ipler veya teller geçirilerek değişik 
desen ve motifler oluşturma sanatıdır. 
Bu el sanatı Orta Doğu'da doğmuş, Avrupa'dan Uzak Do-
ğu’ya kadar yayılmış ancak yapımının zor olduğu düşünce-
siyle yok olmaya yüz tutmuştur. 
Filografi çalışması yapmak isteyen Furkan, ahşap zemin 
üzerine bir sekizgen çizmiş ve bu sekizgenin bütün köşeleri-
ne çivi çakarak motifini yapmaya başlamıştır. Ardışık çivilerin 
etrafını siyah iplik kullanarak sırayla dolaşmış ve sekizgenin 
kenarlarını oluşturmuştur. Kırmızı iplik ile motifini yapmaya 
devam eden Furkan, bir köşedeki çividen başlayıp bu köşeye 
komşu olmayan köşelerdeki çivilerden ipini geçirmiştir. Son-
rasında aynı işlemi yeşil ve mavi iplerle devam ettiren Furkan desenini tamamlamıştır. Furkan’ın çaktığı 
çivilerin genişliği önemsenmeksizin çakıldığı noktalar A, B, C, D, E, F, G ve H şeklinde ifade edilmek üze-
re siyah iplerle bu noktaları kullanarak oluşturulan [AB], [BC], [CD], [DE], [EF], [FG], [GH] ve [HA] birer 
kenar belirtmektedir. Kırmızı, yeşil ve mavi iplerle komşu olmayan köşelerin birleştirilmesiyle oluşturulan 
[AC], [AD], [AE], [AF],  [AG], [BD], [BE], [BF], [BG], [BH], [CE], [CF], [CGI, [CH], [DF], [DG], [DH], [EG], 
[EH] ve [FH] birer köşegendir.
Verilen bilgilerden hareketle "köşegen" kavramını tanımlayınız.

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen çokgenlerin herhangi bir köşesini seçiniz. Seçtiğiniz köşeden en     
 fazla kaç farklı köşegen çizebileceğinizi ilgili yerlere gerekçesiyle birlikte yazınız.

Çokgen  Bir Köşeden Çizilebilecek Farklı Köşegen Sayısı / Gerekçesi 

A

B

C

D

A

B

C

D

H

G

F

E

A

B

C D

F

E
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A

B C

B

C

D

F

A K

I

G

H

E
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3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Çokgenler
Kavram : Köşegen
Genel Beceriler : Matematik Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı HAVUZ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Köşegen kavramını tanımlayabilme.

Yukarıdaki görselde beşgen şeklinde bir havuz verilmiştir. Havuzun A, B, C, D ve E köşelerinde bulunan 
yüzücüler, bulundukları noktaya komşu olan köşeler dışında bir köşe seçerek en kısa yoldan bu köşeye 
yüzmektedirler.

1. Yönerge: Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıda verilen beşgen üzerinde A, B, C, D ve E noktalarında bulunan yüzücülerin izleyebileceği 
doğrusal yolları örnekteki gibi çizerek gösteriniz.

2. Havuzun şekli dörtgen ya da altıgen olsaydı aynı koşullar altında çokgenlerin köşelerinde bulunan 
yüzücülerin hangi doğrusal yolları izleyebileceğini çizerek gösteriniz. 

A

EB

DC

A

EB

DC

Görsel 1

48



MATEMATİK 10  
Kavram Öğretimi

96

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Çizdiğiniz doğru parçaları verilen çokgenlerin köşegenleridir.

Yönergede verilen bilgilerden hareketle "köşegen" kavramının tanımını yapınız.

 Köşegen:   

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşı-
sına “Y” yazınız.

İfadeler D/Y

Üçgenin köşegeni yoktur.

Dikdörtgende 4 tane köşegen çizilebilir.

ABCD dörtgeninde B ve C köşelerinin birleştirilmesi ile köşegen oluşur.

Bir çokgenin köşegenleri doğru parçası belirtir.

Çokgenin ardışık köşelerini birleştiren doğru parçaları çokgenin kenarlarıdır.

48

Hazırlayan: Dilek TEKER
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Çalışmanın Adı DÖRTGEN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dörtgen, dışbükey dörtgen ve içbükey dörtgen kavramlarını açıklayabilme.

Gerekli Malzemeler: Cetvel ve Renkli Keçeli Kalemler

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Dörtgenler ve Özellikleri 
Kavram : Dörtgen, Dışbükey Dörtgen ve İçbükey Dörtgen
Genel Beceriler : Matematik Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Görselleştirme Becerisi

Türkiye’de bulunan havalimanlarını gösteren yukarıdaki harita, havalimanlarının bulunduğu şehirlerin 
üzerine uçak sembolü konularak gösterilmiştir. 
Aşağıdaki tabloda bir kargo şirketine ait uçaklar ve bu uçakların uğradıkları şehirler sırası ile verilmiştir. 
Tabloda verilen bilgileri kullanarak harita üzerinde yer alan her uçak sembolünün baş kısmı bir nokta 
kabul edilmek üzere her rotada verilen şehirleri bir cetvel ve renkli keçeli kalem kullanarak sırasıyla 
birleştiriniz.
Burada işaretlediğiniz noktalardan herhangi üçünün doğrusal olmadığı bilinmektedir.

1. Tabloda verilen noktaları harita üzerinde ardışık olarak birleştirerek oluşturduğunuz şekillerden 
dört kenarlı ve kapalı olanları kırmızı kalemle yuvarlak içine alınız.

2. Oluşan şekillerin kenar sayılarını ve bu şekillerin oluşturduğu bölgelerin açık veya kapalı olma 
durumlarını aşağıdaki tabloda verilen yerlere yazınız.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Uçak 
No: Uçakların Uğradığı Şehirler Oluşan Şeklin 

Kenar Sayısı
Açık Bölge/Kapalı 

Bölge

1 Kütahya-Denizli (Çardak)-Konya-Eskişehir-Kütahya

2 Kayseri-Adana-Kahramanmaraş-Sivas-Kayseri

3 Ankara-Amasya-Çorum-Kastamonu-Ankara

4 Tekirdağ (Çorlu)-İstanbul(Sabiha Gökçen)-Bilecik-Balıke-
sir(Edremit)-Çanakkale-Tekirdağ (Çorlu)

5 Trabzon-Erzincan-Bingöl-Erzurum-Ağrı-Trabzon

6 Gaziantep-Şanlıurfa-Elazığ-Malatya-Adıyaman

49



MATEMATİK 10  
Kavram Öğretimi

98

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

3. Harita üzerinde birleştirdiğiniz dört farklı noktanın herhangi üçü aynı doğru üzerinde olsay-
dı dört kenarlı ve kapalı bir şekil çizebilir miydiniz? Deneyerek bulduğunuz sonucu yazınız.

 Yönergede verilen bilgilerden hareketle "dörtgen" kavramını tanımlayınız.

Dörtgen: 

 Verilen bilgilerden hareketle "dışbükey dörtgen" ve "içbükey dörtgen" kavramlarını tanımlayınız.

Dışbükey Dörtgen: 

İçbükey Dörtgen: 

Haritada yapmış olduğunuz çizimler sonucu kırmızı kalem ile yuvarlak içine aldığınız şekillerin her biri 
birer dörtgen iken diğer çizdiğiniz şekiller dörtgen değildir.

Çizdiğiniz dörtgenlerin iç açılarını inceleyerek 180 dereceden büyük ya da küçük olma durumlarına 
göre kıyaslayınız. Her dörtgen için tüm iç açılar incelendiğinde 1 ve 2 numaralı uçaklar için çizdiğiniz 
dörtgenler dışbükey dörtgen belirtirken 3 numaralı uçak için çizdiğiniz dörtgen içbükey dörtgen belirt-
mektedir.

2. Yönerge: Verilen görsellerden yararlanarak tarif edilen geometrik şekillerden hangilerinin dörtgen, 
hangilerinin dışbükey dörtgen ve hangilerinin iç bükey dörtgen olduğunu aşağıda verilen 
boşluklara yazınız.

Görsel 1: Şekildeki resim çerçevesi-
nin temsil ettiği geometrik 
şekil

Görsel 4:  Kırmızı renkli bölgenin 
temsil ettiği geometrik 
şekil

Görsel 5: Şekildeki havuzun çevre-
sinin temsil ettiği geomet-
rik şekil

Görsel 2: Arı peteğini oluşturan her 
bir gözeneğin çevresine 
ait geometrik şekil

Görsel 3:  Kırmızı renkli bölgede 
gözüken geometrik şekil
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Hazırlayan: Zeynep ERDOĞAN

Dörtgen: 

Dışbükey Dörtgen: 

İçbükey Dörtgen: 
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Çalışmanın Adı DÖRT DÖRTLÜK DÖRTGEN TARLA   20 dk.

Çalışmanın Amacı İçbükey (konkav) ve dışbükey (konveks) dörtgen kavramlarını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Dörtgenler ve Özellikleri
Kavram : Dörtgen, İç Bükey (Konkav) Dörtgen, Dış Bükey (Konveks) Dörtgen  
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Ahmet kendisine miras kalan, hiç görmediği, yıllardır ekilip biçilmeyen tarlayı görmek için köyüne 
gider. Uçsuz bucaksız arazide neresinin kendine ait olduğunu bilmediğinden bir harita mühendisine 
danışır. Mühendis arazide ölçümler yapar. Ölçümler sonucunda herhangi üçü aynı doğrultuda olma-
yan 4 farklı noktayı Şekil 1’deki gibi işaretler ve bu noktalara beton direkler diker. Direklerin üstüne 
sırasıyla A, B, C, D harflerini yazarak bu direklerin arsanın köşeleri olduğunu söyler. Ahmet bir kö-
şeden başlayarak sırasıyla ardışık direkleri doğrusal olarak tel ile birleştirir. Ardından bu tel boyunca 
tel örgü ile etrafını çevreleyerek Şekil 2’deki gibi kapalı bir alan oluşturmak suretiyle tarlasına yabani 
hayvanların girişini engeller. Çevreleme işlemi sonunda Ahmet, tabanı dörtgen bir tarlaya sahip ol-
duğunu görür.

Şekil 1 Şekil 2

1. Yönerge: Verilen metni okuyarak ilgili boşlukları doldurunuz.

● ●

● ●

B C

DA

● ●

● ●

B C

DA

Yukarıdaki bilgilerden hareketle "dörtgen" kavramının tanımını yapınız.
Dörtgen: 

 

Ahmet, tarlaya iki farklı ürün ekmek için tarlayı Şekil 3’teki 
gibi iki farklı dörtgensel alana ayırdıktan sonra dörtgensel 
alanların ortak köşelerinden biri olan E noktasına su ku-
yusu açacaktır. Oluşturulan dörtgensel alanlara karşılıklı 
köşeleri birleştirerek ayrı ayrı sulama hattı çekmiştir. Ah-
met’in Şekil 4’teki dörtgensel alan için çektiği iki sulama 
hattı da AECB dörtgeni içinde kalırken Şekil 5’teki dört-
gensel alan için sulama hatlarından bir tanesinin AECD 
dörtgeni dışında kaldığını ve tarlasını sulamadığını fark 
etmiştir.

Şekil 3

● ●

● ●

B C

DA

E
●
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●
B C

A

●

●

E
●

●

●

C

DA
●

E●

Ahmet’in tarlasındaki alanları ve kırmızı çizgilerle belirlenen sulama kanallarının yerlerini veren görsel-
lerden Şekil 4’teki tarla parçası "dışbükey (konveks) dörtgen" iken Şekil 5’teki tarla parçası "içbükey 
(konkav) dörtgen"dir.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle dışbükey (konveks) dörtgenin ve içbükey (konkav) dörtgenin tanımlarını 
yapınız.

İçbükey (Konkav) Dörtgen:

 

Dışbükey (Konveks) Dörtgen:

 

Şekil 4 Şekil 5

2. Yönerge: Verilen metni okuyarak ilgili boşlukları doldurunuz.

Aşağıdaki numaralandırılmış geometrik şekillerden dörtgen olanları belirleyerek bu dörtgenin içbükey 
(konkav) dörtgen mi yoksa dışbükey (konveks) dörtgen mi olduklarını; dörtgen olmayan geometrik şekil-
lerin dörtgen olmama nedenlerini altlarındaki boşluklara yazınız.

50

Hazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL 

Şekil 1

Şekil 5

Şekil 2

Şekil 6

Şekil 3

Şekil 7

Şekil 4

Şekil 8
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3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Dörtgenler ve Özellikleri
Kavram : Çevre
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı ÇEVRE HESAPLAMA   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çevre kavramını açıklayabilme.

Matematik dersinde geometrik şekillerin çevre uzunluklarının hesaplanması konusunu işleyen Yasemin 
Öğretmen, öğrencilerden sınıftaki tahtanın çevre uzunluğunu herhangi bir nesneyi ölçüm birimi olarak 
kullanıp hesaplamalarını istemiştir. Yasemin Öğretmen ölçümün yapılabilmesi için uyulması gereken 
kuralları aşağıdaki gibi belirlemiştir:

Görsel 1’deki tahtanın çevre uzunluğunu hesaplamak için Mert kalemini, Simay ise kitabını kullanmaya 
karar vermiştir. Kuralları uygulayarak yaptıkları ölçümün sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir:

1. Yönerge: Aşağıdaki metni okuyarak soruları yanıtlayınız.

• Ölçüm birimi olarak uzunluk niteliği olan bir nesnenin belirlenmesi,
• Ölçüm birimi olarak kullanılacak nesne ile tahtanın kenarının başlangıç noktalarının hizalanması,
• Nesnenin tahtanın kenarı üzerinde o kenarı tamamen kaplayana kadar yinelemeye tabi tutulması,
• Ölçüm birimi olarak kullanılacak nesnenin ardı ardına yinelenmeleri arasında hiç boşluk kalmaması ve
• Başlangıç noktasına varıldığında ölçümün sona ermesi.

Mert Simay

50 birim kalem 30 birim kitap

1. Görsel 1’de verilen tahtanın çevre uzunluğunun Mert’in ölçme birimi olarak seçtiği kalemin uzunlu-
ğunun kaç katı olduğunu yazınız.

 

Görsel 1

Mert Simay
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 Çevre: 

2. Yönerge: Görsel 2’de verilen geometrik şekillerin kenar uzunlukları farklı birimlerde verilmiştir. Çevre 
uzunluklarını, verilen birimler cinsinden altlarında bırakılan boşluklara yazınız.

Z [ \] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Z

[

\

]]
]]]
]]
]]]

1 cm

1 cm

Z [ \] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Z

[

\

]]
]]]
]]
]]]

1 birim

1 birim

Çevre 1= .............

Çevre 3= .............

Çevre 2 = .............

Çevre 4= .............

10 dm 10 dm

10 dm

Z [ \] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Z

[

\

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Z

[

\

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

)

)1 mm
1 mm

2. Görsel 1’de verilen tahtanın çevre uzunluğu, Simay’ın ölçme birimi olarak seçtiği kitabın uzunluğu-
nun kaç katıdır?

 

3. Görsel 1’de verilen tahtanın çevre uzunluğunu hesaplamak için Mert ve Simay’ın farklı birimler kul-
lanarak yaptığı ölçümlerin sonuçlarını karşılaştırarak yorumlayınız.

 
 

Görsel 2

Tahtanın çevre uzunluğunun ölçümü yapılırken başlangıç ve bitiş noktaları seçilerek bu noktalar arasın-
daki mesafe hesaplanmıştır. Bu miktarın ölçüsü tahtanın çevre uzunluğunu verir. Bir başka ifadeyle, ölçü 
birimi olarak kullanılan nesnenin yinelenme sayısı tahtanın çevre uzunluğunu vermektedir. Bu bilgiler-
den hareketle "çevre" kavramının tanımını yapınız.

51

Hazırlayan: Yasemin YARDIM
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Çalışmanın Adı ALAN BİRİMİNDEN ALANA   15 dk.

Çalışmanın Amacı Alan kavramını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Dörtgenler ve Özellikleri
Kavram : Alan
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi, Görselleştirme Becerisi

İnsanoğlu tarih boyunca çeşitli ölçü birimleri kullanmıştır. Bu birimler, sahip olduğumuz nesnelerin 
miktarlarını belirleyebilmek ya da sayısal olarak ifade edebilmek için belirlenen “belli kabuller” sonrası 
ortaya çıkmıştır.
Satın alınacak bir tarlanın yüzey ölçümünü belirlemek, verilen geometrik cisimleri yüzey ölçüm büyük-
lüğü yönünden karşılaştırmak için bu yüzeylerin ölçüm miktarlarını sayısal olarak ifade etme gerek-
sinimi duyulmuştur. Bu ihtiyaç sonrası “alan” kavramı geliştirilmiştir. Bu sayede düzgün bir geometrik 
şekle sahip olan ve olmayan yüzeylerin ölçümlerini de sayısal olarak ifade etmek kolay hâle gelmiştir.
Verilen iki boyutlu bir geometrik şeklin alanını ve üç boyutlu geometrik cisimlerin yüzeylerinin alan-
larını hesaplamak için öncelikle bir “alan birimi” belirlenir. Bu birim, kenar uzunlukları 1 birim olarak 
belirlenmiş kare olarak kabul edilir. Belirlenen bu birim alan, 1 birimkaredir (1 𝑏𝑟2). Verilen geometrik 
şekiller birim olarak belirlenen bu karelere ayrılır ve karelerin toplam sayısı verilen geometrik şeklin 
alanı olarak ifade edilir.

Şekil 1’de verilen eş dikdörtgenlerin alanlarını hesaplamak için ilk olarak uzunluk birimi “a” seçil-
miştir. Böylece şekil üzerinde turuncu ile gösterilen birim alandan (1 a2) toplam ....... tane vardır. 
Yani verilen dikdörtgenin alanı ……. dir. Uzunluk birimi olarak “b” alınırsa aşağıdaki şekilde yeşil 
renk ile gösterilen kare, birim alan (1 b2) olacaktır. Yani verilen dikdörtgenin alanı, yeşil ile gösteri-
len birim alandan ....... tane olduğu için ……. olarak bulunur.

Geometrik şekillerin yüzey alanı ölçümlerini belirleyebilmek için uygun birim alanı seçilerek tüm 
yüzey boşluk kalmayacak şekilde kaplanır. Sonra da bu alan, birim alanların sayısı bulunarak sayı-
sal olarak ifade edilir. Fakat bu işlem zaman alır ve bu işlemin bazı yüzeylerde kullanılması güçtür. 
Bunun için alan formülleri geliştirilmiştir.

Yönerge: Aşağıda verilen metni okuyarak soruları yanıtlayınız.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak "alan" kavramını tanımlayınız.

1. Aşağıda verilen paragraftaki boşlukları Şekil 1’i dikkate alarak uygun ifadelerle doldurunuz.

Alan:

{

{{
{{

1 b1 a

1 a

1 b {

Şekil 1
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2. Şekil 2’de verilen ABC üçgeninin alanını Şekil 3’ü dikkate alarak alan birimi olan b2 cinsinden he-
saplayınız (Şekil 3’te verilen üçgenlerin ikisinin de alanlarının aynı olduğuna dikkat ediniz.).

3. Şekil 4’te verilen geometrik şeklin alanını birimkare (br2) cinsinden hesaplayınız.

Şekil 4

{1 br
1 br{

7 
b

A

B C
12 b
Şekil 2 Şekil 3
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Hazırlayan: Dr. Selim ÇOBANOĞLU
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Çalışmanın Adı ÜÇGENLERİ YAMULTALIM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Yamuk ve yamukta orta taban kavramlarını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Çokgenler
Kavram : Yamukta Orta Taban
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Türk Dil Kurumunun internette yer alan sözlüğünde "yamuk" kelimesi için verilen üç anlam aşağıda 
verilmiştir (https://sozluk.gov.tr/):
1. sıfat Bir yana doğru eğik olan.
2. sıfat, mecaz Sözünden dönen, yanlışlık yapan (kimse).
3. isim, mecaz Birine karşı yanlış davranma.
Verilen anlamların dışında matematikte yamuk kelimesinin özel bir tanımı da mevcuttur. Bu tanıma 
ulaşmak için aşağıdaki yönergeleri inceleyiniz.

1. Yönerge: Verilen bilgi ve görsellerden yararlanarak ilgili boşlukları doldurunuz.
Aşağıda Görsel 1'de farklı özelliklere sahip 5 üçgene yer verilmiştir.

Görsel 2'de bu üçgenler, taban kenarlarına paralel olacak şekilde herhangi bir yerinden kesilmektedir.

Görsel 3'te kesimden sonra elde edilen dörtgenler görülmektedir.

Yapılan işlemler sonucunda oluşan şekillerin nasıl adlandırılabileceğini ve bu şekillerin ortak özellikleri 
hakkında neler söylenebileceğini yazınız.

A

A

G G G G G

D

D

H H H H H

K

K

P

P

X

X

B

B

B

E

E

E

L

L

L

R

R

R

Y

Y

Y

C

C

C

Dik üçgen

Dik üçgen

Geniş açılı üçgen

Geniş açılı üçgen

Eşkenar üçgen

Eşkenar üçgen

İkizkenar üçgen

İkizkenar üçgen

Dar açılı çeşitkenar üçgen

Dar açılı çeşitkenar üçgen

F

F

F

M

M

M

S

S

S

Z

Z

Z

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3
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Üçgenlerin Görsel 2'de belirtildiği şekilde kesilmeleri  sonucu,  Görsel 3'teki dörtgenler oluşmuştur. Bu 
dörtgenlerin alt ve üst tabanları paralel durumdadır. Elde edilen bu 5 şeklin her biri yamuktur.
Yönergede verilen bilgilerden hareketle "yamuk" kavramını tanımlayınız.
Yamuk: 

2. Yönerge:  Verilen bilgi ve 
gösrelleri inceleyerek boşluğu 
doldurunuz.
Öncelikle 1. Yönerge'de elde 
edilen yamuklardan herhangi 
biri, örneğin GLMH yamuğu se-
çilir. Görsel 4'te görüldüğü üzere bu yamuğun paralel olan kenarları üst üste gelecek şekilde katlanır. 
Katlanan bu kanat açılır ve oluşan kat izi, bir çizgiyle belirginleştirilir. Çizilen bu [I J], alt ve üst taban-
lara paraleldir. Aynı zamanda I, [GL] nin; J ise [HM] nin orta noktasıdır. Dolayısıyla oluşturulan [I J] ye 
GLMK yamuğunun "orta tabanı" denir.
1. Yönerge'deki her bir yamuk üzerinde sırasıyla yukarıdaki aşamalar uygulandığında sonuç, Görsel 
5'teki gibi olacaktır.

3. Yönerge:  Aşağıda birimkareli kâğıda çizilmiş 12 farklı şekilden yamuk olanların üzerindeki boşluğa   
“√” sembolü koyunuz.

2. Yönerge'de belirtilen aşamalardan hareketle yamukta "orta taban" kavramının tanımını yapınız.
Orta Taban:   

Görsel 4

G
I J

GG HHH

LLL MMM

G G G G GH H H H H

B E L R YC F M S Z
Görsel 5

I J I J I J I J I J
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Hazırlayan: Erol TOSUNER
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Yukarıda verilen bilgilerden hareketle "orta taban" kavramını tanımlayınız.
Orta Taban:  

Çalışmanın Adı RUHUMUZUN GIDASI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Yamukta orta taban kavramını açıklayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Özel Dörtgenler
Kavram : Yamukta Orta Taban
Genel Beceriler : Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

İnce saz çalgılarından biri olan kanun imalatı yapan Atakan 
Usta üretim için sırasıyla malzeme temini, çizim, kesme 
ve montaj aşamalarını takip etmektedir. Malzemeleri temin 
eden Atakan Usta 2. aşama olarak imal edeceği kanunun dik 
yamuk şeklinde olan gövdesinin taslak çizimini taban uzun-
lukları 15 cm ve 51 cm, yan kenar uzunlukları ise 48 cm ve 
60 cm olarak Şekil 1’deki  gibi yapıyor.
Usta, gövdeyi sağlamlaştırmak amacıyla Şekil 2’deki  gibi 

eşit aralıklarla tabana paralel olarak üç çıta monte etmeyi planlamaktadır. Bu çıtaların uzunluklarını 
doğru hesaplayıp ona uygun kesim yaparak malzemeyi israf etmek istememektedir (Hesaplamalar 
yapılırken çıtaların kalınlıkları ihmal edilecektir.).
Uzunlukları 48 cm ile 60 cm olan ve dik yamuğun yan kenarlarını oluşturan çıtalar dört eşit parçaya 
bölecek şekilde noktalar işaretlenmekte ve bu noktalar isimlendirilip yan kenarlar üzerinde karşılıklı 
gelen noktalar birleştirilerek Şekil 3 elde edilmektedir.

1. Yönerge: Aşağıda yamukta orta taban ile ilgili verilen metni okuyarak soruları yanıtlayınız.

Yukarıda verilen sorular için bulduğunuz sonuçları arkadaşlarınızın bulduğu sonuçlar ile karşılaştırınız.  
Bulduğunuz bu doğru parçalarından [KL] nın ABCD yamuğunun, [MN] nın KLCD yamuğunun ve [PR] 
nın ABLK yamuğunun alt ve üst tabanlarına paralel ve eşit uzaklıkta olduğunu fark ettiniz mi? [KL], 
ABCD yamuğunun; [MN], KLCD yamuğunun ve [PR], ABLK yamuğunun orta tabanı durumundadır.  

Şekil 2

D

M N

K L

P R

A B

C

Şekil 1

15

48 60

D

A B

C D

M N

K L

P R

A B

C

Şekil 3

1. Şekil 3’teki yamuğun paralel olmayan kenarları üzerinde belirlenen M, K, P, N, L ve R noktaların-
dan herhangi birinin yerinin yanlış belirlenmesi hâlinde ortaya çıkacak durumu değerlendiriniz.
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Şekil 3’e göre AD6 @ , [BC ] nın orta noktalarını belirleyerek bu noktaların birleştirilmesiyle oluşan 
doğru parçasının adını yazınız.
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Şekil 3’e göre KLCD ve ABLK yamuklarının yan kenarlarına ait orta noktaların birleştirilmesiyle 
oluşan doğru parçalarının adını yazınız.
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Görsel 1: Kanun

54



MATEMATİK 10  
Kavram Öğretimi

108

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

2. Yönerge: Aşağıda verilen şekle göre  tabloyu doldurunuz.

İfadeler D/Y

EFCD yamuğunda [KL] alt ve üst tabana eşit uzaklıktadır.

ABLK yamuğunda [EF] orta tabandır.

ABCD yamuğunda [KL] orta tabandır.

ABCD yamuğunda AB DC'6 6@ @ , DK KE EA= =  ve CL LF FB= =  dur. Verilenlere göre tab-
lodaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız. 

D

K L

E F

C

A B
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Hazırlayan: Mehmet MAVİŞ 
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Çalışmanın Adı PERSPEKTİF   20 dk.

Çalışmanın Amacı İkizkenar yamuk ve dik yamuk kavramlarını açıklayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMERTRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Özel Dörtgenler
Kavram : İkizkenar Yamuk, Dik Yamuk
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Modelleme Becerisi

Ahmet’in evinde üst tablasının karşılıklı kenarları birbirine pa-
ralel ve eşit uzunlukta olan dörtgen biçiminde bir masa bu-
lunmaktadır. Ahmet bu masanın herhangi bir kenarının orta 
noktasının hizasında durup masayı görselde görüldüğü gibi 
perspektif olarak resim kâğıdına çizmiştir. Ahmet birbirine pa-
ralel olan kenarların uzunluğunun eşit olduğunu farkındadır. 
Fakat çizdiği resimde, karşısında durduğu kenarların farklı 
uzunlukta olduğu dikkatinizi çekmiştir.
Sizin de günlük yaşantınızda bu ve buna benzer olaylar dikka-
tinizi çekmiştir. Perspektif, bakış açısı anlamına gelmektedir.

1. Yönerge: Aşağıda verilen metinden ve görselden yararlanarak boşlukları doldurunuz.

Görselde verilen ABK üçgeni ikizkenar üçgen olduğundan benzerlik kuralları gereği ABCD yamuğu bir 
ikizkenar yamuk olmaktadır. Verilen bilgilerden hareketle "ikizkenar yamuk" kavramının tanımını yapınız.

Görselde verilen EGBC yamuğu dik yamuktur. Verilen bilgilerden hareketle "dik yamuk" kavramını ta-
nımlayınız.

İkizkenar Yamuk:

 

Dik Yamuk:

 

C

BA

D

ᵅᵅ

ᵝᵝ

2. Yönerge: Şekilde verilen ABCD ikizkenar yamuk ile ilgili tabloda verilen ifadelerden doğru olanların 
karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

İfadeler D/Y

AD BC=

180+ =a b
%

a açısı geniş açı ise b açısı da geniş açıdır.
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Hazırlayan: Süleyman DOĞAN
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Çalışmanın Adı YASTIK SÜSLEME   20 dk.

Çalışmanın Amacı Paralelkenar kavramını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Özel Dörtgenler
Kavram : Paralelkenar
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Beste Hanım, Şekil 1’de verilen ABCD dörtgeni şeklindeki bir kumaş parçasından yastık yüzü 
dikecektir. İlk olarak [AB] nı, A ile B köşeleri üst üste gelecek şekilde katlayarak orta noktası olan L 
noktasını işaretlemiş, aynı yöntemle [BC], [CD] ve [DA] kenarlarının orta noktaları olan M, N ve K 
noktalarını da belirlemiştir. Belirlediği L, M, N ve K orta noktalarını ardışık olacak şekilde cetvel yar-
dımıyla çizerek birleştirmiş ve Şekil 2’de verilen KLMN dörtgenini oluşturmuştur. Bu KLMN dörtgeni-
ni makasla keserek çıkarmış, KLMN dörtgeninde [KM] ve [LN] köşegenlerinin kesiştiği yeri belirleyip 
tam bu noktaya Şekil 3’teki gibi bir yıldız motifi işlemiştir. Beste Hanım, yıldız motifinin işlendiği 
noktanın köşegenin orta noktası olduğunu görmüştür.

Şekil 3’te verilen KLMN dörtgeni bir paralelkenardır. Yukarıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlardan hareketle
paralelkenarın özelliklerini belirleyip elde ettiğiniz çıkarımlara göre "paralelkenar" kavramını tanımlayınız.

A A

K K

L L

M M

N N

B B

C C

D D

Paralelkenar:

  

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

1. [KN] ile ADC ve [LM] ile ABC arasındaki ilişkiye dikkat ederek [KN] ve [LM] nın uzunluk ve doğrul-
tuları ile ilgili ne söylenebileceğini yazınız.

 

1. Yönerge: Metinde verilen bilgilerden yararlanarak Şekil 2 üzerinde eşit uzunlukları gösterip [AC] ve 
[BD] köşegenlerini çizerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2. [KL] ile ABD ve [NM] ile BCD arasındaki ilişkiye dikkat ederek [KL] ve [NM] nın uzunluk ve doğrul-
tuları ile ilgili ne söylenebileceğini yazınız.
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İfadeler D/Y

Bir paralelkenarda ardışık köşelerdeki iç açıların ölçüleri toplamı 180° dir.

Paralelkenarın herhangi bir köşegeni paralelkenarın alanını iki eşit alana böler.

Bir paralelkenarın iç açıları ölçüleri toplamı 540o dir.

İfadeler Paralelkenar/Paralelkenar 
Değil

ABCD dörtgeni için O noktası köşegenlerin kesim noktası olmak üzere 
|AO|= 3 cm, |OC|= 3 cm, |DO|=2 cm |OB|= 2 cm dir.

KLMN dörtgeni için m(K)V = 60°,m( )LU  = 120°, m(M)W = 60°,m(N)W =120°

PRST dörtgeni için O noktası köşegenlerin kesim noktası olmak üzere 
|PO|= 3 cm, |OS|= 4 cm, |RO|=2 cm |OT|= 2 cm dir.

EFGH dörtgeni için m(E)V = 70°, m(F)V = 110°, m(G)W = 60°, m(H)W =120°

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D” yanlış olanların karşı-
sına “Y” yazınız.

3. Yönerge: Aşağıdaki tabloda çeşitli özellikleri verilen dörtgenlerin paralelkenar olup olmadığını karşı-
larındaki boşluklara yazınız.

56

Hazırlayan: Gülhan KIZIL
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3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Özel Dörtgenler
Kavram : Eşkenar Dörtgen
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı EŞKENAR DÖRTGEN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Eşkenar dörtgen kavramını tanımlayabilme.

1. Yönerge: Aşağıdaki görseller ve bilgilerden hareketle çubukların kalınlığını ihmal ederek soruları 
yanıtlayınız.

2. Görsel 3’te çubukların ardışık uçlarını birleştirerek elde ettiğiniz ABCD dörtgeninin kenar uzunluk-
ları, karşılıklı kenarları ve açıları arasındaki ilişkiyi “ ⊥ ”, “ // ” veya “ = ” sembollerinden uygun olanı 
kullanarak boşluklara yazınız.

1. Çubukların ardışık uçlarını ifade eden noktaları aşağıda verilen Görsel 3 üzerinde doğrusal olarak 
birleştiriniz. 

Görsel 1

Görsel 3

Görsel 2

Kuzey ve Ediz isimli iki kardeş, oyuncakçıdan mavi ve kırmızı renklerde, farklı uzunlukta lazer çubuklar 
almışlardır. Çubukların orta noktalarını Görsel 1’deki gibi belirledikten sonra bu orta noktaları Görsel 
2'deki gibi çakıştırarak çubukları dik bir şekilde kesiştirmişlerdir.

A

B

C

D
E

57
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Yukarıda oluşturduğunuz ABCD dörtgeninde [AC] ve [BD] farklı uzunluklara sahip köşegenler olup birbi-
rini dik ortalamaktadır. Yukarıda elde edilen özellikleri sağlayan dörtgene "eşkenar dörtgen" denmekte-
dir. Bu bilgilerden hareketle "eşkenar dörtgen" kavramını tanımlayınız.

Şekil 1’deki ABCD karesine bir miktar kuvvet uygulanarak bağlantı noktalarından esnetiliyor ve Şekil 
2’deki A'B'C'D' eşkenar dörtgeni elde ediliyor.

Buna göre aşağıdaki tabloda ABCD karesi ve A'B'C'D' eşkenar dörtgeni ile ilgili verilen ifadelerden 
doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

 Eşkenar Dörtgen: 

2. Yönerge: Aşağıdaki şekiller ile ilgili verilen bilgileri inceleyerek tabloyu doldurunuz.

A

B C

D A'

B' C'

D'

İfadeler D/Y

Kare ile eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları karşılıklı olarak birbirine eşittir.

Karenin köşegen uzunlukları ile eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları karşılıklı olarak eşittir.

Karenin iç açılarının ölçüleri ile eşkenar dörtgenin iç açılarının ölçüleri karşılıklı olarak birbirine eşittir.

Karenin ve eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine diktir.

Şekil 1 Şekil 2
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3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Özel Dörtgenler
Kavram : Dikdörtgen
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Günlük hayatınızda dikdörtgen şekli ile pek çok yerde 
karşılaşırsınız. Okulunuzdaki yazı tahtası, yazı tahtasının 
hemen üzerinde asılı duran bayrak ve Atatürk resmi, evi-
nizdeki dolaplar, pencereler ve kapı gibi birçok nesne dik-
dörtgen şeklindedir. 

1. Yönerge: Aşağıdaki görselleri inceleyiniz ve metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 2

Çalışmanın Adı DİKDÖRTGEN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dikdörtgen kavramını açıklayabilme.

Gerekli Malzemeler: Kalem, kâğıt

1. Görsel 2’de birimkareli kâğıt üzerinde verilen şekillerin 
kenar uzunluklarını birimkareler cinsinden belirleyiniz 
ve açı ölçülerini açıölçer kullanarak hesaplayınız. Sonra 
köşegenlerini çizerek köşegenlerin uzunluklarını yakla-
şık olarak bulunuz. Bulduğunuz ölçüleri Tablo 1’de uy-
gun yerlere yazınız.

1

3

2

4

1 No.lu Şekil 2 No.lu Şekil 3 No.lu Şekil 4 No.lu Şekil
Kısa Kenar Uzunluğu
Uzun Kenar Uzunluğu
Köşegen Uzunlukları
İç Açılarının Ölçüleri

Tablo 1

2. Tablo 1’de elde ettiğiniz sonuçları Tablo 2’de verilen ifadelerle karşılaştırınız. Sizin elde ettiğiniz 
sonuçlar ile Tablo 2’de verilen ifadeler arasında uygunluk gösteren şekil varsa Tablo 2’deki boşluğa 
şeklin numarasını yazınız.

İfadeler Şeklin Numarası

Tüm açıları 90° dir.

Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.

Köşegenleri eşit uzunluktadır ve birbirini ortalar.

Tablo 2

Bir geometrik şekil Tablo 2’de yer alan ifadelerin hepsini sağlıyorsa o geometrik şekil dikdörtgendir. Ve-
rilen bilgilerden hareketle "dikdörtgen" kavramının tanımını yapınız.

Görsel 1
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 Dikdörtgen: 

2. Yönerge: Görsel 3’te tangram parçaları ve bu parçalarla elde edilmiş bir kare verilmiştir. Bu parçaları 
kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Tangram
 Parçaları 

Görsel 3

1. Görsel 3’te verilen tangram parçalarından herhangi iki tanesini kullanarak dikdörtgen oluşturunuz.

2. Görsel 3’te verilen tangram parçalarından herhangi üçünü kullanarak dikdörtgen oluşturunuz.

3.  Görsel 3’te verilen tangram parçalarının tamamını kullanarak dikdörtgen oluşturunuz.

4.  Bu dikdörtgenleri oluştururken nelere dikkat ettiğinizi yazınız.
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Çalışmanın Adı TÜRK YILDIZLARI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dikdörtgen kavramını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Özel Dörtgenler
Kavram : Dikdörtgen
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Türk Yıldızları millî bayramlarda uçaklar ile akrobatik hareketler yapan bir gösteri grubudur. Bu uçaklar 
uçuş sırasında arkalarından renklendirilmiş ve yoğunlaştırılmış su buharı püskürtür. Bu sayede gökyü-
zünde renkli görüntüler oluşturulur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde gösteri yapan Türk Yıldızları'nı izlemeye giden Kerem, uçakları 
ve uçakların arkalarında bıraktığı duman izlerini gösteren iki farklı çizim yapmıştır. Görsel 1 ve Görsel 
2’de Kerem’in bu iki farklı çizimi verilmiştir.

Çizimlerdeki uçakların kuyruk kısmında bulunan ardışık noktalara Görsel 1’de A, B, C ve D, Görsel 2’de 
K, L, M ve N yazınız. Bu noktaları cetvel ve kalem yardımı ile birleştirerek dörtgenler oluşturunuz. Bu 
dörtgenlerin köşegenlerinin kesiştikleri noktalar sırasıyla T ve R noktaları olacaktır. 

Görsel 1’de A, T ve C noktaları ile B, T ve D noktaları doğrusal, TA TC=  ve T TB D= olur.

Görsel 2’de K, R ve M noktaları ile L, R ve N noktaları doğrusal, R RRK RL M N= = =  olur.

Görsel 1’de oluşturulan ABCD dörtgeninde TA TC=  ve T TB D=  olduğundan karşılıklı olan 
ABT ile CDT üçgenleri ve ADT ile BCT üçgenleri kenar-açı-kenar eşliğinden dolayı eş üçgenler olur. Bu 
nedenle ABCD dörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve paraleldir. Karşılıklı kenar uzunluk-
ları birbirine eşit ve paralel olan bu dörtgen "paralelkenar"dır.

1. Yönerge: Verilen görsel ve bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Görsel 1

T

Görsel 2

R

1. KLMN dörtgeninde oluşan üçgenlerin karşılıklı açı ölçülerini ve kenar uzunluklarını inceleyiniz. Bul-
duğunuz sonuçlara göre eş üçgenleri tespit ediniz. Bu dörtgenin bir paralelkenar olup olmadığını 
nedenleriyle yazınız.
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2. KLMN dörtgeninde eşit olan açıları harf ile ifade ediniz. Bu dörtgenin her bir iç açısının kaç derece 
olduğunu hesaplayarak yazınız. 

 

3. Aşağıdaki tabloda bazı özelliklere yer verilmiştir. ABCD paralelkenarı ve KLMN dörtgeninin tabloda 
yer alan özelliklerden hangilerine sahip olduğunu karşısındaki boşluğa “{ ” işareti koyarak belirtiniz. 

 

Özellikler Paralelkenar Dikdörtgen

Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve karşılıklı kenarları paraleldir.

Karşılıklı iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir.

Her bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir.

Köşegen uzunlukları eşittir.

 Görsel 2’ de oluşturduğunuz KLMN dörtgeni tabloda verilen dikdörtgene ait tüm özellikleri sağlıyor-
sa KLMN dörtgeni bir dikdörtgen belirtmektedir. 

 Verilen görseller ve bilgilerden hareketle "dikdörtgen" kavramını tanımlayınız.

 Dikdörtgen: 

2. Yönerge: Aşağıda yer alan bilgilerden doğru olanlarının karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” 
yazınız.

İfadeler D/Y

Her dikdörtgen aynı zamanda bir paralelkenardır.

Dikdörtgen aynı zamanda bir eşkenar dörtgendir.

ABCD bir dikdörtgen. |AB| = a, |BC| = b olmak üzere Alan(ABCD) = a.b dir.

Dikdörtgenin köşegenleri her zaman dik kesişir.
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1. Aşağıdaki tabloda b şekli ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların 
karşısına “Y” yazınız.

 

2. a, b ve c şekillerine birer örnek çiziniz.

Çalışmanın Adı HARİKA DÖRTGEN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kare kavramını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Özel Dörtgenler
Kavram : Kare
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

• Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralelkenar denir.
• Kenar uzunlukları eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir.
• Bütün açıları dik olan paralelkenara dikdörtgen denir.

Tanımları verilen paralelkenar, eşkenar dörtgen ve dikdörtgen arasındaki ilişki aşağıda Venn şeması 
üzerinde gösterilmiştir. Kümelerdeki elemanlar bulundukları bölgeye ait bir şekli temsil etmektedir.

1. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilere göre soruları yanıtlayınız.

İfadeler D/Y

Tüm açıları 90º dir.

Tüm kenarları birbirine eşittir.

Karşılıklı kenarları paralel değildir.

Hem dikdörtgen hem de eşkenar dörtgendir.

Paralelkenar

Dikdörtgen Eşkenar dörtgen

• a • b

• d

• c
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1) Paralelkenar ……………….. karedir.
2) Kare …..………. dikdörtgendir.
3) Dikdörtgen …….……. eşkenar dörtgendir.
4) Eşkenar dörtgen ………………… karedir.
5) Kare ……..…… paralelkenardır.

b şekli; paralelkenar, eşkenar dörtgen ve dikdörtgenin bütün özelliklerini taşır. Hem dikdörtgen hem 
eşkenar dörtgenin özelliklerini taşıyan şekillere kare denir.
Bu bilgilere göre kare tanımını yapınız.
Kare:

2. Yönerge: Aşağıdaki boşluklara “her zaman, bazen, hiçbir zaman” ifadelerinden uygun olanı yazınız.
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Hazırlayan: Volkan YILMAZ
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3.ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Özel Dörtgenler
Kavram : Deltoid
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı ORİGAMİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Deltoid kavramını tanımlayabilme.

1. Yönerge:  Verilen metinden ve görsellerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Rana, origami tekniğini kullanarak uçurtma yapmak istemektedir. Rana’nın uçurtmasının tabanını oluş-
turmak için izleyeceği adımlar sırasıyla aşağıda verilmiştir.

1. Adım: Önce kare biçiminde bir kâğıt alınır ve görseldeki gibi zemine 
yerleştirilir.

2. Adım: E noktası F noktası ile çakışacak biçimde AC köşegeni boyunca 
katlanır.

3. Adım: Katlanan kâğıt tekrar geri açılır.

4. Adım: FC ve EC kenarları AC köşegeni ile çakışacak şekilde içe doğru 
katlanır. Oluşan kat yerlerinin belirttiği doğru parçalarının AE ve 
AF kenarlarından geçtiği noktalar B ve D noktası olarak isimlen-
dirilir.

5. Adım: Kağıt, 4. adımda olduğu gibi tekrar katlanır. Hazır hâle gelen 
uçurtmanın ön tarafına ait yüzey ABCD dörtgeni şeklindedir.

Görsel 4

Görsel 5

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3
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2. Yönerge: Aşağıda yer alan görselde beş farklı desende seramik parçalarına yer verilmiştir. Bu seramik 
parçaları dik üçgen şeklinde olup farklı kenar uzunluklarına sahiptir. Mehmet bu seramik par-
çalarını aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde bir araya getirerek deltoid şekli elde etmek 
istemektedir. Bunun için farklı iki desen seçip her desenden iki parça kullanacaktır. Elinde 
yeterince seramik parçası bulunan Mehmet'in hangi desen grupları ile kaç farklı çeşitte deltoid 
şekli elde edebileceğini yazınız.            

Yukarıda verilen adımlara uygun olarak yapılan uçurtma yüzeyinin modellediği ABCD dörtgeni bir deltoittir. 
Yönergede yer alan sorulara verdiğiniz cevapları da göz önüne alarak "deltoid" kavramını tanımlayınız.                  

Deltoid: 

1. Görsel 5’te yer alan uçurtma yüzeyinin modellediği ABCD dörtgeninin eşit uzunlukta olan kenarları 
belirleyiniz.

2. Uçurtma yüzeyinin modellediği dörtgenin köşegenleri arasındaki açının ölçüsünü bulunuz.

3. Görsel 5’teki uçurtma tabanının BD köşegeni boyunca kesildiği düşünüldüğünde oluşan ABD ve 
BCD üçgenleri için ne söylenebileceğini yazınız. 
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Hazırlayan: Ahmet GÖK
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Çalışmanın Adı DELTOİD   20 dk.

Çalışmanın Amacı Deltoid kavramını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Dörtgenler ve Çokgenler > Özel Dörtgenler
Kavram : Deltoid
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Görsel 1'de ikisi kırmızıya, ikisi maviye boyalı dört üçgen ve bu üçgenlerin kenar uzunlukları arasındaki 
ilişki ile bazı açı ölçüleri verilmiştir. Kırmızıya boyalı üçgenler göz önüne alınsın. Üçgenler üst üste gel-
meyecek ve [AB] ile [IH] çakışacak şekilde bu iki üçgen birleştirilsin. Sonra mavi üçgenlere de benzer 
işlem uygulansın. Yani üçgenler üst üste gelmeyecek ve [DF] ile [ML] çakışacak şekilde bu iki üçgen 
de birleştirilsin. Elde edilen kırmızı ve mavi dörtgenler birer deltoiddir ve bu deltoidler birbirlerine eştir.
Buna göre oluşturulan kırmızı ve mavi deltoidleri çiziniz. Çizdiğiniz deltoidler üzerinde verilen kenarı 
eşitliklerini ve açı ölçülerini gösteriniz.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle “deltoid” kavramının tanımını yapınız.

Oluşturulan kırmızı ve mavi eş deltoidleri göz önünde bulundurarak bir deltoidin açı, kenar ve köşegen-
leriyle ilgili temel özelliklerini ifade ediniz.

Deltoid:

1. Yönerge: Aşağıdaki görseli inceleyiniz ve verilen metne göre soruları yanıtlayınız.

Görsel 1

|AB|=|HI|
|AC|=|BC|=|DE|=|KM|
|GH|=|GI|=|EF|=|KL|  

A

B C

D

E

F

G

H

K

L M

I

𝑚(ACB) = 50o

𝑚(HGI) = 40o  

𝑚(EDF) = 𝑚(KML) = 25o

𝑚(EFD) = 𝑚(KLM) = 20o  
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2. Yönerge: Aşağıda verilen görseli inceleyerek soruyu yanıtlayınız.

Görsel 2

Görsel 2’de kareli düzlem üzerinde A, B, C ve D ile isimlendirilen dört farklı renkte uçurtma tasarımları 
verilmiştir. Bu uçurtmalardan hangisi ya da hangilerinin deltoid olduğunu yazınız.

62

Hazırlayan: Dr. Abdurrahman ÜNAL
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Kimyager Sedat Bey, “Prism” (Prizma) ismini verdiği yeni parfüm için şişe seçmek istiyor. Sedat Bey’e 
taslak olarak aşağıdaki şekiller gösteriliyor:

Prizmalar tabanını oluşturan geometrik şekle göre adlandırılmaktadır.

1. Yönerge: Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Uzay Geometri > Katı Cisimler
Kavram : Dik Prizma
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Görselleştirme Becerisi

Çalışmanın Adı PARFÜM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dik prizma kavramını ifade edebilme.

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

Şekil 5Şekil 4 Şekil 6

1. Sedat Bey, seçeceği şişenin alt ve üst tabanlarının eş geometrik şekillerden oluşmasını istiyor. 
Buna göre Sedat Bey'in seçebileceği şekillerin hangileri olabileceğini yazınız.  

 
2. Sedat Bey, tabanları eş çokgenler olan şişeler arasından bir seçim daha yapacaktır. Bu seçiminde 

şişenin yanal yüzeylerinin dikdörtgen ya da kare şeklinde olmasını istemektedir. Buna göre Sedat 
Bey'in seçebileceği şekillerin hangileri olabileceğini yazınız.  

 
 

 Sedat Bey’in tercihlerine uygun olarak belirlediğiniz şekiller birer dik prizmadır. Buna göre "dik priz-
ma" kavramını tanımlayınız.

 Dik Prizma: 
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2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşı-
sına “Y” yazınız.

İfadeler D/Y

Prizmalar dik ya da eğik olabilir.

Dik prizmaların yanal yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir.

Üçgen prizmaların yanal yüzeyleri üçgen şeklindedir.

Düzgün beşgen prizmanın yanal yüzeyleri kare şeklinde olabilir.

Prizmaların tabanlarındaki çokgenler birbirine paraleldir.

Kare dik prizmanın yanal yüzeyleri kare şeklinde olmak zorundadır.

63

Hazırlayan: Dilek TEKER
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3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Uzay Geometri > Katı Cisimler
Kavram : Dik Piramit
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı ÇATI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dik piramit kavramını tanımlayabilme.

1. Yönerge: Verilen bilgilere ve şekillere göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
Aslı, oynadığı bir bilgisayar oyununda yer alan sanal bir şehre çeşitli binalar inşa etmektedir. Bu binalar 
arasında yer alan kuleler için çatılar seçecektir. Seçebileceği çatılar aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi 
kapalı, çok yüzlü cisimlerden oluşmaktadır.

1. Aslı’nın seçmiş olduğu çatının tabanının çokgenden ve diğer yüzleri bir noktada kesişen üçgenler-
den oluştuğu bilinmektedir. Buna göre Aslı’nın seçebileceği çatıların yukarıdaki şekillerden hangileri 
olabileceğini yazınız. 

 
2. 1. soruda belirlediğiniz çatılara ait üçgenlerin kesiştikleri köşe noktaya tepe noktası (T) denilmekte-

dir.
 Buna göre tepe noktasının var olduğunu düşündüğünüz şekillerin üzerinde T noktasını gösteriniz.
 

3. Piramitler, tabanı oluşturan çokgenler ile isimlendirilmektedir. Örneğin piramidin tabanı üçgen ise 
üçgen piramit, tabanı beşgen ise beşgen piramit adını almaktadır. Bu bilgiden hareketle Aslı’nın 
seçebileceği çatılar arasından piramit olarak belirlediğiniz şekilleri nasıl isimlendirirsiniz? Verilen 
boşluğa piramit olarak belirlediğiniz çatıların isimlerini yazınız (Şekil 1, Şekil 4 ve Şekil 5’teki çok 
yüzlülerin tabanları karedir.).

 
 

Aslı’nın seçebileceği çatılar, üç boyutlu çok yüzlü cisimlerden biri olan "piramid"e örnektir. Buna göre 
"piramit" kavramını tanımlayınız.

 Piramit: 

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5

Şekil 6 Şekil 7 Şekil 8 Şekil 9 Şekil 10
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2. Yönerge: Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Çatıların modellediği katı cisimlere ait tüm yüksekliklerin tabana ait bir noktadan geçtiği, aşağıdaki 
şekillerde görülmektedir. Piramit şeklinde olan çatıların yüksekliklerinin (h) indiği noktaları inceleyi-
niz. Bu yüksekliklerin hangi şekillerde tabana ait ağırlık merkezinden geçtiğini belirleyerek bu şekil-
leri yuvarlak içine alınız. 

2. Yukarıdaki şekiller arasından dik piramit ya da eğik piramit olanların isimlerini boşluklara yazınız.

1. soruya verdiğiniz doğru cevaplara göre işaretleme yaptığınız piramitlere "dik piramit", işaretleme yap-
madığınız piramitlere de "eğik piramit" denilmektedir. Bu bilgiden hareketle "dik piramit" ve "eğik piramit" 
kavramlarını tanımlayınız.

 Dik Piramit: 

 Dik Piramit: 

 Eğik Piramit: 

 Eğik Piramit: 

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5

Şekil 6 Şekil 7 Şekil 8 Şekil 9 Şekil 10

hh h h

hh
h

h

h

h
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MATEMATİK 10  
Kavram Öğretimi

128

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Çalışmanın Adı TERARYUM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ayrıt, yanal ayrıt ve taban ayrıtı kavramlarını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Uzay Geometri > Katı Cisimler
Kavram : Ayrıt, Yanal ayrıt, Taban ayrıtı
Genel Beceriler : Matematik Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Görselleştirme Becerisi, Matematiksel İletişim Becerisi

Teraryum genellikle cam ya da plastikten yapı-
lan, içinde bazı bitki ve hayvan türleri için kara 
ortamının taklit edildiği akvaryum benzeri bir süs 
eşyasıdır. İçine konulacak canlıya göre dekore 
edilen teraryumlar farklı şekillerde yapılabilir. 
Neşe Hanım, hobi olarak yapacağı teraryum için 
görsellerde yazan ölçülerdeki cam levha ve siyah 
renkli, düz çıtaları kullanıyor. Önce bu cam levha 
ve çıtaları yapıştırarak üstü açık dikdörtgen priz-
ma şeklinde bir teraryum yapıyor; sonra da içine 
toprak, yosun, çakıl taşı ve çeşitli küçük bitkiler 
koyarak teraryumunu tamamlıyor.

Neşe Hanım’ın teraryum yapım aşamaları şöyledir:

1.  Görsel 3’teki cam levhayı taban olacak şekilde seçip Görsel 2‘deki cam levhaları da teraryumun 
yan yüzeylerini oluşturacak şekilde yapıştırıyor.

2.  Cam levhaları yapıştırarak levhaların birleştirdiği yerlere ve üst kısımda açıkta kalan kenarlara 
Görsel 4’teki siyah renkli, düz çıtaları yapıştırıyor.

Bu iki aşama sonunda Neşe Hanım’ın oluşturduğu teraryumun resmini aşağıda verilen boşluğa ölçüle-
rini belirterek çiziniz, çizdiğiniz şekilde çıta olan yerleri farklı renkte kalem ile belirleyiniz.

1.Yönerge: Aşağıdaki görsellerden ve bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Görsel 1 

Görsel 2 Görsel 3 Görsel 4

40 cm 30 cm

25 cm 30 cm
40 cm 25 cm 40

 c
m

30
 c

m

25
 c

m

Çizdiğiniz teraryum üç boyutlu bir cisim, cam levhalar birer düzlem ve çıtalar da birer doğru parçası 
olarak düşünülürse Neşe Hanım’ın teraryumun ardışık köşeleri birleştirecek şekilde yapıştırdığı siyah, 
çıtaların her biri bu cismin birer ayrıtıdır. Bu ayrıtlardan tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren 30 
cm uzunluğunda olan çıtalar prizmanın yanal ayrıtı, taban kenarlarına yapıştırdığı 25 ve 40 cm uzunlu-
ğunda olan çıtalar ise taban ayrıtıdır.
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Görsel 5

2.Yönerge: Verilen görsellere göre soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdaki tahta blokların görünen yüzlerindeki yanal ayrıtlarını kırmızı, taban ayrıtlarını ise mavi 
renkli kalemle boyayınız.

2. Görsel 8 ve Görsel 9'da verilen cisimlerin ayrıtı olup olmadığını nedeniyle birlikte yazınız. 

3. Bir dikdörtgenin kenarlarını oluşturan doğru parçalarının ayrıt olup olmadığını nedenleriyle yazınız.

  
4. Görsel 10'da yer alan zemin ve duvar karolarına ait kenarlardan ayrıt olanları kırmızı renkli kalemle 

boyayınız. Diğer kenar çizgilerinin neden ayrıt olmadığını açıklayarak yazınız.

 Bu bilgiler doğrultusunda "ayrıt", "yanal ayrıt" ve "taban ayrıtı" kavramlarını tanımlayınız.

Ayrıt: 

 Yanal ayrıt: 

 Taban ayrıtı: 

65

Hazırlayan: Zeynep ERDOĞAN

Görsel 6 Görsel 7

Görsel 8 Görsel 9

Görsel 10
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Çalışmanın Adı AYAKKABI KUTUSU KATLAMAK   20 dk.

Çalışmanın Amacı Prizmanın yüksekliği ve piramidin yüksekliği kavramlarını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Uzay Geometri > Katı Cisimler
Kavram : Prizmanın Yüksekliği, Piramidin Yüksekliği 
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Verilen metni okuyarak ilgili boşlukları doldurunuz.
Osman, üretimi kendisine ait olan ve dükkanında satışını yapacağı ayakkabılar için karton kutu siparişi 
vermiştir. Sipariş verdiği kutu satıcısı, taşınması ve depolaması daha kolay olduğu için sattığı karton 
kutuları açık hâlleri ile Şekil 1’deki gibi paketleyip sipariş verenlere ulaştırmaktadır. Kutular kullanılacağı 
zaman katlama yerlerinden katlanarak Şekil 2’deki hâlini almaktadır.

Osman belli sayıdaki ayakkabıları kutularda saklamak için gerekli alanı dükkânında hazırlarken dikdört-
gen prizması şeklinde olan kutuların yere temas eden yüzeyleri değiştikçe yüksekliklerinin de değiştiğini 
fark etmiştir. Örneğin kutunun mavi yüzeyi zemine getirildiğinde üst yüzey de mavi olmaktadır. Ayrıca 
kutunun yüksekliği de Şekil 2’deki gibi sarı yüzeyin mavi yüzeyle ortak olmayan kenarının uzunluğu olan 
x birim kadar olmaktadır. Kutu Şekil 3’teki gibi sarı yüzey zemine gelecek şekilde konulduğunda üst 
yüzey de sarı olmakta ve yükseklik mavi yüzeyin sarı yüzeyle ortak olmayan kenarının uzunluğu olan z 
birim kadar olmaktadır. Bu bilgilerden hareketle "prizmanın yüksekliği" kavramını tanımlayınız.
Verilen bilgilerden hareketle prizmanın yüksekliği kavramını tanımlayınız. 

Osman elindeki üç ayakkabı kutusunu, Şekil 4’te gösterilen ve yükseklikleri farklı olan üç rafa her rafta 
yalnız bir kutu olacak şekilde dizmek istiyor. Birinci raftaki kutunun yüksekliği z, ikinci raftaki kutunun 
yüksekliği x ve üçüncü raftaki kutunun yüksekliği y birim olacak şekilde kutuları dizdiğine göre Osman’ın 
raflara bakınca görebileceği renkleri her raf için verilen boşluklara yazınız.

x

y

z

x

z

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

Prizmanın Yüksekliği: 

 

Şekil 4

1. Raf
z br

x br

y br

2. Raf

3. Raf
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2. Yönerge: Verilen metni okuyarak ilgili boşlukları doldurunuz.
Dünyanın birçok yerinde farklı medeniyetler tarafından piramit şek-
linde yapılar inşa edilmiştir. Mısır’da bulunan Kefren piramidi de bu 
yapılardan biridir. Her bir taş bloğu yaklaşık 2,5 ton ağırlığında olan 
kireç taşı ve kırmızı granitten yapılan bu eser hakkında inceleme 
yapan bir arkeolog piramidin en yüksek noktasından piramidin ta-
ban yüzeyine Şekil 5’teki gibi bir ip sarkıtmak istemektedir. Bu iş 
için kullanabileceği en kısa ipin uzunluğunun 143,51 metre olaca-
ğını hesaplamıştır. Arkeoloğun hesapladığı bu uzunluk piramidin 
yüksekliğidir. Verilen bilgilerden hareketle "piramidin yüksekliği" 
kavramını tanımlayınız.

Tabanı kare ve yüksekliği 12 metre olan dikdörtgen prizma şeklin-
deki gövdesi üzerine kare piramit şeklinde çatı yapılan Şekil 6’daki 
tahıl ambarının yerden yüksekliği 16 metre ise tahıl ambarının ça-
tısını oluşturan piramidin yüksekliğini bulunuz.

Şekil 5

Şekil 6

Piramidin Yüksekliği: 
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3.ÜNİTE : GEOMETRİ > Uzay Geometri > Katı Cisimler
Kavram : Yanal Alan, Taban Alan, Yüzey Alanı
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı ÜRÜN GİYDİRME   20 dk.

Çalışmanın Amacı Yanal alan, taban alanı ve yüzey alanı kavramlarını tanımlayabilme.

1. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden hareketle soruları yanıtlayınız.

Dorsenin giydirilen yüzeylerinden oluşan alanı dorsenin yanal alanı, giydirmenin yapılamadığı tekerlek 
ve dingilin olduğu yüzey ile klima tertibatının olduğu yüzeylerin alanları da taban alanlarıdır. Yanal yü-
zeyler ile taban yüzeylerinin alanlarının toplamı ise yüzey alanını oluşturur. Sorulara verdiğiniz cevap-
ları da göz önüne alarak yanal alan, taban alanı ve yüzey alanı kavramlarını tanımlayınız.

Yanal Alan:   

Görsel 2

Görsel 1

CD

E F

GH

A B

1. Dorsenin kaç yüzeyi olduğunu ve bu yüzeylerin hangi geometrik şekli belirttiğini yazınız. 

2. Dorsenin giydirilen yüzeylerinin hangileri olduğunu yazınız. 

3. Dorsenin giydirilmeyen yüzeylerinin hangileri olduğunu yazınız. 

Tırların arka bölümünde yüklerin taşındığı kasalara "dorse" 
denir. Bazı taşımacılık şirketleri dorseleri reklam aracı olarak 
kullanmaktadır. Tır dorselerine reklam yapıştırma anlamında 
kullanılan ürün giydirme bu amaçla yaygın olarak kullanılan 
bir sektördür.

Bir taşımacılık şirketi Görsel 2’de köşelerine harfler verilmiş 
dikdörtgenler prizması şeklindeki dorsenin kapaklarını kapa-
tarak dış yüzeylerine gelecek şekilde ürün giydirme yapmak 
istemektedir. Dorsenin zemin ile bağlantısını kuran yüzeyin-
de dingil ve tekerlekleri mevcuttur. Ayrıca dorsenin içindeki 
ürünlerin sağlıklı kalması için üst kısımda bulunan yüzeyde 
klima tertibatı bulunmaktadır. Tırın bu yüzeylerin dışında 
kalan yüzeylerine giydirme yapılacaktır.
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2. Yönerge: Verilen metinden ve görselden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

3. Yönerge: Görsel 4'te verilen çadır bir piramit modellemektedir. Bu çadırın modellediği piramit ile 
ilgili aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları doldurunuz. 

Taban Alanı:   

Yüzey Alanı:  

Görsel 3'te yer alan dikdörtgen prizması şeklindeki peynir ka-
lıbı, zemine paralel olarak yatay doğrultuda dört eşit parçaya 
ayrıldığında dört adet dikdörtgenler prizması oluşmaktadır. 

2. Yeni oluşan dikdörtgenler prizmalarının toplam kaç adet taban yüzeyi vardır?

1. Yeni oluşan dikdörtgenler prizmalarının toplam kaç adet yanal yüzeyi vardır?

3. Kesilmeden önceki peynir kalıbının sahip olduğu yüzey alanı ile kesildikten sonra oluşan peynir 
kalıplarının sahip olduğu yüzey alanlarını karşılaştırınız. 

1. Tabanı                   kenarlı bir çokgendir. 

2. Yanal alanı                   tane yüzey alanının toplamından 
oluşur. 

3. Taban alanı                   tane yüzeyden oluşur. 

4. Yüzey alanı                   tane yüzey alanının toplamından 
oluşur.

Görsel 3

Görsel 4
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3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Uzay Geometrisi > Katı Cisimler 
Kavram : Hacim
Genel Beceriler : Bilgiokuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi 

Çalışmanın Adı BİR KAVANOZ HİKÂYESİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Hacim kavramını açıklayabilme.

1. Yönerge: Aşağıdaki metindeki bilgilerden yararlanarak boşlukları doldurunuz.

Profesör, kürsünün üstüne büyükçe bir kavanoz koyar. Kavanozu tenis topla-
rı ile doldurur ve öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler, 
hep bir ağızdan kavanozun dolduğunu söylerler. 
Bu sefer profesör içi çakıl taşı dolu olan bir torba çıkarır ve torbanın içindeki 
tüm çakıl taşlarını kavanoza döker. Öğrencilerine tekrar sorar: “Kavanoz dol-
du mu çocuklar?” Öğrenciler yine “Evet, doldu.” diye yanıtlarlar.
Profesör bu defa içi kum dolu bir torba çıkarır ve torbanın içindeki tüm kumu 
kavanozun içine boşaltır. Bir defa daha sorar öğrencilerine: “Kavanoz doldu 
mu çocuklar?” Öğrenciler bir kez daha yanıtlar: “Evet, doldu.” 
Bu sefer profesör bir öğrencisinden iki fincan kahve almasını rica eder. Kah-
veleri getiren öğrencisinden aldığı fincanları kavanozun içine boşaltır. Sınıfa 
dönüp son kez sorar: “Kavanoz doldu mu arkadaşlar?” Öğrenciler biraz şaş-
kın dördüncü defa “Evet, doldu” diye cevap vermek zorunda kalırlar. 
Bunun üzerine profesör; içi tenis topu, çakıl taşı, kum ve kahve dolu kavanozu iki eli ile kaldırarak sınıfa 
gösterir ve şöyle der: “Bu kavanoz sizin hayatınızı simgeler. Bu tenis topları hayatınızdaki önemli şey-
lerdir: Aileniz, çocuklarınız, sağlığınız arkadaşlarınız ve sizin için gerçekten önemli olan şeyler. Diğer 
şeyleri kaybetseniz de bu önemli şeyler kalır ve hayatınızı doldurur. Çakıl taşları ise daha az önemli olan 
başka şeyleri temsil eder. İşiniz, eviniz, arabanız vs. Kum ise geriye kalan ufak ayrıntılardır. 
Şayet kavanoza önce kum doldursaydınız çakıl taşlarına ve özellikle de tenis toplarına yeterli yer kal-
mayacaktı. Aynı şey hayatımız için de geçerlidir. Vaktinizi ve enerjinizi ufak tefek şeylere harcar, israf 
ederseniz önemli şeyler için vakit kalmayacaktır. Dikkatinizi mutluluğunuz için değer taşıyan öncelikle-
rinize çevirin. İlk etapta tenis toplarını kavanoza yerleştirin. Önceliklerinizi sıralamayı iyi bilin, gerisi hep 
kumdur. Ama hayatınız ne kadar dolu olursa olsun, her zaman dostlarınız ve sevdiklerinizle birer fincan 
kahve içecek kadar yeriniz vardır. Son iki fincan ise dostlarınızla keyifle içeceğiniz kahvedir! 

(http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/06/352317/dosyalar/2015_03/10083822_brkavanozhkyes.pdf internet 
adresindeki yazıdan uyarlanmıştır.)

Bu hikâyenin yaşamsal önceliklerimizin yanında bize fark ettirdiği bir durum daha bulunmaktadır: Pro-
fesör, kavanoza tenis toplarını koyduğunda tenis topları kavanozun içinde bir yer işgal etmiştir. Ama bu 
yer, kavanozun içinin tamamını doldurmadığından kavanozda hâlâ boş yer bulunmaktadır. Daha sonra 
kavanoza çakıl taşlarını koyarak kalan boşlukta bir yer işgal etmesini sağlamaktadır. Kavanozun içi yine 
tamamen dolmadığından içine konulan kum, kalan yeri kaplamaktadır. En sonunda kahveyle birlikte 
hepsi kavanozu tamamen kaplamaktadır. 
Bütün cisimler, kavanozun içinde olduğu gibi girdiği ortamda bir yer kaplar. Hikâyede kavanozun içine 
konulan tenis topları da büyüklükleri oranında yer kaplamıştır. Kapladığı bu yere, tenis topunun hacmi 
denir. Aynı şekilde kum taneleri de çakıl taşları da bir sıvı olan kahve de kavanozun içinde bir yer işgal 
etmiştir. Bunların hepsi, uzayda kapladıkları yer kadar bir hacme sahiptir.
Buna göre yukarıda veilen bilgilerden hareketle "hacim" kavramını tanımlayınız.
Hacim:  

68



MATEMATİK 10
Kavram Öğretimi

135

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

2. Yönerge: Aşağıda verilen görsellerden belirli bir hacme sahip olanların üzerindeki kutucuğa “{ ”  
işareti koyunuz.

Kare prizma Silindir Dikdörtgen Top Daire

Üçgen Doğru Ev resmi Ev Bardak

68

Hazırlayan: Erol TOSUNER
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İfadeler D/Y Neden

1+2+3+...+45+46 = 46! Y Sayılar 
çarpılmamıştır.

1.3.5. ... .23.25 = 25! Y Sayılar ardışık 
değildir.

1.2.3.4.6.7.8.9.10 = 10! Y 5 çarpanı eksiktir.
1.2.3. ... .(n-1).(n+1) = (n+1)! Y n çarpanı eksiktir.
2.3.4.5. ... .45.46 = 46! D
6 farklı renkteki kalemin yan 
yana sıralanması: 6! D

4 mektubun 3 posta kutusuna 
farklı şekillerde atılması: 4! Y

Ardışık sayıların 
çarpımı şeklinde 
yazılamaz.

Çalışma No.: 2

A, B, C, D, E, F, G, H harflerinin yerleri değiştiğinde A yeri-
ne 8 tane harf gelebilir. Harflerden birini kullandığımız için B 
yerine 7 harf, birini daha kullandığımız için C yerine 6 harf, 
aynı şekilde D yerine 5 harf, E yerine 4 harf, F yerine 3 harf, 
G yerine 2 harf ve H yerine 1 harf gelebilir.

Faktöriyel: n doğal sayı olacak şekilde 1 den n ye kadar (n 
dâhil) ardışık tam sayıların çarpımına n faktöriyel denir ve 
n! ile gösterilir.

8,7,6,5,4,3,2,1

2. Yönerge:

1. Yönerge:

8 7 6 5 4 3 2 1

A yerine B yerine C yerine D yerine E yerine F yerine G yerine H yerine

Çalışma No.: 1

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Bir kümenin elemanlarını pozitif tam sayılar kümesinin ele-
manlarıyla bire bir olarak eşleme işlemine sayma denir. 

6 + 5 = 11   olduğundan 11 farklı durumda hayvan sahip-
lenir.  
Sonlu ve ayrık kümeler verildiğinde bu kümelerin birleşimi-
nin eleman sayısını bulmak için bu kümelerin eleman sayı-
ları toplanır.  Bu yöntemle saymaya toplama yoluyla sayma 
denir. 

Sonlu ve ayrık iki küme verildiğinde bu kümelerin her birin-
den birer eleman alarak oluşturulan sıralı ikililerin eleman 
sayısını bulmak için bu kümelerin eleman sayıları çarpılır.  
Bu yöntemle saymaya çarpma yoluyla sayma denir. 

Buradan yola çıkarak 1.  cins hayvandan 𝑛1 farklı türde, 2.  
cins hayvandan 𝑛2 farklı türde, …, 𝑘. cins hayvandan 𝑛k farklı 
türde hayvan bulunduğuna göre Fatma bu barınaktan her-
hangi bir hayvanı 
𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛k farklı şekilde sahiplenebilir. 

En genel hâliyle 1.  cins hayvandan 𝑛1 farklı türde, 2.  cins hay-
vandan 𝑛2 farklı türde, …, 𝑘. cins hayvandan 𝑛k farklı türde 
hayvan bulunduğuna göre Fatma bu barınaktan 1.  cins ve 2.  
cins ve … ve k.  cins hayvandan her bir cinsinden herhangi 
birini 𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙ … ∙ 𝑛k farklı şekilde sahiplenebilir. 

1.

2.

3.

4.

İstenen Durumlar
Sayma 

Yöntemi
Sonuç

Bir klavyede sadece rakamlar 
ve Latin alfabesinde bulunan 
29 harf yer almaktadır.  Klav-
yede herhangi bir tuşa basan 
Elif bu işlemi kaç farklı şekilde 
gerçekleştirebilir?

Toplama 
yoluyla 
sayma

10 + 29 = 39

Bir aile doğacak olan çocukla-
rına çift isim koymaya karar 
verir.  Anne 5 farklı isim, baba 
ise 3 farklı isim düşünmekte-
dir.  Birinci ismi anne, ikinci 
ismi baba koyacağına göre 
çocuğa kaç farklı isim konula-
bilir?

Çarpma 
yoluyla 
sayma

3 ∙ 5 = 15

Bir düğün yemeği için menü 
hazırlayacak olan bir aşçı dü-
ğün sahiplerine 4 farklı çorba, 
3 farklı ana yemek, 3 farklı 
salata ve 4 farklı tatlı seçeneği 
sunmuştur.  Düğün sahibi her 
tür yemekten birer tane seçe-
ceğine göre kaç farklı menü 
oluşturulabilir?

Çarpma 
yoluyla 
sayma

4 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 4 = 
144

Burcu anneler gününde anne-
sine sadece bir tane hediye al-
mak için alışverişe gider.  Alış-
veriş esnasında 4 farklı çiçek, 
3 farklı giyim eşyası, 3 farklı 
aksesuar ve 4 farklı elektronik 
eşya görür.  Burcu’nun annesi-
ne alacağı bir hediye için kaç 
farklı seçeneği vardır?

Toplama 
yoluyla 
sayma

4 + 3 + 3 + 4 
= 14

1.

Çalışma No.: 3

1. Yönerge:

2. Yönerge:

           bloğu A,         bloğu B ve             bloğu C şeklinde  isim-
lendirilirse oluşan geometrik şekiller A-B, A-C, B-A, B-C, 
C-A ve C-B olur. .  Toplam 6 farklı geometrik şekil oluşur.  

           bloğu A ve         bloğu B şeklinde  isimlendirilirse 
oluşan geometrik şekiller A-A-B, A-B-A ve B-A-A olur.  
Toplam 3 farklı geometrik şekil oluşur. 

           bloğu A,         bloğu B ve             bloğu C şeklinde  
isimlendirilirse oluşan geometrik şekiller A-B-C, A-C-B, 
B-A-C, B-C-A, C-A-B, C-B-A olur.  Toplam 6 farklı geometrik 
şekil oluşur. 

𝑟≤𝑛 olmak üzere 𝑛 elemanlı bir kümenin elemanlarının
her defasında en fazla birer kez kullanılarak oluşturulan 𝑟
elemanlı sıralanışlarına “𝑛 elemanlı bir kümenin 𝑟 eleman-
lı permütasyonları” denir. 

3 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı permütasyonlarının 
sayısı 6 dır.  Yani 3!  e eşittir.  Buna göre n elemanlı bir küme-
nin n elemanlı permütasyonlarının sayısı n!  e eşittir. 

1.

1.

2.
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3. Yönerge:

Birbirinden farklı 𝑛 tane nesnenin tüm sıralanışlarının (per-
mütasyonlarının) sayısı 𝑛! şeklinde bulunur. Fakat bu 𝑛 tane
nesnenin bir kısmı birbiriyle özdeşse (yani tıpatıp aynıysa) 
bu nesnelerin sıralanması işlemine “tekrarlı permütasyon” 
denir.  Özdeş nesnelerin kendi aralarında yer değiştirmesi 
sonucu etkilemeyecektir.  Bunun sonucu olarak 𝑛1 tane nes-
nenin kendi arasında sıralanışlarının sayısı 𝑛1! , …, 𝑛𝑟 tane 
nesnenin kendi arasında sıralanışlarının sayısı 𝑛1!  olduğun-
dan, 𝑛=𝑛1+𝑛2+⋯+𝑛𝑟 tane nesnenin sıralanışlarının sayısı 
yani tekrarlı permütasyonlarının sayısı 𝑛! in 𝑛1! ∙𝑛2! ⋯𝑛𝑟!  sa-
yısına bölünmesiyle elde edilir (Çünkü 𝑛1 tane özdeş nesne-
nin tüm sıralanışlarının sayısı 𝑛1!  değil sadece 1 dir. ). 

İfade D/Y

Permütasyon kavramı verilen nesnelerin sı-
ralanışlarıyla ilgilidir. D

𝐴={1,2,3} olmak üzere 𝐴×𝐴 kümesinin ele-
man sayısı, 𝐴 kümesinin elemanlarının ikili
permütasyonlarının sayısına eşittir. 

Y

Bir nesneler topluluğu verildiğinde, bu nes-
nelerin bir miktarı özdeş (tamamen aynı) 
nesneler olsun.  Bu nesnelerin sıralanışları-
nın sayısını bulmak için tekrarlı permütas-
yon işlemi uygulanır. 

D

Özdeş 5 nesnenin yan yana sıralanışlarının 
sayısı 1 dir.  Çünkü özdeş nesnelerin yer de-
ğiştirmesi, sonucu değiştirmeyecektir. 

D

“ADANA” kelimesini oluşturan harflerin yer-
leri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 
yazılabilecek beş harfli kelimelerin sayısını 
hesaplamak için tekrarlı permütasyon işlemi 
uygulamaya gerek yoktur. 

Y

6 arkadaş ikişerli yan yana gelerek fotoğraf 
çekileceklerdir.  Bu şekilde    6! 

(6−2)! 
    farklı 

poz verebilirler. 
D

Çalışma No.: 4

1.

2. Yönerge:

3. Yönerge:

1. Yönerge:

Günler 1 2 3 4 5 6

1. Sıra A A B B C C

2. Sıra B C A C A B

3. Sıra C B C A B A

Tablo 1

Tablo 2

Günler 1 2 3 4 5 6

1. Sıra A A B B C C

2. Sıra B C A C A B

2.

Permütasyon: n ve r birer doğal sayı ve            olmak üzere n 
elemanlı bir kümenin birbirinden farklı r tane elemanından oluşan 
dizilişlerin her birine n nin r li permütasyonu denir. Permütasyon 
sayısı ile farklı dizilişlerin sayısı kastedilir.

Tekrarlı Permütasyon: Bazı elemanları özdeş olan n elemanlı bir 
kümenin n li permütasyonlarına tekrarlı permütasyon denir.
                                                                                 olmak üzere n 
elemanlı bir kümenin r1 tanesi birbiriyle özdeş, r2 tanesi birbiriyle 
özdeş,....., rk tanesi birbiriyle özdeş ise n elemanlı kümenin eleman-
larının n li permütasyonlarının (dizilişlerinin) sayısı;
                                                                    ile hesaplanır.
                                                                     

r n#

r , r , ....., r Z ve n r r ..... r1 2 k 1 2 k= + + +f
+

P (n; r , r , .....r ) r ! r ! ... r !
n!

1 2 k 1 2 k
=

$ $ $

İfadeler Permütasyon / Tekrarlı Per-
mütasyon / Permütasyon Değil

Anne, baba ve 3 çocuktan 
oluşan bir ailenin yan yana 
çektirebilecekleri fotoğraf 
sayısı

permütasyon

5 öğrencinin katıldığı bir 
sınavın başarı yönünden 
sonuçları

permütasyon değil

3 özdeş matematik, 2 öz-
deş kimya kitabının bir 
rafa dizilme sayısı

tekrarlı permütasyon

Rakamları farklı olmak 
şartıyla oluşturulabilecek 
4 haneli, farklı kart şifre-
lerinin sayısı

permütasyon

Çalışma No.: 5

a) Pantolon   b) Pantolon, ayakkabı
c) Bluz    d) Ayakkabı
e) Pantolon, bluz   f) Bluz, ayakkabı
g) Pantolon, bluz, ayakkabı  h) Hiçbiri ürün almamıştır.

1.

Selin Hanım’ın yapabileceği farklı seçimlerden oluşturulan 
kümeler, A kümesinin birer alt kümesidir.
Kombinasyon: A kümesi n elemanlı bir küme olmak üzere
A kümesinin n r,$ r elemanlı alt kümelerinin her birine A 
kümesinin r li kombinasyonu denir.

2.

1. Yönerge:
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Problem Durumları
Kombinasyon

işlemi 
kullanılır.

Bir hastanenin 8 doktoru ve 10 
hemşiresi arasından afet bölgesine 
gönderilmek üzere 3 doktor 5 
hemşireden oluşan 8 kişilik bir ekibin 
kaç farklı şekilde oluşturulabileceği

{

Herhangi üçü doğrusal olmayan 7 
noktadan kaç farklı üçgenin elde 
edilebileceği

{

Birbirinden farklı 3 matematik ve 4 
tarih kitabının matematik kitapları yan 
yana olacak şekilde  bir rafa kaç farklı 
şekilde dizilebileceği

9 öğrencinin bir yurdun boş olan 2 
yataklı, 3 yataklı ve 4 yataklı odalarına 
kaç farklı şekilde yerleştirilebileceği

{

Bir sendikada 15 aday arasından 
bir başkan, bir başkan yardımcısı 
ve bir temsilcinin kaç farklı şekilde 
seçilebileceği

{

İfadeler D/Y

(a + b)n ifadesinde a ve b reel sayılardır. D

(a + b)n ifadesinde n tam sayıdır. Y

(a + b)n ifadesinin açılımında (n+1) tane terim 
vardır. D

Pascal üçgeninde yer alan sayılar ilk satırın ortasın-
dan çizilen dikey doğruya göre simetriktir. D

Çalışma No: 6

1. Yönerge:

2. Yönerge:

2. Yönerge:

1 7028 288 5656 8 1

357 211 3521 7 1

151 15206 6 1

5 10101 5 1

1 64 4 1

31 3 1

1 2 1

1 1

1

3.

1.

1.   (a + b)n açılımlarındaki terimler incelendiğinde a nın kuvvet-
leri birer azalırken b nin kuvvetleri birer artmaktadır. Her te-
rimdeki a ve b nin kuvvetleri toplamı n ye eşittir.

(a b)
n

0
.a b

n

1
.a b

n

2
.a b

...
n

n 2
.a b

n

n 1
.a b

n

n
.a b

n n 0 n 1 n 2 2

2 n 2 1 n 1 0 n

1+ = + +

+ +
-

+
-

+

-

- -

-

c

c

c

c c

cm

m m

m

m

m

2.   a=4, b=5, c=6, d=7 ve e=8 yazılmalıdır.

2.  Evet, bu eşitlikler yazılabilir. Açılımda 5 terim vardır.

3.

Çalışma No.: 7

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, 
bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlemlere 
deney denir.

Bir deneyde elde edilebilen sonuçların her birine o dene-
ye ait çıktı denir.

Çıktı:

1. Yönerge:

2. Yönerge:

İfadeler Deneydir./De-
ney değildir. Çıktıları

Bir firma yetkilisinin yeni 
üretilen bir bisküvi hakkında 
insanların beğenisini anlamak 
için bisküviyi yediğini belirten 
insanlara beğenip beğenmedikle-
rini sorması

Deneydir.

Bisküviyi tadan 
kişilerin beğen-
dim /beğenme-
dim diye cevap 
vermeleri dene-
yin çıktılarıdır.

Bir bitkinin boyunun uzama-
sında ışığın etkisini anlamak 
için her hafta bitkinin boyunun 
ölçülmesi

Deneydir.

Her hafta alınan 
bitki boy ölçüm-
leri deneyin çıktı-
larıdır.

Özel günlerde huzurevine yapı-
lan ziyaret

Deney 
değildir.

A= {-3, -2, -1, 1, 2} kümesinden 
rastgele seçilen iki sayının çarpı-
mının pozitif bir sayı olması

Deneydir.

Deneyin çıktıları: 
(-3,-2),
(-3,-1), (-2,-1), 
(-3,1), (-3,2), 
(-2,1), (-2,2), 
(-1,1), (-1,2), 
(1,2)

35 kişilik bir sınıftaki öğrenciler-
den 20 sinin matematik dersinde 
başarılı olması

Deney 
değildir.

İçinde tüm rakamların yazılı 
olduğu bilyeler olan bir torbadan 
rastgele bir bilye çekilmesi

Deneydir.

Deneyin çıktıları: 
0,1,2,3,4,
5,6,7,8,9 dur.

Çalışma No.: 8

A = {Batuhan, Bayram, Buse, Busenaz, Esra, Necat}1.

B = {Mete, Yasemin}2.

C = {(Batuhan,Mete), (Bayram,Mete), (Buse,Mete), (Buse-
naz,Mete), (Esra,Mete), (Necat,Mete), (Batuhan,Yasemin), 
(Bayram,Yasemin), (Buse,Yasemin), (Busenaz,Yasemin), 
(Esra,Yasemin), (Necat,Yasemin)}

3.

Örnek Uzay: Deney sonucunda elde edilen bütün çıktıların 
kümesine örnek uzay (örneklem uzayı) adı verilir.

1. Yönerge:

Deney:
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2. Yönerge:

İfadeler D/Y

Kırmızı, mavi ve sarı kalemleri bulunan Aylin’in ders 
çalışırken seçeceği kalemin rengi deneyinin örnek 
uzayı E={kırmızı, mavi, sarı, siyah, beyaz, turuncu, 
yeşil, mor, pembe, kahverengi, turkuaz} olur.

Y

Bir pastaneden üç farklı çeşide ait, üç farklı boyutu 
bulunan keklerden birinin satın alınması deneyinin 
örnek uzayı 6 elemanlıdır.

Y

3 farklı hediye paketinden herhangi birinin tercih 
edilmesi bir deneydir. D

Beş katlı bir apartmanda oturan Yağmur’un evinin 
hangi katta olabileceği deneyinin bir çıktısı 4. kattır. D

Barış’ın beslediği hayvan türleri kedi, köpek, kuş ve 
balıktır. Barış’ın beslediği hayvan türlerinden birinin 
seçilmesi deneyinin örnek uzayı E={kedi, köpek, 
kuş, balık} olur.

D

Çalışma No.: 9

İfadeler D/Y

Bir deneyin herhangi bir olayına ait çıktılar aynı za-
manda örnek uzayın da bir çıktısı olmak zorundadır. D

Bir deneye ait herhangi iki olayın ortak elemanı yoktur. Y

Örnek uzayı E kümesi olan bir deneye ait A olayı için 
s(A)+ s(A') = s(E) olur. D

Bir zar atma deneyinde üst yüze çift sayı gelmesi olayı 
A ile ifade edilirse üst yüze tek sayı gelmesi olayına A 
olayının tümleyeni denir.

D

1. Yönerge:

1. Tablo

  Olay: Örnek uzayın her bir alt kümesine olay denir.

2. Yönerge:

A Kümesi: { Çemberin çevresi, Üçgen çizimi }
B Kümesi: {Pi sayısı, Pascal’ın hayatı, Doğadaki matematik}
C Kümesi: { Pi sayısı, Pascal’ın hayatı, Permütasyon }
D Kümesi: { Pi sayısı, Pascal’ın hayatı, Permütasyon, Kom-

binasyon, Kümeler, İrrasyonel sayılar, Doğadaki 
matematik, Denklemler}

   Bir Olayın Tümleyeni: Herhangi bir olaya ait çıktılarının 
dışında örnek uzayın bütün çıktılarını içeren olaya o olayın 
tümleyeni denir.

Çıkarımlar Seçenekler

A, B, C ve D kümelerinin her biri E kü-
mesinin/ ....................... alt kümesidir./kapsar.

D kümesinin her elemanı aynı zaman-
da ........ kümesinin de bir elemanıdır. B/A/E

........ kümesi ile D kümesinin ortak ele-
manı yoktur. C/A

A ile D kümesinin birleşim kümesi 
........ kümesidir. E/C/A

alt kümesidir.

E

A

E

Çalışma No.: 10

1.  A = {Alüvyal Topraklar, Kolüvyal Topraklar, Litosoller, Re-
gosoller, Morenler}

Olay Kesin 
Olay

İmkânsız 
Olay

Kesin ya da 
İmkânsız 

Olay Değil

Bir zar atılması de-
neyinde üst yüze 
gelen sayının 7 den 
küçük olması

✓

Bir çift zar atılması 
deneyinde üst yüze 
gelen sayıların top-
lamının 7 den küçük 
olması

✓

İki basamaklı çift 
sayılar kümesinden 
rastgele bir sayı 
seçme deneyinde 
seçilen sayının asal 
olması

✓

13 ile 17 yaş ara-
sındaki öğrencilerin 
bulunduğu bir okul-
dan  rastgele bir öğ-
renci seçilmesi de-
neyinde öğrencinin 
yaşının 18 olması

✓

Bir çift madenî para 
atılması deneyinde 
iki tura gelmesi

✓

Bir futbol maçının 
berabere bitmesi ✓

Haftanın günleri kü-
mesinden rastgele 
seçilen bir elemanın 
en az 4 harften oluş-
ması

✓

1. Yönerge:

2. Yönerge:

2.  İncelediği toprağın A kümesinin elemanı olma olasılığı 1 dir.

3.  İncelediği toprağın zonal toprak olma olasılığı 0 dır.
  Kesin Olay: Bir deney sonucunda gerçekleşmesi mümkün 

olan tüm durumların kümesine kesin olay denir.
  İmkânsız Olay: Bir deney sonucunda gerçekleşmesi müm-

kün olmayan olaylara imkânsız olay denir.

Çalışma No.: 11

1. Yönerge:

Kesin Olay: Bir deney sonucunda gerçekleşmesi mümkün olan 
tüm durumların kümesine kesin olay denir. Kesin olayların 
olasılığı 1 olur.
İmkânsız Olay: Bir deney sonucunda gerçekleşmesi mümkün 
olmayan olaya imkânsız olay denir. İmkânsız olayın olasılığı 
0’dır.

1.
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Çalışma No.: 13

1. Yönerge:
Eş Olası Olaylar: Aynı örnek uzaydaki bir olaya ait çıktıların sayısı 
başka bir olaya ait çıktıların sayısına eşit ise bu olaylara eş olası 
olaylar denir.
Eş Olası Olmayan Olaylar: Aynı örnek uzaydaki bir olaya ait 
çıktıların sayısı başka bir olaya ait çıktıların sayısına eşit değil ise bu 
olaylara eş olası olmayan olaylar denir.

2. Yönerge:

Olaylar Eş Olası Olaylar. / Eş Olası Olmayan 
Olaylar.

A olayı ile B olayı Eş olası olmayan olaylar.

C olayı ile E olayı Eş olası olaylar.

A olayı ile E olayı Eş olası olmayan olaylar.

B olayı ile D olayı Eş olası olmayan olaylar.

Çalışma No.: 12

a)
A = {Şeker Portakalı, Simyacı, Suç ve Ceza, Savaş ve Barış, Babalar 
ve Oğullar, Fareler ve İnsanlar, Dönüşüm}
B = {Kürk Mantolu Madonna, Anadolu Notları, Sinekli Bakkal, Mai 
ve Siyah, Esir Şehrin İnsanları, Tutunamayanlar}
C = {Suç ve Ceza, Savaş ve Barış, Sinekli Bakkal, Mai ve Siyah, 
Tutunamayanlar}
b)

Ayrık Olay: Bir E örnek uzayındaki A ve B şeklindeki iki olayın or-
tak elemanı yoksa ya da iki olayın aynı anda gerçekleşmesi mümkün 
değilse bu olaylara ayrık olaylar denir.
A ve B olayları ayrık olaylar ise                        olur. 

Ayrık Olmayan Olay: E örnek uzayına ait iki olay A ve B olmak 
üzere                        ise A ve B olayları ayrık olmayan olaylardır. 

A = {Kütahya, Bilecik, Bolu, Ankara, Konya, Afyonkarahisar}
B = {Yozgat, Nevşehir, Niğde, Adana, Kahramanmaraş, Sivas}
C = {Ankara, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde}

1. Yönerge:

2. Yönerge:

A B+ Q=

A B+ Q=

A C+ = " ,
B C Sinekli Bakkal,Mai ve Siyah, Tutunamayanlar+ = " ,

İfadeler D/Y

A ile C olayları ayrık olaylardır. Y

B ile C olayları ayrık olmayan olaylardır. D

A ile B olayları ayrık olaylardır. D

A B+ Q=

Çalışma No.: 14

1. Yönerge:

3. Yönerge:

3. Yönerge:

Olasılık: Bir olayın olması veya olmamasının matematiksel 
değeri veya olabilirlik yüzdesidir. 

Her bir çıktısının gelme şansı eşit olan örnek uzay E ve bu 
örnek uzayın bir olayı A olmak üzere A olayının gerçekleşme 
olasılığı P(A) ile gösterilir. 

𝑃(𝐴) =     𝐴 𝑜𝑙𝑎𝑦𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
                 Ö𝑟𝑛𝑒𝑘 𝑢𝑧𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚a𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

İfadeler D/Y

Bir A olayının olasılığı 𝑃(𝐴) =  3   ise 

A olayını içeren örnek uzayın eleman 
sayısı kesinlikle 5 tir.                      

Y

  İki doğal sayının çarpımının negatif 
  olma olasılığı   1   dir.        
                                                                                        

Y

Bir olayın olma olasılığı √2 olabilir. Y

İmkânsız olayların olma olasılığı 0 
dır. D

5

2

Olay
Kesin 
Olay

İmkânsız 
Olay

En fazla 300 m öteye ok atabilen 
bir okçunun kendisinden 450 m 
uzaklıktaki bir hedefi vurması

✓

6 elemanlı bir kümenin alt küme-
lerinden seçilen bir kümenin 7 
elemanlı olması

✓

3 cm, 7 cm ve 12 cm uzunluğun-
daki doğru parçaları ile bir üçgen 
oluşturma

✓

A={3, 4, 6, 8, 10} kümesinin ele-
manlarından rastgele seçilen iki 
sayının çarpımının bir çift sayı 
olması

✓

Aynı düzlem üzerinde bulunan 
ve doğrusal olarak konumlanmış 
olan 7 farklı noktanın herhangi 
üçü ile bir üçgen oluşturma

✓

2. Yönerge:

imkansız olay kesin olay

10

Suç ve Ceza, Savaş ve Barış
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Çalışma No.: 15

Fonksiyon: A ve B boş küme olmamak üzere A kümesinin 
her bir x elemanını B kümesinden yalnız bir y elemanı ile 
eşleyen f işlemine A dan B ye bir fonksiyon denir. f(x) = y ile 
gösterilir.
Fonksiyon Olma Koşulları: 1. A kümesindeki her eleman 
mutlaka B kümesinden bir elemanla eşlenmiş olmalı.
2. A kümesindeki her eleman B kümesinden  sadece bir 
elemanla eşlenmiş olmalı. 

g ve h, her girdiye bir işlem yapılmış olduğu için ve işlem 
sonunda tek ürün çıkışı olduğu için fonksiyondur. k işlemi 
makine Bora’nın girişine karşılık ürün vermediği için m işle-
mi ise Erdem’in girişine karşılık hem çay hem de kek verdiği 
için fonksiyon değildir.

2.

1. f
B

• Bisküvi
• Kek
• Çikolata
• Çay
• Kahve
• Meyve suyu
• Su

A

• Zeynep
• Serpil
• Bahar
• Taner
• Emrah

Çalışma No.: 16

1. 

f(A) = {Lale Sok., Hüdaverdi Sok., Ayışığı Sok., Ata Sok., İkbal 
Sok.}
f(B) = {Turuncu Sok., Lale Sok., Hüdaverdi Sok., Ayışığı Sok., 
Gelgör Sok., Ata Sok., İkbal Sok.}
A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere A kü-
mesinden B kümesine tanımlı f fonksiyonu f:A→B için                            
Tanım Kümesi: f fonksiyonunun üzerinde tanımlı olduğu A 
kümesidir. 
Değer Kümesi: f fonksiyonunun alabileceği tüm değerlerden 
oluşan B kümesi değer kümesidir.
Görüntü Kümesi: Tanım kümesi olan A kümesindeki eleman-
ların f fonksiyonu altındaki görüntülerinin oluşturduğu kümeye 
denir ve f(A) ile gösterilir.

2.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

İfadeler D/Y

Bir fonksiyonun görüntü kümesi her zaman o fonksi-
yonun değer kümesine eşittir. Y

Uygun aralıklarda tanımlı f = {(1,2), (2,5), (3,2)} 
şeklinde verilen f fonksiyonunun görüntü kümesi 
{2,5} tir.

D

Uygun aralıklarda tanımlı bir f fonksiyonunun görün-
tü kümesi değer kümesinin alt kümesidir. D

Herhangi bir tam sayıyı o sayının karesine eşleyen f 
fonksiyonunun görüntü kümesi doğal sayılar kümesi-
sinin alt kümesidir.

D

• Esra
• Eymen
• Yavuz
• Samet
• Burcu
• Göktuğ
• Derin
• Ali
• Fatih
• Seda

• Esra
• Eymen
• Yavuz
• Samet
• Burcu
• Göktuğ
• Derin
• Ali
• Fatih
• Seda

• Turuncu Sok.
• Lale Sok.
• Hüdaverdi Sok.
• Ayışığı Sok.
• Gelgör Sok.
• Ata Sok.
• İkbal Sok.

• Turuncu Sok.
• Lale Sok.
• Hüdaverdi Sok.
• Ayışığı Sok.
• Gelgör Sok.
• Ata Sok.
• İkbal Sok.

A

A

B

B

f

g

Çalışma No.: 17

Tanım kümesi: A = {Akif, Sema, Nilay, Sercan, Burak}
Görüntü kümesi: f(A) = {39}

1.

2.

Soru:

Bozuk bir tartının tartılan her bir 
cismin ağırlığını sabit bir ağırlık 
değerine eşlemesi 

{

Pili bitmiş bir saatin her anı aynı saat 
değerine eşlemesi {

Bir mağazada hangi ürün alınırsa 
alınsın fiyatına 5 Türk lirası ödenmesi {

Bir ağacın boyunun zamana bağlı 
olarak değişmesi

A B

f

• Akif

• Sema

• Nilay

• Sercan

• Burak

• 39

A nın her x elemanı için f(x) = 39’ dur.

Sabit Fonksiyon: A ve B boş olmayan kümeler ve k! B olmak 
üzere f: A→ B fonksiyonu verilsin.  Her x!A için f(x) = k 
oluyorsa bu fonksiyona sabit fonksiyon denir.
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Çalışma No.: 18

1. Yönerge
Örten Fonksiyon: A ve B boş kümeden farklı birer küme olmak 
üzere f:A →B şeklinde tanımlanan f fonksiyonu için f(A)=B oldu-
ğunda (değer kümesindeki her elemana karşılık tanım kümesinde en 
az bir eleman varsa) f fonksiyonuna örten fonksiyon denir. f örten 
fonksiyon ise kısaca “f örtendir.” denir.
İçine Fonksiyon: A ve B boş kümeden farklı birer küme olmak üze-
re f:A →B şeklinde tanımlanan f fonksiyonu için f(A) B, f(A)≠B 
olduğunda (değer kümesinde en az bir eleman açıkta kalıyorsa) f 
fonksiyonuna içine fonksiyon denir. f içine fonksiyon ise kısaca “f 
içinedir.” denir.

2. Yönerge

Fonksiyonlar Örten fonksiyondur. / 
İçine fonksiyondur.

f:A ͢  B, A={1,3,5,6}, B={a, e, o} ol-
mak üzere f={(1,a),(3,a),(5,e),(6,o)}

f(A)=B olduğundan 
örten fonksiyondur.

g:A ͢  B, A={0,1,2,3,4,5}, 
B={1,3,5,7,9,11} olmak üzere
g(x)=2x+1 kuralı ile verilen g fonksi-
yonu

g(A)=B olduğundan 
örten fonksiyondur.

h:A ͢  B, A={-2,-1,0,1}, B={-3,-2,0,1} 
olmak üzere h(x)=x2-3 kuralı ile veri-
len h fonksiyonu

h(A)≠B, 0g   h(A) 
olduğundan içine 

fonksiyondur.

k(A)≠B, ag    k(A)  
olduğundan içine 

fonksiyondur.
Bire Bir Fonksiyon:                     fonksiyonu verilsin. Tanım kümesin-
deki elemanların her biri, değer kümesinde bulunan farklı bir eleman 
ile eşleşiyorsa f fonksiyonuna bire bir fonksiyon denir. Buna göre
a)
b)                                                                                  oluyorsa 
     f fonksiyonu bire bir fonksiyondur.
1. Bire bir fonksiyon değildir. 
2. Bire bir fonksiyondur.
3. Bire bir fonksiyon değildir.

f: A B"

1. Bire bir fonksiyon değildir.
2. Bire bir fonksiyon değildir.
3. Bire bir fonksiyondur.

Çalışma No.: 20

1. Yönerge:

2. Yönerge:

2. Yönerge:

x x iken f (x ) f (x ) veya1 2 1 2! !

f (x ) f (x ) iken x x2 1 21 = =
Her x , x A için1 2 !

Her x , x A için1 2 !

Çalışma No.: 19

İçine Fonksiyon: A ve B boş kümeden farklı birer küme 
olmak üzere f:A→B şeklinde tanımlanan f fonksiyonu için 
değer kümesinde en az bir eleman açıkta kalıyorsa bu fonksi-
yona içine fonksiyon denir. 
Örten Fonksiyon: A ve B boş kümeden farklı birer küme 
olmak üzere f:A→B şeklinde tanımlanan f fonksiyonu için 
değer kümesindeki her elemana karşılık tanım kümesinde en 
az bir eleman varsa bu fonksiyona örten fonksiyon denir.

1. Yönerge:

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Fonksiyon İçine Fonksiyon/ Örten 
Fonksiyon

f={(1, a), (2, b), (3, a),(4, b)} İçine Fonksiyon

g={(1, b), (2, c), (3, a),(4, b)} Örten Fonksiyon

h={(1, c), (2, a), (3, c),(4, a)} İçine Fonksiyon

k={(1, b), (2, a), (3, c),(4, b)} Örten Fonksiyon

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Atış

Atış

Atış

Atış

Puan

Puan

Puan

Puan

f

g

h

k
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Çalışma No.: 22

1.

2.

2. Yönerge:

1. Yönerge:

Çıkarımlar

Tanım kümesi ve görüntü kümeleri birbirine eşittir. ✓
Tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü kendisine 
eşittir. ✓

Tanım kümesindeki her eleman, değer kümesindeki tek 
bir eleman ile eşlenmiştir. ✓

Görkem ++++++

Neşe ++++++++

Can +++++++++

Bora +++++++

Ezgi ++++++++++

Zeynep ++

Uygar +++

Asya +++++

  Birim (Özdeşlik) Fonksiyon: A boş kümeden farklı bir küme 
ve f, A dan A ya bir fonksiyon olmak üzere A kümesine ait her 
x elemanı için f(x) = x oluyorsa f fonksiyonuna birim (özdeş-
lik) fonksiyon denir.

• 50
• 80
• 100
• 200
• 350

• 50
• 80
• 100
• 200
• 350

A

f

B

Çalışma No.: 21

Tablo 2

f ≠ g olur, çünkü f(-1) görüntüsü negatif iken g(-1) in 
görüntüsü pozitiftir, yani f(-1) ≠ g(-1) olur. Bir tek x değeri 
için görüntülerin farklı olması onların eşit fonksiyonlar 
olmamasına neden olur.

2.

Kuralları farklı olan bu iki fonksiyonun görüntü kümeleri 
aynı olsa da tanım kümesinin her bir elemanı için eşleştirme 
yapıldığında aynı görüntüleri vermediğinden eşit fonksiyon 
değildir. Örneğin f(1) = 4, m(1) = 12 ve f(1) ≠ m(1) olur.

2.

Aynı tanım ve görüntü kümelerine sahip, tanım kümelerinin 
her bir elemanı için de aynı görüntüleri veren fonksiyonlara 
eşit fonksiyonlar denir.

Fonksiyonların eşit olması için tanım ve görüntü kümeleri-
nin eşit olması gerekir ama yetmez; tanım kümelerinin her 
bir elemanı için de aynı görüntüleri veren fonksiyonlar, eşit 
fonksiyonlar olur.
f(1) = a, f(2) = b, f(3) = c, f(4) = d ve g(1) = b, g(2) = a, g(3) 
= d, g(4) = c olur. 
3 ∈ A için f(3) = g(3) = d,
4 ∈ A için f(4) = g(4) = c ancak 1 ∈ A için f(1) ≠ g(1) ve 
2 ∈ A için f(2) ≠ g(2) olduğundan f≠ g olur.
h(1) = k(1) = a, h(2) = k(2) = b, h(3) = k(3) = c, h(4) = k(4) = 
d olduğundan h = k olur.

1.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Tanım 
Kümesi

Görüntü 
Kümesi

Değer 
Kümesi

Fonksiyonun 
Kuralı

f ile g √ √ √ √

f ile h √ √ √ X

f ile m √ √ √ X

f ile k √ X √ X

1.

Çalışma No.: 23

1. Yönerge:

𝑓:[0,135]→[150,1500] olmak üzere 𝑓(𝑡)=150+10∙𝑡
şeklindedir. 

𝑔:[0,100]→[0,20] olmak üzere 𝑔(𝑡)=20−0,2∙𝑡 şeklindedir. 

𝑣 :[0,𝑡1]→[0,𝑣 1] olmak üzere 𝑣 (𝑡)=𝑔∙𝑡 şeklindedir. 

Doğrusal Fonksiyon: a, b∈ℝve x reel (gerçek) değişken ol-
mak üzere reel sayılarda tanımlı y=ax+b biçimindeki fonksi-
yona bir doğrusal fonksiyon denir.
Doğrusal fonksiyonun grafiği, eğimi a olan bir doğru belirtir.

𝑓 fonksiyonu doğrusal fonksiyon olsun. 𝑎,𝑏∈ℝ olmak üzere
𝑓:ℝ→ℝ,𝑓(𝑥)=𝑎𝑥+𝑏 şeklinde ifade edilsin. 𝑓 fonksiyonun
tanım kümesinden birbirinden farklı 𝑥1 ve 𝑥2 değerleri 
alınsın.  Bu değerlerin 𝑓 fonksiyonu altındaki görüntüleri

elde edilir.  𝑎 sabit bir değer olduğundan istenen oran sabit
bir değere eşittir. 
Ayrıca 1.  yönergede verilen fonksiyonların tanım aralıkla-
rından değerler alınarak bu değerlerin görüntüleri bulu-
nup istenen oranın sabit olduğu görülebilir. 
Aslında istenen bu ifade geometrik olarak 1.  yönergede 
verilen doğrusal fonksiyonlara ait grafiklerin (doğru ya da 
doğru parçalarının) eğimini vermektedir. 

𝑓(𝑥1)=𝑎𝑥1+𝑏 ve 𝑓(𝑥2)=𝑎𝑥2+𝑏 dir. 

𝑓(𝑥2)−𝑓(𝑥1)
= 

𝑎𝑥2+𝑏−(𝑎𝑥1+𝑏)
=

 𝑎(𝑥2−𝑥1) 
=

 𝑎 
𝑥2−𝑥1      𝑥2−𝑥1      𝑥2−𝑥1      

1. a)

b)

c)

2.
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İfade D/Y

Bir doğrusal fonksiyonun kuralını yazabilmek 
için tanım kümesindeki iki değeri ve bu değer-
lere karşılık gelen görüntüleri bilmek yeterli-
dir. 

D

𝑓:ℝ→ℝ,𝑓(𝑥)=5𝑥 olmak üzere 𝑓 fonksiyonu bir
doğrusal fonksiyon değildir. Y

Sabit r uzunluğundaki bir çubuğun bir ucu çi-
viyle duvara sabitleniyor.  Çubuğun diğer ucuna 
kalem takılıyor.  Bu çubuğun duvara sabitlenen 
ucu etrafında sabit hızla döndürülmesiyle olu-
şan kalem izinin uzunluğunu veren fonksiyon 
doğrusal bir fonksiyondur. 

D

2. Yönerge:

  Elde edilen grafik doğru biçimindedir.

  Doğrusal Fonksiyon: f: R→R, a ve b reel sayı olmak üzere, 
f(x) = ax + b biçimindeki fonksiyonlara “doğrusal fonksiyon” 
denir.

t (hafta) f(t)

0 24

1 33

2 42

3 51

4 60

Çalışma No.: 24

1.

1. Yönerge:

2.

60

f(t) (cm)

t (hafta)

50

40

30

20

10

0 1 2 3 4 5

2. Yönerge:

İfadeler D/Y

Doğrusal fonksiyonlar tam sayılar kümesinde ta-
nımlıdır. Y

Doğrusal fonksiyonların grafikleri doğru belirtir. D

f : R → R, f(x) = 3x fonksiyonu doğrusal fonksi-
yondur. D

g : R → R, g(x) = x2 – 1 fonksiyonu doğrusal fonk-
siyondur. Y

Doğrusal fonksiyonlar aynı zamanda sabit fonksi-
yondur. Y

Çalışma No.: 25

f ve m fonksiyonlarının grafikleri, mutlak değerce aynı olan apsis 
(x) değerleri için aynı değeri alan fonksiyon grafikleridir.

m ve g fonksiyonlarının grafikleri, mutlak değerce aynı apsis(x) 
değerleri için görüntüsü biri diğerinin ters işaretli olan fonksiyon-
lara ait grafiklerdir. 

h fonksiyonu ne çift fonksiyon ne de tek fonksiyondur.

Çift Fonksiyon: f: R R" tanımlı bir fonksiyon olmak üzere
∀x∈R için f (-x) = f (x) ise f fonksiyonuna çift fonksiyon denir.

Tek Fonksiyon: f: R R" tanımlı bir fonksiyon olmak üzere
∀x∈R için f (-x) = -f (x) ise f fonksiyonuna tek fonksiyon denir.

1. 

2. 

1. Yönerge:

2. Yönerge:

6

f(1) = 5 g(1) = 2 h(1) = 3 m(1) = 1 n(1) = 1

f(-1) = 5 g(-1) = -2 h(-1) = 1 m(-1)= 1 n(-1) = -1

f(2) = 23 g(2) = 10 h(2) = 7 m(2) = 4 n(2) = 8

f(-2) = 23 g(-2) = -10 h(-2) = 3 m(-2) = 4 n(-2) = -8

3. 

Fonksiyon Tek fonksiyon -  Çift fonksiyon – Ne tek 
ne çift fonksiyon

f(x) = 3x3 - 4x Tek fonksiyon

g(x) = 2x4 - 5x2 + 3 Çift fonksiyon

h(x) = x3 + 6 Tek fonksiyon ya da çift fonksiyon değil 

m(x) = 3 Çift fonksiyon
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Çalışma No.: 26

1. Yönerge:

f: Z Z"
+ +

f (x)

100, 0 x < 100 ise ;

x 100, 1000 x 5000 ise ;

2x, 5000 < x ise;

01

# #= +

Z

[

\

]]]]
]]]]

Atık Pil Sayısı Aralığı Cebirsel İfade

100

x + 100

2x

0 x < 10001

1000 x 5000# #

5000 x1

Parçalı Fonksiyon: Tanım kümesinin alt aralıklarında farklı kural-
larla tanımlanan fonksiyonlara parçalı tanımlı fonksiyon denir.
Parçalı fonksiyonlar 

                                                     biçiminde yazılır.

A R, f: A R ve c A olmak üzere;" d3

f (x)
g (x), a x < c ise

h (x), c x b ise

#

# #
= (

2. Yönerge:

f (x)

150, x 7 ise

150 (x 7) .15, 7 < x 30 ise

1000, 30 < x ise

#

#= + -

Z

[

\

]]]]
]]]] şeklindedir.

Çalışma No.: 27

1. Yönerge:

 f(t)=

Z

[

\

]]]]]
]]]]]

25

25+0,9.(t-500)

t 500#

t 5002

 g(t)=

Z

[

\

]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]

0

5

3

10

10+5.(t-3)

t 4
1

#

4
1

t 11 #

1 t 21 #

2 t 31 #

t 32

 f(t)=

Z

[

\

]]]]]
]]]]]

3

5

7

1 x 120# #

120 x 2501 #

250 x 4001 #

1.

2.

3.

 Parçalı fonksiyon: Tanım kümesinin ayrık alt kümelerinde 
farklı kurallarla belirlenen fonksiyonlara parçalı tanımlı 
fonksiyonlar ya da parçalı fonksiyonlar denir. Örneğin a, b, c, 
d ∈ R olmak üzere

  biçiminde olan ve g, h, r fonksiyonlarından oluşan f fonksiyo-
nuna parçalı fonksiyon denir. a, b, c ve d fonksiyonun kritik 
noktalarıdır.

2. Yönerge:

 f(x)=

Z

[

\

]]]]]
]]]]]

g (x), a x b ise1#

h (x), b x c ise# #

r (x), c x d ise1 #

 f(x)=

 f(x)=

)

)

1 x x 1#-

x 1 x 12-

a x x a#-

x a x a2-

1.

2.

Çalışma No.: 28

İfadeler D/Y

f fonksiyonunun değer kümesi ile g fonksiyonunun 
tanım kümesi eşittir. D

y=f(x) ve y=g(z) eşitlikleri sağlanır. Y

gof fonksiyonu C kümesinden A kümesine tanımlıdır. Y

z=g(y)=g(f(x)) ve (gof)(x)=z eşitlikleri sağlanır. D

(gof)(x)=(fog)(x) olur. Y

2. Yönerge:

1. Yönerge:

1.   f fonksiyonunda x yerine 108 değeri yazılıp f(108) değerinin 
bulunması gerekir.

2.  g fonksiyonunda x yerine 37 değeri yazılıp g(37) değerinin 
bulunması gerekir.

3.  Önce f fonksiyonunda x yerine 77 değeri yazılıp f(77) değeri 
bulunur. Sonra g fonksiyonunda x yerine bulunan f(77) değeri 
yazılır. g(f(77)) değeri sorunun cevabı olacaktır.

  Bileşke Fonksiyon: A, B, C boş kümeden farklı birer küme 
olmak üzere f: A→B ve g: B→C fonksiyonları verilsin. A kü-
mesinin elemanlarını f ve g fonksiyonları yardımıyla C küme-
sinin elemanlarına eşleyen fonksiyona f ile g fonksiyonlarının 
bileşke fonksiyonu denir. 
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Çalışma No.: 30

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Ham Maddeler

Ham Maddeler

• Cam

• Cam

• Kâğıt

• Kâğıt

• Karton kutu

• Karton kutu

• Pet şişe

• Pet şişe

• Teneke kutu

• Teneke kutu

• Alüminyum

• Alüminyum

• Plastik

• Plastik

• Cam şişe

• Cam şişe

Ambalaj Türleri

Ambalaj Türleri

3. Yönerge:

Grafiği verilen bire bir ve örten bir 𝑓 fonksiyonunun tersi
olan 𝑓−1 in grafiğini çizmek için 𝑓 fonksiyonunun grafiğinin
𝑦=𝑥 doğrusuna göre simetriği olan grafiği çizmek yeter-
lidir. 

Verilen 𝑓 fonksiyonunun tersinin de bir fonksiyon belir-
tebilmesi için 𝑓 fonksiyonunun bire bir ve örten olması
gereklidir.  Çünkü 𝑓 fonksiyonunun tanım kümesi, tersinin
görüntü kümesi ve 𝑓 fonksiyonunun görüntü kümesi ter-
sinin tanım kümesi olacaktır.  𝑓 fonksiyonu örten olmazsa
tersi için yazılan eşlemede tanım kümesinde boşta eleman 
kalacaktır.  Benzer şekilde 𝑓 fonksiyonu bire bir olmazsa
tersi için yazılan eşlemede tanım kümesindeki bir eleman 
değer kümesinde birden fazla elemana eşlenecektir ve bu 
da fonksiyon olma kuralına aykırıdır. 
Bir fonksiyonun tersi: 𝑓:𝐴→𝐵,𝑦=𝑓(𝑥) bire bir ve örten 
fonksiyonu verilsin.  𝑥∈𝐴 için 𝑓(𝑥)=𝑦 iken 𝑓−1(𝑦)=𝑥 olu-
yorsa 𝑓−1 fonksiyonuna 𝑓 fonksiyonunun tersi denir. 𝑓−1, 𝐵
kümesinden 𝐴 kümesine tanımlı bir fonksiyondur. 
Yani bire bir ve örten bir 𝑓 fonksiyonu verildiğinde tanım
kümesi 𝑓 fonksiyonunun değer kümesi, değer kümesi de 𝑓
fonksiyonunun tanım kümesi olan ve 𝑓 nin tanım kümesin-
deki her 𝑥 elemanı için 𝑓(𝑥)=𝑦 iken 𝑓−1(𝑦)=𝑥 oluyorsa 𝑓−1 
fonksiyonuna 𝑓 fonksiyonunun tersi denir. 

1.

1.

1.

2.

3.

2.

𝑓−1

𝑓

𝑓 (𝑐𝑎𝑚) = Cam şişe
𝑓 (𝑎𝑙ü𝑚𝑖𝑛𝑦𝑢𝑚) = Teneke kutu
𝑓−1 (𝑘𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑡𝑢) = Kâğıt
𝑓−1 (𝑝𝑒𝑡 ş𝑖ş𝑒) =Plastik

Bire bir ve örten bir 𝑓 fonksiyonu verildiğinde 𝑓−1 fonksi-
yonunun grafiği 𝑦=𝑥 doğrusuna göre simetriktir. 

Bir 𝑓 fonksiyonunun tersinin tersi 𝑓 fonksiyonuna eşittir. 

Bir 𝑓 fonksiyonu ile 𝑓 fonksiyonunun tersinin bileşkesi bi-
rim fonksiyona eşittir. 

Çalışma No.: 29

1.  Eğer şehirdeki tüm okullardan bir öğrenci bu servisle evlerine 
taşınıyorsa evet g bir fonksiyon olur.

2. Hayır g bir fonksiyon olmaz. Çünkü aynı okul farklı farklı 
öğrenciler ile eşleşiyor. Fonksiyon tanımına göre bir elemanın 
iki tane görüntüsü olmaz.

3. Hayır olmaz. Çünkü eşleşmeyen okul kalır. 
Ters fonksiyon:
A ve B kümeleri boş kümeden farklı kümeler ve ƒ:A →B, ƒ = 
{(x,y)    x∈ A ve y ∈ B } fonksiyonu bire bir ve örten olmak 
üzere

ƒ-1 :B →A , ƒ-1={ (y, x)  y∈B ve x∈ A } fonksiyonuna ƒ nin ters 
fonksiyonu denir.
Her fonksiyonun tersi vardır ancak tersi fonksiyon olmayabilir. 
Eğer bir fonksiyon bire bir ve örten ise tersi de fonksiyondur. Ve 
tersi de bire bir ve örtendir. Bire bir örten olmayan fonksiyonun 
tersi fonksiyon değildir.

1. Bütün doğal sayıları çift doğal sayılara dönüştüren fonksiyon 
ƒ(x) = 2x in tersi bir fonksiyon değildir. Çünkü ƒ örten değil-
dir.

2. x litre yakıtla 15x km yol gidebilen bir aracın yakıt-yol fonk-
siyonu

 ƒ(x)=15x in tersi bir fonksiyondur. Her x litre yakıt için gidi-
lecek kilometre belli ve tektir. Yani fonksiyon bire birdir. Araç 
gittikçe yol hesaplandığı için aynı zamanda örtendir.

3. Türk lirasına alınan bir ürünün %20 kâr belirlenerek a ya 
bağlı satış fiyatını belirleyen fonksiyon.

 ƒ(a)=a + a/5  in tersi bir fonksiyondur. Alış fiyatına karşılık 
yalnız bir satış fiyatı belirlendiği için birebirdir. Değer kümesi 
satış fiyatına göre oluştuğundan değer kümesi ile görüntü 
kümesi aynı olur ve fonksiyon örtendir.

4. -1’in dışındaki her gerçek sayıyı, gerçek sayılar kümesinde 
kendisini bir fazlasına bölerek eşleyen fonksiyon

 F(x)=x/(x+1) fonksiyonunun tersi bir fonksiyon değildir. Çün-
kü -1 ile eşleşen bir gerçek sayı yoktur.

5. Üç çocuklu bir annenin çocuklarını anneleri ile eşleyen fonk-
siyon

 Bir fonksiyon değildir. Çünkü ifade birebir değildir.
6. Bir şehirdeki bütün binaları sayma sayıları ile eşleyen fonksi-

yon
 Tersi bir fonksiyon değildir çünkü ilk ifade örten değildir.

1. Yönerge:

2. Yönerge:
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Tablo 1 

Tablo 2Çalışma No.: 31

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Polinom: a0, a1, a2, … ,an-2, an-1, an gerçek sayılar; an≠0, x değiş-
ken ve n ϵ N olmak üzere
P(x)=anx

n + an-1x
n-1 + an-2x

n-2 + … + a2x
2 + a1x + a0 şeklindeki 

ifadelere bir değişkenli gerçek katsayılı n. dereceden bir poli-
nom (çok terimli) denir.
Polinomun derecesi: Değişkeninin üssü en büyük olan terimi-
nin üssüne polinomun derecesi denir ve der[P(x)] ile gösterilir.

Cebirsel İfade

P
ol

in
om

d
u

r.
/P

ol
i-

n
om

 d
eğ

il
d

ir
.

Polinom 
olmama 
nedeni

𝑃(𝑥) = −6𝑥5 + 4𝑥3 − 8𝑥2 + 𝑥 − 2 Polinom-
dur. 

𝑄(𝑥) = 9𝑥2 −  3  + 3 Polinom 
değildir. 

−  3  ifadesinde
     𝑥
x in kuvveti -1 dir.  
-1 bir doğal sayı 
değildir. 

𝑅(𝑥) = √3𝑥3 +  2  𝑥2 − 15𝑥 + 8 Polinom-
dur. 

𝑆(𝑥) = 19 Polinom-
dur. 

𝑇(𝑥) = √𝑥 + 5 Polinom 
değildir. . 

√𝑥 ifadesinde x’in
kuvveti  1   dir. 
                2 1   bir doğal sayı 
 2   değildir. 

𝑥

7

Polinom Derece

𝑃(𝑥) = −6𝑥 + 3𝑥5 + 𝑥6 + 2𝑥4 der[P(x)]= 6

𝑄(𝑥) = 5 − 2𝑥 der[Q(x)]= 1

𝑅(𝑥) = 15𝑥7 + 𝑥12 + 𝑥10 + 𝑥25 der[R(x)]= 25

𝑆(𝑥) = 85 der[S(x)]= 0

𝑇(𝑥) = 0 der[T(x)]= Bilinemez. B
eg

ü
m

1. Kutu

2
. K

u
tu

Cebirsel İfade
1. Sayı 2. Sayı

1. Tur √5 4

x √5 x4 − 2x2 − 3x +  1  
                                     7

2. Tur -2 2

3. Tur -3 1

4. Tur      1  
     7 0

G
ök

ay

1. Kutu

2
. K

u
tu

Cebirsel İfade
1. Sayı 2. Sayı

1. Tur 7 6

y
7y6 + 3√6 y5 − y−4 −  1  y3

                                       9
2. Tur 3√6 5

3. Tur -1 -4

4. Tur −  1  
9 3

Çalışma No.: 32

1. Yönerge:

2. Yönerge:

1. (4x+3) . (2x+5)-x2

2.  8x2+26x+15-x2=7x2+26x+15

  Polinomun Katsayıları: an, an-1, ....., a2, a1, a0, gerçek 
sayılarına polinomun katsayıları denir.

  Polinomun Baş Katsayısı: Bir polinomun en büyük 
dereceli teriminin katsayısına (an) polinomun baş kat-
sayısı denir.

  Polinomun Sabit Terimi: a0 ifadesine polinomun sa-
bit terimi denir. Diğer bir ifade ile değişken içermeyen 
terime polinomun sabit terimi denir.

İfadeler D/Y

Polinomların sabit terimi değişken içerir. Y

Bir polinomun baş katsayısı ve sabit terimi de o 
polinomun katsayılarından biridir. D

P(x)=-x2-3 polinomunun katsayıları -1 ve -3 tür. Y

Sabit terimi 0 olan bir polinom yazılabilir. D

n. dereceden bir P(x) polinomunun (n+1) tane 
katsayısı vardır. D
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Çalışma No.: 34

1. Yönerge:

2. Yönerge:

3. Yönerge:

P
• 4x6

• -12x

•  5

•  - x
3
1 3

Q

• 4x6

• -12x

•  5

•  - x
3
1 3

- xP (x) 4 3
1

12x 5x6
3

= - +

- x(x) 4 3
1

12x 5Q x6
3

= - +

1.

2.

  Eşit Polinomlar: Dereceleri eşit olan iki polinomun aynı de-
receli aynı dereceli terimlerinin katsayıları birbirine eşit ise bu 
iki polinoma eşit polinomlar denir.

x 3- +Q (x)
3
3x

1

3

=

Q (x)
3
18

2 =

Q (x) 8x x 3x 33
4 3= - + +

xx 4x 3- + + +Q (x)
3
1

4
4 8

=

P (x)
3
x

1
8 44x x 3- + +=

P (x) x x 92
3= - +

P (x) 6x3
0=

İfadeler D/Y

Eşit polinomların dereceleri birbirine eşittir. D

Eşit polinomların sabit terimleri farklı olabilir. Y

P(x) ve Q(x) polinomları, eşit polinomlar ise te-
rim sayıları aynıdır. D

Dereceleri ve baş katsayıları eşit olan polinom-
lar her zaman birbirine eşittir. Y

Sabit polinomlar her zaman birbirine eşittir. Y

Sıfır Polinom: P(x) = 0 polinomuna sıfır polinomu denir.
Sabit Polinom: a sıfırdan farklı gerçek sayı olmak üzere P(x) = a 
ise P(x) polinomuna sabit polinom denir.

Çalışma No.: 33

Yönerge 1:

Durum Polinom

Metin’in hassas tartısının pilleri zayıfladığı 
zaman hangi ağırlık tartılırsa tartılsın dijital ekran 
hep 0 kilogramı göstermektedir.
Buna göre Metin’in hassas tartısının pilleri 
zayıfladığı zaman tartılan ağırlıklar x kg olmak 
üzere tartının gösterdiği ağırlığı (kg) ifade eden 
P(x) polinomu,

P(x) = 0

Fatma, evi için limitsiz internet paketi satın 
almıştır ve ödediği aylık ücret her ay sabit 102 
Türk lirasıdır. Fatma, kaç GB internet kullanırsa 
kullansın her ay aynı ücreti ödemektedir.
Buna göre, Fatma’nın bir ayda kullandığı internet 
miktarı x GB olmak üzere kullanım miktarına 
bağlı olarak aylık ödediği fatura bedelini (TL) 
ifade eden Q(x) polinomu,

Q(x) = 102

Can’ın telefonunun dokunmatik ekranı çatlamıştır 
ve Can, hangi sayıya basarsa bassın ekranda hep 
6 sayısı yazmaktadır.
Buna göre, Can’ın telefonunda bastığı sayı x 
olmak üzere telefonunun ekranında gözükecek 
sayıyı ifade eden R(x) polinomu,

R(x) = 6

S(x) = 0

Yandaki elektrik devresine kaç 
volt pil bağlanırsa bağlansın 
(kısa devre olduğu için) ampül 
ışık vermez.
Buna göre devreye bağlanan 
pilin voltu x olmak üzere ampü-
lün vereceği ışık miktarını (lü-
men) gösteren S(x) polinomu;

2. Yönerge:

3. Yönerge:

1. Jetonla çalışan bir telefonda atılan jeton sayısına bakılmaksı-
zın hep 2 dk. konuşma süresi veren telefon için x atılan jeton 
sayısı olmak üzere konuşma süresini (dk.) ifade eden K(x) 
polinomu
sıfır polinom / sabit polinom olur.

2. Jetonla çalışan bir telefonda atılan jeton sayısına bakılmaksı-
zın hiç konuşma dakikası vermeyen telefon için x atılan jeton 
sayısı olmak üzere konuşma süresini (dk.) ifade eden L(x) 
polinomu 
sıfır polinom / sabit polinom olur.

3. Jetonla çalışan bir telefonda atılan jeton sayısına bakılmaksızın 
hep 11 dk. konuşma süresi veren telefon için x atılan jeton 
sayısı olmak üzere konuşma süresini (dk.) ifade eden M(x) 
polinomu 
sıfır polinom / sabit polinom olur.

P(x) sıfır polinom ise

P(x) sabit polinom ise

derecesi belirsizdir.

a a ... a a 0 ve a 0n 1 2 1n 0 != = = = =- dır.

a a ... a a a 0n n 1 2 1 0= = = = = =- dır.

derecesi birdir.

derecesi sıfırdır.
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Çalışma No.: 35

2,5 ve 7. saatler

x=10, x=20, x=50 1.

Şirket pozitif değerler veren x=15 ve x=60. aylarda kârda, 
negatif değerler veren x=8 ve  x=30. aylarda zararda, sıfır 
değerini veren yani polinomun sıfırları (kökleri) olan x=10, 
x=20 ve x=50. aylarda ise ne kâr ne de zarardadır.

2.

Polinomun Sıfırları: Herhangi bir x=a değerinde  P(a)=0 ise 
x=a sayısına polinomun sıfırı (bir kökü) denir.

1.Yönerge:

2.Yönerge:

Çalışma No.: 36

2. Yönerge:

3. Yönerge:

1. Yönerge:

2.  Yatırdıkları toplam paranın kâr veya zarar etmediği durumları 
yani getirinin 0 Türk lirası olduğu yıllar yatırımın başlangıcın-
dan itibaren 0,2,4 ve 5. yıllarıdır.
Polinomun Sıfırları: x = a için P(a) = 0 ise  x = a sayısına, P(x) 
polinomunun sıfırı (bir kökü) denir.

1.   Şirketin verdiği cebirsel ifade bir polinom belirtir.

Polinom Polinomun Sıfırları

Q (x) (x 1) (3x 4) (x 5)= - - +

M (2) 4 2 8 0= - =$

N ( 1) ( 1) 13 ( 1) 12 1 13 12 26 0
2

- = - - - + = + + =$ !

x 1, , 5=
3
4

x 2, 4= - -R (x) (x 2) (x 4)= + +

Polinom Polinomun Sıfırları D/Y

x = 2 D

x = -1 Y

M (x) (4x 8)= -

N (x) x 13x 12
2

= - +

A = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24}

Çalışma No.: 37

12 birim

8 birim

4 birim

2 
bi

rim

3 
bi

rim

En = 2 birim

En = 3 birim

En = 4 birim

Boy = 12 birim

Boy = 8 birim

Boy = 6 birim

Çarpan: Bir sayının tam bölenlerinden her birine o sayının çar-
panı denir.
P(x), A(x) ve B(x) birer polinom olmak üzere P(x)=A(x).B(x) 
şeklinde yazılabiliyorsa A(x) ve B(x) polinomları, P(x) polino-
munun birer çarpanıdır.

P (x) (4x 3) . (5x 2) 20x 23x 62= - - = - +

şeklinde yazılır. Buradan P polinomunun çarpanları (4x-3) ve 
(5x-2) polinomları olur.

Çalışma No.: 38

1. Yönerge:

2.

1.

  Özdeşlik: İki yanı birbirinin aynı olan veya harflere verilen sa-
yısal değerler ne olursa olsun iki yanı da sayıca eşit değerler 
olan eşitlik. / Değişkenlerin bütün değerleri için sağlanan eşitlik. 

(a + b)2 = a2 + a . b + a . b + b2 = a2 + 2 .a . b + b2

a2 = (a - b)2 + a . b + b . (a - b)
(a - b)2 = a2 - 2 . a . b + b2 

a

a a

a

b

b b

b

a + b

a + b

a 
+ 

b

a 
+ 

b

a2

a . b b2

a . b

a - b

a - b

a 
- b

b

b

b

a 

a 

a a 

(a - b) . (a - b)
a . b

b . (a - b)

1.

2.

3.

2. Yönerge:

1.  En büyük dikdörtgenin alanı, bölünmüş olduğu bölgelerin alan-
ları toplamına eşit olmalıdır.

(x + a) . (x + b) = x2 + a . x + b . x + a . b = x2 + (a + b) . x + a . b 

a - b

a

a
b

a - b b

a - ba - b

a

a

b

b

2.
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Çalışma No.: 40

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Q x
P x^
^
h
h  şeklindeki ifadelere rasyonel ifade denir.

Rasyonel İfade: P x^ h  ve Q x^ h  gerçek katsayılı iki polinom ve 
Q x 0!^ h  olmak üzere

Oranlar Rasyonel İfadedir./Rasyonel İfade Değildir.

S t
R t
^
^
h
h  Rasyonel İfadedir.

R t
P t^
^
h
h  Rasyonel İfadedir.

P t
S t^
^
h
h  Rasyonel İfade Değildir.

S t
Q t
^
^
h
h  Rasyonel İfadedir.

Q t
P t^
^
h
h  Rasyonel İfadedir.

Çalışma No.: 39

1. Yönerge:

2. Yönerge:

İfadeler Özdeşlik Nedeni

x2 -1 = (x-1)(x+1) ✓ x’ in her değeri için 
doğrudur.

x2 -1 = 8

Bu bir denklemdir. 
x=-3 ve x=3 için 
sadece doğru ol-
maktadır.

(a+b)2 = a2+2ab+b2 ✓ Her a, b ϵ R için 
doğrudur.

(x-1)2 = x2+2x+1 ✓ Her x ϵ R için doğ-
rudur.

İki yoldan gidildiğinde de aynı sonuca ulaşılmıştır.
a)  502-102= 2400 m2

b)  40.10 + 50.40 =2400 m2

1.

a) A(ABCD) – A(CEFG) = a2- b2

b) A(ABGH) + A(DEFH) = a(a-b) + b(a-b) = (a-b)(a+b) olur.
Yani her a, b ϵ R için a2-b2=(a-b)(a+b) olur.

2.

Özdeşlik: Bilinmeyenin her değeri için doğru olan (çözüm 
kümesi gerçek sayılar olan) açık eşitliklerdir.

Çalışma No.: 41

1. Yönerge:

2. Yönerge:

2.  x2+2x-18=0 , z2-11=0

  İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem: a, b, c ∈ R ve 
a ≠ 0 olmak üzere ax2 + bx + c = 0 denklemine ikinci derece-
den bir bilinmeyenli denklem denir.

Çerçeve Alanı Veren 
Eşitlik

Elde
Edilen Denklem

Denk-
lemin 
Dere-
cesi

Değiş-
ken 

Sayısı

Çerçeve
1

(x +3).(x -1)= x2 
+ 2x – 3 = 15 x2 + 2x – 18 = 0 2 1

Çerçeve
2

(3y+2).5 = 15y + 
10 = 13 15y – 3 = 0 1 1

Çerçeve
3 z.z = z2 = 11 z2 - 11= 0 2 1

Çerçeve
4

(2n + 3).5m = 
10mn + 15m 
= 20

10mn + 15m – 
20 = 0 1 2

Çerçeve
5

(t + 1).t2 = t3 + 
t2 = 12 t3 + t2 – 12 = 0 3 1

1.

Denklemler İkinci Dereceden Bir
Bilinmeyenli Denklem

–3x2 + 1 = 0 ✓

2x + 5y = 0

3x 02 = ✓

x3 + 2x2 + 4 = 0

2x – 6 = 0

5x2 – x = 0 ✓

Çalışma No.: 42

1. Yönerge:

  Denklemin Kökleri: Bir denklemde denklemi sağlayan sayı-
ya veya sayılara denklemin kökleri denir.

  
  Denklemin Çözüm Kümesi: Denkleme ait köklerin oluştur-

duğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir.

Tablo 2
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Çalışma No.: 43

Doğal Sayılar Tam Sayılar Rasyonel 
Sayılar Reel Sayılar

2 2 64 18

0 -33 (-2)9 (-2)9

64 0 2
1 2

64
1
5
3

64

(-2)9 0 2
1

2 -33

-33 1
5
3

0

1. Yönerge:
1.

2.

3 i
2 , 36, 2 i, 2 3i,

2
i

-
- +

Karmaşık Sayı: z bir karmaşık sayı olmak üzere               için            
z = a+ b∙i şeklinde ifade edilebilen sayılara karmaşık sayı denmek-
tedir.

,a b Re

Burada z karmaşık sayısının reel kısmı Re(z) = a ve sanal kısmı 
(imajiner) İm(z) = b şeklinde yazılabilir.

Başka bir deyişle şöyle açıklanabilir:          ,  z = a+ b∙i şeklinde ise 
bu karmaşık sayının eşleniği z = a- b∙i şeklindedir.

Karmaşık Sayılar Kümesi: a+ b i şeklinde yazılabilen sayılardan 
oluşan kümeye karmaşık saylar kümesi denir ve     harfi ile gösterilir.

Bir Karmaşık Sayının Eşleniği: Bir karmaşık sayı verildiğinde bu 
sayının sanal (imajiner) kısmının işaretinin toplamaya göre ters işa-
retlisi ile elde edilen yeni karmaşık sayıya verilen karmaşık sayının 
eşleniği denir.

z Ce

İfadeler D / Y

  3 sayısı bir karmaşık sayıdır. D

             sayısı bir karmaşık sayıdır. D

  Karmaşık sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin alt 
kümesidir. Y

  İki karmaşık sayının farkı alındığında sonuç kesinlikle 
karmaşık sayıdır. Y

  Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği o karmaşık 
sayının kendisine eşittir. D

  -1-3i karmaşık sayısının eşleniği  -1+3i olur. D

81-

3. Yönerge:

2. Yönerge:

C

2. Yönerge:

İfadeler D/Y

Bir bilinmeyenli bir denklemin derecesi ile o denkle-
me ait kök sayısı birbirine her zaman eşittir. Y

Bazı denklemlerin çözüm kümesi boş küme olabilir. D

Bir bilinmeyenli denklemlere ait kök sayısı, aynı 
denklemin çözüm kümesinin eleman sayısına eşittir. D

Bir bilinmeyenli bir denklemin çözüm kümesinin 
elemanları tüm reel sayılardan oluşuyorsa o denklemi 
sağlayan sonsuz kök vardır.

D

Çalışma No.: 44

1, 3, 4, 5, 6, 8, 91.

1, 4, 6, 8, 92.

En az üç nokta belirlenmesi gerekir.3.

Çokgen: ,n n3 N$ ! ve A1, A2, A3,..., An bir düzlemin herhangi 
üçü doğrusal olmayan n noktası olmak üzere A1, A2, A3,.., An nok-
talarında kesişen , , ,..,,A A A A A A A A A An n n1 12 3 3 4 12 -6 6 6 6 6@ @ @ @ @
doğru parçalarının birleşimiyle oluşan kapalı şekle 
A1A2A3...An çokgeni veya n-gen denir.

Çalışma No.: 45

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Turuncu renkli tebeşir ile işaretlenen çokgenlerin her birinin 
tüm kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşittir.

Düzgün Çokgen: Bütün kenar uzunlukları eşit ve iç veya dış 
açı ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

1.

2.

İfadeler D/Y

Bir düzgün çokgende ardışık herhangi iki açının 
ölçüleri toplamı birbirine eşittir. D

Dikdörtgen bir düzgün çokgendir. Y

Bir düzgün çokgenin tüm dış açılarının ölçüleri 
birbirlerine eşittir. D

𝑛 kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının öl-
çüsü   360   dir. 
              𝑛

D

Bir düzgün çokgenin bir iç açısı ile bir dış açısının 
ölçülerinin toplamı 360° dir. Y
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Çalışma No.: 47

1. Yönerge:
Köşegen: Çokgenin komşu olmayan herhangi iki köşesini birleştiren 
doğru parçasıdır.

2. Yönerge:

Çokgen Bir Köşeden Çizilebilecek Farklı 
Köşegen Sayısı

Herhangi bir köşenin kendisine komşu 
olmayan köşe sayısı 1 olduğundan her-
hangi bir köşeden 1 köşegen çizilebilir.

Herhangi bir köşenin kendisine komşu 
olmayan köşe sayısı 3 olduğundan 

herhangi bir köşeden 3 farklı köşegen 
çizilebilir.

Herhangi bir köşe için kendisine kom-
şu olmayan köşe olmadığından herhan-

gi bir köşeden köşegen çizilemez.

Herhangi bir köşenin kendisine komşu 
olmayan köşe sayısı 7 olduğundan 

herhangi bir köşeden 7 farklı köşegen 
çizilebilir.

Çalışma No.: 46

1. Yönerge:

2. Yönerge:

1. Eğer karınca, her seferinde doğrusal olarak 
15 cm gittikten sonra 60 derece yerine 45 
derecelik bir açı ile sürekli aynı yöne dönerek  
hareket etseydi yine başladığı noktaya geri 
dönebilir miydi?

Evet

2. Eğer karınca, her seferinde doğrusal olarak 
15 cm gittikten sonra 60 derece yerine 50 
derecelik bir açı ile sürekli aynı yöne dönerek  
hareket etseydi yine başladığı noktaya geri 
dönebilir miydi?

Hayır

3. Eğer karınca, her seferinde doğrusal olarak 15 
cm yerine 20 cm gittikten sonra 60 derecelik 
bir açı ile sürekli aynı yöne dönerek  hareket 
etseydi yine başladığı noktaya geri dönebilir 
miydi?

Evet

1.

 Düzgün Çokgen: Bütün kenar uzunlukları eşit, iç veya dış 
açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. 

2.

a) Evet, bir düzgün çokgendir. Bu çokgenin adı eşkenar 
üçgendir.

b) Kenar uzunluklarının eşit olması, düzgün çokgen olması 
için yeterli değildir.  Eğer tüm iç açılarının ölçüleri eşit 
olması sağlanamazsa çokgen, düzgün çokgen olmaz.

c) Çokgenin düzgün çokgen olması için  
 1. En az üç kenar gerekir.
 2. Kenar uzunlukları eşit olması gerekir.
 3. Bütün iç veya dış açılarının ölçüleri aynı olması gere-

kir.
Çalışma No.: 48

1. Yönerge:

1.

2.

A

B E

C D

2. Yönerge:

3.  Köşegen: Bir çokgende ardışık olmayan (komşu olmayan) iki 
köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir.

İfadeler D/Y

Üçgenin köşegeni yoktur. D

Dikdörtgende 4 tane köşegen çizilebilir. Y

ABCD dörtgeninde B ve C köşelerinin birleştirilmesi 
ile köşegen oluşur. Y

Bir çokgenin köşegenleri doğru parçası belirtir. D

Çokgenin ardışık köşelerini birleştiren doğru parçaları 
çokgenin kenarlarıdır. D
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Çalışma No.: 50

Dörtgen: Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktayı 
ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekle 
dörtgen denir. Bu dört noktaya dörtgenin köşeleri, dörtgeni oluşturan 
doğru parçalarına da dörtgenin kenarları denir. 
Konkav Dörtgen: Dörtgenin herhangi bir kenarının uzantısı diğer 
kenarı kesiyorsa bu dörtgene içbükey (konkav) dörtgen denir. 
Konveks Dörtgen: Dörtgenin hiçbir kenarının uzantısı diğer kenarı 
kesmiyorsa bu dörtgene dışbükey (konveks) dörtgen denir.

1. Yönerge:

1. Şekil: Yatay kenarları doğrusal olmadığı için dörtgen değildir.
2. Şekil: İçbükey (konkav) dörtgendir.
3. Şekil: Sekiz noktanın birleştirilmesi ile oluşturulduğu için dörtgen 

değildir.
4. Şekil: Dikey kenarları doğrusal olmadığı için dörtgen değildir.
5. Şekil: Dışbükey (konveks) dörtgendir.
6. Şekil: Bir kenarı doğrusal olmadığı için dörtgen değildir.
7. Şekil: Dışbükey (konveks) dörtgendir.
8. Şekil: Beş noktanın birleştirilmesi ile oluşturulduğu için dörtgen 

değildir.

2. Yönerge:Çalışma No.: 49

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Uçak 
No: Uçakların Uğradığı Şehirler

Oluşan 
Şeklin 
Kenar 
Sayısı

Açık Bölge/
Kapalı 
Bölge

1 Kütahya-Denizli(Çardak)-Kon-
ya-Eskişehir-Kütahya 4 Kapalı

2 Kayseri-Adana-Kahramanma-
raş-Sivas-Kayseri 4 Kapalı

3 Ankara-Amasya-Çorum-Kasta-
monu-Ankara 4 Kapalı

4

Tekirdağ (Çorlu)-İstanbul(-
Sabiha Gökçen)-Bilecik-Ed-
mit-Çanakkale-Tekirdağ 
(Çorlu)

5 Kapalı

5 Trabzon-Erzincan-Bingöl-Er-
zurum-Ağrı-Trabzon 5 Kapalı

6 Gaziantep-Şanlıurfa-Ela-
zığ-Malatya–Adıyaman 4 Açık

1.

Dörtgen: 1, 3, 4 numaralı şekiller
Dışbükey Dörtgen: 1 ve 4 numaralı şekiller
İçbükey Dörtgen: 2 numaralı şekillerdir.

2. Çalışma No.: 51

1. Yönerge:

2. Yönerge:

1.  Tahtanın çevre uzunluğu, Mert’in ölçme birimi olarak seçtiği 
kalemin uzunluğunun 50 katıdır.

2.  Tahtanın çevre uzunluğu, Simay’ın ölçme birimi olarak seçti-
ği kitabın uzun kenar uzunluğunun 30 katıdır.

3.  Mert’in yaptığı ölçüme göre 50 birim kalem gelen çevre uzun-
luğu, Simay’ın yaptığı ölçüme göre 30 birim kitap gelmiştir. 
Aslında ölçülen tahtanın çevre uzunluğu aynı olduğundan 50 
birim kalem ile 30 birim kitap birbirine eşittir.

  Çevre: Bir nesnenin çevre uzunluk ölçümü yapılırken başlan-
gıç ve bitiş noktaları seçilerek bu noktalar arasındaki mesafe-
nin miktarı hesaplanır. Bu miktarın ölçüsü çevre uzunluğudur. 
Ölçü birimi olarak kullanılan nesnenin yinelenme sayısı, öl-
çülen nesnenin çevre uzunluğunu vermektedir.

  Çevre 1=14 cm.
  Çevre 2=12 br.
  Çevre 3= 30 dm.
  Çevre 4=42 mm.

Çizilemez.3.

Dörtgen: Herhangi üçü bir doğru üzerinde bulunmayan dört 
noktayı ardışık olarak birleştiren doğru parçalarının oluşturdu-
ğu kapalı düzlemsel şekillere dörtgen denir.
Dışbükey Dörtgen: Her bir iç açısının ölçüsü 180 dereceden 
küçük olan dörtgene dışbükey dörtgen denir.
İçbükey Dörtgen: Herhangi bir iç açısının ölçüsü 180 derece-
den büyük olan dörtgene içbükey dörtgen denir.

Çalışma No.: 52

“Şekil 1’de verilen eş dikdörtgenlerin alanlarını hesaplamak 
için ilk olarak uzunluk birimi “a” seçilmiştir. Böylece şekil 
üzerinde turuncu renk ile gösterilen birim alandan (1 𝑎2) top-
lam 12 tane vardır. Yani verilen dikdörtgenin alanı 12 𝑎2 dir. 
Uzunluk birimi olarak “b” alınırsa aşağıdaki şekilde yeşil renk 
ile gösterilen kare, birim alan (1 𝑏2) olacaktır. Yani verilen dik-
dörtgenin alanı, yeşil ile gösterilen birim alandan 192 tane ol-
duğu için 192 𝑏2 olarak bulunur.”
Alan: Yüzeyin kapladığı iki boyutlu yer miktarını belirlenen 
birime bağlı olarak ölçen sayısal bir büyüklüktür.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Alan internet sitesinden alınıp 
düzenlenerek kullanılmıştır. Erişim tarihi: 08.11.2021-15:06)

1.

Şekil 3’teki üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Şekil 2’de 
verilen üçgenin alanını bulmak için Şekil 3 dikkate alınırsa 
kısa kenar uzunluğu 7 𝑏 ve uzun kenar uzunluğu 12 𝑏 olan 
dikdörtgenin alanının yarısı alınmalıdır. Dikdörtgenin alanı 𝑏2 
alan birimi cinsinden 84 𝑏2 dir. Buradan ABC üçgeninin alanı 
42 𝑏2 olur.

2.
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Yukarıda verilen geometrik şeklin alanını hesaplamak için 
şekil dikdörtgen ve üçgenlere ayrılırsa her bir dikdörtgen ve 
üçgenin alanları alan birimi olarak seçilen 𝑏𝑟2 cinsinden he-
saplanabilir. Turuncu boyalı bölgede birimalan olarak seçilen 
karelerden toplam 36, mavi boyalı bölgede birim karelerden 
toplam 36, sarı boyalı bölgede birim karelerden toplam 18 
tane vardır. Yukarıdaki sorunun çözümü dikkate alınarak da 
üçgenlerin alanları bulunabilir. Mor boyalı üçgende birimalan 
olarak seçilen karelerden toplam 18 ve açık yeşil boyalı üç-
gende ise birim karelerden toplam 27 tane vardır.
Sonuç olarak şeklin tamamında alan birimi olarak seçilen bi-
rim karelerden toplam 135 tane vardır. Böylece verilen geo-
metrik şeklin alanı 135 𝑏𝑟2 dir.

3.

{1 br
1 br{

Çalışma No.: 53

Yamuk, en az iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlerdir.

Orta taban, bir yamukta paralel olmayan kenarların orta noktaları-
nı birleştiren doğru parçasıdır.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

3. Yönerge:

√

√

√

√

√ √ √

Çalışma No.: 54

Orta Taban: Bir yamukta paralel olmayan kenarların orta 
noktalarını birleştiren doğru parçasına orta taban denir.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

2. [KL]
3. [MN] ve [PR]

İfade D/Y

EFCD yamuğunda [KL] alt ve üst tabana 
eşit uzaklıktadır. D

ABLK yamuğunda [EF] orta tabandır. D

ABCD yamuğunda [KL] orta tabandır. Y

a

Çalışma No.: 55

1. Yönerge:
İkizkenar Yamuk: Yandaki ABCD 
yamuğunda

ise bu yamuğa ikizkenar yamuk denir.

olur. 

Dik Yamuk: Herhangi bir köşesindeki açısının ölçüsü 90˚ olan ya-
muga dik yamuk denir.

m (A) m (B) ve m (D) m (C)= = = =a bt t t t

C

BA

D

ᵅᵅ

ᵝᵝ

İfadeler D/Y

AD BC= D

D

açısı geniş açı ise      açısı da geniş açıdır. Y

180+ =a b
%

b

2. Yönerge:

AB DC ve AD BC' =6 6@ @
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Çalışma No.: 56

1. Yönerge:

2. Yönerge:

3. Yönerge:

İfadeler D/Y
Bir paralelkenarda ardışık köşelerdeki iç açıların ölçüleri 
toplamı 180° dir. D

Paralelkenarın herhangi bir köşegeni paralelkenarın ala-
nını iki eşit alana böler. D

Bir paralelkenarın iç açıları ölçüleri toplamı 540O dir. Y

İfadeler Paralelkenar / Pa-
ralelkenar Değil

ABCD dörtgeni için O noktası köşegen-
lerin kesim noktası olmak üzere |AO|= 
3 cm, |OC|= 3 cm, |DO|=2 cm, |OB|= 2 
cm dir.

Paralelkenardır.

KLMN dörtgeni için m(K)V = 60°,

m( )LU = 120°, m( )MW = 60° ve m( )NV = 
120° olur.

Paralelkenardır.

PRST dörtgeni için O noktası köşegenle-
rin kesim noktası olmak üzere |PO|=3 cm, 
|OS|=4 cm, |RO|=2 cm ve |OT|=2 cm olur. 

Paralelkenar değildir.

EFGH dörtgeni için m( )EU = 70°, m( )FT
= 110°, m( )GV = 60° ve m( )HV = 120° 
olur.

Paralelkenar değildir.

A

K

L

M

B

N
C

D

[KN], ADC üçgeninin orta tabanıdır. 

Dolayısıyla [KN] // [AC] dir. KL 2
AC

; ;
; ;

=  olur.

[LM]  ABD   orta tabanıdır. Dolayısıyla [LM] , [AC] na para-
lel ve |AC| nun uzunluğunun yarısı kadardır. 

[KN] // [LM] ve |KN|= |LM| olur.

1.

[KL] , ABD   üçgeninin orta tabanıdır.
 
Dolayısıyla [KL] // [BD] ve KL 2

BD
; ;

; ;
=  olur.

[NM] da BDC   orta tabanıdır.

Dolayısıyla [NM], [BD] na paralel ve |BD| nun yarısı kadar 
uzunluktadır. [KL] // [NM] ve | KL |= | NM | olur.

2.

Paralelkenar: Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan 
dörtgene paralelkenar denir.

Yandaki ABCD paralelkenarında
[AB] // [DC] ve [AD] // [BC] ve
 |AB| = | DC| ve |AD| = |BC| dir.

Çalışma No.: 57

1. Yönerge:

  Eşkenar Dörtgen: Kenar uzunlukları eşit olan paralelkenara 
eşkenar dörtgen denir.

,

,

:

: =

= = =AB BC CD AD

AB CD

BC AD ,

AC BD

m BAD m BCD ve

m ABC m ADC olur.

:

:

:

'

=

=

,: '

^
^

^
^

h
h

h
h

6
6

6
6

@
@

@
@

\
\

\
\

İfadeler D/Y

Kare ile eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları 
karşılıklı olarak birbirine eşittir. D

Karenin köşegen uzunlukları ile eşkenar dörtgenin 
köşegen uzunlukları karşılıklı olarak eşittir. Y

Karenin iç açılarının ölçüleri ile eşkenar dörtgenin iç 
açılarının ölçüleri karşılıklı olarak birbirine eşittir. Y

Karenin ve eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine 
diktir. D

A

B

C

D
E

2. Yönerge:

A B

CD

Çalışma No.: 58

1. Yönerge:

1.

1 No.lu 
Şekil

2 No.lu 
Şekil

3 No.lu 
Şekil

4 No.lu 
Şekil

Kısa 
Kenar 
Uzunluğu

2 birim 3 birim 2 birim Yaklaşık 
3 birim

Uzun 
Kenar 
Uzunluğu

Yaklaşık 
3 birim 5 birim 6 birim Yaklaşık 

5,5 birim

Köşegen 
Uzunluk-
ları

Yakla-
şık 3,5 
birim, 2 
birim

İki 
köşegen 
uzun-
luğu da 
yaklaşık 6 
birim

İki 
köşegen 
uzunluğu 
da yaklaşık 
6,5 birim

İki 
köşegen 
uzunluğu 
da yak-
laşık 6,5 
birim

İç
Açılarının 
Ölçüleri

1350, 
450, 
1350, 450

90 ar 
derece

90 ar 
derece

90 ar 
derece

Tablo 1
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2.

  Dikdörtgen

Tablo 2

İfadeler Şeklin Numarası

Tüm açıları 90° dir. 2, 3, 4

Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine 
eşittir. 1, 2, 3, 4

Köşegenler eşit uzunluktadır ve birbi-
rini ortalar. 2, 3, 4

Açılarından biri 900 olan pa-
ralelkenara dikdörtgen denir. 
Dikdörtgen aynı zamanda bir 
paralelkenardır ve parelelke-
narın özelliklerini taşır. Buna 
göreA

P

Ca

Ba

D

b b

Ç ABCD 2 a b olur.: $= +^ ^h h
ve: = =AB DC AD BC

2. Yönerge:

1.

2.

3.

4.  Dikdörtgenler oluşturulurken karşılıklı kenarların uzunlukla-
rının eşit ve iç açılarının ölçülerinin 90 ar derece olmasına 
dikkat edilmelidir.

Çalışma No.: 59

R

N M

LK
a

. .

a

a a

b b

bb

Kenar-Açı-Kenar eşliğinden KLR ile MNR üçgenleri 
eş olduğundan |KL|=|MN| ve iç ters açıların ölçüleri eşit 
olduğundan [KL]//[MN] olur.
Kenar-Açı-Kenar eşliğinden KRN ile LRM üçgenleri 
eş olduğundan |KN|=|LM| ve iç ters açıların ölçüleri eşit 
olduğundan [KN]//[LM] olur. 
Dolayısı ile KLMN dörtgeni bir paralelkenardır.

1.

4a+4b = 360o

4(a+b) = 360o

a+b = 90o olduğundan KLMN dörtgeninin her bir iç açısı 90o 
olur.

2.

3.

Dikdörtgen: İç açılarından biri 90o olan paralelkenara 
dikdörtgen denir.

Özellikler Paralelkenar Dikdörtgen

Karşılıklı kenarları 
eşit ve paraleldir.

{ {

Karşılıklı iç açıları 
ölçüleri birbirine 
eşittir.

{ {

Her bir iç açısının 
ölçüsü 90 derecedir. X {

Köşegen 
uzunlukları eşittir. X {

1. Yönerge:

2. Yönerge:

İfadeler D/Y

Her dikdörtgen aynı zamanda bir 
paralelkenardır. D

Dikdörtgen aynı zamanda bir eşkenar 
dörtgendir. Y

ABCD bir dikdörtgen. |AB| = a, |BC| = b 
olmak üzere Alan (ABCD) = a.b dir. D

Dikdörtgenin köşegenleri her zaman dik 
kesişir. Y

Çalışma No.: 60

1.

1. Yönerge:

İfadeler D/Y

Tüm açıları 90º dir. D

Tüm kenarları birbirine eşittir. D

Karşılıklı kenarları paralel değildir. Y

Hem dikdörtgen hem de eşkenar dörtgendir. D

2.

Not:

Kare: Kenar uzunlukları eşit olan dikdörtgene kare denir.

Verilen şekildeki gibi açı ve kenarları 
hakkında bir şey söylenmeyen bir şekil 
için sadece dörtgen denilebilir, görünüşüne 
bakılarak açıları diktir veya kenarları eşittir 
denilemez.

D a

a

bb

A B

C

a şekli b şekli c şekli

D a

a

aa

A B

C D a

a

a

a

A B

C
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1) Paralelkenar bazen karedir.
2) Kare her zaman dikdörtgendir.
3) Dikdörtgen bazen eşkenar dörtgendir.
4) Eşkenar dörtgen bazen karedir.
5) Kare her zaman paralelkenardır.

2. Yönerge:

Deltoid: Bir ABCD dörtgeninde |AB|=|AD|  ve |BC|=|DC|  ise bu 
dörtgene deltiot denmektedir. Bu ABCD deltoidinde köşegenler 
diktir. Yani  [AC] ┴ [BD] olur.

Çalışma No.: 61

1. Yönerge:  

2. Yönerge:  

Uçurtma yüzeyinin modellediği ABCD dörtgeninde 

|AB|=|AD| ve |BC|=|DC| olur.

Uçurtma yüzeyinin modellediği ABCD dörtgeninin köşegenleri 
[BD] ve [AC]  olup köşegenler arasındaki açı 90 derecedir.

Uçurtma yüzeyinin modellediği ABCD dörtgeni [BD] köşegeni 
boyunca kesildiği düşünüldüğünde |AB|=|AD| olduğundan oluşan 
ABD üçgeni bir ikizkenar üçgendir. Benzer şekilde |BC|=|DC| 
olduğundan oluşan BCD üçgeni de ikizkenar üçgendir.

1.

2.

3.

Oluşturulan deltoidler her bir desenden 2 şer tane kullanılmak üzere

A

B

C

D

1. Desen ile 3. Desen,

2. Desen ile 3. Desen,

1. Desen ile 2. Desen,

1. Desen ile 5. Desen,

4

33
55

3

4

4 4

3
55

7
33

4

3. Desen ile 4. Desen,2. Desen ile 4. Desen,

3

77

55

4

55

4. Desen ile 5. Desen,3. Desen ile 5. Desen,
Toplam 8 farklı desen elde edilir. 

5

7
3

5

3

773

Çalışma No.: 62

1. Yönerge:

2. Yönerge:

B ve D uçurtmaları deltoiddir, C uçurtması eşkenar dört-
gendir aynı zamanda deltoid olma koşullarını sağlar. 

* |𝐴𝐵| = |𝐴𝐷|                    * 𝑚(𝐵𝐴𝐾) = 𝑚(𝐾𝐴𝐷)
* |𝐵𝐶| = |𝐶𝐷|                    * 𝑚(𝐵𝐶𝐾) = 𝑚(𝐾𝐶𝐷)
* |𝐵𝐾| = |𝐾𝐷|                   * 𝑚(𝐴𝐵𝐶) = 𝑚(𝐴𝐷𝐶)

Deltoid: Bir ABCD dörtgeninde 
|𝐴𝐵| = |𝐴𝐷| ve |𝐵𝐶| = |𝐶𝐷| ise
bu dörtgene deltoid denir. 

İki şekil eş olduğundan 
bu şekilleri  üst üste koya-

cak olursak mor renkli 
dörtgen elde edilir. 

25
o

25
o

20
o

20
o

50o

40o

A

B

C

D
K

Çalışma No.: 63

1. Yönerge:

1.  Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 6 yı seçebilir.

2.  Şekil 1, Şekil 2, Şekil 4 ve Şekil 6 yı seçebilir.

  Dik Prizma: Dikdörtgensel bölge olan yan yüzlerin paralel 
ve eş çokgen tabanlarla birleştirilmesi ile oluşan çok yüzlüye 
dik prizma denir.
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2. Yönerge:

İfadeler D/Y

Prizmalar dik ya da eğik olabilir. D

Dik prizmaların yanal yüzeyleri dikdörtgen şeklinde-
dir. D

Üçgen prizmaların yanal yüzeyleri üçgen şeklindedir. Y

Düzgün beşgen prizmanın yanal yüzeyleri kare şek-
linde olabilir. D

Prizmaların tabanlarındaki çokgenler birbirine para-
leldir. D

Kare dik prizmanın yanal yüzeyleri kare şeklinde ol-
mak zorundadır. Y

Çalışma No.: 64

1. Yönerge:

2. Yönerge:

2.

1.

  Piramit: Tabanı çokgen olan, diğer kısımları köşe denilen, 
ortak bir noktada kesişen üçgensel bölgeler olan çok yüzlüye 
piramit denir.

  Dik Piramit: Bir piramidin yüksekliği tabanın ağırlık merke-
zinden geçiyorsa bu piramide dik piramit denir.

  Eğik Piramit: Bir piramidin yüksekliği tabanın ağırlık mer-
kezinden geçmiyorsa bu piramide eğik piramit denir (düzen-
lenmiştir).

2.  Dik Piramit: Şekil 1, Şekil 3, Şekil 9, Şekil 10
  Eğik Piramit: Şekil 8

3.  Şekil 1: Kare piramit
  Şekil 3: Beşgen piramit
  Şekil 8: Dörtgen piramit
  Şekil 9: Üçgen piramit
  Şekil 10: Altıgen piramit

1.  Şekil 1, Şekil 3, Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5

Şekil 6 Şekil 7 Şekil 8 Şekil 9 Şekil 10

h
h h

hh

h
h

h

h

h

Şekil 1 Şekil 3 Şekil 8 Şekil 9

T T T T T

Şekil 10

Çalışma No.: 65

2. Yönerge:

1. Yönerge:

40 cm
25

 cm

30
 c

m

Üç boyutlu cisimlerin ardışık köşelerini birleştiren doğru 
parçalarına ayrıt denir.

Ayrıt:

Mavi renkte çizilen doğru parçaları yanal ayrıtlar, kırmızı renkte 
çizilen doğru parçaları da taban ayrıtlarıdır.

Üç boyutlu cisimlerin tabanlarının karşılıklı köşelerini 
birleştiren doğru parçalarına yanal ayrıt denir.

Yanal Ayrıt:

Üç boyutlu cisimlerin alt ve üst taban kenarlarına 
taban ayrıtı denir.

Taban Ayrıtı:

Ayrıtları yoktur çünkü bu cisimlerin düzlemlerden oluşan 
yüzleri yoktur.

2.

Dikdörtgenin kenarları ayrıt değildir. İki boyutlu şekillerin 
ayrıtları olmaz. Ayrıt üç boyutlu cisimlerde olur.

3.

Duvar ve zemin yüzeyleri farklı iki yüzey düzlemi olduğundan 
ayrıca duvarda kırmızı renkli doğru parçasıyla ayrılan yüzeyler 
de farklı iki yüzey düzlemi olduğu için kırmızı renkli çizgiler 
birer ayrıttır. Diğer çizgiler aynı yüzey düzlemi üzerinde oldu-
ğu için ayrıt değildir.

4.

1.
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Çalışma No.: 66

1. Raf: Turuncu ya da mavi, 2. Raf: Sarı ya da turuncu, 3. Raf: Sarı 
ya da mavi 

Prizmanın Yüksekliği: Bir prizmada iki taban arasındaki uzaklığa 
prizmanın yüksekliği denir.

Piramidin Yüksekliği: Tepe noktasının taban düzlemine olan uzak-
lığına piramidin yüksekliği denir.

Piramidin Yüksekliği: 16-12=4 metredir.

1. Yönerge

2. Yönerge

Çalışma No.: 67

1. Yönerge:  

2. Yönerge:  

3. Yönerge:  

6 adet yüzeyi vardır ve ABCD, EFGH, ADHE, AEFB, CDHG ve 
CBFG olacak şekilde bu yüzeyler birer dikdörtgendir.

16 adet yanal yüzey vardır.

Tabanı 4 kenarlı bir çokgendir. 

Dorsenin ürün giydirilen yüzeyleri ADHE, ABCD, EFGH ve 
CBFG dikdörtgenleridir.

8 adet taban yüzeyi vardır.

Yanal alanı 4 yüzey alanının toplamından oluşur.

Dorsenin ürün giydirilmeyen yüzeyleri ABFE ve CDHG dikdört-
genleridir. 

Peynir kesilmeden önce 4 tane yanal yüzeye sahip iken kesil-
dikten sonra 16 adet taban yüzeyine sahip olmuştur. Fakat ilk 
hâlindeki yanal yüzeylerin ve kesildikten sonraki yanal yüzeylerin 
sahip olduğu alanlar büyüklük bakımından birbirine eşittir. Yanal 
yüzeylerin toplam alanında herhangi bir değişim söz konusu 
değildir.  Ancak peynir kesilmeden önce iki tane taban yüzeyine 
sahip iken kesildikten sonra aynı büyüklükte 8 tane taban yüzeyi-
ne sahip olmuştur. Bu sebeple yüzey alanı bakımından bir artma 
olmuştur.

Taban alanı 1 yüzeyden oluşur. 

Yüzey alanı 5 yüzey alanının toplamından oluşur.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

Yanal Alan: Dikdörtgenler prizmasının yanal yüzeyleri olan dik-
dörtgenlerin alanları toplamı prizmanın yanal alanına eşittir.
 
Taban Alanı: Yukarıdaki dik prizmanın altını ve üstünü oluşturan 
ABCD ve Aʹ Bʹ Cʹ Dʹ çokgensel bölgelerine dik prizmanın sırasıyla 
alt tabanı ve üst tabanı denir. Alt ve üst tabanlarının toplamı taban 
alanına eşittir.

Yüzey Alanı: Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı, yanal alanı ile  
taban alanının toplamına eşittir.

B

D C

A

Bʹ

CʹDʹ

Aʹ Yanal ayrıt

Yanal yüz

Üst taban

Yükseklik

Taban ayrıtı Alt taban

Çalışma No.: 68

Hacim: Bir nesnenin, cismin bütün boyutlarıyla birlikte uzayda ya 
da bir kap içinde doldurduğu, kapladığı yerdir.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Kare prizma Silindir Dikdörtgen Top Daire

Üçgen Doğru Ev resmi Ev Bardak

X X X

X X
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