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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 GEOMETRİ (Trigonemetri-Analitik Geometri)
Çalışma 

No.
Kazanım 

No. Çalışmanın Adı Sayfa 
No.

1 11.1.1.1. Yön 3

2 11.1.1.2. Kuyruklu Yıldıza Nasıl Ulaşılır 5

3 11.1.1.2. Çember Yayı 7

4 11.1.1.2. Jetonlu Turnike 9

5 11.1.2.1 İz Düşüm 11

6 11.1.2.1. Radar 13

7 11.1.2.4. Dönme Dolap 15

8 11.1.2.5. Duvar Süsleme 17

9 11.2.1.1. Okul Yolu 19

10 11.2.1.3. Kayakçılar 21

11 11.2.1.3. Paralel Doğrular 23

12 11.2.1.3. Ceza Alanı 25

13 11.2.1.3. Aşil İle Kaplumbağa 27

2. ÜNİTE SAYILAR VE CEBİR
Çalışma 

No.
Kazanım 

No. Çalışmanın Adı Sayfa 
No.

14 11.3.1.1. Tramvay 29

15 11.3.1.1. Su Sayacı 31

16 11.3.1.1. Maksimum-Minimum 33

17 11.3.1.1. Sokak Hayvanlarını Besleyelim 35

18 11.3.2.1. Kaçıncı Dereceden? 37

19 11.3.2.1. Köprü 39

20 11.3.2.1. Motokros 41

21 11.3.3.1. Baskı Makinesi 43

22 11.3.3.1. Simetri 45

23 11.4.1.1. Çiftlik Evi 47

3. ÜNİTE GEOMETRİ (Çember ve Daire-Uzay Geometri)
Çalışma 

No.
Kazanım 

No. Çalışmanın Adı Sayfa 
No.

24 11.5.1.1. Geogebra İle Çember Çizelim 49

25 11.5.1.1. Baz İstasyonu 51

26 11.5.1.1. Olimpiyat Halkaları 53

27 11.5.1.2. Cerrahi Dikiş İğnesi 55

28 11.5.1.2. Sedef Kakma Sanatı 57

29 11.5.2.1. Çekim Açısı 59

30 11.5.2.1. Teğet Kaynak 61

31 11.5.2.1. Hulahop 63

32 11.5.3.1. Okyanusun Ortasında 65

33 11.5.3.1. Teğetler Dörtgeni 67

34 11.5.3.1. Ahşap Duvar Kaplama 69

35 11.5.4.1. Analog Saat 71

36 11.5.4.1. Çokgenden Çembere, Çemberden Daireye 72

37 11.6.1.1. Gauss Yüzeyi 74

38 11.6.1.1. Koni 76

39 11.6.1.1. Çadır Yapımı 78

40 11.6.1.1. Tesla’nın Plazma Küresi 81

4. ÜNİTE VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Çalışma 

No.
Kazanım 

No. Çalışmanın Adı Sayfa 
No.

41 11.7.1.1. YKS 83

42 11.7.1.2. Kızmabirader 85

43 11.7.2.1. Taş-Kâğıt-Makas 87

EKLER

CEVAP ANAHTARI 89

KAYNAKÇA 111

GÖRSEL KAYNAKÇASI 113

“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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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Çalışmanın Adı YÖN   20 dk.

Çalışmanın Amacı Yönlü açı, pozitif yönlü açı ve negatif yönlü açı kavramlarını ifade edebilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Trigonometri > Yönlü Açılar
Kavram : Yönlü Açı (Pozitif ve Negatif Yönlü Açılar)
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Günlük işlerimizi yaparken üzerinde vida dişi bulunan musluk, vida, 
şişe, kavanoz, ampul gibi birçok eşyaya döndürerek açma, kapa-
ma, sıkma, gevşetme, takma, sökme gibi işlemler uygularız. Bu 
işleri yaparken elimizi hangi yöne doğru çeviriyoruz, buna dikkat 
ettiniz mi? Örneğin Görsel 1’deki gibi duran su şişesinin kapağını 
açarken elimizi saatin dönme yönünün tersi yönünde, kapatırken 
ise saatin dönme yönüyle aynı yönde çeviririz. Bunun gibi dönme 
yönü kullanılarak ifade edilen anlatımlarda saatin dönme yönünün 
tersi pozitif yön, saatin dönme yönüyle aynı yön ise negatif yön 
olarak adlandırılır.

Doğa yürüyüşüne katılan Selim 
ve Ela’nın yön bulmada kullandık-
ları pusulalar Görsel 2 ve Görsel 
3’teki gibidir.
Selim’in Görsel 2’de verilen 
pusulasındaki kırmızı ibrenin ucu 
yürüyüş başlangıcında doğu yönü 
olan E’yi gösterirken yürüyüş 
bitiminde K ile gösterilen konuma 
geliyor. Ela’nın Görsel 3’te verilen 
pusulasındaki mavi ibrenin ucu 
ise yürüyüş başlangıcında E’yi 
gösterirken yürüyüş bitiminde M 
ile gösterilen konuma geliyor. Pu-
sulalar üzerinde yer alan ibreler 

birer ışın belirtmek üzere ibrelerin bu hareketleri sonucunda oluşan açılar EOK ve EOM olarak isimlen-
diriliyor. Pusulaların hareketi sonucunda oluşan açılar için ibrenin ilk konumunda oluşan ışınlar açının 
başlangıç kenarını ifade ederken ibrenin ikinci konumunda oluşan ışınlar açının bitiş konumunu ifade 
etmektedir. 
Bu bilgilere göre Tablo 1'de EOK ve EOM nın yönlerini, başlangıç ve bitiş kenarlarını boşluklara yazınız.

Tablo 1'de yer alan bilgiler incelendiğinde başlangıç ve bitiş kenarları olan, başlangıç ve bitiş sırası 
gözetilerek yazılan EOK  ve EOM  birer "yönlü açı" dır. Bununla beraber EOK  pozitif yönlü açı, EOM 
ise negatif yönlü açıdır.

Verilen bilgilerden hareketle "yönlü açı", "pozitif yönlü açı" ve "negatif yönlü açı" kavramlarının tanımını 
yapınız.

1

Yönerge: Aşağıda verilen görseller ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

Görsel 1 

Açı Yön Başlangıç Kenarı Bitiş Kenarı

EOK 

EOM 

Yönlü Açı: 

Pozitif Yönlü Açı: 

Negatif Yönlü Açı: 

Tablo 1

Görsel 2 Görsel 3 

O

K

M

O

1.

E

E
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı1

Hazırlayan: Zeynep ERDOĞAN

Yönlü Açılar Açının Yönü Başlangıç Kenarı Bitiş Kenarı Açının İsmi

K

L

M
Görsel 4

P

SR

Görsel 5

A

C
B

Görsel 6
D

E F

Görsel 7

Oyuncu
İbrenin Dönme 

Yönü ve Dönme 
Açısı

Kazandığı Puan

Neşe Pozitif yönde 140o

Mert Negatif yönde 290o

2. Tablo 2'de verilen görsellerde kırmızı ile gösterilen yönlü açıların yönlerini, başlangıç kenarlarını, 
bitiş kenarlarını ve açı isimlendirmelerini ilgili satırlara yazınız.

3. 

800

050
0250

700

300

200

75
0

50

1000

550

100

Görsel 8’deki oyuncak, iki parçadan oluşmaktadır. Alttaki dai-
resel parça sabit durup dairesel parçanın üzerindeki ibre iste-
nen yönde döndürülebilmektedir. Dairesel zemin eş dilimlere 
ayrılmış olup dilimler üzerinde puanlar yazılıdır. Her oyuncu 
oyuna başlarken ibrenin ucu pembe çizgiye ayarlanmaktadır. 
Döndürülen ibre durduğunda ibrenin gösterdiği dilimde yazan 
puan kazanılmaktadır. Bu oyuncakla oynayan Neşe ve Mert 
sırayla ibreyi döndürüyorlar. İbre Tablo 3'te yazan yön ve 
açılarda dönüp durduğunda Neşe ve Mert’in kazanacakları 
puanları ilgili satıra yazınız.

Görsel 8

Tablo 2

Tablo: 3
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı 2

Çalışmanın Adı KUYRUKLU YILDIZA NASIL ULAŞILIR?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Derece, dakika ve saniye kavramlarını tanımlayarak aralarındaki ilişkiyi açıklayabilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Trigonometri > Yönlü Açılar
Kavram : Derece, Dakika, Saniye 
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara
                    yazınız.

2. Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

Kolları [OA ile [OB olan ve bu iki ışının arasındaki açıklığı ifade eden kavrama açı denir. 
Nesnelerin uzunluk, alan, hacim, kütle ölçmek, olayların sürelerini hesaplamak, çok karşılaşılan durum-
lardandır. Bu nedenle bir açının kolları arasındaki açıklığın ölçüsünden bahsedebilmek için bu açıklığın 
niceliğinin bir sayıya karşılık getirilerek ölçülmesi gerekmektedir. 

Öyleyse örneğin Görsel 1'de verilen AOB açısının ölçüsü nasıl belirlenir? Bunun için Görsel 2'deki gibi 
IOAI = IOBI olacak şekilde belirlenen A ve B noktalarıyla ifade edilen [OA nı sabit tutup [OB nı saatin 
dönme yönünün tersi yönünde bir tam tur çevrilirse ışınların ışınların taradığı bölge üzerinde O merkezli 
[OA] yarıçaplı bir daire meydana gelmiş olur. 
Oluşan bu daireyi çevreleyen çember yayı 360 eş parçaya bölündüğünde her bir parçanın arasındaki 
açıklığın ölçüsü yani yayı gören merkez açının ölçüsü 1 birim kabul edilirse dairenin tamamı da 360 
birim olacaktır. Görsel 3'te olduğu gibi birim “1 derece” olarak ifade edilir ve “1°” şeklinde gösterilir.  
Verilen bilgiden hareketle “derece” kavramının tanımını yapınız. 
Derece: 

Görsel 4'te bir okçu, yer düzlemiyle 1 derecelik açı oluşturarak yaptığı atış sonrası daire şeklindeki hedef 
tahtasını dairenin merkezinden vurabilmektedir.

Aynı okçu, Görsel 5'teki gibi hedef tahtasını biraz daha uzağa taşıyıp aynı açı ile yeni bir atış yaptığında 
açının kollarının hedef tahtasına değdiği noktalar arasındaki mesafe arttığından hedef tahtasını merke-
zinden değil, merkezin bir miktar üzerinden vuracaktır.

1 derece

Görsel 4

1 derece

Görsel 5

B

A0

Görsel 1

B

A
0

Görsel 2

0
1 derece

Görsel 3
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Hazırlayan: Erol TOSUNER

İkinci atışta da hedef tahtasını merkezinden vurabilmesi için açının ölçüsünü küçülterek 1 dereceden 
daha küçük bir açıyla atış yapmalıdır. Bunun hesaplanması istendiğinde 1 dereceden daha küçük birim-
de bir açı ölçüsü kullanılması gerekmektedir.  
Bu gereksinimi karşılamak için 1 derecenin 60 eş parçaya bölünmesi yeterli olacaktır. İşte bu derecenin 
60 ta 1 i, bir dakika olarak adlandırılır ve “1'” sembolü ile gösterilir. 
Burada derecenin neden 10 değil de 60 parçaya bölündüğü sorusu akla gelebilir. Bilinen birçok ölçü 
birimi 10 un katları şeklinde sınıflandırılır. Bu sorunun yanıtı MÖ 3000 yılına kadar dayanmaktadır. Sü-
merler altmışlık sayı sistemini kullanmışlardır. Bu miras onlardan Babillilere aktarılmış ve günümüzde de 
hâlâ zaman, açı ve koordinat gibi ölçümlerde kullanılmaktadır. 
Dünyanın yörüngesine uydu yerleştirmek, uzun mesafeli füze atışları yapmak, aya uzay aracı indirmek 
gibi daha uzun menzilli işlemler için 1 dakikalık açı ölçü birimi yeterli olmayacaktır. Bunun gibi uzak me-
safelerle işlem yapıldığında 1 derecenin 60 ta 1 i olan 1 dakikalık açı ölçülerinin yeterli olması mümkün 
değildir. Nitekim fırlatılan bir uydunun yörünge hesapları sırasında fırlatma açıları hesaplanırken çok 
hassas ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümler derecenin 60 ta 1 birim hassasiyetiyle yapılmış olsaydı uydu-
nun belirlenen hedefe ulaşması çok zor olurdu.  Bu nedenle bu işlemlerde daha hassas ölçü birimleri 
kullanılmaktadır. 
Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi daha hassas ölçümler yapabilmek için dakika biriminin elde 
edildiği benzer yöntemle 1 dakikayı 60 eş parçaya bölerek daha küçük bir açı ölçü birimi bulunabilir. Elde 
edilen bu birime “saniye” adı verilir ve “1"” biçiminde gösterilir. 
Verilen bilgilerden hareketle “dakika” ve “saniye” kavramlarını tanımlayınız. 
Dakika: 

Saniye: 

3. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına "D", yanlış olanların karşı-
sına "Y" yazınız.

İfadeler D/Y

Bir derece 60 saniyedir.

Bir dakika 360 saniyedir.

Bir derece 3600 saniyedir.

60' = 3600"  dir.

2°=120'  dır.

6'=360"  dir.

2
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Çalışmanın Adı ÇEMBER YAYI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Radyan kavramını ifade edebilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Trigonometri > Yönlü Açılar
Kavram : Radyan
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen metin ve şekillerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

Ahmet Öğretmen akıllı tahtaya Şekil 1’de gösterilen, O merkezli ve r birim yarıçaplı bir çember çizmiştir.
Bu çizimde sırasıyla  aşağıdaki adımları izleyerek Şekil 2 ve Şekil 3’ü elde etmiştir.

• Şekil 2’de yarıçap uzunluğuna eşit, r birim uzunluğunda bir [AB] çiziliyor.
• Şekil 3’te [AB] bükülerek bir yay parçası oluşturuluyor ve çemberin çevresine çakışacak şekilde 

yerleştiriliyor.
• AB
$ ndan çoğaltılarak BC

$
ve CD$  oluşturuluyor.

Ahmet Öğretmen yukarıdaki şekilleri çizdikten sonra şöyle bir açıklama yapmıştır: “Şekil 3’te oluşan a  
açısı 1 radyanlık bir açıdır.”

Ahmet Öğretmen'in yukarıda yaptığı açıklamalardan hareketle “radyan” kavramının tanımını
yapınız.

Radyan: 

1. Yay parçası uzunluğunun a  . r şeklinde hesaplandığı göz önüne alındığında Şekil 3’teki AOE açısının 
radyan cinsinden ölçüsünün kaç olduğunu bulunuz.

 

A

B

r br

Or brO a

A

BC

D

E
O

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

3
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Hazırlayan: Yasemin YARDIM

2. Yönerge: Aşağıda verilen şekil ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

Yukarıdaki şekilde yarıçap uzunluğu 1 birim olan AB çaplı çember, uzunluğu 1 birim olan bölmelere 
ayrılmış düz bir platform üzerinde ok yönünde yuvarlanarak hiç kayma olmadan hareket ettirilmektedir. 
AC, CD, DE, EF, FG ve GH yayları 1 birim uzunluğundadır.

1. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” 
yazınız.

2. 2. Yönerge'de verilen Şekil 4'e göre aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldu-
runuz.

İfadeler D/Y
Çember 2 radyan döndürüldüğünde D noktası 2 sayısının üzerine gelir.

Çember tam 1 tur attığında A noktası 2r  radyan merkez açının gördüğü 
yay uzunluğu kadar yer değiştirmiş olur.
Çember r  radyan döndürüldüğünde B noktası 3 sayısının üzerine gelir.

Çember 2
r  radyan döndürüldüğünde D noktası 2 sayısının üzerinde olur.

Çember 6 radyan döndüğünde H noktası 6 sayısının üzerinde olur.

• Çember 180° döndürülürse B noktası, platformdaki ….. sayısı ile ….. sayısı arasında olur.
• Çember 270° döndürülürse çemberin platforma değdiği nokta, ….. sayısı ile ….. sayısı arasındadır.
• Çemberin çevre uzunluğu, platform üzerindeki ….. sayısı ile ….. sayısı arasında bir değere karşılık 

gelir.
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Çalışmanın Adı JETONLU TURNİKE   15 dk.

Çalışmanın Amacı Esas ölçü kavramını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Trigonometri > Yönlü Açılar
Kavram : Esas Ölçü
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Görsel 1’de yer alan jetonlu turnikenin panosunda; jeton giriş-çıkış bölmesi, 0 dan 359 a kadar numara-
landırılmış dairesel bir gösterge ve iki dijital ekran yer almaktadır. Görsel 1'in sağında  dairesel göster-
genin büyütülmüş hâli ve ibrenin başlangıç durumu görülmektedir. 1 numaralı ekranda ibrenin tam tur 
sayısı, 2 numaralı ekranda ise ibrenin işaret ettiği sayı gösterilmektedir.
Her bir jeton atıldığında göstergenin ibresi saatin dönme yönüyle tersi yönde 1 birim ilerlemekte ve bu 
esnada ibrenin gösterdiği sayı 2 numaralı ekranda dijital olarak görünmektedir. İbre bir tam tur attığında 
ise 1 numaralı ekrandaki değer 1 artmaktadır ve 2 numaralı ekrandaki sayı sıfırlanmaktadır. Örneğin 
turnikeden 200 kişi geçtiğinde ekranlarda sırasıyla 0 ve 200 değerleri, 360 kişi geçtiğinde 1 ve 0 de-
ğerleri, 500 kişi geçtiğinde 1 ve 140 değerleri, 988 kişi geçtiğinde ise 2 ve 268 değerleri okunmaktadır. 
Görsel 2’de 1 ve 2 numaralı ekranlardaki değerlerin sırasıyla 5 ve 90 olduğu görülmektedir. Görsel 2'nin 
sağında dairesel göstergenin büyütülmüş hâli ve ibrenin son durumu verilmiştir. 

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsellerden ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluk- 
                    lara yazınız.

1. Dairesel göstergedeki ibrenin toplam kaç derece döndüğünü ve toplam dönme açısı ile son durum-
da gösterdiği değerin açı karşılığının nasıl ilişkilendirilebileceğini açıklayınız.

Görsel 1 Görsel 2

4
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2. Görsel 3’teki bir rüzgârgülü ve rüzgârgülünün üzerinde yer alan pusulaya ait yönlerin görüntüsü 
verilmiştir. Rüzgârgülü doğu yönünü gösterdiği sırada çıkan bir esinti ile saatin dönme yönüyle tersi 
yönünde 15 tur döndükten sonra kuzeybatı yönünü gösterecek şekilde biraz daha ilerlemiş ve ku-
zeybatı yönünü göstermekte iken esinti kesildiği için bu vaziyette durmuştur. Rüzgârgülünün toplam 
kaç radyan döndüğünü ve toplam dönme açısı ile son durumda gösterdiği değerin açı karşılığının 
nasıl ilişkilendirilebileceğini açıklayınız.

 Görsel 4’teki bakış açısına göre saatin dönme yönüyle aynı yönde dönen Ain Dubai’ye binen birinin 
dönme dolap çalıştırıldıktan 57 dakika sonra toplam kaç derece döndüğünü ve dönme yönüne göre 
oluşan açıyı matematiksel olarak ifade edip açının esas ölçüsünü bulunuz.

Hazırlayan: Dr. Şahin AKSOY

 Esas Ölçü:

Çemberin tamamı açısal olarak 360° ya da 2π radyan olduğundan herhangi bir açının esas ölçüsü 
hesaplanırken bu değerler kullanılır. Derece türünden ölçüsü pozitif bir açının 360 a bölümünden elde 
edilen kalan açı veya radyan türünden ölçüsü pozitif bir açıdan 2π veya katları çıkarıldığında elde edilen 
açı, bir açının esas ölçüsüdür. Herhangi bir açının esas ölçüsü [0°,360°) veya [0,2π) aralığındadır.
Jetonlu turnikedeki göstergede ibrenin gösterdiği değer, rüzgârgülünün başlangıç yönü ile son durumda 
gösterdiği yön arasında oluşan açının ölçüsü; toplam dönme açısının esas ölçüsüdür.
Verilen bilgilerden hareketle “esas ölçü” kavramının tanımını yapınız.

Görsel 4’te görülen Ain Dubai (Ayn Dubai: Dubai’nin Gözü), 
dünyanın en büyük dönme dolabıdır. 21 Ekim 2021 tarihinde 
açılan bu dönme dolabın yüksek teknolojili 48 adet kabini 
vardır ve bu dönme dolap bir turunu 38 dakikada tamamla-
maktadır.

2. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden hareketle soruya verdiğiniz yanıtı ilgili boşluğa yazınız.

Görsel 3

Görsel 4
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Çalışmanın Adı İZ DÜŞÜM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Trigonometri > Trigonometrik Fonksiyonlar
Kavram : Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonları
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Bir araştırmacı noktasal bir cismin dik iz düşümlerinin hareketinin harmonik bir hareket olduğunu 
göstermek için bir düzenek hazırlamak ister. Yukarıdaki görselde sabit bir M noktasına 1 birim uzun-
luğundaki iple bağlanmış noktasal bir N cismi, birbirlerine dik olan iki perde, 1. perdeye dik olacak 
şekilde ışık gönderen 1. ışık kaynağı ve 2. perdeye dik olacak şekilde ışık gönderen 2. ışık kaynağı 
bulunmaktadır.
N cismi, M noktası etrafında ip gergin olacak şekilde (+) ve (-) yönlerde hareket etmekte ve ışık kay-
nakları aracılığıyla hareket hâlindeki N cisminin dik iz düşümleri perdeler üzerine düşmektedir.

Çizdiğiniz analitik düzlem modellemesinde N cisminin 1. perdeye düşen dik iz düşüm noktasına 
karşılık gelen (x ekseni üzerindeki) değer 𝛼 açısının kosinüs değeri ve 2. perdeye düşen dik iz dü-
şüm noktasına karşılık gelen (y ekseni üzerindeki) değer ise 𝛼 açısının sinüs değeridir.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara   
                    yazınız.

1. Görsel üzerindeki M noktasını başlangıç noktası (orijin) kabul eden bir analitik düzlem çiziniz. Çizdi-
ğiniz bu analitik düzlem üzerine N cisminin izlediği yolu ve bu cismin analitik düzlemdeki konumuna 
göre 1. perdeye düşen dik iz düşümünün konumunu x ekseni, 2. perdeye düşen dik iz düşümünün 
konumunu y ekseni üzerinde gösteren modellemeyi çiziniz ve N cisminin izlediği yolu gösteren ge-
ometrik şeklin ismini belirtiniz.

1. Işık Kaynağı

(+) yön

(-) yön

1. Perde
-1 1
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2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda analitik düzlemin bölgeleri verilmiştir. Bu bölgelerdeki 𝛼 açısına karşılık 
                      gelen sin 𝛼 ve cos 𝛼 değerlerinin pozitif ya da negatif olma durumlarını karşılarında verilen  
                    ilgili boşluklara yazınız.

2. Görselde belirtilen ipin [ML ile 𝛼 derecelik açı yapması durumda N cisminin analitik düzlemde konu-
munu gösteren (a,b) noktasının koordinatlarını 𝛼 açısının trigonometrik değerleri cinsinden yazınız.

3. Pisagor bağıntısı yardımıyla 2. soruda elde ettiğiniz N cisminin koordinatlarını kullanarak bir bağıntı 
elde ediniz.

4. Elde edilen bilgilerden yola çıkarak N cisminin bağlı olduğu ipin [ML ile herhangi bir 𝛼 derece açı 
yapması durumunda sin 𝛼 ve cos 𝛼 değerlerinin hangi aralıklarda değişeceğini bulunuz.

Hazırlayan: Dr. Abdurrahman ÜNAL

𝜶 Açısının Değer Aralığı
(Analitik Düzlemin Bölgesi)

sin 𝜶 cos 𝜶

𝟎° < 𝜶 < 𝟗𝟎° (1. Bölge)

𝟗𝟎° < 𝜶 < 𝟏𝟖𝟎° (2. Bölge)

𝟏𝟖𝟎° < 𝜶 < 𝟐𝟕𝟎° (3. Bölge)

𝟐𝟕𝟎° < 𝜶 < 𝟑𝟔𝟎° (4. Bölge)

5

 Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak “sinüs ve kosinüs fonksiyonları”nın tanımını yapınız.

 Sinüs Fonksiyonu:

 Kosinüs Fonksiyonu:



MATEMATİK 11
Kavram Öğretimi

13

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

1. Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görsellerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

1. P noktasının x ve y eksenleri üzerindeki dik iz düşüm noktaları sırasıyla C(c, 0) ve D(0, d) olmak üza-
re C noktasının apsisini ve D noktasının ordinatını sina  ve cosa  ifadelerinden uygun olanı seçerek 
aşağıda verilen eşitlikleri tamamlayınız.

 c =   d = 

2.  a) Yukarıda verilen   şekildeki OCP
9

 ve OAT
9

nin  benzerliğinden yararlanarak & ==
TA
PC

OA
OC

TA
d

1
c

eşitlikleri yazılabilir. Buna göre |TA| nu sinα ve cosα cinsinden bularak T noktasının koordinatlarını yazınız.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Trigonometri > Trigonometrik Fonksiyonlar
Kavram : Tanjant ve Kotanjant Fonksiyonları
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı RADAR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarını ifade edebilme.

Elektromanyetik dalgalar yardımıyla ça-
lışan radarlar; hava savunma, hava tra-
fik kontrol, meteoroloji ve denizcilik gibi 
pek çok alanda kullanılmaktadır. Gön-
derdiği elektromanyetik dalga darbeleri-
nin yardımıyla hava koşullarını doğru bir 
şekilde tahmin edebilen radarlar güvenli 
uçuş için oldukça önemli görülmektedir.

Gönderilen elektromanyetik darbelerin etki ettiği alan yukarıda verilen şekilde merkezi O noktası olan bi-
rim çember ile sınırlandırılmıştır. Gönderilen elektromanyetik darbelerin anlık taradığı bir ışın [OP olmak 
üzere OP ışınının x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının ölçüsü a  dır. OP ışını; birim çemberi P, "tan-
jant ekseni" olarak ifade edilen x = 1 doğrusunu T, "kotanjant ekseni" olarak ifade edilen y = 1 doğrusunu 
K noktasında kesmektedir. P, T ve K noktalarının koordinatları a  açısından yararlanılarak bulunabilir ve 
[OP nın konumunu ifade etmek için kullanılabilir.

 

Elde ettiğiniz T noktasının ordinatı COP\  nın tanjant değeridir. Bu değer tanα biçiminde ifade edilir. Buna 
göre birim çemberde “ölçüsü α olan açının tanjantı” kavramının tanımını yapınız.

Ölçüsü a  Olan Açının Tanjantı: 

Yukarıdaki görselde bir uçağa ait radar görüntüsü verilmiş olup şekilde ise bu radar görüntüsünün üze-
rine merkezi O noktası olan dik bir analitik düzlem modellenmiştir.

b) a  açısının aldığı hangi değerlere karşılık [OP nın tanjant eksenini kesmediğini yazınız.
 

 [OP nın tanjant eksenini kesmediği bu a  değerleri için tanjant fonksiyonu tanımlı değildir.

c) a  açısının aldığı gerçek sayı değerlerine karşılık T noktasının ordinatının hangi aralıkta değer ala-
cağını bulunuz.

 

T noktasının ordinatının alacağı değer aralığı tanjant fonksiyonunun görüntü kümesidir.
Elde ettiğiniz bilgilerden hareketle “tanjant fonksiyonu” kavramının tanımını yapınız.

�O

K(k, 1)y

T(1, t)

A

B
D

O C

P

x=1

a

6

y=1

Görsel 1 Şekil 1
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A
C

B
θ

Hazırlayan: Dilek TEKER

 Ölçüsü a  Olan Açının Kotanjantı: 

 Kotanjant Fonksiyonu: 

 Tanjant Fonksiyonu: 

3. Yukarıda verilen şekildeki OPD
9

ve OKB
9

 nin benzerliğinden yararlanarak & ==
BK
DP

OB
OD

BK
c

1
d

 eşitlikleri yazılabilir. Buna göre |BK| nu sinα ve cosα cinsinden bularak K noktasının koordinatlarını yazınız.

 

Elde ettiğiniz K noktasının apsisi COP\  nın kotanjant değeridir. Bu değer cotα biçiminde ifade edilir. 
Buna göre birim çemberde ölçüsü “α olan açının kotanjantı” kavramının tanımını yapınız.

b) a  açısının aldığı hangi değerlere karşılık [OP nın kotanjant eksenini kesmediğini yazınız.
 
 [OP nın kotanjant eksenini kesmediği bu a  değerleri için kotanjant fonksiyonu tanımlı değildir.

c) a  açısının aldığı gerçek sayı değerlerine karşılık K noktasının apsisinin hangi aralıkta değer alacağını
 bulununuz.
 
K noktasının apsisinin alacağı değer aralığı, kotanjant fonksiyonunun görüntü kümesidir.
Elde ettiğiniz bilgilerden hareketle "kotanjant fonksiyonu" kavramının tanımını yapınız.

2. Yönerge: Yanda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara 
verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara yazınız.

Mimari projelerde çatı eğimi genellikle %20, %30 gibi değerlerle ifa-
de edilir. Bu eğim yandaki çatı üzerinde verilen ABH açısının tanjant 
değerine eşittir. Çatı üzerinde |AB|=|AC| olmak üzere [AH] nın uzun-
luğunun [BH] nın uzunluğuna oranı ABH açısının tanjant değeridir.

1. Şekildeki çatının eğimi 
B
A
H
H

tan =i  olmak üzere ABH üçgeninde 
H
H

cot
A
B

=i  olduğuna göre tani  

ifadesini coti  cinsinden yazınız.
 

İfadeler D/Y
|AH| = 1,5 m ve |BH| = 3 m olduğunda çatının eğimi tanθ = 1/3 olur.

Çatının eğimi ¼ olarak hesaplandıysa cotθ = 4 olur.
Çatının eğimi %10 ise tanjant değeri 1/5 olur.
ABH üçgeninde cotθ = 2/3 ise tanθ = 3/2 olur.

tan cot
1=i
i

olduğundan tanθ.cotθ=1 olur.

2. Yandaki tabloda verilen ifade-
lerden doğru olanların karşısı-
na “D”, yanlış olanların karşısı-
na “Y” yazınız.

Örneğin 
B
A
H
H =tan 4

1=i  olduğunda =
BH
AH

100
25  şeklinde ifade edilebileceğinden çatının eğimi %25 olur.

6
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Çalışmanın Adı DÖNME DOLAP   20 dk.

Çalışmanın Amacı Gerçek yaşam durumlarında periyot kavramını ifade edebilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Trigonometri > Trigonometrik Fonksiyonlar
Kavram : Periyot
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Dönme dolap hemen hemen her lunaparkta bu-
lunan ilgi çekici, eğlence için binilen bir araçtır. 
Ayşe lunaparka gitmiş ve görseldeki dönme do-
labın 1 numaralı kabinine oturmuştur. Görseldeki 
dönme dolabın kabinleri bağlı bulundukları çem-
ber şeklindeki mekanizmasının merkezine doku-
zar metre uzaklıkta ve çember üzerine eşit aralık-
larla yerleştirilmiştir. Dönme dolabın merkezinin 
yere uzaklığı ise 10 metredir. 
Dönme dolap sabit hızla saatin dönme yönünün 
tersine dönmektedir. 
Dönme dolap, kabinler görseldeki konumday-
ken harekete başlamıştır. Ayşe’nin babası Ahmet 
Bey, başlangıçtan 60 saniye sonra kızının bulun-
duğu kabinin tekrar ilk bindiği konuma geldiğini 
gözlemlemiştir. 
Dönme dolabın hareketi süresince kabinlerin yerleri sürekli değişmekte fakat belirli bir süre sonra 
başlangıçtaki konumları ile aynı konumda olmaktadır.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

1. Ayşe’nin bindiği dönme dolapta yer alan herhangi bir kabinin başladığı noktaya gelme süresinin ne 
kadar olduğunu yazınız.

 

 Ayşe’nin bindiği dönme dolap kabinleri sürekli aynı yönde ve aynı şekilde hareket etmektedir. Bu 
şekilde hareket, periyodik bir hareket olmak üzere bir kabinin başladığı noktaya tekrar gelmesi için 
geçen sabit süre olan 60 sn. kabinin hareketi için periyot değeridir. Benzer şekilde Dünya’nın kendi 
etrafında dönmesi periyodik hareket olmak üzere 24 saatlik zaman Dünya’nın kendi etrafında dön-
me hareketine ait periyot değeridir.

 Bu bilgilerden hareketle “periyot” kavramının tanımını yapınız.

 Periyot:

7
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Hazırlayan: Süleyman DOĞAN

2. Ayşe’nin bindiği 1 numaralı kabinin yerden yüksekliğinin zamana bağlı değişiminin grafiği aşağıda 
verilmiştir. Verilen grafikten yararlanarak A, B, C, D ve E değerlerini bulunuz, tabloda boş bırakılan 
yerleri uygun şekilde doldurunuz. 

1. Tablo 1’de verilen hareketleri inceleyerek periyodik hareket olanların karşılarındaki boş bırakılan 
yere “{ ” işaretini koyunuz.

 Tablo 1

 

Durumlar Periyodik Hareket

Sarkaçlı saatin sarkacının yaptığı hareket

Sallanan sandalyenin ileri geri gitme hareketi

Zıplayan bir topun yere dik yaptığı hareket

2. Tablo 2’de verilen durumları inceleyerek karşılarındaki boş bırakılan yerlere durumların periyotlarını 
yazınız.

 Tablo 2

 

Durumlar Periyot

Bir fabrikanın paketleme bölümünde çalışan işçi her birini eşit sürede paketlemek 
üzere dakikada 3 ürünü paketlediğine göre bir ürünün paketlenmesi,

Bir trafik lambasında yeşil ışık 60 sn., sarı ışık 3 sn. ve kırmızı ışık 22 sn.  
yanmakta ise yeşil ışığın tekrar yanması,

Bir su sayacında sayacın son hanesinde 3 rakamının görünmesi,

2. Yönerge: Aşağda verilen Tablo 1 ve Tablo 2’yi uygun şekilde doldurunuz.

Saniye

A

B

C

D

E

x

y
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Çalışmanın Adı DUVAR SÜSLEME   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ters trigonometrik fonksiyon kavramını ifade edebilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Trigonometri > Trigonometrik fonksiyonlar
Kavram : Ters Trigonometrik Fonksiyon
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Mimar Gamze Hanım, duvar kaplama işini yapabilmek için bir bilgisayar programı kullanmaktadır. Bu 
bilgisayar programında üçgen şeklinde kaplamalar oluşturabilmek için üçgenin tüm iç açılarının bilin-
mesi gerekmektedir. 
Kaplama işi için dik üçgenler kullanılacaktır. Örneğin görselde verilen ABC üçgeni için m ABC 90°=^ h% dir. 
m ACB^ h%  ya da m BAC^ h%  değerlerinden biri bilindiğinde üçgenin iç açıları bulunmuş olacaktır. Gamze 
Hanım tan BAC 3=^ h%   olduğunu tespit etmiş ve m BAC^ h%  değerini tanjant fonksiyonunun ters fonksi-
yonu yardımıyla 60° olarak hesaplamıştır.  

Verilen bilgilere göre “ters trigonometrik fonksiyon” kavramının tanımını yapınız.
Ters Trigonometrik Fonksiyon : 

Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonları sırası ile arcsin, arccos, arctan, 
arccot şeklinde gösterilir.

8

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle ilgili kavramın tanımını yapınız.

2. Yönerge: Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak ilgili uygulamaları gerçekleştiriniz ve boşlukları doldu-
runuz.

Fonksiyon Bire bir Örten

f: ℝ → [-3, ∞), f(x) = x2 - 3 − 

g: ℝ → ℝ, g(x) = x3 + 1  

h: ℝ+ → (2, ∞), h(x) = |x| + 2  

r:[-2, ∞)→ℝ, r(x) = x2 + 4x + 4  −

Verilen fonksiyonların bire bir ve örten olma durumları belirtilmiştir. Buna göre f ve r fonksiyonlarının 
tersi, fonksiyon değildir; g ve h fonksiyonlarının tersi vardır ve fonksiyon belirtir.
f fonksiyonunun tanım kümesi ve r fonksiyonun değer kümesi [0, ∞) şeklinde kısıtlandığında f ve r 
fonksiyonlarının tersleri de fonksiyon olur.
Herhangi bir fonksiyonun ters fonksiyonunun olabilmesi için öncelikle fonksiyonun bire bir ve örten 
olması gerekir. Trigonometrik fonksiyonların terslerinin olabilmesi için tanım ve değer kümeleri birebir 
ve örten olacak şekilde kısıtlanmalıdır. 

2 3 m

2 m

A

B
C
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1. Aşağıda yer alan grafik ve birim çemberlerdeki uygun bölümleri örnekteki gibi boyayarak kosinüs, 
tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının tanım kümelerini belirtiniz.
Örneğin sinüs fonksiyonu için sinx grafiği ve birim çember aşağıdaki gibi boyanmıştır:

2. Trigonometrik fonksiyonların tanım ve değer kümelerini tersleri alınabilecek şekilde kısıtlayınız. Ters 
trigonometrik fonksiyonların tanım ve değer kümelerini ilgili alanlara yazınız.

Örneğin sinx ve arcsinx fonksiyonları için tanım ve değer kümeleri aşağıdaki gibidir:

k: ,
2 2
r r-: D  →  [-1,1] ,k(x)=sinx    ⇒  k-1:[-1,1] → ,

2 2
r r-: D , k-1(x) = arcsinx 

l:……............ → ……............, l(x) = cosx ⇒  l-1:……............   → ……............ , l-1 (x) = arccosx
m:……............ → ……............, m(x) = tanx ⇒  m-1:……............ → ……............ , m-1(x) = arctanx 
n:……............ → ……............, n(x) = cotx ⇒  n-1:……............  → ……............ , n-1 (x) = arccotx 

Sinüs fonksiyonu için 

Kosinüs fonksiyonu için

Tanjant fonksiyonu için   

Kotanjant fonksiyonu için

Hazırlayan: Kadir ÖZCAN
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Çalışmanın Adı OKUL YOLU   20 dk.

Çalışmanın Amacı İki nokta arasındaki uzaklık kavramını tanımlayabilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Analitik Geometri > Doğrunun Analitik İncelenmesi
Kavram : İki Nokta Arasındaki Uzaklık
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi ve Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Modelleme Becerisi

Görselde analitik düzlem üzerinde modellenen Sümer Mahallesi verilmiştir. Mahallenin caddeleri eksen-
lere paraleldir.
Duru, Sümer Mahallesi’nde oturmaktadır. Sabah okula gitmek üzere evinin bulunduğu A(a,b) nokta-
sından yola çıkan Duru, verilen güzargâh üzerinde önce x eksenine paralel olacak şekilde sağa sonra 
y eksenine paralel olacak şekilde yukarı ve C noktasından geçmek şartıyla doğrusal hareket ederek 
okulunun bulunduğu B(c,d) noktasına gitmiştir.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara   
                    yazınız.

1. Duru’nun okula giderken yatay doğrultuda almış olduğu yolun uzunluğunu a ve c cinsinden yazınız.

 

2. Duru’nun okula giderken dikey doğrultuda almış olduğu yolun uzunluğunu b ve d cinsinden yazınız.

 

3. ABC dik üçgenini oluşturup Pisagor bağıntısını kullanarak  AB uzunluğunu veren bağıntıyı elde 
ediniz.

 

x (metre)

y (metre)

C

9

B

A
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Hazırlayan: Turgay KIZGIN

Duru’nun evi ile okulu arasındaki en kısa mesafe A ile B noktaları arasındaki uzaklıktır. Bu iki nokta 
arasındaki uzaklık |AB| ile gösterilir.
Yönergede yer alan bilgilerden hareketle “iki nokta arasındaki uzaklık” kavramının tanımını yapınız.

İki Nokta Arasındaki Uzaklık: 

2. Yönerge: Eskişehir’de bulunan bir çikolata fabrikası ve fabrikanın dağıtım yaptığı bayilerin konumları 
birim karelere ayrılmış analitik düzlemde modellenmiştir. Fabrikanın konumu F noktası ile 
bayilerin konumu A,B,C,D ve E noktaları ile gösterilmiştir. Verilen bilgilerden hareketle tab-
lodaki ifadeleri okuyarak doğru olanlarının karşısına “{ ” işareti koyunuz.

İfadeler Doğru

B noktasındaki bayinin fabrika ile arasındaki en kısa mesafe 5 birimdir.

A ve C noktasındaki bayilerin fabrikayla aralarındaki en kısa mesafelerin uzunlukları  eşittir.

Fabrikaya en uzak bayi E noktasındaki bayidir.

0 x (br)

A

E
F

C
B

D

y (br)
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Çalışmanın Adı KAYAKÇILAR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Doğrunun eğimi ve eğim açısı kavramlarını ifade edebilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Analitik Geometri > Doğrunun Analitik İncelemesi
Kavram : Eğim, Eğim Açısı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Görsel 1’de bir kayakçının yokuş çıkarken izlediği doğrusal yol analitik düzlemde A ve B noktalarından 
geçen d1 doğrusu ile Görsel 2’de ise başka bir kayakçının yokuştan inerken izlediği doğrusal yol C ve 
D noktalarından geçen d2 doğrusu ile modellenmiştir. d1 ve d2 doğruları ile x ekseni arasında sırasıyla 
pozitif yönlü α ve β açıları oluşmuştur. Bu açılar çıkılan ya da inilen yolların daha dik veya daha eğik 
olması hakkında bize bilgi verir. α ve β açıları sırasıyla d1 ve d2 doğrularının eğim açılarıdır. Bu açıların 
tanjant değerleri de sırasıyla d1 ve d2 doğrularının eğimidir.

10

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

2.Yönerge: Dört gencin kaykaylarıyla yaptığı hareketlere ait aşağıdaki görsellerde kaykaylara paralel 
olacak şekilde d1, d2, d3 ve d4 doğruları çizilmiştir. Analitik düzlem üzerinde çizilen bu doğru-
ların eğim açılarını ve eğimlerini boşluklara yazınız.

Görsel 1 

Görsel 3 

y y

A
α β

B

C

D

x x0 0

Görsel 2 

Görsel 4 

 Yukarıdaki bilgilerden hareketle “eğim açısı” ve “eğim” kavramlarının tanımını yapınız.

Eğim Açısı: 

 Eğim: 

a. d1 doğrusunun eğim açısı: 

 d1 doğrusunun eğimi: 

b. d2 doğrusunun eğim açısı: 

 d2 doğrusunun eğimi: 

y

x0

y
d1

d2

x0
150o

45o

d1 d2
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c. d3 doğrusunun eğim açısı: 

 d3 doğrusunun eğimi: 

d. d4 doğrusunun eğim açısı: 

 d4 doğrusunun eğimi: 

y

x0

y y

x0

(d3 doğrusu x eksenine pareleldir.) (d4 doğrusu y eksenine pareleldir.)

d3

d4

Görsel 5 Görsel 6 

3. Yönerge: Aşağıdaki tabloda bir kitaplığın rafları ve içindeki kitaplar temsilî olarak gösterilmiştir. Kitap 
doğrultularının rafları oluşturan taban düzlemi ile yaptığı eğim açısı ve eğimi ile ilgili tabloda 
başlıklarda her sütun için verilen ifadelerden uygun olanları seçerek tabloyu doldurunuz.

Kitapların
Raflardaki
Görünümü

Kitap Doğrultularının
Eğim Açısı

(Dar Açı / Geniş Açı / Dik Açı / 
Doğru Açı)

Kitapların Eğimi
(Pozitif / Negatif / Sıfır / Tanımsız)

Hazırlayan: Zeynep ERDOĞAN
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3
9

12

𝑑2

𝑑1

11

Çalışmanın Adı PARALEL DOĞRULAR   20 dk.

Çalışmanın Amacı İki doğrunun paralelliği kavramını ifade edebilme.

Şekil 1

Şekil 2

1. Yönerge: Aşağıda verilen şekiller ve açıklamalardan hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluk- 
                   lara yazınız.

1. Şekil 1’de d doğrusu üzerinde hareket eden bir tekerlek ve bu tekerleğin merkezinin hareket bo-
yunca izleyeceği yol 𝑙 doğrusu ile gösterilmiştir. 𝑑 ve 𝑙 doğrularının ortak noktalarının varlığı ve bu 
doğruların birbirine olan uzaklıklarının durumu hakkında ne söylenebileceğini yazınız.

2. Bal peteğini oluşturan düzgün altıgenlerden biri Şekil 2’deki gibi analitik düzlemde modellenmiştir. 
Bu altıgenin karşılıklı iki kenarı üzerinde bulunan 𝑑1 ve 𝑑2 doğruları incelendiğinde bu doğruların 
eğimleri hakkında ne söylenebileceğini yazınız.

𝑑𝑙

 İki Doğrunun Paralelliği:

Şekil 1’de verilen d ile 𝑙 doğruları ve Şekil 2’de verilen 𝑑1 ile 𝑑2  doğruları birbirine paralel doğrular-
dır. Bu paralellikler de d // 𝑙 ve 𝑑1 // 𝑑2  olarak gösterilir.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle “iki doğrunun paralelliği” kavramının tanımını yapınız.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Analitik Geometri > Doğrunun Analitik İncelenmesi
Kavram : İki Doğrunun Paralelliği
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

x

y
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2. Yönerge: Aşağıda verilen şekil ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
                    yazınız.

1. Şekil 3’te belirtilen 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4 ve 𝑑5 doğrularının eğimlerini bulunuz.

2. Şekil 3’te verilen paralel doğruların denklemlerindeki katsayıları göz önünde bulundurarak  
𝑑: 𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 + 𝑐1 = 0 ile 𝑙: 𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 + 𝑐2 = 0 doğrularının birbirine paralel olması için bu doğruların 
katsayıları arasında bir koşul belirleyiniz.

Hazırlayan: Dr. Abdurrahman ÜNAL

11

Şekil 3’te beş doğru verilmiştir. Bu doğrulara ait denklemler aşağıdaki gibidir:

𝑑1:  −2𝑥 + 4𝑦 − 49 = 0

𝑑2:  𝑥 + 4𝑦 − 13 = 0

𝑑3:  𝑥 + 4𝑦 +  49 = 0

𝑑4:  − 𝑥 + 2𝑦 − 5 = 0

𝑑5:  −3 𝑥 + 2𝑦 − 7 = 0

Burada 𝑑1 ile 𝑑4 doğrularının ve 𝑑2 ile 𝑑3 doğrularının denklemleri göz önüne alınırsa bu doğruların 
eğimleri eşit olduğu için denklemlerdeki x değişkenlerinin katsayılarının oranı, y değişkenlerinin 
katsayılarının oranına eşit olur. Ancak bu oran denklemlerdeki sabit terimlerin oranına eşit değildir.
Şekil 3’te verilen 𝑑1 ile 𝑑4 doğruları ve 𝑑2 ile 𝑑3 doğruları birbirine paralel doğrulardır.

Şekil 3

d1d2

d3

d5d4
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Çalışmanın Adı CEZA ALANI   20 dk.

Çalışmanın Amacı İki doğrunun dik olabilmesi için gereken koşulları ifade edebilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Analitik Geometri > Doğrunun Analitik İncelenmesi
Kavram : İki Doğrunun Dikliği
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara      
 yazınız.

Kale direklerinin iç kenarlarından 16,5 m uzak-
ta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler, 
saha içine doğru 16,5 m dik uzatılır ve kale çiz-
gisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler 
ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan ceza alanıdır.
Üstteki tanımda söz edilen kale çizgisi ve kale 
çizgisine dik çizilen iki çizgiyi üzerinde taşıyan, 
görselde verilen d1, d2 ve d3 doğruları çizildi-
ğinde kale çizgisi ile çakışan doğru d1 , kale 
çizgisine dik çizilen çizgileri taşıyan doğrular d2 
ve d3 olarak adlandırıldığında d1 doğrusu d2 ve 
d3 doğrularıyla dik kesişmektedir. 

Üstteki görselde yer alan d1 doğrusunun d2 ve d3 doğruları ile arasında oluşan açıların ölçüsünü ve d1 
doğrusunun d2 ve d3 doğruları ile dik kesişiyor olmasının gerekçesini yazınız.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle “iki doğrunun dikliği” kavramının tanımını yapınız.     

d1 doğrusu d2 ve d3 doğrularına dik olduğundan d1 d2 ve d1 d3 biçiminde gösterilir.

İki Doğrunun Dikliği: 

x

y

x

y

x

y

x

y

135º 50º 50º30º60º45º

d1
d3

d4

d5

d6 d7

d8

d2

d1
d2

d3

kale çizgisi

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda aynı analitik düzlemde yatay veya düşey eksenle yaptığı açıların    
ölçüleri verilen doğruların birbirine dik olup olmadıklarını grafiklerin altına “İki doğru birbirine 
diktir./İki doğru birbirine dik değildir.” ifadelerinden birini yazarak belirtiniz.

Grafik 1 Grafik 2 Grafik 3 Grafik 4
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Hazırlayan: Müslim DEMİR

3. Yönerge: Aşağıdaki tabloda 1. sütundaki doğrulara dik olan doğrular 2. sütunda verilmiştir. Birbirine 
dik olan doğruları eşleştiriniz.

• m, n R ve m≠0 olmak üzere y = mx + n denklemine doğrunun açık denklemi denir. Bu durumda 
doğrunun eğimi m olur.

• Birbirine dik olan iki doğrudan herhangi biri eksenlere paralel değilse bu iki doğrunun eğimleri çarpı-
mı -1 olur.

1. Sütun

d1: y = 5x+8 

d2: y = -2x+8 

d3: y =        +4  

d4: y = 4  

2. Sütun

d5: x = 7  

d6: y = -         x+7  

d7: y = -        +2 

d8: y =        x-8 

d9: y = -x

d10: y = -5x-10

3x
5

1
2

x
5

5
3
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Çalışmanın Adı AŞİL İLE KAPLUMBAĞA   25 dk.

Çalışmanın Amacı Çakışık doğruları ifade edebilme.

1. ÜNİTE : GEOMETRİ > Analitik Geometri > Doğrunun Analitik İncelemesi
Kavram : Çakışık Doğrular 
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen metinden hareketle ilgili boşluğu doldurunuz.

Zenon, MÖ 5’inci yüzyılda yaşamış Eski Yunanlı bir filozoftur. Özellikle paradoksları ile ünlenmiştir. Bu 
paradokslarından biri Akhilleus (Aşil) ile kaplumbağa paradoksudur.     
Aşil; Yunan mitolojisinin güçlü kuvvetli, hızlı ve çok iyi savaşçı kahramanlarından birisidir. Aşil ile kap-
lumbağa bir yarışa tutuşur. Kaplumbağa Aşil’e göre çok yavaş hareket ettiğinden yarışa onun önünden 
başlar.  Zenon, Aşil’in kaplumbağayı hiç yakalayamayacağını iddia eder.
Kaplumbağayı yakalayabilmesi için Aşil’in önce onun yarışa başladığı ilk noktaya erişmesi gerekmekte-
dir. Aşil bu noktaya eriştiğinde kaplumbağa biraz daha ileride olacaktır. Buna göre Aşil, kaplumbağanın 
ulaştığı bu yeni noktaya erişmelidir. Aşil buraya vardığında kaplumbağa biraz daha ileride olacaktır. 
Çünkü kaplumbağa sürekli yoluna devam etmektedir. Zenon’a göre bu durum böyle sürüp gider ve Aşil 
kaplumbağaya hiçbir zaman erişemez.
Bu noktadan itibaren Zenon’un ilgisinden farklı olarak dikkatinizi kahramanların ilerledikleri yol üzerine 
yoğunlaştırınız. Aşil ve kaplumbağanın aynı doğrusal yol üzerinde yarıştığını, kaplumbağanın Aşil’in 
100 metre önündeki bir noktadan başladığını varsayınız. Başlangıçta Aşil A0 noktasında, kaplumbağa 
K0 noktasında bulunsun. Kaplumbağa K1 noktasına geldiğinde Aşil A1 noktasına yani kaplumbağanın 
başladığı noktaya gelmiş olur. Bu süre içerisinde kaplumbağa K2 noktasına ulaşır. Aşil de kaplumbağaya 
yetişebilmek için K2 noktasına gelmek zorundadır. Aşil kaplumbağanın daha önceden geçtiği bütün nok-
talardan geçmeden ona yetişemez. Bu nedenle kaplumbağanın geçtiği her noktadan Aşil’in de mutlaka 
geçmesi gerekir. Böylece geçtiği bütün noktalar ortak olacaktır.

Aşil ve kaplumbağanın koştuğu yollar şekilde olduğu gibi birer  doğru olarak modellendiğinde her ikisinin 
doğrusal yol üzerinde geçtiği noktalar aynıdır. Bu noktalar üst üste ve çakışıktır. 
Metinden hareketle “çakışık doğrular” kavramının tanımını yapınız.
Çakışık Doğrular: 
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2. Yönerge: Aşağıdaki Tablo 1'den ve bu tablo ile ilgili verilen bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz 
yanıtları ilgili boşluklara yazınız.

1. Düzlemde farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer. Bu nedenle bir doğruyu çizebilmek için o doğru-
nun iki noktasının bilinmesi yeterlidir. Tablo 1’de denklemleri farklı olarak ifade edilen bazı doğrular 
verilmiştir. Buna göre örnek olarak verilen d1 doğrusunda olduğu gibi,her doğru için analitik duzlem 
uzerinde geçtiği noktaları bulup birleştirerek grafiklerini çiziniz.

3.  Tablo 1’de  verilen doğruların grafiklerinden yola çıkarak 
                          d1: ax + by + c = 0    
                          d2: dx + ey + f = 0
 olmak üzere d1 ve d2 doğruları çakışık doğrular ise bu doğru denklemlerinin katsayıları arasında nasıl 

bir orantı kurulabileceğini yazınız.

2. Grafiği çizilen doğrulardan yararlanarak Tablo 2’deki ifadelerden doğru olanları “√” ile işaretleyiniz.

İfadeler ✓

d1 ile d2 doğruları çakışıktır.

d1 ve d3 doğruları çakışıktır. 

d2 ve d4 doğruları çakışıktır.

d2 ve d5 doğruları çakışıktır.

d6 ve d3 doğruları çakışıktır.

Çakışık doğruların eğimleri eşittir.

Paralel her doğru çakışık olmayabilir.

Tablo 1

Tablo 2

Doğru
Denklemleri

Doğruların
Geçtiği Noktalar

d1 : y = 2x + 1
x 1 -1

A (1, 3) B (-1,-1)
y 3 -1

d2 : x + y + 1 = 0
x 1 0

C (1, …) D (0, … )
y … …

d3 : 4x – 2y + 2 = 0
x 0

E (0, … ) F (     ,…)
y … …

d4 : x + y + 2 = 0
x 1 -2

G (1, …) H (-2, ....)
y … …

d5 : 2x + 2y + 2 = 0
x 2 -2

K (2, …) L (-2, ...)
y … …

d6 : x – y + 1 = 0
x 0 -1

M (0, …) N (-1, ...)
y … …

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-1 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

-2-3-4-5-6-7

1
2 1

2

13

Hazırlayan: Erol TOSUNER

d1
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2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlarda Uygulamalar > Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Kavram : Azalan ve Artan Fonksiyonlar
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı TRAMVAY   20 dk.

Çalışmanın Amacı Azalan ve artan fonksiyon kavramlarını açıklayabilme.

1. f : [0, 180] → R fonksiyonunun grafiğinden yararlanarak aşağıdaki tabloda verilen ifadelerde boş bı-
rakılan yerlere “<” veya “>” sembollerinden uygun olanını yazınız.

t ∈ [0, 35] t ∈ [35, 75] t ∈ [75, 120] t ∈ [120, 180]

f (0) … f (10) f (35) … f (40) f (75) … f (80) f (120) … f (135)

f (15) … f (20) f (40) … f (47) f (80) … f (100) f (135) … f (150)

f (20) … f (24) f (45) … f (55) f (85) … f (110) f (150) … f (160)

f (29) … f (35) f (60) … f (75) f (105) … f (120) f (170) … f (180)

Tramvay; raylar üzerinde hareket eden, genellikle şehir içi ulaşımda kullanılan bir toplu taşıma aracıdır.
Trenden farklı olarak diğer taşıtların da bu yoldan rahatlıkla geçebilmesi amacıyla rayları yol üzerine 
çıkıntı oluşturmayacak şekilde döşenir.

Aşağıdaki grafik Çarşı Durağı’ndan kalkan bir tramvayın bir sonraki durak olan İskele Durağı’na kadar 
olan zamana (sn.) bağlı hızını (m/sn.) ifade eden f fonksiyonuna aittir. Tramvay iki durak arasında hızını 
artırıp azaltarak ilerlemektedir.

1. Yönerge: Aşağıda verilen metin ve grafikten hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara ya-
zınız.

f(t), Hız (m/sn.)

t, Zaman (sn.)

8

0 10 15 20 35 50 55 75 100 120 135 150 180

6
5
4

14
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Hazırlayan: Dilek TEKERHazırlayan: Dilek TEKER

2. Yönerge: Aşağıda verilen g: (-3,8]→R aralığında tanımlı g fonksiyonuna ait grafikten hareketle tablo-
da verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

2. Doldurduğunuz tablonun 1. sütununda t değerleri [0,35] aralığında değişmektedir. Bu aralıkta tram-
vayın hızının zamanla arttığı görülmektedir. Buna göre tablodaki diğer zaman aralıkları için tramvayın 
hızının durumu hakkında aşağıda verilen boşlukları “artmaktadır” ya da “azalmaktadır” ifadelerinden 
uygun olanı ile doldurunuz.

• Tramvayın hızı [35, 75] aralığında …………………… .
• Tramvayın hızı [75, 120] aralığında ………………… .
• Tramvayın hızı [120, 180] aralığında …………………… .

Tramvayın hızının arttığı zaman aralıklarında f fonksiyonu artan, tramvayın hızının azaldığı zaman ara-
lıklarında f fonksiyonu azalan fonksiyondur. Buna göre “artan fonksiyon” ve “azalan fonksiyon” kavram-
larının tanımını yapınız.

 Artan Fonksiyon: 

 Azalan Fonksiyon: 

y

g

85

4

2

-2

-3 x

İfadeler D/Y
g fonksiyonu (0, 5] aralığında azalandır. 

g fonksiyonu (-3, 0] aralığında artandır.

(0, 5] aralığında g(2) > g(1) olur.
(5, 8] aralığında x değeri arttıkça g(x) değeri azalır.

g fonksiyonu [1, 4) aralığında azalandır.

14



MATEMATİK 11
Kavram Öğretimi

31

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Çalışmanın Adı SU SAYACI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu değer aralıklarını ifade edebilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlarda Uygulamalar > Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Kavram : Fonksiyonun Pozitif ve Negatif Olduğu Aralıklar
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen grafik ve bilgiler yardımıyla sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

Düşen hava sıcaklığı ile birlikte özellikle kırsal 
kesimde açık ortamda bulunan su sayaçları-
nın ve su borularının, içindeki suyun donması 
sebebiyle çatlaması ve bozulması tehlikesine 
karşı korunmaları gerekir. Bu çatlamaların se-
bebi ısısı düşen suyun genleşmesidir. Bu tıpkı 
buzdolabının dondurucu kısmına su koydu-
ğunuzda patlayan cam şişeye benzer. Don-
duğunda hacmi artan su, genleşir ve içinde 
bulunduğu boruya basınç yapar. Bu durumu 
önlemek için sayaçlar ve açıkta kalan su bo-
ruları; cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı 
gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri rüz-
gâr almayacak şekilde korunmalıdır.
Sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğünde suyun 
donmaya başladığı bir kırsal bölgede saat 
10.00’da ve 18.00’de sıcaklığın 0°C olduğu bir 
güne ait sıcaklık grafiği Şekil 1’de verilmiştir.

1. Sıcaklığın Şekil 1’de verilen grafikteki gibi değerler aldığı gün için gerekli önlemlerin alınmadığı, ko-
rumasız olan sayaçların içindeki suyun donması sebebiyle bozulma riskinin hangi saatler arasında 
olduğunu yazınız.

 

2. Sıcaklığın Şekil 1’de verilen grafikteki gibi değerler aldığı gün için su sayacının içindeki suyun hangi 
saatler arasında donmayacağını bulunuz.

  

Şekil 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-6

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

0

Sıcaklık
 

OC

Saat

Zamana (sa.) bağlı hava sıcaklığı (oC) bir f fonksiyonu ile modellenirse su saatinin donma riskinin olduğu 
saatleri belirten aralıklarda f fonksiyonunun aldığı değerler x ekseninin altındadır ve bu aralıklar fonk-
siyonun negatif değer aralığı olarak ifade edilir. Fonksiyonunun aldığı değerlerin x ekseninin üstünde 
olduğu aralık fonksiyonun pozitif değer aralığıdır. f fonksiyonunun 0 (sıfır) değerini aldığı noktalar, pozitif 
ve negatif değer aralıklarına dâhil edilmezler.

15

y

x
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Hazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL

1. f fonksiyonunun negatif değerler aldığı aralığı ya da aralıkları bulunuz.

 

2. f fonksiyonunun pozitif değerler aldığı aralığı ya da aralıkları bulunuz.

 

2. Yönerge: Şekil 2’de verilen [-8, 6] R aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiğine göre aşağıdaki so-
ruları cevaplayınız.

Şekil 2

x
-8 -6 -1 4 6

y

Bu bilgilerden hareketle “fonksiyonun negatif olduğu değer aralığı” ve “fonksiyonun pozitif olduğu değer 
aralığı” kavramlarının tanımlarını yapınız.

Fonksiyonun Negatif Olduğu Değer Aralığı:

Fonksiyonun Pozitif Olduğu Değer Aralığı:

15
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Çalışmanın Adı MAKSİMUM-MİNİMUM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Bir fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerini tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlarda Uygulamalar > Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Kavram : Bir Fonksiyonun Maksimum ve Minimum Değerleri
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Türkiye sınırları içerisindeki yeryüzü şekilleri incelendiğinde Türkiye’nin deniz seviyesine göre en yük-
sek noktasının 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı ve en çukur noktasının ise deniz seviyesinden 80 
metre derinde bulunan Çıralı Obruğu’nun en alt noktası olduğu görülmektedir.

Matematiksel anlamda, verilen bir grafiğin tanım aralığındaki değerler için alabileceği en büyük ve en 
küçük değerler aşağıda incelenmiştir:

• Grafik 1’de 64 metre yüksekliğindeki bir kuleden yukarıya doğru düşey doğrultuda fırlatılan bir topun 
ilk 4 saniyedeki yerden yüksekliğinin değişimini gösteren grafik verilmiştir. Fırlatıldığı andan itibaren 
.

2
3  saniyeye kadar topun yerden yüksekliği artmış ve bu saniyeden sonra gittikçe azalarak 4. sa-

niyede top yere düşmüştür.

• Grafik 2’de ise tanım kümesi [-10, 10] ve değer kümesi [-800, 800] olan 3. dereceden bir f fonksiyo-
nunun grafiği verilmiştir.

Görsel 1: Ağrı Dağı

Grafik 1 Grafik 2

Görsel 2: Çıralı Obruğu

Yönerge: Aşağıda verilen metin ve görselden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

(64)
(3, 64)

h

96

0 1 32 4 zaman (saniye)

yükseklik (metre)

( 2
3 , 100)

y

-10 -5

400

-400

800

-800

0 5 10

f

x

16
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1. Tablodaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

2. Grafik 1’ e göre topun çıkabileceği en yüksek değer h fonksiyonunun t !  [0,4] için maksimum değeridir. 
Grafik 2’de verilen fonksiyonun x !  [-10, 10] için bulduğunuz en büyük değer maksimum değeri ve en 
küçük değer de minimum değeridir. Buna göre “bir fonksiyonun maksimum ve minimum değeri” kavram-
larının tanımını yapınız.

İfadeler
Grafik 1‘de verilen h fonksiyonuna  göre topun fırlatıldığı andan yere düştüğü ana kadar çıktığı yükseklik en 
fazla ………….. metredir.

Grafik 1’de t, zamanı göstermek üzere t6 !  [0,4] için h(t)≤ …… olur.

Grafik 2’de x6 !  [−10,10] için f(x)≤ …… olur.

Grafik 2’de x6 !  [−10,10] için f(x)≥ …… olur.

Grafik 2’de verilen f fonksiyonunun [-10, 10] ‘nda alabileceği en büyük değer ………. olur.

Grafik 2’de verilen f fonksiyonunun [-10, 10] ‘nda alabileceği en küçük değer ………. olur.

 Maksimum Değer: 

 Minimum Değer: 

Hazırlayan: Yasemin YARDIM

16
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Çalışmanın Adı SOKAK HAYVANLARINI BESLEYELİM   20 dk.

Çalışmanın Amacı Ortalama değişim hızı kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlarda Uygulamalar > Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Kavram : Ortalama Değişim Hızı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Yağmur, sokak hayvanlarının temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamamalarıyla ilgili farkındalık oluştur-
mak için sınıfındaki arkadaşlarıyla “Sokak Hayvanları İçin Neler Yapabiliriz?” adlı bir proje başlatmış-
tır. Yağmur ve arkadaşları okulun sokağında uygun yerlere mama ve su koyarak 24 saat içinde top-
lam kaç gram mama tüketildiğine dair incelemeler yapmışlardır. Geçen süreye göre tüketilen mama 
miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Amaçları birim saatte yaklaşık kaç gram mama tüketildiğini 
bularak gerekli mamayı tedarik etmektir.

Geçen Süre
(Saat) 0 1 3 5 7 19 21 23 24

Tüketilen Mama
(Gram) 0 150 800 1200 1400 4900 5150 6000 6200

Tabloya göre tüketilen mama miktarı bazı saat aralıklarında hızlı bir şekilde artarken bazı saat ara-
lıklarında mama tüketim hızının daha yavaş olduğu gözlemlenmiştir. Bu amaçla bir nesnenin belli bir 
aralıkta artış ya da azalış hızını ölçmek için kullanılan ortalama değişim hızı hesaplanmıştır. Örneğin 
[0,7] saat aralığında tüketilen mama miktarındaki ortalama değişim hızı hesaplamak amacıyla 7. sa-
ate kadar tüketilen mama miktarından başlangıçta tüketilen mama miktarı çıkarılarak bulunan sonuç 
başlangıçtan itibaren geçen süreye bölünmüş 7 0

1400 0
7

1400 200-
- = = gr/saat olarak bulunmuştur. 

[19,24] saat aralığında tüketilen mama miktarındaki ortalama değişim hızı 24 19
6200 4900

5
1300 260-

- = =
gr/saat olarak bulunmuştur. 
Elde edilen sonuçlara göre [19,24] saat aralığındaki mama tüketimi ilk 7 saatteki mama tüketimine 
göre daha hızlı gerçekleşmiştir.

1. Yağmur ve arkadaşlarının bulduğu ortalama değişim hızlarının neden pozitif değerli olduğunu 
yazınız.

 

Yönerge:  Aşağıda verilen bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara yazınız.

Bu bilgilerden hareketle “ortalama değişim hızı” kavramının tanımını yapınız.

Ortalama Değişim Hızı:

17
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Hazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNELHazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL

3. Şekil 1’de verilen f fonksiyonuna ait grafikte [0,7] ndaki ortalama değişim hızınızı bulunuz ve negatif 
değerli olmasının nedenini yazınız.

  

4.   Projenin uygulandığı sokakta mama ve sudan faydalanan 
hayvan sayısı 20 adettir. İlk yedi gün boyunca sokak hayvanı 
sayısı sürekli sabit kalmıştır. Sokak hayvanlarının sayısını ve-
ren fonksiyon g(x) = 20 ile modellenmiş ve fonksiyonun [0,7]
ndaki grafiği Şekil 2’de verilmiştir. Fonksiyonun ortalama de-
ğişim hızının herhangi bir aralıkta 0 olmasının nedenini yazı-
nız.

  

2.     Proje dâhilinde aynı sokağın uygun yerlerine 
konulan ve içlerinde toplam 3,5 litre su olan 
kaplarda kalan toplam su miktarı y litre, geçen 
süre x gün olmak üzere f x 2

7 x= -^ h  şeklinde 
modellenmiştir.

 Fonksiyonun [0,7] ndaki grafiği Şekil 1’de ve-
rilmiştir. Fonksiyonun ortalama değişim hızının 
herhangi bir aralıkta sabit olmasının nedenini 
yazınız.

  

1 2 3 4 5 6 7

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0

Su(Litre)

Gün

Şekil 1

1 2 3 4 5 6 7

10

20

30

0

Sokak Hayvanı Sayısı

Gün

Şekil 2
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2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlarda Uygulamalar > İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Kavram : İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyon
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı KAÇINCI DERECEDEN?   20 dk.

Çalışmanın Amacı İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyon kavramını ifade edebilme.

Diyaloğa konu olan fonksiyonlardan f bir basketbol topunun potaya kadar olan yörüngesini, g hız treninin
izleyeceği yolun modellemesini, m x sayısını kendi karesinin 1 fazlasına eşleyen fonksiyonu ve s de bir 
bisikletlinin hızının (m/sn.) zamana (sn.) göre değişimini ifade etmektedir.

Simge Hakan

Canan Selim

1. Yönerge: Aşağıda ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyon kavramı ile ilgili 4 arkadaşın diyaloğuna 
yer verilmiştir. Bu diyalogdan hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara yazınız.

f ve m fonksiyonları ikinci dereceden bir 
değişkenli fonksiyonlardır. Çünkü iki fonk-
siyonda da x in en büyük kuvveti 2 dir ve x 
dışında başka bir değişken yoktur.

g fonksiyonu ikinci dereceden 
fonksiyon değildir. Çünkü x in 1. 
kuvvetini içeren terim yoktur.

s fonksiyonu birinci 
dereceden bir de-
ğişkenli fonksiyon-
dur. Birinci derece-
dendir. Çünkü x in 
en büyük kuvveti 1 
dir. Bir değişkenlidir. 
Çünkü x dışında 
değişkeni yoktur.

x

f

y

+ +f = -

, R"-f: 5
4

4
5

x 2
x

10
x

2
12^ h

9 C
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................ Bir x sayısını kendi

karesinin 1 fazlasına
eşleyen m fonksiyonu,

m:R→R

m(x) = x2 + 1

şeklinde tanımlanabilir.

y hız
(m/sn.)

x zaman
(sn.)

s

8

4

s(x) =

s: 0,8 R

2
x
"6 @

g(x) x 0,3= +

g: 2,2 R
2

- "6 @

x

g

y
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Hazırlayan: Dilek TEKERHazırlayan: Dilek TEKER

2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen fonksiyon kurallarından ikinci dereceden bir bilinmeyenli fonksi-
yon ifade edenleri belirleyip “✓” kullanarak işaretleyiniz.

1. Henüz yorum yapmayan Canan’ın f, g, m ve s fonksiyonlarının dereceleri ve değişken sayıları ile ilgili
 söyleyeceği doğru yorumu karikatür üzerinde boş bırakılan yere yazınız.

2. Hakan’ın g fonksiyonu ile ilgili yaptığı yorumun yanlış olma nedenini açıklayınız.

 
 

Öğrencilerin fonksiyonlarla ilgili yaptığı yorumlardan Simge ve Selim’in yaptığı yorum doğru, Hakan’ın 
yaptığı yorum ise yanlıştır.

Elde ettiğiniz bilgilerden hareketle “ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyon” kavramının tanımını yapınız.

 İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyon: 

Fonksiyonlar İkinci Dereceden Bir
Bilinmeyenli Fonksiyon

f : R→R, f(x) = x3 – x + 6

g : R→R, g(x) = 2x + x2

h: R→R, h(z) = -z2

k: R→R, k(t) = t – 3

r: [-3, ∞) → R, r(x) = x 3+

18
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Çalışmanın Adı KÖPRÜ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Parabol kavramını tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlarda Uygulamalar > İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Kavram : Parabol
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen görseller ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.  

Günlük yaşamda geometrik olarak parabol şekline benzeyen yapılarla birçok yerde karşılaşırız. Su 
kemerleri, sera demirleri ve köprü tasarımları gibi mimari eserler bunlardan bazılarıdır. Bu tür yapıların 
modellenmesi esnasında yapıların  daha dayanıklı ve daha sağlam olabilmesi için ikinci dereceden 
fonksiyonların grafiklerinden yararlanılmaktadır.
1. f: R → R , f(x) = x2+1 ve g: R → R, g(x) = -x2 +1 kuralları ile verilen f ve g ikinci dereceden fonksi-

yonları için tanım kümesinden alınan -2, -1, 0, 1 ve 2 elemanlarının bu fonksiyonlar altında oluşan 
görüntü değerlerini bularak analitik düzlemde işaretleyiniz. İşaretlediğiniz bu noktaları yukarıda 
verilen görselleri dikkate alarak ardışık olarak birleştiriniz.

19

Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3

Oluşturduğunuz bu grafikler parabol olarak isimlendirilmektedir.
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3
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2. Aşağıda reel sayılarda tanımlı ve reel değerli bazı fonksiyonların kurallarına yer verilmiştir. Tabloda 
verilen fonksiyonların grafiklerinin parabol olup olmama durumları belirtilmiştir.

Fonksiyon Kuralları Grafiği Parabol Belirtir./Parabol Belirtmez.

r(x) = x2 -x +5   Parabol belirtir.

s(x) = -2x2+x+12  Parabol belirtir.

h(x) = (x -2)2 Parabol belirtir.

k(x) = -x -12 Parabol belirtmez.

m(x) = -3x3 +8x2 +6 Parabol belirtmez.

n(x) = 6x+5 Parabol belirtmez.

Yukarıda yaptığınız grafik çizimlerini ve tabloyu inceleyiniz. Bu bilgilere göre “parabol” kavramının 
tanımını yapınız.
Parabol: 

3. Tabloda yer alan r ve h fonksiyonları ile grafiğini çizdiğiniz f fonksiyonuna ait grafiklerde parabolün 
kolları yukarı yönlü iken s fonksiyonu ile grafiğini çizdiğiniz g fonksiyonlarına ait grafiklerde kollar 
aşağı yönlü olmuştur. Kolların yönlerinin tayininde fonksiyonun kuralında yer alan x2 li terimlerin 
katsayısı rol oynadığına göre bu ilişki hakkında ne söylenebileceğini yazınız.

4. Aşağıda verilen grafiklerin altlarına grafik parabol ise “Paraboldür.”, parabol değilse “Parabol değil-
dir.” yazınız. 

a) .....................................................                                                                                    

y = x2

x

y

y = -x2 + x + 6

x

y

y = |x|

x

y

y = x3

x

y

b) .....................................................                                                                                    c) .....................................................                                                                                    

f) .....................................................                                                                                    

y = 2x - 4

x

y

e) .....................................................                                                                                    d) .....................................................                                                                                    

y = x3 - x2 - x + 2

x

y
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Hazırlayan: Gencer  GAZİOĞLU
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Çalışmanın Adı MOTOKROS   20 dk.

Çalışmanın Amacı Parabolün tepe noktasını ve simetri eksenini tanımlayabilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlarda Uygulamalar > İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Kavram : Tepe Noktası ve Simetri Ekseni
Genel Beceriler : Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

Motokros, engebeli bir arazi üzerinde kurulmuş bir parkurda özel motosikletlerle yapılan bir yarış spo-
rudur. Yarış boyunca sporcunun parkurdaki engelleri aşması beklenir. Adrenalini yüksek bir ekstrem 
spor türü olan motokros, izleyicisi için de oldukça eğlenceli bir spordur.    
Yukarıdaki görselde bir motosikletçi ve motosikletçinin yarışacağı parkur verilmiştir. Parkur üzerindeki 
parabolik engeller motosikletçinin alacağı yola göre sırasıyla 
f(x) = -x2 + 4x
g(x) = x2 - 4x + 3
kuralları ile verilen f ve g fonksiyonları ile modellenmiştir. 
f ve g fonksiyonlarına ait grafikler sırasıyla aşağıdaki Grafik 1 ve Grafik 2'de verilmiştir.

g

1

1

0-1-2 2

2

3

3

4 x

y

4

-1

Grafik 2                                       

1. f ve g fonksiyonlarının artan ve azalan olduğu aralıkları, bu fonksiyonların maksimum ya da mini-
mum noktalarını aşağıda verilen tablodaki ilgili boşluklara yazınız.

Fonksiyon Fonksiyonun Artan Olduğu 
Aralık

Fonksiyonun Azalan Olduğu 
Aralık

Fonksiyonun Maksimum/Mi-
nimum Noktası

f

g
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Hazırlayan: Halil YİĞİT

2. f ve g fonksiyonlarında artan ve azalan aralıklar arasındaki geçişlerin fonksiyonların maksimum ve 
minimum noktaları ile ilişkisini yazınız.

f fonksiyonu için bulduğunuz maksimum nokta, f fonksiyonunun "tepe noktası" iken g fonksiyonu için 
bulduğunuz minimum nokta da g fonksiyonunun "tepe noktası" dır. 
Tepe noktasının fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıklarla ilişkisini de göz önüne alarak parabo-
lün “tepe noktası” kavramının tanımını yapınız.

Tepe Noktası: 

3. Motorcunun ilk engeldeki hareketine ait f fonksiyonunun grafiğinde A (1, 3), B (3, 3), C (0, 0) ve  
D (4, 0) noktalarını işaretleyerek A ve B noktaları ile C ve D noktalarının orta noktalarını belirleyi-
niz. Belirlediğiniz noktalar E ve F noktaları olmak üzere bu iki noktadan geçen doğruyu çiziniz.

Elde ettiğiniz doğruya parabolün “simetri ekseni” denir. Çizdiğiniz doğrunun x eksenine göre konumun-
dan ve parabolün tepe noktası ile olan ilişkisinden yola çıkarak “simetri ekseni” kavramının tanımını 
yapınız.        
Simetri Ekseni: 

20
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Çalışmanın Adı BASKI MAKİNESİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Fonksiyonlarda öteleme dönüşümünü ifade edebilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlarda Uygulamalar > Fonksiyonların Dönüşümleri
Kavram : Öteleme
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Bir grafik tasarımcısı Görsel 1’deki gibi bilgisayar ekranına bir f fonksiyonunun grafiğini çizer. Sonra 
bu ekrandaki koordinat sistemini kaldırıp sadece f fonksiyonunun grafiğini Görsel 2’deki gibi üzerin-
de koordinat sistemi çizili olan kareli bir kâğıda yazdırmak ister. Görsel 2’deki baskı makinesi arıza 
yapmıştır. Bu nedenle makine, mürekkep püskürten ucunun kâğıt üzerinde çizime hangi konumdan 
başlayacağını belirleyemez ve böylece bu başlangıç noktası tasarımcı tarafından ayarlanır.
• Baskı makinesi kâğıttaki x ve y eksenlerine paralel olarak hareket ederek çizimi gerçekleştirir.
• Baskı makinesi soldan sağa doğru f fonksiyonunun grafiği üzerindeki A noktasından çizime başlar.
• Görsel 1’deki ekranda bulunan birim kareler ile Görsel 2’deki baskı yapılacak kâğıt üzerindeki 

birim karelerin alanları birbirine eşittir.
• Baskı makinesi görsel ve boyut olarak grafiğin bire bir aynısını çizmektedir.

Tasarımcı, baskı makinesindeki mürekkep püskürten ucu 
(-4,5) noktasına ayarlayarak grafiğin çizimini yaptırır. Böy-
lece Görsel 1’deki A noktası Görsel 2’deki kâğıtta (-4,5) 
noktasına karşılık gelecek şekilde 3 birim sağa ötelenerek 
grafiğin çizimi gerçekleştirilmiş olur (Görsel 3). Örneğin 
Görsel 1’deki f fonksiyonu x=3 te aldığı 3 değerini Görsel 
3’te çizilen grafikte x=6 da alır.

Benzer şekilde tasarımcı, baskı makinesindeki mürek-
kep püskürten ucu (-7,1) noktasına ayarlayarak grafiğin 
çizimini yaptırır. Böylece Görsel 1’deki A noktası Görsel 
2’deki kâğıtta (-7,1) noktasına karşılık gelecek şekilde 4 
birim aşağıya ötelenerek grafiğin çizimi gerçekleştirilmiş 
olur (Görsel 4). Örneğin Görsel 4’te çizilen grafikte fonk-
siyonun x=3 te aldığı değer -1 dir. Görsel 1’deki f fonksi-
yonun x=3 te aldığı değer 3 tür.

Her iki baskı işleminde grafik çizimi aşamasında fonksiyon ötelenerek çizilmiştir. Bu çizim işleminde 
grafiğin şekli ve yönü değişmemiştir. Verilen bilgilerden hareketle "öteleme" kavramını tanımlayınız.
Öteleme: 

Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
                 yazınız.

Görsel 1

Görsel 3

Görsel 4

Görsel 2

y

A(-7,5)

x

f

y

x

fA(-4,5)
3

3 6

3 birim sağa

y

f
A(-7,1)

3

3-1 x

4 birim
 aşağı

y

xMürekkep 
püskürten uç
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1. Verilen bir f fonksiyonunun x noktasındaki değerlerini göz önüne alarak (y=f(x)) bu fonksiyonun 
grafiğinin a ve b pozitif olmak üzere a birim sağa, a birim sola, b birim yukarı ve b birim aşağı öte-
lenmesi sonucu oluşan grafiklerdeki yeni fonksiyonların kurallarını ifade ediniz.

2. Aşağıdaki tabloda A sütununda verilen ifadeleri B sütununda verilen ifadelerden uygun olanlarla 
eşleştiriniz.

Hazırlayan: Dr. Abdurrahman ÜNAL

21

 a birim sağa ötelenmesi durumu:

 b birim yukarı ötelenmesi durumu:

 a birim sola ötelenmesi durumu:

 b birim aşağı ötelenmesi durumu:

A

f fonksiyonunun 5 birim sağa ötelenmesi
sonucu oluşan fonksiyonun kuralı

f fonksiyonunun 5 birim sola ve 3 birim 
aşağı ötelenmesi sonucu oluşan fonksiyo-
nun kuralı

f fonksiyonunun 5 birim yukarı ötelenmesi 
sonucu oluşan fonksiyonun kuralı

f fonksiyonunun 3 birim sağa ve 5 birim 
yukarı ötelenmesi sonucu oluşan fonksi-
yonun kuralı

B

f(x-3)+5

3.f(x)+5

f(5x)+3

f(x-5)

f(x+5)-3

5.f(x)-3

f(3x)+5

f(3-x)+5

f(x)+5
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Günlük yaşamda yansıma dönüşümü sıklıkla simetri olarak da ifade edilir. Si-
metri kavramı temelde iki anlamı barındırır. Bunlardan biri matematiksel anlam 
diğeri de denge ve oran düşüncesini içeren, bir bütünün içindeki çeşitli parçala-
rın bir uyumla birleşimini belirtmek için kullanılan anlamdır. Görsel 1 ve Görsel 
2’de simetrinin ikinci anlamına uygun olarak estetik, güzellik, mükemmellik ile 
bağlantılı olan süslemeler ve doğadaki yansımalardan örnekler görülmektedir. 
Kuşun su yüzeyine göre yansıması ve motiflerin sarı doğrulara göre simetrik 
görünümü verilmiştir.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Fonksiyonlarda Uygulamalar > Fonksiyonların Dönüşümleri
Kavram : Simetri
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı SİMETRİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Simetri kavramını tanımlayabilme.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel, şekil ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boş-
luklara yazınız.

Şekil 1

Şekil 4

Şekil 2

Şekil 5

Şekil 3

Simetri kavramının matematiksel anlamını kavrayabilmek için aşağıdaki şekilleri inceleyiniz.

(-2, 7)

(-1, 4)

f(x)=x2+3

-2 -1

4

(2, 7)

(1, 4)

1 2 x

y

Görsel 1 Görsel 2

a > 1 olmak üzere
y = axy 

x

1

0 1

y = logax

y = x

cosx

x

1 1 1-1 -10 00 0

02- r 2r-r r- 2
3r

2
3r- 2

r
2
ry=x doğrusu boyunca katlandı-

ğında y=ax ve y=logax eğrileri-
nin grafikleri üst üste çakışır.

f(x) = cosx
y 

x

1

0

-1

2- r 2r

-r r

- 2
3r

2
3r- 2

r
2
r

Yukarıda verilen şekiller incelendiğinde bu şekillerin belli bir eksene göre simetrik olduğu veya fonksi-
yonların karşılıklı olarak tüm noktalarının o eksene eşit uzaklıkta olduğu görülür. Grafiklerin bulunduğu 
kâğıt düzlemi, simetri ekseni boyunca katlandığında karşılıklı noktalar çakışır. Eksen boyunca Şekil 
2’de d doğrusuna göre simetriği alınan ABC üçgeninin kenar uzunlukları ve açıları değişmemiştir. ABC 
üçgeninin sadece yönünde bir değişim meydana gelmiştir.

P
d

P'

A
d

B B'

C O

N

M

C'

A'
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• Şekil 1’deki P ve P' noktası ………………… göre simetriktir.
• Şekil 2’de d doğrusuna göre simetrik olan ABC ve A'B'C' üçgenlerinin A ile A' köşesi, B ile B' köşesi 

ve C ile C' köşesinin d doğrusuna uzaklıkları ………….olur.
• Şekil 3’te grafiği verilen fonksiyonda x R6 !  için f(-x)= f(x) olduğundan f fonksiyonu çift fonksiyon-

dur. Çift fonksiyonların grafikleri ………………… göre simetriktir.
• Şekil 4’teki y=ax ile y=logax kuralları ile verilen fonksiyonlar birbirinin ters fonksiyonlarıdır ve grafikleri 

…………………… göre simetriktir.
• Şekil 5’te f(x) =cosx kuralı ile verilen f fonksiyonunun 2 , 2- r r6 @ ’daki grafiği y eksenine göre simetrik 

olduğundan f fonksiyonu ………. fonksiyondur.

Hazırlayan: Yasemin YARDIM

Yönergede verilen bilgiler ve sorulara verdiğiniz yanıtlardan hareketle “simetri” kavramının
tanımını yapınız.

1. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

2. Şekil 6’ daki f(x)=sinx kuralı ile verilen 
f fonksiyonunun grafiğine göre x R6 !
için f(-x)= -f(x) olduğundan f fonksiyo-
nu tek fonksiyondur. Tek fonksiyonların 
grafiklerinin neye göre simetrik olduğu-
nu yazınız.

Şekil 6

f(x)=sinx

y 

x

1

0

-1

2- r 2r-r r- 2
3r

2
3r- 2

r
2
r

 Simetri: 

2. Yönerge: Aşağıda verilen grafikleri inceleyerek tabloda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olma 
durumlarına göre tabloyu doldurunuz.

İfadeler D/Y
Şekil 1’deki sarı ve beyaz paraboller y eksenine göre simetriktir.

Şekil 2’deki sarı ve beyaz paraboller x eksenine göre simetriktir.

Şekil 1’deki A ve A’ noktalarının apsisleri eşittir.
Şekil 2’deki C ve C' noktaları D noktasına göre simetriktir.

Şekil 3’teki y=tanx kuralı ile verilen fonksiyonun grafiği orjine göre simetriktir.

y
y=tanα

-1

1

x

y

B B'

A A'

x

y

x

Grafik 1 Grafik 2 Grafik 3
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Çalışmanın Adı ÇİFTLİK EVİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik ve eşitsizlik sistemleri kavramlarını ifade edebilme.

2. ÜNİTE : SAYILAR VE CEBİR > Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri > İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik 
Sistemleri

Kavram : İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik ve İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi ve Problem Çözme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Nesrin Hanım kenar uzunluk-
ları 20 metre ve 30 metre olan 
dikdörtgen şeklindeki bir arsaya 
bahçe için tüm kenarlardan x 
metre uzunluğunda boşluk ka-
lacak şekilde dikdörtgen zemine 
sahip bir ev yaptırmayı, geri 
kalan alanları da bahçe olarak
kullanmayı planlamaktadır.

Nesrin Hanım’ın istekleri doğrultusunda yazılan yukarıdaki ifadelerden her biri bir eşitsizliktir. Bunlar-
dan ilk yazılan birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik, ikinci ve üçüncü eşitsizlikler de ikinci dere-
ceden bir bilinmeyenli eşitsizliktir.

23

1.Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

Ev inşaa edilecek alan: 

Bahçe alanı: 

Görsel 
30 m

X

XX
X

X

X

20
 m

1. Nesrin Hanım’ın evinin taban alanının ve bahçesinin alanının cebirsel ifadesini bahçe kenarların-
dan itibaren bırakılacak boşluğun ölçüsü olan x e göre yazınız.

2. Nesrin Hanım evi yapacak olan inşaat firmasından evle ilgili şu üç özelliği talep etmektedir: 

• Bahçe için arsamın her kenarından bırakacağınız pay 5 metreden fazla olsun.

• Bahçemin alanı en az 400 metrekare olsun.

• Evimin alanı 120 metrekareden az olsun.

Nesrin Hanım’ın isteklerini <, >, ≤, ≥ işaretlerinden uygun olanlarını kullanarak tabloda verilen 
örnekte olduğu gibi eşitsizlik olarak ifade ediniz.

İstekler Eşitsizlikler
1.  Bahçe için arsamın her kenarından bırakacağınız-

pay 5 metreden fazla olsun.
2.  Bahçemin alanı en az 400 metrekare olsun.
3.  Evimin alanı 120 metrekareden az olsun.

 Verilen bilgilerden hareketle "ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik" kavramının tanımını 
yapınız.

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik: 
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Hazırlayan: Zeynep ERDOĞAN

 a. Nesrin Hanım’ın isteklerini verilen boşlukta eşitsizlik sistemi olarak ifade ediniz.  
  

 b. Yazdığınız eşitsizlik sistemi ile ilgili istenilen bilgileri yazınız.

Sistemde kullanılan değişken: 

Sistemdeki değişken sayısı: 

Sistemdeki eşitsizliklerden en büyük dereceli olanın derecesi:  

Bu yazdığınız eşitsizlik sistemi "ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemi" dir.

 Verilen bilgilerden hareketle "ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemi" kavramının 
tanımını yapınız.

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemi: 

2. Yönerge: Aşağıdaki ifadelerden ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemi olanların yanına 
‘‘ ’’ olmayanların yanına “X” koyarak belirtiniz. Bu tanıma uymama nedenlerini ilgili satırda 
açıklayınız.

3. Nesrin Hanım isteklerinin tamamının aynı anda karşılanmasını istediğinde yukarıda yazılan bu üç 
eşitsizliğin aynı anda sağlanması gerekmektedir. Bu şekilde iki veya daha çok eşitsizliğin bir araya 
getirilmesiyle oluşan sisteme eşitsizlik sistemi denir.

Eşitsizlikler / X Nedeni
2x+ 3 < 7

x2 − 2x− 1 ≥ 3
2x2 + 3x+ 5 < 0

2x + 3y < 7
x2 + 4xy − 1 > 0

1 < x2 − 4x + 4 ≤ 3
x2 − 3x − 2 ≥ 0

x3 − 1 ≥ 4
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Çalışmanın Adı GEOGEBRA İLE ÇEMBER ÇİZELİM   25 dk.

Çalışmanın Amacı Çember ve çemberin merkezi kavramlarını tanımlayabilme.

Gerekli Malzemeler: Bilgisayar veya etkileşimli tahta

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberin Temel Elemanları
Kavram : Çember ve Çemberin Merkezi
Genel Beceriler : Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

GeoGebra; geometri, cebir ve analizi birleştiren dinamik bir matematik yazılımıdır. Bilgisayarınızda bu 
uygulamayı açınız ve aşağıdaki adımları uygulayınız.

4. adımda B noktasının bir tam tur döndürülmesi ile ekranda Görsel 1’deki şekil elde edilir. B noktasının 
daha yavaş şekilde birkaç tur döndürmesiyle aradaki boşluklar kapanarak Görsel 2’deki şekil elde edilir. 

1. Adım: Araçlar sekmesinde bulunan “ A
 
” simgesini seçiniz ve sayfa üzerinde sabit bir A noktası 

oluşturunuz.

2. Adım: Araçlar sekmesinde bulunan “ a  ” simgesinden “Verilen Uzunlukta Doğru Parçası” yazan 

kısmı seçip sayfa üzerindeki A noktası üzerine tıklayınız ve bir rakam girerek doğru parçasının uzun-

luğunu belirleyiniz.

3. Adım: Oluşan AB doğru parçası üzerindeki B noktası üzerine sağ tıklayıp “İzi Göster” seçeneğini 

seçiniz.

4. Adım: Araçlar sekmesinde bulunan “ 
  

” simgesinden “taşı” yazan kısmı seçip B noktasını 

hareket ettiriniz.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görseller ve bilgilerden hareketle sorulara vereceğiniz yanıtları ilgili boş-
luklara yazınız.

1. Çemberi oluşturan noktaların çemberin merkezi olan A noktasına göre konumları için ne söylene-
bileceğini yazınız.

 

Görsel 1 Görsel 2

Görsel 2’de B noktasının hareket ettirilmesi ile beliren noktaların oluşturduğu bu şekil bir çemberdir. 
Ortada bulunan A noktası ise bu çemberin merkezidir. AB doğru parçası da bu çemberin yarıçapıdır.
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Hazırlayan: Turgay KIZGIN

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle “çember” ve “çemberin merkezi” kavramlarının tanımını
yapınız.

Çember: 

Çemberin Merkezi: 

2. Yönerge: Birimkarelere ayrılmış bir kâğıt üzerine A,B,C,D,E,F ve G noktaları yerleştirilmiştir. Bu nok-
talar ile ilgili tabloda verilen ifadelerin karşısına ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

İfadeler D/Y

Merkezi E noktası olan bir çember A noktasından geçiyor ise C noktasından da geçer.

B,C ve D noktalarından geçen çemberin merkezi A noktasıdır.

E ve C noktalarından geçen bir çemberin merkezi F noktası olabilir.

2. Aynı adımları uygulayarak farklı uzunluklarda AB doğru parçaları belirleyip çemberler oluşturunuz. 
Elde ettiğiniz çemberlerin seçtiğiniz AB doğru parçasının uzunluğuna bağlı değişimini yazınız. 

 

F

G

D

E

CA

B
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Çalışmanın Adı BAZ İSTASYONU   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çemberde yarıçap ve çap kavramlarını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberin Temel Elemanları
Kavram : Yarıçap ve Çap
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Baz istasyonu, cep telefonu ile iletişimi sağlayabilmemiz 
için elektromanyetik sinyaller yayan ve alan bir radyo ve-
ricisidir. Baz istasyonunun merkezindeki antenden 360 
derece her yöne gönderilen eş güçteki doğrusal sinyal-
lerin ulaşabilecekleri en son noktaların antene uzaklıkla-
rı eşittir. Örneğin Şekil 1’de O noktasında bulunan baz 
istasyonunun anteninden gönderilen sinyaller en fazla r 
birim uzaklıktaki noktalara ulaşmış ve bu en uzak nokta-
ların birleştirilmesi ile O merkezli bir çember oluşmuştur. 

1. Yönerge: Aşağıda verilen metin ve şekilden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara  
yazınız.

1. Şekil 1’deki çember üzerinde sırasıyla A, B ve C noktalarında bulunan Asım, Berna ve Ceren’in baz 
istasyonunun antenine olan en kısa mesafelerinin kaç birim olduğunu yazınız.

 

 Asım, Berna ve Ceren’in baz istasyonunun antenine olan en kısa uzaklıkları “yarıçap” uzunluğudur.

Şekil 1

A B

D

CE

O

r

rr

2. Şekil 1’deki çember üzerinde birbirine en uzak iki mesafeden biri olan D noktasında Derya ve diğer 
en uzak nokta olan E noktasında Emin bulunmaktadır. Her ikisinin cep telefonunda da O merkezli 
baz istasyonunun kullanıldığı bilinmektedir. Derya’nın telefonundan Emin’in telefonuna gönderilen 
bir sinyalin doğrusal olarak önce baz istasyonundaki antene uğrayıp oradan Emin’in telefonuna 
ulaşması için alması gereken mesafenin kaç birim olduğunu yazınız.

 

 Çember üzerinde birbirine en uzak iki noktadan birinde bulunan Derya’nın telefonundan çıkıp 
Emin’in telefonuna giden sinyalin aldığı mesafe “çap” uzunluğudur.

 Yukarıdaki bilgilerden hareketle “yarıçap” ve “çap” kavramlarının tanımını yapınız.

 Yarıçap:

 Çap:

BernaAsım

Ceren
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2. Yönerge: Aşağıda verilen metin ve şekilden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara  
yazınız.

2. Şekil 3’te P merkezli siyah, R merkezli mor ve O mer-
kezli mavi ve kırmızı olmak üzere 4 farklı çember ve-
rilmiştir. Çemberlerin merkezleri aynı doğru üzerinde 
olup birbirine değen çemberler tek noktada kesişmek-
tedir. 

 Kırmızı çemberin çapı 20 birim, siyah çemberin yarı-
çapı 3 birimdir. |CR| = 11 birim olduğuna göre A ve E 
noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz. 

 

1. Şekil 2’de birim kareli kâğıt üzerine çizilmiş bir çem-
ber verilmiştir. Buna göre tablodaki ifadelerden doğru 
olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” 
yazınız.

İfadeler D/Y

[AK] çemberin yarıçapıdır.

K ve M noktalarından geçen bir çap çizilebilir.

Çemberin çapı 10 birimdir.

Merkezi, şekildeki çemberin merkezi ile aynı  
nokta olan 1 birim yarıçaplı çember M  
noktasından geçmektedir.

K noktasından verilen çembere ait olacak  
şekilde yalnız bir tane çap çizilebilir.

Hazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNELHazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL

A K

T

R

M

Şekil 2

A B C D E
P O R

Şekil 3

25
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Çalışmanın Adı OLİMPİYAT HALKALARI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Bir çemberde kiriş ve kesen kavramlarını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberin Temel Elemanları
Kavram : Kiriş ve Kesen
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Görsel 1'de verilen olimpiyat halkaları 5 kıtayı temsil etmektedir. Mavi halka Avrupa’yı, sarı halka As-
ya’yı, siyah halka Afrika’yı, kırmızı halka Amerika’yı ve yeşil halka Avusturalya’yı temsil eder. 
Aşağıda yer alan Görsel 2’de Olimpiyat halkaları çember olarak modellenmiş ve aynı görsel üzerinde 
çeşitli doğru ve doğru parçaları verilmiştir: 

1. Yönerge: Aşağıda verilen görseller ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

Görsel 1

Görsel 2

1. Görsel 2'de siyah renkle gösterilen doğru parçalarının uç noktaları ile kırmızı renkle gösterilen 
doğru parçalarının başlangıç ve bitim noktalarının çembere göre konumlarını içinde, dışında ve 
üzerinde olarak belirtiniz.

Görsel 2'de siyah renkle gösterilen doğru parçaları birer "kiriş"tir. Bu bilgiden hareketle “kiriş” kavramı-
nı tanımlayınız.

Kiriş: 

26

A

B

C

d1

d3

d2

D
S

V

F

E
K

Y

Z

H G

L

M

N

R

P

T
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2. Yönerge: Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliğinde ilk kutudan başlayarak ifadelerin doğru 
(D) veya yanlış (Y) olma durumuna göre ok yönünde ilerleyerek hangi çıkışa ulaşılacağını 
bulunuz.

Çember ile bir 
noktası ortak olan 
doğruya çemberin 
keseni denir.

Çemberin 
merkezinden kirişe 
çizilen dikme, kirişi iki 
eşit parçaya böler.

Çemberin yarıçapı 
aynı zamanda kiriştir.

Çemberin çapı 
çemberin kesenidir.

Çemberde en uzun 
kiriş çaptır.

Bir çemberde kiriş 
uzunluğu arttıkça 
çemberin merkezinin 
kirişe olan uzaklığı 
azalır.

Çemberin keseni 
aynı zamanda 
çembere teğettir. 

D

D

D

Y

Y

Y

26
2.   Görsel 2'de yeşil renkle gösterilen doğruların çemberi kaç noktada kestiğini belirleyiniz.

Görsel 2'de yeşil renkle gösterilen d1 doğrusu "kesen"dir. Bu bilgiden hareketle “kesen” kavramını 
tanımlayınız.
Kesen:  

Hazırlayan: Bilal BALÇIN

1. Çıkış

2. Çıkış

3. Çıkış

4. Çıkış

5. Çıkış

6. Çıkış

7. Çıkış

8. Çıkış

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y
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Çalışmanın Adı CERRAHİ DİKİŞ İĞNESİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çemberde yay kavramını ifade edebilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberin Temel Elemanları
Kavram : Çember Yayı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Görsel 1’deki iğne doktor ve veterinerlerin yara, yırtık veya ameliyat 
kesiklerini dikerken kullandıkları cerrahi dikiş iğnelerinden biridir. 
Bu iğnenin şekli günlük hayatta sıkça kullanılan dikiş iğnelerinden 
farklıdır. Cerrahi iğnelerin dikiş atılacak yüzeyin durumuna göre 1/8 
ile 5/8 arasında değişen ölçüleri vardır. Bazıları Görsel 2’de göste-
rilen bu iğnelerden örneğin biri 3/8 lük, diğeri 5/8 lik olan iki iğne, 
uç noktalarından birleştirildiğinde iğnelerin iç kısmında kalan eğriler 
Görsel 3’teki gibi bir çember meydana getirir. A ve B noktaları, iğne 
görselinin iç kısmını oluşturan eğrilerin uç uca birleştirilmesiyle 
modellenen çembere ait iki noktadır. Çemberde A ve B noktaları 
arasında kalan biri 3/8 lük, diğeri 5/8 lik iğneden oluşan iki çember 
parçası birer çember yayı belirtir.

Görsel 3’teki iğnelerin birleşiminden oluşan çember modeli üzerinde A ve 
B noktaları arasında iki farklı yay oluşmuştur. Biri büyük, diğeri küçük olan 
bu iki yayı ifade etmek için yaylar üzerinde X ve Y gibi iki nokta daha seçilip 
bu yaylar Görsel 4’teki şekilde gösterilmiştir. Bu iki yayın gösterimi aşağıda 
verilen tablodaki gibidir:

27

1.Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

 Verilen bilgilerden hareketle ‟çember yayı’’ kavramının tanımını yapınız.

Çember Yayı: 

Görsel 1 

Görsel 2 Görsel 3

Görsel 4

1/4
Çember

3/8
Çember

3/8
Çember

A

A A

A

B

B B

B

X

Y

1/2
Çember

5/8
Çember

5/8
Çember

Yaylar Gösterimi  

A ve B Noktaları Arasındaki Küçük Yay AXB  ya da kısaca AB

A ve B Noktaları Arasındaki Büyük Yay AYB
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Hazırlayan: Zeynep ERDOĞAN

Cerrahi İğne
Çeşitleri

İğnenin Belirttiği
Çember Yayın Gösterimi  

İğnenin Belirttiği Çember Yayının
Derece Cinsinden Ölçüsü

L

K

1/4
Çember

3/8
Çember

B
A

AB m(AB) = 360 8
3$ =135o

1/2
Çember

O

N

M

5/8
Çember

S

P

R

Çember Yayları

1. Kasnağın tüylü iplerin 
takılı olduğu parçasın-

daki yay

2. Kasnağın tüylü iplerin 
takılı olmadığı parçasın-

daki yay

3. Kasnağın L ile K 
noktaları arasında kalan 
parçasındaki küçük yay

Gösterimi

a) LK

b) LMK

c) KM

d) KML

e) LM

f) KLM

Ölçüsü

g) 60o

h) 120o

k) 180o

l) 210o

m) 240o

n) 360o

2. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgileri kullanarak 1.sütunda numaralandırılmış olarak verilen 
çember yaylarını önce 2.sütunda verilen gösterimi ile sonra bu gösterimi 3.sütunda verilen 
yayın ölçüsü ile eşleştiriniz..

Görsel 5‘te içinde ip motifleri olan çember biçiminde bir kasnak duvar süsü olarak verilmiştir. L ile gös-
terilen mavi noktadan duvara asılan kasnağın üzerine eşit aralıklarla 12 adet renkli boncuk yerleştiril-
miştir. K, L ve M noktaları bu boncukların merkezinde bulunan üç noktadır. K ile M noktaları arasındaki 
kısım tüylü ve boncuklu ipler takılarak süslenmiştir. 

Görsel 5

L

K
M

 Çember yayının ölçüsünü ifade etmek için genellikle iki açı ölçü birimi kullanılır. Bunlar derece ve 
radyandır. Bir çember yayının ölçüsü derece cinsinden (0o, 360o) aralığındadır. Örneğin Görsel 
3’teki 3/8 lük iğnenin çember üzerinde belirttiği AB yayının ölçüsü 360onin 3/8 ü olan 135o ye eşit-
tir. Buna göre AB yayının ölçüsü m( AB )=135o veya m(AXB)=135o şeklinde gösterilir. 

1. Aşağıdaki tabloda cerrahi iğnelerin çember üzerinde modellenen yaylarının gösterimini ve derece 
cinsinden ölçülerini yanlarında verilen boşluklara yazınız. 

27
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Çalışmanın Adı SEDEF KAKMA SANATI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Kirişler dörtgeni kavramını ifade edebilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberde Açılar
Kavram : Kirişler Dörtgeni
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Sedef kakmacılık, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden günümüze kadar gelen, geometrik şekillerin ah-
şap üzerinde oyularak açılan yuvalara sedef parçalarının kakılarak yerleştirilmesi işidir. Görsel 1'de 
sedef kakma tekniği ile yapılan bir sehpa örneği verilmiştir.
Bu sehpa üzerinde O merkezli farklı yarıçaplara sahip çemberler ve köşeleri bu çemberler üzerinde olan 
çokgenler verilmiştir.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

1. Görsel’1 de verilen dörtgenlerden hangilerinin tüm köşelerinin aynı çember üzerinde yer aldığını 
yazınız.

 

Bu iki sorunun yanıtında sözü edilen dörtgenler, kirişler dörtgeni olarak ifade edilmektedir. Verilen bilgi-
lerden hareketle “kirişler dörtgeni” kavramının tanımını yapınız.

Kirişler Dörtgeni: 

2. Görsel’1 de verilen dörtgenlerden hangilerinin kenarlarının aynı çemberin kirişlerinden oluştuğunu 
yazınız. 

 

Görsel 1

KK

DD

CC

BB

LL

TT

PP

RR

OO

MMSSNN

AA
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Hazırlayan: Turgay KIZGIN

2. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

3. Yönerge: Aşağıda verilen dörtgen türlerinden kirişler dörtgeni olanları altında bulunan kutucuğa “{
”  işareti koyarak belirtiniz.

Görsel 2'de silindirik bir hediye kutusuna ve içine köşeleri kutu üzerinde aynı çembere temas edecek 
şekilde yerleştirilmiş bir parfüm şişesinin üstten görünümüne ait bir fotoğrafa yer verilmiştir. Fotoğrafta 
parfüm şişesinin kutuya temas ettiği noktalar A,B,C ve D olmak üzere bu noktaların birleştirilmesi ile bir 
ABCD dörtgeni oluşmaktadır. Dörtgen üzerinde oluşan DAB ve DCB açıları sırasıyla x ve y olmak üzere

1. DAB ve DCB yaylarının ölçüsünü xo ve yo cinsinden yazınız.

 m(DAB) = 

 m(DCB) = 

3.    Elde ettiğiniz bu bağıntı kirişler dörtgeninin karşılıklı iç açılarının ölçülerinin toplamını vermektedir. 
       O hâlde kirişler dörtgenin karşılıklı iç açılarının toplamı  derecedir.

2. Tam bir çember yayının 360 derece olması bilgisi ile x ve y arasındaki bağıntıyı elde ediniz.

 

Dikdörtgen

İkizkenar yamuk Dik yamuk

Paralelkenar

Eşkenar dörtgen

Kare

Görsel 2

A

B

C

D ParfümParfüm
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Çalışmanın Adı ÇEKİM AÇISI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çemberde verilen merkez açı ve çevre açı kavramları arasındaki farkı ayırt edebilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberin Temel Elemanları
Kavram : Merkez Açı ve Çevre Açı
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Modelleme Becerisi

Fotoğraf çekiminde yakalanabilecek olan görüntünün genişliği kameranın 
çekim açısına bağlıdır. Görsel 1’de çekim açısı verilen kameralara sa-
hip olan Ahmet, Berna, Cem ve Deniz’in de bulunduğu bulunduğu basın 
mensupları bir toplantıda bir toplantıda görüntü yakalamak için kendilerine 
ayrılan dairesel bir bölgeyi sınırlayan çember üzerinde farklı noktalarda 
yerlerini almışlardır. Dairesel bir bölgeyi sınırlayan çemberin ve üzerinde 
yer alan sahnenin görüntüsü Görsel 2’de modellendiği gibidir. [KL] sahne 
platformunun ön yüzünü temsil etmektedir.

Görsel 2’de çember üzerinde yer alan A, B, C ve D noktaları 
sırasıyla Ahmet, Berna, Cem ve Deniz’in fotoğraf makinala-
rının sahne hizasında olan konumlarını göstermektedir. Bu 
kişilerin kameralarının görsel açılarının kolları Görsel 2’deki 
gibidir. Basın mensupları için ayrılan çembersel bölgenin 
merkezinde çekim açısı 92° olan başka bir kamera bulun-
maktadır. Bu kameramanın fotoğraf makinesinin ekranında 
yer alan görüntü Görsel 3’teki gibi olup tüm kameramanlar 
sahnenin aynı kısmını görüntüleyebilmişlerdir.
Eğer sahne platformu olmasaydı Görsel 
2’de gösterilen kameraların hepsi sahnenin 
arkasında kalan LK yayını görecekti. Mer-
kezdeki kameranın çekim açısı kameraların 
konumlandığı çemberin merkez açısı, diğer 
dört kameranın çekim açıları ise kamerala-
rın üzerinde bulunduğu çemberin birer çevre açısıdır.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluğa 
yazınız.

1. Görsel 2’den yararlanarak çemberde verilen bir açının “merkez açı” ya da “çevre açı” olması duru-
munda sahip olması gereken özellikleri ile açıların ismini eşleştiriniz. 

 

Açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne 
eşittir. Merkez Açı Açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün 

yarısına eşittir.

Açının köşesi çemberin üzerindedir. Çevre Açı Açının köşesi çemberin merkezindedir.

 Verilen bilgilere göre “merkez açı” ve “çevre açı” kavramlarının tanımını yapınız.

 Merkez Açı:

Görsel 1

Görsel 2Görsel 3

  Çevre Açı:

29
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Hazırlayan: Süleyman DOĞAN

Görsel 4'te bir gemi radarının anlık ekran görün-
tüsü verilmiştir. Radar, O noktasında bulunan bir 
gemiye ait olup yeşil bölgenin sınırındaki çember-
sel bölgeden içeri giren gemileri ekranından takip 
etmektedir. Görsel 4’te yer alan gemilerin radara 
girdiği ve radardan çıktığı noktalar aşağıdaki Tablo 
1'de verildiği gibidir. Gemiler radara girdikleri nok-
tadan itibaren doğrusal yol  izleyerek radar ekra-
nından çıkış yapmışlardır. Görsel 4’te yer alan N,O, 
F ve K, O, C noktaları kendi aralarında doğrusaldır.

2. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

1. Gemilerin radar ekranında takip ettikleri rotaları Görsel 4 üzerinde çiziniz. 

2. Görsel 4 üzerinde oluşturduğunuz  rotaların bazılarının kesişmesi sonucu oluşan açıları ve açıların 
merkez ya da çevre açı olma durumlarını Tablo 2’de uygun yerlere yazınız.

 Tablo 2

 

Açı Adı Merkez Açı / Çevre Açı

Gemi Adı Giriş Noktası Çıkış Noktası

Gemi 1 A E

Gemi 2 N F

Gemi 3 L A

Gemi 4 K C

Gemi 5 H F

Tablo 1

Görsel 4

29
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Bir demircinin görselde verilen turuncu renkli metal halkayı işinde kullanmak için birkaç işlemden geçir-
mesi gerekmektedir. Demirci, çizimlerde veya marangozhanelerde kesim yaparken kullanılan, birbirine 
dik iki metal cetvelin birleşimiyle oluşan ve dülger gönyesi adı verilen aleti kullanarak turuncu renkli 
metal halkayı görseldeki gibi konumlandırmış ve aşağıdaki adımları uygulamıştır.

30

Çalışmanın Adı TEĞET KAYNAK   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çemberde teğet-kiriş açıyı açıklayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberde Açılar
Kavram : Teğet-Kiriş Açı
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen metinde yer alan işlem basamaklarına göre görsel üzerinde gerekli çizim-
leri yapınız ve bu bilgilerden hareketle boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Adım 2. Adım 3. Adım

Metal halkayı dülger gönye-
sinin [FD] na A noktasında,  
[DE] na C noktasında teğet 
olacak şekilde yerleştirmiştir.

Bir ucu A noktasında olan ve 
halkanın merkezinden geçen 
yeterli uzunluktaki metal doğru 
parçasının çember üzerindeki 
diğer ucunu B noktası olarak 
isimlendirmiştir. Daha sonra 
halka ile metal doğruyu A ve B 
noktalarından keserek kaynak 
yapmıştır.

Yeterli uzunluktaki başka bir 
metal doğru parçasını ise uç-
ları B ve C noktaları olacak şe-
kilde keserek halkaya kaynak 
yapmıştır.

D

E

F

O

Görsel

Halkaya ait [BC] kirişi ile dülger gönyesi üzerindeki [CE] nın teğet değme noktası olan C noktasında 
kesişmesi ile oluşan BCE% ve BCD% na “teğet-kiriş açı” denir.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle “teğet-kiriş açı” kavramının tanımını yapınız.

Teğet-Kiriş Açı:

A

C
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Hazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNELHazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL

1. Görseldeki A noktasında oluşan teğet-kiriş açıları isimlendiriniz.

 

 Merkez açı ve çevre açıda olduğu gibi teğet-kiriş açının ölçüsü ile gördüğü yayın ölçüsü ara-
sında bir ilişki vardır. Görseldeki [AB] çemberin merkezinden geçtiği için çemberin en uzun kiri-
şidir ve çemberin çapıdır. Çemberin çapı, çemberi iki eşit yaya böldüğünden AB yayının ölçüsü  
m AB 2= 360c^ h%  = 180° olur. BAF% nın ölçüsü ise dülger gönyesinin köşesindeki açıya eşit ve 90° dir.

2. Yönerge: Aşağıda koyu renkle verilen ifadelerden uygun olanı daire içine alınız.

1. Teğet-kiriş açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına / 2 katına eşittir.
2. Aynı yayı gören çevre açı ve teğet-kiriş açıların ölçüleri eşittir / farklıdır.
3. Merkezden geçen kiriş ile çembere teğet olan doğrunun kesişmesiyle oluşan teğet-kiriş açı  

180 / 90 derecedir.
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Çalışmanın Adı HULAHOP   15 dk.

Çalışmanın Amacı Çemberde iç açı ve dış açı kavramlarını ifade edebilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberde Açılar
Kavram : Çemberde İç Açı ve Dış Açı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Selin, hulahopunu siyah ipler yardımıyla odasının duvarı-
na asmıştır. Kırmızı ipleri süs amaçlı kullanmıştır ve ipler 
gergin bir şekilde durmaktadır. Selin’in duvardaki hulaho-
pu Görsel 1’de olduğu gibi modellenmiştir.
Duvardaki çivinin konumu A, siyah iplerin hulahopa bağ-
landıkları noktalar C, D, F, G ve kırmızı iplerin hulahopa 
bağlandıkları noktalar H, K, L, M olarak adlandırılmıştır. 
İplerin kesiştikleri noktalar N, P, R, S olarak adlandırıl-
mıştır.
Selin, siyah iplerden ikisini B ve E noktalarından hulaho-
pa sabitlemiştir (İplerin ve hulahopun kalınlıkları ihmal 
edilecektir.).

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
                    yazınız.

1. Köşeleri N, P, R ve S noktaları olan ve hulahopun iç kısmında oluşan açıların kümesi T; köşesi A 
noktası olan ve kolları siyah iplerin tamamı ile ifade edilen açıların kümesi Y olmak üzere T ve Y 
kümelerini Venn şeması yöntemi ile gösteriniz.

2. T ile Y kümesine ait açıların çemberin hangi temel elemanları ile oluştuğunu yazınız.

Görsel 1

B

C
K

P

S
R

N

D

E

FG

H M

L

A

 Çemberde İç Açı:

 Çemberde Dış Açı:

Oluşturduğunuz T kümesinde yer alan açılar çemberin iç bölgesinde, Y kümesinde yer alan açılar dış 
bölgesinde yer almaktadır. Dolayısıyla T kümesinde yer alan her açı iç açı iken Y kümesinde yer alan 
her açı dış açıdır. Bu bilgilerden hareketle “çemberde iç açı” ve “çemberde dış açı” kavramlarının tanı-
mını yapınız.
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Hazırlayan: Dr. Şahin AKSOY

31

G

H

I

KJ

L

S
R

E

C

F

Y

Z

U

V

P
O N

M

D

A

B

T

Görsel 2

D

D

D

D

D

D

D

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

HEG açısı, D merkezli 
çemberin dış açısıdır.FMG açısı, C mer-

kezli çemberin dış 
açısıdır.

PRN açısı, D mer-
kezli çemberin dış 
açısıdır.

HEG açısı, A 
merkezli çembe-
rin iç açısıdır.

HZG açısı, D 
merkezli çemberin 
iç açısıdır.

HEG açısı, B mer-
kezli çemberin dış 
açısıdır.

EHF açısı, D mer-
kezli çemberin dış 
açısıdır.

EHF açısı, D mer-
kezli çemberin dış 
açısıdır.

HZG açısı, C merkezli 
çemberin dış açısıdır.

PRN açısı, C merkezli 
çemberin dış açısıdır.

FMG açısı, B merkezli 
çemberin dış açısıdır.

HZG açısı, A merkezli 
çemberin iç açısıdır.

FMG açısı, A merkezli 
çemberin iç açısıdır.

PRN açısı, A merkezli 
çemberin iç açısıdır.

EHF açısı, A merkezli 
çemberin iç açısıdır.

2. Yönerge: Görsel 2’de A, B, C ve D merkezli dört çember verilmiştir. K noktası B merkezli çemberin, 
M ve N noktaları C merkezli çemberin teğet noktalarıdır. Z, R ve M noktaları kirişlerin kesim noktalarıdır. 
Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç üzerinde verilen Görsel 2’deki açılara ait ifadelerin doğruluğuna ve 
yanlışlığına karar vererek doğru çıkışa ulaşınız.

1. Çıkış
2. Çıkış

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

3. Çıkış
4. Çıkış

5. Çıkış
6. Çıkış

7. Çıkış
8. Çıkış

9. Çıkış
10. Çıkış

11. Çıkış
12. Çıkış

13. Çıkış
14. Çıkış

15. Çıkış
16. Çıkış
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3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberin Temel Elemanları
Kavram : Teğet ve Teğet Parçası
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı OKYANUSUN ORTASINDA   20 dk.

Çalışmanın Amacı Teğet ve teğet parçası kavramlarını açıklayabilme.

Plastik atıklar doğada yüzyıllarca yok olmadan ka-
labilmektedir. Günümüzde bu atıklar çevre kirliliğinin 
en büyük nedenlerindendir. Dünyadaki atık miktarı 
öyle fazladır ki bu atıklar Pasifik Okyanusu’nda dev 
bir ada oluşturmuştur. Bu dev adanın yüzey alanının 
yaklaşık olarak ülkemizin iki katı kadar olduğu tah-
min edilmektedir.

Aşağıdaki şekilde Pasifik Okyanusu üzerinde hareket eden bir kuru yük gemisi ile bir petrol tankerinin iz-
lediği rotalar sırasıyla d1 ve d2 doğruları ile gösterilmektedir. Okyanus üzerindeki çöp adası temsilî olarak 
O merkezli çember ile sınırlandırılarak modellenmiştir. Gemiler çöp adasına yaklaşmamak için rotalarını 
O merkezli çemberin içine girmeyecek şekilde belirlemektedir.

Kuru yük gemisinin izlediği rotayı gösteren d1 doğrusu ve petrol tankerinin izlediği rotayı gösteren d2 
doğrusu O merkezli çember ile sırasıyla sadece B ve C noktalarında kesişmektedir. Kuru yük gemisi ile 
petrol tankerinin rotlarını gösteren d1 ve d2 doğruları çöp adasını sınırlayan O merkezli çembere teğettir. 
Buna göre “teğet” kavramının tanımını yapınız.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve metinlerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
yazınız.

 Teğet: 

A

C

O

B

d1

d2

Görsel 1

Görsel 2

32
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Hazırlayan: Dilek TEKERHazırlayan: Dilek TEKER

2. Yönerge: Aşağıda verilen şekil ve bilgilerden hareketle tabloda yer alan ifadelerin doğru olanlarının 
karşısına "D", yanlış olanların karşısına "Y" yazınız.

Teğet parçalarının özelliği gereği kuru yük gemisinin A dan B ye kadar aldığı mesafe ile petrol tankerinin 
A dan C ye kadar aldığı mesafe birbirine eşittir. Buna göre çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet 
parçalarının uzunluğu ile ilgili hangi sonuca ulaşılabileceğini yazınız.

Şekildeki büyük çemberi AB ve AC doğruları yalnız bir noktada, AD ve GE doğruları iki noktada kesmek-
tedir. Küçük çemberi ise AD ve GE doğruları yalnız bir noktada kesmektedir.

 Sonuç: 

A

B

E

F
D

C
G

 Teğet Parçası: 

Gemilerin izlediği rotaları temsil eden doğrular A noktasında kesişmektedir. A ve B noktaları ile A ve C nokta-
ları arasında kalan doğru parçaları teğet parçasıdır. Buna göre “teğet parçası” kavramının tanımını yapınız.

32

İfadeler D/Y
AB doğrusu mavi çembere teğettir

[AB] ve [AD] nın uzunlukları eşittir.

FE doğrusu kırmızı çembere teğettir.
[GE] ve [GC] kırmızı çembere ait teğet parçalarıdır.

[FD] ve [FE] kırmızı çembere ait teğet parçalarıdır.

Şekilde mavi çembere teğet olan iki doğru vardır.

Şekilde kırmızı çembere teğet olan dört doğru vardır.
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3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberde Teğet
Kavram : Teğetler Dörtgeni
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı TEĞETLER DÖRTGENİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Teğetler dörtgeninin tanımını yapabilme.

 Teğetler Dörtgeni: 

1. Yönerge: Aşağıda verilen görseller, metin ve tablodan hareketle ilgili kavramın tanımını boş bırakı-
lan yere yazınız.

Bir tasarımcı farklı çokgensel modellerde  CD kapları tasarlayarak web tabanlı bir anket ile tasarımlarını 
müşterilerinin oylamasına sunuyor. Tüm CD kaplarını, içine konulan CD’yi çevreleyen çember, kapların 
kenarlarına teğet olacak şekilde tasarlıyor. Müşteriler en çok beğendikleri modele en yüksek puanı, en 
az beğendikleri modele en düşük puanı vererek oylamayı tamamlıyorlar. Oylama sonucunda sırasıyla 
Görsel 1, Görsel 3 ve Görsel 5 en yüksek puanı alan ilk üç model seçiliyor. Tasarımcı, bu kap modelle-
rinin ortak noktalarını aşağıdaki tabloda özetliyor.

Tabloda ortak özellikleri verilen Görsel 1, Görsel 3 ve Görsel 5’teki CD kaplarını modelleyen ABCD 
dörtgenleri birer teğetler dörtgenidir. Verilen bilgilerden hareketle ‘teğetler dörtgeni’ kavramının tanımını 
yapınız.

Görsel 1

Görsel 4

Görsel 2

Görsel 5

Görsel 3

Görsel 6

A

B

D

O
C

C
O

A

B

O

DA

CB

O

C D

E

FA

BO

A

CB

D

O

E

D
A

B
C

CD Kabının Özelliği Görsel 1 Görsel 3 Görsel 5

CD kabının 4 kenarı vardır. ✓ ✓ ✓
CD kabını modelleyen dörtgenin kenarları CD’yi çevreleyen çembere teğettir. ✓ ✓ ✓

33
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Hazırlayan: Yasemin YARDIM

2. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgiden hareketle tanılayıcı dallanmış ağaç üzerindeki ifadelerin 
doğruluğuna (D) ve yanlışlığına (Y) karar vere rek doğru çıkışa ulaşınız.

Ayşe parkta oynarken görselde yer alan ve  köşeleri harflendirilmiş olan dörtgen şeklindeki taşların içine 
bu dörtgenlerin bazı kenarlarına teğet olacak şekilde çemberler çiziyor.

D

D

D

D

D

D

D

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

ABCD dörtgeni
teğetler dörtgenidir.

FGTV dörtgeni
teğetler dörtgenidir.

KLMN dörtgeni
teğetler dörtgenidir.

ECMT dörtgeni
teğetler dörtgenidir.

PRUT dörtgeni
teğetler dörtgenidir.

1. Çıkış

2. Çıkış

3. Çıkış

4. Çıkış

5. Çıkış

6. Çıkış

7. Çıkış

8. Çıkış

EFGH dörtgeni
teğetler dörtgenidir.

URZY dörtgeni
teğetler dörtgenidir.

A

TE

L

C M

G

K

B
UF

R

D
V

N

H

Y

ZP

33
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Çalışmanın Adı AHŞAP DUVAR KAPLAMA   20 dk.

Çalışmanın Amacı Üçgende iç teğet çember ve dış teğet çember kavramlarını açıklayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Çemberde Teğet
Kavram : Üçgenin İç Teğet Çemberi ve Dış Teğet Çemberi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi, Modelleme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
                    yazınız.

Görsel 1

Görsel 2’de kesiti verilen 1 numaralı kolona uygulanan kaplama işlemi şu şekildedir:
Görsel 2’deki kesite göre ahşap bloklar 𝑇1, 𝑇2 ve 𝑇3 gibi üç noktada teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir.
Burada ahşap blokların kesitlerinin iç kenarlarını ifade eden ve 𝑂1 merkezli çembere 𝑇1, 𝑇2 ve 𝑇3 nokta-
larındaki teğetlerin çizilmesi sonucu elde edilen doğru parçaları bir ABC üçgenini meydana getirir. Bu 𝑂1 
merkezli çember oluşan ABC üçgeninin iç teğet çemberidir.
Verilen bilgilere göre “bir üçgenin iç teğet çemberi” kavramının tanımını yapınız.

 İç Teğet Çember:

Benzer şekilde Görsel 3’te kesiti verilen 2 numaralı kolona uygulanan kaplama işlemi de şu şekildedir: 
Görsel 3’te kolonun görünen kısmından alınan kesite göre ahşap bloklar 𝑇4, 𝑇5 ve 𝑇6 gibi üç noktada 
teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Burada ahşap blokların kesitlerinin iç kenarlarını ifade eden ve 𝑂2 
merkezli çembere 𝑇4, 𝑇5 ve 𝑇6  noktalarındaki teğetlerin çizilmesi sonucu elde edilen [FE] ve [GF] ile [HE] 
nın uzantılarının çizilmesi ile çember dışında birleştikleri tek bir nokta D olmak üzere bir DEF üçgeni 
meydana gelir. Bu 𝑂2 merkezli çember oluşan DEF üçgeninin bir dış teğet çemberidir.
Verilen bilgilere göre “bir üçgenin dış teğet çemberi” kavramının tanımını yapınız.

 Dış Teğet Çember:

Görsel 2 Görsel 3

Görsel 1’de bir odanın iç görüntüsü verilmiştir. Bu odada 1 nu-
marayla gösterilen silindir şeklindeki kolonun yan duvarlarla 
hiçbir ortak noktası bulunmayıp 2 numarayla gösterilen silindir 
şeklindeki kolonun bir kısmı duvarın içindedir. Bu odanın tasa-
rımı için bir iç mimardan fikir alınmak istenmiştir. Bu iç mimar, 
her iki kolonu da zeminden tavana kadar uzanan üçer adet 
ahşap blokla kaplama fikrini sunmuştur. 1 numarayla gösteri-
len kolonun tüm çevresi ve 2 numarayla gösterilen kolonun ise 
görünen kısmı bu bloklarla kaplanacaktır.

Bu kaplama işleminin ardından 
oluşan 1 ve 2 numaralı kolonlara 
ait tabana paralel kesitlerin görün-
tüleri sırasıyla Görsel 2 ve Görsel 
3’te gösterilmiştir.
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2. Yönerge: Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi ve bir dış teğet çemberi verilmiştir. Buna 
göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri ve sorunun cevabını uygun ifadelerle dol-
durunuz.

5. Yukarıdaki şekilde [𝐼𝐽] nı çap kabul eden çemberin A ve C noktalarını üzerinde bulundurup bulun- 
durmama durumunu nedeniyle açıklayınız.

Hazırlayan: Dr. Abdurrahman ÜNAL

34

B

𝐼

𝐽

C

T1

T2

T3
T4

T5

T6

A

1. ABC üçgeninde ……………......……. çemberinin merkezi 𝐼 noktasıdır ve ……………….....….
     çemberlerinden birinin merkezi 𝐽 noktasıdır.
2. Bir üçgende ….....…..… tane iç teğet çemberi ve ………..….. tane dış teğet çemberi çizilebilir.
3. Yukarıda verilen şekildeki B, 𝐼 ve 𝐽 noktaları ……………………. dır.
4. Yukarıda verilen şekilde 𝐼𝐴𝐽 açısının ölçüsü …………………. derecedir.
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Çalışmanın Adı ANALOG SAAT   15 dk.

Çalışmanın Amacı Çemerde yay uzunluğunu ifade edebilme ve bir yayın uzunluğunu hesaplayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Dairenin Çevresi ve Alanı
Kavram : Yay Uzunluğu
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Aşağıdaki görseller, en küçük çemberinin çapı 12 cm olan bir duvar saatine aittir.

Görsel 1’deki saat 01.00 i, Görsel 2’deki saat 05.00 i göstermektedir. Görsel 3’te ise saat 01.00 den 
05.00 e kadar geçen sürede akrebin ucunun A noktasından B noktasına izlediği yol ve oluşan “α” mer-
kez açısı görülmektedir.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görseller ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluk- 
                    lara yazınız.

1. α açısının kaç derece olduğunu yazınız.

2. Akrebin izlediği yolun hangi kavram ile ifade edilebileceğini yazınız.

3. Yaptığınız tanımdan yola çıkarak Görsel 3’te yer alan AB yayının uzunluğunu bulunuz.

Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3

αO

A

B

 Yay Uzunluğu:

Akrebin aldığı yolun uzunluğunun bulunması A ve B noktaları arasındaki çember parçasının uzunluğunu
bulmak demektir. Buradan hareketle “yay uzunluğu” kavramının tanımını yapınız.

2. Yönerge: Aşağıda verilen maddelerde koyu renkle verilen ifadelerden doğru olanı daire içine alınız.

1. Yarıçap uzunluğu arttıkça yay uzunluğu artar/azalır.

2. 120 derecelik merkez açı ile 60 derecelik çevre açının gördüğü yay uzunlukları eşittir/eşit değildir.

3. Bir çemberin eşit kirişlerinin sınırlandırdığı yayların uzunlukları eşittir/eşit değildir.

4. Merkez açının ölçüsü arttıkça açının gördüğü yayın uzunluğu sabit kalır/artar.

Hazırlayan: Dr. Şahin AKSOY
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3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Çember ve Daire > Dairenin Çevresi ve Alanı
Kavram : Daire, Daire Dilimi
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı ÇOKGENDEN ÇEMBERE, ÇEMBERDEN DAİREYE   20 dk.

Çalışmanın Amacı Daire ve daire dilimi kavramlarını sezgisel olarak anlayıp tanımlayabilme.

Gerekli Materyaller: Bilgisayar veya etkileşimli tahta.

1. Yönerge: Aşağıdaki tabloda GeoGebra programına ait örnek bir uygulama verilmiştir. Bilgisayarı-
nızda ya da etkileşimli tahtada GeoGebra programını açarak verilen adımları sırasıyla 
uygulayınız ve elde ettiğiniz sonuçlara göre soruları yanıtlayınız.

1. adım a=2 Araçlar menüsündeki “Sürgü” ikonuna tıklayınız. Açılan pencerede “Tamsayı” seçeneği-
ni seçip sürgü adını “n” olarak ilgili hücreye yazınız. Minimum değerini “3” maksimum 
değerini de “100” olarak giriniz. “Tamam” butonuna tıklayarak sürgüyü oluşturunuz.

2. adım
“Merkez ve nokta ile çember” ikonunu kullanarak istediğiniz yere istediğiniz büyüklükte 
bir çember çiziniz.

3. adım α
Sırayla “Nokta etrafında döndür.” ikonunu, ardından oluşturduğunuz çember üzerindeki 
noktayı ve en son olarak çemberin merkezindeki noktayı tıklayınız. Açılacak olan pen-
cerede açıyı ifade eden hücreye “360/n” ifadesini yazdıktan sonra “Tamam.” butonuna 
basınız. Çember üzerinde bir nokta daha elde etmiş olacaksınız.

4. adım “Düzgün çokgen” ikonuna tıkladıktan sonra çember üzerindeki iki noktayı da sırasıyla 
tıklayınca karşınıza çıkacak küçük penceredeki köşe sayısını ifade eden hücreye “n” 
yazınız.

5. adım 1. adımda oluşturduğunuz sürgü, çokgenin kenar sayısını ifade ettiğinden sürgü üzerinden seçe-
ceğiniz n değerine göre n kenarlı düzgün çokgen çizilecektir. Örneğin sürgü üzerinden n=5 değeri 
seçildiğinde düzgün beşgen ekranda görünecektir.

n = 5

sürgü

1. Sürgüdeki n değerini değiştirerek farklı düzgün çokgenler oluşturunuz. n değeri arttıkça oluşan düzgün 
çokgenlerin hangi geometrik şekle benzediğini yazınız.

 
 

2. n değerinin sonsuza yaklaşması ile oluşacak geometrik şekli aşağıdaki boşluğa yazınız.

 

Merkezi A noktası ve yarıçap uzunluğu r birim olan herhangi bir çember çizildiğinde oluşan çember, 
çizildiği düzlemi iki bölgeye ayırır. Bu bölgelerden biri çemberin içinde kalan bölge (iç bölge) iken diğer
bölge çemberin dışında kalan bölge (dış bölge) olmaktadır. “Daire” kavramını da içi dolu çember şeklin-
de ifade edebiliriz. Yani çember ile çemberin içinde kalan bölgenin tümü “daire” kavramına karşılık gelir. 
Verilen bilgilerden hareketle “daire” kavramının tanımını yapınız.

 Daire: 

36
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Hazırlayan: Gözde Aslı ÖZCAN

2. Yönerge: Aşağıda verilen görsellerden, metinden ve tablodan hareketle kavramın tanımını ilgili boş-
luğa yazınız.

Görsel 1’de bir ucu O noktasında sabit olan hareketli bir sileceğin bir tam turu dairesel bir model olmak 
üzere bu sileceğin düzlemsel olan araba camını silebildiği en büyük alan AOB bölgesi ile, Görsel 2’de üç 
bölmeden oluşan, merkezi P noktası olan dairesel döner kapının zemininin bir bölmesine ait alanı RPS 
bölgesi ile, Görsel 3’te merkezi D noktası olan dilimlenmiş dairesel bir pizzaya ait kesilen bir bölümün 
kapladığı alan EDF bölgesi ile ve Görsel 4’te dairesel bir yeşil alanın çitle çevrilmiş bölgesinin alanı LKM 
bölgesi ile ifade edilmiştir. Bu bölgeler ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Görsel 1
A

P

K

M

LFE

B

R S

D

O

Görsel 3

Görsel 2

Görsel 4

Görsel 1, Görsel 2 ve Görsel 3’te verilen AOB, RPS ve LKM bölgelerinin tamamı, modellenen dairelerin 
belirli bir kısmına ait birer bölge olup bu bölgeler “daire dilimi” kavramını ifade etmektedir. Görsel 4’te 
verilen LKM bölgesi de ait olduğu dairenin bir bölgesidir fakat “daire dilimi” değildir. Verilen bilgilerden ve 
elde ettiğiniz çıkarımlardan hareketle “daire dilimi” kavramının tanımını yapınız.

Bölgenin Adı
Bölgeyi Sınırlandıran

Doğru Parçaları ve
Yaylar

Bölgeyi Sınırlandıran
Doğru Parçalarının

Uzunlukları
Dairelere Ait Yarıçap
Uzunluğuna Eşit mi?

Bölgeyi
Sınırlandıran
Yayların Uç

Noktaları Daireler
Üzerinde mi?

AOB [AO], [BO] ve AB yayı Evet Evet

RPS [RP], [SP] ve RS yayı Evet Evet

EDF [ED], [DF] ve EF yayı Evet Evet

LKM [LK], [KM] ve LM yayı Hayır (Doğru Parçaları
Kiriştir.) Evet

 Daire Dilimi: 

36
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3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Uzay Geometri > Katı Cisimler
Kavram : Silindir, Dik Dairesel Silindir
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Çalışmanın Adı GAUSS YÜZEYİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Silindir ve dik dairesel silindir kavramlarını tanımlayabilme ve özelliklerini belirleyebilme.

Matematikçi olarak bilinen Gauss (Gaus), matematik dışında fizik, coğ-
rafya, astronomi ve istatistik de dâhil olmak üzere bulunduğu birçok 
alanda çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır. Gauss’un çalışma yaptığı 
ve bilime katkı sağladığı konulardan birisi de elektrik ve manyetizma-
dır. Gauss, içinde elektrik yükü bulunan farklı şekillerdeki maddelerin 
elektrik alanını hesaplamak için kullanılan ve o maddeleri çevreleyen 
hayalî yüzeyler tanımlamıştır. Bu hayalî yüzeylere “Gauss yüzeyi” de-
nilmektedir. Örneğin Görsel 1’de görüldüğü gibi sonsuz uzunluktaki 
elektrik yüklü bir telin elektrik alanını hesaplamak için teli içine alan en 
uygun gauss yüzeyi, “silindirik bir yüzey” olacaktır (Düzenlenmiştir.).

Görsel 2’de düzlemsel bir bölge belirten E eğrisi verilmiştir. Bu eğri-
nin tüm noktalarından geçen hareketli bir d doğrusunun oluşturdu-
ğu yüzeye silindirik yüzey denir. Başka bir ifade ile E eğrisini kesen 
ve d doğrusuna paralel olan tüm doğruların birleşiminden oluşan 
yüzey “silindirik yüzey”dir. Silindirik yüzeyin inşasında tanımladı-
ğımız E eğrisi silindirik yüzeyin “dayanak eğrisi”dir. d doğrusuna 
paralel olan ve silindirik yüzeyi oluşturan doğrulara ise silindirik yü-
zeyin “ana doğrusu” denir.

Görsel 1

Görsel 2

E eğrisi

Görsel 3

Görsel 3’teki gibi herhangi bir A4 kâğıdı, kısa kenarları boyunca, kısa 
kenarları çakışacak şekilde ve hiçbir katlama yapmadan birleştirildiğin-
de oluşan şekil silindirik yüzeye ait bir model olmaktadır. Birleştirilen 
A4 kâğıdına farklı formlar verilerek dayanak eğrisi farklılaştırılabilir. A4 
kâğıdının açık olan kısımlarını birbirine paralel iki düzlemsel malzeme 
ile kapatırsak bu cisim silindir modeli olur. Verilen bilgilerden hareketle 
“silindir” kavramının tanımını yazınız.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve metinlerden hareketle kavramın tanımını ilgili boşluğa yazınız.

 Silindir:
 

d
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Hazırlayan: Gözde Aslı ÖZCAN

Yukarıda Görsel 4, Görsel 5 ve Görsel 6’da günlük hayattan silindir modelleri ve aşağıda bu silindirlerle
ilgili bilgiler verilmiştir:

Silindirler tabanlarını oluşturan düzlemsel eğrilerin adlarına göre isimlendirilir. Görsellerde verilen mo-
deller dik dairesel silindir olduğuna göre “dik dairesel silindir” kavramının tanımını yapınız.

• Silindirlerin ana doğruları taban düzlemine diktir.
• Silindirleri oluşturan tabanların şekli dairedir.
• Silindirlerin yüksekliği aynı zamanda ana doğru parçasının uzunluğudur.
• Tabanı oluşturan dairelerin merkezlerinden geçen doğruya silindirin ekseni denir.

 Dik Dairesel Silindir: 

3. Yönerge: Görsel 7’de verilen dik dairesel silindir ile ilgili tablodaki ifadelerden doğru olanların karşısına 
“D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

İfadeler D/Y
Dik dairesel silindirin açınımı, iki dairesel bölge ile bir 
dikdörtgensel bölgeden oluşur.
Dik dairesel silindirin ekseni ile dik dairesel silindirin ana 
doğruları birbirine diktir.
Dik dairesel silindir ile bu silindirin tabanına paralel olan 
bir düzlem kesiştirilirse arakesit dikdörtgen olur.
Dik dairesel silindirin ekseni taban düzlemine diktir.

Bir dikdörtgen herhangi bir kenarı etrafında 360o döndü-
rülürse oluşan cisim dik dairesel silindir olur.

Görsel 7

eksen

üst taban

yükseklik

alt taban

37

Görsel 4 Görsel 5 Görsel 6

2. Yönerge: Aşağıda verilen görsellerden ve metinden hareketle kavramın tanımını ilgili boşluğa yazınız.
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Çalışmanın Adı KONİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Koni, dik dairesel koni kavramlarını açıklayarak bir dik koninin yan yüzey alanını  ve hacmini veren bağıntılarını oluşturabil-
me..

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Uzay Geometri > Katı Cisimler
Kavram : Koni ve Dik Dairesel Koni
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi, Modelleme Becerisi

Ayrıca Görsel 2’de M cisminin hareketi ve lastik ipin belirttiği yüzey yardımıyla oluşacak olan koni, tabanı 
daire olduğundan dairesel koni olarak adlandırılır.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görseller ve metinden hareketle ilgili boşlukları doldurunuz.

Görsel 1

Görsel 3

Görsel 1’de K ile gösterilen kapalı eğri boyunca ve ok yönünde sabit hızla hareket eden noktasal bir M 
cismi verilmiştir. Bu M cismi yeterince esnek, kalınlığı ihmal edilmiş lastik ip yardımıyla sabitlenmiş bir T 
noktasına bağlıdır. M cisminin hareketi boyunca lastik ipin bulunacağı bazı durumlar kesikli doğrular ile 
belirtilmiştir. M cismi harekete başladığı noktaya gelene kadar lastik ipin oluşturduğu doğru parçalarının 
(ana doğru parçalarının) tümü bir yüzey meydana getirir. Bu yüzey ve T noktası ile K eğrisinin belirttiği 
düzlemsel bölge (taban) arasında kalan üç boyutlu cisim koni şeklindedir.
Verilen bu bilgilerden hareketle “koni” kavramının tanımını yapınız.
 Koni:

Görsel 3’te T noktasından K eğrisinin belirttiği düzlemsel bölgeye indirilen dikme, bu bölgenin ağırlık 
merkezinden geçtiğinden oluşacak koni dik koni olarak adlandırılır.
Bu bilgilerden hareketle “dik dairesel koni” kavramının tanımını yapınız.
 Dik Dairesel Koni:

T

M

K

La
st

ik
 İp

M

K

La
st

ik
 İp

T

Görsel 2

Görsel 4

T

M

G

K

La
st

ik 
İp

G noktası belirtilen bölgenin ağırlık merkezidir.

M

K

La
st

ik 
İp

T

G
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1. Görsel 6’da taban yarıçap uzunluğu 𝑟 birim ve yüksekliği h birim olan dik dairesel koni şeklindeki kü-
lah ve taban yarıçapı 𝑟 birim ve yüksekliği h birim olan dik silindir şeklindeki şeffaf bardak verilmiştir. 
Görsel 1’de olduğu gibi külah tamamen doldurulduktan sonra külahtaki su cam bardağa dökülüyor. 
Külahta bulunan suyun şeffaf bardağa döküldükten sonra bardaktaki suyun seviyesi Görsel 6'daki 
gibi olduğuna göre dik dairesel koninin hacmini bulunuz.

2. Yarıçap uzunluğu 𝑟 birim ve ana doğru uzunluğu 𝑙 birim olan dik dairesel koni şeklindeki külah Gör-
sel 7’deki gibi düz bir zemin üzerinde T tepe noktası etrafında yan yüzeyi zemine temas edecek şe-
kilde bir tam tur döndürülüyor. Burada Görsel 7’de olduğu gibi bu döndürme hareketi boyunca yan 
yüzeyin tamamının zemine temas ettiği kısım gri renkle belirtilen daire dilimi olduğuna göre verilen 
külahın yan yüzey alanını 𝑟 ve 𝑙 uzunluklarına bağlı olacak şekilde bulunuz.

Hazırlayan: Dr. Abdurrahman ÜNAL

38

Görsel 5’te verilen dik dairesel konide [OA] koninin taban yarıçapı, [OT] koninin ekseni, [TA], [TB] ve 
[TC] koninin ana doğru parçalarıdır. |𝑇𝐴| = |𝑇𝐵| = |𝑇𝐶| dur. Yani dik dairesel konide ana doğru parçala-
rının uzunlukları eşittir.

A

O
B

C

T

ℎ Ɩ

2. Yönerge: Aşağıda verilen görseller ve metinden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
                   yazınız.

r

rr

ℎ

Görsel 6

Görsel 7

Görsel 5

T

Külahın Taban Çevre
si

T

A

� Á
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Çalışmanın Adı ÇADIR YAPIMI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Dik dairesel konilerde ana doğru ve tepe noktası kavramlarını tanımlayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Uzay Geometri > Katı Cisimler
Kavram : Ana Doğru, Tepe Noktası 
Genel Beceriler : Yaratıcı Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Göçebe yaşamın gereği olarak insanlar genelde ağaç dalları, keçe ve ip kullanarak hazıladıkları çadır-
larda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Yukarıda verilen görsellerde eski devirlerde kullanılan koni şeklindeki 
çadırlara örnekler verilmiştir.
Siz de buna benzer bir çadır modeli yapabilirsiniz. Bunun için eşit uzunlukta yeteri kadar çubuk ve bir 
miktar ip yeterli olacaktır. Şimdi aşağıdaki sırayı takip ederek çadırınızı yapınız.
1. Görsel 4'te olduğu gibi yere bir çember çiziniz. Çizdiğiniz bu çemberin merkezine, yere dik olacak şe-

kilde bir çubuk dikiniz. Çubuk üzerinde belli bir yükseklikte bir nokta belirleyiniz. Bu nokta çadırınızın 
yüksekliği olacaktır.

2. Çubuklardan birini, bir ucu çemberin çizgisi üzerinde olacak şekilde koyunuz. Daha sonra bu çubuğu, 
yere dik olarak yerleştirdiğiniz çubuğun üzerinde belirlediğiniz noktaya gelecek şekilde yaslayınız. Bu 
işlemi elinizdeki tüm çubuklar bitene kadar tekrarlayınız. 

3. Görsel 5'te olduğu gibi üst kısımda birleşen kısımlarını bir iple bağlayınız. Böylece çadırınızın iskeleti 
oluşmuş olacaktır.

Bir bez parçasıyla çadır iskeletinizin üzerini kapladığınızda ya da çubuklarınızı birbirine bitişik olacak 
şekilde yeteri kadar çoğalttığınızda koni şeklindeki çadırınız bitmiş olacaktır.
Yaptığınız bu çadırda çubukların üstte birleştiği A noktası çadırın yani koninin tepe noktasını, dik olan 
çubuğun dışındaki diğer çubuklar çadırın yani koninin ana doğrusunu oluşturur.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görseller ve metinden hareketle ilgili boşlukları doldurunuz.

Görsel 1 Görsel 2

Görsel 4

Görsel 3 

Görsel 5

39
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Şimdi bir de kâğıttan koni yapınız. Bunun için aşağıdaki adımları takip ediniz. 
1. Adım: Bir A4 kâğıdının üzerine çember çiziniz.
2. Adım: Çizdiğiniz bu çemberi çizgilerinden makasla keserek daire şeklini elde ediniz.
3. Adım: Elde ettiğiniz daireyi ortadan ikiye katlayınız.
4. Adım: Katladığınız kâğıdı bir kez daha ikiye katlayınız.
5. Adım: Ardından bir kez daha ikiye katlayınız.
6. Adım: Katladığınız kâğıdı açıp kat izlerini bir kalemle çiziniz.
7. Adım: Çizgilerin kesiştiği nokta dairenizin merkezidir. Bu kat izlerinden birini dairenin merkezine ka-

dar makasla kesiniz. Kestiğiniz kat izinden sonra üç iz sayarak bu izden de dairenin merkezi-
ne kadar kesiniz.

8. Adım: Elinizde 8. adımda görülen kâğıt olacaktır. Bu şekli ikiye katlayarak kesilen kenarları yapıştırınız.
9. Adım: Katladığınız kâğıdı açıp dikleştirdiğinizde 9. adımdaki görsel elde edilmiş olacaktır.

Elde ettiğiniz bu şekil bir koni modelidir. Başlangıçta çizdiğiniz dairenin merkezi olan nokta, koninin 
tepesinde kaldığından bu nokta koninin tepe noktasını oluşturur. Kat izlerinin her biri de koninin ana 
doğrusunu oluşturur. 
Yaptığımız bu iki etkinlikten hareketle “tepe noktası" ve “ana doğru” kavramlarının tanımını yapınız. 
Tepe Noktası: 
Ana Doğru: 

1. Adım

5. Adım

2. Adım

6. Adım

3. Adım

7. Adım

4. Adım

8. Adım 9. Adım

Görsel 6

2. Yönerge: Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

1. IABI = IACI olacak şekilde kesilmiş Şekil 1'de görülen ikizkenar 
üçgen şeklindeki bir mavi karton, [AD] etrafında 180 derece dön-
dürüldüğünde kartonun tarayacağı bölge bir koni oluşturacaktır. 

 Oluşacak bu koninin tepe noktası ve ana doğru parçası hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 Tepe noktası Ana doğrusu parçası
A) A [BC]          
B) B [AB]
C) C [AC]
D) D [AD]
E) A [AC]

A

B CD

Şekil 1
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3. Üst kısmı koni şeklinde olan Şekil 3'teki trafik konisinin üzerinde 
noktalar belirlenip bu noktaları birleştiren çizgiler çizilmiştir. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi ana doğru üzerindeki doğru 
parçalarından biri değildir?

 A) [AL]
 B) [CF]
 C) [BF]
 D) [BL]
 E)[FA]

2. [AB] ꜖ [AC] olacak şekilde kesilmiş Şekil 2'de görülen şeklindeki 
bir mavi karton, [AB] etrafında 360 derece döndürüldüğünde kar-
tonun tarayacağı bölge bir koni oluşturacaktır. 

 Oluşacak bu koninin tepe noktası ve ana doğru parçası hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 Tepe noktası Ana doğrusu parçası
A) A  [BC]          
B) B [AB]
C) A [AC]
D) C [BC]
E) C [AC]

A

B C

Şekil 2

Şekil 3

Hazırlayan: Erol TOSUNER
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Nikola Tesla (Nikola Tesla), yüksek voltaj kavramını araştırmak için 
içi boşaltılmış cam tüpler içerisinde yüksek frekanslı elektrik akımı 
ile ilgili yaptığı deneyler sırasında Görsel 1’de verilen soy gaz de-
şarj tüpünü icat etmiştir. Cam tüpün yüzeyindeki tüm noktalara eşit 
uzaklıkta bulunan merkezindeki elektrot çalıştırılınca elektrottan 
camın yüzeyine
doğru elektrik arkları oluşur. Bu icat aynı zamanda küresel bir ya-
pıda olduğu için “plazma küresi” olarak da isimlendirilir. İçinde ark-
ların iyonize ettiği gaz moleküllerinin üzerinden çok fazla yük rast-
gele cam küre yüzeyine sıçrar. Cam kürenin yüzey alanına elinizle 
değmeniz hâlinde cam küre elinizin temas eden bölümüne elektrik 
kıvılcımları saçar. Elektronların kürenin merkezinden çıkıp elinize 
geçmesi için aldığı en kısa yolun uzunluğu kürenin yarıçapıdır.

40

Çalışmanın Adı TESLA’NIN PLAZMA KÜRESİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Küreyi ve kürenin ara kesitini açıklayabilme.

3. ÜNİTE : GEOMETRİ > Uzay Geometri > Katı Cisimler
Kavram : Küre ve Ara Kesit
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle ilgilim kavramın tanımını yazınız.

Verilen bilgilerden hareketle “küre” kavramının tanımını yapınız.

Küre:

Görsel 1

Cam bir küreye tamamı dolmayacak şekilde mavi sıvı 
konulduğu zaman Görsel 2’deki gibi bir görüntü oluşur. 
Küreyi düz bir zemine koyarak küreye üstten bakıldı-
ğında görülen geometrik şekil daire olacaktır.

2. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara yazınız.

Kürenin içine konulan mavi sıvı miktarı art-
tıkça üstten bakıldığında görülen mavi dai-
renin büyüklüğündeki değişimi açıklayınız.

Verilen bilgilerden hareketle “ara kesit” 
kavramının tanımını yapınız.

Ara Kesit:

Görsel 3’teki suyun görünen yüzeyine kürenin ara kesiti 
denir. Ara kesit su yüzeyinin tamamını içinde bulundu-
ran düzlem ile kürenin ortak noktalarını ifade eder. Kü-
renin üzerinde durduğu düzlemsel zemin ile ara kesiti 
ise tek bir noktadır. Küreyi kesmeyen bir düzlemin küre 
ile ara kesiti boş kümedir.

Kürenin üzerinde bulunduğu  
düzlem ile ara kesiti A noktasıdır.

Kürenin su  
yüzeyindeki  
düzlem ile  
ara kesiti

Görsel 3
Görsel 2

O r

r
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Hazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNELHazırlayan: İsmail Hakkı ÜSTÜNEL

Görsel 4’te bir çalışma sırasında aynı grupta olan Cenk, Erdem, Banu ve Deniz’in kürenin özellikleri hak-
kında birbirleri ile yaptıkları bilgi paylaşımı görülmektedir. Aralarından sadece birinin verdiği bilgi yanlış, 
diğer üç kişinin verdiği bilgiler doğrudur. Yanlış bilgi veren öğrencinin ismini yazınız.

3. Yönerge: Aşağıda verilen diyaloğa göre soruyu yanıtlayınız.

Görsel 4

CENK

Bir kürenin yüzeyi ile 
kürenin merkezinden 

geçen bir düzlemin ara 
kesiti kürenin en büyük 

çemberidir.

ERDEM

Küre ile bir düzlemin ara 
kesiti daima dairedir.

DENİZ

Kürenin en büyük 
dairesinin çapı, aynı 
zamanda kürenin de 

çapıdır.

BANU

Kürenin yüzey alanı eğri 
yapıya sahiptir.
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Çalışmanın Adı YKS   20 dk.

Çalışmanın Amacı Koşullu olasılık kavramını tanımlayabilme.

4. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Olasılık > Koşullu Olasılık
Kavram : Koşullu Olasılık
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Modelleme Becerisi

12. sınıf öğrencisi olan Ayşe, YKS için hazırlanmaktadır. Ayşe her gün tabloda verilen derslerden 
birini seçip o gün sadece o derse çalışmaktadır.

1. Ayşe’nin herhangi bir günde çalışmak için yapacağı ders seçme olayına ait örnek uzayı yazınız.

  

2. Ayşe’nin sayısal derslerden birini seçtiği bilindiğine göre çalışmak için yapacağı ders seçme olayına 
ait örnek uzayı yazınız.

  

1. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara yazınız.

1 ve 2. sorularda verilen durumlara baktığımızda aynı örnek uzayda gerçekleşen iki olay için de bir 
dersin seçilmesi söz konusudur. Ancak Ayşe birinci durumda listedeki tüm dersler arasından seçim 
yapabilirken Ayşe’nin ikinci durumda seçimi sayısal derslerden yaptığı söylenerek bir sınırlayıcı koşul 
getirilmiştir. Bu koşuldan dolayı iki olayın örnek uzayına ait kümeler birbirinden farklı hâle gelmiştir. İkinci 
durumda olduğu gibi herhangi bir olayın olasılığı bulunurken aynı örnek uzayda geçerli bir koşul belirti-
lerek tanımlanan olaylar için koşullu olasılık kavramı işe koşulmaktadır. 

Bu bilgilere göre “koşullu olasılık” kavramının tanımını yapınız.

Koşullu Olasılık:

Sayısal Dersler Matematik Fizik Kimya Biyoloji

Sözel Dersler Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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A ve B firmalarının ürünlerinin satıldığı piyasaya girmek isteyen C firması kendi üreteceği alternatif 
ürün ile ilgili saha çalışması yapmaktadır. C firması piyasadaki rakip ürünlerin kullanım durumlarını 
öğrenmek için 400 kişi üzerinde bir anket çalışması yaptırmış, bu çalışmada ankete katılanların tele-
fon bilgileri de istenmiştir.
Bu anket çalışması sonucunda hangi firmanın ürününün kaç kişi tarafından kullanıldığı ile ilgili bilgiler 
aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir:

C Firmasının pazarlama sorumlusu Ahmet Bey anket yapılan 400 kişi arasından herhangi birini rastgele 
seçerek telefon görüşmesi yapmak istemektedir. Ahmet Bey’in yapabileceği seçimlere ait bazı olaylar 
Tablo 2’de verilmiştir. Bu olaylardan koşullu olasılık ile ifade edilecek olanların karşısına “{ ” işaretini 
koyunuz.

Tablo 2

Olaylar Koşullu Olasılık ile  
İfade Edilir

Rastgele seçilen bir kişinin A firmasının ürününü kullandığı bilindiğine göre  
B firmasının da ürününü kullanmış bir kişi olması olayı

Rastgele seçilen bir kişinin A firmasının ürününü kullanmış bir kişi olması 
olayı

Rastgele seçilen bir kişinin B firmasının ürününü kullandığı bilindiğine göre  
A firmasının da ürününü kullanmış bir kişi olması olayı

Rastgele seçilen bir kişinin hem A firmasının hem de B firmasının ürününü 
kullanmış bir kişi olması olayı

Rastgele seçilen bir kişinin A firmasının ürününü kullanmadığı bilindiğine 
göre B firmasının ürününü kullanmış bir kişi olması olayı

Rastgele seçilen bir kişinin A firmasının ürününü kullandığı bilindiğine göre  
B firmasının da ürününü kullanmamış bir kişi olması olayı

2. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden hareketle soruları yanıtlayınız.

A firmasının ürününü kullanan kişi sayısı 250

B firmasının ürününü kullanan kişi sayısı 280

İki ürünü de kullanmamış kişi sayısı 50

Tablo 1
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Çalışmanın Adı KIZMABİRADER   20 dk.

Çalışmanın Amacı Bağımlı olaylar ve bağımsız olaylar kavramlarını tanımlayabilme.

4. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Olasılık > Koşullu Olasılık
Kavram : Bağımlı Olaylar ve Bağımsız Olaylar
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Muhakeme Becerisi

Ceren’in açtığı birinci kartta kedi resmi olması olayı ile açtığı ikinci kartta kartal resmi olması olay-
larının olasılıklarını hesaplayınız.

Bilge’nin attığı zarın üst yüzündeki sayının 2 olması olayı ile Berk’in attığı zarın üst yüzündeki sayının 6 
olması olayları birbirlerini etkilemez. Dolayısıyla bu iki olay birbirlerinden bağımsız olaylardır. Bilge’nin 
2 atması olayında örnek uzay {(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)} ve Berk’in 6 atması olayında örnek 
uzay {(1,6), (2,6), (3,6), (4,6), (5,6), (6,6)} olur. Bu iki kümenin kesişim kümesi olan {(2,6)} kümesi boş 
kümeden farklı olduğundan bu iki olay ayrık olaylar değildir. Ama bağımsız olaylardır.

1. Yönerge: Aşağıda verilen iki oyunla ilgili bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara 
                   yazınız.

1. Görsel 1’de bir kızmabirader oyun tahtası görülmektedir. 
Bilge ile Berk kızmabirader oyunu oynayacaktır. Tek zarla 
oynanan bu oyunda pullar, ok yönünde zardaki sayı kadar 
kare atlatılarak ilerletilmektedir. Pullarını kendi bölgesine 
ilk toplayan, oyunun kazananı olur. Sarı pullar Bilge’nin ve 
mavi pullar da Berk’indir. Oyuna Bilge başlayacaktır. Bilge 
zar atıp pulunu zarın üst yüzündeki sayı kadar ilerlettikten 
sonra Berk de zar atarak pulunu zarın üst yüzündeki sayı 
kadar ilerletecektir. 

      Bilge’nin attığı zarın üst yüzündeki sayının 2 olması olayı 
ile Berk’in attığı zarın üst yüzündeki sayının 6 olması olay-
larının olasılıklarını hesaplayınız.

2. Görsel 2’de sekiz adet hayvanın ikişer adet resminden oluşan hafıza kartları görülmektedir. Ceren, 
hafıza kartlarını karıştırdıktan sonra resimler görülmeyecek şekilde ters çevirip yan yana diziyor. 
Ceren ilk kartı açtıktan sonra diğer kartı açacaktır.

Görsel 2

Sarı Pulların 
Toplanma Bölgesi

Mavi Pulların 
Toplanma Bölgesi

Görsel 1

 Bağımlı Olaylar:

 Bağımsız Olaylar:

Açılan birinci kartta kedi resmi olması olayı, ikinci kartta kartal resmi olma olasılığını etkilemektedir. Do-
layısıyla bu iki olay bağımlı olaylardır.
Verilen bilgilerden hareketle “bağımlı olaylar” ve “bağımsız olaylar” kavramlarının tanımını yapınız.
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A ve B, E örnek uzayında iki olay olsun. B olayının gerçekleşmesi koşuluyla A olayının gerçekleşmesi 
olasılığı P(A\B) = P(A∩B) ile hesaplanır. A ve B olayları bağımsız olaylar ise P(A\B)=P(A) olacağından 
bu eşitlik P(A∩B)=P(A\B).P(B) denkleminde yerine yazılırsa A ve B olaylarının gerçekleşme olasılığı  
P(A∩B)=P(A).P(B) olur. P(A∩B)=P(A\B).P(B) eşitliği hem bağımsız hem de bağımlı olaylarda kullanılabilir.

2. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara yazınız.

P(B)

Olaylar Bağımlı 
Olaylar

Bağımsız 
Olaylar

Bir okulda 11/A sınıfında 15 kız ve 9 erkek öğrenci, 11/B sınıfında 11 kız ve 13 
erkek öğrenci vardır. 11/A sınıfından rastgele seçilen iki öğrencinin kız olması 
olayı ile 11/B sınıfından rastgele seçilen üç öğrencinin erkek olması olayı
Sınıf rehber öğretmeni Zeki Bey, sınıf temsilcisi ve onur kurulu üyeliği için birer 
öğrenci belirleyecektir. 24 kişilik bu sınıftaki öğrencilerin isimlerini özdeş kartlara 
yazıp bir torbaya koyuyor. Daha sonra torbadan art arda iki kart çekiyor. Birinci 
kartta yazan öğrenci sınıf temsilcisi, ikinci kartta yazan öğrenci onur kurulu üyesi 
olacaktır. Öğrencilerden Semih’in sınıf temsilcisi olması olayı ile Kübra’nın onur 
kurulu üyesi olması olayı
Üç basamaklı doğal sayılar arasından rastgele seçilen bir doğal sayının rakam-
larının küçükten büyüğe doğru sıralanmış olması olayı ile herhangi üçü doğrusal 
olmayan 7 noktanın birleştirilmesiyle elde edilecek çokgenler arasından rastgele 
seçilen bir çokgenin dörtgen olması olayı
Burcu, kitaplığındaki rafların birinde karışık bir şekilde yan yana duran 10 adet 
roman, 5 adet tarih, 25 adet kişisel gelişim ve 10 adet ekonomi kitabı arasından 
art arda iki kitap seçip arkadaşına hediye edecektir. Birinci kitabın tarih kitabı 
olması olayı ile ikinci kitabın kişisel gelişim kitabı olması olayı

1. Aşağıdaki tabloda verilen olayların bağımlı ya da bağımsız olaylar olma durumlarını “X” kullanarak 
işaretleyiniz.

2. Görsel 3’te, bir lunaparktaki oyuna ait görseller verilmiştir. Bu oyunda oynayan kişi önce bir dart 
okuyla üzerlerinde 1 den 15 e kadar sayı yazılı olan balonlara bir atış yapar. Üzerinde asal sayı 
olan balonlardan birini vurduğunda yandaki hediye çarkını çevirmeye hak kazanır. Hediye çarkının 
dilimlerinin 5 tanesinde pamuk şekeri, 3 tanesinde oyuncak ayı, 2 tanesinde hulahop, 1 tanesinde 
oyuncak araba ve 1 tanesinde oyuncak araba yazmaktadır. Oynayan kişi hediye çarkını çevirir ve 
çark durduğunda ibrenin gösterdiği hediyeyi kazanır.

Balon patlatma olayı ile hediye çarkını çevirme olayının bağımlı ya da bağımsız olaylar olma du-
rumlarını yorumlayıp bir yarışmacının bu oyundan pamuk şekeri kazanma olasılığını bulunuz.

Hulahop
Pamuk Şekeri

Oy
un

ca
k A

yı

Hu
lah

op

Pamuk Şekeri
Pam

uk Şekeri

Oyuncak Ayı

Oyuncak Ayı

Oyuncak Bebek

Görsel 3

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

Pa
m

uk
 Ş

ek
er

i

Pamuk Şekeri

Oyuncak Araba

Hazırlayan: Dr. Şahin AKSOY
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Çalışmanın Adı TAŞ-KÂĞIT-MAKAS   20 dk.

Çalışmanın Amacı Deneysel olasılık ve teorik olasılık kavramları arasındaki farkı ifade edebilme.

4. ÜNİTE : VERİ, SAYMA VE OLASILIK > Olasılık > Deneysel ve Teorik Olasılık
Kavram : Deneysel Olasılık ve Teorik Olasılık
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : İlişkilendirme Becerisi

Ahmet ve Mehmet’in de aralarında bulunduğu bir arkadaş 
grubu kendi aralarında taş‐kâğıt‐makas adlı oyunu oynaya-
rak bir turnuva düzenlemektedir. Her oyunda iki kişi yarış-
maktadır. Kazanan kişi diğer iki kişinin kazananı ile yarış-
makta ve sürecin sonunda şampiyon belirlenmektedir. 
Oyunda yarışmacılar aynı anda görseldeki el hareketlerin-
den birini yapmakta ve görselde verilen kurala göre kazan-
ma durumu belli olmaktadır. İki kişi aynı hareketi yaparsa 
oyun tekrarlanmaktadır. 
Oyunun finalinde karşılaşan Ahmet ve Mehmet’in geçmiş 
oyunlarında yaptıkları el hareketlerine ait sayılar aşağıdaki 
tabloda verilmiştir:

Oyunu kazanmak isteyen Ahmet ve Mehmet tablodaki verileri kullanarak oynayacakları bir sonraki 
oyunda birbirlerinin hangi hareketi yapacaklarına dair tahmin yürütebilmek için olasılık hesaplamak-
tadırlar.

1. Yönerge: Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara
yazınız.

Taş Kâğıt Makas

Ahmet 4 5 6

Mehmet 7 6 8

1. Tablodaki bilgileri kullanarak aşağıdaki boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz.

 Ahmet’in yeni bir oyunda taş el hareketini yapma olasılığı ……. , kâğıt el hareketini yapma olasılığı 
…… , makas el hareketini yapma olasılığı ise ……. olur. 

 Mehmet’in yeni bir oyunda taş el hareketini yapma olasılığı ……. , kâğıt el hareketini yapma olası-
lığı ……. , makas el hareketini yapma olasılığı ise ……. olur.

 Yukarıda hesaplanan olasılık değerleri Ahmet ve Mehmet’in daha önceki yarışmalarda yaptıkları 
davranışların gözlemlenmesi sonucu yani elde edilen deneyimlerden yola çıkılarak hesaplanmıştır. 
Bu şekilde hesaplanan olasılık deneysel olasılıktır. 

 Verilen bilgilerden yola çıkarak “deneysel olasılık” kavramının tanımını yapınız.

 Deneysel Olasılık:

43
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Hazırlayan: Süleyman DOĞAN

2. İki oyuncunun daha önceki oyunlarda yaptıkları hareketlere ait verilerin bilinmediği bir durumda 
Ahmet ve Mehmet’in her bir el hareketini yapma olayları için olasılık değerlerini yazınız.

 

 Eğer 2. soruyu cevaplarken olabilecek tüm durumları göz önünde bulundurarak bir matematiksel 
hesaplama yaptıysanız bu olasılık teorik olasılık olurak isimlendirir. 

 Verilen bilgilerden yola çıkarak “teorik olasılık” kavramının tanımını yapınız.

 Teorik Olasılık:

2. Yönerge: Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri “teorik olasılık” ya da “deneysel olasılık”
kavramlarından uygun olanı ile doldurunuz.

• ............…………………… bir deneyin tekrar sayısına göre değişir.

• Bir zar atma deneyinde zarın üst yüzeyine 3 gelme olasılığının 6
1  olması …………………..............tır.

• Bir zar 5 defa atıldığında zarın üst yüzeyine 2 kez 3 gelmiş ise 6. atışta 3 gelme olasılığının 5
2  olması 

................................tır.
• Bir örnek uzayda ............................... değeri, deneme sayısı arttıkça .................................. değerine 

yaklaşır.

43
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Çalışma No.: 1

Yönlü Açı: Kenarlarından biri başlangıç, diğeri bitiş kenarı 
olarak kabul edilen açıya yönlü açı denir.
Pozitif Yönlü Açı: Bitiş kenarı saatin dönme yönünün tersine 
hareket eden açılara pozitif yönlü açı denir.
Negatif Yönlü Açı: Bitiş kenarı saatin dönme yönüyle aynı 
yönde hareket eden açılara negatif yönlü açı denir.

Yönerge:

1. Yönerge:

2. Yönerge:

3. Yönerge:

2.

1.

3.

Yönlü Açılar Açının 
Yönü

Başlangıç 
Kenarı

Bitiş 
Kenarı

Açının 
İsmi

K

L

M

Görsel 4

Pozitif [LK [LM KLM

P

SR

Görsel 5

Negatif [RP [RS PRS

A

C
B

Görsel 6

Negatif [AC [AB CAB

D

E F

Görsel 7

Pozitif [EF [ED FED

Oyuncu İbrenin Dönme Yönü ve 
Dönme Açısı Kazandığı Puan

Neşe Pozitif yönde 140o 700

Mert Negatif yönde 290o 500

Açı Yön Başlangıç Kenarı Bitiş Kenarı
EOK Pozitif [OE [OK

EOM Negatif [OE [OM

Tablo 2

Tablo 1

Tablo 3

Çalışma No.: 2

Derece: Bir tam çember yayının 360 eş parçaya bölünmesiyle 
elde edilen her bir yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 derece 
denir. Bu ölçü 1° biçiminde gösterilir. Bir çemberin yay ölçüsü 
360° olur.

Dakika: Derecenin 60 ta 1 ine bir dakika denir ve 1' olarak 
gösterilir. 
Saniye: Dakikanın 60 ta 1 ine bir saniye denir ve 1" olarak 
gösterilir. 

İfadeler D/Y

Bir derece 60 saniyedir. Y

Bir dakika 360 saniyedir. Y

Bir derece 3600 saniyedir. D

60' = 3600" dir. D

2°=120'  dır. D

6'=360"  dir. D

Çalışma No: 3

1. Yönerge:

2. Yönerge:

2.

1.

1.   Radyan: Bir çemberde yarıçap uzunluğuna eşit uzunluktaki 
yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 radyan denir ve bu ölçü 
1R, 1R veya 1rad ile gösterilir.

2.  AOE açısının ölçüsü r  radyandır.

İfadeler D/Y

Çember 2 radyan döndürüldüğünde D noktası 2 
sayısının üzerine gelir. D

Çember tam 1 tur attığında A noktası 2r  radyan 
merkez açının gördüğü yay uzunluğu kadar yer 
değiştirmiş olur.

D

Çember r  radyan döndürüldüğünde B noktası 3 
sayısının üzerine gelir.

Y

Çember 2
r

 radyan döndürüldüğünde D noktası 2 
sayısının üzerinde olur.

Y

Çember 6 radyan döndüğünde H noktası 6 sayısının 
üzerinde olur. D

• Çember 180° döndürülürse B noktası, platformdaki 3 
sayısı ile 4 sayısı arasında olur.

• Çember 270° döndürülürse çemberin platforma değdiği 
nokta, 4 sayısı ile 5 sayısı arasındadır.

• Çemberin çevre uzunluğu, 6 sayısı ile 7 sayısı arasında 
bir değerdir.

Çalışma No.: 4

1. Yönerge:

İbre 5 . 360° + 90° = 1890° dönmüştür. 1890°, 360° ye bölündü-
ğünde bölüm 5 ve kalan 90° olur.

1.

2. K

G

DB

KB KD

GDGB

Rüzgârgülünün son durumda doğu yö-
nünden kuzeybatı yönüne hareket etme-
si sonucu oluşan açı 135° dir. 

135° =  3π  radyana eşittir. Toplam 15 
tur döndüğü için rüzgârgülünün top-
lam dönme açısı 15 . 2π +  3π  =  123π  
radyandır. Dönme yönü saatin tersi 
olduğundan açı pozitiftir.  123π radyan 
değerindeki açıdan 2π veya katları çıka-
rıldığında  123π - 30π =  3π  radyan olur.

4

4 4

4

4 4
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2. Yönerge:

Esas Ölçü: k ∈ Z için

• 𝛼 ∈ [0°, 360°) olmak üzere β = 𝛼 + k . 360° ise 𝛼 açısına β 
açısının esas ölçüsü denir.

• Ɵ ∈ [0, 2π) olmak üzere ölçüsü Ɵ + k . 2π olan açının esas 
ölçüsü Ɵ radyandır.

• Açıların esas ölçüleri negatif olamaz.

Kabin  57  = 1,5 tur döndüğünden 57 dakikada toplam 
1,5 . 360° = 540° dönmüştür.
Ain Dubai saatin dönme yönüyle aynı yönde döndüğünden açı 
-540° dir. -540° ye 360° veya katları eklendiğinde ya da -540°,
360° ye bölündüğünde [0°,360°) aralığındaki kalan değer, açının 
esas ölçüsüdür. -540° + 720° = 180° olur.

38

Çalışma No.: 6

2.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

c = cosα
d = sinα

a)   |AH| ,1,
cosacosa T= sina sina j`

1.

1.

  Ölçüsü α Olan Açının Tanjantı: Birim çemberde ölçüsü α 
olan COP\  verilsin. [OP nın x=1 doğrusunu kestiği T (1, t) 
noktasının ordinatına COP\  nın tanjantı denir.

  Ölçüsü α Olan Açının Kotanjantı: Birim çemberde ölçüsü α 
olan COP\  verilsin. [OP nın y = 1 doğrusunu kestiği K (k , 1) 
noktasının ordinatına COP\  nın kotanjantı denir.

  Tanjant Fonksiyonu: f: R - { 2
r

+ kπ, k ∊ Z} → R, f(x) = tanx 
biçiminde tanımlanan fonksiyona tanjant

  fonksiyonu denir.

  Kotanjant Fonksiyonu: f: R - {kπ, k ∊ Z} → R, f(x) = cotx 
biçiminde tanımlanan fonksiyona kotanjant fonksiyonu denir.

3.  |BK| ,
sinasina

1Kcosa cosa= , j`

b)   α açısı 2
r

 ve katları olduğunda, 2
3r

 ve katları olduğunda 

[OP tanjant eksenini kesmez.

c)   (-∞, ∞) aralığında değer alır.

b)   α açısı π ve katları olduğunda [OP kotanjant eksenini kesmez.

c)   (-∞, ∞) aralığında değer alır.

tan cot
1

=i
i

Çalışma No.: 5

1. Yönerge:

𝜶 Açısının Değer Aralığı
(Analitik Düzlemin Bölgesi) sin 𝜶 cos 𝜶

𝟎° < 𝜶 < 𝟗𝟎° (1. Bölge) Pozitif Pozitif

𝟗𝟎° < 𝜶 < 𝟏𝟖𝟎° (2. Bölge) Pozitif Negatif

𝟏𝟖𝟎° < 𝜶 < 𝟐𝟕𝟎° (3. Bölge) Negatif Negatif

𝟐𝟕𝟎° < 𝜶 < 𝟑𝟔𝟎° (4. Bölge) Negatif Pozitif

N cisminin izlediği yolu analitik düzlem üzerinde modelleyen 
geometrik şekil, merkezi M noktası ve yarıçapı 1 birim olan bir 
çemberdir. Bu çember birim çember olarak adlandırılır.

1.

𝑎2 + 𝑏2 = 1 ⇒ cos2 𝛼 + sin2 𝛼 = 1 bağıntısı elde edilir.3.

−1 ≤ sin 𝛼 ≤ 1 ve −1 ≤ cos 𝛼 ≤ 1 olur.4.

2.

𝛼
a

1

1

-1

-1

x

y

LM

b N(a,b)

𝛼
A(a,0)

1

1

-1

-1

x

y

LM

B(0,b) N(a,b)

𝛼L

L

L

a

b
1

N

AM

Buradan N(a,b) = N(cos 𝛼, sin 𝛼 ) olur.

Sinüs Fonksiyonu: 𝑓: ℝ → [−1,1] , 𝑓(𝛼) = 𝑠𝑖𝑛𝛼 biçiminde ta-
nımlanan fonksiyona sinüs fonksiyonu denir. Yani gerçek sayılar 
kümesinden birim çemberin noktalarının ordinatına tanımlanmış 
fonksiyon sinüs fonksiyonudur.

Kosinüs Fonksiyonu: 𝑔: ℝ → [−1,1] , 𝑔(𝛼) = 𝑐𝑜𝑠𝛼 biçiminde 
tanımlanan fonksiyona kosinüs fonksiyonu denir. Yani gerçek 
sayılar kümesinden birim çemberin noktalarının apsisine tanım-
lanmış fonksiyon kosinüs fonksiyonudur.

2. Yönerge:
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2. Yönerge:

1.
2. İfadeler D/Y

|AH| = 1,5 m ve |BH| = 3 m olduğunda çatının 
eğimi tanθ = 1/3 olur. Y

Çatının eğimi ¼ olarak hesaplandıysa cotθ = 4 olur. D

Çatının eğimi %10 ise tanjant değeri 1/5 olur. Y

ABH üçgeninde cotθ = 2/3 ise tanθ = 3/2 olur. D

tan cot
1

=i
i

olduğundan tanθ.cotθ=1 olur. D

Çalışma No.: 7

Ayşe’nin bindiği dönme dolap için bu süre 60 saniyedir.
Periyot kavramı için birkaç tanım yapılabilir. Bunlar
Periyot: Bir tam tur için geçen süre.
Periyot: Herhangi bir durumun düzenli olarak gerçekleşme 
süresi.
Periyot: Bir olayın tekrarlanması için geçen süre.

1.

Saniye

A 30

B 105

C 120

D 135

E 180

2.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Durumlar Periyot

1. Bir fabrikanın paketleme bölümünde çalışan 
işçi dakikada 3 ürünü paketlediğine göre bir 
ürünün paketlenmesi,

20 sn

2. Bir trafik lambasında yeşil ışık 60 sn., sarı 
ışık 3 sn. ve kırmızı ışık 22 sn. yanmakta ise 
yeşil ışığın tekrar yanması,

85 sn

3. Bir su sayacında sayacın son hanesinde 3 
rakamının görünmesi, 10

2.

Durumlar Periyodik Hareket

1. Sarkaçlı saatin sarkacının yaptı-
ğı hareket {

2. Sallanan sandalyenin ileri geri 
gitme hareketi {

3. Zıplayan bir topun yere dik 
yaptığı hareket

1.

Çalışma No.: 8

1. Yönerge:
Ters Trigonometrik Fonksiyon: Herhangi bir trigonometrik 
fonksiyonun bilinen sayısal değerinin hangi açıya tekabül edece-
ğini veren fonksiyondur.

Kosinüs fonksiyonu için

Tanjant fonksiyonu için   

Kotanjant fonksiyonu için

O
0

2
r

2
3r

r

2r

O
0

2
r

2
3r

r

2r

O
0

2
r

2
3r

r

2r

-2π -1

y

O x
2ππ-π

1

-2π

y

O x
2ππ-π

-2π

y

O x
2ππ-π π

2

2.

l:[0, π] → [-1,1], l(x) = cosx   ⇒

l-1:[-1,1] → [0, π], l-1(x) = arccosx 

m: ,
2 2
r r-b l  → ℝ, m(x) = tanx    ⇒

m-1:ℝ → ,
2 2
r r-b l , m-1(x) = arctanx 

n:(0, π)→ ℝ, n(x) = cotx ⇒

 n-1:ℝ → (0, π), n-1 (x) = arccotx 
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Çalışma No.: 9

1. Yönerge:

2. Yönerge:

İfadeler Doğru

B noktasındaki bayinin fabrika ile arasındaki en kısa 
mesafe 5 birimdir. {

A ve C noktasındaki bayilerin fabrika ile aralarındaki 
en kısa mesafelerin uzunlukları eşittir. {

Fabrikaya en uzak bayi E noktasındaki bayidir.

Duru’nun okula giderken yatay doğrultuda almış olduğu yo-
lun uzunluğu  c-a metredir.

1.

İki Nokta Arasındaki Uzaklık: Analitik düzlemde A(a, b) ve   
B(c, d) noktaları verilmiş olsun. Şekildeki ABC dik üçgeni oluş-
turulduğunda bu dik üçgenin hipotenüs uzunluğu, A ile B noktaları 
arasındaki uzaklığı verir.

Duru’nun okula giderken dikey doğrultuda almış olduğu yo-
lun uzunluğu  d-b metredir.

2.

c a d bAB 2 2- + -= ^ ^h h3.

a c0

A(a, b) Cb

d B(c, d)

y

x

Kitapların
Raflardaki
Görünümü

Kitap Doğrultularının
Eğim Açısı

(Dar Açı / Geniş Açı / Dik Açı / 
Doğru Açı)

Kitapların Eğimi
(Pozitif / Negatif / Sıfır / Tanımsız)

Dar açı Pozitif

Geniş açı Negatif

Doğru Açı Sıfır

Dik açı Tanımsız

Çalışma No.: 10

Eğim Açısı: Bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde
yapmış olduğu açıya doğrunun eğim açısı denir.
Eğim: Bir doğrunun eğim açısının tanjant değerine
doğrunun eğimi denir ve eğim m ile gösterilir.

a. d1 doğrusunun eğim açısı: 60o dir.
d1 doğrusunun eğimi: tan 60o = 3  olur.

b. d2 doğrusunun eğim açısı: 135o dir.
d2 doğrusunun eğimi: tan 135o = 1-  olur.

c. d3 doğrusunun eğim açısı: 0o dir.
d3 doğrusunun eğimi: tan 0o = 0 olur.

d. d4 doğrusunun eğim açısı: 90o dir.
d4 doğrusunun eğimi: Tanımsızdır.

1.Yönerge:

2.Yönerge:

3.Yönerge:

Çalışma No.: 11

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Burada d ve 𝑙 doğruları ortak noktaları olmayan doğrulardır. Yani 
hareket boyunca d ve 𝑙 doğruları arasındaki uzaklık sabittir ve bu 
uzaklık tekerleğin yarıçapı kadardır.

1.

İki Doğrunun Paralelliği: Ortak  nok taları olmayan doğrulara 
paralel doğrular denir. Paralel doğrulardan biri y ek senine pa-
ralel değilse doğruların eğimleri birbirine eşittir.

𝑑: 𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 + 𝑐1 = 0 ve 𝑙: 𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 + 𝑐2 = 0 doğruları verilsin.

𝑑 // 𝑙 ise    
a1  =  

b1  ≠  
c1 

   olur.a2 b2 c2

2.

md1
 = md4

 =  1  , md2
 = md3

 = -  1  ve md5
 =  3  olur.2 241.

md1
 = md2

 =  = tan60°2.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

d1 doğrusunun d2 ve d3 doğruları ile aralarında 90o açı olup 
dik açı olması sebebiyle d1 doğrusu d2 ve d3 ile dik kesişiyor 
denmektedir.

İki Doğrunun Dikliği: Kesişen iki doğru arasındaki açının 
ölçüsü 90o ise bu iki doğru birbirine diktir.

İki doğru bir-
birine diktir.

İki doğru bir-
birine diktir.

İki doğru 
birbirine dik 
değildir.

İki doğru bir-
birine diktir.

Çalışma No.: 12

Grafik 1 Grafik 2 Grafik 3 Grafik 4
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1. Yönerge:

2. Yönerge:

3.Yönerge:

Çalışma No.: 13

Çakışık Doğrular: Tüm noktaları ortak olan doğrulara çakı-
şık doğrular denir.

1.

1.2.

2.

3. 

İfadeler ✓

d1 ile d2 doğruları çakışıktır.

d1 ve d3 doğruları çakışıktır. ✓

d2 ve d4 doğruları çakışıktır.

d2 ve d5 doğruları çakışıktır. ✓

d6 ve d3 doğruları çakışıktır.

Çakışık doğruların eğimleri eşittir. ✓

Paralel her doğru çakışık olmayabilir. ✓

İfadeler Doğruların Geçtiği Noktalar

d1 : y = 2x + 1
x 1 -1

A (1, 3) B (-1, -1)
y 3 -1

d2 : x + y + 1 = 0
x 1 0

C (1, -2) D (0, -1)
y -2 -1

d3 : 4x – 2y + 2 = 0
x 0 1/2

E (0, 1) F (1/2, 2)
y 1 2

d4 : x + y + 2 = 0
x 1 -2

G (1, -3) H (-2, 0)
y -3 0

d5 : 2x + 2y + 2 = 0
x 2 -2

K (2, -3) L (-2, 1)
y -3 1

d6 : x – y + 1 = 0
x 0 -1

M (0, 1) N (-1, 0)
y 1 0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-1 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

-2-3-4-5-6-7

A

F

E

L

H N

B

d6

d3
d1

d5
d2

d4

D
C

K

G

a cb= =d fe

1. Sütun

d1: y = 5x+8 

d2: y = -2x+8 

d3: y =        +4  

d4: y = 4  

2. Sütun

d5: x = 7  

d6: y = -         x+7  

d7: y = -        +2 

d8: y =        x-8 

d9: y = -x

d10: y = - 5x-10

3x
5

1
2

x
5

5
3

Çalışma No.: 14

1.  

2.  

• Tramvayın hızı t ∈ [35, 75] aralığında azalmaktadır.
• Tramvayın hızı t ∈ [75, 120] aralığında artmaktadır.
• Tramvayın hızı t ∈ [120, 180] aralığında azalmaktadır.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

  Artan Fonksiyon: A 3  R olmak üzere f: A → R, y = f(x) ve 
B, A nın herhangi bir alt aralığı olsun.

  6 x1, x2 ∈ B için x1 < x2 olduğunda f(x1) < f(x2) oluyorsa f 
fonksiyonuna B aralığında artan fonksiyon denir.

  Azalan Fonksiyon: A 3  R olmak üzere f: A → R, y = f(x) ve 
B, A nın herhangi bir alt aralığı olsun.

  6  x1, x2 ∈ B için x1 < x2 olduğunda f(x1) > f(x2) oluyorsa f 
fonksiyonuna B aralığında azalan fonksiyon denir.

İfadeler D/Y

g fonksiyonu (0, 5] aralığında azalandır. D

g fonksiyonu (-3, 0] aralığında artandır. Y

(0, 5] aralığında g(2) > g(1) olur. Y

(5, 8] aralığında x değeri arttıkça g(x) değeri azalır. D

g fonksiyonu [1, 4) aralığında azalandır. D

t ∈ [0, 35] t ∈ [35, 75] t ∈ [75, 120] t ∈ [120, 180]

f (0) < f (10) f (35) > f (40) f (75) < f (80) f (120) > f (135)

f (15) < f (20) f (40) > f (47) f (80) < f (100) f (135) > f (150)

f (20) < f (24) f (45) > f (55) f (85) < f (110) f (150) > f (160)

f (29) < f (35) f (60) > f (75) f (105) < f (120) f (170) > f (180)

Çalışma No.: 15

[0, 10) , (18, 24]1.

[10, 18]2.

1. Yönerge:
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2. Yönerge:
(-1,4)1.

[-8, -6) , (-6, -1) , (4, 6]2.

Fonksiyonun Negatif Değer Aralığı: 
f: R R" , y = f (x) fonksiyonu verilmiş olsun. A R3 olmak üzere
x Ad6 için f (x) < 0 oluyorsa f fonksiyonu A R3  de negatif 

değerler alır. Fonksiyonun negatif değerler aldığı aralıklar, fonksi-
yonun grafiğinde x ekseninin altındadır.
Fonksiyonun Pozitif Değer Aralığı: 
f: R R" , y = f (x) fonksiyonu verilmiş olsun. B R3 olmak üzere
x Bd6 için f (x) > 0 oluyorsa f fonksiyonu A R3  de pozitif de-

ğerler alır. Fonksiyonun pozitif değerler aldığı aralıklar, fonksiyo-
nun grafiğinde x ekseninin üstündedir. 

Çalışma No.: 16

1.

Yönerge:

Yönerge:

İfadeler

Grafik 1’de verilen h fonksiyonuna göre topun fırlatıldığı 
andan yere düştüğü ana kadar çıktığı yükseklik en fazla 
100 metredir.

Grafik 1’de t, zamanı göstermek üzere t6 !  [0,4] için 
h(t)≤ 100 olur.

Grafik 2’de x6 !  [−10,10] için f(x)≤ 800 olur.

Grafik 2’de x6 !  [−10,10] için f(x)≥ -800 olur.

Grafik 2’de verilen f fonksiyonunun  [-10, 10]’nda alabile-
ceği en büyük değer 800 olur.

Grafik 2’de verilen f fonksiyonunun [-10, 10]’nda alabile-
ceği en küçük değer -800 olur.

2.  A 3  R olmaküzere f:A→ R  bir fonksiyon olsun. Her x !  A 
için f(x) ≤ f(p) olacak şekilde bir p !   A sayısı varsa (p, f(p)) 
noktasına f nin maksimum noktası, f(p) ye f nin maksimum 
değeri denir.

  Her x !  A için f(x) ≥ f(t) olacak şekilde bir t !  A sayısı 
varsa (t, f(t)) noktasına f nin minimum noktası, f(t) ye f nin 
minimum değeri denir.

(t, f(t)) f(t) 

f nin minimum noktası

f nin maksimum noktası

(p, f(p)) 

y = f(x)

f(p) 

t
O p

b x

y

Çalışma No.: 17

Ortalama Değişim Hızı: Bir nesnede birim zamanda meydana 
gelen değişimler (artma, azalma vb.) ortalama değişim hızı olarak 
adlandırılır. y = f (x) fonksiyonunun [a, b] aralığındaki ortalama 
değişim hızı, y değerlerindeki değişim miktarının x değerlerindeki 
değişim miktarına oranıdır.

x
y

b a
f b f a= -

-
D
D ^ ^h h

olarak tanımlanır.

Geçen süre arttıkça tüketilen mama miktarı da arttığı için orta-
lama değişim hızı pozitiftir.

1.

Doğrusal fonksiyonların herhangi bir aralıktaki ortalama deği-
şim hızı sabittir ve doğrunun eğimine eşittir.

2.

- -7
3,5

2
1

x
y

b a
f b f a

0 7
f 0 f 7

7
3,5 0= -

- = -
- = -

- = =
D
D ^ ^ ^ ^h h h h

Geçen süre arttıkça kaplara konulan toplam su miktarı azaldı-
ğı için ortalama değişim hızı negatiftir.

3.

Geçen süre içinde sokak hayvanı sayısında herhangi bir ara-
lıkta değişiklik olmadığı için ortalama değişim hızı 0 olur. 
Ayrıca fonksiyonun grafiği doğrusal ve eğimi 0 olduğu için 
ortalama değişim hızı 0 olur.

4.

Çalışma No.: 18

1.  f, g ve m fonksiyonları ikinci dereceden bir bilinmeyenli fonk-
siyonlardır. s fonksiyonu ise birinci dereceden bir bilinmeyen-
li fonksiyondur.

2.   g fonksiyonu, x değişkeninin en büyük kuvveti 2 olduğu için 
ikinci dereceden bir fonksiyondur. Fonksiyonun ikinci derece-
den olması için x li terimi içermesi gerekli değildir.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

  İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyon:
  a, b, c ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere
  f: R→R, f(x) = ax2 + bx + c şeklinde tanımlanan fonksiyonla-

ra ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyon denir.

Fonksiyonlar İkinci Dereceden Bir
Bilinmeyenli Fonksiyon

f : R→R, f(x) = x3 – x + 6

g : R→R, g(x) = 2x + x2 ✓

h: R→R, h(z) = -z2 ✓

k: R→R, k(t) = t – 3

r: [-3, ∞) → R, r(x) = x 3+

Çalışma No.: 19

Yönerge:

Tanım kümesinden alınan -2, -1, 0, 1 ve 2 elemanları için f 
fonksiyonu kullanılarak (-2,5), (-1,2), (0,1), (1,2),(2,5) ve 
g fonksiyonu kullanılarak (-2,-3), (-1,0), (0,1),(1,0),(2,-3) 
noktaları bulunur.

1.
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Parabol: a, b, c ∈ ℝ ve a ≠ 0 için 
f: ℝ → ℝ,  f(x) = ax2 + bx + c biçimindeki fonksiyonlara 
ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlar ve bu fonksiyon-
ların grafiği parabol denmektedir.

f(x) = ax2 + bx + c şeklinde verilen ikinci dereceden fonk-
siyonlarda x2 li terimin katsayısı olan a değeri pozitif ise 
parabolün kolları yukarı yönlü olurken a değeri negatif ise 
parabolün kolları aşağı yönlü olmaktadır.

a) Paraboldür. 
b) Parabol değildir. 
c) Paraboldür. 
d) Parabol değildir. 
e) Parabol değildir. 
f) Parabol değildir

1

1

0-1
-1

-2

-2

-3 2

(2,5)(-2,5)

(1,2)(-1,2)

(0,1)

2
3

4

3

5

x

f

y

1
-1
-2

0-1

-3

-2

-4

-3 2

(2,-3)(-2,-3)

(-1,0) 1

2

3

3

x

y

g

2.

4.

Çalışma No.: 20

Fonksiyon
Fonksiyonun 
Artan Olduğu 

Aralık

Fonksiyonun 
Azalan Olduğu 

Aralık

Fonksiyonun 
Maksimum/Minimum 

Noktası

f (-∞, 2) (2, ∞) Maksimum noktası 
(2, 4)

g (2, ∞) (-∞, 2) Minimum noktası 
(2, -1)

f fonksiyonunun artan olduğu aralıktan azalan olduğu aralığa 
geçtiği nokta, fonksiyonun maksimum noktası; g fonksiyo-
nunun azalan olduğu aralıktan artan olduğu aralığa geçtiği 
nokta, fonksiyonun minimum noktasıdır.
Tepe Noktası: Parabolde fonksiyonun artan olduğu aralıktan 
azalan olduğu aralığa geçtiği noktaya veya azalan olduğu ara-
lıktan artan olduğu aralığa geçtiği noktaya tepe noktası denir.

A(1, 3) ile B(3, 3) noktalarının orta noktası E(2, 3) noktası, 
C(0, 0) ile D(4, 0)noktalarının orta noktası F(2, 0) noktasıdır. 
E ile F noktalarını birleştirerek elde edilen x = 2 doğrusu 
aşağıdaki grafikte verilmiştir. x = 2 doğrusu 
x eksenine diktir ve tepe noktasından geçer.                                    

1.

2.

3.

Simetri Ekseni: Parabolün tepe noktasından 
geçen ve x eksenine dik olan doğruya simetri 
ekseni denir.

1

Simetri Ekseni

1

0-1-2 2

2

3

3 A

B D x

y

Tepe Noktasının 
Apsisi

E C

4

4

Yönerge:

Öteleme: Bir şeklin ya da noktanın analitik düzlemde x 
eksenine göre sağa-sola ya da y eksenine göre aşağı-yukarı 
hareket ettirilmesidir. Bu hareket ettirmede şeklin yeri (konu-
mu) değişirken büyüklüğü, duruşu değişmez.

Çalışma No.: 21

Yönerge:

2.

a birim sağa ötelenmesi durumu: f(x-a)
a birim sola ötelenmesi durumu: f(x+a)
b birim yukarı ötelenmesi durumu: f(x)+b
b birim aşağı ötelenmesi durumu: f(x)-b

A

f fonksiyonunun 5 birim sağa 
ötelenmesi sonucu oluşan 
fonksiyonun kuralı 

f fonksiyonunun 5 birim sola 
ve 3 birim aşağı ötelenmesi 
sonucu oluşan fonksiyonun 
kuralı 

f fonksiyonunun 5 birim yu-
karı ötelenmesi sonucu oluşan 
fonksiyonun kuralı 

f fonksiyonunun 3 birim sağa 
ve 5 birim yukarı ötelenmesi 
sonucu oluşan fonksiyonun 
kuralı 

B

f(x-3)+5

3.f(x)+5

f(5x)+3

f(x-5)

f(x+5)-3

5.f(x)-3

f(3x)+5

f(3-x)+5

f(x)+5

1.

Çalışma No.: 22

1.

1. Yönerge:

• Şekil 1’deki P ve P’ noktası d doğrusuna göre simetriktir.
• Şekil 2’de d doğrusuna göre simetrik olan ABC ve A'B'C' üç-

genlerinin A ile A' köşesi, B ile B' köşesi ve C ile C' köşesinin 
d doğrusuna uzaklıkları eşit olur.

• Şekil 3’te grafiği verilen fonksiyonda x R6 ! için f(-x)= f(x) 
olduğundan f fonksiyonu çift fonksiyondur. Çift fonksiyonla-
rın grafikleri y eksenine (x=0 doğrusuna) göre simetriktir.

• Şekil 4’teki y=ax ile y=logax kuralları ile verilen fonksiyonlar 
birbirinin ters fonksiyonlarıdır ve grafikleri y=x doğrusuna 
göre simetriktir.

• Şekil 5’te f(x)=cosx kuralı ile verilen f fonksiyonunun 
2 , 2- r r6 @ ’daki grafiği y eksenine göre simetrik olduğun-

dan f fonksiyonu çift fonksiyondur.

2. y=sinx kuralı ile verilen fonksiyonunun grafiği orjine göre 
simetriktir.

 Simetri: Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları 
karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın 
birbirine göre durumu.
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1.

2. Yönerge:

İfadeler D/Y

Şekil 1’deki sarı ve beyaz paraboller y eksenine 
göre simetriktir. D

Şekil 2’deki sarı ve beyaz paraboller x eksenine 
göre simetriktir. D

Şekil 1’deki A ve A’ noktalarının apsisleri eşittir. Y

Şekil 2'deki C ve C' noktaları D noktasına göre 
simetriktir. D

Şekil 3’teki y=tanx kuralı ile verilen fonksiyo-
nun grafiği orjine göre simetriktir. D

Çalışma No.: 23

1.   Arsanın alanı 20 30 600m2$= =
     Ev inşa edilecek alan 20 2x 30 2x

600 100x 4x2
$= - -

= - +
^ ^h h

                 
  Bahçe Alanı  600= - (Ev inşa edilecek alan)
     600 x x

x x
100 4

100 4
600 2

2

= - - +
= -

^ h

2.  

3.  

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik:
a ≠ 0 ve a,b,c ϵ R olmak üzere
ax2 + bx + c ≥ 0 , ax2 + bx + c ≤ 0
ax2 + bx + c > 0, ax2 + bx + c < 0
ifadelerinin her birine ikinci dereceden bir
bilinmeyenli eşitsizlik denir.

1.Yönerge:

2.Yönerge:

Eşitsizlikler / X Nedeni  

2x+ 3 < 7
x2 − 2x− 1 ≥ 3

2x2 + 3x+ 5 < 0 X Bir tane eşitsizlik olduğu için değildir.

2x + 3y < 7
x2 + 4xy − 1 > 0 X Eşitsizlikler iki bilinmeyenli olduğu 

için değildir.

1 < x2 − 4x + 4 ≤ 3

x2 − 3x − 2 ≥ 0
x3 − 1 ≥ 4 X Sistemde üçüncü dereceden eşitsizlik 

bulunduğu için değildir.

İstekler Eşitsizlikler

1.   Bahçe için arsamın her kenarından bıra-
kacağınız pay 5 metreden fazla olsun. x > 5

2.   Bahçemin alanı en az 400 metre kare 
olsun. 100x - 4x2 ≥ 400

3.    Evimin alanı 120 metrekareden az olsun. 600 - 100x + 4x2 < 120

    a.  x > 5
        100x - 4x2 ≥ 400
        600 -100x + 4x2 < 120
    b. Sistemde kullanılan değişken: x
        Sistemdeki değişken sayısı: 1
        Sistemdeki eşitsizliklerden en büyük dereceli olanın 

derecesi: 2
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemi: 

İçerisinde en az bir tane ikinci dereceden bir bilinmeyenli 
eşitsizlik bulunan ve derece olarak en çok ikinci dereceden 
eşitsizliklerden oluşan eşitsizlik sistemine ikinci dereceden 
bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemi denir.

Çalışma No.: 24

1. Yönerge:

2. Yönerge:

İfadeler D/Y

Merkezi E noktası olan bir çember A noktasından 
geçiyor ise C noktasından da geçer. Y

B,C ve D noktalarından geçen bir çemberin merkezi 
A noktasıdır. D

E ve C noktalarından geçen bir çemberin merkezi F 
noktası olabilir. D

Çemberi oluşturan noktalar çemberin merkezi olan A noktası-
na eşit uzaklıktadır.

1.

Çember: Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan nokta-
lar kümesine çember denir.
Çemberin Merkezi: Çemberi oluşturan noktaların her birine eşit 
uzaklıkta bulunan sabit noktaya çemberin merkezi denir.

Girilen AB doğru parçasının uzunluğu arttıkça çemberin yarı-
çapı artar dolayısıyla çember büyür.
AB doğru parçasının uzunluğu azaldıkça çemberin yarıçapı 
azalır dolayısıyla çember küçülür.
|AB| = 0 olduğunda çember oluşmaz.

2.

Çalışma No.: 25

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Her birinin baz istasyonuna olan uzaklığı r birimdir.1.

2r birim olur.
Yarıçap: Çemberin üzerindeki herhangi bir noktayı merkeze 
birleştiren doğru parçasına çemberin yarıçapı denir.
Çap: Çemberin üzerindeki en uzak iki mesafeyi birleştiren ve 
merkezden geçen doğru parçasına çemberin çapı denir.

2.

İfadeler D/Y
[AK] çemberin yarıçapıdır. Y
K ve M noktalarından geçen bir çap çizilebilir. Y
Çemberin çapı 10 birimdir. D
Merkezi, şekildeki çemberin merkezi ile aynı 
nokta olan 1 birim yarıçaplı çember M noktasın-
dan geçmektedir.

Y

K noktasından verilen çembere ait olacak şekilde 
yalnız bir tane çap çizilebilir. D

1.

Siyah çemberin yarıçapı 3 birim olduğundan çapı olan  
|AB| = 6 birim olur. |AB| = |CD| = 6 birimdir. Mor çemberin ya-
rıçapı olan |DR| =11 − 6 = 5 birim olup bu çemberin çapı olan 
|DE| = 10 birim olur. Buradan hareketle |AE| = 10 + 20 = 30 
birim olarak bulunur.

2.
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Etkinlik No.: 26

1. Yönerge:

2. Yönerge:

1. Görselde verilen siyah renkle gösterilen doğru parçala-
rının başlangıç ve bitiş noktaları çemberin üzerindedir. 

Kiriş: Çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçası-
na çemberin bir kirişi denir.

2. Görselde verilen yeşil renkle gösterilen d1 doğrusu 
çemberi farklı iki noktada keserken d2 doğrusu çemberi 
tek noktada kesmekte, d3 doğrusu çemberi hiç bir nok-
tada kesmemektedir.

Kesen: Çemberi farklı iki noktada kesen doğruya çemberin 
keseni denir.

Çalışma No.: 27

Çember Yayı: Bir çemberin farklı iki noktası arasında kalan 
parçasına çemberin yayı denir. Bir yay iki uç noktası ve bunların 
arasında 3. bir nokta ile belirlenir. Aşağıda verilen iki yay AXB 
ve AYB biçiminde gösterilir. Bununla beraber küçük olan yay 
AXB için AB gösterimi de kullanılabilir.

Çember kasnak 12 eşit parçaya ayrıldığı için ardışık iki boncuk 
arasındaki her bir yayın ölçüsü 12

360 = 30o dir. Buna göre eşleme: 
1-c-h,   2-f-m,   3-a-h

6. Çıkış'tan çıkılır.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Cerrahi İğne
Çeşitleri

İğnenin Belirttiği
Çember Yayın 

Gösterimi  

İğnenin Belirttiği Çember 
Yayının

Derece Cinsinden Ölçüsü

L

K

1/4
Çember

KL m(KL) = 360 4
1$ = 90o

3/8
Çember

B
A

AB m(AB) = 360 8
3$ = 135o

1/2
Çember

O

N

M MNO m(MNO) = 360 2
1$ = 180o

5/8
Çember

S

P

R

PRS m(PRS) = 360 8
5$ = 225o    

A

B

X

Y

Çalışma No.: 28

1. Yönerge:

3. Yönerge:

2. Yönerge:

ABCD ve PRST dörtgenlerinin tüm köşeleri aynı çember üze-
rindedir.

1.

m(DAB) = 2 . yo

m(DCB) = 2 . xo

1.

Kirişler Dörtgeni: Dört köşesi aynı çember üzerinde bulunan dört-
gene veya kenarları aynı çemberin kirişlerinden oluşan dörtgene 
kirişler dörtgeni denir.

ABCD ve PRST dörtgeninin tüm kenarları aynı çemberin ki-
rişlerinden oluşmuştur.

2.

2x+2y= 360o

x+y= 180o
2.

Dikdörtgen

İkizkenar yamuk Dik yamuk

Paralelkenar

Eşkenar dörtgen

Kare
{ {

{

Kirişler dörtgeninin karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir.3.

1.

2.
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Çalışma No.: 29

Açının ölçüsü 
gördüğü yayın 
ölçüsüne eşittir.

Merkez 
Açı

Açının ölçüsü 
gördüğü yayın 
ölçüsünün  
yarısına eşittir.

Açının köşesi 
çemberin  
üzerindedir.

Çevre 
Açı

Açının köşesi 
çemberin  
merkezindedir.

Merkez Açı: Köşesi çemberin merkezinde olan açıya çembe-
rin bir merkez açısı denir.
Çevre Açı: Köşesi çemberin üzerinde olan ve kenarları çem-
beri kesen açıya çemberin bir çevre açısı denir.

1.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Açı Adı Merkez Açı / Çevre Açı

LAE Çevre Açı

KOF Merkez Açı

KON Merkez Açı

NOC Merkez Açı

COF Merkez Açı

NFH Çevre Açı

2.

1.

Çalışma No.: 30

F

O

A

B

C

D

E
Teğet-Kiriş Açı: Köşesi çember üzerinde bulunan ve bir teğet ile 
bir kirişin oluşturduğu açıya teğet-kiriş açı denir.

A noktasında oluşan teğet-kiriş açılar BAF%  ve BAD% dır.1.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

1.  Teğet-kiriş açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.
2.  Aynı yayı gören çevre açı ve teğet-kiriş açıların ölçüleri birbirine 

eşittir.
3. Merkezden geçen kiriş ile çembere teğet olan doğrunun kesiş-

mesiyle oluşan teğet-kiriş açı 90 derecedir.

Çalışma No.: 31

1. Yönerge:

2. Yönerge:

1.

Çemberde İç Açı: Çemberin içinde herhangi bir noktada kesişen 
iki kirişin oluşturduğu açıların her birine bu çemberin bir iç açısı 
denir.
Çemberde Dış Açı: Bir çembere dışındaki noktadan çizilen iki 
kesenin, iki teğetin veya bir teğetle bir kesenin çemberin dışında 
oluşturduğu açıya çemberin dış açısı denir.

2. T kümesindeki açılar iki kirişin kesişimi ile oluşmuştur.  
Y kümesindeki 𝐵𝐴𝐶, 𝐷𝐴𝐸, 𝐵𝐴𝐷 ve 𝐶𝐴𝐸 bir kesen ve bir teğet, 
𝐶𝐴𝐷 iki kesen, 𝐵𝐴𝐸 iki teğet ile oluşmuştur.

• HNC

• HNG

• CNL

• GNL

• HPK

• KPL

• LPM

• MPH

• FSK

• KSD

• DSM

• MSF

• HRD

• DRL

• LRF

• FRH

T

• BAC

• CAD

• DAE

• BAE

• BAD

• CAE

Y

11. Çıkış’tan çıkılır.
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Çalışma No.: 32

  Teğet: Çember ile yalnız bir ortak noktası bulunan doğruya 
çemberin bir teğeti denir.

  
  Teğet Parçası: Çembere, dışındaki bir noktadan iki teğet çizi-

lebilir. Bu teğetlerin çembere değme noktaları A ve B ise [PA] 
ve [PB] na teğet parçası denir.

  Sonuç: Bir çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet par-
çalarının uzunlukları birbirine eşittir

1. Yönerge:

2. Yönerge:

A

OP

B

İfadeler D/Y

AB doğrusu mavi çembere teğettir D

[AB] ve [AD] nın uzunlukları eşittir. Y

FE doğrusu kırmızı çembere teğettir. D

[GE] ve [GC] kırmızı çembere ait teğet parçalarıdır. Y

[FD] ve [FE] kırmızı çembere ait teğet parçalarıdır. D

Şekilde mavi çembere teğet olan iki doğru vardır. D

Şekilde kırmızı çembere teğet olan dört doğru vardır. Y

1. Yönerge:

Çalışma No.: 33

  Teğetler Dörtgeni: Tüm kenarları bir çembere teğet olan dört-
gene teğetler dörtgeni denir.

  3. Çıkış’tan çıkılır.

2. Yönerge:

Çalışma No.: 34

1. Yönerge:

2. Yönerge:
ABC üçgeninde iç teğet çemberinin merkezi 𝐼 noktasıdır ve dış 
teğet çemberlerinden birinin merkezi 𝐽 noktasıdır.
Bir üçgende bir tane iç teğet çemberi ve üç tane dış teğet çemberi 
çizilebilir.
Yukarıda verilen şekildeki B, 𝐼 ve 𝐽 noktaları doğrusaldır.
Yukarıda verilen şekilde 𝐼𝐴𝐽 açısının ölçüsü doksan derecedir

𝐼𝐴𝐽 ve 𝐼𝐶𝐽 üçgenleri birer dik üçgen ve her iki üçgende de
[𝐼𝐽] kenarı hipotenüstür. Böylece A ve C noktaları [𝐼𝐽] nı çap
kabul eden çemberin üzerinde bulunur.

İç Teğet Çember: Bir üçgenin üç kenarına da teğet olan çembere 
iç teğet çember denir.
Dış Teğet Çember: Üçgenin bir kenarına ve diğer iki kenarın
uzantısına teğet olan çembere dış teğet çember denir.

1.

2.

3.
4.

5.

Çalışma No.: 35

1. Yönerge:

Çember 360° ve 12 adet saat dilimi olduğundan iki açı arasındaki 
merkez açının ölçüsü   360° = 30° dir.
                                      12
α merkez açısı 01.00 ile 05.00 arasında 4 saatlik bir merkez açı 
yani 4 . 30° = 120° olur.

1.

α merkez açısının gördüğü yayın uzunluğu çemberin çevre uzun-
luğunun 120 derecelik kısmıdır. 120° =  1  i kadardır.
                                                    

360°     3

|AB|= 2 ∙ π ∙ 6 ∙  1  = 4π cm olur.
                              

3

3.

⌢

120 derecelik çember yayı olarak ifade edilir.

Yay Uzunluğu: Bir çember üzerinde yer alan  iki nokta arasında 
kalan çember parçasının uzunluğuna o yayın uzunluğu denir.

A

O

B

r

Yukarıdaki O merkezli, r yarıçaplı dairede AOB merkez açı-
sının gördüğü yay uzunluğu |AB| ile gösterilir ve aşağıdaki 
orantı ile bulunur. Daireyi sınırlayan çember, ölçüsü 360˚ olan 
bir yay olmak üzere
360˚nin gördüğü yay uzunluğu              2πr birim olursa

     α nın gördüğü yay uzunluğu              x birim olur.

x ∙ 360˚ = 2πr ∙ α ⇒ x = |AB|= 2πr ∙    α    olur.
                                                           

360˚
⌢

⌢

2.
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2. Yönerge:

Yarıçap uzunluğu arttıkça yay uzunluğu artar/azalır.1.

120 derecelik merkez açı ile 60 derecelik çevre açının gör-
düğü yay uzunlukları eşittir/eşit değildir.

2.

Bir çemberin eşit kirişlerinin sınırlandırdığı yayların 
uzunlukları eşittir/eşit değildir.

3.

Merkez açının ölçüsü arttıkça açının gördüğü yayın uzun-
luğu sabit kalır/artar.

4.

Çalışma No.: 36

1. Yönerge:

2. Yönerge:

1.  Çember
2.  Çember
  Daire: Bir çember ve iç bölgesinin birleşim kümesine daire 

denir.

  Daire Dilimi: Bir dairede herhangi bir yayın ve yayın uç nok-
talarını dairenin merkeziyle birleştiren iki yarıçapın sınırladığı 
bölgeye daire dilimi denir. 

  Silindir: Silindirik yüzey ile bu yüzeyi kesen paralel iki düzle-
min sınırladığı cisme silindir denir.

  Dik Dairesel Silindir: Ana doğruları tabana dik olan ve tabanı 
daire olan silindire dik dairesel silindir denir.

Çalışma No.: 37

1. Yönerge:

2. Yönerge:

3. Yönerge:

İfadeler D/Y

Dik dairesel silindirin açınımı, iki dairesel bölge 
ile bir dikdörtgensel bölgeden oluşur. D

Dik dairesel silindirin ekseni ile dik dairesel silin-
dirin ana doğruları birbirine diktir. Y

Dik dairesel silindir ile bu silindirin tabanına para-
lel olan bir düzlem kesiştirilirse arakesit dikdörtgen 
olur.

Y

Dik dairesel silindirin ekseni taban düzlemine 
diktir. D

Bir dikdörtgen herhangi bir kenarı etrafında 360o 
döndürülürse oluşan cisim dik dairesel silindir olur. D

Çalışma No.: 38

1. Yönerge:

2. Yönerge:
Taban yarıçapı 𝑟 birim ve yüksekliği h birim olan dik dairesel 
koni şeklindeki külahın hacmi, taban yarıçapı 𝑟 birim ve yüksek-
liği h birim olan dik silindir şeklindeki cam bardağın hacminin  
1
3

 i  olduğundan külahın hacmi = 1
3

. π 𝑟2ℎ  birim küp olur.

Külahın taban yarıçap uzunluğu 𝑟 birim ve ana doğru parçası 
uzunluğu |𝑇𝐴| = 𝑙 birimdir. 
Külahın Taban Çevre Uzunluğu  = 2𝜋𝑟 = 2𝜋𝑙 ∙  α    ⇒   𝑟 =  α 
                                                                                      

2π         𝑙       2π

olur.

2.

Koni: Bir düzlem üzerinde kapalı bir K eğrisi ve düzlemin dı-
şında bir T noktası verilmiş olsun. T noktasından geçen ve K 
eğrisini kesen doğruların kümesine konisel yüzey denir. Konisel 
yüzey bir düzlemle kesildiğinde tepe noktası ile kesit arasında 
kalan cisme koni denir.
Dik Dairesel Koni: Tepeden tabana indirilen dikme, tabanın 
ağırlık merkezinden geçiyorsa bu tür konilere dik koni, tabanı 
daire olan dik koniye dik dairesel koni denir.

Külahın Yan Yüzey Alanı = Gri Daire Diliminin Alanı =
π𝑙2 ∙  α  = π𝑙2 ∙  𝑟  = π𝑟𝑙 birim k are olur.
       

2𝜋               𝑙

Çalışma No.: 40

1. Yönerge:

2. Yönerge:

3. Yönerge:

Yanlış bilgi veren öğrencinin adı Erdem’dir.

Küre: Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kü-
mesine küre yüzeyi, küre yüzeyi ile sınırlı cisme küre denir. Sabit 
noktaya kürenin merkezi, kürenin üzerindeki herhangi bir noktanın 
merkeze uzaklığına kürenin yarıçapı denir.

Bu mavi dairenin büyüklüğü, küredeki su yüksekliği merkeze yak-
laştıkça büyürken merkezden uzaklaştıkça küçülür.
Ara Kesit: Üç boyutlu bir uzaydaki geometrik bir cismin bir düz-
lem ile kesiştiği noktalara ara kesit denir.

Çalışma No.: 39

Tepe Noktası: Uzayda sabit bir A noktası ile düzlemsel bir 
kapalı eğri verilsin. A noktası ile eğrinin her noktasından ge-
çen doğruların oluşturduğu yüzey koni yüzeyidir. Bu sabit A 
noktasına koninin tepe noktası denir. 
Ana Doğru: Tepe noktasından geçen ve koni yüzeyini oluştu-
ran doğru parçalarına koni yüzeyinin ana doğruları denir.

1.

1. E    2. C    3. D2.
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Çalışma No.: 41

E1 = {Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Tarih, Coğ-
rafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi}

1.

E2 = {Matematik, Fizik Kimya, Biyoloji}2.

Koşullu Olasılık: A ile B, E örnek uzayının iki olayı olsun. B ola-
yının gerçekleşmiş olması koşulu ile A olayının gerçekleşme ola-
sılığına A olayının B ye bağlı koşullu olasılığı denir ve P(A | B) ile 
gösterilir.

P A B P B
P A B+

; =^ ^
^h h

h
 biçiminde hesaplanır.

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Olaylar
Koşullu 

Olasılık ile  
İfade Edilir

Rastgele seçilen bir kişinin A firmasının ürünü-
nü kullandığı bilindiğine göre  
B firmasının da ürününü kullanmış bir kişi 
olması olayı

{

Rastgele seçilen bir kişinin A firmasının ürünü-
nü kullanmış bir kişi olması olayı

Rastgele seçilen bir kişinin B firmasının ürünü-
nü kullandığı bilindiğine göre  
A firmasının da ürününü kullanmış bir kişi 
olması olayı

{

Rastgele seçilen bir kişinin hem A firmasının 
hem de B firmasının ürününü kullanmış bir kişi 
olması olayı

Rastgele seçilen bir kişinin A firmasının ürünü-
nü kullanmadığı bilindiğine göre B firmasının 
ürününü kullanmış bir kişi olması olayı

{

Rastgele seçilen bir kişinin A firmasının ürünü-
nü kullandığı bilindiğine göre  
B firmasının da ürününü kullanmamış bir kişi 
olması olayı

{

Çalışma No.: 42

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Bilge’nin attığı zarın üst yüzündeki sayının 2 olması olayı ile 
Berk’in attığı zarın üst yüzündeki sayının 6 olması olayları bir-
birlerini etkilemez. Dolayısıyla bu iki olay birbirlerinden bağım-
sız olaylardır. İki olayın olasılığı da 1/6 dir.

1.

Her hayvan resminden ikişer adet olduğundan bir hayvana ait 
resmin açılma olasılığı 2/16 dir. Açılan birinci kartta kedi res-
mi olduğunda geriye açılmamış 15 kart kalır. Dolayısıyla açılan 
ikinci kartta kartal resmi olma olasılığı 2/15 olur.

2.

Hediye çarkını çevirebilmek için balonlardan üzerinde asal sayı 
yazılı olan birini vurmak gereklidir. Dolayısıyla hediye çarkının 
çevrilmesi olayı balon patlatma olayı ile bağımlı olaylardır. 
Balon patlatma olayı, A ve hediye çarkını çevirme olayı, B olsun.
Balonların üzerinde yazan asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11 ve 13 olmak 
üzere 6 adettir ve hediye çarkındaki pamuk şekeri yazan dilimle-
rin sayısı 5 tir. Buna göre
Pamuk şekeri kazanma olasılığı 
P(A∩B) =  P(A).P(B\A) =  6  .  5  =  1    bulunur.
                                           

15   12     6

2.

1.

Bağımsız Olaylar: A ve B, E örnek uzayında iki olay olsun. B 
olayının gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi, A olayının ger-
çekleşme olasılığını etkilemiyorsa A ve B olaylarına bağımsız 
olay denir.
Bağımlı Olaylar: A ile B, E örnek uzayının iki olayı olsun. A 
olayının gerçekleşmesi B olayının gerçekleşmesini etkiliyorsa A 
ve B olaylarına bağımlı olaylar denir.

Olaylar Bağımlı 
Olaylar

Bağımsız 
Olaylar

Bir okulda 11/A sınıfında 15 kız ve 9 
erkek öğrenci, 11/B sınıfında 11 kız ve 
13 erkek öğrenci vardır. 11/A sınıfından 
rastgele seçilen iki öğrencinin kız olma-
sı olayı ile 11/B sınıfından rastgele se-
çilen üç öğrencinin erkek olması olayı

X

Sınıf rehber öğretmeni Zeki Bey, sınıf 
temsilcisi ve onur kurulu üyeliği için 
birer öğrenci belirleyecektir. 24 kişilik 
bu sınıftaki öğrencilerin isimlerini öz-
deş kartlara yazıp bir torbaya koyuyor. 
Daha sonra torbadan art arda iki kart çe-
kiyor. Birinci kartta yazan öğrenci sınıf 
temsilcisi, ikinci kartta yazan öğrenci 
onur kurulu üyesi olacaktır. Öğrenci-
lerden Semih’in sınıf temsilcisi olması 
olayı ile Kübra’nın onur kurulu üyesi 
olması olayı

X

Üç basamaklı doğal sayılar arasından 
rastgele seçilen bir doğal sayının ra-
kamlarının küçükten büyüğe doğru 
sıralanmış olması olayı ile herhangi 
üçü doğrusal olmayan 7 noktanın bir-
leştirilmesiyle elde edilecek çokgenler 
arasından rastgele seçilen bir çokgenin 
dörtgen olması olayı

X

Burcu, kitaplığındaki rafların birinde 
karışık bir şekilde yan yana duran 10 
adet roman, 5 adet tarih, 25 adet kişisel 
gelişim ve 10 adet ekonomi kitabı ara-
sından art arda iki kitap seçip arkadaşı-
na hediye edecektir. Birinci kitabın tarih 
kitabı olması olayı ile ikinci kitabın ki-
şisel gelişim kitabı olması olayı

X
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Çalışma No.: 43

Tabloya göre Ahmet’in taş el hareketini yapma olasılığı 4
15

, 
kâğıt el hareketini yapma olasılığı 5

15
, makas el hareketini yap-

ma olasılığı ise 6
15 olur.

Tabloya göre Mehmet’in taş el hareketini yapma olasılığı 7
21

, 
kâğıt el hareketini yapma olasılığı 6

21
, makas el hareketini yap-

ma olasılığı ise 8
21 olur.

Deneysel Olasılık: Bir olayın olma olasılığını yapılan dene-
melerin sonuçlarına göre bulmaya deneysel olasılık denir.

1.

• Deneysel olasılık bir deneyin tekrar sayısına göre değişir.
• Bir zar atma deneyinde zarın üst yüzeyine 3 gelme olasılığının 

1/6 olması teorik olasılıktır.
• Bir zar 5 defa atıldığında zarın üst yüzeyine 2 kez 3 gelmiş ise 

6. atışta 3 gelme olasılığının 2/5 olması deneysel olasılıktır.
• Bir örnek uzayda deneysel olasılık değeri, deneme sayısı arttıkça 

teorik olasılık değerine yaklaşır.

İki oyuncunun daha önceki oyunlarda yaptıkları hareketlere 
ait verilerin bilinmediği bir durumda üç hareketten her bir ha-
reketin yapılma olasılığı eşit olacaktı.

Her hareket için olasılık değerleri eşit olup 1
3  dir.

Teorik Olasılık: Bir deneyde ortaya çıkabilecek tüm sonuçlar 
göz önünde bulundurularak yapılan matematiksel hesaplama-
ya teorik olasılık denir.

2.

1. Yönerge:

2. Yönerge:
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Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı. MEB, 2021

https://www.aindubai.com/en/about-ain-dubai?cs-
rt=14228710203820969162, (26.11.2021,12:59)

Çalışma No.: 4

Çalışma No.: 9

Çalışma No.: 8

Çalışma No.: 5

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2020, 
s. 81.

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2021, s. 64-68.

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB,2019.

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik Ders Kitabı, MEB, 2020, s.15

Çalışma No.: 7

Abdulkadir ÖNER, Erhan ERTEKİN, İlköğretim Matematik Öğret-
men Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları, Yıl 
2015, Cilt 35, Sayı 2, 333-353, 27.04.2015,

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/77530

Çalışma No.: 2

Çalışma No.: 3

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2021, s. 15.

Çalışma No.: 6

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, s. 26,27.

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, s. 26.

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, Devlet Kitapları, 2. 
Baskı, Ankara, 2019, s. 94.

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2021, s.96.

Çalışma No.: 10

Çalışma No.: 11

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, Devlet Kitapları,2.
Baskı, Ankara, 2019, s.13

Çalışma No.: 1

Çalışma No.: 15

Ortaöğretim Fen Lisesi 11. Sınıf Ders Kitabı, MEB, 2019, s. 114.

Çalışma No.: 17

MEB Ortaöğretim 11. Sınıf Ders Kitabı 2019, Devlet Kitapları, 
s. 129

Çalışma No.: 16

Ortaöğretim Matematik 11 ders Kitabı, MEB, 2021, s. 128.

Temel Matematik Kavramların Künyesi, Ziya Argün, Sait Halıcıoğ-
lu, Ahmet Arıkan, Safure Bulut, s:365.

Çalışma No.: 14

(Ortaöğretim Fen Lisesi 11. Sınıf Ders Kitabı, MEB, s. 116.)

Çalışma No.: 18

Çalışma No.: 19

Ortaöğretim Fen Lisesi 11 Matematik Ders Kitabı, MEB, s. 126

Ortaöğretim 11 Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2021, s. 133

Çalışma No.: 12

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2021, s. 
97.

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2021, s 97’ den 
düzenlenmiştir.

Matematik Terimleri Sözlüğü – TDK-1983’ ten düzenlenmiştir.

tff.org/Resources/TFF/Documents/002011/TFF/MHK/Futbol-O-
yun-Kurallari-2010.pdf, s: 13

Çalışma No.: 24

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik Ders Kitabı, MEB, 2020, s. 194.

Çalışma No.: 25

Çalışma No.: 26

Ortaöğretim 11. Sınıf Ders Kitabı, MEB, 2019, s. 191.

Ortaöğretim 11. Sınıf Ders Kitabı, MEB, 2021, s. 191.

Çalışma No.: 22

Çalışma No.: 20

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2021, s. 285.

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik Ders Kitabı, MEB, 2020, s. 128.

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, Devlet Kitapları, 
2.Baskı, Ankara, 2019, s.191.

Çalışma No.: 27

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, Devlet Kitapları, 
2.Baskı, Ankara, 2019, s. 172 ve  184.

Çalışma No.: 23

Çalışma No.: 28

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik Ders Kitabı, MEB, 2020, 
s.207.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sedef_kakma
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Çalışma No.: 41

Ortaöğretim 11. Sınıf Fen Lisesi Ders Kitabı, MEB, 2019, s. 254.

Çalışma No.: 43

Ortaöğretim 11. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB, 2021, s. 271.

Çalışma No.: 40

Ortaöğretim 11. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB, 2019, s. 251.

Çalışma No.: 36

Çalışma No.: 37

Çalışma No.: 38

Ortaöğretim Fen Lisesi 11. Sınıf Ders Kitabı, MEB, s. 218.

Ortaöğretim Fen Lisesi 11. Sınıf Ders Kitabı, MEB, s. 227.)

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2021, s.245.

Ortaöğretim Matematik 11. Sınıf Ders Kitabı, MEB, s. 237. 

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik 11. Sınıf Ders Kitabı, MEB, s. 
230. 

https://www.matematiksel.org/gaussun-dahiyane-bir-fikri-gauss-yu-
zeyi/ 

Çalışma No.: 33

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, s.214.

Çalışma No.: 32

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, s. 210

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, s. 192.

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2021.

https://www.aindubai.com/en/about-ain-dubai?cs-
rt=14228710203820969162, (26.11.2021,12:59)

Çalışma No.: 35

Ortaöğretim Fen Lisesi Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2020, s. 
258, 262. 

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı,  MEB, 2021, s. 265. 

Çalışma No.: 42

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı, MEB, 2021, s. 218, 220.

Çalışma No.: 34

Ortaöğretim Matematik 11 Ders Kitabı. MEB, 2020, s. 208, 209.

Çalışma No.: 31

Çalışma No.: 29

Ortaöğretim Lise Matematik 11 Sınıf Ders Kitabı, Devlet Kitapları 
Birinci Baskı, s. 200.

Ortaöğretim Lise Matematik 11 Sınıf Ders Kitabı, Devlet Kitapları 
Birinci Baskı, s. 203.

Çalışma No.: 30

Ortaöğretim Fen Lisesi 11. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB, 
2019, s. 202.
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GÖRSEL KAYNAKÇA
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Görsel 1: www.123rf.com/43636572
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