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Su damlasý, kum tanesi, yüzdeki 

ben, kar tanesi, cümlelerin sonlarýnda 
ve çeþitli harflerde kullanýlan sembol, 
kavþaklarýn  kesiþimleri vb. nokta 
modelleridir. 

Nokta tanýmsýz bir kavramdýr. 
Noktanýn uzunluðu, alaný ve hacmi 
yoktur. Geometrinin temelini oluþ-
turur. Nokta isimlerinde genellikle 
büyük harf kullanılır. •A, •B vb. şek-
linde yazılır. •A ifadesi "A noktası" 
şeklinde okunur.

DOÐRU
Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn 

kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelle-
ridir.

Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu 
için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. 
Gösterimi iki uçlu ok ( ) biçiminde-
dir. Doðru düz bir çizgidir.

Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gös-
terilir.

  
B

d
A

 Yandaki þekil “AB doðrusu” veya “d doðrusu” diye  

    okunur. “AB”, “AB”veya "d" ile gösterilir.

Doðru Çeþitleri

Yatay Doðru

Karesel ve dikdörtgensel bölge modellerinin alt ve üst tabanlarý yatay doðru 
modelleridir.

Dikey Doðru

Gönye, tahtanýn yan kenarlarý, “I” harfi, yelken direkleri, buz kristalleri dikey 
doðru modelleridir.

Eðik Doðrular

Dik olmayan üçgensel bölge, merdiven korkuluðu, tahtarevalli eðik doðru 
modelleridir.

↔



tudem 3. sýnýf matematik Nokta, Doğru, Açı ve Düzlem  11

b
ilg

i

Ýki Doðrunun Birbirine Göre Durumlarý
Ýki doðru birbiri ile üç farklý konumda bulunabilir:

Makasýn bý- 

çaklarý, üç- 

gensel böl-

genin kenar-

larý, çarpý 

iþareti, çatý-

nýn ayrýtlarý 

kesiþen 

doðru 

modelleridir.

Kesiþen Doðrular 

d ile k doðrularý
kesiþen doðrulardýr.

d
m

Dik Doðrular
Toplama iþleminin sembolü, dik-

dörtgensel ve karesel bölgelerin ar- 
dýþýk kenarlarý, “T” harfi vb. dik doðru 
modelleridir.

Paralel Doðrular

Pencere ile resim çerçeve-
lerinin alt ve üst kenarlarý, = 
(eþittir) sembolündeki çizgiler, 
kolonlar ve kiriþler vb. paralel 
doðru modelleridir.

d ile m doðrularý 
birbirine diktir.

d

m 

d ile m doðrularý paraleldir.
m

d

MATEMATİK
OKUYORUM

d ⊥ m ifadesi "d doğ-
rusu diktir m doğrusuna" 
şeklinde okunur.

d // m ifadesi "d doğ-
rusu paraleldir m doğru-
suna" şeklinde okunur.

MERCEK
ALTINDA

Bir doðrunun yatay, 
dikey veya eðik olmasý 
baþka bir doðruya göre 
deðil durgun su yüze-
yine göre belirlenir.

YÖNTEMLER

 Alfabemizdeki 
• E, F, H, M, N ve Z 

paralel doğrulara,
• E, F, H, L ve T dikey 

ve yatay doğrulara,
• A, K, V ve Y eğik 

doğrulara örnek veren 
harflerdir.

Bir noktadan geçen son-
suz tane doğru doğru 

demeti oluşturur.
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Ucu açýlmýþ kalem, örgü þiþleri, makaraya sarýlý ip, vb. ýþýn modelleridir.

Yukarıdaki þekil “AB ýþýný” diye 
okunur. “[AB” ile gösterilir.

BA

Doðru Parçasý  
Telefon anteni, cetvel, kalem, soba borusu, vb. doðru parçasý modelleridir.

Yandaki þekil “AB  doðru parçasý” 
diye okunup, “[AB]” ile gösterilir.

AB doðru parçasýnýn uzunluðu 
“|AB|” ile gösterilir.

Aynı noktada birleştirilen iki ışın arasındaki açıklık açı belirtir. Açı ölçü birimi 
derecedir ve "°" sembolü ile gösterilir. Açı ölçme aracı iletkidir.

Yandaki þekilde sarý boyalý bölge açýnýn iç 
bölgesi, gri boyalý bölge dýþ bölgesidir.

K ve L noktasý açýnýn dýþ bölgesinde, C 
noktasý açýnýn iç bölgesindedir. A, O ve B 
noktalarý ise açýnýn üzerindedir.

AB doðru parçasýnýn uzunluðu 3 cm’dir.     |AB| = 3 cm

BA

B3 cmA

Açýnýn Çizimi
Kitabýn köþesi, prizmalarýn farklý yüzleri, gönye, T cetveli vb. modelleri ile açý 

çizilebilir.

K A

C

BO
L

••

•

•

•

•

açýnýn iç

bölgesi

açýnýn dýþ

bölgesi

AÇILAR
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Bir doğru üzerinde oluşan açı doğru açı, bir nok-
tanın çevresinde oluşan açının tamamı tam açıdır.

Açý Çeþitleri 

Dik Açý

Bir saat kadranında 
akrep 3'ü yelkovan 12'yi 
gösterdiğinde dik açı olu- 
şur. Kare ve dikdörtge-
nin köşelerinde oluşan 
açı da dik açıdır.

Dar Açý

Bir saat kadranýnda 
akrep 1’i yelkovan 12’yi 
gösterdiðinde dar açý 
oluþur. Ýki ýþýn arasýndaki 
açýklýk dik açýdan küçük 
ise dar açýdýr.

Geniþ Açý

Bir saat kadranýnda 
akrep 5’i yelkovan 12’yi 
gösterdiðinde geniþ açý 
oluþur. Ýki ýþýn arasýndaki 
açýklýk dik açýdan büyük 
ise geniþ açýdýr.

dar açý dik açý geniþ açý

•

•

doðru açý tam açý
•

YÖNTEMLER

 Dik açı 90° lik açıyı 
belirtir. Dik açý çizebil-
mek için gönyenin dik 
konumdaki kenarlarý ze- 
min üzerine konulur.

Bu kenarlar doðrul-
tusunda kapalý uçlarý 
gönyenin köþesi olan iki 
ýþýn çizilir. Bu iki ýþýn 
arasýndaki aralýk dik açý-
dýr.

MERCEK
ALTINDA

Genel olarak dik açýlý 

bölgenin üzerine •  

sembolü konur.   
•

YAŞAMIN
İÇİNDEN

Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Geometri Kitabý 
yayýmlanmadan önce, 
kullanýlan bazý geomet-
rik terimlerin arapça kar-
þýlýðý þöyleydi:

açý → zaviye
doðru → mürþid
çizgi → hat

•

•
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Yukarýdaki resimde nesneler incelendiðinde her birinin yüzeyinin olduðu fark 
edilir. Bazýlarýnýn yüzeyi düz, bazýlarýnýn yüzeyi eðridir. Her yönde sonsuz tane 
noktanın birleşimi yüzeydir. Düz yüzeyler düzlemdir. Düzlemin boyu, eni ve 
yüksekliği yoktur. Düzlem sonsuz büyüklüktedir. Düzlemin her bir parçası düz-
lemsel şekildir. 

Yüzeyi Düz Olanlar
Futbol sahasýnýn, masanýn ve yazý tahtasýnýn yüzeyi düzdür.

Yüzeyi Eðri Olanlar
Yerkürenin, mumlarýn ve portakallarýn yüzeyleri eðridir.

DÜZLEM

Resimdeki halı düzlem, halının 
üzerindeki desenler ise düzlemsel 
şekildir.

Siz de çevrenizdeki nesnelerden 
yüzeyleri düz ve eðri olan düzlemle-
re, düzlemsel şekillere örnek verin.

Küre, Koni, Silindir
Futbol topu, küre modelidir. Kürenin yüzeyi eğri yüzeydir. Kenarı ve köşesi 

yoktur.

Yılbaşı şapkaları, koni modelidir. Koninin yan yüzü eğri yüz, alt tabanı daire-
dir.

Çöp kutusu, silindir modelidir. Silindirin yan yüzü eğri yüz, alt ve üst tabanı 
ise dairedir.
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Prizmalar
Tüm yüzleri karesel bölge olan prizma küptür. 

Karşılıklı yüzleri birbirine eşit ve dikdörtgensel bölge 
olan prizma dikdörtgenler prizmasıdır. Alt ve üst 
tabanı karesel, yan yüzleri dikdörtgensel bölge olan 
prizma kare prizmadır. Alt ve üst tabanları üçgensel, 
yan yüzleri dikdörtgensel bölge olan prizma üçgen 
prizmadır.

Geometrik Cisimlerin Açýnýmlarý
Aþaðýda kare prizma, dikdörtgenler prizmasý, 

üçgen prizma, küp, koni ve silindir modellerinin açý-
nýmlarý verilmiþtir.

KARE PRÝZMA

DÝKDÖRTGENLER 
PRÝZMASI

ÜÇGEN PRÝZMA

KÜP

KONÝ

SÝLÝNDÝR

MERCEK
ALTINDA

Bir kare prizma mode-
linin yüzeyi düzleme 
açýldýðýnda, yüzlerini 
oluþturan parçalarýn iki-
sinin karesel, dördünün 
dikdörtgensel bölge 
olduðu görülür.

Dikdörtgenler prizma-
sý modeli, altý dikdört-
gensel bölgeden oluþur.

Üçgen prizma modeli, 
iki üçgensel ve üç dik-
dörtgensel bölgeden olu-
þur.

Küp modeli, altý ka- 
resel bölgeden oluþur.

Koni modeli, bir  çem-
bersel bölge ve bir düz-
lemsel þekilden oluþur.

Silindir modeli, iki 
çembersel ve bir dikdört-
gensel bölgeden oluþur.

Kürenin açınımı yoktur.
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........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

Doğru
Kazanım 1 : Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder.
Kazanım 3 : Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnek vererek çizimlerini 
 yapar.
Kazanım 4 : Düzlemde iki doğrunun biribirine göre durumlarını belirler ve çizimler
 yapar.
Açı
Kazanım 4 : Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.

A. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcük veya modeller ile doldurun.

B. Aşağıdaki saatlerde akrep ile yelkovanın oluşturduğu açının çeşidini 
yazın.

Doğrudan Açıya

et
ki

n
lik

nokta ................................ ışın ................................

doğru çeşitleri

yatay doğru ................................ ................................

iki doğrunun birbirine göre durumları

................................ dik doğrular ................................
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D ik, Dar, Geniş

Açı
Kazanım 4 : Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.

etkin
lik

A. Noktalý kâðýtta bazý þekiller vardýr. Bu þekillerin içlerindeki açýlarý ince-
leyin. Bu açýlarý çeþitlerine göre belirleyin.

B. Aþaðýdaki þekillerde dik, geniþ ve dar açýlarý belirtilen renklerde 
boyayýn.

: dik açýlar : dar açýlar : geniþ açýlar

2
Geniþ Açý Sayýsý : .........

Dar Açý Sayýsý : .........

Dik Açý Sayýsý : .........

31
Geniþ Açý Sayýsý : .........

   Dar Açý Sayýsý : .........

Dik Açý Sayýsý : .........

Geniþ Açý Sayýsý : .........

   Dar Açý Sayýsý : .........

Dik Açý Sayýsý : .........
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1. Aþaðýdakilerden hangisi ýþýndýr?

 A.  

 B. 

 C.  

2. 

A

B

•

•

 Yukarıdaki modelin gösterimi 
aþaðýdakilerden hangisidir?

 A. [AB] B. [AB C. AB

3. Aþaðýdakilerden hangisi ile dik 
açý çizilemez?

 A.  gönye
 B. cetvel
 C. pergel

4. Farklý iki nokta birleþtirildiðin-
de aþaðýdakilerden hangisi 
oluþur?

 A. doðru
 B. ýþýn
 C. doðru parçasý

5. 

 Yukarıdaki þekilde kaç tane dik 
açý vardýr?

 A. 10 B. 9 C. 8

Çözümlü Test Zorluk Seviyesi  
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6. Aþaðýdakilerden hangisi ýþýn  
modeli deðildir?

 A. 

 B. 

 C. 

7. Ýki dik açýnýn birleþtirilmesiyle 
aþaðýdakilerden hangisi olu-
þur?

 A. doðru açý
 B. geniþ açý
 C. tam açý

8. 

 Saatin akrep ve yelkovaný aþa-
ðýdakilerden hangisi için model 
oluþturur?

 A. doðru
 B. ýþýn
 C. doðru parçasý

 9.  F, L, M, T, V
 Yukarýdaki harflerin kaçýnda 

dikey doðru modeli vardýr?

 A. 3 B. 4 C. 5

10. Aþaðýdaki þekillerden hangi-
sinin dar açýsý yoktur?

 A. 

 B. 

 C. 




