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ÖN SÖZ

Karekod okutmak için tavsiye edilen uygulamalar

QR Droid  Qrafter 

Değerli Öğrenciler,Bu kitap Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Geometri kapsamındaki soruları 

çözmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinmeniz ve farklı soru çeşitleri ile 

sınava hazırlık sürecinize rehberlik etmek için hazırlanmıştır.

Kitabımız, her soru için anlaşılır bir dilde hazırlanmış çözümlü anlatım ve 

açıklamalar içermektedir. Çalışmalarınız süresince QR kod ile erişebileceğiniz 

soru çözümlerinden yararlanmanız, konulara dair bilgilerinizi pekiştirmenizi ve 

konuları tüm ayrıntıları ile öğrenmiş olmanızı sağlayacaktır.

Soruların çeşitliliği tercih edilirken en çok zorlandığınız soru tipleri, ÖSYM’nin 

şimdiye kadar hazırladığı sınavlarda çıkmış ve bundan sonra hazırlayacağı sınav-

larda da çıkabilecek soru tipleri referans alınmış ayrıca konuyu pekiştirmenize 

yardımcı olacak düzeyde hemen hemen tüm soru tiplerine değinilmiştir.

Yoğun bir araştırma ve çalışma süreci ile hazırlanmış olan bu kitapla ilgi-

li görüş ve önerilerinizi bizimle pegem@pegem.net e-posta adresimizden veya 

0 538 594 92 40 WhatsApp hattımız aracılığı ile paylaşabilirsiniz.

Pegem yayınlarının tecrübeli ve kendi alanlarında uzman öğretmenleri tarafından 

hazırlanan bu Geometri kitabının üniversite sınavına hazırlanma sürecinizde siz-

lere yardımcı olmasını ve kendinize olan inancınızı desteklemesini ümit ediyoruz.

Geometri sorularının çözüm  
videolarına ulaşmak için  

karekodu okutunuz.
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Temel Kavramlar

Geometrinin temel kavramlarından nokta, doğru, düzlem ve uzay tanımsızdır.

Nokta

• P (P noktası)

Doğru

A B
d

AB doğrusu veya d doğrusu

Doğru Parçası

A B

A B

A B

[AB] doğru parçası

[AB[ doğru parçası

]AB[ veya (AB) doğru parçası

7   Doğru parçasının uzunluğu |AB| şeklinde gösterilir. 

Yarı Doğru

A B

(AB yarı doğrusu
]AB yarı doğrusu

Işın

A B

[AB ışını

Açı

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir.

A

CB

[BA U [BC = ABC%

                  = CBA%

                  = BV

Açının Ölçüsü

a

A

CB

( ) ( )( )m ABC m CBA m B a= = =V% %  

Açı ölçü birimleri Derece (D), Grad (G) ve Radyan (R)’dir.

Bunlar arasında

D G R
360 400 2° π
= =  orantısı vardır.

Geometride açı ölçü birimi olarak derece kullanılmaktadır.

1 derece: 1°, 1 dakika 1ı saniye: 1ıı şeklinde gösterilir.

1° = 60ı

1ı = 60ıı

1° = 3600ıı

Açının Bölgeleri

Dış Bölge

İç Bölge
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Açısal Bölge

Açı ile iç bölgenin birleşimine açısal bölge denir ve ABC_ i%  şeklinde gösterilir.

A

CB

( )ABC ABC U ABC=
% % %  

iç bölge

A

C

d

L

K

B

Buna göre yandaki şekilde

{ , }ABC d K L+ =
%

ABC%  nin iç bölgesi + d = ]KL[ dir.

( )ABC d+%  = [KL] dir.

Açı Çeşitleri

Dar Açı

A

CB
a

0° < a < 90°

1

Dik Açı

CB

A

[BA = [BC

( )m ABC 90°=
%

2
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Geniş Açı

B

a

C

A

90° < a < 180°

3

Doğru Açı

A B C  

a = 180°
A, B, C noktaları doğrusaldır.

4

Tam Açı

A
B

a = 360

5

Komşu Açılar

A

D

CB  

Başlangıç noktaları aynı, birer ışını ortak ve iç bölgeleri kesişmeyen açılardır.

ABD ile DBC% %  komşu açılardır.

6
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Açıortay

• Bir açının ölçüsünü iki eşit parçaya bölen ışına açıortay denir.

• Bir açının kollarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine açıortay denir.

A

D

C

B
a
a

[BC açıortay

( ) ( )m ABC m CBD a= =
% %

Tümler Açılar

Ölçüleri toplamı 90° derece olan iki açıya tümler açılar veya birbirinin tümleri (tümleyeni) denir.

CB

y

x

A

D x + y = 90° olduğundan 

ABD ile DBC% %  birbirlerinin tümleridir.

  1        Buna göre 15° nin tümleri 75°, 86° nin tümleri 4°, …, a’nın tümleri 
(90° – a)’dır.

Bütünler Açılar

Ölçüleri toplamı 180° derece olan iki açıya bütünler açılar veya birbirinin bütünleri (bütünleyeni) denir.

A C

D

x
y

B

x + y = 180° olduğundan x ile y birbirinin bütünleridir.

  1         Buna göre 45° nin bütünleri 135°, 152° nin bütünleri 28° 
a’nın bütünleri (180° – a)’dır.
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Paralel İki Doğruyu Kesen Doğrunun Oluşturduğu Açılar

z

y

c
d

ab

x

t

d1

d2

d3

d2 // d3

Ters Açılar: a = c, b = d, x = z,  y = t (Ters açıların ölçüleri eşittir.)

Yöndeş Açılar: a = x, d = t, b = y, c = z (Yöndeş açıların ölçüleri eşittir.)

İç Ters Açılar: c = x, y = d (İç ters açıların ölçüleri eşittir.)

Karşı Durumlu Açılar: d + x = 180°, c + y = 180° (Karşı durumlu açıların ölçüleri toplamı 180° dir.)

c

c

B

C

A

a

a
d1

d2

d2

d1 // d2 // d3

Doğruda açı sorularını 

çözerken, açıların köşe 

noktalarından paralel 

doğrulara paralel 

yardımcı doğrular 

çizilebilir.




