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Başlarken,

Birazdan yeni bir geometri yolculuğuna başlayacaksınız.

Bu yolculukta size lâzım olacak olan en önemli şeyler; kararlılık, sabır ve öğrenme isteği.

Bunlara sahipseniz yola çıkabilirsiniz.

Değilseniz...

Üzgünüm!..

Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki;

Bu kitabı bitirdikten sonra soruya baktığınızda çözümü siz de rahatlıkla görebileceksiniz. 

(Sınavda gelebilecek olanlarını tabii ki. Yoksa acayip baba sorular var geo.da)

Daha önce geometri öğrenmeye kalkıp kalkma-

dığınızı bilmiyorum.
Ama şunu diyebilirim ki daha önceki  geometri 

öğrenme girişimlerinizin sonuçsuz kalmış olması bu 

dersi yapamayacağınız anlamına gelmiyor kesinlikle.

Eğer,
Sorunun çözümüne nereden başlıyacağınızı bilmi

yorsanız,
Bütün formülleri biliyor ama soruları yine de çözemiyorsa-

nız,
Sorularda ne zaman yardımcı çizgi çizmeniz gerektiğini bilmiyorsanız,

Hatta bu dersi asla yapamam diye düşünüyorsanız bile artık bunlar sizin için sıkıntı olmayacak.

Ve bütün bunlar geride kalacak.Yeter ki ilk adımı doğru atın.

Geometri çalışırken ilk adım Açı Bilgisi, Üçgen ve elemanlarını çok iyi tanımak olmalı.

Eğer bunları sorunsuz hallederseniz gerisi o kadar kolay gelecek ki size...
Neyse...

Artık siz de geometriyi öğrenme zamanınızın geldiğine inanıyorsanız buyurun.

Bu arada şunu da aklınızdan çıkarmayın.Bu derse gerektiği gibi çalışıp da yapamayan öğrenci yok.

Yeter ki ortalama bir zekâya sahip olun.Buna da sahip olduğunuza göre...
Yalnııız... 

Sabırsız olduğu için başaramayan çok.

Yeter ki sabırla çalışmaya devam edin.

Kesinlikle başaracaksınız. Ve işte şimdi bunun zamanı…☺
Halil İbrahim KÜÇÜKKAYA

Halil İbrahim KÜÇÜKKAYA



DAYAMIŞLAR MATEMATİĞU… AYİPTUR YAW!☺☺☺
Trabzonlu Temel’in sevgili torunu Eda’ya verilen ödev ile başı derttedir… İstanbul’a göç eden 

arkadaşı Niyazi’ye başına gelenleri yazar.

“Niyazicuğum. Hani benum kücuk torun var ya. Geçen akşam, geturdi odevini önume koydi. 

Bi yandan da ağlay. Zaten dertlerini hep bağa açar.

Dedi ki;

- “Habunlari anliyamadum. Yarin oğret-

men beni dövecek.”

Dedum ki; “Ağlama uşağum. Bunun içun 

oğretmen uşak dövmez. Şimdi oni çöze-

ruk.”

Ama ne mumkün Niyazi kardaşum.: Bi 

trenlan bi otobus ayni istasyondan kalk-
mişlar. Tren otobustan üçte bir daha hızli 

gidiy. Otobus iki yerde onbeşer dakka istirahat vermiş. Tiren da bi yerde durmiş, 20 dakka su 

almiş. Otobus saatte 60 kilometre gidiymiş. Tiren 5 saat sonra gideceği yere varmiş. Otobus 

ise ne vakit sonra oriye varacakmiş. Oğraştum yapamadum. Uşak da bi yandan ağlay. Der-

ken bobasi geldi. O da oğraşti çözemedi. Dedum oğa ki; “damat senun taniduğun tahsilli bi 

otobos şofori var ise oğa soralum. Belki o bilebilur. Yahutta sabah olsun da be uşaği şoforler 

cemiyetine götureyum. Onlar arasında belki tirenlan yariş etmiş bi şofor vardur da bize na-

sihat verur.”

Ha! Bu arada biz bi yandan da uşağa tireni tarif ediyruk. Tiren görmemiş ki… Ne anasi gör-

miş, ne bobasi. Ben da bi tek askerlukde Erzurum’dan Sivas’a gittiydum. Neysa kardaşum, o 

gece çok kizdum. Diyeceksun ki niye? La… Uşak daha incir ağacinlan duti ayiramay; mezgiti 

gösteriyrum, hamsi diy, yumurtanun fabrikada yapilduğuni sanay. Biz gelduk araba yarişti-

riyruk.

Ula, oriye otobos saatinde gitsa ne olur, geç gitsa ne olur? Gurbetten yolci mi bekliysun? 

Eğer varacaği saat onemliysa, edersun yazihaniye bi telefon, derler sağa otobosun ineceğu 

zamani. Habu kadarluk mesele içun sabiyi subyani niye telef edersunuz?

La…Uşaklarda şarki yok, türki yok, oyun yok; DAYAMİŞLAR MATEMATİĞU.

AYİPTUR YAW!...’’ ☺☺☺
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Matematikte zekâdan önce sabır gelir.
Cahit Arf



1.
bölüm

En uzun yolculuklara bile küçük bir adımla başlanır.

Açı Bilgisi



En yükseğe erişmek isterseniz, en aşağıdan başlayın. 

S.Pyrus

Yapabileceğini düşünen yapabilir, yapamayacağını düşünen yapamaz. Bu 
değişmez ve tartışılmaz bir kuraldır.

Pablo Picasso
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1. Bölüm 1. AntrenmanAçı Bilgisi

AÇI BİLGİSİ

= Açıortay Muhabbeti J

 

	 Adı	üstünde.	Açıyı	ortalayan,	yani	açının	ortasından	

çizilen	 şey.	 Mesela	 üstteki	 şekilde	 [BD,	 açıortaydır.	

AéBC	açısını	iki	eşit	parçaya	bölüyor.

	 2’ye	 bölme	 probleminiz	 yoksa	 sıkıntı	 yaşamazsınız	

bunda	J

	 Bir	de	açı	ölçüleri	aynı	ise	soruda	bu	açılar	aynı	şekil-

de	gösteriliyor.	

	 Mesela	üstte	  dir.

Örnek Soru
 

 

AéBC ile CéBD açılarının açıortayları arasındaki açı 
kaç derecedir?

  Çözüm:

Bunu	ben	çözeyim.	40°	lik	ve	50°	lik	açıları	ikiye	böle-
cek	şekilde	ortalarından	bir	çizgi	(yani	açıortaylarını)	
çizin.	Gerisi	kolay.

  

	 	 	 	 İstenen	KéBL	dir.

	 	 	 	 O	da	25°	+	20°	=	45°	dir

1. 

 AéBC ile DéBC açılarının açıortayları arasındaki açı 
kaç derecedir?

	 A)	20	 B)	25	 C)	30	 D)	35	 E)	40

2.

A

D
C

B
80° 60°

        AéBD ile DéBC açılarının açıortayları arasındaki açı 
kaç  derecedir?

	 A)	40	 B)	50	 C)	60	 D)	70	 E)	80

3.

100°
30°

A

DB

C

      

      AéBC ile DéBC açılarının açıortayları arasındaki açı 
kaç derecedir?

	 A)	45	 B)	50	 C)	55	 D)	60	 E)	65
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1. Bölüm Açı Bilgisi1. Antrenman

4.

 AéBC ile CéBD açılarının açıortayları arasındaki açı 
kaç derecedir?

	 A)	60	 B)	70	 C)	80	 D)	90	 E)	100

	 Aklınızda	olsun.	 	yerine	 	kullanılır.

	 Yani	90°	yazılmaz.	Şekli	görünce	anlamanız	lazım.	J

5. 

 AéBD ile DéBC açılarının açıortayları arasındaki açı 
kaç derecedir?

	 A)	45	 B)	80	 C)	55	 D)	60	 E)	65

 6.

         

20°

A

B

D

C

        AéBD ile DéBC açılarının açıortayları arasındaki açı 
kaç derecedir?

	 A)	35	 B)	40	 C)	50	 D)	55	 E)	65

Örnek Soru
 

 

AéBD ile CéBD açılarının açıortayları arasındaki açı 
kaç derecedir?

Çözüm:

20°
20°

20°60°

A

DB

C

m(AéBD)=80°+40°=120°	olur.

Kırmızı	 ile	çizdiğim	çizgi	AéBD		 	nin	açıortayıdır	yani	
120°	yi	ikiye	böler.

CéBD	nin   açıortayı	ise	yeşil	ile	çizdiğimdir	ve	40°	yi	
ikiye	böler.

Açıortaylar	arasındakı	açı	ise	kırmızı	ve	yeşil	çizgiler	
arasındaki	açıdır.Yani	20°+	20°	=	40°	olur.

      Aslında	 işiniz	 çok	 kolay	 yeter	 ki	 hangi	 açının	
açıortayını	 çizmeniz	 gerekiyor	 ona	 dikkat	 edin	
sonrada	 çizdiğiniz	 açıortaylar	 arasındaki	 açıyı	
toplayın

7.

       

70°
30°

A

C

B

D

      AéBC ile AéBD açılarının açıortayları arasındaki açı 
kaç derecedir?

	 A)	10	 B)	15	 C)	20	 D)	25	 E)	30

1-E 2-D 3-E 4-D 5-C 6-E 7-B


