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AÇILAR

AÇILARI SEMBOLLE GÖSTERME
Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir.

Şekildeki [DC ve [DE açıyı oluşturan ışınlardır.
Ortak nokta olan D noktası açının köşesidir.
Açılar sadece köşe noktası ile ya da köşe noktası ortada olacak şekilde üç noktayla adlandırılırlar.
Açı “ %  ” sembolü ile gösterilir.
Bu açının sembol ile gösterimi CDE\, DX veya EDC\ şeklindedir.

D

C E

1. Selin, doğru parçaları ve çember kullanarak defterine bir resim çizmiş ve bu resimdeki bazı açıların ölçülerinin 
belirtileceği kısımları şekildeki gibi renklendirmiştir. 

Buna göre aşağıda verilen renklerin karşısına bulundukları açıların sembolle gösterilişlerini yazınız.
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SARI

MOR

SİYAH

MAVİ

KIRMIZI

PEMBE

KAHVERENGİ
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EŞ AÇILAR

Verilen açıların kaç derece olduğunu ölçmemize yarayan araca açıölçer ya da iletki denir. Bir D açısının 
ölçüsü m( D ) ile gösterilir.

Ölçüleri aynı olan açılara eş açılar denir.

M

K

L 45º

S

P

R 45º m(KLM\) = M(PRS\)
olduğundan KLM ile PRS
açıları eştir.

2. Dört doğrunun bir noktada kesişmesiyle oluşan açılar ve bu açıların bazılarının ölçüleri aşağıdaki gibidir:

T H
L

M

N

P
R

S

s(SKT\) = 50c s(HKT) = 32c
s(HKL\) = 42c s(LKM) = 51c
s(MKN\) = 55c s(NKP) = 32c
S(PKR\) = 42c s(RKS) = 51c

AÇI ÇİFTİ AÇI ÇİFTİ

s(SKT\) ile s(HKT\)
s(SKT\) ile s(MKN\)
s(SKT\) ile s(HKM\)
s(SKP\) ile s(HKM\)

s(MKP\) ile s(MKS\)
s(PKT\) ile s(PKM\)
s(SKL\) ile s(MKR\ )
s(MKS\) ile s(LKR\)

Buna göre aşağıda verilen açı çiftlerinden ölçüsü aynı olanları “       ” ile belirleyiniz.

m

s

K
500

470

470
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Ölçüleri toplamı 90º olan açılara tümler açılar denir.

Ölçüleri toplamı 90º olan komşu açılara komşu tümler açılar denir.

Ölçüleri toplamı 180º olan açılara bütünler açılar denir.

Ölçüleri toplamı 180º olan komşu açılara komşu bütünler açılar denir.

Kesişen iki doğru ile oluşan açılardan komşu olmayanlarına ters açılar denir. Ters açıların ölçüleri birbirine 
eşittir.

Köşesi ve birer ışını ortak olan açılara komşu açılar denir. Aşağıdaki şekilde KAT\ ve TAP\ komşu açı-
lardır.

P

K

A
T

3. Yamaç paraşütünün uçuş sırasında gerginleşen ipleri üzerindeki bazı
noktalar şekildeki gibi işaretlenmiştir. İpler arasında kalan ve ikişerli 
olarak tabloda belirtilen açılardan, komşu açı olanları         ile belirleyiniz.

CAE ile DAE

CAD ile EDA

KML ile KMB

MBF ile FBG

FBG ile LBG

C

K
FE

D

G L

B

A

M
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4. Tablodaki görsellerin ters açı, bütünler açı ve tümler açılardan hangilerine örnek gösterilebileceğini bularak işaretleyiniz.

Ters Açı Bütünler Açı Tümler Açı

5. Aşağıdaki değirmende gösterilen noktaların hepsi O noktası ile doğrusal ve [BF] ile [HD] birbirine diktir.

Verilen bu noktalara göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanları “D” yanlış olanları “Y” ile belirleyiniz.

B

O

A
C

D

E
F

G

H

AOB\ ile BOC\ komşu açılardır.

AOH\ ile AOB\ komşu tümler açılardır.

COD\ ile COA\ bütünler açılardır.

AOC\ ile GOE\ ters açılardır.

DOE\ ile EOH\ bütünler açılardır.

COD\ ile GOF\ tümler açılardır.
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6. Bazı açılar ve bu açıların tümler ve bütünler açıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Yazılan bu açılara göre tabloda doğru olan bölümleri “D”, yanlış olan bölümleri “Y” ile belirleyiniz.

AÇI AÇININ TÜMLERİ AÇININ BÜTÜNLERİ DOĞRU / YANLIŞ

38º 52º 152º
77º 13º 103º
64º 26º 116º
15º 55º 165º

1

6

2

7

3

5

4

Soldan Sağa 

2. Açı ile açının iç bölgesi dışında kalan bölgeye açının ---- denir.
5. Açının kolları arasında kalan bölgeye açının ---- denir.
7. Bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına ---- denir.

Yukarıdan Aşağıya

1. Birer kenarı ortak olan açılara ---- denir.
3. Bir açının kolları arasındaki açıklığın sayısal değerine açının ---- denir.
4. Açıları ölçmeye yarayan alete ---- denir. Diğer adı da açıölçerdir.
6. Ölçüleri eşit olan açılara ---- denir.

7. Verilen bulmacayı aşağıdaki sorulara uygun olarak doldurunuz.
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Bu lambanın en açık konumunda oluşturduğu AOD açısının ölçüsü 135˚dir. 

Buna göre bu dört arkadaştan hangi ikisinin bulunduğu açılar, eş açı oluşturur?
A) Enise ve Nazan           B) Nazan ve Nihal                      C) Fatma ve Nihal                D) Fatma ve Nazan

Fatma

Enise

Nazan

Nihal
OKUL

Buna göre m(AOB) = m(BOC) ve m(COD) + m(BOC) = 85° ise m(COD) kaç derecedir?

A) 30    B) 35    C) 45    D) 50

8. Ali’nin çalışma masası için aldığı lambanın açılıp kapanırken bulunduğu konumlar aşağıdaki gibidir: 

9. Enise, Fatma, Nazan ve Nihal’in evleri ile okulun belli bir noktası arasında oluşturulan açılar kareli kâğıt üzerinde

şekildeki gibi gösterilmiştir.

A

B
C

D

O

1350

Şekilde verilen sehpanın ayak kısmında aşağıdaki açı çiftlerinden hangisi yoktur?

A) Komşu Açılar                  B) Ters Açılar                              C) Tümler Açılar                               D) Bütünler Açılar

10. 
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Buna göre yüzücünün hedeflediği doğrultunun sapma açısı kaç derecedir?

A) 15                           B) 25                           C) 115                                D) 125      

Doğru parçalarıyla oluşturulmuş yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangisi CAE ile komşu açı değildir?

A) BAC             B) EAG                 C) DAF               D) EAF 

B

C

D E

F

G

A

11. Şekildeki nehir kıyısında A noktasında bulunan bir yüzücü, bulunduğu nehir kıyısından en kısa mesafeyi kullanarak
şekildeki B noktasına ulaşmayı planlamaktadır.  Ancak akıntının etkisiyle yüzmeye başladığı kıyıyla 650 açı yapacak
şekilde C noktasına ulaşmıştır. 

12. 

Başlangıçta zemin çizgisine dik duran bu tahta bloğu, kendisine doğru çektiğinde bloğun kendi tarafına doğru 
düşmesini sağlayan oyuncu oyunu kazanmaktadır. 

Bloğun zemin çizgisiyle yaptığı iki açıdan herhangi biri, diğerinin 4 katı olduğunda sistem kilitlenmekte ve sonrasında 
tahta blok kendisini yavaşça yakın olduğu zemine bırakmaktadır.

Volkan ve Burhan bu oyuna başladığında oyunu Volkan’ın kazanması için tahta bloğun Burhan’ın tarafındaki 
zemin çizgisiyle yaptığı açı kaç derece olmalıdır?

A) 36                                B) 45                                                C) 135                                          D) 144

13. Bir parkta, ortasında hareket edebilen tahta blok ve ucunda 2 adet ip bulunan şekildeki gibi bir oyun sahası
bulunmaktadır. 
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ALAN ÖLÇME

PARALELKENARIN YÜKSEKLİĞİ VE ALANI 

Paralelkenarın bir köşesinden karşı kenarına çizilen dikmeye yükseklik denir. Yükseklik h harfi ile göste-
rilir.

Yüksekliğin çizildiği kenara taban denir. 

Paralelkenarın iki farklı tabanı ve iki farklı yüksekliği vardır.

Bir ABCD paralelkenarının alanını A(ABCD) şeklinde ifade edebiliriz.

Paralelkenarda karşılıklı kenarlar üzerinde bulunan herhangi iki nokta arası en kısa mesafe yüksekliktir ve 
bu mesafelerin uzunlukları birbirine eşittir. 

h h h h h h h
h

Paralelkenarın alanı, taban uzunluğu ile o tabana çizilen yüksekliğin çarpımına eşittir.

Alan = Taban . Yükseklik
        =  a.h

Alan = Taban . Yükseklik
        =  a.h

Taban=a

Yükseklik=h

Taban=a

Yükseklik=h
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Dik açılı üçgenlerde dik kenarlar aynı zamanda üçgenin yükseklikleridir.

Geniş açılı üçgenlerde çizilebilecek üç yükseklikten ikisi üçgenin dışında yer alır.

ÜÇGENİN YÜKSEKLİĞİ VE ALANI  

Dar açılı üçgenlerde çizilebilecek üç yükseklik de üçgenin içinde yer alır.

Üçgenin alanı, bir kenar uzunluğunun ve o kenara ait yüksekliğin uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. 

Üçgenin alanı =
Taban uzunluğu . Yükseklik

2

A

B CD

Dar açılı üçgen Dik açılı üçgen
K

L MH

Geniş açılı üçgen
A

K CB

A(ABC) = BC  .  AD
2 A(KLM) = LM  .  KH

2 A(ABC) = BC  .  AK
2

Dik açılı üçgenlerde alan, dik kenar çarpımlarının yarısına eşittir.

A

B C

a b A(ABC) = AB  .  AC
2

a . b
2=



12

2

1

3

4

7

8

5

6

Soldan Sağa
2) Karşılıklı kenarları eş ve paralel olan bir çokgendir.
5) Paralelkenarda iki farklı …………………. vardır.
6) Paralelkenarda köşegenler birbirini ………………
8) Bir……………… paralelkenarın alanını iki eş alana ayırır.

Yukarıdan Aşağıya
1) Paralelkenarın köşegen uzunlukları ……… uzunluktadır.
3) Paralelkenarın……………….. açıları ve kenarları eşittir.
4) Paralelkenarın çevresi ………………….  çevresi gibi hesaplanır.
7) Paralelkenarın iki …………… ve iki dar açısı vardır.

14. Verilen bulmacayı aşağıdaki sorulara uygun olarak doldurunuz.
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1 2

3
4 5

6

7 8

9 10

Bulduğunuz alanlar yukarıdaki tabloda harflerle eşleştirilmiştir. 

2 3 6 8 9 10 14 16 18 28

O R C T S A L A D N

Soru numaralarının cevapları olan harfleri aşağıdaki kutucuklara yazarak 2019 yılında çocukların severek 
izlediği sinema filminin ismini bulunuz.   

1 4 72 5 8 103 6 9

15. Kareli kâğıt üzerinde verilen üçgenlerin ve paralelkenarların alanlarını karelerden faydalanarak bulunuz.

K M

N

L

16. Noktalı kâğıt üzerine yerleştirilmiş çokgenler aşağıdaki gibidir.

Buna göre verilen K, L, M, N çokgenlerinin her birinin alanını birim kare cinsinden bulunuz.
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17. Aşağıdaki her kuş yuvasının çatı kısmı iki adet paralelkenardan oluşmaktadır. Verilen tabloda paralel kenarların
yükseklikleri yeşil ve mavi renkli, kenarları ise pembe ve sarı renkli doğru parçalarıyla gösterilmiştir.

İlker her bir çatıyı su geçirmeyen malzemeyle kaplayacaktır. 

Buna göre İlker'in bir paralelkenar için kaç santimetrekare malzeme kullanacağını ve verilmeyen uzunlukların 
kaç santimetre olacağını hesaplayarak tabloyu doldurunuz.

KUŞ YUVASI
Kullanılan 

Malzemenin 
Alanı

18 cm 15 cm 12 cm

15 cm 15 cm 9 cm

21 cm 9 cm 12 cm

10 cm 14 cm 5 cm

18. Berra , tabanı 10 cm ve bu tabana ait yüksekliği 6 cm olan üçgen şeklindeki aynaları aralarında boşluk kalmadan

birleştirerek görseldeki tasarımı yapmıştır.

6 cm

10 cm
 

Buna göre bu tasarımın kaplayacağı alan kaç santimetrekaredir?

A) 2160                            B) 1130                         C) 1080                               D) 960
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19. Paralelkenar şeklindeki eş tahta parçalarının  birleştirilmesiyle aşağıdaki gibi altıgen bir oyun alanı yapılması

planlanmaktadır.

Kullanılacak paralelkenarın kısa kenarı 15 santimetre ve uzun kenarına ait yüksekliği 13 santimetre olduğuna 
göre yapılacak oyun alanı kaç santimetrekaredir?

A) 1170                              B) 2340                               C) 4680                            D) 9360

20. 

h

a

Yukarıda verilen paralelkenarın kenar uzunluğu 3 katına ve bu kenara ait yüksekliği 2 katına çıkarılırsa alanı 
kaç katına çıkar?

A) 3                                    B) 5                                     C) 6                                    D) 8
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21. Şekilde gösterilen dikdörtgen trafik levhasının uzun kenarı 72 cm, kısa kenarı ise 26 cm’dir. Trafik levhasının uzun

kenarları 6 eş parçaya bölünerek siyah şeritler oluşturulmuştur. 

22. Murat, kırmızı renkli kâğıtlardan birbirine eş 10 tane üçgen keserek davulun orta kısmına şekildeki gibi yapıştırmıştır. 

26 cm

72 cm

Bir santimetrekare alanı siyaha boyamanın maliyeti 3 kuruş olduğuna göre, bu trafik levhasının siyah
bölümlerinden iki tanesinin boyasını tamamen yenilemek için kaç kuruşa ihtiyaç vardır?

A) 1872              B) 936                            C) 624                  D) 312

Her üçgenin yüksekliği 10 cm ve kullanılan toplam kağıdın alanı 300 cm2dir.
Buna göre üçgenlerden birinin yüksekliğine ait taban uzunluğu kaç santimetredir?

A) 3                                     B) 4                                     C) 5                                    D) 6

23. Kırkyama: Artan kumaş parçalarının birbirine dikilmesiyle minder yüzü, yatak örtüsü, battaniye vb. yapılmasını
sağlayan bir yöntemdir.

Görselde minderin kare şeklindeki tek yüzü üzerine eş paralelkenarlar yerleştirilerek oluşturulan kırkyama deseni 
verilmiştir. 
Buna göre desen için kullanılan bir paralelkenarın alanının, minderin tek yüzünün alanına oranı nedir?

A) 
                   

B)                   C)  
1
8

                       D)  
1
4

1
16

3
16
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24. Mehmet birbirine eş üçgenleri düzgün sekizgen oluşturacak şekilde birleştirerek çevresi 40 cm olan bir uçurtma
modeli yapmıştır. 

Oluşturduğu bu uçurtma modelini, bir kenarı 16 cm olan kare şeklindeki kutuya yerleştirebildiğine göre 
uçurtma modelinin alanı en fazla kaç santimetrekaredir?

A) 20                             B)  80                        C)  120                 D) 160

25.Nazlı Hanım, yapacağı doğum günü kutlaması için yüksekliği 10 cm ve alanı 40 cm2 olan üçgen şeklindeki

flamalardan 10 adet hazırlamıştır. 

Bu flamalar aralarında 5 cm uzaklık bırakarak verilen yüksekliğe ait tabanından bir ipe şekildeki gibi asmıştır. 
Flamaları duvara bağlayabilmek için de ipin her iki ucundan 7 cm pay bırakmıştır.

Buna göre Nazlı Hanım'ın bu iş için kullandığı ipin uzunluğu en az kaç santimetredir?

A) 99                             B) 104                                 C) 139                                          D) 144          

10 cm
5 cm
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26. Kenar uzunluğu a cm, bu kenarına ait yüksekliği h cm olan paralelkenarın alanı 40 br2dir. 

h

a

Bu paralelkenarda a ve h değerleri doğal sayı olduğuna göre a
h

 oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 
1

10
    B) 

2
5

    C) 
5
8

    D)
5
7

27. Bir kazayı aydınlatmak için olay yerine gelen Dedektif Çok Bilmiş, aşağıdaki tekerlek izlerini incelemiştir.

Yoldaki izlerden aracın tekerleğinde eş paralelkenar desenler ve bu desenlerin kısa kenarları arasında 5’er milimetrelik 
boşlukların olduğunu tespit etmiştir. Dedektif, araç tekerindeki paralelkenar deseninin kısa kenarının uzunluğunu 5 
mm ve alanını 475 mm2 olarak hesaplamıştır. 

Buna göre dedektifin aradığı araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

Tekerlek Genişliği Tekerlek Genişliği Tekerlek Genişliği Tekerlek Genişliği
185 mm 195 mm 205 mm 225 mm

Tekerlek
Genişliği
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28. Ali ve Hilal, görselde verilen desenin birbirine eş 8 tane paralelkenardan oluştuğunu fark etmiştir.
Bu süsleme üzerine birbirine dik olacak şekilde sarı ve mavi renkle gösterilen doğru parçalarını çizerek bu doğru
parçalarının boylarını ölçmüşlerdir.

Mavi renkli doğru parçasının uzunluğu 18 santimetre, sarı renkli doğru parçasının uzunluğu 26 santimetre 
olduğuna göre bu süslemenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 208                  B)  234                           C)  288                         D) 300 
 

29. Başak, üst yüzü dikdörtgen şeklinde olan hediye kutusunu süslemek için uzun kenarı  25 cm, uzun kenarına ait

yüksekliği ise 2 cm olan paralelkenar şeklindeki iki adet mavi şerit kullanmıştır. 

Buna göre Başak’ın kullandığı mavi şeritlerin toplam alanı kaç santimetrekaredir?

A) 25                B) 50                              C) 100                              D) 200

25 cm
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30. Şekildeki ABCD paralelkenarında; IBCI = 10 cm, IDCI = 15 cm ve IAEI=IEFI=IFBI‘dir.

31. Her karenin alanının 1 cm2 olduğu kareli zemine çizilen üçgen aşağıdaki gibidir:

A B

CD

E F

G
15 cm

10 cm

1

2

3

ABCD paralelkenarının uzun kenarına ait yükseklik 8 cm ve EFGD paralelkenar ise numaralandırılmış üç 
bölgenin alanları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1 40 cm2

2 40 cm2

3 40 cm2

1 20 cm2

2 40 cm2

3 60 cm2

1 50 cm2

2 50 cm2

3 50 cm2

1 20 cm2

2 20 cm2

3 80 cm2

A) B) C) D)

A

B C E

D

Bu üçgenin B noktası sabit kalmak koşuluyla A noktası D noktasına ve C noktası E noktasına taşınırsa 
üçgenin alanı nasıl değişir?

A) 6 cm2 azalır.           B) 6 cm2 artar.      C) 3 cm2 artar.        D) 3 cm2 azalır.
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32. Kareli kâğıda yerleştirilmiş kırmızı çerçeveli dikdörtgenin bazı parçaları kesilerek kalan kısmıyla aşağıdaki gibi bir

çam ağacı elde edilmiştir. 

33. Ecem, kareli desen kâğıdına aşağıdaki gibi yıldız motifi çizerek renklendirmiştir.

Bu çam ağacının kapladığı alan kaç birimkaredir? 

A) 66    B) 59    C) 47           D)  41

Ecem’in çizdiği motifin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 28                                  B) 24                                          C) 20                                          D) 16

1 cm

1 cm
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40 cm

50 cm
120 cm

110 cm

A

B C

D

E F

Buna göre yırtılan kısmın alanı kaç santimetrekaredir?

A) 6600                    B) 6500                 C) 5600               D) 5500

34. Ceren, kızına yapacağı okuma köşesi için bir çadır almıştır. Aşağıda çizimi verilen çadırı kurarken ABC

üçgeni ile DEF üçgeni arasında kalan kumaşı yanlışlıkla yırtmıştır. 

35. Dış kısmının eni 7 cm, boyu ise 17 cm olan dikdörtgen şeklindeki yeşil metal çerçevenin kalınlığı 0,5 cm’dir. 

Süzgeç elde edebilmek için bu çerçevenin içerisine yerleştirilen eş paralelkenar şeklindeki metal parçalar, yeşil 
çerçevenin iç kısmının uzun kenarını 16 eş parçaya ayırmıştır.

Buna göre şekilde mavi renk ile gösterilen su kanallarının yüzey alanı toplam kaç santimetrekaredir?

A) 119                                B) 59,5                                       C) 56                                                 D) 48

7 cm

17 cm
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36. Antik Mısır’da insanlar, tarlaların ve yapıların sınırlarını belirlerken dik üçgenlerden yararlanıyorlardı.
Tarlanın alanını ölçmek için önce tarlanın 90° olması gereken köşelerinden birinin yeri belirleniyordu. Sonra
bu köşenin bir tarafında 3 m, diğer tarafında 4 m uzunlukta ip olacak şekilde yerleşim yaparak dik köşenin
karşısına 5 m ip gelecek şekilde ipi ayarlıyorlardı. 90° olması gereken diğer köşeler için de bu işlemi
tekrarlıyorlardı.

Antik Mısırlı olan Bureb, Sabeg ve Vokasen eni 15 m ve boyu 20 m olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın alanını 
yukarıdaki yöntemi kullanarak ölçmüşlerdir.

Buna göre Bureb, Sabeg ve Vokasen belirtilen dikdörtgenin alanını ölçmek için kaç kez üçgen oluşturarak 
ölçüm yapmışlardır?

 A) 20                              B) 30                            C) 50                                   D) 60

Bu parkın        ’lik kısmının içinde birbirine eş ve paralelkenar şeklinde 8 adet araç park bölmesi bulunmaktadır.

Bir araç park bölmesinin genişliği en fazla 250 cm olacağına göre bu bölmelerin toplam alanı en fazla kaç
metrekaredir?

A) 80                                  B) 90                                          C) 100                                        D) 120

37. Dikdörtgen biçimindeki araç park yerinin uzunluğu 12 m olan kısa kenarları, kırmızı nokta ile işaretlenmiş yerlerden
şekildeki gibi üç eş parçaya ayrılmıştır. 

2
3



24

Kırmızı - beyaz kulvar işaretlerinin her birinin uzunluğu 50 m ve bir kulvarının genişliği 2,5 m olan bu havuzun 
tabanına renkli taşlar döşenecektir. 

Buna göre bu yüzme havuzunun tabanı için kaç metrekarelik taş satın almak gerekir?

A) 150                              B) 300                                   C) 625                                  D) 750

A

B

C

                     C) 1            D) 2

38. Bir spor salonun paralelkenar şeklindeki mini havuzunun kısa kenarları 5 eş parçaya ayrılarak giriş kısımları ve

kulvarları oluşturulmuştur.

39. Kenar uzunluğu 64 cm olan ve birbirine eş dört dikdörtgen parçalardan meydana gelen kare seramiğin üzerine

şekildeki gibi desenler yapılmıştır.

G
iri

ş

G
iriş

2,5 m

Bu desende, mavi eş paralelkenarlar ve yeşil eş üçgenler kullanılmıştır. Şekilde verilen IBCI uzunluğu IABI 
uzunluğunun iki katıdır. 

Buna göre desende bulunan mavi paralelkenarların toplam alanının yeşil üçgenlerin toplam alanına oranı
kaçtır?

1
2

2
3

A) B)
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1,5 cm

7 cm

Ali Bey 7 bölümden oluşan maket bıçağının ucunun iki bölümünü kırarak attığına göre attığı kısmın yüzey 
alanı kaç santimetrekaredir?

A) 1,5                                             B) 2                                        C) 3                                           D) 4,5

41. Siyah ray üzerinde hareketli bir nokta ve diğer kısımlarda sabitlenmiş iki noktanın bulunduğu bir düzenek şekilde

verilmiştir. 

Bu düzeneğin iç bölgesinin alanın nasıl değiştiğini görmek için ray sağa-sola hareket ettirilerek K, L, M, N durumlarını 
gösteren 4 farklı şekil oluşturulmuştur. 

Oluşan şekillerin alanlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Ray

Hareketli Nokta

Sabitlenmiş Nokta

A) K=L>M=N

B) K>L>M>N

C) K=L>M=N

D) K=L=M=N

40. Ali Bey’in kullandığı maket bıçağının eş bölmelere ayrılmış kısmının toplam uzunluğu 7 cm, maket

bıçağının genişliği ise 1,5 cm’dir.

A B C DK L M N
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Bu üçgenlerden her birinin tabanı 40 cm ve bu tabana ait yüksekliği 35 cm’dir. Yağmurda pencereden su girmiş ve 
şekilde görüldüğü gibi duvar kâğıdının koyu renkle belirtilmiş bölümleri zarar görmüştür.

Buna göre zarar gören üçgenleri tamamen yenilemek için kaç santimetrekare duvar kâğıdı gereklidir?

A) 2800                                 B) 4200                                      C) 5000                                        D) 5600

42. Sıla’nın odasında pencerenin olduğu duvar, şekildeki gibi eş üçgenlerden oluşan desenli duvar kâğıdı ile kaplıdır. 

35 cm
40 cm

Hatice Hanım, bu yemek masası için orta bölümü dikdörtgen ve uç kısımları yüksekliği 20 cm olan ikizkenar 
üçgenlerden oluşan bir kumaş keserek masa örtüsü yapmak istemektedir.

Bu masa örtüsü, şekildeki gibi masanın uzun kenarlarından 15’er cm içeride olduğuna ve üçgenlerin uç 
noktaları masanın kısa kenarına değdiğine göre masa örtüsünün alanı kaç santimetrekaredir?

A) 10800                                B) 9600                                   C) 8400                                             D) 7200
   

43. Hatice Hanım, kısa kenar uzunluğu 90 cm, uzun kenar uzunluğu ise 180 cm olan dikdörtgen biçiminde bir yemek

masası almıştır.

15 cm

15 cm

20 cm 20 cm 90 cm

180 cm
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Alan merdiveninin her basamağında alan ölçüleri verilmiştir. Ölçüleri birbirine dönüştürmek için kaç basa-
mak çıkıldığına ya da inildiğine dikkat edilmelidir.

Santimetrekare

Desimetrekare

Metrekare

Dekametrekare

Hektometrekare

Kilometrekare

Milimetrekare

x100

100

Büyük birimler küçük birimlere çevriliyorsa verilen sayı inilen her basamak için 100 ile çarpılır.

            1 cm2  =  100 mm2 
            1 m2    =  10 000 cm2
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Buna göre yapboz parçalarından birbiriyle eşleşenler çıkarıldığında geriye hangi parçalar kalır?

500 000 cm2

70 000 mm2

0,5 m2

500 dm2

900 km2

5 m2

9 hm2

5000 cm2

900 dam2

24 cm2

900 000 000 m2

2400 m2

70 dm2

50 m2

0,24 dm2

0,24 hm2

44. Aşağıdaki yapboz parçalarından üzerinde yazılan değerleri eşit olanlar eşleştirilecektir.
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45. Bade öğretmen, öğrencilerine ‘’45,7 dam2ye eşit olan alan ölçüleri söyleyiniz.’’ demiştir. Öğrencilerin verdikleri
cevaplar aşağıdaki gibidir.

0,457 hm2

4570 m2 0,00457 
km2

4 570 000 
cm2

Ada

Cemrenaz

Aymina

Öykü

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?
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46. Görselde, kenar uzunlukları 40 m ve 25 m olan dikdörtgen şeklindeki bir arsaya yapılması düşünülen sitenin planı
verilmiştir.

Bu plana göre aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz ve cevapların yanındaki harfleri soru numarasına 
göre sıralayarak şifreyi oluşturunuz.

Ev Ev

O
topark

O
topark

O
topark

O
topark

Ev

40 m

25 m

Ev

Site yapılacak arsanın alanı kaç dam2dir?

Bir ev ve evin otoparkı için ayrılan alan, tüm arsanın 
alanının %40’ı kadardır. Bir ev ve otopark için ayrılan 
toplam alan kaç m2dir?

Yeşil bölgelerin toplam alanı, tüm arsanın toplam ala-
nının % 42’si kadardır. Buna göre tüm yeşil bölgelerin 
alanı kaç dm2dir?

400-B

42000-A

10-E

1

2

3
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Buna göre bu model için ayrılması gereken alan en az kaç metrekaredir?

A) 0,32                           B) 0,36     C) 3,2                                    D) 320 

Düğmelerden kalan kare boşlukların bir kenarı 3 cm ve çekmecelerin ön yüzünün toplam alanı 96 dm2dir. 

Buna göre boyanan alan kaç milimetrekaredir?

A) 951 000                  B) 958 000                C) 962 000                   D)  969 000

47. Bir okulun zeminine, seksek oyununun çizildiği bir kaplama yerleştirilecektir. Birbirine eş karelerden oluşan
aşağıdaki seksek modelinin çevresi 360 cm'dir. 

48. Görseldeki dolabını yenilemek isteyen Müberra Hanım, dolabın çekmecelerinin ön yüzünü tek renk boyamaya
karar vererek çekmecelerin düğmelerini sökmüştür.
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100 dm2180 dm2 100 dm2

Bu odanın ortasındaki sehpaların 8 adet ayağının her birinin zeminde kapladığı alan 25 santimetrekaredir. 

Koltuklar zemine boşluksuz yerleştiğine göre eşyalardan geriye kalan alan kaç desimetrekaredir?

A) 1438    B)  1440                            C)  1454                                         D)  1480 

Şenay Hanım'ın internet sitesinde beğendiği halıların bazılarının kenar uzunlukları, bazılarının ise alan değerleri 
görsellerde verilmiştir. 

Buna göre Şenay Hanım istediği ölçüye uyan hangi halıları tercih edebilir?

A) Yalnız I.                            B) I ve II.                                    C) II ve III.                        D) I, II ve III.
  

I.

80 cm 1,8 mAlan= 25600 cm2

120 cm 1,75 m

II. III.

49. Zemin alanı 18,2 metrekare olan oturma odasındaki eşyaların zeminde kapladıkları alanlar aşağıdaki gibidir:

50. Şenay Hanım, bir halı mağazasının internet sitesinden beğendiği dikdörtgen şeklindeki üç halıdan birini almak
istemektedir. Ancak odasının ölçüsünü dikkate aldığında alacağı halının alanının 3 metrekareden fazla olmaması
gerekmektedir.
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Meyve ve sebze ekimi için ayrılan alanlar şöyledir:
Çilek: 1 800 000 cm2

Havuç: 175 m2

Enginar: 2 dam2

Biber: 15 000 dm2

Domates: 123 000 000 mm2

Buna göre ürünler için bahçede ayrılan alanların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) Çilek < Havuç < Enginar  < Biber < Domates

B) Enginar < Havuç < Biber < Çilek < Domates

C) Domates < Çilek < Biber < Havuç < Enginar

D) Domates < Biber < Havuç < Çilek < Enginar

51. Fatih amca bahçesine çeşitli sebze ve meyveler ekmeye karar vermiştir.

10 cm

  1400 mm

  1700 mm

10 cm

Dikdörtgen şeklindeki reklam panosunun kısa kenarının uzunluğu 1400 mm, uzun kenarının uzunluğu ise 1700 
mm‘dir. Afişler yapıştırıldığında reklam panosunun bir kenarıyla afişin bir kenarı arasında 10’ar cm genişliğinde 
boşluklar kalmıştır.

Bu afişten 100 tane basılması için kullanılacak kâğıdın toplam alanı kaç metrekaredir?

A) 180                                        B)  208                                   C)  18000                               D) 20800

52. Bir ilçe belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları için dikdörtgen şeklinde
afişler hazırlatmıştır.
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11 mm

15 mm
Buna göre Micro SD’nin yerleşebildiği en küçük dikdörtgenin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

A) 165        B) 16,5               C) 1,65                                   D) 0,165

53. Şekilde gösterilen ve Micro SD adı verilen kartlar 11 mm × 15 mm ölçülerindeki dikdörtgen yuvaya yerleşebilen
hafıza kartlarıdır. 

Ela, üçgen şekli verdiği patatesin üst yüzeyini boyayarak milimetrik kâğıt üzerine baskı yapmıştır. 

Buna göre şekildeki milimetrik kâğıt üzerinde oluşan boyalı kısmın alanı kaç santimetrekare olur? 

A) 5,4                                   B) 10,8                                      C) 54                                      D) 108

54. Milimetrik Kâğıt: Kenar uzunluğu 1 mm olan karelere bölünmüş kâğıt çeşididir.

Buna göre Emin Bey’in banyo zeminini tamamen döşemek için en az  kaç adet karoya ihtiyacı vardır?  

A) 20                                  B) 40                                C) 200                 D) 400                     

Alan= 4 m2

Zemin Karosu

10 cm

55. Emin Bey, taban alanı 4 m2 olan banyosunun zeminini kaplamak için kenar uzunluğu 10 cm olan kare şeklinde
karoları aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirecektir.

10 mm

10
 m

m
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56. İstanbul’daki saraylardan dört tanesinin alanı görselde verildiği gibidir.

Dolmabahçe Sarayı'nın Alanı = 110 000 m2

Çırağan Sarayı'nın Alanı = 77 000 000 000 mm2

Topkapı Sarayı'nın Alanı = 8 hm2

Beylerbeyi Sarayı'nın Alanı = 30 dam2

Buna göre en büyük ve en küçük alana sahip olan saraylar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Alanı En Büyük Olan     Alanı En Küçük Olan             

A) Çırağan Sarayı Beylerbeyi Sarayı

B) Çırağan Sarayı Topkapı Sarayı

C) Dolmabahçe Sarayı Beylerbeyi Sarayı

D) Dolmabahçe Sarayı Topkapı Sarayı



36

ARAZİ ÖLÇME BİRİMLERİ

Bahçe, tarla, arsa gibi yerlerin alanını ölçmek için arazi ölçme birimleri olan ar, dekar(dönüm) ve hektar 
kullanılır. Arazi ölçmede temel birim olarak ar kullanılır. Alan ölçü birimleri ile arazi ölçü birimleri arasında 
ilişki kurulabilir.  

1 ar = 100 m²                    1 dekar = 1000 m²                  1 hektar = 10 000 m²

57. Aşağıdaki her bir şeklin en üst basamakta bulunan dairesinden başlayıp, her alt basamağa geçişte
kendisine eşit olan değerin bulunduğu dairesinden devam ederek çıkışlara ulaşınız.

1000000 
cm2

10 m2

100000000 
mm2

1 dam2

100 m2

1000 mm2

1000 dam2

1000 mm2

10 dam2100 dam2

1. 
Çıkış

2. 
Çıkış

3. 
Çıkış

4. 
Çıkış

40000000000 
cm2

4000000 m2

400 a

4 daa

40000 m2

4000 a

400 daa

40000 a

40 daa4000 daa

1. 
Çıkış

2. 
Çıkış

3. 
Çıkış

4. 
Çıkış

300000 m2

3000 a

30 daa

300 ha

30000 a

3000 daa

3000 ha

300 daa

3 ha30 ha

1. 
Çıkış

2. 
Çıkış

3. 
Çıkış

4. 
Çıkış

7000000 
cm2

70000000 
mm2

700000 m2

7000 a

700000000 
mm2

700 m2

7 a

7000 m2

70 a700 a

1. 
Çıkış

2. 
Çıkış

3. 
Çıkış

4. 
Çıkış
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58. Resimlerde görülen alanların ölçümlerinde kullanılabilecek alan - arazi birimlerinden en uygun olanları
altlarındaki kutucuklara yazınız.

Metrekare

Kilometrekare Santimetrekare Dönüm

Milimetrekare Hektar

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

Ülkemizdeki Ormanlık Alanlar Evimizin Tabanı Ders Kitabımızın Yüzeyi

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

Kareli Defterimizin Bir Karesi Van Gölü'nün Yüzeyi Ali Dayı'nın Tarlası
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59. Uluslararası maçlarda kullanılan dikdörtgen şeklindeki bir futbol sahasının boy uzunluğu 110 metre, genişliği ise 75
metredir. 

Buna göre bu futbol sahasının alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 82,5 m2   B) 825 ar   C) 8,25 da   D) 0,825 km2

 

Her bir zeytin ağacı için 120 000 cm2 alana ihtiyaç olduğuna göre araziye en fazla kaç tane zeytin ağacı di-
kilebilir?

A) 1660   B) 1560                   C) 166                   D) 156

60. 20 dönüm arazisi olan Serkan, arazinin 80 m2lik bölümüne bir ev yaptıracaktır ve arazinin  geriye  kalan kısmına da
zeytin ağaçları dikecektir. 
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Bu dikdörtgen şeklindeki maden ocağı arazisinin kısa kenar uzunluğu 300 m ve uzun kenar uzunluğu 650 m'dir.

Buna göre maden çalışması yapılabilecek alan kaç hektardır?

A) 17,3                                      B) 17,5                                       C) 19,3                                       D) 19,5

300 m

650 m

Akarsu

61. İbrahim Bey’in ruhsatını almak istediği maden ocağı arazisinin içerisinden bir akarsu geçmektedir. Bu nedenle
akarsuyu da içine alan 2 dönümlük alanda maden çalışması yapılamayacaktır.

Bir şehir planında 10 dönümlük parselin 1500 metrekarelik bölümüne sosyal tesis, 3750 metrekarelik bölümüne ise 
spor tesisleri yapılacaktır. 

Parselin geriye kalan bölümü yeşil alan olarak düzenleneceğine göre yeşil alan olarak düzenlenecek bölüm 
kaç dönümdür?

A) 3,125                     B) 3,5                 C) 4,75                 D) 5,25

62. Sınırları haritalarda belirlenmiş olan arazi parçalarına “parsel” denilmektedir.

63. Bursa’da ormanlık bölgede çıkan yangında 36 hektarlık  ağaçlık alan yok olmuştur. 

Yangın sonrası yanan bölgede her 10 metrekarelik alana bir fidan dikilerek ağaçlandırma çalışması yapılmış ve 
bölge tekrar yeşil alana dönüştürülmüştür.
Yapılan ağaçlandırma çalışmasında toplam kaç fidan dikilmiştir?

A) 360                               B) 3600                       C) 36 000                               D) 360 000  



40

ARSA

YOL80 m

50 m 125 m

ARSA

Bir dönüm fiyatları eşit olan bu iki arsa için toplamda 300 000 lira ödeyen Mustafa Bey, her bir dönüm için 
kaç lira ödemiştir?

A) 1500                      B) 2500                       C) 12 000                     D) 25 000

A B

150 cm

50 cm

Bu levhanın ortasından şekildeki gibi bir çizgi çizildiğinde levhayı iki eş parçaya ayırdığına göre, A ve B ile 
gösterilen mavi ve yeşil bölgelerin alanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

A) A = B            B)  A < B        C)  A = 2B     D)  A  > B

64. Mustafa Bey, dik kenar uzunlukları 80 m ve 50 m olan dik üçgen şeklindeki arsa ile tabanı 125 m ve bu tabana ait
yüksekliği 80 m olan paralelkenar şeklindeki arsaları satın almıştır.

65. Aşağıdaki keskin viraj levhasının deseni oluşturulurken kenar uzunlukları 50 cm ve 150 cm olan dikdörtgenin
uzun kenarları 6 eş parçaya bölünmüştür. 
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20 cm

12 cm

Cüzdanın Kapağı
 (İkizkenar Üçgen)

8 cm 18 cm

12
 cm

Ütünün tabanı, kenarları 12 cm ve 18 cm olan dikdörtgen ile tabanı 12 cm ve bu tabana ait yüksekliği 8 cm olan 
üçgenden oluşmaktadır.

Buna göre kumaşın, ütü izi dışında kalan bölgesinin alanı kaç desimetrekaredir?

A) 197,36        B) 196,88              C) 177,36                 D) 176,88

66. Deri cüzdan üretimi yapan bir firma; cüzdanın alt kısmı için kenar uzunlukları 20 cm ve 12 cm olan bir dikdörtgen,
kapak kısmı için ise taban uzunluğu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğuna eşit olan ikizkenar üçgen şeklinde parça-
lar kullanmaktadır. 

67. Ayfer öğretmen, eni 1 metre ve boyu 2 metre olan dikdörtgen şeklindeki kumaşı ütülerken kumaş üzerinde ütünün
tabanının izi kalmıştır.

Cüzdanın kapak kısmında bulunan üçgenin alanının, dikdörtgen olan kısmın alanına oranı       olduğuna göre 
üçgen kapağın tabanına ait yüksekliği kaç santimetredir? 

A) 6                          B) 8                          C) 9                          D) 12  

3
1
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A

B C

D

EF

G K

L

H

Bu modelde DEFG paralelkenar,
[AB]       [BC],
[BC] // [GD],
[AB] = [BK] = [KL] = 6 cm,
[BC] = 3 cm,
[FE] = 12 cm ve
[DH] = 16 cm'dir. 

Buna göre kayık modelinin kapladığı alan kaç santimetrekaredir?

A) 93                       B)  95                     C)  102                       D)  105 

=

68. Salih şekildeki gibi çokgenler kullanarak bir kayık modeli oluşturmuştur.

 
Pembe bandın, kutunun üst yüzeyinin kenarlarına gelen kısımlarının uzunlukları şekilde verildiğine göre 
kullanılan pembe bandın alanı kaç santimetrekaredir? 

A) 60                         B)  68                       C)  72                         D)  144 

69. Yüsra, arkadaşına aldığı hediyeyi dikdörtgen şeklindeki üst yüzeyinin uzunlukları 12 cm ve 24 cm olan kutuya
yerleştirmiştir. Süsleme için kullandığı pembe bandı şekildeki gibi kutunun üst yüzeyine yapıştırmıştır.  

12 cm

24 cm

2 cm 2 c
m

2 cm
2 c

m
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70. Ali, odasının iki duvarını süslemek için şekilde ölçüleri verilen dikdörtgen biçimindeki desenli duvar kâğıdını 
kullanacaktır. Ali, bu duvar kâğıtlarının kısa kenarlarını aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek odasının iki duva-
rına uçtan uca tek sıra hâlinde yerleştirecektir.                                                                                                     

20 cm

Orta Nokta
120 cm

40 cm

10
 c

m

Her bir duvar için kullanılan duvar kâğıdının uzun kenarları toplamı 360 cm olduğuna göre kullanılan tüm 
duvar kâğıdındaki paralelkenarların toplam alanı kaç metrekaredir?

A) 2,16                                         B) 2,44                                        C) 3                                       D) 3,08

Şekil-1’de verilen A ve B bölgeleri ikizkenar dik üçgen olduğuna göre Şekil-1’de verilen toplam alan kaç 
santimetrekaredir?

A) 162                                       B) 184                                          C) 220                                     D) 228

71. Gürhan öğretmen, öğrencileriyle birlikte origami etkinliğinde aşağıda verilen  kedi figürünü yapmıştır. Yaptıkları
kedi figürünün kulakları haricindeki bölümlerine ait bazı uzunluklar ve açılar Şekil-1’de verilmiştir.

A B
6 cm

8 cm

10 cm

           Şekil-1
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Kareli kâğıttaki her birim gerçekte 6 metreye karşılık geldiğine göre Ali Bey’in başvurusunda hesapladığı 
alan kaç metrekaredir?

A) 360                                           B) 372                                            C) 396                                         D) 432 

Ev 6 m

72. Hobi bahçesine bir bağ evi yapmayı planlayan İhsan Bey, gerekli izinleri alabilmek için bahçenin ve evin küçültülmüş
planını şekildeki gibi kareli kâğıda çizerek başvurusunu yapmıştır. Başvuruda, evin dışında kalan yeşil renkli bölge-
nin gerçek alanının hesaplanması istenmiştir. 
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1.

2.

3.

4. Makas       : Ters açı-Bütünler açı 
 Merdiven  : Bütünler açı 
 Elmas       : Bütünler açı-Ters açı 
 Ekran        : Bütünler açı-Tümler açı

5. D-Y-Y-Y-D-D
6. Y-D-D-Y
7. 1-)  KOMŞU AÇI
 2-)  DIŞ BÖLGESİ
 3-)  ÖLÇÜSÜ
 4-)  İLETKİ
 5-)  İÇ BÖLGESİ
 6-)  EŞ AÇILAR
 7-)  AÇIORTAY

8. B
9. C
10. C
11. B
12. C
13. D
14. 2- paralelkenar
 5- yükseklik
 6- ortalar
 8- köşegen
 1- farklı
 3- karşılıklı 
 4- dikdörtgenin
 7- geniş

15. Can Dostlar

16. K:12
 L: 6
 M:12
 N: 9

17. 1- 10 ve 180 
 2-  9 ve 135 
 3- 28 ve 252 
 4- 7 ve 70
18. C
19. D
20. C

SARI

MOR

SİYAH

MAVİ

KIRMIZI

PEMBE

KAHVERENGİ

GSH

FED

EAC

AEF

ACS

BAE

HSK

AÇI ÇİFTİ

s(SKT\) ile s(HKT\)
s(SKT\) ile s(MKN\)
s(SKT\) ile s(HKM\)
s(SKP\) ile s(HKM\)
s(MKP\) ile s(MKS\)
s(PKT\) ile s(PKM\)
s(SKL\) ile s(MKR\ )
s(MKS\) ile s(LKR\)

CAE ile DAE

CAD ile EDA

KML ile KMB

MBF ile FBG

FBG ile LBG
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21. A
22. D
23. B
24. D
25. C
26. D
27. B
28. C
29. C
30. B
31. D
32. B
33. D
34. C
35. D
36. C
37. A
38. C
39. D
40. C
41. D
42. D
43. B
44. 70 dm2 - 70000 mm2 
45. Ada, Cemrenaz, Öykü
46. EBA
47. A
48. A
49. A
50. B
51. D
52. A
53. C
54. A
55. D
56. C
57. 3. Çıkış - 4. Çıkış
 1. Çıkış - 1. Çıkış
58. Hektar - Metrekare - Santimetrekare
 Milimetrekare - Kilometrekare – Dönüm
59. C
60. A
61. C
62. C
63. C
64. D
65. A
66. B

67. A
68. A
69. B
70. A
71. B
72. A


