
 

5.ÜNİTE sonu Test Soruları 

(Sayfa 142-147’de verilen 33 Test sorusunun sayfa 205-212’de Doğru 

Cevapları ile Açıklamalı çözümleri verilmiştir.) 

5. Ünite; Dik Piramidin yüzey Alanını, hacmini hesaplama(114), Dik Dairesel koninin yüzey Alanı(117), 

Kürenin yüzey alanının hesabı(120), Dik piramidin Hacmi(125), Dik dairesel Koninin Hacmi(128), Kürenin 

Hacmi(132), İzdüşümü ve Çok yüzlüler(136), Perspektif çizimi(136), Bir nokta ve iki nokta perspektifinin 

çizimi (137), Çok yüzlüler ve ara kesitleri(138), 5.Ünite SBS TEST Soruları (142, çözümleri 205),   

 

240 sayfalık  SBS Matematik Testleri  kitabında   Deneme Test sorularının 

doğru cevapları ile Açıklamalı çözümleri bulunmaktadır.  Ayrıca her Ünite 
sonunda verilen Konu Test sorularının doğru cevapları ile Açıklamalı 
çözümleri kitabın sonunda  verilmiştir. SBS Davranış puanı iptal edildiğinden 
okul başarı puanınız 125’ten 132 ‘ye çıkarılmıştır. Test kitabı Okula yardımcı 
ve SBS’yi kazandıracak şekilde yazılmıştır.  Davranış puanı Danıştay tarafından 
iptal edildiğinden SBS puanının Sınıf Puanına katkısı  350’den 368’e çıkmış 
bulunmaktadır.  Kitap 6 Ders Ünitesinden oluşmaktadır.  240 sayfalık 
elektronik ortamdaki kitabın  tamamını okumak isterseniz kitabı tanıtım 
amacı ile tanıtım kampanyası olarak   sembolik bir ücrete 1TL’ye tüm kitabı 
okuyabiliriniz.  Parayı yazar Kemal Türkeli’ye aşağıdaki yollardan istediğiniz 
biri ile yolladıktan sonra hangi tarihte  nereye 1TL’yi yolladığınızı isminizi 
,soyadınızı,  okuduğunuz okulun adını,  SBS puanınızı takip edebilmemiz için 
TC Numaranızı(TC Numaranızı  yazmak mecburi değildir sonuçlar 
açıklandığında  MEB sitesinden Matematik doğru ve yanlışlarınızı öğrenmek 
için yararlanacağım. Ayrıca adaylara Tercih sıralaması örneklerini  sitemden 
yayınlayacağım veya e-mail olarak size tercih önerisi yollayacağım) hangi ilde 
hangi  ilçede yaşadığınızı,  hangi Anadolu Lisesini kazanmak istediğinizi , ilerde 
Üniversitede hangi bölümü okumayı hedeflediğinizi, hangi mesleği hedef 
olarak seçtiğinizi kemal_turkeli@yahoo.com (0536.5118400) adresime 
yazınız.ve  e-mail adresinizi bize yazınız.  

 Elektronik ortamdaki Test ÖĞRETMEN KİTAP  ya   e-mail olarak  adresinize 
gönderilecek veya size verilen şifre ile sitemizden (www.kemalturkeli.com) 
elektronik ortamda  kitabınızı okuyabileceksiniz. 
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31.


7 küp flekildeki gibi yerlefltirilmifltir. Seçeneklerden
hangisi oluflturulan yap›n›n herhangi bir yönden
görünümünün çizimi olamaz?


A) B)


C) D)


30. Ön yüzü ile alt taban› görünecek biçimde
kutuya (dikdörtgenler prizmas›) sa¤ alttan bak›lmak-
tad›r. Kutuyu uçan bir uça¤a benzetebilirsiniz. ABCD
ön yüzü çizimin yap›ld›¤› ka¤›t düzlemine paraleldir.


Afla¤›daki ifadelerden (aç›k önermelerden) hangisi
yanl›flt›r?


fiekilde sa¤ alttan bak›ld›¤›ndaki görünüme göre
perspektif çizimi yap›lm›flt›r.


A) Kutunun ön yüzü, resmin (çizginin) düzlemine
paralel olan perspektif çizimin tipine “Bir Nokta
Perspektifi” denir.


B) fiekildeki perspektif çizim tipine “‹ki Nokta
Perspektifi” ad› verilir.


C) Kutu sa¤dan gözlendi¤inde kaybolunan nokta


(X) ufuk çizgisinin (YX do¤rusu) üzerindedir.


D) BE ve CG ›fl›nlar› gözümüzden uzaklaflt›kça


birlefliyorlarm›fl (X) gibi görünürler bunlara “kaybo-


lunan do¤rular” denir.


12. Taban yar›çap› 6 cm, yüksekli¤i 8 cm olan
dik koninin içine taban›na ve yan yüzlerine te¤et
olacak flekilde bir küre yerlefltiriliyor. Koni ile küre
aras›nda kalan bofllu¤un hacmi kaç cm3 tür.  (π = 3)


A) 150 cm3


B) 160 cm3


C) 170 cm3


D) 180 cm3


13. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n ayr›tlar› 3, 4,


12 ile orant›l›d›r.         =         =         Bu dikdörtgenler


prizmas›n›n cisim köflegeni 26 cm ise bütün alan›
kaç cm2 dir?


A) 384 cm2 B) 576 cm2


C) 768 cm2 D) 816 cm2


14. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n a, b, c boyutlar›


aras›nda        +        +        =          ba¤›nt›s› vard›r.


Bu prizman›n hacmi 30 cm3 ise bütün alan› kaç cm2


dir?


A) 31 cm2 B) 62 cm2


C) 93 cm2 D) 60 cm2


15. Dik dikdörtgen piramidin yüksekli¤i
ITHI = 12 cm’dir. IABI = a = 18 cm,
IBCI = b = 10 cm ise hangi seçenekteki önerme


yanl›flt›r?


A) Dik piramidin toplam alan› 554 cm2 dir.
B) Dik piramidin yanal alan› 384 cm2 dir.
C) ITEI = 13 cm’dir.
D) ITFI = 15 cm’dir.


1. Ayr›tlar› a = 10 cm, b = 5 cm, c = 20 cm olan
dikdörtgenler prizmas› fleklindeki içi bofl bir kaba bir
musluktan dakikada 25 cm3 su ak›t›yoruz. t = 30
dakikada kab›n bofl k›sm›n›n hacmi kaç cm3


olacakt›r?


A) 350 cm3 B) 300 cm3


C) 250 cm3 D) 200 cm3


2. Yar›çap› 5 cm olan silindir fleklindeki bir kapta
h = 15 cm yüksekli¤inde su vard›r. Silindir fleklindeki
kapta bulunan suyun tamam› taban›n›n bir kenar›n›n
uzunlu¤u a = 5 cm olan kare dik prizmaya boflalt›l›rsa
suyun yüksekli¤i kaç cm olur? (π = 3)


A) 48 cm        B) 45 cm
C) 39 cm D) 33 cm


3. Ayr›tlar› 2, 3, 5 ile do¤ru orant›l› olan


 =        =         bir dikdörtgenler prizmas›n›n bütün


alan› 248 cm2’dir. Bu dik prizman›n yar›s›n›n hacmi
kaç cm3 tür?


A) 120 cm3 B) 125 cm3


C) 130 cm3 D) 135 cm3


4. Bir dik piramidin hacmi 400 cm3, yüksekli¤i
ise h = 12 cm’dir. Bu dik kare piramidin toplam alan›
kaç cm2 dir?


A) 230 cm2


B) 360 cm2


C) 425 cm2


D) 460 cm2


5. Yüksekli¤i 8 cm olan bir kare dik prizman›n
hacmi 384 cm3, bütün alan› 384 cm2 ise bir yanal
yüzünün yüksekli¤i kaç cm’dir?


A) 14 B) 12 C) 10 D) 8


6. Bir dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t›n›n uzunlu¤u 4 cm, yüksekli¤i ise 2 cm olarak
biliniyor. Bu dik alt›gen piramitle ilgili hangi seçenekte
verilen bilgi yanl›flt›r?


A) Hacmi 16    3 cm3 tür.


B) Bütün alan› 48 + 24    3 cm2 dir.


C) Yanal yüz yüksekligi 4 cm dir


D) Yanal yüzlerin toplam alan› 42 cm2 dir.


7. Çap› 6 cm olan küre fleklindeki bir dondurma
topu taban çap› 6 cm yüksekli¤i 12 cm olan bir
külaha flekildeki gibi konuyor. fiayet dondurman›n
hepsi hiç yenmeden erirse hangi seçenekteki durum
gerçekleflir. (π = 3)


A) Eriyen dondurma taflacakt›r. Taflan s›v›n›n
hacmi 6cm3 tür.


B) Eriyen dondurman›n 3 cm3 lük k›sm› taflacakt›r.


C) Eriyen dondurman›n hacmi külaha eflit oldu-
¤undan taflma gözlenmez.


D) Eriyen dondurma taflmaz, külahta 6 cm3 daha
boflluk kal›r.


8. [OA] do¤ru parças› O (0,0) ve (12,5) nokta-
lar›n›n birlefltirilmesiyle oluflmufltur. [OA] do¤ru parça-
s› x ekseni etraf›nda α aç›s› sabit olacak flekilde 360°


döndürülüyor. (OAH düzlemi döndürülüyor diye dü-
flünün). Oluflan hayali koninin ayn›s› bir marangoza
tahtadan yapt›r›l›yor. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?
(π = 3)


Do¤ru cevaplar›, aç›klamal› çözümleri 205. sayfadad›r.
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20.


s (BAC) = s (ACD) = 90°,
IABI = 5 cm
IACI = 3 cm,
ICDI = 2 cm


fiekil O merkezli 3 cm yar›çapl› çeyrek bir daire
ile bir dikdörtgenden oluflturulmufltur.


Kapal› bölgeyi AB kenar› etraf›nda 360° dön-
dürdü¤ümüzde oluflan cisim ile ilgili hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yar›m kürenin alan› 54 cm2 dir.


B) Silindirin yanal alan› 36 cm2 dir


C) Cismin hacmi 108 cm3 tür.


D) Cismin toplam alan› 81 cm2 dir.


21. fiekilde r = IOAI = 3 cm olan geometrik cisim-
de dik koninin taban› ile kürenin en büyük dairesi
ayn›d›r. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


IOTI = 4 cm’dir. (π = 3)


A) Tabanlar› çak›fl›k dik koni ile yar›m küreden
oluflturulan cismin toplam alan› 99 cm2 dir.


B) Cismin hacmi 90 cm3 tür.


C) Cismin iki farkl› yüzü vard›r.


D) Dik koninin yanal yüzeyini oluflturan sektör
yay›n›n uzunlu¤u, koninin taban›ndaki çemberin çevre
uzunlu¤unun 2 kat›na eflittir.
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22. Yüksekli¤i 12 cm, taban yar›çap› 5 cm olan
ITOI ekseni boyunca kesilerek oluflturulan üçte bir
koni ile ilgili hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


s(AOB) = 120°
ITOI = 12 cm
IOAI = IOBI = r = 5 cm
s(ACB) = 120° olup daire kesmesi üçte bir ko-


ninin taban›d›r. (π = 3 al›n›z)


A) Üçte bir koninin yüzey alan› 90 cm2 dir.


B) Üçtebir koninin hacmi 100 cm3 tür.


C) Dik koninin ana do¤rusunun uzunlu¤u ayn›


zamanda koninin yüksekli¤i olup 12 cm’dir.


D) Kesik dik dairesel koninin yanal alan›n› olufl-


turan daire diliminin yay uzunlu¤u 10 cm’dir.


23. Bir kürenin içine taban alan› 48 cm2 yüksekli¤i
6 cm olan bir silindir yerlefltiriliyor. Silindirin taban
dairesinin çevresi küre yüzeyi üzerinde oldu¤una


göre kürenin alan› kaç cm2 dir? (π = 3 al›n›z)


A) 144 B) 300 C) 96 D) 216


24. Taban› dikdörtgen fleklinde olan piramidin
taban ayr›tlar›n›n uzunluklar›  IABI=6 cm, IBCI=2 cm
dir. Piramidin yüksekli¤i ITHI = 4 cm ise dik piramitle
ilgili hangi ifade  yanl›flt›r? (π = 3 al›n›z)


A) fiekildeki piramidin hacmi 16 cm3 tür.


B) fiekildeki piramidin toplam alan›


22+6    17 ⋲ 46,7 cm2 dir


C) fiekildeki piramidin yanal alan› 


10+6    17 ⋲ 34,7 cm2 dir


D) fiekildeki piramidin ayr›tlar›n›n uzunluklar› 


toplam› 8 + 4    26 cm’dir.


25. Yüksekli¤i 10 cm olan bir silindir alt ve üst
tabanlar›na dik taban merkezinden geçen bir düzlemle
kesildi¤inde silindirin ara kesiti kare oluyor. Oluflan
yar›m silindirlerden birinin toplam alan› kaç cm2 dir?
(π = 3)


A) 325 B) 250 C) 225 D) 475


26. Afla¤›dakilerden hangisi platonik (Platonic)
bir cisim de¤ildir?


A) Tetrahedron (4 yüzlü) 
B) Kare piramit
C) Hexahedron (Küp veya 6 yüzlü)


D) Octa hedron (8 yüzlü)


27. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Piramit bir düzlemle kesildi¤inde gene bir çok
yüzlü elde edilir.


B) Çok yüzlülerin yüzleri bölge fleklindedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru
parças›n›n tamam› çok yüzlünün yüzeyinde veya
içinde kal›yorsa D›flbükey (convex) dir.


D) Çok yüzlüler ayr›t (kenar) say›lar›na göre


isimlendirilir.


Çözüm  35 :  m = V.d   olup Alüminyum kü-
renin hacmi


V =        . 3 .                 2r =              r =         cm


olacakt›r.


V = 4.            .


m = V.d =            . 2,7=            .        = 400 g


Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 36:  1997 y›l›nda Antalya’da
yap›lan Cam Piramit Sa-


banc› Kongre ve Fuar Merkezi’nin taban› 3000m3


ve yüksekli¤i 22,76 m oldu¤una göre hacmi kaç
m3 tür?


A) 68 280 m3  B) 22 760 m3


C) 34 140 m3 D) 45 520 m3


Çözüm  36:


      =


CPV =                        = 1000.22,76


= 22760 m3 bulunur.
Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 37:  Taban›n bir ayr›t›n›n uzun-
lu¤u 10 cm olan kare pira-


midin yüksekli¤i 12 cm’dir. Taban› ayn›, yüksekli¤i
ise yar›s› olan piramidin hacmi kaç cm3 tür?


A) 300 cm3  B) 250 cm3


C) 200 cm3 D) 400 cm3


Çözüm  37:    ITHI = 12 cm,


      IT›HI =        = 6 cm


  V1 =               = 100.4


     = 400 cm3


Yüksekli¤i yar›ya indirildi¤inde hacmi


V2 =               = 100.2 = 200 cm3


Görülüyor ki çarpanlardan biri yar›ya indirildi¤inde
hacmi de yar›ya düflmektedir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 38:  Küre fleklindeki bir karpuz
tam ortas›ndan kesiliyor.


IOAI = 13 cm, IOBI = 12 cm


Kürenin yar›ç ap› 13 cm, karpuzun kabuk
kal›nl›¤› 1 cm ölçülüyor. Yar›m karpuzda kabuk
k›sm›n›n hacmi kaç cm3 tür?  (π=3)


A) 938 cm3  B) 3456
C) 1876 D) 469 cm3


Çözüm  38: Yar›m kürenin hacmi; r = 13 cm


V1 =         π.r3   .        =          .3.133  .


= 2.133 cm3 = 4394 cm3 tür.


Karpuzun yenebilen k›sm›n›n hacmi; r = 12 cm


V1 =       .         πr3    =        .         .3.123


= 2.123 = 3456 cm3


? = V1 - V2 = 4394 - 3456 = 938 cm3 karpuzun


kabuk k›sm›n›n hacmidir.


Do¤ru cevap A’d›r.
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Örnek TEST 39:  


Yüksekli¤i 12 cm (ITHI = 12 cm),
Taban çap› 4 cm (IABI = 4 cm) olan koni


fleklindeki Everest da¤› modelini oluflturmak için
kaç cm3 hamur kullanmam›z gerekir? (π= 3)


A) 144 cm3  B) 60 cm3


C) 48 cm3 D) 192 cm3


Çözüm  39: V =


Ta =  πr2 = 3.22 = 12 cm2    2r = 4       2 cm


V =             = 12.4 = 48 cm3 hamura ihtiyac›m›z


vard›r.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 40:  Diyet program› uygulayan


Melis günde ortalama 0,6


litre portakal suyu içmeyi planl›yor. Efl porta-


kallardan birini iki eflit parçaya bölüp çap›n› 6 cm


olarak ölçüyor. Bir portakal› s›kt›¤›nda hacminin


       ‘u kadar portakal suyu ç›kt›¤›n› sapt›yor. Geri


kalan› posa ve kabuk olarak sapt›yor. 0,6 Litre


portakal suyu içmek için kaç tane portakal s›kmas›


gerekecek? (π=3, portakal› küre olarak varsa-


y›n›z)


A) 7  B) 8


C) 9 D) 10


Çözüm  40:    Bir portakal›n hacmini hesaplayal›m.
2r = 6 cm         r = 3 cm olup


V =          .3.33 = 108 cm3 bulunur.


        . 108 = 60 cm3 portakal suyu elde edecektir.


0,6 Litre = 600 cm3 için


        = 10 adet portakal s›kmas› gerekecektir.


Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 41:  


Bir küre içerisine alt ve üst taban çaplar›n›n


uç noktalar› küre üzerinde olan bir silindir yerlefl-


tiriliyor. Küre ile silindir aras›nda kalan bofllu¤un
hacmi kaç cm3’tür? (π = 3)


A) 212 cm3  B) 288 cm3


C) 188 cm3 D) 260 cm3


Çözüm 41:


Silindirin alt ve üst tabanlar› paralel eflit oldu-
¤undan kürenin merkezinin iki tabandan eflit uzakl›kta
olmas› gerekir.


IOHI = IOKI =         = 3 cm olacakt›r.


OKB üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›n› uygularsak,
r2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52       r = 5 cm
kürenin yar›çap uzunlu¤udur.


Kürenin hacmi =        .3.53 = 500 cm3 tür.


Silindirin hacmi = πr2.h = (3.42).6


= 48.6 = 288 cm3


? = Küre - Silindir = 500 - 288 = 212 cm3


Küre ile silindir aras›ndaki bofllu¤un hacmidir.
Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 42:  Silindir fleklindeki kab›n 
içinde su varken yar›çap›


6 cm olan bir küre batacak flekilde içine b›rak›l›yor.
Kab›n su seviyesi 4 cm yüksekli¤ine göre silindirin
yar›çap› kaçt›r?  (π = 3)


A) 6 cm  B) 6   2 cm
C) 3   2 cm D) 9 cm


Çözüm 42:


Yükselen su seviyesinin hacmi kürenin hacmine
eflit oldu¤undan


        π63 = π.r2.4


r2 = 72 = 36.2 = (6    2)2       r = 6    2 cm
hesaplan›r.


Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 43:  


fiekilde, taban yar›çap› 4 cm olan dairesel dik
koninin tepe noktas› T olup taban›n›n çemberi
O merkezli kürenin yüzeyinde bulunmaktad›r.


Dik koninin hacmi 128 cm3 oldu¤u bilindi¤ine
göre, küre ile koni aras›ndaki bölgenin hacmi kaç
cm3 tür? (π = 3 al›n›z)


A) 500 cm3  B) 372 cm3


C) 300 cm3 D) 628 cm3


Çözüm  43:


           = 128         42.h = 128         h = 8 cm


koni yüksekli¤idir.
OBH dik üçgeninde Pisagor ba¤›nt›s›n› uygulayal›m.
r2 = 42 + (8 - r)2


r2 = 16 + 64 - 16r + r2        16r = 80         r = 5 cm
Kürenin hacmi ise


V1 =        . π.r3 = 4.53 = 500 cm3


? = Küre hacmi - Koni hacmi = 500 - 128
? = 372 cm3 küre ile koni aras›ndaki bölgenin


hacmidir.
Do¤ru cevap B’dir.


‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler


Perspektif Çizimi: (Perspective Drawing)


Gerçek dünyadaki 3 boyutlu cisimleri 2 boyutlu
bir ka¤›da çizerken gerçe¤ine yak›n bir izlenim
yaratmay› amaçlayan bir çizim yöntemidir. Amaç
gözlemcide biçim ve orant› bak›m›ndan gerçe¤e
yak›n (3 boyutlu) bir etki yaratmaktad›r. Bir tren yolu-
na bakt›¤›m›zda paralel raylar›n ileride ufuk çizgisinde
(tren raylar›n›n bitti¤i yerde) gökyüzüyle birleflen
çizgiye ufuk çizgisi denir. Gözümüzden uzaklaflt›kça
birlefliyorlarm›fl gibi görünen raylara (çizgilere) kaybo-
lunan do¤rular, tren raylar›n›n birlefliyorlarm›fl gibi
göründü¤ü noktaya da kaybolunan nokta ad› verilir.


Dünyam›z tepsi (düzlem) gibi olmad›¤›ndan
uzaktan bir geminin önce bacas› görülür. Geminin
denizde görülmeye baflland›¤› nokta ufuk çizgisidir.


Bir Nokta Perspektifi:


Ön yüzü çizme (resim) düzlemine paralel olan


prizman›n perspektifini çizelim. Prizmaya sa¤›ndan


bakt›¤›m›z› varsayal›m.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


ABCDE beflgeninin befl noktas›n› N ile birlefltiren


noktal› do¤ru parçalar›n› çizdik.
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Bir Nokta Perspektifi yöntemi ile ön yüzü çizim
düzlemine paralel olan dik üçgen prizma fleklindeki
çad›r›n çizimini yapal›m Çad›ra sa¤dan bakt›¤›m›z›
varsay›yoruz.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


‹ki Nokta Perspektifi:


Prizman›n ön yüzü çizim düzlemine paralel
de¤ilse yani prizman›n bir köflesinde kesiflen üç
yüzeyinin de görünmesi amaçlan›yorsa iki kaybolu-
nan nokta ile cismin (prizma) perspektifi çizilir.Örnekte
ön kapa¤› s›rt› ve bir yan yüzü görülecek flekilde
çizim düzlemine bir yan yüzü paralel olmayan bir
kitab›n (dikdörtgenler prizmas›) perspektif çizimi
yap›lm›flt›r.


ÇOK YÜZLÜLER VE ARA KES‹TLER‹
(Polyhedra)


Bütün yüzleri, bütün ayr›tlar› efl olan çok yüz-
lülere düzgün çok yüzlü denir. Bunlar yüzeyleri
düzgün çokgenlerdir. Eski Yunan filozofu Platon
kenarlar› (ayr›t uzunluklar›) efl olan çok yüzlülerle
tabiat› aç›klayan modeller öne sürdü¤ünden düzgün
kat› cisimlere platonik cisimler denir.


Dört yüzü birbirine efl ve eflkenar üçgen olan
piramide düzgün dörtyüzlü (Tetrahedron) denir.


Düzgün dörtyüzlünün alt› ayr›t› da eflit uzunlukta
(ITAI = ITBI = ITCI = IABI = IBCI = IACI = 6 cm) olup
piramidin yükseklik aya¤› tabandaki eflkenar üçgenin
a¤›rl›k merkezidir. A¤›rl›k merkezinin kenarortaylar›n
kesim noktas› oldu¤unu hat›rlay›n›z.


IHDI =    3,   IAHI = 2    3,      IADI =


Düzgün dörtyüzlünün yan yüz yüksekli¤i


IADI =          = 3    3 cm


(IADI = ITDI = 3    3 ⋲ 5,2 cm)


Düzgün dörtyüzlünün cisim yüksekli¤i


ITHI =               ITHI = 2    6 ⋲ 4,9 cm


(TAH) dik üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›ndan
bulunur.)


Düzgün piramitte bir yanyüz yüksekli¤ine düzgün
piramidin apotemi (Apothem) denir.


IADI =          = 3    3 cm


Düzgün dört yüzlünün köfle say›s› = K = 4
Düzgün dört yüzlünün yüzey say›s› = Y = 4
Düzgün dört yüzlünün ayr›t (kenar) say›s› = A = 6
Euler ba¤›nt›s›      K + Y - A = 2 (Euler Formülü)


  4 + 4 - 6 = 2       do¤rudur.


Düzgün dört yüzlüde bir köflesinde kesiflen
yüzey say›s› 3’tür. Bir yüzeyinin kenar say›s› 3’tür.


Düzgün dört yüzlünün her hangi iki noktas›n›
(AB, AD, TH) birlefltiren do¤ru parças›n›n tüm noktalar›
bir yüzeyinde veya cismin içinde kald›¤›ndan D›fl-
bükeydir.


Düzgün dört yüzlü TH yüksekli¤inin orta noktas›
E’den geçen taban düzlemine paralel bir düzlemle
kesilirse ara kesiti taban alan›na benziyen bir
üçgendir.


(T,A›B›C›) ve (T,ABC) düzgün dört yüzlüleri benzer-
dirler.


ITEI = IEHI =            =    6


4.A (A›B›C›) = A (ABC), V (TABC) = 8.V› (TA›B›C›)
Dikkat ederseniz kenarlar›n›n benzerlik oran› 2


oldu¤undan taban alanlar› 22 = 4 kat iliflkisi vard›r.
Hacimlerinde ise 23 = 8 kat (Benzer iki cismin hacim-
leri oran› benzerlik oran›n›n küpüne eflit olaca¤›ndan)
iliflkisi vard›r.


Düzgün dört yüzlünün alan›:
Bir ayr›t› a = 6 cm ise


A = 4                 = a2.    3 = 36    3 ⋲ 62,4 cm2


Düzgün dört yüzlünün hacmi:


V =                 = 18    2 ⋲ 25,5 cm3


Düzgün dört yüzlü taban›na paralel bir düzlemle
 kesildi¤inde kesit düzlemi A›B›C ve düzgün piramidin
 taban› aras›nda kalan cisme, düzgün kesik piramit
denir.


Dikkat edilirse tabanlar› birbirine benzer birer
eflkenar üçgendir.


Yan yüzleri, birbirine efl birer ikizkenar yamuktur.


DÜZGÜN ALTI YÜZLÜ
(Cube, Küp, Hexahedron)


B› köflesinde kesiflen üç yüzeyinden üst taban
ile sa¤ ve sol yan yüzü görünecek flekilde yerlefltirilmifl
olsun. ‹ki nokta perspektifi ile perspektifini çizelim.


Küpün alt› yüzünün her biri karesel bölgedir.
12 ayr›t› vard›r ve uzunluklar› eflittir. 8 köflesi


vard›r.
Herhangi bir köflesinde kesiflen üç ayr›t› birbirine


dik ve uzunluklar› eflittir.
IABI = IBB›I = IBCI = a = 6 cm’dir.
K= Köfle say›s› = 8
Y= Yüzey say›s› = 6
A= Ayr›t (kenar) say›s› = 12
Euler formülü K + Y - A   = 2


8 + 6 - 12  = 2        do¤rudur.
Bir küp, tabanlar›ndan birine paralel bir düzlemle


kesilirse ara kesiti bir kare olur.


Tabanlar›n a¤›rl›k merkezlerini birlefltiren do¤ru


parças›  IHEI =          =    6 cm  tabanlara diktir ve


uzunlu¤u kesik piramidin yüksekli¤idir.
Düzgün dört yüzlü tepe noktas› T’den, H’den ve


A noktas›ndan geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti
TAD üçgeni olur.


ITHI =            = 2    6 cm


IAHI =            = 2    3 cm


IHDI =            =    3 cm


ITDI = IADI = 3    3 cm


TAD üçgeni ikizkenar üçgendir.


Düzgün dört yüzlünün kenarlar›n›n orta noktalar›


A›,C›,D,E noktalar›ndan geçen bir düzlemle ara kesiti


olan A›C›ED dörtgeni bir eflkenar dörtgendir.


IA›C›I = IDEI = IA›DI = IC›EI = 3 cm


IA›AI = IA›TI = IDAI = IDBI = IEBI = IECI = 3 cm
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EFGH’nin alan› a2 = 62 = 36 cm2 dir.
Düzgün alt› yüzlü (küp) nün herhangi iki noktas›n›


birlefltiren do¤ru parças› ([AB], [AC›], [AB›] n›n tüm
noktalar› alt› yüzlünün bir yüzünde veya içinde
kald›¤›ndan d›flbükeydir.


Bir küp, flekildeki gibi A›C›B noktalar›ndan geçen
bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir eflkenar
üçgendir.


IA›C›I = IA›BI = IBC›I = a    2 = 6    2 ⋲ 8,5 cm’dir


IFAI = IFBI = IGBI = IGB›I = IEBI = IECI = 3 cm
olacak flekilde bir küp EFG noktalar›ndan geçen bir
düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi olan EFG üçgeni


bir kenar uzunlu¤u       .    2 = 3    2 cm olan bir


eflkenar üçgen olur.


Küp AC taban köflegeninden ve A› noktas›ndan
geçen bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir
dikdörtgendir.


Dikdörtgenin IAA›I = a = 6 cm


IACI = a    2 = 6    2 cm’dir.


Bir dik koni AB çap›ndan ve T tepe noktas›ndan


geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti bir ikizkenar


üçgendir.


a = 2r ise arakesit düzlemi bir eflkenar üçgendir.


Dik silindir taban merkezlerinden geçen tabana
dik bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir dik-
dörtgen olur.


Ara kesitin bir kare olabilmesi için
h = 2r = 2.3 = 6 cm olmal›d›r.


Çözüm  45:  Koninin hacmi =


r = 10 cm, h = 5 cm


V =             = 500 cm3’tür.


Küçük koninin hacmi =            = 32 cm3’tür.


Dik dairesel küçük koni tam ortadan iki eflit


parçaya ayr›l›rsa yar›s›n›n hacmi         = 16 cm3


? =          =
Do¤ru cevap C’dir.


Küçük koni ile büyük koni benzer cisimler ol-
duklar›ndan hacimlerinin oran› benzerlik oran›n›n
küpüne eflittir.


       =            =            =           =            dir.


Küçük koni simetri ekseninden geçen taban
düzlemine dik bir düzlemle iki eflit parçaya bölün-


dü¤ünden yar›s›n›n hacmi:         = 4V’dir.


? =           =            istenilen orand›r.


Örnek TEST 46:
Çap› 4 cm olan 2 plastik top,


silindir fleklindeki kutuya alttan,
üstten ve yanlardan de¤ecek flekil-
dedirler. Üstten aç›lan bir delikten
huni ile toplar ile silindir aras›ndaki
bofllu¤a (uygun yöntem kullanarak)
en çok cm3 su doldurulabilir?
(π = 3 al›n›z.)


A) 32π B) 64       C) 96 D) 32


Çözüm  46:
Silindirin hacmi = Taban alan›.yükseklik = T.h
V = πr2.h = π22.8 = 32π = 96 cm3’tür.
Toplardan birinin hacmi= V =      πr3 =       π23


=         = 32 cm3


Bofllu¤un hacmi = 32π - 2.         = 32(1-      )π


=          ⋲ 32 cm3  Görüyoruz ki aradaki bofllu¤a


en çok           ⋲ 32 cm3  su doldurabilir. Fazlas› d›fla-


r›ya taflacakt›r.     Do¤ru cevap: D


Örnek TEST 44:  Afla¤›daki ifadelerden yan-
 l›fl olan› hangisidir?


A) Bütün yüzleri ve bütün ayr›tlar› efl olan çok
yüzlülere düzgün çok yüzlü (Platonik cisimler) denir.


B) Küp tam ortadan bir düzlemle kesildi¤inde
ara kesiti yüzeylere dik olacak flekilde bir karesel
bölgedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› çok yüzlünün yüzeyinde


veya içinde kal›yorsa d›flbükeydir.


D) K + Y - A = 3 Euler formülü çok yüzlülerin
köfle say›s› (K), yüz say›s› (Y) ve ayr›t say›s› (A)
aras›ndaki iliflkiyi verir.


Çözüm  44:  Euler Formülü (ba¤›nt›s›)


K + Y - A = 2 oldu¤undn D seçene¤i yanl›flt›r.
Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 45:


IOAI = r1 = 10 cm,  IO›A›I = r2 = 4 cm,


fiekildeki dik dairesel koninin taban yar›çap›
IOAI = r1 = 10 cm, yüksekli¤i ise h1 = 5 cm olup


taban düzlemine paralel olarak kesiliyor.
IOO›I = 3 cm,   IOTI = 5 cm,  IO›TI = 2 cm’dir.


Oluflan küçük koni TO› boyunca tam ortadan eflit
(simetrik) iki parçaya bölünüyor. Küçük koninin
yar›s›n›n hacminin tamam›n›n (büyük dik dairesel
koni) hacmine oran› hangi seçenekte verilmifltir?
(π = 3 al›n›z.)


A) B)       C) D)
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A) Dik koninin hacmi 900 cm3 tür.


B) Dik koninin bütün alan› 270 cm2 dir.
C) Dik koninin yanal alan› 195 cm2 dir.


D) Dik koninin taban›n›n çevresi 30 cm’dir.


9. Taban yar›çap› r ve yüksekli¤i 8 cm olan bir
dik koninin hacminin, yar›çap› r olan bir kürenin hac-
mine eflit olmas› için r kaç cm olmal›d›r?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


10. Alanlar› oran›           olan iki kürenin hacimleri


oran› afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B) C) D)


11. Taban yar›çap› r = 3,
yüksekli¤i h = 2r = 6 cm olan silindirin ta-


banlar›na yar›çaplar› r = 3 cm
yükseklikleri h = r = 3 cm olan iki dik koni


flekildeki gibi yerlefltiriliyor. Silindir ile iki koni ara-
s›ndaki bofllu¤un hacmi  için hangi seçenekteki
önerme do¤rudur?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


A) Yar›çap› r = 3 cm olan küre hacmine eflittir.
B) Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.
C) Yar›çap› r = 6 cm olan küre hacmine eflittir.
D) Yar›çap› r = 6 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.


16. Dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t› 6 cm, piramidin yüksekli¤i de 3 cm dir. Hangi
seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


A) Taban alan› 54    3 ⋲ 93,5 cm2 dir.


B) Yanal yüzünün yüksekli¤i 6 cm’dir.


C) Toplam alan› = 54    3 + 96 ⋲ 189,5 cm2 dir.


D) Hacmi 54    6 cm3 tür.


17. Ana do¤rusunun uzunlu¤u a = 12 cm olan
bir dik koninin aç›l›m› flekilde verilmifltir. Hangi seçe-
nekteki bilgi yanl›flt›r? (π = 3)


A) Dik koninin taban yar›çap› 5 cm’dir.


B) Yanal alan› 180 cm2 dir.


C) Dik koninin yüksekli¤i      119 = 10,9 cm’dir.


D) Koninin bütün alan› 245 cm2 dir.


18. Taban yar›çap› 5 cm olan bir dik koninin yanal


alan›n›n       si, 26π cm2 dir. Bu koni ile ilgili hangi


seçenekteki önerme  yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yanal alan› 195 cm2 dir.


B) Konini yüksekli¤i 12 cm dir.


C) Bütün alan› 260 cm2 dir.


D) Hacmi 300 cm3 tür.


19. Bir küre içine flekildeki gibi yerlefltirilen
silindirin taban yar›çap› 3 cm ve yanal alan› 48π cm2


dir. Bu kürenin alan› kaç cm2 dir.


A) 225 cm2


B) 300 cm2


C) 432 cm2


D) 450 cm2
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28. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Ayn› düzlemdeki iki do¤ru birbirine paralel,
çak›fl›k veya kesifliyor durumunda olabilir.


B) Ayn› düzlemdeki bir do¤ru ile bir çember iki
veya bir noktada (Te¤et = Tangert) kesiflebilir.


C) ‹ki düzlemin kesiflimi bir düzlemdir.


D) Silindir, Koni veya Küre bir düzlem ile kesil-


di¤inde ara kesiti bir dairesel bölge olabilir.


29. A köflesinden geçen ayr›t (kenar) uzunluklar›
10, 8, ve 6 cm olan flekildeki prizman›n içi silindir
(çap› 4 cm) fleklinde oyulmufltur. Hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r? (π = 3)


A) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan ara kesitin alan› 48cm2


dir.


B) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan cisimlerden birinin hacmi
192 cm3 tür.


C) Cisim tam ortas›ndan silindir tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflacak ara kesitin alan›
48 cm2 dir.


D) Cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflan iki cisimden birinin
toplam alan› 212 cm2 dir.
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A) Koni taban›n›n çevresi 4π cm’dir.


B) Koninin yüksekli¤i ITOI = h = 2    15 cm’dir.


C) Dik dairesel koninin hacmi 8    15 =            .π


 cm3 tür.


D) Çeyrek dairenin yar›çap› (koninin ana do¤ru-


sunun uzunlu¤u) 6 cm’dir.


Cam piramidin hacmi
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Yapılmış küçük işler,
planlamış büyük işlerden daha iyidir.


Nathaniel Emmon
Bir eylemin atası düşüncedir.


Ralph Waldo Emerson 8
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Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar,
çalışmaktan zevk almazlar.


Emile Raux


Benim kuşağımın yaptığı en büyük keşiflerden
biri, insanın düşüncelerini değiştirerek yaşamını


da değiştirebileceği gerçeğini bulmasıdır.


32. Hangi seçenekteki önerme (ifade) yanl›flt›r?


A) Koni iki yüzlü bir geometrik cisimdir. 


B) Silindir üç yüzlü bir geometrik cisimdir.


C) Küre bir yüzlü bir geometrik cisimdir.


D) Kare piramit dört yüzlüdür.


33. Bir dik koninin taban›n›n alan› 4π cm2 ve ya-
nal yüzeyinin aç›n›m› flekildeki gibi merkez aç›s› 90°
olan bir çeyrek dairedir.


Dik dairesel koni ile ilgili hangi seçenekte verilen
bilgi yanl›flt›r? ( π = 3 al›n›z.)


5. Ünitede bunlar› ö¤rendiniz mi?
1. Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› (tamam›) çok yüzlünün
yüzeyinde veya içinde kal›yorsa d›flbükey çok-
yüzlüdür denir. Koflula uymayanlara içbükey
denir.


2. Küp gibi bütün yüzleri ve ayr›t uzunluklar›
efl olan çok yüzlülere düzgün çok yüzlü ad› verilir.
Karton kâ¤›d›n› keserek düzgün dört yüzlü olufltu-
rabilirim.


3. Yüz say›lar›na göre çok yüzlüler isimlen-
dirilir. Dörtyüzlü; dört yüzü olan bir üçgen
piramittir.


4. Cisme önden bakarak yap›lan perspektif
çiziminde; ön yüz ile taban yüzlerinden biri d›-
fl›nda di¤er yüzler görülmez.


Bir perspektifte kaybolunan nokta say›s› 2
ise buna 2 nokta perspektifi ismi verilir. Pers-
pektif çiziminde cisme sa¤dan bak›l›yorsa kaybo-
lunan nokta sa¤dad›r. E¤er soldan cisme  bak›-
l›yorsa kaybolunan nokta soldad›r.


5. Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin hacmini


V =      πr3 =       π .33 = 36π ⋲ 108 cm3 he-


saplayabilirim.
6. Taban›n›n yar›çap›  r = 3 cm,  yüksekli¤i


h = 4 cm olan dik koninin hacmini


V =           =            = 12π ⋲ 36 cm3 hesapla-


yabilirim.


4
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4
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πr2.h
3


π32.4
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31.


7 küp flekildeki gibi yerlefltirilmifltir. Seçeneklerden
hangisi oluflturulan yap›n›n herhangi bir yönden
görünümünün çizimi olamaz?


A) B)


C) D)


30. Ön yüzü ile alt taban› görünecek biçimde
kutuya (dikdörtgenler prizmas›) sa¤ alttan bak›lmak-
tad›r. Kutuyu uçan bir uça¤a benzetebilirsiniz. ABCD
ön yüzü çizimin yap›ld›¤› ka¤›t düzlemine paraleldir.


Afla¤›daki ifadelerden (aç›k önermelerden) hangisi
yanl›flt›r?


fiekilde sa¤ alttan bak›ld›¤›ndaki görünüme göre
perspektif çizimi yap›lm›flt›r.


A) Kutunun ön yüzü, resmin (çizginin) düzlemine
paralel olan perspektif çizimin tipine  “Bir Nokta
Perspektifi” denir.


B) fiekildeki perspektif çizim tipine “‹ki Nokta
Perspektifi” ad› verilir.


C) Kutu sa¤dan gözlendi¤inde kaybolunan nokta


(X) ufuk çizgisinin (YX do¤rusu) üzerindedir.


D) BE ve CG ›fl›nlar› gözümüzden uzaklaflt›kça


birlefliyorlarm›fl (X) gibi görünürler bunlara “kaybo-


lunan do¤rular” denir.


12. Taban yar›çap› 6 cm, yüksekli¤i 8 cm olan
dik koninin içine taban›na ve yan yüzlerine te¤et
olacak flekilde bir küre yerlefltiriliyor. Koni ile küre
aras›nda kalan bofllu¤un hacmi kaç cm3 tür.  (π = 3)


A) 150 cm3


B) 160 cm3


C) 170 cm3


D) 180 cm3


13. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n ayr›tlar› 3, 4,


12 ile orant›l›d›r.         =         =         Bu dikdörtgenler


prizmas›n›n cisim köflegeni 26 cm ise bütün alan›
kaç cm2 dir?


A) 384 cm2 B) 576 cm2


C) 768 cm2 D) 816 cm2


14. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n a, b, c boyutlar›


aras›nda        +        +        =          ba¤›nt›s› vard›r.


Bu prizman›n hacmi 30 cm3 ise bütün alan› kaç cm2


dir?


A) 31 cm2 B) 62 cm2


C) 93 cm2 D) 60 cm2


15. Dik dikdörtgen piramidin yüksekli¤i
ITHI = 12 cm’dir. IABI = a = 18 cm,
IBCI = b = 10 cm ise hangi seçenekteki önerme


yanl›flt›r?


A) Dik piramidin toplam alan› 554 cm2 dir.
B) Dik piramidin yanal alan› 384 cm2 dir.
C) ITEI = 13 cm’dir.
D) ITFI = 15 cm’dir.


1. Ayr›tlar› a = 10 cm, b = 5 cm, c = 20 cm olan
dikdörtgenler prizmas› fleklindeki içi bofl bir kaba bir
musluktan dakikada 25 cm3 su ak›t›yoruz. t = 30
dakikada kab›n bofl k›sm›n›n hacmi kaç cm3


olacakt›r?


A) 350 cm3 B) 300 cm3


C) 250 cm3 D) 200 cm3


2. Yar›çap› 5 cm olan silindir fleklindeki bir kapta
h = 15 cm yüksekli¤inde su vard›r. Silindir fleklindeki
kapta bulunan suyun tamam› taban›n›n bir kenar›n›n
uzunlu¤u a = 5 cm olan kare dik prizmaya boflalt›l›rsa
suyun yüksekli¤i kaç cm olur? (π = 3)


A) 48 cm        B) 45 cm
C) 39 cm D) 33 cm


3. Ayr›tlar› 2, 3, 5 ile do¤ru orant›l› olan


 =        =         bir dikdörtgenler prizmas›n›n bütün


alan› 248 cm2’dir. Bu dik prizman›n yar›s›n›n hacmi
kaç cm3 tür?


A) 120 cm3 B) 125 cm3


C) 130 cm3 D) 135 cm3


4. Bir dik piramidin hacmi 400 cm3, yüksekli¤i
ise h = 12 cm’dir. Bu dik kare piramidin toplam alan›
kaç cm2 dir?


A) 230 cm2


B) 360 cm2


C) 425 cm2


D) 460 cm2


5. Yüksekli¤i 8 cm olan bir kare dik prizman›n
hacmi 384 cm3, bütün alan› 384 cm2 ise bir yanal
yüzünün yüksekli¤i kaç cm’dir?


A) 14 B) 12 C) 10 D) 8


6. Bir dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t›n›n uzunlu¤u 4 cm, yüksekli¤i ise 2 cm olarak
biliniyor. Bu dik alt›gen piramitle ilgili hangi seçenekte
verilen bilgi yanl›flt›r?


A) Hacmi 16    3 cm3 tür.


B) Bütün alan› 48 + 24    3 cm2 dir.


C) Yanal yüz yüksekligi 4 cm dir


D) Yanal yüzlerin toplam alan› 42 cm2 dir.


7. Çap› 6 cm olan küre fleklindeki bir dondurma
topu taban çap› 6 cm yüksekli¤i 12 cm olan bir
külaha flekildeki gibi konuyor. fiayet dondurman›n
hepsi hiç yenmeden erirse hangi seçenekteki durum
gerçekleflir. (π = 3)


A) Eriyen dondurma taflacakt›r. Taflan s›v›n›n
hacmi 6cm3 tür.


B) Eriyen dondurman›n 3 cm3 lük k›sm› taflacakt›r.


C) Eriyen dondurman›n hacmi külaha eflit oldu-
¤undan taflma gözlenmez.


D) Eriyen dondurma taflmaz, külahta 6 cm3 daha
boflluk kal›r.


8. [OA] do¤ru parças› O (0,0) ve (12,5) nokta-
lar›n›n birlefltirilmesiyle oluflmufltur. [OA] do¤ru parça-
s› x ekseni etraf›nda α aç›s› sabit olacak flekilde 360°


döndürülüyor. (OAH düzlemi döndürülüyor diye dü-
flünün). Oluflan hayali koninin ayn›s› bir marangoza
tahtadan yapt›r›l›yor. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?
(π = 3)


Do¤ru cevaplar›, aç›klamal› çözümleri 205. sayfadad›r.
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20.


s (BAC) = s (ACD) = 90°,
IABI = 5 cm
IACI = 3 cm,
ICDI = 2 cm


fiekil O merkezli 3 cm yar›çapl› çeyrek bir daire
ile bir dikdörtgenden oluflturulmufltur.


Kapal› bölgeyi AB kenar› etraf›nda 360° dön-
dürdü¤ümüzde oluflan cisim ile ilgili hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yar›m kürenin alan› 54 cm2 dir.


B) Silindirin yanal alan› 36 cm2 dir


C) Cismin hacmi 108 cm3 tür.


D) Cismin toplam alan› 81 cm2 dir.


21. fiekilde r = IOAI = 3 cm olan geometrik cisim-
de dik koninin taban› ile kürenin en büyük dairesi
ayn›d›r. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


IOTI = 4 cm’dir. (π = 3)


A) Tabanlar› çak›fl›k dik koni ile yar›m küreden
oluflturulan cismin toplam alan› 99 cm2 dir.


B) Cismin hacmi 90 cm3 tür.


C) Cismin iki farkl› yüzü vard›r.


D) Dik koninin yanal yüzeyini oluflturan sektör
yay›n›n uzunlu¤u, koninin taban›ndaki çemberin çevre
uzunlu¤unun 2 kat›na eflittir.


5. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


22. Yüksekli¤i 12 cm, taban yar›çap› 5 cm olan
ITOI ekseni boyunca kesilerek oluflturulan üçte bir
koni ile ilgili hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


s(AOB) = 1 20°
ITOI = 1 2 cm
IOAI = IOBI = r = 5 c m
s(ACB) = 120° olup daire kesmesi üçte bir ko-


ninin taban›d›r. (π = 3 al›n›z)


A) Üçte bir koninin yüzey alan› 90 cm2 dir.


B) Üçtebir koninin hacmi 100 cm3 tür.


C) Dik koninin ana do¤rusunun uzunlu¤u ayn›


zamanda koninin yüksekli¤i olup 12 cm’dir.


D) Kesik dik dairesel koninin yanal alan›n› olufl-


turan daire diliminin yay uzunlu¤u 10 cm’dir.


23. Bir kürenin içine taban alan› 48 cm2 yüksekli¤i
6 cm olan bir silindir yerlefltiriliyor. Silindirin taban
dairesinin çevresi küre yüzeyi üzerinde oldu¤una


göre kürenin alan› kaç cm2 dir? (π = 3 al›n›z)


A) 144 B) 300 C) 96 D) 216


24. Taban› dikdörtgen fleklinde olan piramidin
taban ayr›tlar›n›n uzunluklar›  IABI=6 cm, IBCI=2 cm
dir. Piramidin yüksekli¤i ITHI = 4 cm ise dik piramitle
ilgili hangi ifade  yanl›flt›r? (π = 3 al›n›z)


A) fiekildeki piramidin hacmi 16 cm3 tür.


B) fiekildeki piramidin toplam alan›


22+6    17 ⋲ 46,7 cm2 dir


C) fiekildeki piramidin yanal alan› 


10+6    17 ⋲ 34,7 cm2 dir


D) fiekildeki piramidin ayr›tlar›n›n uzunluklar› 


toplam› 8 + 4    26 cm’dir.


25. Yüksekli¤i 10 cm olan bir silindir alt ve üst
tabanlar›na dik taban merkezinden geçen bir düzlemle
kesildi¤inde silindirin ara kesiti kare oluyor. Oluflan
yar›m silindirlerden birinin toplam alan› kaç cm2 dir?
(π = 3)


A) 325 B) 250 C) 225 D) 475


26. Afla¤›dakilerden hangisi platonik (Platonic)
bir cisim de¤ildir?


A) Tetrahedron (4 yüzlü) 
B) Kare piramit
C) Hexahedron (Küp veya 6 yüzlü)


D) Octa hedron (8 yüzlü)


27. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Piramit bir düzlemle kesildi¤inde gene bir çok
yüzlü elde edilir.


B) Çok yüzlülerin yüzleri bölge fleklindedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru
parças›n›n tamam› çok yüzlünün yüzeyinde veya
içinde kal›yorsa D›flbükey (convex) dir.


D) Çok yüzlüler ayr›t  (kenar) say› lar›na göre


isimlendirilir.


Çözüm  35 :  m = V.d   olup Alüminyum kü-
renin hacmi


V =        . 3 .                 2r =              r =         cm


olacakt›r.


V = 4.            .


m = V.d =            . 2,7=            .        = 400 g


Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 36:  1997 y›l›nda Antalya’da
yap›lan Cam Piramit Sa-


banc› Kongre ve Fuar Merkezi’nin taban› 3000m3


ve yüksekli¤i 22,76 m oldu¤una göre hacmi kaç
m3 tür?


A) 68 280 m3  B) 22 760 m3


C) 34 140 m3 D) 45 520 m3


Çözüm  36:


      =


CPV =                        = 1000.22,76


= 22760 m3 bulunur.
Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 37:  Taban›n bir ayr›t›n›n uzun-
lu¤u 10 cm olan kare pira-


midin yüksekli¤i 12 cm’dir. Taban› ayn›, yüksekli¤i
ise yar›s› olan piramidin hacmi kaç cm3 tür?


A) 300 cm3  B) 250 cm3


C) 200 cm3 D) 400 cm3


Çözüm  37:    ITHI = 12 cm,


      IT›HI =        = 6 cm


  V1 =               = 100.4


     = 400 cm3


Yüksekli¤i yar›ya indirildi¤inde hacmi


V2 =               = 100.2 = 200 cm3


Görülüyor ki çarpanlardan biri yar›ya indirildi¤inde
hacmi de yar›ya düflmektedir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 38:  Küre fleklindeki bir karpuz
tam ortas›ndan kesiliyor.


IOAI = 13 cm, IOBI = 12 cm


Kürenin yar›ç ap› 13 cm, karpuzun kabuk
kal›nl›¤› 1 cm ölçülüyor. Yar›m karpuzda kabuk
k›sm›n›n hacmi kaç cm3 tür?  (π=3)


A) 938 cm3  B) 3456
C) 1876 D) 469 cm3


Çözüm  38: Yar›m kürenin hacmi; r = 13 cm


V1 =         π.r3   .        =          .3.133  .


= 2.133 cm3 = 4394 cm3 tür.


Karpuzun yenebilen k›sm›n›n hacmi; r = 12 cm


V1 =       .         πr3    =        .         .3.123


= 2.123 = 3456 cm3


? = V1 - V2 = 4394 - 3456 = 938 cm3 karpuzun


kabuk k›sm›n›n hacmidir.


Do¤ru cevap A’d›r.
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Örnek TEST 39:  


Yüksekli¤i 12 cm (ITHI = 12 cm),
Taban çap› 4 cm (IABI = 4 cm) olan koni


fleklindeki Everest da¤› modelini oluflturmak için
kaç cm3 hamur kullanmam›z gerekir? (π= 3)


A) 144 cm3  B) 60 cm3


C) 48 cm3 D) 192 cm3


Çözüm  39: V =


Ta =  πr2 = 3.22 = 12 cm2    2r = 4       2 cm


V =             = 12.4 = 48 cm3 hamura ihtiyac›m›z


vard›r.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 40:  Diyet program› uygulayan


Melis günde ortalama 0,6


litre portakal suyu içmeyi planl›yor. Efl porta-


kallardan birini iki eflit parçaya bölüp çap›n› 6 cm


olarak ölçüyor. Bir portakal› s›kt›¤›nda hacminin


       ‘u kadar portakal suyu ç›kt›¤›n› sapt›yor. Geri


kalan› posa ve kabuk olarak sapt›yor. 0,6 Litre


portakal suyu içmek için kaç tane portakal s›kmas›


gerekecek? (π=3, portakal› küre olarak varsa-


y›n›z)


A) 7  B) 8


C) 9 D) 10


Çözüm  40:    Bir portakal›n hacmini hesaplayal›m.
2r = 6 cm         r = 3 cm olup


V =          .3.33 = 108 cm3 bulunur.


        . 108 = 60 cm3 portakal suyu elde edecektir.


0,6 Litre = 600 cm3 için


        = 10 adet portakal s›kmas› gerekecektir.


Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 41:  


Bir küre içerisine alt ve üst taban çaplar›n›n


uç noktalar› küre üzerinde olan bir silindir yerlefl-


tiriliyor. Küre ile silindir aras›nda kalan bofllu¤un
hacmi kaç cm3’tür? (π = 3)


A) 212 cm3  B) 288 cm3


C) 188 cm3 D) 260 cm3


Çözüm 41:


Silindirin alt ve üst tabanlar› paralel eflit oldu-
¤undan kürenin merkezinin iki tabandan eflit uzakl›kta
olmas› gerekir.


IOHI = IOKI =         = 3 cm olacakt›r.


OKB üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›n› uygularsak,
r2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52       r = 5 cm
kürenin yar›çap uzunlu¤udur.


Kürenin hacmi =        .3.53 = 500 cm3 tür.


Silindirin hacmi = πr2.h = (3.42).6


= 48.6 = 288 cm3


? = Küre - Silindir = 500 - 288 = 212 cm3


Küre ile silindir aras›ndaki bofllu¤un hacmidir.
Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 42:  Silindir fleklindeki kab›n 
içinde su varken yar›çap›


6 cm olan bir küre batacak flekilde içine b›rak›l›yor.
Kab›n su seviyesi 4 cm yüksekli¤ine göre silindirin
yar›çap› kaçt›r?  (π = 3)


A) 6 cm  B) 6   2 cm
C) 3   2 cm D) 9 cm


Çözüm 42:


Yükselen su seviyesinin hacmi kürenin hacmine
eflit oldu¤undan


        π63 = π.r2.4


r2 = 72 = 36.2 = (6    2)2       r = 6    2 cm
hesaplan›r.


Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 43:  


fiekilde, taban yar›çap› 4 cm olan dairesel dik
koninin tepe noktas› T olup taban›n›n çemberi
O merkezli kürenin yüzeyinde bulunmaktad›r.


Dik koninin hacmi 128 cm3 oldu¤u bilindi¤ine
göre, küre ile koni aras›ndaki bölgenin hacmi kaç
cm3 tür? (π = 3 al›n›z)


A) 500 cm3  B) 372 cm3


C) 300 cm3 D) 628 cm3


Çözüm  43:


           = 128         42.h = 128         h = 8 cm


koni yüksekli¤idir.
OBH dik üçgeninde Pisagor ba¤›nt›s›n› uygulayal›m.
r2 = 42 + (8 - r)2


r2 = 16 + 64 - 16r + r2        16r = 80         r = 5 cm
Kürenin hacmi ise


V1 =        . π.r3 = 4.53 = 500 cm3


? = Küre hacmi - Koni hacmi = 500 - 128
? = 372 cm3 küre ile koni aras›ndaki bölgenin


hacmidir.
Do¤ru cevap B’dir.


‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler


Perspektif Çizimi: (Perspective Drawing)


Gerçek dünyadaki 3 boyutlu cisimleri 2 boyutlu
bir  ka¤›da çizerken gerçe¤ine yak›n bir  izlenim
yaratmay› amaçlayan bir çizim yöntemidir. Amaç
gözlemcide biçim ve orant›  bak›m›ndan gerçe¤e
yak›n (3 boyutlu) bir etki yaratmaktad›r. Bir tren yolu-
na bakt›¤›m›zda paralel raylar›n ileride ufuk çizgisinde
(tren raylar›n›n bitti¤i yerde) gökyüzüyle birleflen
çizgiye ufuk çizgisi denir. Gözümüzden uzaklaflt›kça
birlefliyorlarm›fl gibi görünen raylara (çizgilere) kaybo-
lunan do¤rular, tren raylar›n›n birlefliyorlarm›fl gibi
göründü¤ü noktaya da kaybolunan nokta ad› verilir.


Dünyam›z tepsi  (düzlem) gibi olmad›¤›ndan
uzaktan bir geminin önce bacas› görülür. Geminin
denizde görülmeye baflland›¤› nokta ufuk çizgisidir.


Bir Nokta Perspektifi:


Ön yüzü çizme (resim) düzlemine paralel olan


prizman›n perspektifini çizelim. Prizmaya sa¤›ndan


bakt›¤›m›z› varsayal›m.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


ABCDE beflgeninin befl noktas›n› N ile birlefltiren


noktal› do¤ru parçalar›n› çizdik.
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Bir Nokta Perspektifi yöntemi ile ön yüzü çizim
düzlemine paralel olan dik üçgen prizma fleklindeki
çad›r›n çizimini yapal›m Çad›ra sa¤dan bakt›¤›m›z›
varsay›yoruz.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


‹ki Nokta Perspektifi:


Prizman›n ön yüzü çizim düzlemine para lel
de¤ilse yani prizman›n bir köflesinde kesiflen üç
yüzeyinin de görünmesi amaçlan›yorsa iki kaybolu-
nan nokta ile cismin (prizma) perspektifi çizilir.Örnekte
ön kapa¤› s›rt› ve bir yan yüzü görülecek flekilde
çizim düzlemine bir yan yüzü paralel olmayan bir
kitab›n (dikdörtgenler prizmas›) perspek tif çizimi
yap›lm›flt›r.


ÇOK YÜZLÜLER VE ARA KES‹TLER‹
(Polyhedra)


Bütün yüzleri, bütün ayr›tlar› efl olan çok yüz-
lülere düzgün çok yüzlü denir. Bunlar yüzeyleri
düzgün çokgenlerdir. Eski Yunan filozofu Platon
kenarlar› (ayr›t uzunluk lar›) efl olan çok yüzlülerle
tabiat› aç›klayan modeller öne sürdü¤ünden düzgün
kat› cisimlere platonik cisimler denir.


Dört yüzü birbirine efl ve eflkenar üçgen olan
piramide düzgün dörtyüzlü (Tetrahedron) denir.


Düzgün dörtyüzlünün alt› ayr›t› da eflit uzunlukta
(ITAI = ITBI = ITCI = IABI = IBCI = IACI = 6 cm) olup
piramidin yükseklik aya¤› tabandaki eflkenar üçgenin
a¤›rl›k merkezidir. A¤›rl›k merkezinin kenarortaylar›n
kesim noktas› oldu¤unu hat›rlay›n›z.


IHDI =    3,   IAHI = 2    3,      IADI =


Düzgün dörtyüzlünün yan yüz yüksekli¤i


IADI =          = 3    3 cm


(IADI = ITDI = 3    3 ⋲ 5,2 cm)


Düzgün dörtyüzlünün cisim yüksekli¤i


ITHI =               ITHI = 2    6 ⋲ 4,9 cm


(TAH) dik üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›ndan
bulunur.)


Düzgün piramitte bir yanyüz yüksekli¤ine düzgün
piramidin apotemi (Apothem) denir.


IADI =          = 3    3 cm


Düzgün dört yüzlünün köfle say›s› = K = 4
Düzgün dört yüzlünün yüzey say›s› = Y = 4
Düzgün dört yüzlünün ayr›t (kenar) say›s› = A = 6
Euler ba¤›nt›s›      K + Y - A = 2 (Euler Formülü)


  4 + 4 - 6 = 2       do¤rudur.


Düzgün dört yüzlüde bir köflesinde kesiflen
yüzey say›s› 3’tür. Bir yüzeyinin kenar say›s› 3’tür.


Düzgün dört yüzlünün  her hangi iki noktas›n›
(AB, AD, TH) birlefltiren do¤ru parças›n›n tüm noktalar›
bir yüzeyinde veya cismin içinde kald›¤›ndan D›fl-
bükeydir.


Düzgün dört yüzlü TH yüksekli¤inin orta noktas›
E’den geçen taban düzlemine paralel bir düzlemle
kesili rse ara kesiti taban alan›na benziyen bir
üçgendir.


(T,A›B›C›) ve (T,ABC) düzgün dört yüzlüleri benzer-
dirler.


ITEI = IEHI =            =    6


4.A (A›B›C›) = A (ABC), V (TABC) = 8.V› (TA›B›C›)
Dikkat ederseniz kenarlar›n›n benzerlik oran› 2


oldu¤undan taban alanlar› 22 = 4 kat iliflkisi vard›r.
Hacimlerinde ise 23 = 8 kat (Benzer iki cismin hacim-
leri oran› benzerlik oran›n›n küpüne eflit olaca¤›ndan)
iliflkisi vard›r.


Düzgün dört yüzlünün alan›:
Bir ayr›t› a = 6 cm ise


A = 4                 = a2.    3 = 36    3 ⋲ 62,4 cm2


Düzgün dört yüzlünün hacmi:


V =                 = 18    2 ⋲ 25,5 cm3


Düzgün dört yüzlü taban›na paralel bir düzlemle
 kesildi¤inde kesit düzlemi A›B›C ve düzgün piramidin
 taban› aras›nda kalan cisme, düzgün kesik piramit
denir.


Dikkat edilirse tabanlar› birbirine benzer birer
eflkenar üçgendir.


Yan yüzleri, birbirine efl birer ikizkenar yamuktur.


DÜZGÜN ALTI YÜZLÜ
(Cube, Küp, Hexahedron)


B› köflesinde kesiflen üç yüzeyinden üst taban
ile sa¤ ve sol yan yüzü görünecek flekilde yerlefltirilmifl
olsun. ‹ki nokta perspektifi ile perspektifini çizelim.


Küpün alt› yüzünün her biri karesel bölgedir.
12 ayr›t› vard›r ve uzunluklar› eflittir. 8 köflesi


vard›r.
Herhangi bir köflesinde kesiflen üç ayr›t› birbirine


dik ve uzunluklar› eflittir.
IABI = IBB›I = IBCI = a = 6 cm’dir.
K= Köfle say›s› = 8
Y= Yüzey say›s› = 6
A= Ayr›t (kenar) say›s› = 12
Euler formülü K + Y - A   = 2


8 + 6 - 12  = 2        do¤rudur.
Bir küp, tabanlar›ndan birine paralel bir düzlemle


kesilirse ara kesiti bir kare olur.


Tabanlar›n a¤›rl›k merkezlerini birlefltiren do¤ru


parças›  IHEI =          =    6 cm  tabanlara diktir ve


uzunlu¤u kesik piramidin yüksekli¤idir.
Düzgün dört yüzlü tepe noktas› T’den, H’den ve


A noktas›ndan geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti
TAD üçgeni olur.


ITHI =            = 2    6 cm


IAHI =            = 2    3 cm


IHDI =            =    3 cm


ITDI = IADI = 3    3 cm


TAD üçgeni ikizkenar üçgendir.


Düzgün dört yüzlünün kenarlar›n›n orta noktalar›


A›,C›,D,E noktalar›ndan geçen bir düzlemle ara kesiti


olan A›C›ED dörtgeni bir eflkenar dörtgendir.


IA›C›I = IDEI = IA›DI = IC›EI = 3 cm


IA›AI = IA›TI = IDAI = IDBI = IEBI = IECI = 3 cm
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EFGH’nin alan› a2 = 62 = 36 cm2 dir.
Düzgün alt› yüzlü (küp) nün herhangi iki noktas›n›


birlefltiren do¤ru parças› ([AB], [AC›], [AB›] n›n tüm
noktalar› alt› yüzlünün bir yüzünde veya içinde
kald›¤›ndan d›flbükeydir.


Bir küp, flekildeki gibi A›C›B noktalar›ndan geçen
bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir eflkenar
üçgendir.


IA›C›I = IA›BI = IBC›I = a    2 = 6    2 ⋲ 8,5 cm’dir


IFAI = IFBI = IGBI = IGB›I = IEBI = IECI = 3 cm
olacak flekilde bir küp EFG noktalar›ndan geçen bir
düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi olan EFG üçgeni


bir kenar uzunlu¤u       .    2 = 3    2 cm olan bir


eflkenar üçgen olur.


Küp AC taban köflegeninden ve A› noktas›ndan
geçen bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir
dikdörtgendir.


Dikdörtgenin IAA›I = a = 6 cm


IACI = a    2 = 6    2 cm’dir.


Bir dik koni AB çap›ndan ve T tepe noktas›ndan


geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti bir ikizkenar


üçgendir.


a = 2r ise arakesit düzlemi bir eflkenar üçgendir.


Dik silindir taban merkezlerinden geçen tabana
dik bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir dik-
dörtgen olur.


Ara kesitin bir kare olabilmesi için
h = 2r = 2.3 = 6 cm olmal›d›r.


Çözüm  45:  Koninin hacmi =


r = 10 cm, h = 5 cm


V =             = 500 cm3’tür.


Küçük koninin hacmi =            = 32 cm3’tür.


Dik dairesel küçük koni tam ortadan iki eflit


parçaya ayr›l›rsa yar›s›n›n hacmi         = 16 cm3


? =          =
Do¤ru cevap C’dir.


Küçük koni ile büyük koni benzer cisimler ol-
duklar›ndan hacimlerinin oran› benzerlik oran›n›n
küpüne eflittir.


       =            =            =           =            dir.


Küçük koni simetri ekseninden geçen taban
düzlemine dik bir düzlemle iki eflit parçaya bölün-


dü¤ünden yar›s›n›n hacmi:         = 4V’dir.


? =           =            istenilen orand›r.


Örnek TEST 46:
Çap› 4 cm olan 2 plastik top,


silindir fleklindeki kutuya alttan,
üstten ve yanlardan de¤ecek flekil-
dedirler. Üstten aç›lan bir delikten
huni ile toplar ile silindir aras›ndaki
bofllu¤a (uygun yöntem kullanarak)
en çok cm3 su doldurulabilir?
(π = 3 al›n›z.)


A) 32π B) 64       C) 96 D) 32


Çözüm  46:
Silindirin hacmi = Taban alan›.yükseklik = T.h
V = πr2.h = π22.8 = 32π = 96 cm3’tür.
Toplardan birinin hacmi= V =      πr3 =       π23


=         = 32 cm3


Bofllu¤un hacmi = 32π - 2.         = 32(1-      )π


=          ⋲ 32 cm3  Görüyoruz ki aradaki bofllu¤a


en çok           ⋲ 32 cm3  su doldurabilir. Fazlas› d›fla-


r›ya taflacakt›r.     Do¤ru cevap: D


Örnek TEST 44:  Afla¤›daki ifadelerden yan-
 l›fl olan› hangisidir?


A) Bütün yüzleri ve bütün ayr›tlar› efl olan çok
yüzlülere düzgün çok yüzlü (Platonik cisimler) denir.


B) Küp tam ortadan bir düzlemle kesildi¤inde
ara kesiti yüzeylere dik olacak flekilde bir karesel
bölgedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› çok yüzlünün yüzeyinde


veya içinde kal›yorsa d›flbükeydir.


D) K + Y - A = 3 Euler formülü çok yüzlülerin
köfle say›s› (K), yüz say›s› (Y) ve ayr›t say›s› (A)
aras›ndaki iliflkiyi verir.


Çözüm  44:  Euler Formülü (ba¤›nt›s›)


K + Y - A = 2 oldu¤undn D seçene¤i yanl›flt›r.
Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 45:


IOAI = r1 = 10 cm,  IO›A›I = r2 = 4 cm,


fiekildeki dik dairesel koninin taban yar›çap›
IOAI = r1 = 10 cm, yüksekli¤i ise h1 = 5 cm olup


taban düzlemine paralel olarak kesiliyor.
IOO›I = 3 cm,   IOTI = 5 cm,  IO›TI = 2 cm’dir.


Oluflan küçük koni TO› boyunca tam ortadan eflit
(simetrik) iki parçaya bölünüyor. Küçük koninin
yar›s›n›n hacminin tamam›n›n (büyük dik dairesel
koni) hacmine oran› hangi seçenekte verilmifltir?
(π = 3 al›n›z.)


A) B)       C) D)


141KEMAL Türkeli • 8. sınıf SBS MATEMATiK


5. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹


πr2h
3


A) Dik koninin hacmi 900 cm3 tür.


B) Dik koninin bütün alan› 270 cm2 dir.
C) Dik koninin yanal alan› 195 cm2 dir.


D) Dik koninin taban›n›n çevresi 30 cm’dir.


9. Taban yar›çap› r ve yüksekli¤i 8 cm olan bir
dik koninin hacminin, yar›çap› r olan bir kürenin hac-
mine eflit olmas› için r kaç cm olmal›d›r?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


10. Alanlar› oran›           olan iki kürenin hacimleri


oran› afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B) C) D)


11. Taban yar›çap› r = 3,
yüksekli¤i h = 2r = 6 cm olan silindirin ta-


banlar›na yar›çaplar› r = 3 cm
yükseklikleri h = r = 3 cm olan iki dik koni


flekildeki gibi yerlefltiriliyor. Silindir ile iki koni ara-
s›ndaki bofllu¤un hacmi için hangi seçenekteki
önerme do¤rudur?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


A) Yar›çap› r = 3 cm olan küre hacmine eflittir.
B) Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.
C) Yar›çap› r = 6 cm olan küre hacmine eflittir.
D) Yar›çap› r = 6 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.


16. Dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t› 6 cm, piramidin yüksekli¤i de 3 cm dir. Hangi
seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


A) Taban alan› 54    3 ⋲ 93,5 cm2 dir.


B) Yanal yüzünün yüksekli¤i 6 cm’dir.


C) Toplam alan› = 54    3 + 96 ⋲ 189,5 cm2 dir.


D) Hacmi 54    6 cm3 tür.


17. Ana do¤rusunun uzunlu¤u a = 12 cm olan
bir dik koninin aç›l›m› flekilde verilmifltir. Hangi seçe-
nekteki bilgi yanl›flt›r? (π = 3)


A) Dik koninin taban yar›çap› 5 cm’dir.


B) Yanal alan› 180 cm2 dir.


C) Dik koninin yüksekli¤i      119 = 10,9 cm’dir.


D) Koninin bütün alan› 245 cm2 dir.


18. Taban yar›çap› 5 cm olan bir dik koninin yanal


alan›n›n       s i, 26π cm2 dir. Bu koni ile ilgili hangi


seçenekteki önerme  yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yanal alan› 195 cm2 dir.


B) Konini yüksekli¤i 12 cm dir.


C) Bütün alan› 260 cm2 dir.


D) Hacmi 300 cm3 tür.


19. Bir küre  içine flekildeki gibi  yerlefltirilen
silindirin taban yar›çap› 3 cm ve yanal alan› 48π cm2


dir. Bu kürenin alan› kaç cm2 dir.


A) 225 cm2


B) 300 cm2


C) 432 cm2


D) 450 cm2


28. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Ayn› düzlemdeki iki do¤ru birbirine paralel,
çak›fl›k veya kesifliyor durumunda olabilir.


B) Ayn› düzlemdeki bir do¤ru ile bir çember iki
veya bir noktada (Te¤et = Tangert) kesiflebilir.


C) ‹ki düzlemin kesiflimi bir düzlemdir.


D) Silindir, Koni veya Küre bir düzlem ile kesil-


di¤inde ara kesiti bir dairesel bölge olabilir.


29. A köflesinden geçen ayr›t (kenar) uzunluklar›
10, 8, ve 6 cm olan flekildeki prizman›n içi silindir
(çap› 4 cm) fleklinde oyulmufltur. Hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r? (π = 3)


A) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan ara kesitin alan› 48cm2


dir.


B) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan cisimlerden birinin hacmi
192 cm3 tür.


C) Cisim tam ortas›ndan silindir tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflacak ara kesitin alan›
48 cm2 dir.


D) Cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflan iki cisimden birinin
toplam alan› 212 cm2 dir.


5. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


A) Koni taban›n›n çevresi 4π cm’dir.


B) Koninin yüksekli¤i ITOI = h = 2    15 cm’dir.


C) Dik dairesel koninin hacmi 8    15 =            .π


 cm3 tür.


D) Çeyrek dairenin yar›çap› (koninin ana do¤ru-


sunun uzunlu¤u) 6 cm’dir.
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Yapılmış küçük işler,
planlamış büyük işlerden daha iyidir.


Nathaniel Emmon
Bir eylemin atası düşüncedir.
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Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar,
çalışmaktan zevk almazlar.


Emile Raux


Benim kuşağımın yaptığı en büyük keşiflerden
biri, insanın düşüncelerini değiştirerek yaşamını


da değiştirebileceği gerçeğini bulmasıdır.


32. Hangi seçenekteki önerme (ifade) yanl›flt›r?


A) Koni iki yüzlü bir geometrik cisimdir. 


B) Silindir üç yüzlü bir geometrik cisimdir.


C) Küre bir yüzlü bir geometrik cisimdir.


D) Kare piramit dört yüzlüdür.


33. Bir dik koninin taban›n›n alan› 4π cm2 ve ya-
nal yüzeyinin aç›n›m› flekildeki gibi merkez aç›s› 90°
olan bir çeyrek dairedir.
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Dik dairesel koni ile ilgili hangi seçenekte verilen
bilgi yanl›flt›r? ( π = 3 al›n›z.)


8    15
3


5. Ünitede bunlar› ö¤rendiniz mi?
1. Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› (tamam›) çok yüzlünün
yüzeyinde veya içinde kal›yorsa d›flbükey çok-
yüzlüdür denir. Koflula uymayanlara içbükey
denir.


2. Küp gibi bütün yüzleri ve ayr›t uzunluklar›
efl olan çok yüzlülere düzgün çok yüzlü ad› verilir.
Karton kâ¤›d›n› keserek düzgün dört yüzlü olufltu-
rabilirim.


3. Yüz say›lar›na göre çok yüzlüler isimlen-
dirilir. Dörtyüzlü; dört yüzü olan bir üçgen
piramittir.


4. Cisme önden bakarak yap›lan perspektif
çiziminde; ön yüz ile taban yüzlerinden biri d›-
fl›nda di¤er yüzler görülmez.


Bir perspektifte kaybolunan nokta say›s› 2
ise buna 2 nokta perspektifi ismi verilir. Pers-
pektif çiziminde cisme sa¤dan bak›l›yorsa kaybo-
lunan nokta sa¤dad›r. E¤er soldan cisme  bak›-
l›yorsa kaybolunan nokta soldad›r.


5. Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin hacmini


V =      πr3 =       π .33 = 36π ⋲ 108 cm3 he-


saplayabilirim.
6. Taban›n›n yar›çap›  r = 3 cm,  yüksekli¤i


h = 4 cm olan dik koninin hacmini


V =           =            = 12π ⋲ 36 cm3 hesapla-


yabilirim.


4
3


4
3


πr2.h
3


π32.4
3
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31.


7 küp flekildeki gibi yerlefltirilmifltir. Seçeneklerden
hangisi oluflturulan yap›n›n herhangi bir yönden
görünümünün çizimi olamaz?


A) B)


C) D)


30. Ön yüzü ile alt taban› görünecek biçimde
kutuya (dikdörtgenler prizmas›) sa¤ alttan bak›lmak-
tad›r. Kutuyu uçan bir uça¤a benzetebilirsiniz. ABCD
ön yüzü çizimin yap›ld›¤› ka¤›t düzlemine paraleldir.


Afla¤›daki ifadelerden (aç›k önermelerden) hangisi
yanl›flt›r?


fiekilde sa¤ alttan bak›ld›¤›ndaki görünüme göre
perspektif çizimi yap›lm›flt›r.


A) Kutunun ön yüzü, resmin (çizginin) düzlemine
paralel olan perspektif çizimin tipine “Bir Nokta
Perspektifi” denir.


B) fiekildeki perspektif çizim tipine “‹ki Nokta
Perspektifi” ad› verilir.


C) Kutu sa¤dan gözlendi¤inde kaybolunan nokta


(X) ufuk çizgisinin (YX do¤rusu) üzerindedir.


D) BE ve CG ›fl›nlar› gözümüzden uzaklaflt›kça


birlefliyorlarm›fl (X) gibi görünürler bunlara “kaybo-


lunan do¤rular” denir.


12. Taban yar›çap› 6 cm, yüksekli¤i 8 cm olan
dik koninin içine taban›na ve yan yüzlerine te¤et
olacak flekilde bir küre yerlefltiriliyor. Koni ile küre
aras›nda kalan bofllu¤un hacmi kaç cm3 tür.  (π = 3)


A) 150 cm3


B) 160 cm3


C) 170 cm3


D) 180 cm3


13. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n ayr›tlar› 3, 4,


12 ile orant›l›d›r.         =         =         Bu dikdörtgenler


prizmas›n›n cisim köflegeni 26 cm ise bütün alan›
kaç cm2 dir?


A) 384 cm2 B) 576 cm2


C) 768 cm2 D) 816 cm2


14. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n a, b, c boyutlar›


aras›nda        +        +        =          ba¤›nt›s› vard›r.


Bu prizman›n hacmi 30 cm3 ise bütün alan› kaç cm2


dir?


A) 31 cm2 B) 62 cm2


C) 93 cm2 D) 60 cm2


15. Dik dikdörtgen piramidin yüksekli¤i
ITHI = 12 cm’dir. IABI = a = 18 cm,
IBCI = b = 10 cm ise hangi seçenekteki önerme


yanl›flt›r?


A) Dik piramidin toplam alan› 554 cm2 dir.
B) Dik piramidin yanal alan› 384 cm2 dir.
C) ITEI = 13 cm’dir.
D) ITFI = 15 cm’dir.
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1. Ayr›tlar› a = 10 cm, b = 5 cm, c = 20 cm olan
dikdörtgenler prizmas› fleklindeki içi bofl bir kaba bir
musluktan dakikada 25 cm3 su ak›t›yoruz. t = 30
dakikada kab›n bofl k›sm›n›n hacmi kaç cm3


olacakt›r?


A) 350 cm3 B) 300 cm3


C) 250 cm3 D) 200 cm3


2. Yar›çap› 5 cm olan silindir fleklindeki bir kapta
h = 15 cm yüksekli¤inde su vard›r. Silindir fleklindeki
kapta bulunan suyun tamam› taban›n›n bir kenar›n›n
uzunlu¤u a = 5 cm olan kare dik prizmaya boflalt›l›rsa
suyun yüksekli¤i kaç cm olur? (π = 3)


A) 48 cm        B) 45 cm
C) 39 cm D) 33 cm


3. Ayr›tlar› 2, 3, 5 ile do¤ru orant›l› olan


 =        =         bir dikdörtgenler prizmas›n›n bütün


alan› 248 cm2’dir. Bu dik prizman›n yar›s›n›n hacmi
kaç cm3 tür?


A) 120 cm3 B) 125 cm3


C) 130 cm3 D) 135 cm3


4. Bir dik piramidin hacmi 400 cm3, yüksekli¤i
ise h = 12 cm’dir. Bu dik kare piramidin toplam alan›
kaç cm2 dir?


A) 230 cm2


B) 360 cm2


C) 425 cm2


D) 460 cm2


5. Yüksekli¤i 8 cm olan bir kare dik prizman›n
hacmi 384 cm3, bütün alan› 384 cm2 ise bir yanal
yüzünün yüksekli¤i kaç cm’dir?


A) 14 B) 12 C) 10 D) 8


6. Bir dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t›n›n uzunlu¤u 4 cm, yüksekli¤i ise 2 cm olarak
biliniyor. Bu dik alt›gen piramitle ilgili hangi seçenekte
verilen bilgi yanl›flt›r?


A) Hacmi 16    3 cm3 tür.


B) Bütün alan› 48 + 24    3 cm2 dir.


C) Yanal yüz yüksekligi 4 cm dir


D) Yanal yüzlerin toplam alan› 42 cm2 dir.


7. Çap› 6 cm olan küre fleklindeki bir dondurma
topu taban çap› 6 cm yüksekli¤i 12 cm olan bir
külaha flekildeki gibi konuyor. fiayet dondurman›n
hepsi hiç yenmeden erirse hangi seçenekteki durum
gerçekleflir. (π = 3)


A) Eriyen dondurma taflacakt›r. Taflan s›v›n›n
hacmi 6cm3 tür.


B) Eriyen dondurman›n 3 cm3 lük k›sm› taflacakt›r.


C) Eriyen dondurman›n hacmi külaha eflit oldu-
¤undan taflma gözlenmez.


D) Eriyen dondurma taflmaz, külahta 6 cm3 daha
boflluk kal›r.


8. [OA] do¤ru parças› O (0,0) ve (12,5) nokta-
lar›n›n birlefltirilmesiyle oluflmufltur. [OA] do¤ru parça-
s› x ekseni etraf›nda α aç›s› sabit olacak flekilde 360°


döndürülüyor. (OAH düzlemi döndürülüyor diye dü-
flünün). Oluflan hayali koninin ayn›s› bir marangoza
tahtadan yapt›r›l›yor. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?
(π = 3)


Do¤ru cevaplar›, aç›klamal› çözümleri 205. sayfadad›r.
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20.


s (BAC) = s (ACD) = 90°,
IABI = 5 cm
IACI = 3 cm,
ICDI = 2 cm


fiekil O merkezli 3 cm yar›çapl› çeyrek bir daire
ile bir dikdörtgenden oluflturulmufltur.


Kapal› bölgeyi AB kenar› etraf›nda 360° dön-
dürdü¤ümüzde oluflan cisim ile ilgili hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yar›m kürenin alan› 54 cm2 dir.


B) Silindirin yanal alan› 36 cm2 dir


C) Cismin hacmi 108 cm3 tür.


D) Cismin toplam alan› 81 cm2 dir.


21. fiekilde r = IOAI = 3 cm olan geometrik cisim-
de dik koninin taban› ile kürenin en büyük dairesi
ayn›d›r. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


IOTI = 4 cm’dir. (π = 3)


A) Tabanlar› çak›fl›k dik koni ile yar›m küreden
oluflturulan cismin toplam alan› 99 cm2 dir.


B) Cismin hacmi 90 cm3 tür.


C) Cismin iki farkl› yüzü vard›r.


D) Dik koninin yanal yüzeyini oluflturan sektör
yay›n›n uzunlu¤u, koninin taban›ndaki çemberin çevre
uzunlu¤unun 2 kat›na eflittir.


5. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


22. Yüksekli¤i 12 cm, taban yar›çap› 5 cm olan
ITOI ekseni boyunca kesilerek oluflturulan üçte bir
koni ile ilgili hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


s(AOB) = 120°
ITOI = 12 cm
IOAI = IOBI = r = 5 cm
s(ACB) = 120° olup daire kesmesi üçte bir ko-


ninin taban›d›r. (π = 3 al›n›z)


A) Üçte bir koninin yüzey alan› 90 cm2 dir.


B) Üçtebir koninin hacmi 100 cm3 tür.


C) Dik koninin ana do¤rusunun uzunlu¤u ayn›


zamanda koninin yüksekli¤i olup 12 cm’dir.


D) Kesik dik dairesel koninin yanal alan›n› olufl-


turan daire diliminin yay uzunlu¤u 10 cm’dir.


23. Bir kürenin içine taban alan› 48 cm2 yüksekli¤i
6 cm olan bir silindir yerlefltiriliyor. Silindirin taban
dairesinin çevresi küre yüzeyi üzerinde oldu¤una


göre kürenin alan› kaç cm2 dir? (π = 3 al›n›z)


A) 144 B) 300 C) 96 D) 216


24. Taban› dikdörtgen fleklinde olan piramidin
taban ayr›tlar›n›n uzunluklar›  IABI=6 cm, IBCI=2 cm
dir. Piramidin yüksekli¤i ITHI = 4 cm ise dik piramitle
ilgili hangi ifade  yanl›flt›r? (π = 3 al›n›z)


A) fiekildeki piramidin hacmi 16 cm3 tür.


B) fiekildeki piramidin toplam alan›


22+6    17 ⋲ 46,7 cm2 dir


C) fiekildeki piramidin yanal alan› 


10+6    17 ⋲ 34,7 cm2 dir


D) fiekildeki piramidin ayr›tlar›n›n uzunluklar› 


toplam› 8 + 4    26 cm’dir.


25. Yüksekli¤i 10 cm olan bir silindir alt ve üst
tabanlar›na dik taban merkezinden geçen bir düzlemle
kesildi¤inde silindirin ara kesiti kare oluyor. Oluflan
yar›m silindirlerden birinin toplam alan› kaç cm2 dir?
(π = 3)


A) 325 B) 250 C) 225 D) 475


26. Afla¤›dakilerden hangisi platonik (Platonic)
bir cisim de¤ildir?


A) Tetrahedron (4 yüzlü) 
B) Kare piramit
C) Hexahedron (Küp veya 6 yüzlü)


D) Octa hedron (8 yüzlü)


27. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Piramit bir düzlemle kesildi¤inde gene bir çok
yüzlü elde edilir.


B) Çok yüzlülerin yüzleri bölge fleklindedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru
parças›n›n tamam› çok yüzlünün yüzeyinde veya
içinde kal›yorsa D›flbükey (convex) dir.


D) Çok yüzlüler ayr›t (kenar) say›lar›na göre


isimlendirilir.


Çözüm  35 :  m = V.d   olup Alüminyum kü-
renin hacmi


V =        . 3 .                 2r =              r =         cm


olacakt›r.


V = 4.            .


m = V.d =            . 2,7=            .        = 400 g


Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 36:  1997 y›l›nda Antalya’da
yap›lan Cam Piramit Sa-


banc› Kongre ve Fuar Merkezi’nin taban› 3000m3


ve yüksekli¤i 22,76 m oldu¤una göre hacmi kaç
m3 tür?


A) 68 280 m3  B) 22 760 m3


C) 34 140 m3 D) 45 520 m3


Çözüm  36:


      =


CPV =                        = 1000.22,76


= 22760 m3 bulunur.
Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 37:  Taban›n bir ayr›t›n›n uzun-
lu¤u 10 cm olan kare pira-


midin yüksekli¤i 12 cm’dir. Taban› ayn›, yüksekli¤i
ise yar›s› olan piramidin hacmi kaç cm3 tür?


A) 300 cm3  B) 250 cm3


C) 200 cm3 D) 400 cm3


Çözüm  37:    ITHI = 12 cm,


      IT›HI =        = 6 cm


  V1 =               = 100.4


     = 400 cm3


Yüksekli¤i yar›ya indirildi¤inde hacmi


V2 =               = 100.2 = 200 cm3


Görülüyor ki çarpanlardan biri yar›ya indirildi¤inde
hacmi de yar›ya düflmektedir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 38:  Küre fleklindeki bir karpuz
tam ortas›ndan kesiliyor.


IOAI = 13 cm, IOBI = 12 cm


Kürenin yar›ç ap› 13 cm, karpuzun kabuk
kal›nl›¤› 1 cm ölçülüyor. Yar›m karpuzda kabuk
k›sm›n›n hacmi kaç cm3 tür?  (π=3)


A) 938 cm3  B) 3456
C) 1876 D) 469 cm3


Çözüm  38: Yar›m kürenin hacmi; r = 13 cm


V1 =         π.r3   .        =          .3.133  .


= 2.133 cm3 = 4394 cm3 tür.


Karpuzun yenebilen k›sm›n›n hacmi; r = 12 cm


V1 =       .         πr3    =        .         .3.123


= 2.123 = 3456 cm3


? = V1 - V2 = 4394 - 3456 = 938 cm3 karpuzun


kabuk k›sm›n›n hacmidir.


Do¤ru cevap A’d›r.
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Örnek TEST 39:  


Yüksekli¤i 12 cm (ITHI = 12 cm),
Taban çap› 4 cm (IABI = 4 cm) olan koni


fleklindeki Everest da¤› modelini oluflturmak için
kaç cm3 hamur kullanmam›z gerekir? (π= 3)


A) 144 cm3  B) 60 cm3


C) 48 cm3 D) 192 cm3


Çözüm  39: V =


Ta =  πr2 = 3.22 = 12 cm2    2r = 4       2 cm


V =             = 12.4 = 48 cm3 hamura ihtiyac›m›z


vard›r.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 40:  Diyet program› uygulayan


Melis günde ortalama 0,6


litre portakal suyu içmeyi planl›yor. Efl porta-


kallardan birini iki eflit parçaya bölüp çap›n› 6 cm


olarak ölçüyor. Bir portakal› s›kt›¤›nda hacminin


       ‘u kadar portakal suyu ç›kt›¤›n› sapt›yor. Geri


kalan› posa ve kabuk olarak sapt›yor. 0,6 Litre


portakal suyu içmek için kaç tane portakal s›kmas›


gerekecek? (π=3, portakal› küre olarak varsa-


y›n›z)


A) 7  B) 8


C) 9 D) 10


Çözüm  40:    Bir portakal›n hacmini hesaplayal›m.
2r = 6 cm         r = 3 cm olup


V =          .3.33 = 108 cm3 bulunur.


        . 108 = 60 cm3 portakal suyu elde edecektir.


0,6 Litre = 600 cm3 için


        = 10 adet portakal s›kmas› gerekecektir.


Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 41:  


Bir küre içerisine alt ve üst taban çaplar›n›n


uç noktalar› küre üzerinde olan bir silindir yerlefl-


tiriliyor. Küre ile silindir aras›nda kalan bofllu¤un
hacmi kaç cm3’tür? (π = 3)


A) 212 cm3  B) 288 cm3


C) 188 cm3 D) 260 cm3


Çözüm 41:


Silindirin alt ve üst tabanlar› paralel eflit oldu-
¤undan kürenin merkezinin iki tabandan eflit uzakl›kta
olmas› gerekir.


IOHI = IOKI =         = 3 cm olacakt›r.


OKB üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›n› uygularsak,
r2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52       r = 5 cm
kürenin yar›çap uzunlu¤udur.


Kürenin hacmi =        .3.53 = 500 cm3 tür.


Silindirin hacmi = πr2.h = (3.42).6


= 48.6 = 288 cm3


? = Küre - Silindir = 500 - 288 = 212 cm3


Küre ile silindir aras›ndaki bofllu¤un hacmidir.
Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 42:  Silindir fleklindeki kab›n 
içinde su varken yar›çap›


6 cm olan bir küre batacak flekilde içine b›rak›l›yor.
Kab›n su seviyesi 4 cm yüksekli¤ine göre silindirin
yar›çap› kaçt›r?  (π = 3)


A) 6 cm  B) 6   2 cm
C) 3   2 cm D) 9 cm


Çözüm 42:


Yükselen su seviyesinin hacmi kürenin hacmine
eflit oldu¤undan


        π63 = π.r2.4


r2 = 72 = 36.2 = (6    2)2       r = 6    2 cm
hesaplan›r.


Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 43:  


fiekilde, taban yar›çap› 4 cm olan dairesel dik
koninin tepe noktas› T olup taban›n›n çemberi
O merkezli kürenin yüzeyinde bulunmaktad›r.


Dik koninin hacmi 128 cm3 oldu¤u bilindi¤ine
göre, küre ile koni aras›ndaki bölgenin hacmi kaç
cm3 tür? (π = 3 al›n›z)


A) 500 cm3  B) 372 cm3


C) 300 cm3 D) 628 cm3


Çözüm  43:


           = 128         42.h = 128         h = 8 cm


koni yüksekli¤idir.
OBH dik üçgeninde Pisagor ba¤›nt›s›n› uygulayal›m.
r2 = 42 + (8 - r)2


r2 = 16 + 64 - 16r + r2        16r = 80         r = 5 cm
Kürenin hacmi ise


V1 =        . π.r3 = 4.53 = 500 cm3


? = Küre hacmi - Koni hacmi = 500 - 128
? = 372 cm3 küre ile koni aras›ndaki bölgenin


hacmidir.
Do¤ru cevap B’dir.


‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler


Perspektif Çizimi: (Perspective Drawing)


Gerçek dünyadaki 3 boyutlu cisimleri 2 boyutlu
bir ka¤›da çizerken gerçe¤ine yak›n bir izlenim
yaratmay› amaçlayan bir çizim yöntemidir. Amaç
gözlemcide biçim ve orant› bak›m›ndan gerçe¤e
yak›n (3 boyutlu) bir etki yaratmaktad›r. Bir tren yolu-
na bakt›¤›m›zda paralel raylar›n ileride ufuk çizgisinde
(tren raylar›n›n bitti¤i yerde) gökyüzüyle birleflen
çizgiye ufuk çizgisi denir. Gözümüzden uzaklaflt›kça
birlefliyorlarm›fl gibi görünen raylara (çizgilere) kaybo-
lunan do¤rular, tren raylar›n›n birlefliyorlarm›fl gibi
göründü¤ü noktaya da kaybolunan nokta ad› verilir.


Dünyam›z tepsi (düzlem) gibi olmad›¤›ndan
uzaktan bir geminin önce bacas› görülür. Geminin
denizde görülmeye baflland›¤› nokta ufuk çizgisidir.


Bir Nokta Perspektifi:


Ön yüzü çizme (resim) düzlemine paralel olan


prizman›n perspektifini çizelim. Prizmaya sa¤›ndan


bakt›¤›m›z› varsayal›m.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


ABCDE beflgeninin befl noktas›n› N ile birlefltiren


noktal› do¤ru parçalar›n› çizdik.
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Bir Nokta Perspektifi yöntemi ile ön yüzü çizim
düzlemine paralel olan dik üçgen prizma fleklindeki
çad›r›n çizimini yapal›m Çad›ra sa¤dan bakt›¤›m›z›
varsay›yoruz.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


‹ki Nokta Perspektifi:


Prizman›n ön yüzü çizim düzlemine paralel
de¤ilse yani prizman›n bir köflesinde kesiflen üç
yüzeyinin de görünmesi amaçlan›yorsa iki kaybolu-
nan nokta ile cismin (prizma) perspektifi çizilir.Örnekte
ön kapa¤› s›rt› ve bir yan yüzü görülecek flekilde
çizim düzlemine bir yan yüzü paralel olmayan bir
kitab›n (dikdörtgenler prizmas›) perspektif çizimi
yap›lm›flt›r.


ÇOK YÜZLÜLER VE ARA KES‹TLER‹
(Polyhedra)


Bütün yüzleri, bütün ayr›tlar› efl olan çok yüz-
lülere düzgün çok yüzlü denir. Bunlar yüzeyleri
düzgün çokgenlerdir. Eski Yunan filozofu Platon
kenarlar› (ayr›t uzunluklar›) efl olan çok yüzlülerle
tabiat› aç›klayan modeller öne sürdü¤ünden düzgün
kat› cisimlere platonik cisimler denir.


Dört yüzü birbirine efl ve eflkenar üçgen olan
piramide düzgün dörtyüzlü (Tetrahedron) denir.


Düzgün dörtyüzlünün alt› ayr›t› da eflit uzunlukta
(ITAI = ITBI = ITCI = IABI = IBCI = IACI = 6 cm) olup
piramidin yükseklik aya¤› tabandaki eflkenar üçgenin
a¤›rl›k merkezidir. A¤›rl›k merkezinin kenarortaylar›n
kesim noktas› oldu¤unu hat›rlay›n›z.


IHDI =    3,   IAHI = 2    3,      IADI =


Düzgün dörtyüzlünün yan yüz yüksekli¤i


IADI =          = 3    3 cm


(IADI = ITDI = 3    3 ⋲ 5,2 cm)


Düzgün dörtyüzlünün cisim yüksekli¤i


ITHI =               ITHI = 2    6 ⋲ 4,9 cm


(TAH) dik üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›ndan
bulunur.)


Düzgün piramitte bir yanyüz yüksekli¤ine düzgün
piramidin apotemi (Apothem) denir.


IADI =          = 3    3 cm


Düzgün dört yüzlünün köfle say›s› = K = 4
Düzgün dört yüzlünün yüzey say›s› = Y = 4
Düzgün dört yüzlünün ayr›t (kenar) say›s› = A = 6
Euler ba¤›nt›s›      K + Y - A = 2 (Euler Formülü)


  4 + 4 - 6 = 2       do¤rudur.


Düzgün dört yüzlüde bir köflesinde kesiflen
yüzey say›s› 3’tür. Bir yüzeyinin kenar say›s› 3’tür.


Düzgün dört yüzlünün her hangi iki noktas›n›
(AB, AD, TH) birlefltiren do¤ru parças›n›n tüm noktalar›
bir yüzeyinde veya cismin içinde kald›¤›ndan D›fl-
bükeydir.


Düzgün dört yüzlü TH yüksekli¤inin orta noktas›
E’den geçen taban düzlemine paralel bir düzlemle
kesilirse ara kesiti taban alan›na benziyen bir
üçgendir.


(T,A›B›C›) ve (T,ABC) düzgün dört yüzlüleri benzer-
dirler.


ITEI = IEHI =            =    6


4.A (A›B›C›) = A (ABC), V (TABC) = 8.V› (TA›B›C›)
Dikkat ederseniz kenarlar›n›n benzerlik oran› 2


oldu¤undan taban alanlar› 22 = 4 kat iliflkisi vard›r.
Hacimlerinde ise 23 = 8 kat (Benzer iki cismin hacim-
leri oran› benzerlik oran›n›n küpüne eflit olaca¤›ndan)
iliflkisi vard›r.


Düzgün dört yüzlünün alan›:
Bir ayr›t› a = 6 cm ise


A = 4                 = a2.    3 = 36    3 ⋲ 62,4 cm2


Düzgün dört yüzlünün hacmi:


V =                 = 18    2 ⋲ 25,5 cm3


Düzgün dört yüzlü taban›na paralel bir düzlemle
 kesildi¤inde kesit düzlemi A›B›C ve düzgün piramidin
 taban› aras›nda kalan cisme, düzgün kesik piramit
denir.


Dikkat edilirse tabanlar› birbirine benzer birer
eflkenar üçgendir.


Yan yüzleri, birbirine efl birer ikizkenar yamuktur.


DÜZGÜN ALTI YÜZLÜ
(Cube, Küp, Hexahedron)


B› köflesinde kesiflen üç yüzeyinden üst taban
ile sa¤ ve sol yan yüzü görünecek flekilde yerlefltirilmifl
olsun. ‹ki nokta perspektifi ile perspektifini çizelim.


Küpün alt› yüzünün her biri karesel bölgedir.
12 ayr›t› vard›r ve uzunluklar› eflittir. 8 köflesi


vard›r.
Herhangi bir köflesinde kesiflen üç ayr›t› birbirine


dik ve uzunluklar› eflittir.
IABI = IBB›I = IBCI = a = 6 cm’dir.
K= Köfle say›s› = 8
Y= Yüzey say›s› = 6
A= Ayr›t (kenar) say›s› = 12
Euler formülü K + Y - A   = 2


8 + 6 - 12  = 2        do¤rudur.
Bir küp, tabanlar›ndan birine paralel bir düzlemle


kesilirse ara kesiti bir kare olur.


Tabanlar›n a¤›rl›k merkezlerini birlefltiren do¤ru


parças›  IHEI =          =    6 cm  tabanlara diktir ve


uzunlu¤u kesik piramidin yüksekli¤idir.
Düzgün dört yüzlü tepe noktas› T’den, H’den ve


A noktas›ndan geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti
TAD üçgeni olur.


ITHI =            = 2    6 cm


IAHI =            = 2    3 cm


IHDI =            =    3 cm


ITDI = IADI = 3    3 cm


TAD üçgeni ikizkenar üçgendir.


Düzgün dört yüzlünün kenarlar›n›n orta noktalar›


A›,C›,D,E noktalar›ndan geçen bir düzlemle ara kesiti


olan A›C›ED dörtgeni bir eflkenar dörtgendir.


IA›C›I = IDEI = IA›DI = IC›EI = 3 cm


IA›AI = IA›TI = IDAI = IDBI = IEBI = IECI = 3 cm
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EFGH’nin alan› a2 = 62 = 36 cm2 dir.
Düzgün alt› yüzlü (küp) nün herhangi iki noktas›n›


birlefltiren do¤ru parças› ([AB], [AC›], [AB›] n›n tüm
noktalar› alt› yüzlünün bir yüzünde veya içinde
kald›¤›ndan d›flbükeydir.


Bir küp, flekildeki gibi A›C›B noktalar›ndan geçen
bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir eflkenar
üçgendir.


IA›C›I = IA›BI = IBC›I = a    2 = 6    2 ⋲ 8,5 cm’dir


IFAI = IFBI = IGBI = IGB›I = IEBI = IECI = 3 cm
olacak flekilde bir küp EFG noktalar›ndan geçen bir
düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi olan EFG üçgeni


bir kenar uzunlu¤u       .    2 = 3    2 cm olan bir


eflkenar üçgen olur.


Küp AC taban köflegeninden ve A› noktas›ndan
geçen bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir
dikdörtgendir.


Dikdörtgenin IAA›I = a = 6 cm


IACI = a    2 = 6    2 cm’dir.


Bir dik koni AB çap›ndan ve T tepe noktas›ndan


geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti bir ikizkenar


üçgendir.


a = 2r ise arakesit düzlemi bir eflkenar üçgendir.


Dik silindir taban merkezlerinden geçen tabana
dik bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir dik-
dörtgen olur.


Ara kesitin bir kare olabilmesi için
h = 2r = 2.3 = 6 cm olmal›d›r.


Çözüm  45:  Koninin hacmi =


r = 10 cm, h = 5 cm


V =             = 500 cm3’tür.


Küçük koninin hacmi =            = 32 cm3’tür.


Dik dairesel küçük koni tam ortadan iki eflit


parçaya ayr›l›rsa yar›s›n›n hacmi         = 16 cm3


? =          =
Do¤ru cevap C’dir.


Küçük koni ile büyük koni benzer cisimler ol-
duklar›ndan hacimlerinin oran› benzerlik oran›n›n
küpüne eflittir.


       =            =            =           =            dir.


Küçük koni simetri ekseninden geçen taban
düzlemine dik bir düzlemle iki eflit parçaya bölün-


dü¤ünden yar›s›n›n hacmi:         = 4V’dir.


? =           =            istenilen orand›r.


Örnek TEST 46:
Çap› 4 cm olan 2 plastik top,


silindir fleklindeki kutuya alttan,
üstten ve yanlardan de¤ecek flekil-
dedirler. Üstten aç›lan bir delikten
huni ile toplar ile silindir aras›ndaki
bofllu¤a (uygun yöntem kullanarak)
en çok cm3 su doldurulabilir?
(π = 3 al›n›z.)


A) 32π B) 64       C) 96 D) 32


Çözüm  46:
Silindirin hacmi = Taban alan›.yükseklik = T.h
V = πr2.h = π22.8 = 32π = 96 cm3’tür.
Toplardan birinin hacmi= V =      πr3 =       π23


=         = 32 cm3


Bofllu¤un hacmi = 32π - 2.         = 32(1-      )π


=          ⋲ 32 cm3  Görüyoruz ki aradaki bofllu¤a


en çok           ⋲ 32 cm3  su doldurabilir. Fazlas› d›fla-


r›ya taflacakt›r.     Do¤ru cevap: D


Örnek TEST 44:  Afla¤›daki ifadelerden yan-
 l›fl olan› hangisidir?


A) Bütün yüzleri ve bütün ayr›tlar› efl olan çok
yüzlülere düzgün çok yüzlü (Platonik cisimler) denir.


B) Küp tam ortadan bir düzlemle kesildi¤inde
ara kesiti yüzeylere dik olacak flekilde bir karesel
bölgedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› çok yüzlünün yüzeyinde


veya içinde kal›yorsa d›flbükeydir.


D) K + Y - A = 3 Euler formülü çok yüzlülerin
köfle say›s› (K), yüz say›s› (Y) ve ayr›t say›s› (A)
aras›ndaki iliflkiyi verir.


Çözüm  44:  Euler Formülü (ba¤›nt›s›)


K + Y - A = 2 oldu¤undn D seçene¤i yanl›flt›r.
Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 45:


IOAI = r1 = 10 cm,  IO›A›I = r2 = 4 cm,


fiekildeki dik dairesel koninin taban yar›çap›
IOAI = r1 = 10 cm, yüksekli¤i ise h1 = 5 cm olup


taban düzlemine paralel olarak kesiliyor.
IOO›I = 3 cm,   IOTI = 5 cm,  IO›TI = 2 cm’dir.


Oluflan küçük koni TO› boyunca tam ortadan eflit
(simetrik) iki parçaya bölünüyor. Küçük koninin
yar›s›n›n hacminin tamam›n›n (büyük dik dairesel
koni) hacmine oran› hangi seçenekte verilmifltir?
(π = 3 al›n›z.)


A) B)       C) D)
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A) Dik koninin hacmi 900 cm3 tür.


B) Dik koninin bütün alan› 270 cm2 dir.
C) Dik koninin yanal alan› 195 cm2 dir.


D) Dik koninin taban›n›n çevresi 30 cm’dir.


9. Taban yar›çap› r ve yüksekli¤i 8 cm olan bir
dik koninin hacminin, yar›çap› r olan bir kürenin hac-
mine eflit olmas› için r kaç cm olmal›d›r?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


10. Alanlar› oran›           olan iki kürenin hacimleri


oran› afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B) C) D)


11. Taban yar›çap› r = 3,
yüksekli¤i h = 2r = 6 cm olan silindirin ta-


banlar›na yar›çaplar› r = 3 cm
yükseklikleri h = r = 3 cm olan iki dik koni


flekildeki gibi yerlefltiriliyor. Silindir ile iki koni ara-
s›ndaki bofllu¤un hacmi için hangi seçenekteki
önerme do¤rudur?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


A) Yar›çap› r = 3 cm olan küre hacmine eflittir.
B) Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.
C) Yar›çap› r = 6 cm olan küre hacmine eflittir.
D) Yar›çap› r = 6 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.
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16. Dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t› 6 cm, piramidin yüksekli¤i de 3 cm dir. Hangi
seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


A) Taban alan› 54    3 ⋲ 93,5 cm2 dir.


B) Yanal yüzünün yüksekli¤i 6 cm’dir.


C) Toplam alan› = 54    3 + 96 ⋲ 189,5 cm2 dir.


D) Hacmi 54    6 cm3 tür.


17. Ana do¤rusunun uzunlu¤u a = 12 cm olan
bir dik koninin aç›l›m› flekilde verilmifltir. Hangi seçe-
nekteki bilgi yanl›flt›r? (π = 3)


A) Dik koninin taban yar›çap› 5 cm’dir.


B) Yanal alan› 180 cm2 dir.


C) Dik koninin yüksekli¤i      119 = 10,9 cm’dir.


D) Koninin bütün alan› 245 cm2 dir.


18. Taban yar›çap› 5 cm olan bir dik koninin yanal


alan›n›n       si, 26π cm2 dir. Bu koni ile ilgili hangi


seçenekteki önerme  yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yanal alan› 195 cm2 dir.


B) Konini yüksekli¤i 12 cm dir.


C) Bütün alan› 260 cm2 dir.


D) Hacmi 300 cm3 tür.


19. Bir küre içine flekildeki gibi yerlefltirilen
silindirin taban yar›çap› 3 cm ve yanal alan› 48π cm2


dir. Bu kürenin alan› kaç cm2 dir.


A) 225 cm2


B) 300 cm2


C) 432 cm2


D) 450 cm2


28. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Ayn› düzlemdeki iki do¤ru birbirine paralel,
çak›fl›k veya kesifliyor durumunda olabilir.


B) Ayn› düzlemdeki bir do¤ru ile bir çember iki
veya bir noktada (Te¤et = Tangert) kesiflebilir.


C) ‹ki düzlemin kesiflimi bir düzlemdir.


D) Silindir, Koni veya Küre bir düzlem ile kesil-


di¤inde ara kesiti bir dairesel bölge olabilir.


29. A köflesinden geçen ayr›t (kenar) uzunluklar›
10, 8, ve 6 cm olan flekildeki prizman›n içi silindir
(çap› 4 cm) fleklinde oyulmufltur. Hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r? (π = 3)


A) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan ara kesitin alan› 48cm2


dir.


B) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan cisimlerden birinin hacmi
192 cm3 tür.


C) Cisim tam ortas›ndan silindir tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflacak ara kesitin alan›
48 cm2 dir.


D) Cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflan iki cisimden birinin
toplam alan› 212 cm2 dir.
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A) Koni taban›n›n çevresi 4π cm’dir.


B) Koninin yüksekli¤i ITOI = h = 2    15 cm’dir.


C) Dik dairesel koninin hacmi 8    15 =            .π


 cm3 tür.


D) Çeyrek dairenin yar›çap› (koninin ana do¤ru-


sunun uzunlu¤u) 6 cm’dir.


Cam piramidin hacmi
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Yapılmış küçük işler,
planlamış büyük işlerden daha iyidir.


Nathaniel Emmon
Bir eylemin atası düşüncedir.


Ralph Waldo Emerson 8
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Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar,
çalışmaktan zevk almazlar.


Emile Raux


Benim kuşağımın yaptığı en büyük keşiflerden
biri, insanın düşüncelerini değiştirerek yaşamını


da değiştirebileceği gerçeğini bulmasıdır.


32. Hangi seçenekteki önerme (ifade) yanl›flt›r?


A) Koni iki yüzlü bir geometrik cisimdir. 


B) Silindir üç yüzlü bir geometrik cisimdir.


C) Küre bir yüzlü bir geometrik cisimdir.


D) Kare piramit dört yüzlüdür.


33. Bir dik koninin taban›n›n alan› 4π cm2 ve ya-
nal yüzeyinin aç›n›m› flekildeki gibi merkez aç›s› 90°
olan bir çeyrek dairedir.


Dik dairesel koni ile ilgili hangi seçenekte verilen
bilgi yanl›flt›r? ( π = 3 al›n›z.)


5. Ünitede bunlar› ö¤rendiniz mi?
1. Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› (tamam›) çok yüzlünün
yüzeyinde veya içinde kal›yorsa d›flbükey çok-
yüzlüdür denir. Koflula uymayanlara içbükey
denir.


2. Küp gibi bütün yüzleri ve ayr›t uzunluklar›
efl olan çok yüzlülere düzgün çok yüzlü ad› verilir.
Karton kâ¤›d›n› keserek düzgün dört yüzlü olufltu-
rabilirim.


3. Yüz say›lar›na göre çok yüzlüler isimlen-
dirilir. Dörtyüzlü; dört yüzü olan bir üçgen
piramittir.


4. Cisme önden bakarak yap›lan perspektif
çiziminde; ön yüz ile taban yüzlerinden biri d›-
fl›nda di¤er yüzler görülmez.


Bir perspektifte kaybolunan nokta say›s› 2
ise buna 2 nokta perspektifi ismi verilir. Pers-
pektif çiziminde cisme sa¤dan bak›l›yorsa kaybo-
lunan nokta sa¤dad›r. E¤er soldan cisme  bak›-
l›yorsa kaybolunan nokta soldad›r.


5. Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin hacmini


V =      πr3 =       π .33 = 36π ⋲ 108 cm3 he-


saplayabilirim.
6. Taban›n›n yar›çap›  r = 3 cm,  yüksekli¤i


h = 4 cm olan dik koninin hacmini


V =           =            = 12π ⋲ 36 cm3 hesapla-


yabilirim.
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31.


7 küp flekildeki gibi yerlefltirilmifltir. Seçeneklerden
hangisi oluflturulan yap›n›n herhangi bir yönden
görünümünün çizimi olamaz?


A) B)


C) D)


30. Ön yüzü ile alt taban› görünecek biçimde
kutuya (dikdörtgenler prizmas›) sa¤ alttan bak›lmak-
tad›r. Kutuyu uçan bir uça¤a benzetebilirsiniz. ABCD
ön yüzü çizimin yap›ld›¤› ka¤›t düzlemine paraleldir.


Afla¤›daki ifadelerden (aç›k önermelerden) hangisi
yanl›flt›r?


fiekilde sa¤ alttan bak›ld›¤›ndaki görünüme göre
perspektif çizimi yap›lm›flt›r.


A) Kutunun ön yüzü, resmin (çizginin) düzlemine
paralel olan perspektif çizimin tipine “Bir Nokta
Perspektifi” denir.


B) fiekildeki perspektif çizim tipine “‹ki Nokta
Perspektifi” ad› verilir.


C) Kutu sa¤dan gözlendi¤inde kaybolunan nokta


(X) ufuk çizgisinin (YX do¤rusu) üzerindedir.


D) BE ve CG ›fl›nlar› gözümüzden uzaklaflt›kça


birlefliyorlarm›fl (X) gibi görünürler bunlara “kaybo-


lunan do¤rular” denir.


12. Taban yar›çap› 6 cm, yüksekli¤i 8 cm olan
dik koninin içine taban›na ve yan yüzlerine te¤et
olacak flekilde bir küre yerlefltiriliyor. Koni ile küre
aras›nda kalan bofllu¤un hacmi kaç cm3 tür.  (π = 3)


A) 150 cm3


B) 160 cm3


C) 170 cm3


D) 180 cm3


13. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n ayr›tlar› 3, 4,


12 ile orant›l›d›r.         =         =         Bu dikdörtgenler


prizmas›n›n cisim köflegeni 26 cm ise bütün alan›
kaç cm2 dir?


A) 384 cm2 B) 576 cm2


C) 768 cm2 D) 816 cm2


14. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n a, b, c boyutlar›


aras›nda        +        +        =          ba¤›nt›s› vard›r.


Bu prizman›n hacmi 30 cm3 ise bütün alan› kaç cm2


dir?


A) 31 cm2 B) 62 cm2


C) 93 cm2 D) 60 cm2


15. Dik dikdörtgen piramidin yüksekli¤i
ITHI = 12 cm’dir. IABI = a = 18 cm,
IBCI = b = 10 cm ise hangi seçenekteki önerme


yanl›flt›r?


A) Dik piramidin toplam alan› 554 cm2 dir.
B) Dik piramidin yanal alan› 384 cm2 dir.
C) ITEI = 13 cm’dir.
D) ITFI = 15 cm’dir.


1. Ayr›tlar› a = 10 cm, b = 5 cm, c = 20 cm olan
dikdörtgenler prizmas› fleklindeki içi bofl bir kaba bir
musluktan dakikada 25 cm3 su ak›t›yoruz. t = 30
dakikada kab›n bofl k›sm›n›n hacmi kaç cm3


olacakt›r?


A) 350 cm3 B) 300 cm3


C) 250 cm3 D) 200 cm3


2. Yar›çap› 5 cm olan silindir fleklindeki bir kapta
h = 15 cm yüksekli¤inde su vard›r. Silindir fleklindeki
kapta bulunan suyun tamam› taban›n›n bir kenar›n›n
uzunlu¤u a = 5 cm olan kare dik prizmaya boflalt›l›rsa
suyun yüksekli¤i kaç cm olur? (π = 3)


A) 48 cm        B) 45 cm
C) 39 cm D) 33 cm


3. Ayr›tlar› 2, 3, 5 ile do¤ru orant›l› olan


 =        =         bir dikdörtgenler prizmas›n›n bütün


alan› 248 cm2’dir. Bu dik prizman›n yar›s›n›n hacmi
kaç cm3 tür?


A) 120 cm3 B) 125 cm3


C) 130 cm3 D) 135 cm3


4. Bir dik piramidin hacmi 400 cm3, yüksekli¤i
ise h = 12 cm’dir. Bu dik kare piramidin toplam alan›
kaç cm2 dir?


A) 230 cm2


B) 360 cm2


C) 425 cm2


D) 460 cm2


5. Yüksekli¤i 8 cm olan bir kare dik prizman›n
hacmi 384 cm3, bütün alan› 384 cm2 ise bir yanal
yüzünün yüksekli¤i kaç cm’dir?


A) 14 B) 12 C) 10 D) 8


6. Bir dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t›n›n uzunlu¤u 4 cm, yüksekli¤i ise 2 cm olarak
biliniyor. Bu dik alt›gen piramitle ilgili hangi seçenekte
verilen bilgi yanl›flt›r?


A) Hacmi 16    3 cm3 tür.


B) Bütün alan› 48 + 24    3 cm2 dir.


C) Yanal yüz yüksekligi 4 cm dir


D) Yanal yüzlerin toplam alan› 42 cm2 dir.


7. Çap› 6 cm olan küre fleklindeki bir dondurma
topu taban çap› 6 cm yüksekli¤i 12 cm olan bir
külaha flekildeki gibi konuyor. fiayet dondurman›n
hepsi hiç yenmeden erirse hangi seçenekteki durum
gerçekleflir. (π = 3)


A) Eriyen dondurma taflacakt›r. Taflan s›v›n›n
hacmi 6cm3 tür.


B) Eriyen dondurman›n 3 cm3 lük k›sm› taflacakt›r.


C) Eriyen dondurman›n hacmi külaha eflit oldu-
¤undan taflma gözlenmez.


D) Eriyen dondurma taflmaz, külahta 6 cm3 daha
boflluk kal›r.


8. [OA] do¤ru parças› O (0,0) ve (12,5) nokta-
lar›n›n birlefltirilmesiyle oluflmufltur. [OA] do¤ru parça-
s› x ekseni etraf›nda α aç›s› sabit olacak flekilde 360°


döndürülüyor. (OAH düzlemi döndürülüyor diye dü-
flünün). Oluflan hayali koninin ayn›s› bir marangoza
tahtadan yapt›r›l›yor. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?
(π = 3)


Do¤ru cevaplar›, aç›klamal› çözümleri 205. sayfadad›r.
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20.


s (BAC) = s (ACD) = 90°,
IABI = 5 cm
IACI = 3 cm,
ICDI = 2 cm


fiekil O merkezli 3 cm yar›çapl› çeyrek bir daire
ile bir dikdörtgenden oluflturulmufltur.


Kapal› bölgeyi AB kenar› etraf›nda 360° dön-
dürdü¤ümüzde oluflan cisim ile ilgili hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yar›m kürenin alan› 54 cm2 dir.


B) Silindirin yanal alan› 36 cm2 dir


C) Cismin hacmi 108 cm3 tür.


D) Cismin toplam alan› 81 cm2 dir.


21. fiekilde r = IOAI = 3 cm olan geometrik cisim-
de dik koninin taban› ile kürenin en büyük dairesi
ayn›d›r. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


IOTI = 4 cm’dir. (π = 3)


A) Tabanlar› çak›fl›k dik koni ile yar›m küreden
oluflturulan cismin toplam alan› 99 cm2 dir.


B) Cismin hacmi 90 cm3 tür.


C) Cismin iki farkl› yüzü vard›r.


D) Dik koninin yanal yüzeyini oluflturan sektör
yay›n›n uzunlu¤u, koninin taban›ndaki çemberin çevre
uzunlu¤unun 2 kat›na eflittir.


5. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


22. Yüksekli¤i 12 cm, taban yar›çap› 5 cm olan
ITOI ekseni boyunca kesilerek oluflturulan üçte bir
koni ile ilgili hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


s(AOB) = 120°
ITOI = 12 cm
IOAI = IOBI = r = 5 cm
s(ACB) = 120° olup daire kesmesi üçte bir ko-


ninin taban›d›r. (π = 3 al›n›z)


A) Üçte bir koninin yüzey alan› 90 cm2 dir.


B) Üçtebir koninin hacmi 100 cm3 tür.


C) Dik koninin ana do¤rusunun uzunlu¤u ayn›


zamanda koninin yüksekli¤i olup 12 cm’dir.


D) Kesik dik dairesel koninin yanal alan›n› olufl-


turan daire diliminin yay uzunlu¤u 10 cm’dir.


23. Bir kürenin içine taban alan› 48 cm2 yüksekli¤i
6 cm olan bir silindir yerlefltiriliyor. Silindirin taban
dairesinin çevresi küre yüzeyi üzerinde oldu¤una


göre kürenin alan› kaç cm2 dir? (π = 3 al›n›z)


A) 144 B) 300 C) 96 D) 216


24. Taban› dikdörtgen fleklinde olan piramidin
taban ayr›tlar›n›n uzunluklar›  IABI=6 cm, IBCI=2 cm
dir. Piramidin yüksekli¤i ITHI = 4 cm ise dik piramitle
ilgili hangi ifade  yanl›flt›r? (π = 3 al›n›z)


A) fiekildeki piramidin hacmi 16 cm3 tür.


B) fiekildeki piramidin toplam alan›


22+6    17 ⋲ 46,7 cm2 dir


C) fiekildeki piramidin yanal alan› 


10+6    17 ⋲ 34,7 cm2 dir


D) fiekildeki piramidin ayr›tlar›n›n uzunluklar› 


toplam› 8 + 4    26 cm’dir.


25. Yüksekli¤i 10 cm olan bir silindir alt ve üst
tabanlar›na dik taban merkezinden geçen bir düzlemle
kesildi¤inde silindirin ara kesiti kare oluyor. Oluflan
yar›m silindirlerden birinin toplam alan› kaç cm2 dir?
(π = 3)


A) 325 B) 250 C) 225 D) 475


26. Afla¤›dakilerden hangisi platonik (Platonic)
bir cisim de¤ildir?


A) Tetrahedron (4 yüzlü) 
B) Kare piramit
C) Hexahedron (Küp veya 6 yüzlü)


D) Octa hedron (8 yüzlü)


27. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Piramit bir düzlemle kesildi¤inde gene bir çok
yüzlü elde edilir.


B) Çok yüzlülerin yüzleri bölge fleklindedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru
parças›n›n tamam› çok yüzlünün yüzeyinde veya
içinde kal›yorsa D›flbükey (convex) dir.


D) Çok yüzlüler ayr›t (kenar) say›lar›na göre


isimlendirilir.
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Çözüm  35 :  m = V.d   olup Alüminyum kü-
renin hacmi


V =        . 3 .                 2r =              r =         cm


olacakt›r.


V = 4.            .


m = V.d =            . 2,7=            .        = 400 g


Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 36:  1997 y›l›nda Antalya’da
yap›lan Cam Piramit Sa-


banc› Kongre ve Fuar Merkezi’nin taban› 3000m3


ve yüksekli¤i 22,76 m oldu¤una göre hacmi kaç
m3 tür?


A) 68 280 m3  B) 22 760 m3


C) 34 140 m3 D) 45 520 m3


Çözüm  36:


      =


CPV =                        = 1000.22,76


= 22760 m3 bulunur.
Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 37:  Taban›n bir ayr›t›n›n uzun-
lu¤u 10 cm olan kare pira-


midin yüksekli¤i 12 cm’dir. Taban› ayn›, yüksekli¤i
ise yar›s› olan piramidin hacmi kaç cm3 tür?


A) 300 cm3  B) 250 cm3


C) 200 cm3 D) 400 cm3


Çözüm  37:    ITHI = 12 cm,


      IT›HI =        = 6 cm


  V1 =               = 100.4


     = 400 cm3


Yüksekli¤i yar›ya indirildi¤inde hacmi


V2 =               = 100.2 = 200 cm3


Görülüyor ki çarpanlardan biri yar›ya indirildi¤inde
hacmi de yar›ya düflmektedir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 38:  Küre fleklindeki bir karpuz
tam ortas›ndan kesiliyor.


IOAI = 13 cm, IOBI = 12 cm


Kürenin yar›ç ap› 13 cm, karpuzun kabuk
kal›nl›¤› 1 cm ölçülüyor. Yar›m karpuzda kabuk
k›sm›n›n hacmi kaç cm3 tür?  (π=3)


A) 938 cm3  B) 3456
C) 1876 D) 469 cm3


Çözüm  38: Yar›m kürenin hacmi; r = 13 cm


V1 =         π.r3   .        =          .3.133  .


= 2.133 cm3 = 4394 cm3 tür.


Karpuzun yenebilen k›sm›n›n hacmi; r = 12 cm


V1 =       .         πr3    =        .         .3.123


= 2.123 = 3456 cm3


? = V1 - V2 = 4394 - 3456 = 938 cm3 karpuzun


kabuk k›sm›n›n hacmidir.


Do¤ru cevap A’d›r.
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Örnek TEST 39:  


Yüksekli¤i 12 cm (ITHI = 12 cm),
Taban çap› 4 cm (IABI = 4 cm) olan koni


fleklindeki Everest da¤› modelini oluflturmak için
kaç cm3 hamur kullanmam›z gerekir? (π= 3)


A) 144 cm3  B) 60 cm3


C) 48 cm3 D) 192 cm3


Çözüm  39: V =


Ta =  πr2 = 3.22 = 12 cm2    2r = 4       2 cm


V =             = 12.4 = 48 cm3 hamura ihtiyac›m›z


vard›r.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 40:  Diyet program› uygulayan


Melis günde ortalama 0,6


litre portakal suyu içmeyi planl›yor. Efl porta-


kallardan birini iki eflit parçaya bölüp çap›n› 6 cm


olarak ölçüyor. Bir portakal› s›kt›¤›nda hacminin


       ‘u kadar portakal suyu ç›kt›¤›n› sapt›yor. Geri


kalan› posa ve kabuk olarak sapt›yor. 0,6 Litre


portakal suyu içmek için kaç tane portakal s›kmas›


gerekecek? (π=3, portakal› küre olarak varsa-


y›n›z)


A) 7  B) 8


C) 9 D) 10


Çözüm  40:    Bir portakal›n hacmini hesaplayal›m.
2r = 6 cm         r = 3 cm olup


V =          .3.33 = 108 cm3 bulunur.


        . 108 = 60 cm3 portakal suyu elde edecektir.


0,6 Litre = 600 cm3 için


        = 10 adet portakal s›kmas› gerekecektir.


Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 41:  


Bir küre içerisine alt ve üst taban çaplar›n›n


uç noktalar› küre üzerinde olan bir silindir yerlefl-


tiriliyor. Küre ile silindir aras›nda kalan bofllu¤un
hacmi kaç cm3’tür? (π = 3)


A) 212 cm3  B) 288 cm3


C) 188 cm3 D) 260 cm3


Çözüm 41:


Silindirin alt ve üst tabanlar› paralel eflit oldu-
¤undan kürenin merkezinin iki tabandan eflit uzakl›kta
olmas› gerekir.


IOHI = IOKI =         = 3 cm olacakt›r.


OKB üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›n› uygularsak,
r2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52       r = 5 cm
kürenin yar›çap uzunlu¤udur.


Kürenin hacmi =        .3.53 = 500 cm3 tür.


Silindirin hacmi = πr2.h = (3.42).6


= 48.6 = 288 cm3


? = Küre - Silindir = 500 - 288 = 212 cm3


Küre ile silindir aras›ndaki bofllu¤un hacmidir.
Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 42:  Silindir fleklindeki kab›n 
içinde su varken yar›çap›


6 cm olan bir küre batacak flekilde içine b›rak›l›yor.
Kab›n su seviyesi 4 cm yüksekli¤ine göre silindirin
yar›çap› kaçt›r?  (π = 3)


A) 6 cm  B) 6   2 cm
C) 3   2 cm D) 9 cm


Çözüm 42:


Yükselen su seviyesinin hacmi kürenin hacmine
eflit oldu¤undan


        π63 = π.r2.4


r2 = 72 = 36.2 = (6    2)2       r = 6    2 cm
hesaplan›r.


Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 43:  


fiekilde, taban yar›çap› 4 cm olan dairesel dik
koninin tepe noktas› T olup taban›n›n çemberi
O merkezli kürenin yüzeyinde bulunmaktad›r.


Dik koninin hacmi 128 cm3 oldu¤u bilindi¤ine
göre, küre ile koni aras›ndaki bölgenin hacmi kaç
cm3 tür? (π = 3 al›n›z)


A) 500 cm3  B) 372 cm3


C) 300 cm3 D) 628 cm3


Çözüm  43:


           = 128         42.h = 128         h = 8 cm


koni yüksekli¤idir.
OBH dik üçgeninde Pisagor ba¤›nt›s›n› uygulayal›m.
r2 = 42 + (8 - r)2


r2 = 16 + 64 - 16r + r2        16r = 80         r = 5 cm
Kürenin hacmi ise


V1 =        . π.r3 = 4.53 = 500 cm3


? = Küre hacmi - Koni hacmi = 500 - 128
? = 372 cm3 küre ile koni aras›ndaki bölgenin


hacmidir.
Do¤ru cevap B’dir.


‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler


Perspektif Çizimi: (Perspective Drawing)


Gerçek dünyadaki 3 boyutlu cisimleri 2 boyutlu
bir  ka¤›da çizerken gerçe¤ine yak›n bir  izlenim
yaratmay› amaçlayan bir çizim yöntemidir. Amaç
gözlemcide biçim ve orant›  bak›m›ndan gerçe¤e
yak›n (3 boyutlu) bir etki yaratmaktad›r. Bir tren yolu-
na bakt›¤›m›zda paralel raylar›n ileride ufuk çizgisinde
(tren raylar›n›n bitti¤i yerde) gökyüzüyle birleflen
çizgiye ufuk çizgisi denir. Gözümüzden uzaklaflt›kça
birlefliyorlarm›fl gibi görünen raylara (çizgilere) kaybo-
lunan do¤rular, tren raylar›n›n birlefliyorlarm›fl gibi
göründü¤ü noktaya da kaybolunan nokta ad› verilir.


Dünyam›z tepsi (düzlem) gibi olmad›¤›ndan
uzaktan bir geminin önce bacas› görülür. Geminin
denizde görülmeye baflland›¤› nokta ufuk çizgisidir.


Bir Nokta Perspektifi:


Ön yüzü çizme (resim) düzlemine paralel olan


prizman›n perspektifini çizelim. Prizmaya sa¤›ndan


bakt›¤›m›z› varsayal›m.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


ABCDE beflgeninin befl noktas›n› N ile birlefltiren


noktal› do¤ru parçalar›n› çizdik.
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Bir Nokta Perspektifi yöntemi ile ön yüzü çizim
düzlemine paralel olan dik üçgen prizma fleklindeki
çad›r›n çizimini yapal›m Çad›ra sa¤dan bakt›¤›m›z›
varsay›yoruz.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


‹ki Nokta Perspektifi:


Prizman›n ön yüzü çizim düzlemine paralel
de¤ilse yani prizman›n bir köflesinde kesiflen üç
yüzeyinin de görünmesi amaçlan›yorsa iki kaybolu-
nan nokta ile cismin (prizma) perspektifi çizilir.Örnekte
ön kapa¤› s›rt› ve bir yan yüzü görülecek flekilde
çizim düzlemine bir yan yüzü paralel olmayan bir
kitab›n (dikdörtgenler prizmas›) perspektif çizimi
yap›lm›flt›r.


ÇOK YÜZLÜLER VE ARA KES‹TLER‹
(Polyhedra)


Bütün yüzleri, bütün ayr›tlar› efl olan çok yüz-
lülere düzgün çok yüzlü denir. Bunlar yüzeyleri
düzgün çokgenlerdir. Eski Yunan filozofu Platon
kenarlar› (ayr›t uzunluklar›) efl olan çok yüzlülerle
tabiat› aç›klayan modeller öne sürdü¤ünden düzgün
kat› cisimlere platonik cisimler denir.


Dört yüzü birbirine efl ve eflkenar üçgen olan
piramide düzgün dörtyüzlü (Tetrahedron) denir.


Düzgün dörtyüzlünün alt› ayr›t› da eflit uzunlukta
(ITAI = ITBI = ITCI = IABI = IBCI = IACI = 6 cm) olup
piramidin yükseklik aya¤› tabandaki eflkenar üçgenin
a¤›rl›k merkezidir. A¤›rl›k merkezinin kenarortaylar›n
kesim noktas› oldu¤unu hat›rlay›n›z.


IHDI =    3,   IAHI = 2    3,      IADI =


Düzgün dörtyüzlünün yan yüz yüksekli¤i


IADI =          = 3    3 cm


(IADI = ITDI = 3    3 ⋲ 5,2 cm)


Düzgün dörtyüzlünün cisim yüksekli¤i


ITHI =               ITHI = 2    6 ⋲ 4,9 cm


(TAH) dik üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›ndan
bulunur.)


Düzgün piramitte bir yanyüz yüksekli¤ine düzgün
piramidin apotemi (Apothem) denir.


IADI =          = 3    3 cm


Düzgün dört yüzlünün köfle say›s› = K = 4
Düzgün dört yüzlünün yüzey say›s› = Y = 4
Düzgün dört yüzlünün ayr›t (kenar) say›s› = A = 6
Euler ba¤›nt›s›      K + Y - A = 2 (Euler Formülü)


  4 + 4 - 6 = 2       do¤rudur.


Düzgün dört yüzlüde bir köflesinde kesiflen
yüzey say›s› 3’tür. Bir yüzeyinin kenar say›s› 3’tür.


Düzgün dört yüzlünün her hangi iki noktas›n›
(AB, AD, TH) birlefltiren do¤ru parças›n›n tüm noktalar›
bir yüzeyinde veya cismin içinde kald›¤›ndan D›fl-
bükeydir.


Düzgün dört yüzlü TH yüksekli¤inin orta noktas›
E’den geçen taban düzlemine paralel bir düzlemle
kesilirse ara kesiti taban alan›na benziyen bir
üçgendir.


(T,A›B›C›) ve (T,ABC) düzgün dört yüzlüleri benzer-
dirler.


ITEI = IEHI =            =    6


4.A (A›B›C›) = A (ABC), V (TABC) = 8.V› (TA›B›C›)
Dikkat ederseniz kenarlar›n›n benzerlik oran› 2


oldu¤undan taban alanlar› 22 = 4 kat iliflkisi vard›r.
Hacimlerinde ise 23 = 8 kat (Benzer iki cismin hacim-
leri oran› benzerlik oran›n›n küpüne eflit olaca¤›ndan)
iliflkisi vard›r.


Düzgün dört yüzlünün alan›:
Bir ayr›t› a = 6 cm ise


A = 4                 = a2.    3 = 36    3 ⋲ 62,4 cm2


Düzgün dört yüzlünün hacmi:


V =                 = 18    2 ⋲ 25,5 cm3


Düzgün dört yüzlü taban›na paralel bir düzlemle
 kesildi¤inde kesit düzlemi A›B›C ve düzgün piramidin
 taban› aras›nda kalan cisme, düzgün kesik piramit
denir.


Dikkat edilirse tabanlar› birbirine benzer birer
eflkenar üçgendir.


Yan yüzleri, birbirine efl birer ikizkenar yamuktur.


DÜZGÜN ALTI YÜZLÜ
(Cube, Küp, Hexahedron)


B› köflesinde kesiflen üç yüzeyinden üst taban
ile sa¤ ve sol yan yüzü görünecek flekilde yerlefltirilmifl
olsun. ‹ki nokta perspektifi ile perspektifini çizelim.


Küpün alt› yüzünün her biri karesel bölgedir.
12 ayr›t› vard›r ve uzunluklar› eflittir. 8 köflesi


vard›r.
Herhangi bir köflesinde kesiflen üç ayr›t› birbirine


dik ve uzunluklar› eflittir.
IABI = IBB›I = IBCI = a = 6 cm’dir.
K= Köfle say›s› = 8
Y= Yüzey say›s› = 6
A= Ayr›t (kenar) say›s› = 12
Euler formülü K + Y - A   = 2


8 + 6 - 12  = 2        do¤rudur.
Bir küp, tabanlar›ndan birine paralel bir düzlemle


kesilirse ara kesiti bir kare olur.


Tabanlar›n a¤›rl›k merkezlerini birlefltiren do¤ru


parças›  IHEI =          =    6 cm  tabanlara diktir ve


uzunlu¤u kesik piramidin yüksekli¤idir.
Düzgün dört yüzlü tepe noktas› T’den, H’den ve


A noktas›ndan geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti
TAD üçgeni olur.


ITHI =            = 2    6 cm


IAHI =            = 2    3 cm


IHDI =            =    3 cm


ITDI = IADI = 3    3 cm


TAD üçgeni ikizkenar üçgendir.


Düzgün dört yüzlünün kenarlar›n›n orta noktalar›


A›,C›,D,E noktalar›ndan geçen bir düzlemle ara kesiti


olan A›C›ED dörtgeni bir eflkenar dörtgendir.


IA›C›I = IDEI = IA›DI = IC›EI = 3 cm


IA›AI = IA›TI = IDAI = IDBI = IEBI = IECI = 3 cm
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EFGH’nin alan› a2 = 62 = 36 cm2 dir.
Düzgün alt› yüzlü (küp) nün herhangi iki noktas›n›


birlefltiren do¤ru parças› ([AB], [AC›], [AB›] n›n tüm
noktalar› alt› yüzlünün bir yüzünde veya içinde
kald›¤›ndan d›flbükeydir.


Bir küp, flekildeki gibi A›C›B noktalar›ndan geçen
bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir eflkenar
üçgendir.


IA›C›I = IA›BI = IBC›I = a    2 = 6    2 ⋲ 8,5 cm’dir


IFAI = IFBI = IGBI = IGB›I = IEBI = IECI = 3 cm
olacak flekilde bir küp EFG noktalar›ndan geçen bir
düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi olan EFG üçgeni


bir kenar uzunlu¤u       .    2 = 3    2 cm olan bir


eflkenar üçgen olur.


Küp AC taban köflegeninden ve A› noktas›ndan
geçen bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir
dikdörtgendir.


Dikdörtgenin IAA›I = a = 6 cm


IACI = a    2 = 6    2 cm’dir.


Bir dik koni AB çap›ndan ve T tepe noktas›ndan


geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti bir ikizkenar


üçgendir.


a = 2r ise arakesit düzlemi bir eflkenar üçgendir.


Dik silindir taban merkezlerinden geçen tabana
dik bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir dik-
dörtgen olur.


Ara kesitin bir kare olabilmesi için
h = 2r = 2.3 = 6 cm olmal›d›r.


Çözüm  45:  Koninin hacmi =


r = 10 cm, h = 5 cm


V =             = 500 cm3’tür.


Küçük koninin hacmi =            = 32 cm3’tür.


Dik dairesel küçük koni tam ortadan iki eflit


parçaya ayr›l›rsa yar›s›n›n hacmi         = 16 cm3


? =          =
Do¤ru cevap C’dir.


Küçük koni ile büyük koni benzer cisimler ol-
duklar›ndan hacimlerinin oran› benzerlik oran›n›n
küpüne eflittir.


       =            =            =           =            dir.


Küçük koni simetri ekseninden geçen taban
düzlemine dik bir düzlemle iki eflit parçaya bölün-


dü¤ünden yar›s›n›n hacmi:         = 4V’dir.


? =           =            istenilen orand›r.


Örnek TEST 46:
Çap› 4 cm olan 2 plastik top,


silindir fleklindeki kutuya alttan,
üstten ve yanlardan de¤ecek flekil-
dedirler. Üstten aç›lan bir delikten
huni ile toplar ile silindir aras›ndaki
bofllu¤a (uygun yöntem kullanarak)
en çok cm3 su doldurulabilir?
(π = 3 al›n›z.)


A) 32π B) 64       C) 96 D) 32


Çözüm  46:
Silindirin hacmi = Taban alan›.yükseklik = T.h
V = πr2.h = π22.8 = 32π = 96 cm3’tür.
Toplardan birinin hacmi= V =      πr3 =       π23


=         = 32 cm3


Bofllu¤un hacmi = 32π - 2.         = 32(1-      )π


=          ⋲ 32 cm3  Görüyoruz ki aradaki bofllu¤a


en çok           ⋲ 32 cm3  su doldurabilir. Fazlas› d›fla-


r›ya taflacakt›r.     Do¤ru cevap: D


Örnek TEST 44:  Afla¤›daki ifadelerden yan-
 l›fl olan› hangisidir?


A) Bütün yüzleri ve bütün ayr›tlar› efl olan çok
yüzlülere düzgün çok yüzlü (Platonik cisimler) denir.


B) Küp tam ortadan bir düzlemle kesildi¤inde
ara kesiti yüzeylere dik olacak flekilde bir karesel
bölgedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› çok yüzlünün yüzeyinde


veya içinde kal›yorsa d›flbükeydir.


D) K + Y - A = 3 Euler formülü çok yüzlülerin
köfle say›s› (K), yüz say›s› (Y) ve ayr›t say›s› (A)
aras›ndaki iliflkiyi verir.


Çözüm  44:  Euler Formülü (ba¤›nt›s›)


K + Y - A = 2 oldu¤undn D seçene¤i yanl›flt›r.
Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 45:


IOAI = r1 = 10 cm,  IO›A›I = r2 = 4 cm,


fiekildeki dik dairesel koninin taban yar›çap›
IOAI = r1 = 10 cm, yüksekli¤i ise h1 = 5 cm olup


taban düzlemine paralel olarak kesiliyor.
IOO›I = 3 cm,   IOTI = 5 cm,  IO›TI = 2 cm’dir.


Oluflan küçük koni TO› boyunca tam ortadan eflit
(simetrik) iki parçaya bölünüyor. Küçük koninin
yar›s›n›n hacminin tamam›n›n (büyük dik dairesel
koni) hacmine oran› hangi seçenekte verilmifltir?
(π = 3 al›n›z.)


A) B)       C) D)
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A) Dik koninin hacmi 900 cm3 tür.


B) Dik koninin bütün alan› 270 cm2 dir.
C) Dik koninin yanal alan› 195 cm2 dir.


D) Dik koninin taban›n›n çevresi 30 cm’dir.


9. Taban yar›çap› r ve yüksekli¤i 8 cm olan bir
dik koninin hacminin, yar›çap› r olan bir kürenin hac-
mine eflit olmas› için r kaç cm olmal›d›r?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


10. Alanlar› oran›           olan iki kürenin hacimleri


oran› afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B) C) D)


11. Taban yar›çap› r = 3,
yüksekli¤i h = 2r = 6 cm olan silindirin ta-


banlar›na yar›çaplar› r = 3 cm
yükseklikleri h = r = 3 cm olan iki dik koni


flekildeki gibi yerlefltiriliyor. Silindir ile iki koni ara-
s›ndaki bofllu¤un hacmi için hangi seçenekteki
önerme do¤rudur?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


A) Yar›çap› r = 3 cm olan küre hacmine eflittir.
B) Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.
C) Yar›çap› r = 6 cm olan küre hacmine eflittir.
D) Yar›çap› r = 6 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.


16. Dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t› 6 cm, piramidin yüksekli¤i de 3 cm dir. Hangi
seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


A) Taban alan› 54    3 ⋲ 93,5 cm2 dir.


B) Yanal yüzünün yüksekli¤i 6 cm’dir.


C) Toplam alan› = 54    3 + 96 ⋲ 189,5 cm2 dir.


D) Hacmi 54    6 cm3 tür.


17. Ana do¤rusunun uzunlu¤u a = 12 cm olan
bir dik koninin aç›l›m› flekilde verilmifltir. Hangi seçe-
nekteki bilgi yanl›flt›r? (π = 3)


A) Dik koninin taban yar›çap› 5 cm’dir.


B) Yanal alan› 180 cm2 dir.


C) Dik koninin yüksekli¤i      119 = 10,9 cm’dir.


D) Koninin bütün alan› 245 cm2 dir.


18. Taban yar›çap› 5 cm olan bir dik koninin yanal


alan›n›n       s i, 26π cm2 dir. Bu koni ile ilgili hangi


seçenekteki önerme  yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yanal alan› 195 cm2 dir.


B) Konini yüksekli¤i 12 cm dir.


C) Bütün alan› 260 cm2 dir.


D) Hacmi 300 cm3 tür.


19. Bir küre  içine flekildeki gibi  yerlefltirilen
silindirin taban yar›çap› 3 cm ve yanal alan› 48π cm2


dir. Bu kürenin alan› kaç cm2 dir.


A) 225 cm2


B) 300 cm2


C) 432 cm2


D) 450 cm2


O
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28. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Ayn› düzlemdeki iki do¤ru birbirine paralel,
çak›fl›k veya kesifliyor durumunda olabilir.


B) Ayn› düzlemdeki bir do¤ru ile bir çember iki
veya bir noktada (Te¤et = Tangert) kesiflebilir.


C) ‹ki düzlemin kesiflimi bir düzlemdir.


D) Silindir, Koni veya Küre bir düzlem ile kesil-


di¤inde ara kesiti bir dairesel bölge olabilir.


29. A köflesinden geçen ayr›t (kenar) uzunluklar›
10, 8, ve 6 cm olan flekildeki prizman›n içi silindir
(çap› 4 cm) fleklinde oyulmufltur. Hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r? (π = 3)


A) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan ara kesitin alan› 48cm2


dir.


B) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan cisimlerden birinin hacmi
192 cm3 tür.


C) Cisim tam ortas›ndan silindir tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflacak ara kesitin alan›
48 cm2 dir.


D) Cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflan iki cisimden birinin
toplam alan› 212 cm2 dir.


5. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


A) Koni taban›n›n çevresi 4π cm’dir.


B) Koninin yüksekli¤i ITOI = h = 2    15 cm’dir.


C) Dik dairesel koninin hacmi 8    15 =            .π


 cm3 tür.


D) Çeyrek dairenin yar›çap› (koninin ana do¤ru-


sunun uzunlu¤u) 6 cm’dir.


Cam piramidin hacmi
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Yapılmış küçük işler,
planlamış büyük işlerden daha iyidir.


Nathaniel Emmon
Bir eylemin atası düşüncedir.


Ralph Waldo Emerson 8
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Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar,
çalışmaktan zevk almazlar.


Emile Raux


Benim kuşağımın yaptığı en büyük keşiflerden
biri, insanın düşüncelerini değiştirerek yaşamını


da değiştirebileceği gerçeğini bulmasıdır.


32. Hangi seçenekteki önerme (ifade) yanl›flt›r?


A) Koni iki yüzlü bir geometrik cisimdir. 


B) Silindir üç yüzlü bir geometrik cisimdir.


C) Küre bir yüzlü bir geometrik cisimdir.


D) Kare piramit dört yüzlüdür.


33. Bir dik koninin taban›n›n alan› 4π cm2 ve ya-
nal yüzeyinin aç›n›m› flekildeki gibi merkez aç›s› 90°
olan bir çeyrek dairedir.


Dik dairesel koni ile ilgili hangi seçenekte verilen
bilgi yanl›flt›r? ( π = 3 al›n›z.)


5. Ünitede bunlar› ö¤rendiniz mi?
1. Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› (tamam›) çok yüzlünün
yüzeyinde veya içinde kal›yorsa d›flbükey çok-
yüzlüdür denir. Koflula uymayanlara içbükey
denir.


2. Küp gibi bütün yüzleri ve ayr›t uzunluklar›
efl olan çok yüzlülere düzgün çok yüzlü ad› verilir.
Karton kâ¤›d›n› keserek düzgün dört yüzlü olufltu-
rabilirim.


3. Yüz say›lar›na göre çok yüzlüler isimlen-
dirilir. Dörtyüzlü; dört yüzü olan bir üçgen
piramittir.


4. Cisme önden bakarak yap›lan perspektif
çiziminde; ön yüz ile taban yüzlerinden biri d›-
fl›nda di¤er yüzler görülmez.


Bir perspektifte kaybolunan nokta say›s› 2
ise buna 2 nokta perspektifi ismi verilir. Pers-
pektif çiziminde cisme sa¤dan bak›l›yorsa kaybo-
lunan nokta sa¤dad›r. E¤er soldan cisme  bak›-
l›yorsa kaybolunan nokta soldad›r.


5. Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin hacmini


V =      πr3 =       π .33 = 36π ⋲ 108 cm3 he-


saplayabilirim.
6. Taban›n›n yar›çap›  r = 3 cm,  yüksekli¤i


h = 4 cm olan dik koninin hacmini


V =           =            = 12π ⋲ 36 cm3 hesapla-


yabilirim.


4
3


4
3


πr2.h
3


π32.4
3
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31.


7 küp flekildeki gibi yerlefltirilmifltir. Seçeneklerden
hangisi oluflturulan yap›n›n herhangi bir yönden
görünümünün çizimi olamaz?


A) B)


C) D)


30. Ön yüzü ile alt taban› görünecek biçimde
kutuya (dikdörtgenler prizmas›) sa¤ alttan bak›lmak-
tad›r. Kutuyu uçan bir uça¤a benzetebilirsiniz. ABCD
ön yüzü çizimin yap›ld›¤› ka¤›t düzlemine paraleldir.


Afla¤›daki ifadelerden (aç›k önermelerden) hangisi
yanl›flt›r?


fiekilde sa¤ alttan bak›ld›¤›ndaki görünüme göre
perspektif çizimi yap›lm›flt›r.


A) Kutunun ön yüzü, resmin (çizginin) düzlemine
paralel olan perspektif çizimin tipine “Bir Nokta
Perspektifi” denir.


B) fiekildeki perspektif çizim tipine “‹ki Nokta
Perspektifi” ad› verilir.


C) Kutu sa¤dan gözlendi¤inde kaybolunan nokta


(X) ufuk çizgisinin (YX do¤rusu) üzerindedir.


D) BE ve CG ›fl›nlar› gözümüzden uzaklaflt›kça


birlefliyorlarm›fl (X) gibi görünürler bunlara “kaybo-


lunan do¤rular” denir.


12. Taban yar›çap› 6 cm, yüksekli¤i 8 cm olan
dik koninin içine taban›na ve yan yüzlerine te¤et
olacak flekilde bir küre yerlefltiriliyor. Koni ile küre
aras›nda kalan bofllu¤un hacmi kaç cm3 tür.  (π = 3)


A) 150 cm3


B) 160 cm3


C) 170 cm3


D) 180 cm3


13. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n ayr›tlar› 3, 4,


12 ile orant›l›d›r.         =         =         Bu dikdörtgenler


prizmas›n›n cisim köflegeni 26 cm ise bütün alan›
kaç cm2 dir?


A) 384 cm2 B) 576 cm2


C) 768 cm2 D) 816 cm2


14. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n a, b, c boyutlar›


aras›nda        +        +        =          ba¤›nt›s› vard›r.


Bu prizman›n hacmi 30 cm3 ise bütün alan› kaç cm2


dir?


A) 31 cm2 B) 62 cm2


C) 93 cm2 D) 60 cm2


15. Dik dikdörtgen piramidin yüksekli¤i
ITHI = 12 cm’dir. IABI = a = 18 cm,
IBCI = b = 10 cm ise hangi seçenekteki önerme


yanl›flt›r?


A) Dik piramidin toplam alan› 554 cm2 dir.
B) Dik piramidin yanal alan› 384 cm2 dir.
C) ITEI = 13 cm’dir.
D) ITFI = 15 cm’dir.


1. Ayr›tlar› a = 10 cm, b = 5 cm, c = 20 cm olan
dikdörtgenler prizmas› fleklindeki içi bofl bir kaba bir
musluktan dakikada 25 cm3 su ak›t›yoruz. t = 30
dakikada kab›n bofl k›sm›n›n hacmi kaç cm3


olacakt›r?


A) 350 cm3 B) 300 cm3


C) 250 cm3 D) 200 cm3


2. Yar›çap› 5 cm olan silindir fleklindeki bir kapta
h = 15 cm yüksekli¤inde su vard›r. Silindir fleklindeki
kapta bulunan suyun tamam› taban›n›n bir kenar›n›n
uzunlu¤u a = 5 cm olan kare dik prizmaya boflalt›l›rsa
suyun yüksekli¤i kaç cm olur? (π = 3)


A) 48 cm        B) 45 cm
C) 39 cm D) 33 cm


3. Ayr›tlar› 2, 3, 5 ile do¤ru orant›l› olan


 =        =         bir dikdörtgenler prizmas›n›n bütün


alan› 248 cm2’dir. Bu dik prizman›n yar›s›n›n hacmi
kaç cm3 tür?


A) 120 cm3 B) 125 cm3


C) 130 cm3 D) 135 cm3


4. Bir dik piramidin hacmi 400 cm3, yüksekli¤i
ise h = 12 cm’dir. Bu dik kare piramidin toplam alan›
kaç cm2 dir?


A) 230 cm2


B) 360 cm2


C) 425 cm2


D) 460 cm2


5. Yüksekli¤i 8 cm olan bir kare dik prizman›n
hacmi 384 cm3, bütün alan› 384 cm2 ise bir yanal
yüzünün yüksekli¤i kaç cm’dir?


A) 14 B) 12 C) 10 D) 8


6. Bir dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t›n›n uzunlu¤u 4 cm, yüksekli¤i ise 2 cm olarak
biliniyor. Bu dik alt›gen piramitle ilgili hangi seçenekte
verilen bilgi yanl›flt›r?


A) Hacmi 16    3 cm3 tür.


B) Bütün alan› 48 + 24    3 cm2 dir.


C) Yanal yüz yüksekligi 4 cm dir


D) Yanal yüzlerin toplam alan› 42 cm2 dir.


7. Çap› 6 cm olan küre fleklindeki bir dondurma
topu taban çap› 6 cm yüksekli¤i 12 cm olan bir
külaha flekildeki gibi konuyor. fiayet dondurman›n
hepsi hiç yenmeden erirse hangi seçenekteki durum
gerçekleflir. (π = 3)


A) Eriyen dondurma taflacakt›r. Taflan s›v›n›n
hacmi 6cm3 tür.


B) Eriyen dondurman›n 3 cm3 lük k›sm› taflacakt›r.


C) Eriyen dondurman›n hacmi külaha eflit oldu-
¤undan taflma gözlenmez.


D) Eriyen dondurma taflmaz, külahta 6 cm3 daha
boflluk kal›r.


8. [OA] do¤ru parças› O (0,0) ve (12,5) nokta-
lar›n›n birlefltirilmesiyle oluflmufltur. [OA] do¤ru parça-
s› x ekseni etraf›nda α aç›s› sabit olacak flekilde 360°


döndürülüyor. (OAH düzlemi döndürülüyor diye dü-
flünün). Oluflan hayali koninin ayn›s› bir marangoza
tahtadan yapt›r›l›yor. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?
(π = 3)
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20.


s (BAC) = s (ACD) = 90°,
IABI = 5 cm
IACI = 3 cm,
ICDI = 2 cm


fiekil O merkezli 3 cm yar›çapl› çeyrek bir daire
ile bir dikdörtgenden oluflturulmufltur.


Kapal› bölgeyi AB kenar› etraf›nda 360° dön-
dürdü¤ümüzde oluflan cisim ile ilgili hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yar›m kürenin alan› 54 cm2 dir.


B) Silindirin yanal alan› 36 cm2 dir


C) Cismin hacmi 108 cm3 tür.


D) Cismin toplam alan› 81 cm2 dir.


21. fiekilde r = IOAI = 3 cm olan geometrik cisim-
de dik koninin taban› ile kürenin en büyük dairesi
ayn›d›r. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


IOTI = 4 cm’dir. (π = 3)


A) Tabanlar› çak›fl›k dik koni ile yar›m küreden
oluflturulan cismin toplam alan› 99 cm2 dir.


B) Cismin hacmi 90 cm3 tür.


C) Cismin iki farkl› yüzü vard›r.


D) Dik koninin yanal yüzeyini oluflturan sektör
yay›n›n uzunlu¤u, koninin taban›ndaki çemberin çevre
uzunlu¤unun 2 kat›na eflittir.
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22. Yüksekli¤i 12 cm, taban yar›çap› 5 cm olan
ITOI ekseni boyunca kesilerek oluflturulan üçte bir
koni ile ilgili hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


s(AOB) = 120°
ITOI = 12 cm
IOAI = IOBI = r = 5 cm
s(ACB) = 120° olup daire kesmesi üçte bir ko-


ninin taban›d›r. (π = 3 al›n›z)


A) Üçte bir koninin yüzey alan› 90 cm2 dir.


B) Üçtebir koninin hacmi 100 cm3 tür.


C) Dik koninin ana do¤rusunun uzunlu¤u ayn›


zamanda koninin yüksekli¤i olup 12 cm’dir.


D) Kesik dik dairesel koninin yanal alan›n› olufl-


turan daire diliminin yay uzunlu¤u 10 cm’dir.


23. Bir kürenin içine taban alan› 48 cm2 yüksekli¤i
6 cm olan bir silindir yerlefltiriliyor. Silindirin taban
dairesinin çevresi küre yüzeyi üzerinde oldu¤una


göre kürenin alan› kaç cm2 dir? (π = 3 al›n›z)


A) 144 B) 300 C) 96 D) 216


24. Taban› dikdörtgen fleklinde olan piramidin
taban ayr›tlar›n›n uzunluklar›  IABI=6 cm, IBCI=2 cm
dir. Piramidin yüksekli¤i ITHI = 4 cm ise dik piramitle
ilgili hangi ifade  yanl›flt›r? (π = 3 al›n›z)


A) fiekildeki piramidin hacmi 16 cm3 tür.


B) fiekildeki piramidin toplam alan›


22+6    17 ⋲ 46,7 cm2 dir


C) fiekildeki piramidin yanal alan› 


10+6    17 ⋲ 34,7 cm2 dir


D) fiekildeki piramidin ayr›tlar›n›n uzunluklar› 


toplam› 8 + 4    26 cm’dir.


25. Yüksekli¤i 10 cm olan bir silindir alt ve üst
tabanlar›na dik taban merkezinden geçen bir düzlemle
kesildi¤inde silindirin ara kesiti kare oluyor. Oluflan
yar›m silindirlerden birinin toplam alan› kaç cm2 dir?
(π = 3)


A) 325 B) 250 C) 225 D) 475


26. Afla¤›dakilerden hangisi platonik (Platonic)
bir cisim de¤ildir?


A) Tetrahedron (4 yüzlü) 
B) Kare piramit
C) Hexahedron (Küp veya 6 yüzlü)


D) Octa hedron (8 yüzlü)


27. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Piramit bir düzlemle kesildi¤inde gene bir çok
yüzlü elde edilir.


B) Çok yüzlülerin yüzleri bölge fleklindedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru
parças›n›n tamam› çok yüzlünün yüzeyinde veya
içinde kal›yorsa D›flbükey (convex) dir.


D) Çok yüzlüler ayr›t (kenar) say›lar›na göre


isimlendirilir.


Çözüm  35 :  m = V.d   olup Alüminyum kü-
renin hacmi


V =        . 3 .                 2r =              r =         cm


olacakt›r.


V = 4.            .


m = V.d =            . 2,7=            .        = 400 g


Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 36:  1997 y›l›nda Antalya’da
yap›lan Cam Piramit Sa-


banc› Kongre ve Fuar Merkezi’nin taban› 3000m3


ve yüksekli¤i 22,76 m oldu¤una göre hacmi kaç
m3 tür?


A) 68 280 m3  B) 22 760 m3


C) 34 140 m3 D) 45 520 m3


Çözüm  36:


      =


CPV =                        = 1000.22,76


= 22760 m3 bulunur.
Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 37:  Taban›n bir ayr›t›n›n uzun-
lu¤u 10 cm olan kare pira-


midin yüksekli¤i 12 cm’dir. Taban› ayn›, yüksekli¤i
ise yar›s› olan piramidin hacmi kaç cm3 tür?


A) 300 cm3  B) 250 cm3


C) 200 cm3 D) 400 cm3


Çözüm  37:    ITHI = 12 cm,


      IT›HI =        = 6 cm


  V1 =               = 100.4


     = 400 cm3


Yüksekli¤i yar›ya indirildi¤inde hacmi


V2 =               = 100.2 = 200 cm3


Görülüyor ki çarpanlardan biri yar›ya indirildi¤inde
hacmi de yar›ya düflmektedir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 38:  Küre fleklindeki bir karpuz
tam ortas›ndan kesiliyor.


IOAI = 13 cm, IOBI = 12 cm


Kürenin yar›çap› 13 cm, karpuzun kabuk
kal›nl›¤› 1 cm ölçülüyor. Yar›m karpuzda kabuk
k›sm›n›n hacmi kaç cm3 tür?  (π=3)


A) 938 cm3  B) 3456
C) 1876 D) 469 cm3


Çözüm  38: Yar›m kürenin hacmi; r = 13 cm


V1 =         π.r3   .        =          .3.133  .


= 2.133 cm3 = 4394 cm3 tür.


Karpuzun yenebilen k›sm›n›n hacmi; r = 12 cm


V1 =       .         πr3    =        .         .3.123


= 2.123 = 3456 cm3


? = V1 - V2 = 4394 - 3456 = 938 cm3 karpuzun


kabuk k›sm›n›n hacmidir.


Do¤ru cevap A’d›r.
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Örnek TEST 39:  


Yüksekli¤i 12 cm (ITHI = 12 cm),
Taban çap› 4 cm (IABI = 4 cm) olan koni


fleklindeki Everest da¤› modelini oluflturmak için
kaç cm3 hamur kullanmam›z gerekir? (π= 3)


A) 144 cm3  B) 60 cm3


C) 48 cm3 D) 192 cm3


Çözüm  39: V =


Ta =  πr2 = 3.22 = 12 cm2    2r = 4       2 cm


V =             = 12.4 = 48 cm3 hamura ihtiyac›m›z


vard›r.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 40:  Diyet program› uygulayan


Melis günde ortalama 0,6


litre portakal suyu içmeyi planl›yor. Efl porta-


kallardan birini iki eflit parçaya bölüp çap›n› 6 cm


olarak ölçüyor. Bir portakal› s›kt›¤›nda hacminin


       ‘u kadar portakal suyu ç›kt›¤›n› sapt›yor. Geri


kalan› posa ve kabuk olarak sapt›yor. 0,6 Litre


portakal suyu içmek için kaç tane portakal s›kmas›


gerekecek? (π=3, portakal› küre olarak varsa-


y›n›z)


A) 7  B) 8


C) 9 D) 10


Çözüm  40:    Bir portakal›n hacmini hesaplayal›m.
2r = 6 cm         r = 3 cm olup


V =          .3.33 = 108 cm3 bulunur.


        . 108 = 60 cm3 portakal suyu elde edecektir.


0,6 Litre = 600 cm3 için


        = 10 adet portakal s›kmas› gerekecektir.


Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 41:  


Bir küre içerisine alt ve üst taban çaplar›n›n


uç noktalar› küre üzerinde olan bir silindir yerlefl-


tiriliyor. Küre ile silindir aras›nda kalan bofllu¤un
hacmi kaç cm3’tür? (π = 3)


A) 212 cm3  B) 288 cm3


C) 188 cm3 D) 260 cm3


Çözüm 41:


Silindirin alt ve üst tabanlar› paralel eflit oldu-
¤undan kürenin merkezinin iki tabandan eflit uzakl›kta
olmas› gerekir.


IOHI = IOKI =         = 3 cm olacakt›r.


OKB üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›n› uygularsak,
r2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52       r = 5 cm
kürenin yar›çap uzunlu¤udur.


Kürenin hacmi =        .3.53 = 500 cm3 tür.


Silindirin hacmi = πr2.h = (3.42).6


= 48.6 = 288 cm3


? = Küre - Silindir = 500 - 288 = 212 cm3


Küre ile silindir aras›ndaki bofllu¤un hacmidir.
Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 42:  Silindir fleklindeki kab›n 
içinde su varken yar›çap›


6 cm olan bir küre batacak flekilde içine b›rak›l›yor.
Kab›n su seviyesi 4 cm yüksekli¤ine göre silindirin
yar›çap› kaçt›r?  (π = 3)


A) 6 cm  B) 6   2 cm
C) 3   2 cm D) 9 cm


Çözüm 42:


Yükselen su seviyesinin hacmi kürenin hacmine
eflit oldu¤undan


        π63 = π.r2.4


r2 = 72 = 36.2 = (6    2)2       r = 6    2 cm
hesaplan›r.


Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 43:  


fiekilde, taban yar›çap› 4 cm olan dairesel dik
koninin tepe noktas› T olup taban›n›n çemberi
O merkezli kürenin yüzeyinde bulunmaktad›r.


Dik koninin hacmi 128 cm3 oldu¤u bilindi¤ine
göre, küre ile koni aras›ndaki bölgenin hacmi kaç
cm3 tür? (π = 3 al›n›z)


A) 500 cm3  B) 372 cm3


C) 300 cm3 D) 628 cm3


Çözüm  43:


           = 128         42.h = 128         h = 8 cm


koni yüksekli¤idir.
OBH dik üçgeninde Pisagor ba¤›nt›s›n› uygulayal›m.
r2 = 42 + (8 - r)2


r2 = 16 + 64 - 16r + r2        16r = 80         r = 5 cm
Kürenin hacmi ise


V1 =        . π.r3 = 4.53 = 500 cm3


? = Küre hacmi - Koni hacmi = 500 - 128
? = 372 cm3 küre ile koni aras›ndaki bölgenin


hacmidir.
Do¤ru cevap B’dir.


‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler


Perspektif Çizimi: (Perspective Drawing)


Gerçek dünyadaki 3 boyutlu cisimleri 2 boyutlu
bir ka¤›da çizerken gerçe¤ine yak›n bir izlenim
yaratmay› amaçlayan bir çizim yöntemidir. Amaç
gözlemcide biçim ve orant› bak›m›ndan gerçe¤e
yak›n (3 boyutlu) bir etki yaratmaktad›r. Bir tren yolu-
na bakt›¤›m›zda paralel raylar›n ileride ufuk çizgisinde
(tren raylar›n›n bitti¤i yerde) gökyüzüyle birleflen
çizgiye ufuk çizgisi denir. Gözümüzden uzaklaflt›kça
birlefliyorlarm›fl gibi görünen raylara (çizgilere) kaybo-
lunan do¤rular, tren raylar›n›n birlefliyorlarm›fl gibi
göründü¤ü noktaya da kaybolunan nokta ad› verilir.


Dünyam›z tepsi (düzlem) gibi olmad›¤›ndan
uzaktan bir geminin önce bacas› görülür. Geminin
denizde görülmeye baflland›¤› nokta ufuk çizgisidir.


Bir Nokta Perspektifi:


Ön yüzü çizme (resim) düzlemine paralel olan


prizman›n perspektifini çizelim. Prizmaya sa¤›ndan


bakt›¤›m›z› varsayal›m.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


ABCDE beflgeninin befl noktas›n› N ile birlefltiren


noktal› do¤ru parçalar›n› çizdik.
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Bir Nokta Perspektifi yöntemi ile ön yüzü çizim
düzlemine paralel olan dik üçgen prizma fleklindeki
çad›r›n çizimini yapal›m Çad›ra sa¤dan bakt›¤›m›z›
varsay›yoruz.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


‹ki Nokta Perspektifi:


Prizman›n ön yüzü çizim düzlemine paralel
de¤ilse yani prizman›n bir köflesinde kesiflen üç
yüzeyinin de görünmesi amaçlan›yorsa iki kaybolu-
nan nokta ile cismin (prizma) perspektifi çizilir.Örnekte
ön kapa¤› s›rt› ve bir yan yüzü görülecek flekilde
çizim düzlemine bir yan yüzü paralel olmayan bir
kitab›n (dikdörtgenler prizmas›) perspektif çizimi
yap›lm›flt›r.


ÇOK YÜZLÜLER VE ARA KES‹TLER‹
(Polyhedra)


Bütün yüzleri, bütün ayr›tlar› efl olan çok yüz-
lülere düzgün çok yüzlü denir. Bunlar yüzeyleri
düzgün çokgenlerdir. Eski Yunan filozofu Platon
kenarlar› (ayr›t uzunluklar›) efl olan çok yüzlülerle
tabiat› aç›klayan modeller öne sürdü¤ünden düzgün
kat› cisimlere platonik cisimler denir.


Dört yüzü birbirine efl ve eflkenar üçgen olan
piramide düzgün dörtyüzlü (Tetrahedron) denir.


Düzgün dörtyüzlünün alt› ayr›t› da eflit uzunlukta
(ITAI = ITBI = ITCI = IABI = IBCI = IACI = 6 cm) olup
piramidin yükseklik aya¤› tabandaki eflkenar üçgenin
a¤›rl›k merkezidir. A¤›rl›k merkezinin kenarortaylar›n
kesim noktas› oldu¤unu hat›rlay›n›z.


IHDI =    3,   IAHI = 2    3,      IADI =


Düzgün dörtyüzlünün yan yüz yüksekli¤i


IADI =          = 3    3 cm


(IADI = ITDI = 3    3 ⋲ 5,2 cm)


Düzgün dörtyüzlünün cisim yüksekli¤i


ITHI =               ITHI = 2    6 ⋲ 4,9 cm


(TAH) dik üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›ndan
bulunur.)


Düzgün piramitte bir yanyüz yüksekli¤ine düzgün
piramidin apotemi (Apothem) denir.


IADI =          = 3    3 cm


Düzgün dört yüzlünün köfle say›s› = K = 4
Düzgün dört yüzlünün yüzey say›s› = Y = 4
Düzgün dört yüzlünün ayr›t (kenar) say›s› = A = 6
Euler ba¤›nt›s›      K + Y - A = 2 (Euler Formülü)


  4 + 4 - 6 = 2       do¤rudur.


Düzgün dört yüzlüde bir köflesinde kesiflen
yüzey say›s› 3’tür. Bir yüzeyinin kenar say›s› 3’tür.


Düzgün dört yüzlünün her hangi iki noktas›n›
(AB, AD, TH) birlefltiren do¤ru parças›n›n tüm noktalar›
bir yüzeyinde veya cismin içinde kald›¤›ndan D›fl-
bükeydir.


Düzgün dört yüzlü TH yüksekli¤inin orta noktas›
E’den geçen taban düzlemine paralel bir düzlemle
kesilirse ara kesiti taban alan›na benziyen bir
üçgendir.


(T,A›B›C›) ve (T,ABC) düzgün dört yüzlüleri benzer-
dirler.


ITEI = IEHI =            =    6


4.A (A›B›C›) = A (ABC), V (TABC) = 8.V› (TA›B›C›)
Dikkat ederseniz kenarlar›n›n benzerlik oran› 2


oldu¤undan taban alanlar› 22 = 4 kat iliflkisi vard›r.
Hacimlerinde ise 23 = 8 kat (Benzer iki cismin hacim-
leri oran› benzerlik oran›n›n küpüne eflit olaca¤›ndan)
iliflkisi vard›r.


Düzgün dört yüzlünün alan›:
Bir ayr›t› a = 6 cm ise


A = 4                 = a2.    3 = 36    3 ⋲ 62,4 cm2


Düzgün dört yüzlünün hacmi:


V =                 = 18    2 ⋲ 25,5 cm3


Düzgün dört yüzlü taban›na paralel bir düzlemle
 kesildi¤inde kesit düzlemi A›B›C ve düzgün piramidin
 taban› aras›nda kalan cisme, düzgün kesik piramit
denir.


Dikkat edilirse tabanlar› birbirine benzer birer
eflkenar üçgendir.


Yan yüzleri, birbirine efl birer ikizkenar yamuktur.


DÜZGÜN ALTI YÜZLÜ
(Cube, Küp, Hexahedron)


B› köflesinde kesiflen üç yüzeyinden üst taban
ile sa¤ ve sol yan yüzü görünecek flekilde yerlefltirilmifl
olsun. ‹ki nokta perspektifi ile perspektifini çizelim.


Küpün alt› yüzünün her biri karesel bölgedir.
12 ayr›t› vard›r ve uzunluklar› eflittir. 8 köflesi


vard›r.
Herhangi bir köflesinde kesiflen üç ayr›t› birbirine


dik ve uzunluklar› eflittir.
IABI = IBB›I = IBCI = a = 6 cm’dir.
K= Köfle say›s› = 8
Y= Yüzey say›s› = 6
A= Ayr›t (kenar) say›s› = 12
Euler formülü K + Y - A   = 2


8 + 6 - 12  = 2        do¤rudur.
Bir küp, tabanlar›ndan birine paralel bir düzlemle


kesilirse ara kesiti bir kare olur.


Tabanlar›n a¤›rl›k merkezlerini birlefltiren do¤ru


parças›  IHEI =          =    6 cm  tabanlara diktir ve


uzunlu¤u kesik piramidin yüksekli¤idir.
Düzgün dört yüzlü tepe noktas› T’den, H’den ve


A noktas›ndan geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti
TAD üçgeni olur.


ITHI =            = 2    6 cm


IAHI =            = 2    3 cm


IHDI =            =    3 cm


ITDI = IADI = 3    3 cm


TAD üçgeni ikizkenar üçgendir.


Düzgün dört yüzlünün kenarlar›n›n orta noktalar›


A›,C›,D,E noktalar›ndan geçen bir düzlemle ara kesiti


olan A›C›ED dörtgeni bir eflkenar dörtgendir.


IA›C›I = IDEI = IA›DI = IC›EI = 3 cm


IA›AI = IA›TI = IDAI = IDBI = IEBI = IECI = 3 cm
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EFGH’nin alan› a2 = 62 = 36 cm2 dir.
Düzgün alt› yüzlü (küp) nün herhangi iki noktas›n›


birlefltiren do¤ru parças› ([AB], [AC›], [AB›] n›n tüm
noktalar› alt› yüzlünün bir yüzünde veya içinde
kald›¤›ndan d›flbükeydir.


Bir küp, flekildeki gibi A›C›B noktalar›ndan geçen
bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir eflkenar
üçgendir.


IA›C›I = IA›BI = IBC›I = a    2 = 6    2 ⋲ 8,5 cm’dir


IFAI = IFBI = IGBI = IGB›I = IEBI = IECI = 3 cm
olacak flekilde bir küp EFG noktalar›ndan geçen bir
düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi olan EFG üçgeni


bir kenar uzunlu¤u       .    2 = 3    2 cm olan bir


eflkenar üçgen olur.


Küp AC taban köflegeninden ve A› noktas›ndan
geçen bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir
dikdörtgendir.


Dikdörtgenin IAA›I = a = 6 cm


IACI = a    2 = 6    2 cm’dir.


Bir dik koni AB çap›ndan ve T tepe noktas›ndan


geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti bir ikizkenar


üçgendir.


a = 2r ise arakesit düzlemi bir eflkenar üçgendir.


Dik silindir taban merkezlerinden geçen tabana
dik bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir dik-
dörtgen olur.


Ara kesitin bir kare olabilmesi için
h = 2r = 2.3 = 6 cm olmal›d›r.


Çözüm  45:  Koninin hacmi =


r = 10 cm, h = 5 cm


V =             = 500 cm3’tür.


Küçük koninin hacmi =            = 32 cm3’tür.


Dik dairesel küçük koni tam ortadan iki eflit


parçaya ayr›l›rsa yar›s›n›n hacmi         = 16 cm3


? =          =
Do¤ru cevap C’dir.


Küçük koni ile büyük koni benzer cisimler ol-
duklar›ndan hacimlerinin oran› benzerlik oran›n›n
küpüne eflittir.


       =            =            =           =            dir.


Küçük koni simetri ekseninden geçen taban
düzlemine dik bir düzlemle iki eflit parçaya bölün-


dü¤ünden yar›s›n›n hacmi:         = 4V’dir.


? =           =            istenilen orand›r.


Örnek TEST 46:
Çap› 4 cm olan 2 plastik top,


silindir fleklindeki kutuya alttan,
üstten ve yanlardan de¤ecek flekil-
dedirler. Üstten aç›lan bir delikten
huni ile toplar ile silindir aras›ndaki
bofllu¤a (uygun yöntem kullanarak)
en çok cm3 su doldurulabilir?
(π = 3 al›n›z.)


A) 32π B) 64       C) 96 D) 32


Çözüm  46:
Silindirin hacmi = Taban alan›.yükseklik = T.h
V = πr2.h = π22.8 = 32π = 96 cm3’tür.
Toplardan birinin hacmi= V =      πr3 =       π23


=         = 32 cm3


Bofllu¤un hacmi = 32π - 2.         = 32(1-      )π


=          ⋲ 32 cm3  Görüyoruz ki aradaki bofllu¤a


en çok           ⋲ 32 cm3  su doldurabilir. Fazlas› d›fla-


r›ya taflacakt›r.     Do¤ru cevap: D


Örnek TEST 44:  Afla¤›daki ifadelerden yan-
 l›fl olan› hangisidir?


A) Bütün yüzleri ve bütün ayr›tlar› efl olan çok
yüzlülere düzgün çok yüzlü (Platonik cisimler) denir.


B) Küp tam ortadan bir düzlemle kesildi¤inde
ara kesiti yüzeylere dik olacak flekilde bir karesel
bölgedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› çok yüzlünün yüzeyinde


veya içinde kal›yorsa d›flbükeydir.


D) K + Y - A = 3 Euler formülü çok yüzlülerin
köfle say›s› (K), yüz say›s› (Y) ve ayr›t say›s› (A)
aras›ndaki iliflkiyi verir.


Çözüm  44:  Euler Formülü (ba¤›nt›s›)


K + Y - A = 2 oldu¤undn D seçene¤i yanl›flt›r.
Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 45:


IOAI = r1 = 10 cm,  IO›A›I = r2 = 4 cm,


fiekildeki dik dairesel koninin taban yar›çap›
IOAI = r1 = 10 cm, yüksekli¤i ise h1 = 5 cm olup


taban düzlemine paralel olarak kesiliyor.
IOO›I = 3 cm,   IOTI = 5 cm,  IO›TI = 2 cm’dir.


Oluflan küçük koni TO› boyunca tam ortadan eflit
(simetrik) iki parçaya bölünüyor. Küçük koninin
yar›s›n›n hacminin tamam›n›n (büyük dik dairesel
koni) hacmine oran› hangi seçenekte verilmifltir?
(π = 3 al›n›z.)


A) B)       C) D)
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πr2h
3


a
2


b
3


c
5


A B


CD


H E


h


T


3 3


3 3


h = 12 cm


A


H


(12,-5)


α = 23


(12,5)y ekseni


x ekseni
O


A) Dik koninin hacmi 900 cm3 tür.


B) Dik koninin bütün alan› 270 cm2 dir.
C) Dik koninin yanal alan› 195 cm2 dir.


D) Dik koninin taban›n›n çevresi 30 cm’dir.


9. Taban yar›çap› r ve yüksekli¤i 8 cm olan bir
dik koninin hacminin, yar›çap› r olan bir kürenin hac-
mine eflit olmas› için r kaç cm olmal›d›r?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


10. Alanlar› oran›           olan iki kürenin hacimleri


oran› afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B) C) D)


11. Taban yar›çap› r = 3,
yüksekli¤i h = 2r = 6 cm olan silindirin ta-


banlar›na yar›çaplar› r = 3 cm
yükseklikleri h = r = 3 cm olan iki dik koni


flekildeki gibi yerlefltiriliyor. Silindir ile iki koni ara-
s›ndaki bofllu¤un hacmi için hangi seçenekteki
önerme do¤rudur?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


A) Yar›çap› r = 3 cm olan küre hacmine eflittir.
B) Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.
C) Yar›çap› r = 6 cm olan küre hacmine eflittir.
D) Yar›çap› r = 6 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.


16. Dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t› 6 cm, piramidin yüksekli¤i de 3 cm dir. Hangi
seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


A) Taban alan› 54    3 ⋲ 93,5 cm2 dir.


B) Yanal yüzünün yüksekli¤i 6 cm’dir.


C) Toplam alan› = 54    3 + 96 ⋲ 189,5 cm2 dir.


D) Hacmi 54    6 cm3 tür.


17. Ana do¤rusunun uzunlu¤u a = 12 cm olan
bir dik koninin aç›l›m› flekilde verilmifltir. Hangi seçe-
nekteki bilgi yanl›flt›r? (π = 3)


A) Dik koninin taban yar›çap› 5 cm’dir.


B) Yanal alan› 180 cm2 dir.


C) Dik koninin yüksekli¤i      119 = 10,9 cm’dir.


D) Koninin bütün alan› 245 cm2 dir.


18. Taban yar›çap› 5 cm olan bir dik koninin yanal


alan›n›n       si, 26π cm2 dir. Bu koni ile ilgili hangi


seçenekteki önerme  yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yanal alan› 195 cm2 dir.


B) Konini yüksekli¤i 12 cm dir.


C) Bütün alan› 260 cm2 dir.


D) Hacmi 300 cm3 tür.


19. Bir küre içine flekildeki gibi yerlefltirilen
silindirin taban yar›çap› 3 cm ve yanal alan› 48π cm2


dir. Bu kürenin alan› kaç cm2 dir.


A) 225 cm2


B) 300 cm2


C) 432 cm2


D) 450 cm2


28. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Ayn› düzlemdeki iki do¤ru birbirine paralel,
çak›fl›k veya kesifliyor durumunda olabilir.


B) Ayn› düzlemdeki bir do¤ru ile bir çember iki
veya bir noktada (Te¤et = Tangert) kesiflebilir.


C) ‹ki düzlemin kesiflimi bir düzlemdir.


D) Silindir, Koni veya Küre bir düzlem ile kesil-


di¤inde ara kesiti bir dairesel bölge olabilir.


29. A köflesinden geçen ayr›t (kenar) uzunluklar›
10, 8, ve 6 cm olan flekildeki prizman›n içi silindir
(çap› 4 cm) fleklinde oyulmufltur. Hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r? (π = 3)


A) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan ara kesitin alan› 48cm2


dir.


B) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan cisimlerden birinin hacmi
192 cm3 tür.


C) Cisim tam ortas›ndan silindir tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflacak ara kesitin alan›
48 cm2 dir.


D) Cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflan iki cisimden birinin
toplam alan› 212 cm2 dir.
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A) Koni taban›n›n çevresi 4π cm’dir.


B) Koninin yüksekli¤i ITOI = h = 2    15 cm’dir.


C) Dik dairesel koninin hacmi 8    15 =            .π


 cm3 tür.


D) Çeyrek dairenin yar›çap› (koninin ana do¤ru-


sunun uzunlu¤u) 6 cm’dir.


Cam piramidin hacmi
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Yapılmış küçük işler,
planlamış büyük işlerden daha iyidir.


Nathaniel Emmon
Bir eylemin atası düşüncedir.
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Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar,
çalışmaktan zevk almazlar.


Emile Raux


Benim kuşağımın yaptığı en büyük keşiflerden
biri, insanın düşüncelerini değiştirerek yaşamını


da değiştirebileceği gerçeğini bulmasıdır.


32. Hangi seçenekteki önerme (ifade) yanl›flt›r?


A) Koni iki yüzlü bir geometrik cisimdir. 


B) Silindir üç yüzlü bir geometrik cisimdir.


C) Küre bir yüzlü bir geometrik cisimdir.


D) Kare piramit dört yüzlüdür.


33. Bir dik koninin taban›n›n alan› 4π cm2 ve ya-
nal yüzeyinin aç›n›m› flekildeki gibi merkez aç›s› 90°
olan bir çeyrek dairedir.


Dik dairesel koni ile ilgili hangi seçenekte verilen
bilgi yanl›flt›r? ( π = 3 al›n›z.)


5. Ünitede bunlar› ö¤rendiniz mi?
1. Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› (tamam›) çok yüzlünün
yüzeyinde veya içinde kal›yorsa d›flbükey çok-
yüzlüdür denir. Koflula uymayanlara içbükey
denir.


2. Küp gibi bütün yüzleri ve ayr›t uzunluklar›
efl olan çok yüzlülere düzgün çok yüzlü ad› verilir.
Karton kâ¤›d›n› keserek düzgün dört yüzlü olufltu-
rabilirim.


3. Yüz say›lar›na göre çok yüzlüler isimlen-
dirilir. Dörtyüzlü; dört yüzü olan bir üçgen
piramittir.


4. Cisme önden bakarak yap›lan perspektif
çiziminde; ön yüz ile taban yüzlerinden biri d›-
fl›nda di¤er yüzler görülmez.


Bir perspektifte kaybolunan nokta say›s› 2
ise buna 2 nokta perspektifi ismi verilir. Pers-
pektif çiziminde cisme sa¤dan bak›l›yorsa kaybo-
lunan nokta sa¤dad›r. E¤er soldan cisme  bak›-
l›yorsa kaybolunan nokta soldad›r.


5. Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin hacmini


V =      πr3 =       π .33 = 36π ⋲ 108 cm3 he-


saplayabilirim.
6. Taban›n›n yar›çap›  r = 3 cm,  yüksekli¤i


h = 4 cm olan dik koninin hacmini


V =           =            = 12π ⋲ 36 cm3 hesapla-


yabilirim.
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31.


7 küp flekildeki gibi yerlefltirilmifltir. Seçeneklerden
hangisi oluflturulan yap›n›n herhangi bir yönden
görünümünün çizimi olamaz?


A) B)


C) D)


30. Ön yüzü ile alt taban› görünecek biçimde
kutuya (dikdörtgenler prizmas›) sa¤ alttan bak›lmak-
tad›r. Kutuyu uçan bir uça¤a benzetebilirsiniz. ABCD
ön yüzü çizimin yap›ld›¤› ka¤›t düzlemine paraleldir.


Afla¤›daki ifadelerden (aç›k önermelerden) hangisi
yanl›flt›r?


fiekilde sa¤ alttan bak›ld›¤›ndaki görünüme göre
perspektif çizimi yap›lm›flt›r.


A) Kutunun ön yüzü, resmin (çizginin) düzlemine
paralel olan perspektif çizimin tipine “Bir Nokta
Perspektifi” denir.


B) fiekildeki perspektif çizim tipine “‹ki Nokta
Perspektifi” ad› verilir.


C) Kutu sa¤dan gözlendi¤inde kaybolunan nokta


(X) ufuk çizgisinin (YX do¤rusu) üzerindedir.


D) BE ve CG ›fl›nlar› gözümüzden uzaklaflt›kça


birlefliyorlarm›fl (X) gibi görünürler bunlara “kaybo-


lunan do¤rular” denir.


12. Taban yar›çap› 6 cm, yüksekli¤i 8 cm olan
dik koninin içine taban›na ve yan yüzlerine te¤et
olacak flekilde bir küre yerlefltiriliyor. Koni ile küre
aras›nda kalan bofllu¤un hacmi kaç cm3 tür.  (π = 3)


A) 150 cm3


B) 160 cm3


C) 170 cm3


D) 180 cm3


13. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n ayr›tlar› 3, 4,


12 ile orant›l›d›r.         =         =         Bu dikdörtgenler


prizmas›n›n cisim köflegeni 26 cm ise bütün alan›
kaç cm2 dir?


A) 384 cm2 B) 576 cm2


C) 768 cm2 D) 816 cm2


14. Bir dikdörtgenler prizmas›n›n a, b, c boyutlar›


aras›nda        +        +        =          ba¤›nt›s› vard›r.


Bu prizman›n hacmi 30 cm3 ise bütün alan› kaç cm2


dir?


A) 31 cm2 B) 62 cm2


C) 93 cm2 D) 60 cm2


15. Dik dikdörtgen piramidin yüksekli¤i
ITHI = 12 cm’dir. IABI = a = 18 cm,
IBCI = b = 10 cm ise hangi seçenekteki önerme


yanl›flt›r?


A) Dik piramidin toplam alan› 554 cm2 dir.
B) Dik piramidin yanal alan› 384 cm2 dir.
C) ITEI = 13 cm’dir.
D) ITFI = 15 cm’dir.


1. Ayr›tlar› a = 10 cm, b = 5 cm, c = 20 cm olan
dikdörtgenler prizmas› fleklindeki içi bofl bir kaba bir
musluktan dakikada 25 cm3 su ak›t›yoruz. t = 30
dakikada kab›n bofl k›sm›n›n hacmi kaç cm3


olacakt›r?


A) 350 cm3 B) 300 cm3


C) 250 cm3 D) 200 cm3


2. Yar›çap› 5 cm olan silindir fleklindeki bir kapta
h = 15 cm yüksekli¤inde su vard›r. Silindir fleklindeki
kapta bulunan suyun tamam› taban›n›n bir kenar›n›n
uzunlu¤u a = 5 cm olan kare dik prizmaya boflalt›l›rsa
suyun yüksekli¤i kaç cm olur? (π = 3)


A) 48 cm        B) 45 cm
C) 39 cm D) 33 cm


3. Ayr›tlar› 2, 3, 5 ile do¤ru orant›l› olan


 =        =         bir dikdörtgenler prizmas›n›n bütün


alan› 248 cm2’dir. Bu dik prizman›n yar›s›n›n hacmi
kaç cm3 tür?


A) 120 cm3 B) 125 cm3


C) 130 cm3 D) 135 cm3


4. Bir dik piramidin hacmi 400 cm3, yüksekli¤i
ise h = 12 cm’dir. Bu dik kare piramidin toplam alan›
kaç cm2 dir?


A) 230 cm2


B) 360 cm2


C) 425 cm2


D) 460 cm2


5. Yüksekli¤i 8 cm olan bir kare dik prizman›n
hacmi 384 cm3, bütün alan› 384 cm2 ise bir yanal
yüzünün yüksekli¤i kaç cm’dir?


A) 14 B) 12 C) 10 D) 8


6. Bir dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t›n›n uzunlu¤u 4 cm, yüksekli¤i ise 2 cm olarak
biliniyor. Bu dik alt›gen piramitle ilgili hangi seçenekte
verilen bilgi yanl›flt›r?


A) Hacmi 16    3 cm3 tür.


B) Bütün alan› 48 + 24    3 cm2 dir.


C) Yanal yüz yüksekligi 4 cm dir


D) Yanal yüzlerin toplam alan› 42 cm2 dir.


7. Çap› 6 cm olan küre fleklindeki bir dondurma
topu taban çap› 6 cm yüksekli¤i 12 cm olan bir
külaha flekildeki gibi konuyor. fiayet dondurman›n
hepsi hiç yenmeden erirse hangi seçenekteki durum
gerçekleflir. (π = 3)


A) Eriyen dondurma taflacakt›r. Taflan s›v›n›n
hacmi 6cm3 tür.


B) Eriyen dondurman›n 3 cm3 lük k›sm› taflacakt›r.


C) Eriyen dondurman›n hacmi külaha eflit oldu-
¤undan taflma gözlenmez.


D) Eriyen dondurma taflmaz, külahta 6 cm3 daha
boflluk kal›r.


8. [OA] do¤ru parças› O (0,0) ve (12,5) nokta-
lar›n›n birlefltirilmesiyle oluflmufltur. [OA] do¤ru parça-
s› x ekseni etraf›nda α aç›s› sabit olacak flekilde 360°


döndürülüyor. (OAH düzlemi döndürülüyor diye dü-
flünün). Oluflan hayali koninin ayn›s› bir marangoza
tahtadan yapt›r›l›yor. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?
(π = 3)


Do¤ru cevaplar›, aç›klamal› çözümleri 205. sayfadad›r.
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20.


s (BAC) = s (ACD) = 90°,
IABI = 5 cm
IACI = 3 cm,
ICDI = 2 cm


fiekil O merkezli 3 cm yar›çapl› çeyrek bir daire
ile bir dikdörtgenden oluflturulmufltur.


Kapal› bölgeyi AB kenar› etraf›nda 360° dön-
dürdü¤ümüzde oluflan cisim ile ilgili hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yar›m kürenin alan› 54 cm2 dir.


B) Silindirin yanal alan› 36 cm2 dir


C) Cismin hacmi 108 cm3 tür.


D) Cismin toplam alan› 81 cm2 dir.


21. fiekilde r = IOAI = 3 cm olan geometrik cisim-
de dik koninin taban› ile kürenin en büyük dairesi
ayn›d›r. Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


IOTI = 4 cm’dir. (π = 3)


A) Tabanlar› çak›fl›k dik koni ile yar›m küreden
oluflturulan cismin toplam alan› 99 cm2 dir.


B) Cismin hacmi 90 cm3 tür.


C) Cismin iki farkl› yüzü vard›r.


D) Dik koninin yanal yüzeyini oluflturan sektör
yay›n›n uzunlu¤u, koninin taban›ndaki çemberin çevre
uzunlu¤unun 2 kat›na eflittir.
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22. Yüksekli¤i 12 cm, taban yar›çap› 5 cm olan
ITOI ekseni boyunca kesilerek oluflturulan üçte bir
koni ile ilgili hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


s(AOB) = 1 20°
ITOI = 1 2 cm
IOAI = IOBI = r = 5 c m
s(ACB) = 120° olup daire kesmesi üçte bir ko-


ninin taban›d›r.  (π = 3 al›n›z)


A) Üçte bir koninin yüzey alan› 90 cm2 dir.


B) Üçtebir koninin hacmi 100 cm3 tür.


C) Dik koninin ana do¤rusunun uzunlu¤u ayn›


zamanda koninin yüksekli¤i olup 12 cm’dir.


D) Kesik dik dairesel koninin yanal alan›n› olufl-


turan daire diliminin yay uzunlu¤u 10 cm’dir.


23. Bir kürenin içine taban alan› 48 cm2 yüksekli¤i
6 cm olan bir silindir yerlefltiriliyor. Silindirin taban
dairesinin çevresi küre yüzeyi üzerinde oldu¤una


göre kürenin alan› kaç cm2 dir? (π = 3 al›n›z)


A) 144 B) 300 C) 96 D) 216


24. Taban› dikdörtgen fleklinde olan piramidin
taban ayr›tlar›n›n uzunluklar›  IABI=6 cm, IBCI=2 cm
dir. Piramidin yüksekli¤i ITHI = 4 cm ise dik piramitle
ilgili hangi ifade  yanl›flt›r? (π = 3 al›n›z)


A) fiekildeki piramidin hacmi 16 cm3 tür.


B) fiekildeki piramidin toplam alan›


22+6    17 ⋲ 46,7 cm2 dir


C) fiekildeki piramidin yanal alan› 


10+6    17 ⋲ 34,7 cm2 dir


D) fiekildeki piramidin ayr›tlar›n›n uzunluklar› 


toplam› 8 + 4    26 cm’dir.


25. Yüksekli¤i 10 cm olan bir silindir alt ve üst
tabanlar›na dik taban merkezinden geçen bir düzlemle
kesildi¤inde silindirin ara kesiti kare oluyor. Oluflan
yar›m silindirlerden birinin toplam alan› kaç cm2 dir?
(π = 3)


A) 325 B) 250 C) 225 D) 475


26. Afla¤›dakilerden hangisi platonik (Platonic)
bir cisim de¤ildir?


A) Tetrahedron (4 yüzlü) 
B) Kare piramit
C) Hexahedron (Küp veya 6 yüzlü)


D) Octa hedron (8 yüzlü)


27. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Piramit bir düzlemle kesildi¤inde gene bir çok
yüzlü elde edilir.


B) Çok yüzlülerin yüzleri bölge fleklindedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru
parças›n›n tamam› çok yüzlünün yüzeyinde veya
içinde kal›yorsa D›flbükey (convex) dir.


D) Çok yüzlüler ayr›t  (kenar) say› lar›na göre


isimlendirilir.
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Çözüm  35 :  m = V.d   olup Alüminyum kü-
renin hacmi


V =        . 3 .                 2r =              r =         cm


olacakt›r.


V = 4.            .


m = V.d =            . 2,7=            .        = 400 g


Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 36:  1997 y›l›nda Antalya’da
yap›lan Cam Piramit Sa-


banc› Kongre ve Fuar Merkezi’nin taban› 3000m3


ve yüksekli¤i 22,76 m oldu¤una göre hacmi kaç
m3 tür?


A) 68 280 m3  B) 22 760 m3


C) 34 140 m3 D) 45 520 m3


Çözüm  36:


      =


CPV =                        = 1000.22,76


= 22760 m3 bulunur.
Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 37:  Taban›n bir ayr›t›n›n uzun-
lu¤u 10 cm olan kare pira-


midin yüksekli¤i 12 cm’dir. Taban› ayn›, yüksekli¤i
ise yar›s› olan piramidin hacmi kaç cm3 tür?


A) 300 cm3  B) 250 cm3


C) 200 cm3 D) 400 cm3


Çözüm  37:    ITHI = 12 cm,


      IT›HI =        = 6 cm


  V1 =               = 100.4


     = 400 cm3


Yüksekli¤i yar›ya indirildi¤inde hacmi


V2 =               = 100.2 = 200 cm3


Görülüyor ki çarpanlardan biri yar›ya indirildi¤inde
hacmi de yar›ya düflmektedir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 38:  Küre fleklindeki bir karpuz
tam ortas›ndan kesiliyor.


IOAI = 13 cm, IOBI = 12 cm


Kürenin yar›ç ap› 13 cm, karpuzun kabuk
kal›nl›¤› 1 cm ölçülüyor. Yar›m karpuzda kabuk
k›sm›n›n hacmi kaç cm3 tür?  (π=3)


A) 938 cm3  B) 3456
C) 1876 D) 469 cm3


Çözüm  38: Yar›m kürenin hacmi; r = 13 cm


V1 =         π.r3   .        =          .3.133  .


= 2.133 cm3 = 4394 cm3 tür.


Karpuzun yenebilen k›sm›n›n hacmi; r = 12 cm


V1 =       .         πr3    =        .         .3.123


= 2.123 = 3456 cm3


? = V1 - V2 = 4394 - 3456 = 938 cm3 karpuzun


kabuk k›sm›n›n hacmidir.


Do¤ru cevap A’d›r.
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Örnek TEST 39:  


Yüksekli¤i 12 cm (ITHI = 12 cm),
Taban çap› 4 cm (IABI = 4 cm) olan koni


fleklindeki Everest da¤› modelini oluflturmak için
kaç cm3 hamur kullanmam›z gerekir? (π= 3)


A) 144 cm3  B) 60 cm3


C) 48 cm3 D) 192 cm3


Çözüm  39: V =


Ta =  πr2 = 3.22 = 12 cm2    2r = 4       2 cm


V =             = 12.4 = 48 cm3 hamura ihtiyac›m›z


vard›r.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 40:  Diyet program› uygulayan


Melis günde ortalama 0,6


litre portakal suyu içmeyi planl›yor. Efl porta-


kallardan birini iki eflit parçaya bölüp çap›n› 6 cm


olarak ölçüyor. Bir portakal› s›kt›¤›nda hacminin


       ‘u kadar portakal suyu ç›kt›¤›n› sapt›yor. Geri


kalan› posa ve kabuk olarak sapt›yor. 0,6 Litre


portakal suyu içmek için kaç tane portakal s›kmas›


gerekecek? (π=3, portakal› küre olarak varsa-


y›n›z)


A) 7  B) 8


C) 9 D) 10


Çözüm  40:    Bir portakal›n hacmini hesaplayal›m.
2r = 6 cm         r = 3 cm olup


V =          .3.33 = 108 cm3 bulunur.


        . 108 = 60 cm3 portakal suyu elde edecektir.


0,6 Litre = 600 cm3 için


        = 10 adet portakal s›kmas› gerekecektir.


Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 41:  


Bir küre içerisine alt ve üst taban çaplar›n›n


uç noktalar› küre üzerinde olan bir silindir yerlefl-


tiriliyor. Küre ile silindir aras›nda kalan bofllu¤un
hacmi kaç cm3’tür? (π = 3)


A) 212 cm3  B) 288 cm3


C) 188 cm3 D) 260 cm3


Çözüm 41:


Silindirin alt ve üst tabanlar› paralel eflit oldu-
¤undan kürenin merkezinin iki tabandan eflit uzakl›kta
olmas› gerekir.


IOHI = IOKI =         = 3 cm olacakt›r.


OKB üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›n› uygularsak,
r2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52       r = 5 cm
kürenin yar›çap uzunlu¤udur.


Kürenin hacmi =        .3.53 = 500 cm3 tür.


Silindirin hacmi = πr2.h = (3.42).6


= 48.6 = 288 cm3


? = Küre - Silindir = 500 - 288 = 212 cm3


Küre ile silindir aras›ndaki bofllu¤un hacmidir.
Do¤ru cevap A’d›r.


Örnek TEST 42:  Silindir fleklindeki kab›n 
içinde su varken yar›çap›


6 cm olan bir küre batacak flekilde içine b›rak›l›yor.
Kab›n su seviyesi 4 cm yüksekli¤ine göre silindirin
yar›çap› kaçt›r?  (π = 3)


A) 6 cm  B) 6   2 cm
C) 3   2 cm D) 9 cm


Çözüm 42:


Yükselen su seviyesinin hacmi kürenin hacmine
eflit oldu¤undan


        π63 = π.r2.4


r2 = 72 = 36.2 = (6    2)2       r = 6    2 cm
hesaplan›r.


Do¤ru cevap B’dir.


Örnek TEST 43:  


fiekilde, taban yar›çap› 4 cm olan dairesel dik
koninin tepe noktas› T olup taban›n›n çemberi
O merkezli kürenin yüzeyinde bulunmaktad›r.


Dik koninin hacmi 128 cm3 oldu¤u bilindi¤ine
göre, küre ile koni aras›ndaki bölgenin hacmi kaç
cm3 tür? (π = 3 al›n›z)


A) 500 cm3  B) 372 cm3


C) 300 cm3 D) 628 cm3


Çözüm  43:


           = 128         42.h = 128         h = 8 cm


koni yüksekli¤idir.
OBH dik üçgeninde Pisagor ba¤›nt›s›n› uygulayal›m.
r2 = 42 + (8 - r)2


r2 = 16 + 64 - 16r + r2        16r = 80         r = 5 cm
Kürenin hacmi ise


V1 =        . π.r3 = 4.53 = 500 cm3


? = Küre hacmi - Koni hacmi = 500 - 128
? = 372 cm3 küre ile koni aras›ndaki bölgenin


hacmidir.
Do¤ru cevap B’dir.


‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler


Perspektif Çizimi: (Perspective Drawing)


Gerçek dünyadaki 3 boyutlu cisimleri 2 boyutlu
bir  ka¤›da çizerken gerçe¤ine yak›n bir  izlenim
yaratmay› amaçlayan bir çizim yöntemidir. Amaç
gözlemcide biçim ve orant›  bak›m›ndan gerçe¤e
yak›n (3 boyutlu) bir etki yaratmaktad›r. Bir tren yolu-
na bakt›¤›m›zda paralel raylar›n ileride ufuk çizgisinde
(tren raylar›n›n bitti¤i yerde) gökyüzüyle birleflen
çizgiye ufuk çizgisi denir. Gözümüzden uzaklaflt›kça
birlefliyorlarm›fl gibi görünen raylara (çizgilere) kaybo-
lunan do¤rular, tren raylar›n›n birlefliyorlarm›fl gibi
göründü¤ü noktaya da kaybolunan nokta ad› verilir.


Dünyam›z tepsi  (düzlem) gibi olmad›¤›ndan
uzaktan bir geminin önce bacas› görülür. Geminin
denizde görülmeye baflland›¤› nokta ufuk çizgisidir.


Bir Nokta Perspektifi:


Ön yüzü çizme (resim) düzlemine paralel olan


prizman›n perspektifini çizelim. Prizmaya sa¤›ndan


bakt›¤›m›z› varsayal›m.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


ABCDE beflgeninin befl noktas›n› N ile birlefltiren


noktal› do¤ru parçalar›n› çizdik.
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Bir Nokta Perspektifi yöntemi ile ön yüzü çizim
düzlemine paralel olan dik üçgen prizma fleklindeki
çad›r›n çizimini yapal›m Çad›ra sa¤dan bakt›¤›m›z›
varsay›yoruz.


N noktas› kaybolunan noktad›r.


‹ki Nokta Perspektifi:


Prizman›n ön yüzü çizim düzlemine para lel
de¤ilse yani prizman›n bir köflesinde kesiflen üç
yüzeyinin de görünmesi amaçlan›yorsa iki kaybolu-
nan nokta ile cismin (prizma) perspektifi çizilir.Örnekte
ön kapa¤› s›rt› ve bir yan yüzü görülecek flekilde
çizim düzlemine bir yan yüzü paralel olmayan bir
kitab›n (dikdörtgenler prizmas›) perspek tif çizimi
yap›lm›flt›r.


ÇOK YÜZLÜLER VE ARA KES‹TLER‹
(Polyhedra)


Bütün yüzleri, bütün ayr›tlar› efl olan çok yüz-
lülere düzgün çok yüzlü denir. Bunlar yüzeyleri
düzgün çokgenlerdir. Eski Yunan filozofu Platon
kenarlar› (ayr›t uzunluklar›) efl olan çok yüzlülerle
tabiat› aç›klayan modeller öne sürdü¤ünden düzgün
kat› cisimlere platonik cisimler denir.


Dört yüzü birbirine efl ve eflkenar üçgen olan
piramide düzgün dörtyüzlü (Tetrahedron) denir.


Düzgün dörtyüzlünün alt› ayr›t› da eflit uzunlukta
(ITAI = ITBI = ITCI = IABI = IBCI = IACI = 6 cm) olup
piramidin yükseklik aya¤› tabandaki eflkenar üçgenin
a¤›rl›k merkezidir. A¤›rl›k merkezinin kenarortaylar›n
kesim noktas› oldu¤unu hat›rlay›n›z.


IHDI =    3,   IAHI = 2    3,      IADI =


Düzgün dörtyüzlünün yan yüz yüksekli¤i


IADI =          = 3    3 cm


(IADI = ITDI = 3    3 ⋲ 5,2 cm)


Düzgün dörtyüzlünün cisim yüksekli¤i


ITHI =               ITHI = 2    6 ⋲ 4,9 cm


(TAH) dik üçgeninde pisagor ba¤›nt›s›ndan
bulunur.)


Düzgün piramitte bir yanyüz yüksekli¤ine düzgün
piramidin apotemi (Apothem) denir.


IADI =          = 3    3 cm


Düzgün dört yüzlünün köfle say›s› = K = 4
Düzgün dört yüzlünün yüzey say›s› = Y = 4
Düzgün dört yüzlünün ayr›t (kenar) say›s› = A = 6
Euler ba¤›nt›s›      K + Y - A = 2 (Euler Formülü)


  4 + 4 - 6 = 2       do¤rudur.


Düzgün dört yüzlüde bir köflesinde kesiflen
yüzey say›s› 3’tür. Bir yüzeyinin kenar say›s› 3’tür.


Düzgün dört yüzlünün her hangi iki noktas›n›
(AB, AD, TH) birlefltiren do¤ru parças›n›n tüm noktalar›
bir yüzeyinde veya cismin içinde kald›¤›ndan D›fl-
bükeydir.


Düzgün dört yüzlü TH yüksekli¤inin orta noktas›
E’den geçen taban düzlemine paralel bir düzlemle
kesilirse ara kesiti taban alan›na benziyen bir
üçgendir.


(T,A›B›C›) ve (T,ABC) düzgün dört yüzlüleri benzer-
dirler.


ITEI = IEHI =            =    6


4.A (A›B›C›) = A (ABC), V (TABC) = 8.V› (TA›B›C›)
Dikkat ederseniz kenarlar›n›n benzerlik oran› 2


oldu¤undan taban alanlar› 22 = 4 kat iliflkisi vard›r.
Hacimlerinde ise 23 = 8 kat (Benzer iki cismin hacim-
leri oran› benzerlik oran›n›n küpüne eflit olaca¤›ndan)
iliflkisi vard›r.


Düzgün dört yüzlünün alan›:
Bir ayr›t› a = 6 cm ise


A = 4                 = a2.    3 = 36    3 ⋲ 62,4 cm2


Düzgün dört yüzlünün hacmi:


V =                 = 18    2 ⋲ 25,5 cm3


Düzgün dört yüzlü taban›na paralel bir düzlemle
 kesildi¤inde kesit düzlemi A›B›C ve düzgün piramidin
 taban› aras›nda kalan cisme, düzgün kesik piramit
denir.


Dikkat edilirse tabanlar› birbirine benzer birer
eflkenar üçgendir.


Yan yüzleri, birbirine efl birer ikizkenar yamuktur.


DÜZGÜN ALTI YÜZLÜ
(Cube, Küp, Hexahedron)


B› köflesinde kesiflen üç yüzeyinden üst taban
ile sa¤ ve sol yan yüzü görünecek flekilde yerlefltirilmifl
olsun. ‹ki nokta perspektifi ile perspektifini çizelim.


Küpün alt› yüzünün her biri karesel bölgedir.
12 ayr›t› vard›r ve uzunluklar› eflittir. 8 köflesi


vard›r.
Herhangi bir köflesinde kesiflen üç ayr›t› birbirine


dik ve uzunluklar› eflittir.
IABI = IBB›I = IBCI = a = 6 cm’dir.
K= Köfle say›s› = 8
Y= Yüzey say›s› = 6
A= Ayr›t (kenar) say›s› = 12
Euler formülü K + Y - A   = 2


8 + 6 - 12  = 2        do¤rudur.
Bir küp, tabanlar›ndan birine paralel bir düzlemle


kesilirse ara kesiti bir kare olur.


Tabanlar›n a¤›rl›k merkezlerini birlefltiren do¤ru


parças›  IHEI =          =    6 cm  tabanlara diktir ve


uzunlu¤u kesik piramidin yüksekli¤idir.
Düzgün dört yüzlü tepe noktas› T’den, H’den ve


A noktas›ndan geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti
TAD üçgeni olur.


ITHI =            = 2    6 cm


IAHI =            = 2    3 cm


IHDI =            =    3 cm


ITDI = IADI = 3    3 cm


TAD üçgeni ikizkenar üçgendir.


Düzgün dört yüzlünün kenarlar›n›n orta noktalar›


A›,C›,D,E noktalar›ndan geçen bir düzlemle ara kesiti


olan A›C›ED dörtgeni bir eflkenar dörtgendir.


IA›C›I = IDEI = IA›DI = IC›EI = 3 cm


IA›AI = IA›TI = IDAI = IDBI = IEBI = IECI = 3 cm
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EFGH’nin alan› a2 = 62 = 36 cm2 dir.
Düzgün alt› yüzlü (küp) nün herhangi iki noktas›n›


birlefltiren do¤ru parças› ([AB], [AC›], [AB›] n›n tüm
noktalar› alt› yüzlünün bir yüzünde veya içinde
kald›¤›ndan d›flbükeydir.


Bir küp, flekildeki gibi A›C›B noktalar›ndan geçen
bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir eflkenar
üçgendir.


IA›C›I = IA›BI = IBC›I = a    2 = 6    2 ⋲ 8,5 cm’dir


IFAI = IFBI = IGBI = IGB›I = IEBI = IECI = 3 cm
olacak flekilde bir küp EFG noktalar›ndan geçen bir
düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi olan EFG üçgeni


bir kenar uzunlu¤u       .    2 = 3    2 cm olan bir


eflkenar üçgen olur.


Küp AC taban köflegeninden ve A› noktas›ndan
geçen bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir
dikdörtgendir.


Dikdörtgenin IAA›I = a = 6 cm


IACI = a    2 = 6    2 cm’dir.


Bir dik koni AB çap›ndan ve T tepe noktas›ndan


geçen bir düzlemle kesilirse ara kesiti bir ikizkenar


üçgendir.


a = 2r ise arakesit düzlemi bir eflkenar üçgendir.


Dik silindir taban merkezlerinden geçen tabana
dik bir düzlemle kesilirse ara kesit yüzeyi bir dik-
dörtgen olur.


Ara kesitin bir kare olabilmesi için
h = 2r = 2.3 = 6 cm olmal›d›r.


Çözüm  45:  Koninin hacmi =


r = 10 cm, h = 5 cm


V =             = 500 cm3’tür.


Küçük koninin hacmi =            = 32 cm3’tür.


Dik dairesel küçük koni tam ortadan iki eflit


parçaya ayr›l›rsa yar›s›n›n hacmi         = 16 cm3


? =          =
Do¤ru cevap C’dir.


Küçük koni ile büyük koni benzer cisimler ol-
duklar›ndan hacimlerinin oran› benzerlik oran›n›n
küpüne eflittir.


       =            =            =           =            dir.


Küçük koni simetri ekseninden geçen taban
düzlemine dik bir düzlemle iki eflit parçaya bölün-


dü¤ünden yar›s›n›n hacmi:         = 4V’dir.


? =           =            istenilen orand›r.


Örnek TEST 46:
Çap› 4 cm olan 2 plastik top,


silindir fleklindeki kutuya alttan,
üstten ve yanlardan de¤ecek flekil-
dedirler. Üstten aç›lan bir delikten
huni ile toplar ile silindir aras›ndaki
bofllu¤a (uygun yöntem kullanarak)
en çok cm3 su doldurulabilir?
(π = 3 al›n›z.)


A) 32π B) 64       C) 96 D) 32


Çözüm  46:
Silindirin hacmi = Taban alan›.yükseklik = T.h
V = πr2.h = π22.8 = 32π = 96 cm3’tür.
Toplardan birinin hacmi= V =      πr3 =       π23


=         = 32 cm3


Bofllu¤un hacmi = 32π - 2.         = 32(1-      )π


=          ⋲ 32 cm3  Görüyoruz ki aradaki bofllu¤a


en çok           ⋲ 32 cm3  su doldurabilir. Fazlas› d›fla-


r›ya taflacakt›r.     Do¤ru cevap: D


Örnek TEST 44:  Afla¤›daki ifadelerden yan-
 l›fl olan› hangisidir?


A) Bütün yüzleri ve bütün ayr›tlar› efl olan çok
yüzlülere düzgün çok yüzlü (Platonik cisimler) denir.


B) Küp tam ortadan bir düzlemle kesildi¤inde
ara kesiti yüzeylere dik olacak flekilde bir karesel
bölgedir.


C) Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› çok yüzlünün yüzeyinde


veya içinde kal›yorsa d›flbükeydir.


D) K + Y - A = 3 Euler formülü çok yüzlülerin
köfle say›s› (K), yüz say›s› (Y) ve ayr›t say›s› (A)
aras›ndaki iliflkiyi verir.


Çözüm  44:  Euler Formülü (ba¤›nt›s›)


K + Y - A = 2 oldu¤undn D seçene¤i yanl›flt›r.
Do¤ru cevap D’dir.


Örnek TEST 45:


IOAI = r1 = 10 cm,  IO›A›I = r2 = 4 cm,


fiekildeki dik dairesel koninin taban yar›çap›
IOAI = r1 = 10 cm, yüksekli¤i ise h1 = 5 cm olup


taban düzlemine paralel olarak kesiliyor.
IOO›I = 3 cm,   IOTI = 5 cm,  IO›TI = 2 cm’dir.


Oluflan küçük koni TO› boyunca tam ortadan eflit
(simetrik) iki parçaya bölünüyor. Küçük koninin
yar›s›n›n hacminin tamam›n›n (büyük dik dairesel
koni) hacmine oran› hangi seçenekte verilmifltir?
(π = 3 al›n›z.)


A) B)       C) D)
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A) Dik koninin hacmi 900 cm3 tür.


B) Dik koninin bütün alan› 270 cm2 dir.
C) Dik koninin yanal alan› 195 cm2 dir.


D) Dik koninin taban›n›n çevresi 30 cm’dir.


9. Taban yar›çap› r ve yüksekli¤i 8 cm olan bir
dik koninin hacminin, yar›çap› r olan bir kürenin hac-
mine eflit olmas› için r kaç cm olmal›d›r?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


10. Alanlar› oran›           olan iki kürenin hacimleri


oran› afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B) C) D)


11. Taban yar›çap› r = 3,
yüksekli¤i h = 2r = 6 cm olan silindirin ta-


banlar›na yar›çaplar› r = 3 cm
yükseklikleri h = r = 3 cm olan iki dik koni


flekildeki gibi yerlefltiriliyor. Silindir ile iki koni ara-
s›ndaki bofllu¤un hacmi  için hangi seçenekteki
önerme do¤rudur?


A) 1 cm B) 2 cm


C) 3 cm D) 4 cm


A) Yar›çap› r = 3 cm olan küre hacmine eflittir.
B) Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.
C) Yar›çap› r = 6 cm olan küre hacmine eflittir.
D) Yar›çap› r = 6 cm olan kürenin yar› hacmine


eflittir.


16. Dik düzgün alt›gen piramidin taban›n›n bir
ayr›t› 6 cm, piramidin yüksekli¤i de 3 cm dir. Hangi
seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


A) Taban alan› 54    3 ⋲ 93,5 cm2 dir.


B) Yanal yüzünün yüksekli¤i 6 cm’dir.


C) Toplam alan› = 54    3 + 96 ⋲ 189,5 cm2 dir.


D) Hacmi 54    6 cm3 tür.


17. Ana do¤rusunun uzunlu¤u a = 12 cm olan
bir dik koninin aç›l›m› flekilde verilmifltir. Hangi seçe-
nekteki bilgi yanl›flt›r? (π = 3)


A) Dik koninin taban yar›çap› 5 cm’dir.


B) Yanal alan› 180 cm2 dir.


C) Dik koninin yüksekli¤i      119 = 10,9 cm’dir.


D) Koninin bütün alan› 245 cm2 dir.


18. Taban yar›çap› 5 cm olan bir dik koninin yanal


alan›n›n       s i, 26π cm2 dir. Bu koni ile ilgili hangi


seçenekteki önerme  yanl›flt›r?  (π = 3)


A) Yanal alan› 195 cm2 dir.


B) Konini yüksekli¤i 12 cm dir.


C) Bütün alan› 260 cm2 dir.


D) Hacmi 300 cm3 tür.


19. Bir küre  içine flekildeki gibi  yerlefltirilen
silindirin taban yar›çap› 3 cm ve yanal alan› 48π cm2


dir. Bu kürenin alan› kaç cm2 dir.


A) 225 cm2


B) 300 cm2


C) 432 cm2


D) 450 cm2


28. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?


A) Ayn› düzlemdeki iki do¤ru birbirine paralel,
çak›fl›k veya kesifliyor durumunda olabilir.


B) Ayn› düzlemdeki bir do¤ru ile bir çember iki
veya bir noktada (Te¤et = Tangert) kesiflebilir.


C) ‹ki düzlemin kesiflimi bir düzlemdir.


D) Silindir, Koni veya Küre bir düzlem ile kesil-


di¤inde ara kesiti bir dairesel bölge olabilir.


29. A köflesinden geçen ayr›t (kenar) uzunluklar›
10, 8, ve 6 cm olan flekildeki prizman›n içi silindir
(çap› 4 cm) fleklinde oyulmufltur. Hangi seçenekteki
önerme yanl›flt›r? (π = 3)


A) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan ara kesitin alan› 48cm2


dir.


B) Bu cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na
paralel kesildi¤inde oluflan cisimlerden birinin hacmi
192 cm3 tür.


C) Cisim tam ortas›ndan silindir tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflacak ara kesitin alan›
48 cm2 dir.


D) Cisim tam ortas›ndan silindirin tabanlar›na dik
olacak flekilde kesildi¤inde oluflan iki cisimden birinin
toplam alan› 212 cm2 dir.
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5. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


A) Koni taban›n›n çevresi 4π cm’dir.


B) Koninin yüksekli¤i ITOI = h = 2    15 cm’dir.


C) Dik dairesel koninin hacmi 8    15 =            .π


 cm3 tür.


D) Çeyrek dairenin yar›çap› (koninin ana do¤ru-


sunun uzunlu¤u) 6 cm’dir.


Cam piramidin hacmi
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Yapılmış küçük işler,
planlamış büyük işlerden daha iyidir.


Nathaniel Emmon
Bir eylemin atası düşüncedir.
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Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar,
çalışmaktan zevk almazlar.


Emile Raux


Benim kuşağımın yaptığı en büyük keşiflerden
biri, insanın düşüncelerini değiştirerek yaşamını


da değiştirebileceği gerçeğini bulmasıdır.


32. Hangi seçenekteki önerme (ifade) yanl›flt›r?


A) Koni iki yüzlü bir geometrik cisimdir. 


B) Silindir üç yüzlü bir geometrik cisimdir.


C) Küre bir yüzlü bir geometrik cisimdir.


D) Kare piramit dört yüzlüdür.


33. Bir dik koninin taban›n›n alan› 4π cm2 ve ya-
nal yüzeyinin aç›n›m› flekildeki gibi merkez aç›s› 90°
olan bir çeyrek dairedir.


Dik dairesel koni ile ilgili hangi seçenekte verilen
bilgi yanl›flt›r? ( π = 3 al›n›z.)


5. Ünitede bunlar› ö¤rendiniz mi?
1. Herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru


parças›n›n tüm noktalar› (tamam›) çok yüzlünün
yüzeyinde veya içinde kal›yorsa d›flbükey çok-
yüzlüdür denir. Koflula uymayanlara içbükey
denir.


2. Küp gibi bütün yüzleri ve ayr›t uzunluklar›
efl olan çok yüzlülere düzgün çok yüzlü ad› verilir.
Karton kâ¤›d›n› keserek düzgün dört yüzlü olufltu-
rabilirim.


3. Yüz say›lar›na göre çok yüzlüler isimlen-
dirilir. Dörtyüzlü; dört yüzü olan bir üçgen
piramittir.


4. Cisme önden bakarak yap›lan perspektif
çiziminde; ön yüz ile taban yüzlerinden biri d›-
fl›nda di¤er yüzler görülmez.


Bir perspektifte kaybolunan nokta say›s› 2
ise buna 2 nokta perspektifi ismi verilir. Pers-
pektif çiziminde cisme sa¤dan bak›l›yorsa kaybo-
lunan nokta sa¤dad›r. E¤er soldan cisme  bak›-
l›yorsa kaybolunan nokta soldad›r.


5. Yar›çap› r = 3 cm olan kürenin hacmini


V =      πr3 =       π .33 = 36π ⋲ 108 cm3 he-


saplayabilirim.
6. Taban›n›n yar›çap›  r = 3 cm,  yüksekli¤i


h = 4 cm olan dik koninin hacmini


V =           =            = 12π ⋲ 36 cm3 hesapla-


yabilirim.
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