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◊ Bir başlangıç noktasından belli bir yöne doğru sınırsız sayıda noktalardan oluşur.
◊ Başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli değildir.
◊ Boyu vardır ama ölçülmez.

IŞIN

◊ Bir doğrunun farklı iki noktası ve bu iki nokta arasında kalan kısmına doğru parçası denir.
◊ İki ucu da sınırlıdır.
◊ Başlangıç ve bitiş noktaları kullanılarak isimlendirilir.
◊ Uzunluğu ölçülebilir.

DOĞRU PARÇASI

◊ İki noktayı birleştiren düz bir çizgi üzerindeki sayısız noktadan oluşur.
◊ Doğrunun başlangıç ve bitiş noktası yoktur. Bu sebeple iki ucuna ok konulur.
◊  Üzerindeki herhangi iki noktaya yazılan büyük iki harfle veya ucuna yazılan küçük bir 

harfle isimlendirilip sembolle gösterilir.
◊  Boyu vardır ama ölçülmez.

DOĞRU

TEMEL
GEOMETRİK
KAVRAMLAR
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➤	 	A noktası, B noktasının .................................. 
..................................

➤	 	B noktası, A noktasının .................................. 
..................................

➤	 	C noktası, B noktasının 1 birim yukarısında, 
7 birim solunda olduğuna göre kareli 
kağıtta C noktasının yerini belirleyelim.

İKİ NOKTANIN BİRBİRİNE GÖRE KONUMU

◊  İki noktanın birbirine göre konumu belirlenirken sağ, sol, aşağı, yukarı ifadeleri ve 
birimlerden faydalanılır.
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◊  Aynı düzlemde olup aralarındaki açıklık 
(uzaklık) hiç değişmeyen ve hiçbir yerde 
kesişmeyen doğrulara paralel doğrular 
denir.

◊  Paralellik // sembolü ile gösterilir.

PARALEL DOĞRULAR ÇAKIŞIK DOĞRULAR

◊  Aynı düzlemde olup bütün noktaları ortak 
olan doğrulara çakışık doğrular denir.
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➤	 	Kareli kağıtta yer alan doğruların 
durumlarını inceleyelim.

➤	 	Aşağıda verilen şekilleri 
isimlendirelim.
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◊  Aynı düzlemde bir ortak noktası olan 
doğrulara kesişen doğrular denir.

KESİŞEN DOĞRULAR DİK DOĞRULAR

k

n

m

d
A

◊  Aynı düzlemde birbiriyle 90 derecelik 
açıyla kesişen doğrulara dik doğrular 
denir.

◊  Dik doğruları ifade ederken ^ sembolü 
kullanılır.
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A noktasında bulunan Ali, B noktasındaki 
markete uğrayıp C noktasındaki evine 
gidecektir.
Ali’ye bu yolu noktanın noktaya göre 
konumuna göre tarif ediniz.

ŞİMDİ SENDE

A C
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➤	 	AB ve CD doğru parçalarına paralel doğru 

parçaları çizelim.

PARALEL DOĞRU PARÇALARI

◊  İki doğru parçasının paralel olması için karşılıklı noktalar arasındaki uzaklık eşit olmalıdır.
◊  Doğru parçalarının paralel olmaları için eşit uzunlukta olmaları gerekmez.
◊  Bir doğru parçasına paralel bir doğru parçası çizerken uç noktaların birbirine göre 

konumu dikkate alınabilir.
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YENİ NESİL (BTS)

Satranç oyununda at, her yöne yalnızca “L” biçiminde hareket 
eden bir taştır.
 Atın hareketi:
◊ İki kare yukarı veya aşağı sonra da bir kare sağa veya sola,
◊ İki kare sağa veya sola sonra da bir kare aşağı veya yukarı 
 şeklindedir.
Yandaki satranç tahtasında verilen at tek hareketle kaç tane 
piyonun yerine geçebilir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

EŞİT UZUNLUKTA DOĞRU PARÇALARI

◊  Kareli veya noktalı kağıt üzerindeki bir doğru parçasına eşit uzunlukta bir doğru parçası 
çizerken doğru parçasının iki uç noktasının birbirine göre konumunu kullanabiliriz.
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➤	 	KL doğru parçası ile eşit uzunlukta iki 
tane doğru parçası çizelim.

➤	 	[MN] ile eşit uzunlukta iki tane doğru 
parçası çizelim.
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