DOĞRU

DOĞRU PARÇASI

IŞIN

◊ İki noktayı birleştiren düz bir çizgi üzerindeki
sınırsız sayıda noktalardan 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.

◊ Bir doğrunun farklı iki noktası ve bu iki nokta
arasında kalan kısmına doğru parçası denir.

◊ Bir başlangıç noktasından belli bir yöne doğru
sınırsız sayıda noktalardan oluşur.

◊ İki ucu da sınırlıdır.

◊ Başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli değildir.

◊ Başlangıç ve bitiş noktaları (uç noktaları)
kullanılarak isimlendirilir.

◊ Boyu vardır ama ölçülmez.

◊ Uzunluğu ölçülebilir.

İMT Hoca

PEKİŞTİRELİM
Aşağıdaki şekildeki doğru, doğru parçası ve ışın modellerini belirleyelim. Bu geometrik modelleri
sembollerle gösterelim.
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www.youtube.com/imthoca

NOKTA VE DOĞRU
◊ Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.

◊ Farklı iki noktadan yalnızca bir doğru geçer.

◊ Aynı doğru üzerindeki noktalara doğrudaş noktalar denir.

İMT Hoca

İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI
KESİŞEN DOĞRULAR

DİK DOĞRULAR

◊ Aynı düzlemde bir ortak noktası olan doğrulara kesişen
doğrular denir.

◊ Aynı düzlemde birbiriyle 90 derecelik açıyla kesişen
doğrulara dik doğrular denir.
◊ Dik doğruları ifade ederken ^ sembolü kullanılır.
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PARALEL DOĞRULAR

ÇAKIŞIK DOĞRULAR

◊ Aynı düzlemde olup aralarındaki açıklık (uzaklık) hiç
değişmeyen ve hiçbir yerde kesişmeyen doğrulara
paralel doğrular denir.

◊ Aynı düzlemde olup bütün noktaları ortak olan
doğrulara çakışık doğrular denir.

◊ Paralellik // sembolü ile gösterilir.
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YENİ NESİL
Aşağıda kareli kâğıt üzerinde bir şehrimizdeki metro hattının krokisi verilmiştir.
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A, B, C ve D noktalarında metro istasyonları bulunmaktadır ve ŸNMŸ = 4 km'dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ŸKLŸ = 8 km

B) KL şeklinde bir gösterim yazılabilir.
C) KN // ML
D) ½NM şeklinde bir gösterim yazılabilir.
www.youtube.com/imthoca
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