
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER:  
 

1. ÖRNEK: 
 

 
 
|AD|=|DC| 
m(BDA)=45o 
m(BAD)=m(DBC)=x     kaç derecedir? 
 
 
 
 ÇÖZÜM: 

 
 
AB yi uzatıp, C den  CEAE  çizelim. 
AEC dik üçgeninde ; DE hipotenüse ait 
kenarortay olup   |AD|=|DC|=|DE|=k  
dır. 
 
ABD üçgeninde ;  DBE dış açısı  45+x  , 
CBE açısı da  45o olduğundan  
BEC ikizkenar dik üçgendir. 
|BE|=|EC|=m    ,     |BC|= 2 m 
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|BE|=|EC|=|ED|=|DA|=|DC|   olur ki; 

AEC dik üçgeninde ; |EC|=
2
AC

 

 
m(EAC)=30o    dir. 

 
 
 
 

2. ÖRNEK: 

 

 
 
m(BAO)=m(OAC)=20o 
m(BCO)=30o    ve    m(OCA)=10o 
m(OBC)=x  kaç derecedir? 
 
 
1.ÇÖZÜM: 
 

 
ABC , taban açıları 40 ar derece olan bir 
ikizkenar üçgen .       |AB|=|BC| 
 
AB  ve  BC  yi taban kabul eden ,  
taban açıları 20 şer derece olan    
AOB  ve  CPB ikizkenar üçgenlerini 
çizelim. 
AOB  ve CPB üçgenleri eştir.   (A.K.A) 
 
|OB|=|PB|   ve   OBP açısı 60oolduğundan 
OBP eşkenar üçgendir. 
 
|OP|=|PC|  olur ki  OPC  ikizkenar olup 
PCO açısı  10o dir.    
 OCA  açısı 10o  olur. 
 
m(OBC) = x = 80o  dir. 



2.ÇÖZÜM: 
 

 
 
C noktasının AO ya göre simetriğini 
alalım. 
Açılar hesaplandığında  COF eşkenar 
üçgen;    
CKOF  ,  |OK|=|KF|  bulunur. 
 
OBF ikizkenar üçgeninde 
 
m(KBF)=m(KBO)=80o  dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ÖRNEK: 

 
 

|AD|=|DC|     
m(BDA)=45o   
m(BAC)=3x  
m(BCA)=x     kaç derecedir? 

 

ÇÖZÜM: 
 

 
 
DEAC  çizelim. 
 
|AD|=|DC|  olduğundan ,  
|AE|=|EC|  ve  AEC  ikizkenar üçgendir. 
m(EAC)=m(ECA)=x   
 
m(BAE)=m(BEA)=2x  olur. 
 
ABE  ikizkenar üçgendir. 
 
|AF|=|FE| olacak şekilde F noktası 
alalım. 
ADE  dik üçgeninde ;    
DF hipotenüse ait kenarortay olup  
|AF|=|FE|=FD|   ve 
AFD  ikizkenar üçgendir. 
m(FAE)=m(FDA)=x  ve  m(FDB)=45-x 
 
ABE ikizkenar üçgeninde ;  
|AF|=|FE| olduğundan  BFAE  ve 
m(ABF)=m(FBE)=90-2x 
BDC üçgeninde ;     m(DBC)=45-x 
m(FBD)=m(FBE)-m(DBC) 
=90-2x-(45-x)=45-x  olur ki 
m(FBD)=m(FDB)=45-x  bulunur. 
 
FDB ikizkenar üçgen olup     |BF|=|FD| 
|FA|=|FE|=|FD|=|FC|  ve  BFAE   
 
AFB ikizkenar dik üçgen olup 
m(FBA)=m(FAB)=2x=45 
 
x=22,5    bulunur. 
 
ABC  üçgeni    22,5o-67,5o-90o 
dik üçgenidir. 



4. ÖRNEK: 
 

 
 
|AD|=|DC|=|BC| 
m(BAD)=    ve    m(BCD)=2  
m(ABC)=x     kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
DEAC  çizelim. 
 
|AD|=|DC|  olduğundan,   
|AE|=|EC|  ve ADC ikizkenar üçgendir. 
m(DAC)=m(DCA) 
 
|AE|=|EC| ve DEAC olduğundan 
AFC ikizkenar üçgendir. 
m(AFE)=m(EFC) 
m(FAC)=m(FCE) 
m(FAD)=m(FCD)=  
 m(BCD)=2   olduğundan m(FCB)=  dır. 
 
|DC|=|BC| olduğundan BCD ikizkenar 
üçgeninde CF BD ve |DP|=|PB| dir. 
 
Bu durumda DFB ikizkenar üçgen olur ki 
m(DFP)=m(PFB) dir. 
 
m(AFE)=m(EFC)=m(CFB)=60o  bulunur. 
 
CPB dik üçgeninde  m(CBP)=90o-  
FPB dik üçgeninde  m(FBP)=30o 

 
m(FBC)=30o+90o- =120o-   dır. 

5. ÖRNEK: 
 

 
 

|AD|=|BC|  ve  |BC|=|DC| 
m(BAC)=3x  ve  m(DBC)=2x 
x  kaç derecedir? 
 
 
ÇÖZÜM: 
 

 
 
BDC ikizkenar üçgeninde ; 
m(BCD)=2x    ,     m(BDA)=4x   dir. 
 
BDC  AED  olacak şekilde  AED üçgeni 
çizelim. 
 
m(BAE)=x  ,      m(BDC)=2x  olur. 
 
EFAD  çizildiğinde; 
AFD ikizkenar üçgen olacağından 
m(FAE)=m(FDE)=x  ve 
m(AFE)=m(DFE)  ,      m(FDB)=x  dir. 
 
EDB ikizkenar üçgen olduğundan 
FD EB  ve  |EP|=|PB|  dir. 
 
Bu nedenle EFB ikizkenar üçgen olup 
m(EFP)=m(PFB) dir. 
m(AFE)=m(DFE)  bulunmuştu. 
m(AFE)=m(DFE)=m(PFB)=60o 

 

m(FAC)=3x=30o   olduğundan 
 
x=10o  bulunur. 
 



6. ÖRNEK: 

 
 
|AB|=|DC|                           m(ABD)=x 
m(BAC)=2x                          m(ACB)=3x 
x  kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
BAD üçgeninde m(BDC)=3x , 
m(BCA)=3x  verildiğinden  DBC ikizkenar 
üçgendir. 
 
BFDC  çizelim.           |DF|=|FC|  olur. 
 
AFB dik üçgeninde hipotenüse ait kenar 
ortay özelliğinden; 
|AE|=|EB|  alınırsa  |EF|=|AE|=|EB| 
olur. 
AEF ikizkenar üçgen  ,       m(EFA)=2x 
|AB|=|DC| verildiğinden    |EF|=|FC| dir. 
EFC  ikizkenar üçgen , m(FCE)=m(FEC)=x 
AEC  üçgeninde      m(CEB)=3x 
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|AB|=2|BE|  ve  |BE|=|EF|=|FC|  
olduğundan ; 
|BC|2=|FC|.2|FC|=2|FC|2 
|BC|= 2 |FC|  bulunur ki 
BFC üçgeni ikizkenar dik üçgen olup , 
m(BCF)=45o=3x 
 
x=15o  dir. 

7.  ÖRNEK: 

 
 
|AC|=|BD|                      m(DBC)=2x 
m(BAC)=3x                     m(ACB)=4x 
x  kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
BDC  üçgeninde      m(BDA)=4x+2x=6x 
AC  uzantısında      |CE|=|AD|  alalım. 
|AD|=|AD|+|DC|=|DC|+|CE|=|DE| olur ki 
BDE  ikizkenar üçgendir. 
BDA dış açısının ölçüsü 6x olduğundan , 
iç açılarının ölçüleri  3x  dir. 
m(CBE)=x   ve    m(BEA)=3x   olur. 
ABE üçgeni  mA=mE=3x  bulunduğundan 
ikizkenar olup  |AB|=|BE|  dir. 
BDA BCE  (A.K.A)   
|BD|=|BC|  ve  m(BDC)=4x  bulunur. 
BDC üçgeninde ; 
2x+4x+4x=10x=180o  olduğundan 
x=18o  bulunur. 



8.  ÖRNEK:  

 
 

|AB|=|AD|=|BC|                  m(ABC)=90o 
m(ACD)=45o-x 
m(CAD)=x   kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
ACD  üçgeninde ;  m(ADE)=x + 45o-x=45o 
 
AE EC  çizelim. 
AEC  ikizkenar dik üçgendir. 

|AE|=|ED|=
2
a  

 
ABC  ikizkenar dik üçgeninde ;|AC|=a 2  
 
|AC|=2|AE|  bulunur ki ; 
AEC  dik üçgeninde , bir dik kenar 
uzunluğu hipotenüsün yarısı olduğundan 
m(ACE)=30o=45o-x 
 
x=15o  dir. 

9.  ÖRNEK: 

 
 

|AB|=|AD|=|BD| 
m(ACD)=10o     ve    m(DBC)=x+30o 

m(CAD)=x     kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
|AB|=|BD|=|AD|  verildiğinden 
ABD  eşkenar üçgen olup 
mA=mB=mD=60o        m(CAB)=60o-x  dir. 
ABC  üçgeninde  m(ACB)=30o 
 
BEAC   ve   |BE|=|EF|  çizelim. 
Simetriden dolayı  BCF  eşkenar üçgen, 
|BC|=|BF|=|FC|  olur. 
 
|AB|=|DB|  ,  
m(ABF)=m(DBC)=x+30o   ve   
|BF|=|BC|    olduğundan    (K.A.K) 
ABF DBC  dir. 
 
m(BCD)=40o=m(BFA) 
 
AEF  dik üçgeninde    m(FAE)=500 
Simetriden dolayı     m(BAE)=60o-x=50o 
 
x=10o  bulunur. 



10. ÖRNEK: 

 
 

|AB|=|DC| 
m(BAD)=80o   ve    m(ACB)=20o 
m(DBC)=x     kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
 
ACB  üçgeninde ;  
mA=80o  ,  mC=20o  verildiğinden  
mB=80o 
ACB ikizkenar üçgen olup  |AC|=|BC| dir. 
 
DC  kenarı üzerine DEC eşkenar üçgeni 
çizelim.     ( |DC|=|DE|=|EC|  alalım. ) 
 
|AC|=|BC| 
m(BAC)=m(ECB)=80o 
|AB|=|DC|=|CE|  olduğundan  (K.A.K) 
CAB BEC  dir. 
 
BEC  üçgeni de ikizkenar üçgen olup 
|BE|=|BC|  bulunur. 
 
BDE  BDC    (K.K.K) olduğundan 
m(CBD)=m(EBD)=x 
 
2x=20o    ve     
 
 x=10o   olur. 

11. ÖRNEK: 

 
 

|CD|=2|BD|                 m(ABC)=90o 
m(BAD)=m(ACB)=x      kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
ABD  dik üçgeninde ;    m(ADB)=90-x 
ADC  üçgeninde ;    m(DAC)=90-2x 
ABD üçgeninin AB ye göre simetriği olan 
ABE üçgenini çizelim. 
m(BAD)=x=m(BAE)  olduğundan 
m(EAC)=x+x+90-2x=90o 
EAC  dik üçgendir. 
|BD|=|BE|    ,     |DC|=2|DE|  olduğundan 
|ED|=|DC|  ve  |AD|=|ED|=|DC| dir. 
( Dik üçgende hipotenüse ait kenarortay) 
ADE  ikizkenar üçgendir. 
m(DAC)=m(DCA)             90o-2x=x 
3x=90o 

x=30o   bulunur. 
 
2. ÇÖZÜM:        ABDCBA   (A.A) 
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BDAB 3   bulunur ki 
ABD  dik üçgeni  30o-60o-90o   üçgenidir.   
x=30o   olur. 



12. ÖRNEK: 

 
 

|AD|=|BC| 
m(BCD)=50o      ve     m(CBD)=15o 

m(BAD)=x       kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
BDC  üçgeninde ; m(BDE)=50o+15o=65o 
 
AC  üzerinde  |BD|=|BE|  olacak şekilde  
E  noktası alalım. 
 
EBD  ikizkenar üçgeninde ; 
m(BED)=650   ,    m(EBD)=50o   dir. 
 
m(EBC)=50o+15o=m(BEC)   olur ki 
BCE  ikizkenar üçgendir. 
 
|EC|=|ED|+|DC|=m+k=|BC|=|AD| 
 
|AD|=|AE|+|ED|          |AE|=|DC|=k 
 
BEA BDC    (K.A.K)   olur ki 
 
m(BCD)=m(BAE) 
 
x=50o    bulunur. 

13. ÖRNEK: 

 
 
|AB|=|DC| 
m(ACB)=3x ,  m(BAC)=4x  ve  m(DBC)=5x 
x    kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
BDC  üçgeninde;   m(BDA)=5x+3x=8x 
AD  üzerinde  |BD|=|BE| olacak şekilde  
E  noktası alalım. 
EBD ikizkenar üçgeninde ; 
m(BED)=m(BDE)=8x 
AEB  üçgeninde  m(ABE)=8x-4x=4x 
AEB  ikizkenar üçgen.      |AE|=|EB| 
m(DBR)=4x   alınırsa ; 
m(BRD)=8x-4x=4x    olur ki 
BDR  ikizkenar üçgendir.     |BD|=|DR| 
AEB BDR    (K.A.K)    olacağından 
|AB|=|BR|  bulunur. 
BR üzerinde  m(QCR)=2x  olacak şekilde  
Q noktası alındığında ;m(RQC)=4x-2x=2x     
QRC ikizkenar üçgen  ,  |QR|=|RC| olur. 
|DR|=|DC|-|RC|      ,    |BQ|=|BR|-|QR|,  
olduğundan |BQ|=|BR|    ,    DP BC  ve   
|DF|=|FP|  alınırsa ; 
|BD|=|BP| ,     |DC|=|CP|,      m(CBP)=5x     
m(BCP)=3x ,      m(QBP)=x+5x=6x   olur. 
BQC ikizkenar üçgen ,   |BQ|=|QC| 
|QC|=EA|   ,   m(QCP)=m(EAB)=4x   , 
|AB|=|CP| olduğundan AEB CQP(K.A.K)   
|PQ|=|QC| olacağından ;|BQ|=|QP|=|PB| 
BQP eşkenar üçgen olup, m(PBQ)=6x=60o 
x=10o  olur. 



14. ÖRNEK: 

 
 

|AD|=|DC|              m(BAC)=m(DBC)=2x 
m(ACB)=x     kaç derededir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
m(BAC)=m(DBC)=2x 
m(ACB)=m(BCD)=x  verildiğinden 
ABCBDC    (A.A)  dır. 
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|AC|=2|DC|  verildiğinden 
|BC|2=2|DC|   ,   |BC|= 2 |DC|   bulunur. 
m(DBE)=m(ABF)=x   olacak şekilde 
E  ve  F  noktaları alalım. 
Açıların ölçüleri hesaplandığında ; 
ABE  ve  FBD  üçgenleri ikizkenar olup 
|FB|=|BD|  ve   |AB|=|BE|  dir. 
Diğer taraftan  BEC  üçgeni de ikizkenar 
üçgen olup  |BE|=|EC|  olur. 
|AD|=|DC|  ve  |AF|=|DE| 
eşitliklerinden    |EC|=|FD|  dir. 
 
Yukarıdaki benzerlik orantısında tüm 
bulunanlar kullanıldığında ; 
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bulunur ki ; 
FBD  üçgeninde |FD|2=|FB|2+|BD|2 
olduğundan  FBD  ikizkenar dik üçgen  
m(BDF)=m(BFD)=3x=45o 
 
x=15o    olur. 

 

15. ÖRNEK: 
 

 
 

m(ABD)=m(DBC)=30o 

|BC|=|AD|+|AB| 
m(ACB)=x      kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
BA  yı |AD|=|AE|  olacak şekilde 
uzatalım. 
EBC  üçgeni  |EB|=|BC| ve   m(EBC)=60o  
olduğundan eşkenar üçgendir. 
BF  ye göre simetriden ;  m(DEA)=x  ve 
EAD  ikizkenar üçgeninden  m(BAC)=2x  
 
ABC  üçgeninde ; 
2x+x+60o=180o    olacağından     3x=120o 
 

x=40o   olur. 



16. ÖRNEK: 

 
 
|AC|=2|CE|     ,                CE BD 
m(DCE)=m(ECB)=2x          m(BAC)=3x 
x     kaç derecedir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
 
BEC DEC   (A.K.A)  olduğundan 
|BE|=|ED| 
 
AC üzerinde |BC|=|CF| olacak şekilde  
F noktası alalım.  BCF ikizkenar 
üçgeninde    m(BCA)=4x  olduğundan 
m(CBF)=m(CFB)=2x   dir.   CE//DF  olur. 
DBF üçgeninde [EC] orta taban olup 
|BF|=2|EC|=|AC| bulunur. 
 
UYARI:  5. soruya dönüştü 
 

 
 
ALC  BCF  çizildiğinde  
KLAC  alınırsa ;    m(AKL)=m(LKC) 
LCB ikizkenar üçgen 
m(LKC)=m(CKB)  olduğu görülür. 
 
 m(AKL)=m(LKC)=m(CKB)=60o  dir. 
 
m(KAC)=3x=30o 
 
x=10o  olur. 

17. ÖRNEK: 

  
m(ABC)=m(ADC)=m(DEC)=90o 
m(ACB)=2.m(ACD) 
|AB|=24 cm.   ise     
|DE|=x      kaç cm.dir? 
 
ÇÖZÜM: 

 
 
|AF|=|FC|  alıp , ADC  dik üçgeninin 
hipotenüse ait DF kenarortayı çizilirse 

|DF|=|AF|=|FC|=
2
AC

 

DFC  ikizkenar üçgeninden 
m(FDC)=   ,      m(DFE)=2   bulunur. 
 
FEDCBA  (A.A) 
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|DE|=12 cm.  olur. 
 



18. ÖRNEK: 

 
 

m(ABC)=90o 
m(DAE)=2.m(EAB) 
m(AED)=m(ACB) 
|BE|=12 br.   ise 
|DE|=x      kaç birimdir? 
 
 
ÇÖZÜM: 

    
 
 
m(EAK)=m(KAC)=   çizelim. 
 
ABE  üçgeninin AE ye göre simetriği  
APE olup |BE|=|EP|=12 
 
APE  üçgeninin AK ya göre simetriği 
APF olup  |EP|=|PF|=12 
 
|EF|=24   
 
|EF|=|ED|=24  olacak şekilde 
D  noktası alındığında ; 
 
m(AED)=   olur ki 
 
|DE|=24  birimdir. 
 
 

19. ÖRNEK: 

 
 

m(BAD)=90o 
m(BAC)=2.m(BDC) 
m(ABD)=m(DCE)=x     kaç derecedir? 
 
 
ÇÖZÜM: 

  
 
 
|AB|=|AC|=|AD|  alındığında ; 
 
m(ABD)=m(ADB)=m(DCE)=45o 
olacağından  
 
  nın her değeri için 
 
m(BAC)=2m(BDC)=2   olur. 
 
 
 
 


