
1 
 

HAZİNE-1 

 

 
 
Bir eksen üzerinde verilen noktadan 
geçen ve eksen ile belirli açı yaparak 
dönen doğrunun oluşturduğu yüzeye 
konik yüzey denir. 
 
Konik yüzeyin  değişik düzlemler ile 
arakesit kümeleri çember, elips, parabol 
ve hiperbol gibi konikleri oluşturur. 
  

1. Eksen ile tepe açısına eşit açı 
yaparak kesişen bir düzlemin konik yüzey 
ile arakesit kümesi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
A)Çember         B)Elips         C)Parabol 
              D)Hiperbol      E)Nokta 
 
 
2. Eksen ile dikaçı yaparak kesişen bir 
düzlemin konik yüzey ile arakesit kümesi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A)Çember         B)Elips         C)Parabol 
     D)Hiperbol      E)Kesişen iki doğru 
 
 
3. Tepe noktasından geçen bir düzlemin 
konik yüzey ile arakesit kümesi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A)Çember         B)Elips         C)Parabol 
     D)Hiperbol      E)Kesişen iki doğru 

HAZİNE-2 

 
 
Verilen bir noktadan ve verilen bir 
doğrudan uzaklıkları oranı değişmeyen 
noktaların geometrik yerine KONİK 
denir. 
Verilen noktaya ODAK 
Verilen doğruya DOĞRULTMAN  
Değişmez orana DIŞ MERKEZLİK denir.  

| |
| | = e  DIŞ MERKEZLİK 

e < 1   ise  konik  ELİPS 
e = 1  ise  konik  PARABOL 
e > 1  ise  konik  HİPERBOL 
 
 

1. Verilen bir noktadan ve verilen bir 
doğrudan uzaklıkları eşit olan noktaların 
geometrik yeri nedir? 
 
A)Çember         B)Elips         C)Hiperbol 
           D)Parabol      E)Doğru 
 
 
2. Dış merkezliği birden büyük olan 
konik aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Çember        B)Elips        C)Hiperbol 
             D)Parabol      E)Nokta 
 
 
3. Verilen bir noktadan uzaklığı, verilen 
bir doğrudan uzaklığından az olan 
noktaların geometrik yeri nedir? 
 
A)Çember        B)Elips        C)Hiperbol 
       D)Parabol      E)Kesişen iki doğru 



2 
 

HAZİNE-3 

 
Sabit iki noktaya uzaklıkları toplamı 
sabit olan noktaların geometrik yerine 
ELİPS denir. 

|PF|+|PF’|=2a 
F(c,0), F’(-c,0) Odaklar.  |FF’|=2c 
A(a,0), A’(-a,0) Asal eksen köşeleri. 
|AA’|=2a       Büyük eksen uzunluğu. 
B(0,b), B’(0,-b) Yedek eksen köşeleri. 
|BB’|=2b      Küçük eksen uzunluğu. 

a2=b2+c2 
 
Merkezil Elips denklemi; 

+ = 1  
 

b x + a y = a b  
 

1. + = 1    elipsinin asal eksen 
 köşeleri aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(±3,0)        B)( ±4,0)       C)(±5,0)  
            D)(0,±4)       E)(0,±5)        
 
2. + = 1    elipsinin yedek eksen 
 köşeleri aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(±3,0)        B)( ±4,0)       C)(±5,0)  
            D)(0,±4)       E)(0,±5)        

 
3. 16x2+25y2=400       elipsinin odakları 
 aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(±3,0)        B)( ±4,0)       C)(±5,0)  
            D)(0,±4)       E)(0,±5)        

 
 

HAZİNE-4 

+ = 1  

Denklemi ile verilen elipsin; 
 

Dış Merkezliği:   
| |
| | = e = < 1 

Doğrultman doğruları:  푥 = ± = ±  
 
 
 
1. + = 1      elipsinin odakları 
 aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(±2,0)         B)( ±√5,0)         C)( ±3,0) 
             D)(0, ±√5)        E)(0, ±3) 

   
 
 

2. + = 1      elipsinin dış merkezliği 
 aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)         B)

√
        C)√         D)         E)  

 
 
 
3. 4x2+9y2=36    elipsinin doğrultman 
 doğruları aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)푥 = ±

√
      B) 푥 = ±       C) 푥 = ±       

             D) 푥 = ±
√

      E) 푥 = ±        
 
 
4. + = 1    elipsinin dış merkezliği 
 aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)         B)         C)√         D)         E)  
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HAZİNE-5 

+ = 1  

Denklemi ile verilen elipsin; 
 

Basıklık oranı:   
 
Parametre:   
 
Alan:   휋푎푏 

 
 
 
1. + = 1    elipsinin basıklık oranı 
kaçtır? 
 
A)        B)       C)        D)        E)         
 
 
 
2. 9x2+16y2=144     elipsinin 
parametresi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)         B)         C)         D)         E)  
 
 
 
3. 4x2+25y2=100   elipsinin sınırladığı 
 düzlemsel bölgenin alanı kaç 
birimkaredir? 
 
A)10휋            B) 25휋            C) 50휋      
           D) 75휋         E) 100휋 
 
 
4. 4x2+9y2=36    elipsinin dış merkezliği 
 aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)         B)

√
        C)√         D)         E)  

 
 

HAZİNE-6 

+ = 1  

Denklemi ile verilen elipsin; 
 
Asal çemberi: Elipsin simetri merkezini 
merkez kabul eden a yarıçaplı çember. 
Yedek çemberi: Elipsin simetri merkezini 
merkez kabul eden b yarıçaplı çember. 
Doğrultman çemberi:Odaklardan birini 
merkez kabul eden 2a yarıçaplı çember. 
 
 
 

1. 9x2+36y2=324  elipsinin asal 
 çemberinin yarıçapı kaç birimdir? 
 
A)3      B)4      C)5      D)6      E)8 
 
 
 
2. 9x2+36y2=324  elipsinin yedek 
 çemberinin yarıçapı kaç birimdir? 
 
A)3      B)4      C)5      D)6      E)8 
 
 
 
3. 9x2+36y2=324  elipsinin odaklarından 
birine ait doğrultman çemberinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(x-3)2+y2=36            B)(x+3)2+y2=72 
C)(x-3√3)2+y2=144      D)(x-3√3)2+y2=108 
                 E)x2+(y-6)2=18 
 
 
 
4. 4x2+25y2=100   elipsinin asal ve 
 yedek çemberleri ile sınırlı bölgenin 
alanı kaç birimkaredir? 
 
A)4휋     B)8휋     C)12휋     D)21휋     E)25 휋 
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HAZİNE-7 

+ = 1  

Denklemi ile verilen elipsin; 
P(x1,y1)  noktasındaki teğetinin denklemi: 
 

x x
a

+
y y
b

= 1 

P(x1,y1)  noktasındaki normalin denklemi: 

푦 − 푦 =
푎 푦
푏 푥

(푥 − 푥 ) 

 
 
 
1. + = 1    elipsinin  
P(2,3) noktasındaki teğetinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x+6y-20=0          B)x-6y-20=0 
C)x+6y+20=0          D)x-6y+20=0 
                E)6x+y-20=0 
 
 
 
2. x2+4y2=40   elipsinin 
P(2,3) noktasındaki normalinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)y=6x+9              B)y=6x-9 
C)y=6x-3               D)y=6x+3 
               E)y=3x+9 
 
 
 
3. 9x2+16y2=144   elipsinin  y=x  doğrusu 
 ile kesim noktalarındaki teğetlerinden 
biri aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)9x+16y-25=0        B)9x+16y+25=0 
C)9x+16y+60=0        D)16x+9y-60=0 
                   E)16x+9y+60=0 
 
 
 
 

HAZİNE-8 

y=mx+n   doğrusunun    + = 1  
elipsine teğet olması için;   
a2m2+b2=n2   olmalıdır. (Değme şartı) 
 
푦 = 푚푥 ± √푎 푚 + 푏      doğrusu  
m’in  her değeri için elipse teğettir. 
 
 
 

1. Denklemi   x2+5y2=5  olan elipsin  
x ekseni ile pozitif yönde 600 lik açı 
yapan teğetlerinin denklemleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)y=√3x ± 1           B) y=√3x ± 2       
C) y=√3x ± 3          D) y=√3x ± 4  
                E) y=√3x ± 5     
 
 
 
2. Denklemi  4x2+5y2=40  olan elipsin 
3x+y-3=0 doğrusuna paralel olan 
teğetlerinin denklemleri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)3x+y±7 = 0        B) 3x+y±7√2 = 0    
C) 3x+y±8 = 0        D) 3x+y±6√3 = 0  
                E) 3x+y±9 = 0               
 
 
 
3. Denklemi   + = 1   olan elipse 
dışındaki  P( ,  )  noktasından çizilen 
teğetlerden birinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x+4y+10=0          B)x+y+5=0 
C)x+4y-10=0           D)x-y+5=0 
              E)x-4y+10=0 
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HAZİNE-9 
Odakları y ekseni üzerinde bulunan 
elipsin denklemi; 

+ = 1  

 
Simetri merkezi (h,k), asal ekseni  
x eksenine paralel olan elipsin denklemi; 

(푥 − ℎ)
푎 +

(푦 − 푘)
푏 = 1 

 
 
 

1. + = 1    elipsinin odakları 
 aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(±√5, 0)       B)(0, ±√5)      C)(0, ±5) 
              D)( ±5,0)      E)(0, ±3)   
 
 
2. (x+2)2+4(y-1)2=1   elipsinin simetri 
 merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(-2,1)          B)(2,-1)         C)(1,-2) 
            D)(-1,2)          E)(1-4) 
 
 
3. (x+2)2+4(y-1)2=1   elipsinin büyük 
eksen köşeleri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)(-2,-3),(-2,-1)          B)(1,-3),(1,-1) 
 C)(-3,1),(-1,1)             D)(-3,-2),(-1,-2) 
                  E)(-3,-1),(-2,1) 
 
 
4. ( ) + ( ) = 1  elipsinin büyük 
 eksen köşeleri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)(2,-3),(5,6)         B)(2,3),(2,9) 
C)(3,2),(-9,2)          D)(2,-9),(2,3) 
                  E)(-3,3),(-9,3) 

HAZİNE-10 
Elipsin paralel kirişlerinin orta 
noktalarının geometrik yeri Eşlenik 
köşegendir.  
y=mx     köşegeninin eşleniği    
 풚 = − 풃ퟐ

풂ퟐ풎
풙    dir. 

 
Odakların bir teğete uzaklıkları çarpımı  
b2  dir. 
 
Dik teğetlerinin kesim noktası,  
O merkezli  √푎 + 푏   yarıçaplı çember 
üzerindedir. 
 
 
 

1. + y = 1   elipsinin, y=2x doğrusuna 
paralel kirişlerinin orta noktalarının 
geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)x+18y=0                  B)x-18y=0 
C)x+9y=0                    D)x-9y=0 
                E)x+2y=0 
 
 
 
2. + = 1   elipsinin odaklarının  
x+4y-10=0  teğetine olan uzaklıklarının 
çarpımı  kaçtır? 
 
A)100     B)50     C)20     D)10     E)5 
 
 
 
3. + = 1    elipsine  
P(7,k) noktasından çizilen teğetlerin dik 
kesiştiği bilindiğine göre, k kaçtır? 
 
A)0      B)1      C)2      D)3      E)4 
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HAZİNE-1 
Sabit iki noktaya uzaklıkları farkının 
mutlak değeri sabit olan noktaların 
geometrik yerine HİPERBOL denir. 

 
||PF1|-|PF2||=2a 

F1(-c,0), F2(c,0)   Odaklar.     |F1F2|=2c 
A1(-a,0), A2(a,0)   Asal eksen köşeleri. 
|A1A2|=2a     Asal eksen uzunluğu 

c2=a2+b2 
Merkezil Hiperbol denklemi; 

x
a

−
y
b

= 1 

b2x2-a2y2=a2b2 
 
1. − = 1   hiperbolünün asal eksen 
 köşeleri aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(±3,0)          B) (±4,0)         C) (±5,0)        
             D)(0,±4)        E)(0,±5) 
 
2. 9x2-16y2=144    hiperbolünün odakları 
 aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(±3,0)          B) (±4,0)         C) (±5,0)        
             D)(0,±4)        E)(0,±5) 
 
3. A(-5,0) ve B(5,0) noktalarından 
uzaklıkları farkı 8 birim olan noktaların 
geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) 9x2-16y2=144         B)16x2-9y2=144 
C)16x2-25y2=400       D)25x2-16y2=400 
                 E) 9x2-25y2=225 
 

HAZİNE-2 

 
 

B1(0,b), B2(0,-b)   Yedek eksen köşeleri. 
|B1B2|=2b     Yedek eksen uzunluğu. 

푦 = ± 푥       Asimtot denklemi. 
 
 
 
 
4. − = 1 hiperbolünün yedek eksen 
 köşeleri aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)(0,±5)          B) (0,±12)       C) (0,±13)   
             D)(±5,0)            E) (±12,0)          
 
 
 
5. 25x2-144y2=3600    hiperbolünün 
asimptotlarının denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)푦 = ± 푥                       B) 푦 = ± 푥      
C) 푦 = ± 푥                       D) 푦 = ± 푥         
                      E) 푦 = ± 푥         
 
 
 
6. x2-y2=1   hiperbolünün asimptotlarının 
oluşturduğu açının ölçüsü kaç derecedir? 
 
A)30     B)45     C)60     D)75     E)90 
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HAZİNE-3 

 
 

Dış merkezliği;     
| |
| | = 푒 = > 1 

 
Doğrultman doğruları;  푥 = ± = ±  

Parametre:   

 
 
1. − = 1       hiperbolünün  
dış merkezliği kaçtır? 
 
A)       B)       C)       D)      E)  
 
 
 
2. 9x2-16y2=576     hiperbolünün 
doğrultman doğruları aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)푥 = ±        B) 푥 = ±       C) 푥 = ±4     
               D) 푥 = ±         E) 푥 = ±       
 
 
 
3. x2-y2=1    hiperbolünün parametresi 
 kaçtır? 
 
A)1       B)2       C)3       D)4       E)5 
 
 

HAZİNE-4 
Asal eksen köşeleri y ekseni üzerinde 
olan hiperbolün denklemi; 

y
a

−
x
b

= 1 

 
Simetri merkezi (h,k), asal ekseni  
x eksenine paralel olan elipsin denklemi; 

(푥 − ℎ)
푎 +

(푦 − 푘)
푏 = 1 

dir. 
 
 
 
 
4. − = 1     hiperbolünün odakları 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(±3,0)          B) (±4,0)         C) (±5,0)        
             D)(0,±4)        E)(0,±5) 
 
 
 
 
5. 9y2-16x2=1    hiperbolünün 
asimptotlarının denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)푦 = ± 푥                    B) 푦 = ± 푥       
C) 푦 = ± 푥                    D) 푦 = ± 푥           
                  E) 푦 = ± 푥      
 
 
 
6. ( ) − ( ) = 1    hiperbolünün 
simetri merkezi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A(-2,1)          B)(1,-2)          C)(2,-1) 
          D)(-1,2)           E)(2,1) 
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HAZİNE-5 

− = 1  

Denklemi ile verilen hiperbolün; 
P(x1,y1)  noktasındaki teğetinin denklemi: 
 

x x
a

−
y y
b

= 1 

 
P(x1,y1)  noktasındaki normalin denklemi: 

푦 − 푦 = −
푎 푦
푏 푥

(푥 − 푥 ) 

 
 

 
1. − = 1       hiperbolünün 
P(5,4) noktasındaki teğetinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x+y=9                  B)x-y=1 
C)5x+4y=41            D)5x-4y=9 
                E)4x-5y=0 
 
 
 
2. 4x2-5y2=1      hiperbolünün 
P(5,4) noktasındaki normalinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x+y-9=0                  B)x-y-1=0 
C)5x+4y-41=0             D)5x-4y-9=0 
                   E)4x-5y=0 
 
 
 
3. 5x2-12y2=33    hiperbolünün 
P(3,1) noktasındaki normalinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)4x+5y=1                B)5x+4y=1 
C)4x+5y=17              D)5x+4y=17 
               E)5x-4y=17 
 
 
 

HAZİNE-6 

y=mx+n   doğrusunun    − = 1  
elipsine teğet olması için;   
a2m2-b2=n2   olmalıdır. (Değme şartı) 
 
푦 = 푚푥 + √푎 푚 − 푏      doğrusu  
m’in  her değeri için elipse teğettir. 
 
Dik teğetlerinin kesim noktası,  
O merkezli  √푎 − 푏   yarıçaplı çember 
üzerindedir. 
 
 

1. − = 1       hiperbolüne  
P(2,6) noktasından çizilen teğetlerin 
eğimleri çarpımı kaçtır? 
 
A)−      B) −      C) −1    D)      E)       

 
 
 
2. x2-y2=16    hiperbolüne 
P(-1,7) noktasından çizilen teğetlerden 
birinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)13x+5y+48=0         B)13x-5y+48=0 
C)13x-5y-48=0          D)13x+5y-48=0 
                   E)5x+3y+16=0 
 
 
 
3. − = 1       hiperbolüne 
P(x,y) noktasından çizilen teğetlerin 
birbirine dik olduğu bilindiğine göre  
x ve y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)x2+y2=4      B) x2+y2=8      C) x2+y2=12 
           D) x2+y2=16       E) x2+y2=20                       
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HAZİNE-7 
Verilen bir çembere teğet olan ve bu 
çemberin dışında verilen bir noktadan 
geçen çemberlerin merkezlerinin 
geometrik yeri bir hiperboldür. 
 
 
 

1. (x+5)2+y2=64  çemberine teğet olan 
 ve F(5,0) noktasından geçen 
çemberlerin merkezlerinin geometrik 
yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)9x2-16y2=144          B)16x2-9y2=144 
C)9x2-16y2=576          D)16x2-9y2=576 
                    E) 9y2-16x2=1     
 
 
 
2. Bir köşesinin koordinatları (4,0), 
Dış merkezliği e=3 olan hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) − = 1            B) − = 1 
 
C) − = 1            D) − = 1 
                  
                E) − = 1            
 
 
 
3. Bir köşesinin koordinatları (0,4), 
Dış merkezliği e=3 olan hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) − = 1            B) − = 1 
 
C) − = 1            D) − = 1 
                  
                  E) − = 1   
 
 

HAZİNE-8 
Odakların teğet üzerindeki dik 
izdüşümleri, O merkezli a yarıçaplı Asal 
çember üzerindedir. 
 
Odakların teğete uzaklıkları çarpımı 
sabit olup b2 dir. 
 
Hiperbolün iki asimptotu ve bir teğetinin 
oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı sabit 
olup a.b birimkaredir. 
 
 

1. − = 1       hiperbolünün bir 
odağının herhangi bir teğeti üzerindeki 
dik izdüşümü T(4,k) olduğuna göre 
k kaçtır? 
 
A)3      B)4√2      C)4√3      D)6     E)8 
 
 
2. − = 1       hiperbolünün 
odaklarının,   x-y=1  teğetinden 
uzaklıkları çarpımı kaçtır? 
 
A)2      B)3      C)4      D)5      E)6 
 
 
 
3. 5x2-12y2=33    hiperbolünün  
P(3,1) noktasındaki teğeti ile 
asimptotlarının oluşturduğu üçgensel 
bölgenin alanı kaç birim karedir? 
 
A)17               B)18,15           C)20 
         D)23,24          E)33 
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HAZİNE-1 

 
Verilen bir noktadan ve verilen bir 
doğrudan eşit uzaklıkta bulunan 
noktaların geometrik yerine PARABOL 
denir. 

|PF|=|PQ| 
F(a,0)   Odak.   
x=-a    Doğrultman. 
O  Köşe noktası. 
x ekseni  Simetri ekseni. 
 
Parabol denklemi:   y2=4ax 
 

1. F(2,0) noktasına uzaklığı, x=-2 
doğrusuna uzaklığına eşit olan noktaların 
geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)y2=2x          B) y2=4x         C) y2=6x 
           D) y2=8x         E) y2=12x 
 
2. y2=12x   parabolünün odağı 
 aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(0,2)           B)(0,3)          C)(0,4) 
            D)(0,6)         E)(0,8) 
 
3.  y2=4ax    parabolünün   A(3,6) 
 noktasından geçtiği bilindiğine göre, 
odağının doğrultmandan uzaklığı kaç 
birimdir? 

 
A)3       B)4       C)6       D)8       E)9 
 

HAZİNE-2 

 
        y2=4ax                   y2=-4ax 

 

 
         x2=4ay               x2=-4ay 

 
 

1. y2=-8x     parabolünün odağı 
 aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)(4,0)        B)(2,0)      C)(-4,0) 

    D)(-2,0)       E)(8,0) 
 

2. x2=8y     parabolünün odağı 
 aşağıdakilerden hangisidir? 

A(0,4)        B)(0,2)        C(0,-4) 
          D)(0,-2)        E)(0,8) 
 

3. y2=8x     parabolünün doğrultman 
 doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A)x=2            B)x=-2            C)y=2 
            D)y=-2          E)x=0 
 

4. x2=8y     parabolünün doğrultman 
 doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A)x=2            B)x=-2            C)y=2 
           D)y=-2          E)x=0 
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HAZİNE-3 

Köşesi  A(h,k) noktası, simetri ekseni 0x 
eksenine paralel olan parabolün 
denklemi; 
(y-k)2=4a(x-h)    biçimindedir. 
 
 
1. (y+1)2=12(x-1)    parabolünün odağı 
 aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)(-2,-1)        B)(-4,1)        C)(-2,-4) 

      D)(4,2)         E)(4,-1) 

 

2. (x+1)2=12(y-1)    parabolünün 
 doğrultmanı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)y=2        B)y=4        C)y=-2 

   D)x=4        E)x=-2 

 

3. (y-2)2=-4(x+3)   parabolünün odağı 
 aşağıdakilerden hangisidir? 

A)(-4,-2)      B)(-4,2)      C)(4,-2) 
           D)(-2,4)       E)(-2,-4) 
 

4. (x-1)2=-8(y+1)   parabolünün simetri 
 ekseni aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x=1              B)x=-1              C)y=1         
            D)y=-1          E)x=-2 
 
 
5. (x-3)2=16(y+2)    parabolünün köşe 
 noktası aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(3,2)          B)(-3,2)         C)(-2,3) 
           D)(3,-2)          E)(2,3) 
 
 

HAZİNE-4 
y2=4ax 

denklemi ile verilen parabolün; 
P(x1,y1) noktasındaki teğetinin denklemi: 

yy1=2a(x+x1) 
 

P(x1,y1) noktasındaki normalinin denklemi: 
y-y1=− (푥 − 푥 ) 

 
 

1. y2=16x     parabolünün  
P(9,12) noktasındaki teğetinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)2x+3y+6=0            B)2x-3y+6=0 
C)2x+3y+18=0           D)2x-3y+18=0 
                   E)3x-2y-18=0 
 
 
2. y2=16x     parabolünün  
P(9,12) noktasındaki normalinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)2x+3y-51=0            B)2x-3y-51=0 
C)3x+2y-51=0            D)3x-2y+51=0 
                 E)3x+2y+51=0 
 
 
3. y2=24x    parabolünün 
P(6,12) noktasındaki teğetinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)y=x-6        B)y=x-6        C)y=x-12 
          D)y=x+12       E)y=x-18 
 
 
4. y2=4ax  parabolünün  
A(3,6) noktasından geçtiği bilindiğine 
göre, odağının köşel teğetinden uzaklığı 
kaç birimdir? 
 
A)3      B)4      C)5      D)6      E)9 
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HAZİNE-5 
y=mx+n   doğrusunun 
y2=4ax   parabolüne teğet olması için, 

a=m.n     (Değme şartı) 
 
푦 = 푚푥 +      doğrusu  m in her değeri 
için  y2=4ax   parabolüne teğettir. 
 
Değme noktasının koordinatları; 

푥 =
푛
푚

 ,        푦 = 2푛 

 
 

1. A(-3,2) noktasından,  y2=4x 
 Parabolüne çizilen teğetlerin eğimleri 
toplamı kaçtır? 
 
A)-1     B)−       C)       D)1       E)        

 

2. y2=12x  parabolünün 
3x-2y+30=0  doğrusuna paralel olan 
teğetinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) 3x-2y+3=0         B) 3x-2y-3=0 
C) 3x-2y+4=0         D) 3x-2y-4=0 
                E)  3x-2y+10=0 
 
 
3. y2=36x   parabolünün 
3x-2y+12=0 doğrusuna teğet olduğu 
bilindiğine göre, değme noktasının 
koordinatları toplamı kaçtır? 
 
A)12     B)13     C)14     D)15     E)16 
 
 
4. y=x+n  doğrusunun  y2=16x 
 parabolüne teğet olduğu bilindiğine göre 
n kaç olmalıdır? 
 
A)1        B)2       C) 4       D)6       E)8 
 

HAZİNE-6 
y2=4ax   parabolünün; 
y=mx+n  doğrusuna paralel kirişlerinin 
orta noktalarının geometrik yeri; 
(Eşlenik köşegen) 

푦 =         doğrusudur. 
 
y2=4ax   parabolünün; 
Dış merkezliği:  e=1 
Parametresi:  4a    dır. 
 
 

1. y2=16x    parabolünün x ekseniyle 
pozitif yönde 450 lik açı yapan 
kirişlerinin orta noktalarının geometrik 
yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)y+8=0         B)y-8=0         C)y+4=0 
            D)y-4=0        E)y+16=0 
 
 
 
2. y2=16x    parabolünün, orta noktası 
(5,3) olan kirişinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)8x+3y+31=0            B) 8x-3y+31=0 
C) 8x+3y-31=0            D) 8x-3y-31=0 
                E)3x-8y+31=0 
 
 
 
3. F(6,0) noktasından geçen ve  x+6=0 
 doğrusuna teğet olan çemberlerin 
merkezlerinin geometrik yeri olan 
parabolün parametresi nedir? 
 
A)6     B)12     C)18     D)24     E)30 
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HAZİNE-1 
Konik üzerinde bulunan P(x,y) 
 noktalarının koordinatları arasında; 
  

Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey+E=0 
bağıntısı vardır.(Genel Konik Denklemi) 
 
B2-4AC < 0   ise;  Elips, Çember, Nokta 
                          veya Boş Küme belirtir. 
 
 
 
1. x2+y2-6x+8y+25=0     denklemi 
analitik düzlemde ne belirtir? 
 
A)Elips          B)Çember        C)Nokta 
         D)Boş Küme      E)Hiperbol 
 
 
 
2. x2+2y2+6x-4y+7=0    denklemi 
analitik düzlemde ne belirtir? 

 
A)Elips          B)Çember        C)Nokta 
         D)Boş Küme      E)Parabol 
 
 
 
3. x2+y2+6x-4y-12=0    denklemi 
analitik düzlemde ne belirtir? 

 
A)Elips          B)Çember        C)Nokta 
         D)Boş Küme      E)Parabol 
 
 
 
4. x2+y2-6x+4y+k=0    denkleminin 
analitik düzlemde boş küme gösterdiği 
bilindiğine göre k sayısı aşağıdaki 
değerlerden hangisi olabilir? 
 
A)-14       B)-5     C)0     D)5     E)14 
 
 
 

HAZİNE-2 
Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey+E=0 

Genel konik denkleminde; 
 
B2-4AC = 0   ise; Parabol, Paralel veya 
Çakışık iki doğru veya Boş Küme belirtir. 
 
 
 
 
1. kx2+2xy+y2-x+y=0    denkleminin 
 analitik düzlemde bir parabol gösterdiği 
bilindiğine göre k nın değeri kaç 
olmalıdır? 
 
A)1        B)2       C)3       D)4       E)5 
 
 
 
2. x2-6xy+9y2+4x-12y+4=0   denklemi 
analitik düzlemde ne belirtir? 
 
A)Elips          B)Parabol        C)Hiperbol 
D)Paralel iki doğru     E)Çakışık iki doğru 
 
 
 
3. x2+6xy+9y2-50x-50y+100=0 
   denklemi analitik düzlemde ne belirtir? 
 
A)Elips          B)Parabol        C)Hiperbol 
D)Paralel iki doğru     E)Çakışık iki doğru 
 
 
 
4. 25x2-20xy+4y2-15x+6y-4=0 
denklemi analitik düzlemde ne belirtir? 

A)Elips          B)Parabol        C)Hiperbol 

D)Paralel iki doğru     E)Çakışık iki doğru 
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HAZİNE-3 
 

Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey+E=0 
Genel konik denkleminde; 
 
B2-4AC > 0   ise; Hiperbol veya Kesişen                  
iki doğru belirtir. 
 
 
 
 
1. 3x2+10xy+3y2-2x-14y-13=0 
denklemi analitik düzlemde ne belirtir? 
 
A)Elips        B)Çember        C)Parabol 
D)Hiperbol           E)Kesişen iki doğru 
 
 
 
 
2. 4x2+24xy+11y2+16x+38y+15=0 
denklemi analitik düzlemde ne belirtir? 
 
A)Elips        B)Çember        C)Parabol 
D)Hiperbol           E)Kesişen iki doğru 
     
 
 
 
3. xy=2      denklemi analitik düzlemde 
 ne belirtir? 
 
A)Elips        B)Çember        C)Parabol 
D)Hiperbol           E)Kesişen iki doğru 
 
 
 
 
4. 2x2-y2+4x-2y+17=0      denklemi 
 analitik düzlemde ne belirtir? 
 
 A)Elips        B)Çember        C)Parabol 
D)Hiperbol           E)Kesişen iki doğru 
 
 

HAZİNE-4 
Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey+E=0 

Genel konik denkleminde; 
 
x li ve y li terimleri yok etmek için; 

훼 =
2퐶퐷 − 퐵퐸
퐵 − 4퐴퐶

   푣푒  훽 =
2퐴퐸 − 퐵퐷
퐵 − 4퐴퐶

 

olmak üzere   
x=X+ 훼  ve   y=Y+ 훽  ötelemesi yapılır. 
 
xy li terimi yok etmek için; 

푡푎푛2휃 =
퐵

퐴 − 퐶
 

olmak üzere 
x=Xcos 휃-Ysin 휃 
y=Xsin 휃+Ycos 휃   dönüşümü yapılır. 
 
 
 
 
1. x2+2y2+6x-4y+7=0    denkleminin 
 standart şekli aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) + = 1                    B) − = 1                     

C) + y = 1                   D)  − y = 1  

                       E)x2+2y2=1 

 

 

 

2. xy=2    denkleminin standart şekli 
 aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) + = 1             B) − = 1                           
 
C) + = 1             D) − = 1    
 
                 E)x2+y2=4                


