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Matematik ve Geometri problemlerine ait çizim ve 
hesaplama yapabilen yazılım örneklerinden birisi…  
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Konu Sayfa 
DOSYALAMA, GÖRÜNÜM, SEÇENEKLER ve ARAÇLAR  
Dosya  
Düzenle  
Görünüm/Cebir Penceresi  
Görünüm/Hesap Tablosu  
Görünüm/CAS  
Görünüm/Grafik  
Görünüm/Grafik 2  
Görünüm/3D Grafik  
Görünüm/İnşa Protokolü  
Görünüm/Olasılık Hesap Makinesi  
Görünüm/Klavye  
Seçenekler/Yuvarlama  
Seçenekler/Yazı tipi Büyüklüğü  
Seçenekler/Dil  
Araçlar/Yeni Araç Oluştur  
Araçlar/Araç Çubuğunu Özelleştir  
Araçlar/Yeni Araç Oluştur  
Araçlar/Araçları Yönet  
DÜZLEM ARAÇ ÇUBUĞU VE ALT SEÇENEKLERİ  
Taşı  
Nokta Etrafında Taşı  
Taslak Şekil  
Kalem  
NOKTA İLE İLGİLİ ARAÇLAR  
Nokta  
Nesne Üzerinde Nokta  
Noktayı Bağla/Ayır  
Kesiştir  
Orta Nokta veya Merkez  
Karmaşık Sayı  
Uç Nokta  
DOĞRU VE VEKTÖR İLE İLGİLİ ARAÇLAR  
Doğru  
Doğru Parçası  
Verilen Uzunlukta Doğru Parçası  
Işın  
Çoklu Doğru  
Vektör  
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Konu Sayfa 
Noktadan Vektör  
DOĞRULARIN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI VE ÖZEL DOĞRULAR İLE 
İLGİLİ ARAÇLAR 

 

Dik Doğru  
Paralel Doğru  
Orta Dikme  
Açı Ortay  
Teğet  
Kutupsal Doğru  
En İyi Uyum Doğrusu  
Geometrik Yer  
ÇOKGEN İLE İLGİLİ ÇİZİM ARAÇLARI  
Çokgen  
Düzgün Çokgen  
Bükülmez Çokgen  
ÇEMBER İLE İLGİLİ ÇİZİM ARAÇLARI  
Merkez ve Nokta ile Çember  
Çember  
Pergel  
3 Noktadan Geçen Çember  
Yarı Çember  
Çember Yayı  
Çevrel Çember Yayı  
Daire Dilimi  
Çevrel Daire Dilimi  
KONİKLER (elips ,hiperbol ve parabol ) İLE İLGİLİ ÇİZİM ARAÇLARI  
Elips  
Hiperbol  
Parabol  
5 Noktadan Geçen Konik  
AÇI, UZAKLIK, ALAN GİBİ SAYISAL DEĞER ARAÇLARI  
Açı  
Verilen Ölçüde Açı  
Uzaklık veya Uzunluk  
Alan  
Eğim  
YANSIMA (SİMETRİ), ÖTELEME, DÖNME ARAÇLARI  
Doğruda Yansıt  
Noktada Yansıt  
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Konu Sayfa 
Çemberde Yansıt  
Nokta Etrafında Döndür  
Vektörle Ötele  
Noktadan Genişlet  
BİLGİ GİRME, DEĞER VERME VE ETKİLEŞİM ARAÇLARI  
Sürgü  
Metin  
Resim  
Düğme  
İşaret Kutusu  
Girdi Kutusu  
3D GRAFİK EKRANI  
Dik Doğru  
Paralel Doğru  

Noktadan Geçen Eksenli Çember  
Merkez, Yarıçap ve Yön ile Çember  
İki Yüzeyi Kesiştir  
Üç noktadan geçen düzlem  
Düzlem  
Dik Düzlem  
Paralel Düzlem  
Piramit  
Prizma  
Piramide Dönüştür  
Prizmaya Dönüştür  
Silindir  
Dörtyüzlü  
Küp  
Düzleme Aç  
DÜZLEMDE VE UZAYDA EĞRİ GRAFİKLERİ  
Düzlem Eğri Örnekleri  
3 Boyutlu Uzayda Eğri Örnekleri  
Rastgele Noktalardan Geçen Eğriler  
EğriUydur  
Konik (Elips, Hiperbol, Parabol) Grafik Çizimleri  
Dönel Yüzey  
Küre  
UZAY (3 Boyutlu = 3D) GRAFİKLERİ  
Fonksiyon Grafiği  
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Uzayda Eğri Grafikleri 
Uzayda Yüzey Grafikleri  
ELİPSOİD GRAFİKLERİ  
HİPERBOLOİD GRAFİKLERİ  
PARABOLOİD GRAFİKLERİ  
KONİ VE KONİKLER  
Dayanak Eğrisi ve Tepe noktası verilen Koni Denklemi  
SİLİNDİRİK YÜZEY VE SİLİNDİRLER  
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ÖNSÖZ 
Geogebra programı açık kaynak kodlu bir program olup, bir firmanın veya bir şahsın 
tekelinde değildir. Gönüllü yazılımcılar tarafından sürekli değişen, gelişen bir yazılımdır. 
Burada bazı bölümlerde yüzeysel bazı bölümlerde detaylı açıklamalara gireceğim ve  genel olarak 
en çok kullanılan komut ve araçlardan bahsedeceğim. 
 
Matematik veya Geometri ile ilgilenen bir kişinin bazı problemleri anlamak-anlatmak, varsa çizimi 
yapmak, açıklamalı çözümünü yapmak istediğinde başvurabileceği bir yazılımdır GEOGEBRA.  
 
Bilhassa bir Matematik öğretmeninin bilmesi ve çok iyi kullanabilmesi “olmazsa olmazıdır” 
GEOGEBRA.  
 
Hazırladığım bu notların , Geogebra hakkında hiç bilgisi olmayan kişiden, konu hakkında ileri 
seviyede uygulamalar yapan kişiye kadar olanlara hitap eden bir kaynak olmasına özen gösterdim. 
 
Her bir  konu ya da komutu anlatırken, önce kısa ve öz olarak açıkladım, sonra ardından ilgili en 
az bir örnek problem, ardından da problemin çözümünü verdim.  
 
5 ay kadar zamanımı alan bu çalışmanın ilgilenen öğrenci, öğretmen ya da meraklı olan kişilere 
faydalı olması dileklerimle… 
 
 
Hasan KORKMAZ          İzmir 
İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni          Nisan 2022 
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Aşağıdaki anlatım ve açıklamaları GeoGebra Classic 5 sürümünü baz alacağım.  
Diğer sürümlerde de genel kurallar değişmemekle birlikte çok az farklılık olabilir. 
 
Geogebra programını çalıştırdığımızda aşağıdaki görüntüye benzer bir görünümle karşılaşırız. 
 
DOSYALAMA, GÖRÜNÜM, SEÇENEKLER ve ARAÇLAR: 
 

 

Burada en üst bölümde bulunan ana menü; Dosya, Düzenle, Görünüm , Seçenekler, 
Araçlar, Pencere, Yardım … gibi seçenekleri içerir. Klasik uygulama programlardaki 
seçeneklere benzer. İlgili seçenek tıklanarak ne işe yaradığını anlayabiliriz. 
Bunların görüntüleri aşağıda verilmiştir, genelde bu seçenekler dosyalama işlemleri ya 
da Geogebra ile ilgili bazı düzenleme ve ayarlar yapmaya yöneliktir. 
Geogebrayı daha iyi anlamak için, menü seçeneklerinden önemli diyebileceğimiz ya da 
sık kullanacağımız bazılarını kısaca özetleyelim: 
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Dosya/Yeni Pencere: Çalıştığımız dosyaya ek olarak yeni bir Pencerede Geogebra 
çalışma sayfası açar. 
 
Dosya/Yeni : Çalıştığımız dosyayayı kapatıp yeni bir Geogebra dosyası açar. 
 
Dosya/Aç : Diskimizde ya da başka bir kayıt ortamında var olan bir Geogebra (uzantısı 
ggb olan) dosyası açmaya yarar. 
 
Dosya/Kaydet: Üzerinde çalıştığımız dosyamızı var olan önceki adıyla kaydetmeye yarar. 
 
Dosya/Farklı Kaydet: Üzerinde çalıştığımız dosyamızı adını değiştirerek kaydetmeye 
yarar. 
Dosya/Çıkart: Bu seçenek genelde dosyamızın başka bir ortama aktarılması için 
seçenekler sunar.Bunu aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. Bu seçenekleri deneyerek işinize 
yarayanları kullanabilirsiniz. 
 
Bizi en çok ilgilendirenler, çalışma dosyasını resim olarak kaydetmek, ekran 
görüntüsünü hafızaya (panoya) aktarıp, sonra onu bir resim işleme programıyla (mesela 
Paint , Fireworks gibi) işleyebilirsiniz. 
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Dosya/Baskı Önizleme: Çalışmamızı yazıcıya göndermeden önce görünümünü 
incelemeye ve ayarlamaya yarar. 
 

Düzenle/Geri al: En son yapılan işlemi geri almaya yarar. 
 
Düzenle/Yeniden yap: En son yapılan geri alma işleminden bir önceki duruma gelmeyi 
sağlar. 
 
,Düzenle/Kopyala: Seçili nesne yada nesneleri (bilgisayarın hafızasına, panoya) 
kopyalamaya yarar. 
 
Düzenle/Yapıştır: Hafızaya kopyaladığımız nesne (ya da nesneleri) çalışma belgesine 
(önceki nesnelerin üstüne) yapıştırmaya yarar. Daha sonra bunları seçerek istediğimiz 
yere sürükleyebiliriz 
 
Düzenle/Grafik: görünümünden panoya: Çalışma belgemizdeki nesnelerin tümünü 
(bilgisayarın hafızasına, panoya) kopyalamaya yarar. 
 
Düzenle/Özellikler: Seçili nesnenin özelliklerini göstermeye ve değiştirmeye yarar. 
 
Not: Aynı işlemi nesnenin üzerine farenin sağ tuşunu tıklayarak gelen iletişim 
penceresinden Özellikler seçeneğini tıklayarak ta yapabiliriz. 
 
Düzenle/Hepsini seç: Çalışma belgemizdeki nesnelerin tamamını seçmeye yarar. 
 
Görünüm: Çalışma belgemizin görünümünü değiştirmeye yarar. 
 
Görünüm/Cebir Penceresi: Belgemizin inşasında, oluşan nesnelerin ad, nesne türü, 
aldığı değer gibi bilgilerin göründüğü penceredir. Nesneleri ister Cebir Penceresinden 
seçebiliriz, istersek belgedeki nesnenin üzerine fare ile tıklayarak ta seçebiliriz. 
 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 10 

Görünüm/Hesap Tablosu: Satır ve sütunlardan oluşan bir tabloda bir çok işlem yapmaya 
yarar. Hesaplamaları yapmaya yarayan aşağıdakine benzer bir menü gelir. 

 

Görünüm/CAS: CAS (Computer Algebra System) sembolik hesaplamalar için işlemler 
yapmamıza imkan verir. 
 

 

Örnek: 

a) (2a-3b)
3
  

b) (3a+4b)
2
 (a

2
 -b

2
 ) sembolik (harfli) ifadelerinin açılımlarını bulduralım. 

c) (x
3
 -y

3
 ) harfli ifadesini çarpanlarına ayıralım. 

 
Çözüm:  
Görünüm/CAS seçeneği ile CAS penceresini açıp; 

1. satıra (2a-3b)^3 yazıp;  (İfadeyi Aç: ) ikonuna tıklarız. 
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2. satıra (3a+4b)^2(a^2-b^2) yazıp;  (İfadeyi Aç: ) ikonuna tıklarız. 
 

3. satıra (x^3-y^3) yazıp;  (Çarpanlarına Ayır: ) ikonuna tıklarız. 
 
Sonuçlar aşağıda görüldüğü gibi olacaktır. 
 

 
 
Görünüm/Grafik: Grafik çizmeye yarayan ekranı görüntüler. 
 

Görünüm/Grafik 2: Grafik çizmeye yarayan ikinci bir ekranı daha görüntüler. 

Görünüm/3D Grafik: 3 boyutlu uzayda geometrik cisimler çizmeye yarayan ekranı 
görüntüler.  
 
Aşağıda bu ekrandan bir görüntü verilmiştir. 
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Görünüm/İnşa Protokolü: Belgemizi oluştururken, eklediğimiz her nesnenin adı, özellik 
bilgileri ve sayısal değerleri sırayla görüntüleyen pencereyi açmaya yarar. 
 
Görünüm/Olasılık Hesap Makinesi: Dağılım ve İstatistik hesabı yapmamıza yardımcı 
olan ekranı görüntüler. 
 
Görünüm/Klavye: (Aşağıda görülen) Sanal klavyeyi kullanmamıza imkan verir. 

 

 
Görünüm/Giriş Alanı: Komutları girmemize imkan veren bir satırlık alan açar. 
 
Görünüm/Yerleşim: Girdi alanı ve Araç çubuğunun yerleşimi ile ilgili ayarlamalar 
yapmamıza yarar. 
 
Seçenekler/Yuvarlama: Reel sayıların ondalıklı görünümünde (.) noktadan sonraki 
basamak sayısını ayarlamaya yarar.Aşağıdaki görünüm noktadan sonra iki basamaklıdır, 
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örneğin a değişkenine a=13/7 değerini atadıysak ekrandaki görünümü a=1.86 
görünüyorken, 5 Ondalıklı Basamak seçeneğini işaretlediğimizde bu görünüm a=1.85714 
olarak değişir. 

 

Seçenekler/Yazı tipi Büyüklüğü: Menü seçenekleri, Cebir penceresinde görünen yazılar 
gibi yazı ve değerlerin büyüklüğünü ayarlamaya yarar. 
 
Seçenekler/Dil: Geogebra yazılımı açık kaynak kodlu bir program olduğundan tüm dünya 
ülkelerini ilgilendirir. Örneğin bizim kullandığımız Geogebra büyük bir ihtimalle Türkçe ye 
ayarlanmıştır.  
Örneğin İngilizceye ayarlayalım, bakalım görünüm nasıl olacak? 
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Hadi bir de dil seçeneğini Çince ayarlayaıp ekran görüntüsünü alalım. 

 
 
Oooofff, her şey karmakarışık, çorba gibi oldu…Hemen güzel Türkçe’mize dönelimmmm! 
 

 

 
 
Çok şükür memleketimize geri döndük… 
 
Seçenekler/Gelişmiş: Bu seçenekle bir çok görünümü ve değer ölçülerini 
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ayarlayabiliriz. Bu seçeneği tıkladığımızda aşağıdaki (bir kısmı görüntülenen) iletişim 
penceresini görürüz. Burada örneğin açı biriminin Derece olarak işaretli olduğunu ancak 
bunu Radyan ya da Derece, dakika, saniye biçiminde de görünmesini ayarlayabiliriz. 
Benzer şekilde diğerlerini de istediğimiz biçimde düzenleyebiliriz. 
 

 
 
Seçenekler/Ayarları kaydet: Seçeneklerde yaptığımız değişiklikleri kaydetmeye yarar. 
 
Seçenekler/Eski ayarlara dön: Tahmin edileceği gibi Seçeneklerde yaptığımız 
değişiklikleri bir önceki değerlere geri dönmeye yarar. 
 
Araçlar/Yeni Araç Oluştur: Geogebrada olmayan veya bir çok nesne çizimi yaparak 
oluşturduğumuz bir nesneyi yapan yeni bir araç oluşturarak yapmamızı sağlar. 
 
Örneğin; bir üçgenin içteğet çemberini çizdirmeye yarayan, dış teğet çemberlerinden 
birini çizdirmeye yarayan araçlar oluşturabiliriz.  
Bununla ilgili örnekleri ilerleyen bölümlerde yapacağız. 
 

 
 
Araçlar/Araç Çubuğunu Özelleştir… Araç çubuğunun görünümünü, araçların yerlerini 
değiştirmeye yarar. 
 
Araçlar/Yeni Araç Oluştur… İstediğimiz işlemleri yapmaya yarayan bir araç 
oluşturmaya yarar. 
Bence çok önemli bir seçenek! 
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Hadi bir örnekle bu seçeneğin kullanımını anlayalım. 
 
 
Örnek: Bir üçgenin iç teğet çemberini çizmeye yarayan araç oluşturalım. 
 
Çözüm: Geometrik olarak, bir üçgenin iç teğet çemberinin merkezi, iç açıortayların 
kesişim noktası (mesela I diyelim) ve yarıçap uzunluğu da I noktasının bir kenara olan 
uzaklığıdır.  
 
Bu çemberi adım adım bu çemberi çizelim: 
Önce Çokgen aracı ile bir ABC üçgeni çizelim. Açı Ortay aracıyla herhangi iki köşesine 
ait iç açıortayları çizip (mesela B ve C köşelerinin), Kesiştir aracıyla kesiştirip 
bulduğumuz noktanın adını I olarak değiştirelim. 
 
Giriş: satırına çember(I,uzaklık(I,a)) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda çizilen d adlı 
çember aradığımız içteğet çemberidir. 
 

 
 
Burada üçgenin A,B,C köşelerinden başlayan çizim hedefte d iç teğet çemberiyle 
sonuçlanmıştır.Yani yapacağımız yeni içteğetçember aracımızı bir fonksiyona benzetrisek, 
içteğetçember(A,B,C)=d diyebiliriz. 
 
Yani aracımızın girdi elemanları A,B,C gibi üç nokta çıktısı da d çemberidir. 
Şimdi gelelim aracımızın inşasına: 
 
Önce Yeni Araç Oluştur aracını seçelim. Ekranın herhangi bir yerine tıklayalım. Gelen 
etkileşim penceresinde Giriş Nesneleri bölümüne tıklayalım Nokta A, Nokta B ve 
Nokta C nesnelerini seçelim. 
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Sonra da Çıkış Nesneleri bölümüne tıklayalım buradan da Çember d nesnesini seçelim. 
 
 

  
 

Ad & İkon bölümüne tıklayalım buraya Araç adı bölümüne İçteğet Çemberi yazdığımızda 
Komut adı bölümünde otomatik olarak İçteğetÇemberi görünür. İstersek elle biz onun 
adını değiştirebiliriz. 
 
Araç yardım bölümüne de aracın nasıl kullanılacağını kısaca ifade edelim. 
Örneğin; “Üçgenin köşe noktalarına tıklayın.” yazabiliriz. 
 
Son olarak Bitir bölümüne tıkladığımızda Yeni araç başarıyla oluşturuldu mesajıyla 
birlikte yeni aracımızın ikonu araçlar bölümünün en sonunda görüp derin bir “ohhh be!” 
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çekebiliriz. :) 
 

  
 
Aracımızın üzerine fare ile geldiğimizde nasıl kullanılacağına dair açıklama metnimizi görebiliriz. 
 
 

 
 
Hadi bir deneme yapalım. Ekrana Çokgen aracıyla DEF üçgeni çizelim. Yeni 
oluşturduğumuz İç Teğet Çemberi aracımızı seçip sırayla D,E ve F noktalarına tıklar 
tıklamaz aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız. 
Nasıl ama, iyi iş becerdik değil mi?  
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Vatana millete ve de dünyaya hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullanalım.  
 
Eleştiri: 
-Yavvv biz ikon (araç resmi) olarak ne diye İngiliz anahtarına mahkum olalım. 
Kendi ikonumuzu yapamaz mıyız? 
 
-Neden olmasın? Hemen yapalım! 
İlk olarak ikon olacak resmi çok küçük ve kenarları belirgin biçimde çizelim. 
Çok profesyonel olmasa da olur derseniz, mesela Geogebra’da aşağıda görüldüğü gibi 
küçük bir üçgen ve iç teğet çemberini çizip, ekran görüntüsünü panoya alıp (mesela , 
Print Screen tuşuna basarak) , sonra pano daki ekran görüntüsünü bir resim işleme 
programına yapıştıralım (mesela Paint programına). Sadece ikon olacak kadar bölümünü 
png uzantılı olarak (mesela denicteget.png adıyla) kaydedelim. 
 
Sonra Araçlar/Araçları Yönet /İkon sekmesine tıklatalım. 
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Aşağıdaki gibi bir etkileşim penceresinde demin kaydettiğimiz denicteget.png resim 
dosyasını arayıp bulduktan sonra Aç butonuna tıklayalım. 

 
 
Hepsi bu kadar!  
Böylece ikonumuzun İngiliz anahtarı görünümünden kurtarıp daha 
anlaşılır ve uygun bir resimle değiştirmiş olduk. 
İşte yeni ikonumuzun araç çubuğundaki görünümü. 
Nası daha iyi ve özgün olmadı mı?  
 

 
Eleştiri: 
- İyi de kardeşim ben biraz hayırsever ve paylaşımcı ruhlu biriyim. Bu yaptığım İç Teğet 
Çemberi aracımı başkalarıyla paylaşmak istiyorum. “N’apçaz beee!”  
 
-Sakin ol, hallederiz… Önce Araçlar/Araçları Yönet /Farklı kaydet… seçeneğini 
tıklatalım. 
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Gelen iletişim penceresinde Dosya adı: bölümünde aracımızı uzantısı ggt (GeoGebra 
Tool) olan bir dosya adı vererek (mesela icteget.ggt) kaydedelim. 
 

 
 
Paylaşımcı ruhlu kardeşim  İşte paylaşacağın dosya, mini minnacık boyutlu icteget.ggt 
dir! Bunu bir arkadaşına verdiğinde, ya da internette paylaşmak amacıyla web sayfana 
koyduğunda veya GeoGebra’nın ilgili sayfasına paylaşmak amacıyla yüklediğinde hayır 
işlemiş olursun. 
 
- Pekiii icteget.ggt adlı dosya, öyle veya böyle birine ulaştı diyelim.O vatandaş ne 
yapacak ki bu aracı kullanır duruma gelsin. Hadi de bakalım! 
 
-Çok kolay. Açacak GeoGebra programını. Dosya/Aç sekmesini tıklayacak. icteget.ggt 
adlı dosyayı bulup Aç butonuna tıklayarak açacak. 
 

 
 
Sonra Araçlar/Araç Çubuğunu Özelleştir… sekmesine tıklayacak. 
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Gelen etkileşim penceresindeki ( sağ taraftaki bölümden) İç Teğet Çemberi aracını seçip, 
<Ekle butonuna basacak. 
 

 
 
Sonra Aşağı ve Yukarı butonlarına tıklayarak aracımızın olması gereken yerini (mesela en 
sona ) belirleyecek. 
 
 

 
 
Sonra işlemleri onaylamak amacıyla Uygula butonuna tıklayacak. 
İşte mutlu son…!  
 
Arkadaşının GeoGebra dosyasına da yaptığımız İç Teğet Çemberi aracı kullanıma hazır 
biçime geldi… 
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Tepe tepe (pardon!) güle güle kullansın. İnşallah sana da bana da teşekkür eder…  
 

 
 
 
ARAÇ ÇUBUĞU VE ALT SEÇENEKLERİ: 
Araç Çubuğu bir çok geometrik çizimler yapmaya yarayan bölümdür. 
 
İki çeşit Araç Çubuğu vardır.  
Birincisi Grafik ve Grafik 2 ekranlarının (bu ekranlar Düzlem Geometri (yani iki boyutlu uzay 
geometrisi)) ikincisi de 3D Grafik ekranıdır. 
Bu ekran 3 boyutlu uzay geometrisidir. 
 
Bu ekranlara geçiş Görünüm açılır menüsünden yapılır. 
Aşağıda Düzlem Geometri ile ilgili Araç Çubuğu ve açıklamalar verilmiştir. 
 

 
 
Şimdi bunları kısaca inceleyelim. 
 

 
Taşı: Serbest (taşınabilir) nesneleri bir yerden başka bir konuma taşımaya yarar. 
 
Nokta Etrafında Taşı: Bir nesneyi (mesela bir çemberi, bir noktayı, bir elipsi, bir 
doğruyu,…) bir nokta (mesela A noktası) etrafında döndürerek taşımaya yarar. 
 
Aşağıdaki şekilde c adlı çember nesnesini , A noktası etrafında döndürerek taşıma 
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görülüyor. 
 
Not: Burada c çember nesnesinin, İzi Aç seçeneği aktif durumda olduğundan her 
konumdaki görüntüsü elde edilmiştir. 
 
 

 
 
Taslak Şekil: Fare ile çizilen şekil bir geometrik şekle çok benzerse o geometrik şekli 
çizmeye yarar. 
 
Örneğin aşağıda elle (fare aracını kullanarak) çizilen taslak şekli sağ tarafta en yakın 
nesneye nasıl çevirdiğini görebilirsiniz. 
 
Solda çembere yakın bir şekil, sağda çember. 

 
Solda doğru parçasına yakın bir şekil, sağda doğru parçası. 
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Aşağıda solda ( güya  ) iki göz bir burun ve bir ağızdan oluşan bir şekil, sağında ise  bir 
çember iki elips ve bir hiperbol parçasından oluşan bir şekil. 
 

 
 
Kalem: Fare yardımıyla el yazısı yazı yazmaya yarar. 
 
Örneğin aşağıda el yazısıyla (çocukluğumuzda ilkokulda okurken kullandığımız) yazılan 
bir fiş görünüyor. (Aaaahhhhh çocukluğum neredesin????  )  
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NOKTA İLE İLGİLİ ARAÇLAR: 

 
Nokta: Grafik ekranında herhangi bir konumda veya bir nesne üzerinde ( doğru, çember, 
çokgen, fonksiyon grafiği … üzerinde) bir nokta işaretlemeye yarar. 
 
Örnek: Nokta aracı ile bir nokta işaretleyelim. 
 
Çözüm: Önce Nokta aracımızı seçelim. 
 

 
 

Sonra ekranın herhangi bir yerine tıklayalım, hepsi bu kadar!  

 

 

Not 1: İşaretlediğimiz A noktasının, koordinatlarını Cebir penceresinde görebilirsiniz. 
 
Not 2: Şayet istediğimiz koordinatlara karşılık gelen adı P olan bir nokta işaretlemek 
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istersek, bunu Giriş Alanı bölümünden P=(x,y) ifadesiyle tanımlayabiliriz. 
 
Örnek: Düzlemde B(2,3) noktasını işaretleyelim. 
Çözüm: Giriş: alanına B=(2,3) yazıp (Enter) tuşuna basmak yeterlidir. 
 

 

 

Örnek: y = x
2
 - 4 parabol grafiği üzerinde herhangi bir P noktası işaretleyelim. 

 
Çözüm: Giriş: bölümüne önce parabol denklemini yazarak grafiğini çizdirelim. 

 
 
Nokta aracını seçelim ve grafiğin herhangi bir noktasına tıklayalım. Noktanın adını 
(farenin sağ tuşu yardımıyla) P olarak değiştirelim. Hepsi bu kadar. 
 

 
 
Artık P yi parabol üzerinde fareyle serbestçe gezdirebiliriz… 
 
Not: P noktasını sağ tuş tıklayıp İzi Aç ve Canlandır seçeneklerini aktif hale getirirsek 
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aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız… 
 

 
 
Nesne Üzerinde Nokta: Grafik ekranında bir nesnenin (mesela bir çokgen ve iç bölgesi, 
mesela bir daire dilimi, mesela bir eğri üzerinde, mesela bir çember üzerinde…) üzerinde 
serbest bir nokta işaretlemeye yarar. 
 
Örnek: Çokgen aracıyla rastgele bir beşgen çizdirip, üzerinde değişken bir P noktası 
işaretleyelim. Fare ile sürükleyerek P nin serbestçe dolaşabileceği bölgeyi gözlemleyelim. 
 
Çözüm: Daha sonra göreceğimiz Çokgen aracını tıklayarak rastgele bir ABCDE beşgeni 
çizelim. Ardından Nesne Üzerinde Nokta aracına tıklayarak elimize alalım ve 
beşgenimizin iç bölgesinde herhangi bir yere tıklayarak adını P olarak değiştirelim.Hepsi bu 
kadar! 
 

 
Şimdi P nin kulağından tutup   gezdirin ne kadar serbest; bakalım bölgenin sınır 
çizgilerinin öbür tarafına geçirebiliyor musunuz? 
 
Noktayı Bağla/Ayır: Bir noktayı bir nesneye bağlamaya (yani nesne üzerinde olmasını 
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sağlamaya) veya bir nesneye bağlanan noktayı nesneye bağlı kalmaktan kurtarmaya 
yarar. 
 
Örnek: Bir önceki örnekte ABCD beşgeni üzerinde P noktası almıştık (bir çeşit P yi 
beşgensel bölgeye bağlamıştık). Şimdi de P yi beşgen bölgesinden ayıralım. Yani P ye 
özgürlüğünü verelim…! 
 
Çözüm: Noktayı Bağla/Ayır aracına tıklayarak elimize alalım. Sonra ABCDE beşgeninin 
bir bölgesine, ardından P noktasına tıklayalım (veya işlemleri ters sırada yapalım). 
Tatatataaaaa… İşte oldu! P ye özgürlüğünü geri verdik.İnanmazsanız P yi gezdirmek 
istediğinizde her yere gittiğini gözlemleyebilirsiniz. 
 
Kesiştir: İki geometrik nesnenin kesişim noktalarını işaretlemeye yarar. 
 
Örnek: Belgemizde çizdiğimiz M merkezli c adlı çember ile bunu iki noktada kesen bir d 
doğrusu olsun. Bu iki nesnenin kesişim noktalarını bulalım. 
 

 
Çözüm: Elimize Kesiştir aracını alır, bir kez c çemberinin üzerine ardından d doğrusunun  
üzerine (veya ters sırada ) tıklarız. Hepsi bu kadar! 
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Demekki kesişim noktaları D ve E imiş… Ne kadar basit değil mi? 
 
Not 1: Çok fazla nesnenin olduğu bir çizimde, bazen nesneleri tıklarken zorlanırız. Bu 
durumda, nesneler üzerini tıklama işlemini, Cebir Penceresindeki nesnelere de yapabiliriz. 
 
Not 2:Kesiştirme işlemini komutla da yapabiliriz. Bunun için; 
Giriş alanına Kesiştir(c, d) komutunu yazıp (Enter) tuşuna basmak yetrlidir. 
 
Orta Nokta veya Merkez: İki noktanın veya bir doğru parçasının orta noktasını bulmaya, 
bir çokgenin, çemberin veya elipsin merkezini bulmaya yarar. 
 
Karmaşık Sayı: Grafik ekranda tıklanan noktaya karşılık gelen karmaşık sayıyı bulmaya yarar. 
 
Not : Karmaşık sayının tanımlanması için Giriş satırına karmaşık sayıya karşılık gelen 
eşitliği yazarak ta yapabiliriz. 

Mesela; z
 
1=3-4i karmaşık sayısını tanımlayalım. 

Giriş satırına z_1=3-4i yazdığımızda ekranda bu sayıya karşılık gelen noktada z
 
1

görüntülenecektir. 
 
Uç Nokta: Bir fonksiyon grafiğinde yerel ekstremum noktalarını (yerel maksimum, yerel 
minimum) işaretlemeye yarar. 
 

 
 
Bir f(x) fonksiyonu için f(x)=0 denkleminin köklerini grafik üzerinde bulmaya 
yarar. 
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DOĞRU VE VEKTÖR İLE İLGİLİ ARAÇLAR: 

 
 
Doğru: Grafik ekranında iki noktadan geçen doğruyu çizmeye yarar. 
 
Doğru Parçası: Grafik ekranında iki noktanın belirlediği doğru parçasını çizmeye yarar. 
 
Verilen Uzunlukta Doğru Parçası: Bir noktası belli olan noktadan istenen birim 
uzunluğunda bir doğru parçasını çizmeye yarar. 
 
Işın: Grafik ekranında iki noktadan geçen ışını (birinci noktadan ikinci noktaya doğru) 
çizmeye yarar. 
 
Çoklu Doğru: En az üç tane olmak üzere, ardışık noktaları birleştirerek en sonunda ilk 
başladığımız noktaya geldiğimizde, köşe sayısının bir eksiği kadar oluşan doğru 
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parçalarının birleşim kümesini çizmeye yarar. (Ama ne zaman kullanılır ben anlamış 
değilim! ) 
 
Vektör: Grafik ekranında iki noktanın belirlediği vektörü (birinci noktadan ikinci noktaya 
doğru) çizmeye yarar. 
 
Noktadan Vektör: Başlangıç noktasını seçtiğimiz bir noktadan, bir vektöre eşit vektör 
çizmeye yarar. 
 
 
 
 
 
DOĞRULARIN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI VE ÖZEL DOĞRULAR İLE İLGİLİ 
ARAÇLAR: 

 
 
Dik Doğru: Bir noktadan geçen ve bir doğruya dik olan doğruyu çizmeye yarar. 
 
Paralel Doğru: Bir noktadan geçen ve bir doğruya paralel olan doğruyu çizmeye yarar. 
 
Orta Dikme: İki noktanın belirlediği doğru parçasının ortasından geçen ve bu doğru 
parçasına dik olan doğruyu çizmeye yarar. 
 
Açı Ortay: Üç noktanın veya iki doğrunun veya iki doğru parçasının belirlediği açının 
açıortay(lar)ını çizmeye yarar. 
 
Teğet: Bir noktadan bir eğriye (mesela çember, elips, parabol, hiperbol, bir fonksiyonun 
grafiğine ) teğet(ler) çizmeye yarar. 
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Kutupsal Doğru: Bir eğriye dışındaki bir noktadan çizilen teğetlerin (iki teğet) değme 
noktalarını birleştiren doğruya kutup doğrusu (kutupsal doğru), noktaya da kutup 
noktası denir.İşte Kutupsal Doğru aracı ilgili kutup noktasına karşılık gelen kutup doğrusunu 
çizmeye yarar. 
 
Örnek: Aşağıda A merkezli c çemberi ile dışında bir P noktası verilmiştir. Hem Teğetaracıyla iki 
tane teğet, hem de Kutupsal Doğru aracıyla da kutup doğrusu çizilmiştir. 

 
 
En İyi Uyum Doğrusu: Grafik ekranında iki veya daha çok nokta verildiğinde bu noktalara 
olabilen en iyi uyumla doğru çizmeye yarar. 
 
Not: Önce noktalardan oluşan bir liste hazırlayıp, sonra En İyi Uyum Doğrusu aracıyla 
listenin üzerine tıklamalıyız. 
 
Örnek: Varsayalım ki, grafik ekranında aşağıda görülen 7 tane noktadan oluşan bir küme 
var. Bu 7 noktaya en iyi uyum sağlayan doğruyu çizdirelim. 
 

 
 
Çözüm: Önce bu 7 noktayı bir listeye koyalım. Listenin adı mesela (listenin l si) l olsun. 
Bu atamayı yapmak için Giriş: satırına l={C,D,E,F,G,H,I} yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda Cebir Penceresinde aşağıdaki l listesini görürüz. 
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Şimdi fareyi En İyi Uyum Doğrusu aracına sonra l listesinin üzerine tıkladık mı 
istediğimiz doğrunun çizildiğini görür ve mutlu oluruz… 
 

 
 
Geometrik Yer: Bir sürgüye (bir aralıkta sayı değerleri alabilen araç) bağlı olarak, belirli 
bir kurala göre hareket eden noktanın gezindiği noktalar kümesine geometrik yer denir. 
 
İşte Geometrik Yer aracı da belirli bir kurala uyan noktalardan oluşan geometrik yeri 
bulmaya yarar. 
 
Geogebra’ya geometrik yeri buldurmak için Geometrik Yer aracını seçip ilgili noktaya ve 
ardından sürgüye (veya ters sırada ) tıklanmalıdır. 
 
Örnek: Bir düzlemde M merkezli bir çemberle, çemberin iç bölgesinde bir P noktası 
alınıyor.P noktasından çizilen doğruların, çemberi kestiği noktaların C orta noktalarının 
geometrik yerini bulalım. 
 
Çözüm: Önce (daha sonra göreceğimiz uygun bir çember aracıyla) M merkezli istediğimiz 
yarıçaplı çemberimizi çizelim ve içinde rastgele bir P noktası alalım. (Daha sonra 
göreceğimiz sürgü aracıyla) adı m olan (mesela sayı değerleri -40 ile 40 arasında 
değişen) sürgümüzü oluşturalım. 
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P den geçen eğimi m olan doğruyu çizelim. Bunun için Analitik Geometri derslerinden 
hatırlayacağınız P(x(P),y(P)) noktasından geçen eğimi m olan doğru denklemini Giriş 
satırına doğru denklemini ( yani y=m(x-x(P))+y(P) ) yazalım.  
Doğru ile çemberin kesişim noktalarını bulup adlarını A ve B olarak değiştirelim, sonra bu iki 
noktanın orta noktasını bulup adını C olarak değiştirelim. 
O zaman aşağıdaki gibi bir görüntüyle karşılaşırız. 

 
Şimdi dananın kuyruğunun kopma zamanı! 
Geometrik Yer aracını elimize alıp önce (geometrik yerin muhatabı olan) C noktasına 
sonra da m sürgüsüne tıkladığımızda geometrik yer şeklimizle karşılaşmış oluruz… 
 
Efendim geometrik yer neye benziyor? Çember mi dediniz? Hangi merkezli, hangi 
yarıçaplı, veya hangi çaplı? 
Efendiiim, [MP] çaplı mı dediniz? Bravo kazandınız! 
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Oldu olacak geoyer1 adlı çemberimizin rengini kırmızı ve de kalınlığını biraz arttıralım da 
estetik ve albenili görünsün. 
 
Bunun için geoyer1 nesnesine sağ tuş tıklayarak gelen etkileşim kutusunda 
Özellikler/ Renk sekmesinde kırmızı rengi seçelim ve Özellikler/ Stil sekmesindeki 
Doğru kalınlığını mesela 7 birim yapalım. 
 
Bu değişikliklerden sonra görüntümüz aşağıdaki gibi olacaktır. 
Nasıl, daha güzel bir görünüm olmadı mı? 

 
 
Peki size birkaç soru 
P noktası nereye doğru giderse geoyer1 adlı çemberin yarıçapı gittikçe büyür? 
P noktası nereye doğru giderse geoyer1 adlı çemberin yarıçapı gittikçe küçülür? 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 37 

P noktası nereye giderse geoyer1 adlı çember noktaya dönüşür ve çember member kalmaz? 
P noktasını çemberin dışına götürürsek geometrik yerin başına ne gelir? 
Kötü bir şey mi olur? 
 
Ne duruyorsunuz yaptığınız çizimde P nin kulağından tutun sürükleyin bir yerlere sorulara 
verdiğiniz cevaplarınızın ne derece doğru olduğunu görün! 
Haydi “ekşın” (!) zamanı  
 
 
ÇOKGEN İLE İLGİLİ ÇİZİM ARAÇLARI: 

 
Çokgen: Kenar uzunlukları çeşitli değerlerde olan bir çokgen çizmeye yarar. 
Çokgeni çizmek için Çokgen aracını elimize alıp, köşe olmasını istediğimiz (en az üç ) 
noktalara, son olarak ta ilk noktaya tıklarız. 
 
Düzgün Çokgen: Kenar uzunlukları ve tüm açıları eşit olan düzgün çokgen çizmeye 
yarar. 
Düzgün Çokgeni çizmek için Düzgün Çokgen aracını elimize alıp, ilk köşe olmasını 
istediğimiz noktaya, ardından ikinci köşe olmasını istediğimiz noktaya tıkladığımızda 
gelen iletişim penceresindeki kenar sayısını girmemizi isteyen girdi satırına sayıyı yazıp 
onayladıktan sonra düzgün çokgenimiz grafik ekranında çizilmiş olur. 
Örneğin sayı olarak 5 yazarsak düzgün beşgen, 4 yazarsak düzgün dörtgen (kare) , 3 
yazarsak düzgün üçgen (eşkenar üçgen) çizilir. 
 
Not 1: Noktaları önceden grafik ekranında işaretlenmiş (örneğin A,B,C,D,E) noktalardan 
oluşan çokgeni çizdirmek için Giriş: satırına çokgen(A,B,C,D,E) yazıp (Enter) tuşuna 
basmak yeterlidir. 
 
Not 2: İlk 2 noktası önceden grafik ekranında işaretlenmiş (örneğin A ve E) iki nokta arası 
uzunluğunda (bir kenar uzunluğu) ve kenar sayısı (örneğin 6 olan) düzgün çokgeni 
(örneğimizde düzgün altıgen) çizdirmek için Giriş: satırına çokgen(A,E,6) yazıp (Enter) 
tuşuna basmak yeterlidir. 
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Örnek: Ekranda rastgele alınan A,B,C,D noktaları alalım. 
a) ABCD çokgenini çizdirelim. 
b) Birer ortak kenarı [CD] olan bir eşkenar üçgen ile kare (her biri [CD] doğru 
parçasının farklı taraflarında) çizdirelim. 
 
Çözüm: 
a) Önce ekranda A; B, C ve D noktalarını, aşağıdaki görüldüğü gibi işaretleyelim 

 
Sonra Çokgen aracını seçerek sırasıyla A,B,C,D tekrar A ya tıklarsak ( veya Giriş: 
satırına çokgen(A,B,C,D) yazıp (Enter) tuşuna basarsak aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız. 
 
Not: Şayet çokgenin kenar renkleri ve iç bölge boyaması gıcığınıza gittiyse, hemen 
çokgenin üzerine (veya en garantili olan Cebir penceresindeki çokgeni ifade eden çokgen 
adının üzerine ) sağ tuş tıklayarak gelen etkileşim penceresindeki Özellikler/Renk 
sekmesine tıklayıp rengini siyah ve donukluk değerini 0 (sıfır) iç bölge boyamasını pasif 
hale getirebilirsiniz. 
Bu değişiklikleri yaptığınızda aşağıdakine benzer bir görüntüyle karşılaşırsınız.Nasıl iyi olmadı 
mı? Bu kıyağımı unutmayın!  
 

 
b) Düzgün Çokgen aracını elimize alıp önce C noktasına ardından D noktasına basalım. 
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Gelen iletişim penceresinde 3 yazar onaylarız. Böylece eşkener üçgeni çizmiş oluruz. 
Kare için tekrar Düzgün Çokgen aracını elimize alım, şimdi önce D noktasına ardından 
C noktasına basalım (neden böyle yaptık anladık di mi?). 
 
Gelen iletişim penceresinde 4 yazar onaylarız. Böylece kareyi, CD nin öteki tarafında 
çizmiş oluruz. Tıpkı soruda istenen gibi…! 
 

 
Not 1: ABCD çokgenini komutla çizdirmek istersek; Giriş: satırına çokgen(A,B,C,D) yazıp 
(Enter) tuşuna basmak yeterlidir. 
 
Not 2: Bir kenarı [CD] olan eşkenar üçgeni çizdirmek için Giriş: satırına çokgen(C,D,3) 
yazıp (Enter) tuşuna basmak yeterlidir. 
 
Not 3: Bir kenarı [CD] olan kareyi çizdirmek (eşkenar üçgeninin bulunmadığı tarafa) için 
Giriş: satırına çokgen(D,C,4) yazıp (Enter) tuşuna basmak yeterlidir. 
 
Bükülmez Çokgen: Kenar uzunlukları ve köşe açıları değiştirilemeyen ancak dörtgeni 
istediğimiz yönde öteleyebilir, sadece ilk köşesi etrafında döndürebileceğimiz 
(döndürebilmek için ikinci sırada girilen köşeye tıklamalıyız) çokgenlere bükülmez 
çokgen denir. 
 
Tanımlamadan da anlaşılacağı gibi bükülmez çokgende ne çevre ne de alan değerideğişmez. 
 
Bükülmez Çokgen çizmek için Bükülmez Çokgen aracını elimize alıp, köşe olmasını 
istediğimiz (en az üç ) noktalara, son olarak ta ilk noktaya tıklarız. 
Aşağıda A, B, C ve D noktalarının Bükülmez Çokgen aracıyla ardışık olarak 
birleştirilmesiyle oluşan dörtgen görülüyor ama ilk iki nokta (A ve B) hariç diğer noktalar (C 
ve D) görünmüyor. 
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Herhalde Geogebranın bir uyarısı olsa gerek. “Hemşerim dikkat et bak bu bir bükülmez 
çokgen” demek istiyor.  
 

 
Ama bu uyarı asla C ve D görünmez anlamına gelmiyor. Cebir Penceresine gidip görünür 
hale getirebiliriz. Aşağıda görüldüğü gibi…! 

 
 
ÇEMBER İLE İLGİLİ ÇİZİM ARAÇLARI: 
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Merkez ve Nokta ile Çember: Merkezi ve çember üzerindeki bir noktası bilinen çemberi 
çizmeye yarar. 
 
Çember: Merkez & Yarıçap: Merkezi ve yarıçap uzunluğu bilinen çemberi çizmeye yarar. 
 
Pergel: Yarıçap uzunluğu ve merkezi belirlenen çember çizmeye yarar. 
Bu aracı kullanırken önce yarıçapı uzunluğunu belirlemek için ya varolan bir doğru 
parçasına (veya var olan iki farklı noktaya) tıklanır, ardından grafik ekranında merkezini 
konumlandıracağımız nokta tıklanır. 
3 Noktadan Geçen Çember: Doğrusal olmayan üç noktadan geçen çemberi çizmeye yarar. 
 
Yarı Çember: Belirli iki nokta arası uzaklığı çap kabul eden yarım çemberi çizmeye yarar. 
 
Çember Yayı: Merkezi ve çember üzerinde iki noktası belirli çember yayını çizmeye yarar. 
 
Çevrel Çember Yayı: A, B ve C gibi üç noktadan geçen çemberin, AB ve BC yaylarının 
birleşiminden oluşan ABC çember yayını çizmeye yarar. 
 
Daire Dilimi: Merkezi ve çember üzerinde iki noktası belirli çember yayı ve 
yarıçaplarının sınırladığı bölgeyi ( daire dilimini ) çizmeye yarar. 
 
Çevrel Daire Dilimi: A, B ve C gibi üç noktadan geçen çemberin, ABC çember yayı ve 
yarıçaplarının sınırladığı bölgeyi ( daire dilimini ) çizmeye yarar. 
 
 
KONİKLER (elips ,hiperbol ve parabol ) İLE İLGİLİ ÇİZİM ARAÇLARI: 
 

 
 
Elips: İki odak noktası ve elipse ait bir noktası belirli elipsi çizmeye yarar. 
 
Örneğin aşağıdaki çizim yapılırken önce tıkladığımız A ve B elipsin odakları, C de 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 42 

elipsin geçtiği bir noktadır. 
 

 
 
Hiperbol: İki odak noktası ve hiperbole ait bir noktası belirli hiperbolü çizmeye yarar. 
 

Örneğin aşağıdaki çizim yapılırken önce tıkladığımız F
 
1 ve F

 
2 hiperbolün odakları, P de 

hiperbolün geçtiği bir noktadır. 
 

 
 
Parabol: Odak noktası ve doğrultman doğrusu belirli parabolü çizmeye yarar. 
 
Örneğin aşağıdaki çizim yapılırken önce odak noktası olan F noktasını işaretledik ve d 
doğrultman doğrusunu çizdik. Sonra Parabol aracını ele alarak F odağı ve d doğrultman 
doğrusuna ( veya ters sırada ) tıkladığımızda aşağıdaki gibi bir parabol çizilecektir. 
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5 Noktadan Geçen Konik: Grafik ekranda rastgele alınan 5 noktadan geçen koniği 
(elips, parabol veya hiperbol) çizmeye yarar. 
 
Örneğin aşağıdaki rastgele aldığımız 5 nokta bir elipse karşılık geliyormuş! 

 
AÇI, UZAKLIK, ALAN GİBİ SAYISAL DEĞER ARAÇLARI: 

 
 

Açı: Varolan bir açının değerini ve görünümünü oluşturmaya yarar. 
 
Örneğin, önceden çizdiğimiz bir ABC üçgeninin, B köşesindeki açıyı ve değerini 
oluşturalım. 
 
Çözüm: 
Açı aracını seçtikten sonra önce C, ardından B son olarak A noktasına (veya önce a 
kenarına sonra c kenarına) tıkladığımızda B açısını oluştururuz. 
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Not: Aynı işlemi Giriş: satırına açı(C,B,A) veya açı(a,c) yazıp (Enter) tuşuna basarak ta 
yapabiliriz. 
 
Verilen Ölçüde Açı: İki noktası işaretli bir doğru (veya doğru parçası) açının bir 
kenarı, noktalardan birisi köşe olacak biçimde istenilen değerde bir açı oluşturmaya 
yarar. 
 
Örnek: Çizeceğimiz [AB] doğru parçası açının bir kenarı, B noktası açının köşesi ve 
değeri 35 (saatin dönme yönünde) olan bir açı oluşturalım. 
 
Çözüm: Önce [AB] nı çizelim. Verilen Ölçüde Açı aracını seçelim. Önce A, sonra B 
noktasına tıklayalım. Açımızın değerini (35 ) yazalım, saat yönünde olması gerektiğinden 
saat yönünde seçeneğini işaretleyelim Tamam seçeneğini tıklayıp onaylayalım. 
 

 
Böylece A’ yardımcı noktası gelecektir. [BA’ ışınını da çizdik mi, B köşesindeki 35lik açıyı 
yerleştirmiş oluruz. Daha sonra A’ noktasını (sağ tuş özellikler/nesneyi göster sekmesiyle) 
gizleyerek daha anlaşılır olmasını sağlayabiliriz. 
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Uzaklık veya Uzunluk: İki nokta arasındaki uzaklığı, bir doğru parçasının uzunluğunu, 
bir çemberin çevre uzunluğunu, bir çember yayının uzunluğunu, bir noktanın bir 
doğruya uzaklığını, bir çokgenin çevresini bulup sonucu metin olarak yazmaya yarar. 
 
Örnek: Belgemize bir ABC üçgeni ve çevrel çemberini çizelim, çember dışında da bir P 
noktası alalım. 
a) ABC üçgeninin çevresini, 
b) ABC üçgeninin çevrel çemberinin çevre uzunluğunu, 

c) ABC üçgeninin h
 
a  yüksekliğini, 

d) P noktasının C noktasına olan uzaklığı buldurup sonuçları ekrana metin olarak yazdıralım. 
 
Çözüm: Önce Çokgen aracıyla ABC üçgenini çizelim. Sonra Üç Noktadan Geçen 
Çember aracıyla çevrel çemberi çizelim. Son olarak A nokta aracıyla çember dışında bir P 
noktası yerleştirelim.Hesaplamaları yapmak için önce Uzaklık veya Uzunluk aracımızı seçelim; 
 
a) ABC üçgeninin çevresini bulmak için ABC üçgeninin iç bölgesine tıklayalım, 
 
b) ABC üçgeninin çevrel çemberinin çevre uzunluğunu bulmak için çember üzerine tıklayalım, 
 

c) ABC üçgeninin h
 
a  yüksekliğini bulmak için önce A noktasına sonra da a kenarına tıklayalım, 

 
d) P noktasının C noktasına olan uzaklığını bulmak için önce P noktasına sonra da C 
noktasına tıklayalım.  
 
Hepsi bu kadar sonuçlar raporlandı ve metin olarak görüntülendi! 
İnanmazsan aşağıdaki şekle bir bak!  
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Alan: Kapalı bir bölgenin (çokgen, daire, daire dilimi, elips gibi) alanını bulup sonucu 
metin olarak yazmaya yarar. 
 
Örnek: Hadi gelin basit bir oyun çizimi yapalım. 
Rastgele bir ABC üçgeni çizelim. nokta(nesne ) komutuyla sırasıyla a kenarı ve b kenarı 
üzerinde iki nokta yerleştirelim ve adlarını P ve Q olarak değiştirelim. 
[PQ] nı çizelim. ABPQ dörtgeni ile CPQ üçgeninin alan değerlerini yazdıralım. 
 
Oyunun Kuralları: 
1) Oyuna başlamadan önce kaç el oynanacağına karar verilir. 
 
2) Oyuna ilk başlayacak olan kura ile belirlenir. 
 
3) Oynama sırasını bekleyen oyuncu A, B, C , P ve Q noktalarını istediği gibi konumlandırabilir. 
 
4) Oynama sırası kendisinde olan oyuncu P veya Q noktalarından sadece birini kaydırabilir. 
Amaç sol ve sağdaki alanların değerlerini olabildiğince birbirine yaklaştırmak. 
P veya Q dan uygun olanı seçildiğinde, PQ nun sol ve sağ tarafındaki alanlar 
A1 ve A2 ise A1 > A2 ve A1 < A2 eşitsizlikleri gerçekleşmeli. 
Bu olmuyorsa oynayan oyuncu bedavadan -10 puan kazanır. 
 
5) Her elde oyuncuların alanlar arasındaki farklar bir yere not edilir. 
 
6) Oyun bitiminde her oyuncunun aldığı farklar toplamı bulunur. 
Farklar toplamı daha az olan oyuncu, oyunun galibi olur. 
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Hadi kolay gelsin! İyi oynayan kazansın! 
 
Çözüm: 
Önce Çokgen aracıyla ABC üçgenimizi çizelim. 
Üçgenin kenar elemanlarının sırayla a, b, c olmasını sağlayalım. 
Giriş: satırına nokta(a) ve nokta(b) yazarak kenarlar üzerinde oluşan noktaların adlarını 
P ve Q olarak değiştirelim. 
Doğru Parçası aracıyla [PQ] nı çizelim. 
Çokgen aracıyla ABPQ dörtgeni ve CPQ üçgenlerini çizelim. 
Alan aracını ABCD dörtgenine ve CPQ üçgenlerinin bölgelerine tıklayarak alan değer 
bilgilerinin yazılmasını sağlayalım. 
İşte bu kadar! Haydi sıradaki oyuncu sürükle bakalım P veya Q sürgüsünden sadece birini, 
öyle ki alanlar birbirine çok yakın olsun… 
Çizim sonucu aşağıdaki gibi bir görünüm elde edilmelidir. 
 

 
Eğim: Bir doğrunun veya doğru parçasının eğimini bulmaya yarar. 
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YANSIMA (SİMETRİ), ÖTELEME, DÖNME ARAÇLARI: 
 

 
 
Doğruda Yansıt: Bir nesneyi bir doğruya göre yansıtmaya (simetiğini bulmaya) yarar. 
Bu işlemi yaparken Doğruda Yansıt aracını seçeriz, önce yansıtılacak nesneye sonra 
doğruya tıklarız. 
 
Not 1: Geometrik anlamda bir noktanın bir doğruya göre simetriği (yansıması) demek, 
noktadan doğruya inilen dikme üzerinde, noktanın doğruya olan uzaklığı kadar öteki taraftaki 
noktayı bulmak demektir. 
 
Aşağıdaki şekilde P nin doğruya göre simetriği P’ dür. 

 
Not 2: Doğruya göre yansıtmada nesnenin (mesela bir üçgenin) tüm noktalarının 
doğruya göre simetrilerinin bulunmasıyla elde edilir. 
 
Aşağıdaki şekilde EFG üçgeninin doğruya göre simetriği E’F’G’ üçgenidir 
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Noktada Yansıt: Bir nesneyi bir noktaya göre yansıtmaya (simetiğini bulmaya) yarar. 
Bu işlemi yaparken Noktada Yansıt aracını seçeriz, önce yansıtılacak nesneye sonra 
noktaya tıklarız. 
 
Not 1: Geometrik anlamda bir noktanın bir noktaya göre simetriği (yansıması) demek, 
noktaları birleştiren doğru üzerinde, noktanın noktaya olan uzaklığı kadar öteki 
taraftaki noktayı bulmak demektir. 
Aşağıdaki şekilde P nin K noktasına göre simetriği P’ dür. 
 

 
Not 2: 
Noktaya göre yansıtmada nesnenin (mesela bir elipsin) tüm noktalarının noktaya göre 
simetrilerinin bulunmasıyla elde edilir. 
 
Aşağıdaki şekilde E elipsinin K noktasına göre simetriği E’ elipsidir. 
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Çemberde Yansıt: 
Bir nesneyi bir çembere göre yansıtmaya (simetiğini bulmaya) yarar. 
Bu işlemi yaparken Çemberde Yansıt aracını seçeriz, önce yansıtılacak nesneyi sonra 
noktaya tıklarız. 
 
Not 1: Geometrik anlamda bir P noktasının bir çembere göre simetriği (yansıması) 
demek, noktayı (P) çemberin merkezine (M) birleştiren doğru üzerinde, kesişim noktası 

K olmak üzere; |PK|
|KM| = 

|P'K|
|P'M|  orantısını sağlayacak P’ noktasını bulmak demektir. 

noktanın noktaya olan uzaklığı kadar öteki taraftaki noktayı bulmak demektir. 
 
Aşağıdaki şekilde P nin c çemberine  göre simetriği P’ dür. 
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Geogebrada yapılmış birkaç görüntüye daha bakalım. 

 
 

 
 
Not 2: 
Bir nesneyi çembere göre yansıtmak demek, nesnenin (mesela bir doğru parçasının) 
tüm noktalarının çembere göre yansıtarak elde edilen nesneyi bulmak demektir. 
 
Aşağıdaki şekilde AB doğru parçasının (f nesnesinin), c çemberine göre yansıması 
(simetriği) olan f’ nesnesi görülüyor. 
Zavallı doğru parçası ne hale gelmiş, eğrilmiş beli bükülmüş…  
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Aşağıda bir doğrunun çemberde yansıması: 

 
 
Vay be! f doğrusunun c çemberine göre yansıması M den geçen bir çembermiş. 
İlginç değil mi? 
 
Aşağıdaki şekilde sağ ve sol tarafta bulunan d ve e çemberlerinin, aradaki c 
çemberine göre yansıması olan , kırmızı renkli d’ ve e’ yansıması. 
Vay be, demek ki çemberin çembere göre yansıması yine bir çember miş! 
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Aşağıda bir e hiperbolün c çemberine göre kırmızı renkli e’ yansıması. 
 

 
Hayranım sana Geogebra… 
Bu ne yaaa! Çok ilginç değil mi? 
 
Nokta Etrafında Döndür: Bir nesneyi (örneğin bir üçgeni) bir nokta etrafında istenen 
yönde (saatin dönme yönünde veya tersi yönünde) belirlenen açı kadar döndürmeye yarar. 
 
Vektörle Ötele: Bir nesneyi (örneğin bir kareyi) bir vektör yönünde ve vektör uzunluğu 
kadar ötelemeye (kaydırmaya) yarar. 
 
 
Noktadan Genişlet: Bir nesneyi, verilen bir noktadan itibaren k katına çıkarır. 
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Not 1: Nesne ile genişletilmişi olan nesne birbirine benzer nesnelerdir, benzerlik oranı 
da k (genişletme katsayısına ) eşittir. 
 
Not 2: Genişletmeyi Giriş: satırından da yapabiliriz;2 biçimde kullanabiliriz. 
Genişlet(<nesne>, <katsayı>) (burada Orijin noktası genişletme noktası alınır) 
Genişlet(<nesne>, <katsayı>,<genişletme-noktası>) 
 
Örnek: Grafik ekranında adı ka olan bir kare ve K , L noktaları alalım. 
a) Kareyi K merkezli ve k=1.5 genişletme katsayısı ile genişletelim. 
b) Yaptığımız genişletmenin Giriş: satırında komutunu yazalım. 
c) Giriş: satırına yazılan Genişlet(ka,uzaklık(K,L)/2) komutunun ne yaptığını açıklayalım. 
 
Çözüm: 
a)  
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b) Genişlet(ka,1.5,K) 
c) Genişlet(ka,uzaklık(K,L)/2) komutu ABCD karesini genişletme merkezi 
belirtilmediğinden varsayılan olarak Orijini, genişletme katsayısı olarak [KL] nın 
uzunluğunun yarısı olacak şekilde genişletir. Şekli aşağıda verilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
BİLGİ GİRME, DEĞER VERME VE ETKİLEŞİM ARAÇLARI: 
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Sürgü: Bir değişkene beilrli bir aralıkta sayısal değer vermeye yarar. 
 
Örnek: a tam sayı değişkeni -10 dan 10 a kadar değerler aldığında y=ax2 fonksiyonunun 
grafiğini çizdirelim . 
 
Çözüm: Geogebrada boş bir sayfa açalım, sürgüyü seçerek ekranda uygun bir yere 
tıklayalım. Gelen iletişim penceresine aşağıdaki gibi değerlerini girelim. 
 

 
 
Giriş satırına y=a*x^2 ifadesini yazıp, fonksiyonun grafiğini çizdirdiğimizde ekranda a=1 
için y=x2 nin grafiğini görürüz. 
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Şimdi a adlı sürgüyü fare ile kaydırdığımızda a nın her değeri için fonksiyonun grafiğini 
ekranda görüntüleriz, mesela sürgüyü a= -1 yaparsak ekranda aşağıdaki grafiği görürüz. 
 

 
 
 
 
Şimdi de mesela -10 dan 10 a kadar her bir a değeri için grafiği çizdirelim. 
Bunun için sürgünün üzerine farenin sağ tuşunu tıklayarak gelen iletişim penceresindeki 
Canlandırılıyor seçeneğini işaretleyelim. 
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Böylece -10 dan +10 a kadar 21 tam sayı için fonksiyonun grafiklerini akıcı bir biçimde 
çizdirerek gözlemleyebiliriz. Şayet bu 21 grafiğin tümünün aynı anda ekranda görünmesini 
istersek grafiğin (ya da Cebir penceresinden fonksiyonun ) üzerine farenin sağ tuşunu 
tıklayarak gelen iletişim penceresindeki izi aç seçeneğini işaretleyelim. 
 
Veeee sonuç aşağıdaki gibi olacaktır… 
 
 

       
 
 

 

 

 

Metin: Açıklama yapmaya, bazı işlemlerin sonuçlarını göstermeye yarayan araçtır. 
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Örnek: r yarıçap uzunluğu, giriş satırından verilen bir dairenin çevre uzunluğunu ve alanını 
bulup sonucu gösteren bir ggb (Geogebra dosyası) yazalım . 
 
Çözüm: Geogebrada boş bir sayfa açalım, öncelikle r yarıçap değerini Giriş satırında, 
mesela r=1 yazarak r yarıçapını (geçici olarak) 1 değerini verelim. Metin seçeneğine 
basarak ekranda uygun bir yere tıklayalım. Gelen iletişim penceresine aşağıdaki bilgileri 
yazalım. 
 

 
 
 gibi özel bir simgeyi Simgeler-Temel seçeneğini izleyerek bulalım ve tıklayalım. 
Devamla geri kalan ifadeyi de yazalım. r2 ifadesindeki üs ifadesini de aynı seçeneği 
izleyerek yazdırabiliriz. 
r nin o andaki var olan değerini r değişkenine aktarabilmek için, Nesneler seçeneğini 
tıklamalıyız. 
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Bu adımdan sonra öngörünüm penceresinden r nin değerini görebiliriz. 
Sonra da benzer şekilde Ç çevre ve A alan formüllerini yazalım. Çevre formülünde önce 
Nesneler-(boş kutu) seçeneğini tıklayarak 
kutucuğa 2**r veya 2r yazmalıyız. 
Benzer şekilde A alan formülünü de yazalım. 
 
Böylece aşağıdaki metni yazmış olmalıyız. 

 
 
Bu sonuçlar r=1 için idi, örneğin giriş satırına r=10 yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
aşağıdaki sonuçları görür ve mutlu oluruz.  
 

 
 
Not: Yazdığımız metin ifadesinin bir çok özel ayarlarını yapabiliriz.  
Örneğin yazı karakterlerinin büyüklüğünü, rengini, yerini, kalın ya da italik (eğik) gibi, sayısal 
değerlerin yuvarlamalarının kaç haneli olabileceğini vs. ayarlayabiliriz. 
 
Bunun için metnin üzerini sağ tıklayarak gelen iletişim penceresinin özellikler 
seçeneğinden faydalanabiliriz. 
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Aşağıdaki, görünüm yazı büyüklüğünün orta (Medyum), mavi renkli, koyu ve italik, 
sayısal değerlerinin ondalık basamak sayısının 3 olarak ayarlanmış halini görüyorsunuz. 
Nasıl olmuş ama?  

 
 
Resim: Grafik ekrana bir resim (fotoğraf) eklemeye yarayan araçtır.  
Bunu yapmak için Resim ikonu tıklanır gelen iletişim penceresinden ilgili resim dosyası seçilir, 
sonra ekranın hangi noktasına konulacaksa tıklanır. 
 
 
Örnek: Bir resim dosyasını ggb sayfasına nasıl eklendiği ile ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir. 
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Not: İstenirse resmin üzeri tıklanıp tutularak sürüklenirse resmin konumu değiştirilebilir, A 
ve B serbest noktalarına tıklanıp sürükleyerek resmi döndürebilir, resmin boyutları 
büyütüp-küçültülebilir. Ayrıca A ve B noktaları gizlenebilir. 
 
Düğme: Tıklandığında yapılmasını istediğimiz bir ya da birçok işlemi yapmaya yarayan 
araçtır. 
 
Örnek: Adı merhaba olan ve tıklandığında ekrana “Merhaba, herkese iyi günler!” 
yazdıran bir düğme yapalım. 
 
Çözüm: Geogebrada boş bir sayfa açalım, Düğme resmini seçelim, gelen etkileşim 
penceresinde Başlık bölümüne merhaba adını verelim. Geogebra Betik bölümüne (çift 
tırnak içinde) “Merhaba, herkese iyi günler!” yazalım, Tamam seçeneğine tıklayalım. 
Olup olmadığını denemek için merhaba adlı düğmeyi tıkladığımızda her seferinde ekranda 
Merhaba, herkese iyi günler! yazısını görürüz ve mutlu oluruz.  
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Not: Görüldüğü gibi merhaba adlı düğmeyi her tıkladığımızda, Cebir penceresinde 
Geogebra mesajı metin1, metin2, metin3, … olarak adlandırıyor. Böylece hem çalışma 
belgemizde metin nesneleri (gereksiz yere) çoğalıyor hem de gözümüzü rahatsız ediyor. 
 
Bunu engellemek için düğmemizdeki Geogebra betiğimizde (Geogebra scriptimizde) bir 
iki rötuş yapalım. Script dosyamızı aşağıdaki gibi düzenleyelim. 
 
Önce merhaba adlı düğme1 nesnesinin üzerinde iken, fare sağ tuş, gelen etkileşim 
penceresinden Özellikleri seçelim. 
 
 
 
 
 

 
Gelen pencereden Özellikler/Betikleme/Tıklandığında script bölümüne gidip düzenlememizi 
yapabiliriz. 
Buraya aşağıdaki gibi değişikliğimizi yapıp pencereyi kapatalım. 
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Şimdi artık her tıklamamızda mesaj adlı metin nesnesinin içindeki “Merhaba, herkese 
iyi günler!” mesajımızı görürüz ve de Cebir penceresinde sadece bir metin nesnesi görürüz. 
 

 
Eleştiri: 
- İyi de hemşerim, ben mesajımı taa koordinat sisteminin başlangıç noktası (varsayılan 
olarak) O(0,0) dan itibaren yazılmasından rahatsızım! Mesela bunu koordinat sisteminin(6,5) 
noktasından itibaren yazdıramaz mıyım? 
 
-Bu isteğini bana değil, düğmenin script dosyasına müracaat ederek derdini aşağıdaki gibi 
ifade edeceksin! 
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-Tıkla bakalım düğmeye istediğin oldu mu, olmadı mı? 
 

 
 
-Oldu ama, mesaj çok küçük ve renksiz; mesela orta karar büyüklükte, koyu, yatık 
(italik), mesela sevdiğim koyu mavi renginde olsa ya! 
 
-Hemşerim bu isteğin için ekrandaki mesaj yazımızın (ya da Cebir penceresindeki mesaj 
nesnesinin) üzerine sağ tuş/Özellikler/Metin tıklayalım yazının büyüklüğünü Orta, stilini K 
(koyu) ve Y (Yatık) seçelim. 
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Ardından Özellikler/Renk tıklayalım yazının rengini sevdiğimiz koyu mavi olarak seçelim. 
İşte aşağıda görüldüğü gibi! 

 

Hepsi bu kadar.Hadi tıkla bakalım düğmenin üzerine olmuş mu, olmamış mı? 

Örnek: Adı tarih-ve-saat olan ve tıklandığında ekrana tarihi Bugün 2 Ekim 2019 
Çarşamba, alt satıra da zamanı da saat, dakika ve saniye olarak Saat 18:23:45 
biçiminde yazdıran bir düğme yapalım. 
 
Çözüm: Geogebrada boş bir sayfa açalım, Düğme resmini seçelim, gelen etkileşim 
penceresinde Başlık bölümüne Tarih ve Saat adını verelim. Geogebra Betik bölümüne 
zaman=ZamanGöster() komutunu yazalım ki düğme tıklandığında o andaki zaman 
bilgilerini zaman adlı listeye sırasıyla milisaniye, saniye, dakika, saat, gün, ay, yıl 
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(sayısal olarak), ay adı ve gün adı (yazı ile), o gün haftanın kaçıncı günü olduğunu 
sayısal olarak (haftanın ilk günü Pazar olduğu varsayılarak) yazılsın. 
 

 
 
Etkileşim penceresini kapatalım. İşte tamam! 
 

Hadi şimdi düğmemizi tıklayarak deneyelim. İşte sonuç aşağıda! 

 

Eleştiri: 

-İyi de n’oldu şimdi? Sol tarafta (Cebir penceresinde) 
zaman={531,1,55,22,29,1,2021,”Ocak”,”Cuma”,6}  gibi bir şeyler var, bunların anlamı nedir? 

-Hemşerim olay şu! Sen Tarih ve Saat yazılı düğmeye tıkladığında, tıkladığın andaki 
zaman bilgilerini Geogebra zaman adlı liste nesnesine aktardı, her tıkladığında o liste 
elemanlarından bazıları (mesela ilki, ikincisi vs.) değişir. 
İşte bu listenin ilk elemanı o andaki zamanın milisaniye olarak değeri; 
2. elemanı o andaki zamanın saniye olarak değeri; 
3. elemanı o andaki zamanın dakika olarak değeri; 
4. elemanı o andaki zamanın saat olarak değeri; 
5. elemanı o andaki zamana karşılık gelen ayın kaçıncı günü olduğunu gösteren sayısal 
değeri; 
6. elemanı o andaki zamana karşılık gelen yılın kaçıncı ayı olduğunu gösteren sayısal 
değeri; 
7. elemanı o andaki zamana karşılık gelen yılın değeri; 
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8. elemanı o andaki zamana karşılık gelen yılın hangi ayı olduğunu gösteren metin (yazı 
ile) değeri; 
9. elemanı o andaki zamana karşılık gelen haftanın hangi günü olduğunu gösteren 
metin (yazı ile) değeri; 
10. elemanı o andaki zamana karşılık gelen haftanın kaçıncı günü olduğunu gösteren 
sayısal değeri dir. 
(Pazar günü haftanın 1. günü, Pazartesi 2. günü, Salı 3. günü, …, Cuma 6. günü, 
Cumartesi 7. günü kabul edilmiş!.) 
 
-Yahu kardeşim bana ne bunlardan, zaman listesiymiş te ilk elemanı milisaniye, 7. elemanı 
yılmış, mış mış ta mış mış..! 
Bana şöyle Bu gün 29 Ocak 2021 Cuma, Şimdi Saat 23:44:35 gibilerden bir görüntü 
verse ya! 
 
-Haklısın. Madem öyle istiyorsun, istediğin bilgileri bir metin nesnesine yazdıralım. 
Metin aracını elimize alalım grafik penceresinde bir yere tıklayalım. 
 
 
Açılan pencerenin Düzenle bölümüne Bugün yazalım. Şimdi ayın kaçıncı günü olduğunu 
yazdırmak için sonra zaman listesinin 5. elemanını yazdırmamız lazım bunun için aynı 
penceredeki Nesneler bölümündeki (boş kutu) yu tıklayalım. Açılan kutuya zaman(5) 
veya öğe(zaman,5) yazarak (ayın kaçı olduğu bilgisinin bulunduğu, zaman adlı liste 
nesnesinin 5. sıradaki) gün bilgisini ekrana yazdırmış oluruz. 

   

 

Benzer biçimde ilgili diğer bileşenleri de aşağıdaki gibi girelim. 
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Hepsi bu kadar! Artık düğmeyi tıkladığımız andaki zaman bilgilerini ekranda görmek 
mümkündür. 
 
İstersek metin nesnesini sağ tıklayarak metnin büyüklüğünü, koyuluğu, yatıklığı ve rengini 
ayarladığımızda aşağıdaki gibi bir görüntü elde ederiz. 
Nasıl fena değil, değil mi? 

 

 

İşaret Kutusu: Tıklandığında belirlenen nese ya da nesneleri görünür yapan, bir daha 
tıklandığında aynı nesneleri görünmez yapmaya yarayan araçtır. 
 
Örnek: Grafik ekranında rastgele konumlardaki A, B, C noktalarını doğru parçalarıyla 
birleştirilmesiyle oluşan ABC üçgeninin alanını soran bir ggb dosyası yazalım. 
 
a) Dosyamızda ABC üçgeninin köşelerinin koordinatlarının apsis ve ordinatları [-5,5] 
aralığındaki tamsayılara karşılık gelen noktalarda olan ABC adlı üçgenini ABC üçgeni 
Oluştur adlı düğme ile ABC üçgenini oluşturalım. 
 
b) Üçgenin alan hesabı için püf noktalarını açıklayan İpucu adında bir İşaret Kutusu 
yapalım. 
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Çözüm: 
a) Düğme aracını seçerek ekranda uygun bir yere tıklayalım ve Başlık bölümüne; ABC 
üçgeni Oluştur ve Geogebra Betik penceresine aşağıdaki kodları yazıp Tamam tuşuna 
basalım. 

 

 
 
b) Ekranın uygun bir yerine de Metin aracını tıklayarak aşağıdaki gibi üçgenin alan hesabı 
ile önerilerden oluşan ipucu adlı bir metin dosyası yazalım. 
 

 
 
İşaret Kutusu aracını alarak ekranın uygun bir yerine (mesela ipucu metninin hemen üst 
tarafına) tıklayalım. Gelen etkileşim penceresinin Başlık bölümüne İpucu yazalım ardından alt 
taraftaki açılır kutudan Metin ipucu nesnesini seçip Uygula butonuna basalım. 
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Böylece aşağıdaki  görüntü gelir. 

 

 

İpucu adlı İşaret Kutusuna bir kez daha basarsak (aşağıda sonucu gördüğümüz gibi),ipucu adlı 
metin dosyasındaki bilgiler görünmez olur. 

 

 

 

Buraya kadar yaptıklarımızı test etmek için bir ekran görüntüsü alalım: 
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Eleştiri: 

-Hesap yapabilmem için köşe koordinatlarını da yazdırsak iyi olmaz mı? 
-Tabii neden olmasın, gayet güzel olur! Bunun için minik minik üç tane metin dosyası yazacağız. 

Metin aracını alalım. Herhangi bir yere tıklayalım. Gelen etkileşim penceresindeki 

Nesneler/(boş kutu) sekmesini seçerek A noktasının koordinatlarını x(A),y(A) komutu 

vererek yazalım Tamam onay seçeneğine tıklayalım. 
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Sonra bu koordinatlar metnini A köşesinin yanına konumlandıralım ki, şekil değiştikçe 
koordinatlar metni daima A nın yanında görünsün. Bunun için metnin üzerine sağ tuş 
tıklayıp gelen etkileşim penceresindeki Özellikler/Yer/Başlangıç Noktası sekmesindeki 
kutucuğa ya elle A yazarak (veya yan taraftaki açılır pencereden nesneler arasından A yı 
seçerek) koordinatların görüneceği yeri belirtmiş oluruz.Benzer şekilde B ve C noktalarının 
koordinatlarını da yazar ve konumlandırırız. 

       

 

Eleştiri: 
 
-Eeee n’olmuş? Ben zar zor hesabımı yaptım bir sonuç buldum diyelim. 
Acaba doğru mu, yanlış mı nerden bileyim? “N’apçaz beeeee!” 
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-Hemşerim telaşlanma! Birazdan sayısal bilgilerin klavyeden nasıl girileceğini ve bu 
bilgilerin nasıl kullanılacağını görelim sonra senin soruna bir çözüm getirebiliriz! 

 
Girdi Kutusu: 
Klavyeden sayısal bir değer girmeye yarar. 
 
Örnek: 
Amacımız merkezi ve yarıçap uzunluğu verilen bir çemberi çizdirmek. 
 
İstenenler: Merkezinin apsis ve ordinat değerleriyle yarıçap uzunluğunu sırasıyla a, b, r sayısal 
değişkenlerine (a=0, b=0, r=1 varsayılan değerleri ile) birer Girdi Kutusu kullanarak 
aktaralım. Daha sonra M(a,b) merkezli r yarıçap uzunluğunda çemberi çizdiren Çemberi 
Çiz başlıklı  bir düğme oluşturalım. 
 
Çözüm: 
Önce çember için gerekli a,b,r değişkenlerini tanımlayalım. Giriş: komut satırına a=0 yazıp 
(Enter) tuşuna basalım, tekrar b=0 yazıp (Enter) tuşuna basalım, bir daha r=1 yazıp 
(Enter) tuşuna basalım. Böylece bize gerekli olan a,b,r sayısal değişkenlerini varsayılan 
değerleriyle oluşturmuş olduk. 
 
Şimdi bu değişkenlere istediğimiz değerleri aktarmaya yarayan Girdi Kutularını oluşturalım. 
Girdi Kutusu aracını seçelim, ekranda uygun bir yere (mesela ekranın sol üst köşesine 
yakın) tıklayalım. Gelen etkieşim kutusunun Başlık: bölümüne Merkezin apsisi: yazalım. 
Bağlı Nesne: bölümüne apsis değerini gireceğimiz a değişken nesnesini seçelim. 

 

 

Tamam onay seçeneğini tıkladığımızda; aşağıdaki ilk Girdi Kutumuz oluşmuştur. 
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Benzer işlemlerle diğer iki girdi kutumuzu daha oluşturduğumuzda aşağıdaki görüntüyü 
elde ederiz. 

 

Çember tanımı için merkez koordinatları ve yarıçap uzunluğu var olduğuna göre şimdi sıra geldi 
çember çizdirmeye yarayan düğme yapımına. 

Düğme aracını seçerek ekranın uygun bir yerine (mesela girdi kutularının alt tarafına) tıklayalım. 
Gelen iletişim penceresinin Başlık: bölümüne Çemberi Çiz yazalım. 
GeoGebra Betik: bölümüne de aşağıdaki kodları girelim. 

 

 

c=Çember((a,b),r) komutu ile (a,b) merkezli r yarıçaplı çember çizilerek c çember 
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nesnesi oluşturuluyor. 
 
M=Merkez(c) komutu ile c çemberinin merkezi M olarak adlandırıldı. 
merkez=Metin(M) komutu ile M noktasının koordinatları merkez adlı metin nesnesine 
dönüştürülüyor. 
 
Oluşan bu koordinatlar ekranda (varsayılan olarak) orijin noktasına konumlanır. 
Halbuki bu koordinatlar M noktasının hemen yanında konumlanırsa daha hoş görünür. 
Bunun için koordinatların göründüğü merkez adlı metin üzerine sağ tıkladığımızda gelen 
etkileşim penceresinden Özellikler/Yer/Başlangıç noktası: sekmesinin açılır penceresini 
tıklar metnin yanında görünmesini istediğimiz noktayı (M yi) seçelim. 
 
Hepsi bu kadar. Artık Çemberin M merkez noktası nerede olursa koordinatlarda hemen 
yanında konumlanacaktır. 

       

 
 
 
Hadi yaptıklarımızı deneyerek ekran görüntüsünü alalım. 
Nasıl olmuş, görelim? 
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3D GRAFİK EKRANI: 
 Şimdi de aşağıda Uzay Geometri ile ilgili Araç Çubuğu’nun bazı bölümleri ile ilgili açıklamalara 
bir göz atalım. 
 
Bu bölüme geçmek için Görünüm/3D Grafik seçeneğine tıklarız. 
Bu seçeneğe tıkladığımızda aşağıdaki gibi hem düzlem geometri ekranı hem de uzay geometri 
grafik ekranları gelecektir. 
 

 
 
3D Grafik ekranının Araç Çubukları’nın görünümü aşağıda verilmiştir. 
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Şimdi bu araç çubuklarının alt seçeneklerinden bazılarını gözden geçirelim. 
Dikkat edilirse bazı alt seçenekler Grafik ya da Grafik 2 (yani düzlem geometri) grafik alt 
seçenekleriyle aynıdır. 
 
Örneğin; Serbest Nokta, Kesiştir, Orta Nokta veya Merkez, Doğru, Doğru Parçası, 
Işın, vektör gibi araçlar tıpkı Grafik ve Grafik 2 (düzlem geometri araçlarında) 
tanımlandığı gibi işlem görür. 
 
Bununla ilgili basit bir örnek yapalım: 
Örnek: Uzayda verilen A(1,1,0) ve B(2,0,3) noktalarından geçen doğruyu çizelim. 
Ayrıca bu doğrunun denklemini teorik olarak denklemini bulalım ve Geogebra’daki 
denklemle örtüşüp örtüşmediğini kontrol edelim. 
 
Çözüm: Giriş satırından A=(1,1,0) yazıp (Enter) tuşuna basalım ve B=(2,0,3) yazıp (Enter) 
tuşuna basalım. Doğru üzerinde serbest bir P noktası alalım.P nin koordinatlarına (x,y,z) 
diyelim. O(0,0,0) orijin noktasını A,B,P noktalarına vektör aracıyla birleştirelim. Sırasıyla 

 

meydana gelen konum vektörlerine a ,b ,X diyelim. 
AP //AB olduğundan, AP vektörü AB nin bir (reel sayı) katıdır.  
Buradan, AP = AB (R) yazabiliriz. 
Buradan da,  X –a =  (b-a)  ise X= a+(b-a)  bulunur. 
 
Yani A=(1,1,0) ve B=(2,0,3) olan AB doğrusunun vektörel denklemi X = (1,1,0) +   (1,-1,3) bulunur. 
Şimdi de Cebir Penceresindeki doğru denklemine bakalım farklı mı? 
 

 
Vayy be! tıpkısının aynısı…  



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 80 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dik Doğru: Bir noktadan bir düzleme veya doğruya dik doğru çizmeye yarar. 
 
Paralel Doğru: Bir noktadan bir doğruya paralel doğru çizmeye yarar. 
 
Noktadan Geçen Eksenli Çember: Bir doğruya (eksen) dik olan düzlemde bulunan ve uzayda 
istenen bir noktadan geçen çemberi çizmeye yarar 
 
Örnek: 3 boyutlu uzayda A ve B gibi iki nokta alalım. AB doğrusunu çizelim. Doğru 
dışında bir D noktası alalım. AB doğrusuna dik düzlemde olan ve D den geçen çemberi çizelim. 
 
Çözüm: Nokta aracıyla üç boyutlu uzayda iki noktaya tıklayarak A ve B noktalarını alalım 
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(veya Giriş: satırına A=(1,1,2) (Enter) , B=(1,-2,3) (Enter) gibi istediğimiz iki nokta 
tanımlayarak ). Doğru aracıyla doğrumuzu çizelim. Noktadan Geçen Eksenli Çember 
aracını tıklayarak elimize alalım. Önce doğruya sonra çemberin geçeceği D noktasına 
tıklayalım. İşte karşımızda çember. Şimdi de çemberin merkezini bulalım. Orta Nokta 
veya Merkez aracını elimize alıp çembere tıkladığımızda merkez noktayı (mesela C ) 
bulmuş oluruz. Açı aracıyla da ACD açısını işaretlediğimizde açının dik açı olduğunu 
gözlemleriz. 
 

 
 

Merkez, Yarıçap ve Yön ile Çember: Merkezi ve yarıçapı belirtilen ve bir vektöre dik 
düzlemde bulunan çemberi çizmeye yarar. 
 
Örnek: Üç boyutlu uzayda merkezi verilen bir A noktası olan, verilen bir u vektörüne dik 
bir düzlemde bulunan, yarıçapı girilen bir değerde olan çemberi çizelim. 
 
Çözüm: Nokta aracıyla uzayda bir A noktası (veya Giriş: satırında koordinatlarını girerek) 
alalım. Vektör aracıyla da bir u vektörü (veya Giriş: satırında vektörün koordinatlarını 
girerek) işaretleyelim. Ardından Merkez, Yarıçap ve Yön ile Çember aracını seçerek, 
önce A merkez noktasına, sonra u vektörüne tıklayalım, gelen etkileşim penceresinde 
çemberin yarıçapını (mesela 3) girelim. İşte uzay çemberi karşımızda… 
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İki Yüzeyi Kesiştir: Belirlenen iki yüzeyin kesişim nesnesini bulmaya yarar. 
 

Örneğin; aşağıda bir küre yüzeyi ile düzlemin kesişim kümesi olan çember görünüyor. 
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Üç noktadan geçen düzlem: Uzayda verilen üç noktadan geçen düzlemi çizmeye yarar. 
 
Düzlem: Düzlem belirtmeye yarayan nesne(lerin) seçimiyle oluşan (üç farklı nokta, kesişen iki 
doğru, paralel iki doğru, bir doğru ve dışındaki bir nokta, bir çember gibi) düzlemi çizmeye yarar. 
 
Dik Düzlem: Bir noktadan bir doğruya dik olan düzlemi çizmeye yarar. 
 
Paralel Düzlem: Bir noktadan bir düzleme paralel olan düzlemi çizmeye yarar. 
 
Piramit: Bir düzlemde bir çokgen ve düzlem dışında seçilen tepe noktası belirli bir piramit 
çizmeye yarar. 
 
Prizma: Bir düzlemde bir çokgen ve düzlem dışında seçilen bir noktası belirli prizma 
çizmeye yarar. 
 
Piramide Dönüştür: Bir düzlemde bir çokgen verildiğinde tabanı bu çokgen ve yüksekliği 
girilen bir sayı olan dik piramit çizmeye yarar. 
 
Prizmaya Dönüştür: Bir düzlemde bir çokgen verildiğinde tabanı bu çokgen ve yüksekliği 
girilen bir sayı olan dik prizmayı çizmeye yarar. 
 
Koni: Tabanın merkezi , tepe noktası belirlenmiş ve taban yarıçapı uzunluğu girilen 
dairesel dik koniyi çizmeye yarar. 
 
Silindir: Tabanın merkezi ile diğer taban merkezi belirlenmiş ve taban yarıçapı 
uzunluğu girilen dairesel dik silindiri çizmeye yarar. 
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Dörtyüzlü: İki noktası belirli düzgün dörtyüzlü çizmeye yarar. 
 
Küp: İki noktası belirli küp (düzgün altıyüzlü) çizmeye yarar. 
 
Düzleme Aç: Bir çokyüzlüyü taban düzleminde açılımını yapmaya yarar. 
 
Not: Düzleme açma 0 dan 1 e kadar sayısal aralıkta gerçekleşir.0 yüzeyin kapalı hali, 1 
düzleme açılmış halidir. 
 
Örnek: Uzayda bir küpün düzleme açılımını yapalım. 
 
Çözüm: Önce bir küp oluşturalım. Bunun için mesela uzayda A(1,1,2) ve B(-1,3,4) gibi iki 
noktayı alalım. Bunu yapmanın en kolayı Giriş: satırından, A=(1,1,2) (Enter) ve 
B=(-1,3,4) (Enter) girelim. 
Sonra Küp aracını seçerek sırayla bu iki noktaya tıklayalım. 
 

 
 
 
 
Sonra da Düzleme Aç aracını seçerek ekranda küp nesnesine veya Cebir Penceresinde 
küp nesnesinin adına tıklayalım.İşte tam açılım aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Açılımı adım adım seyretmek istersek, b sürgüsünü 0 a kadar sürükleyerek (veya 
sürgünün üzerine sağ tuş tıklayıp gelen iletişim penceresinden Canlandır seçeneğini 
tıklayarak) açılımı animasyon olarak görüntüleyebiliriz. 
 

 
 
Burada araya girip size iki basit (!) soru: 
 
Soru: Yukarıda bahsedilen iki katı cisim düzgün dörtyüzlü ve düzgün altıyüzlü (küp) 
tür. Bunların her ikisi de düzgün çokyüzlüdür. Acaba düzgün çokyüzlü nedir? 
 
Cevap: Düzgün Çokyüzlü her yüzü birbirine eş olan her köşedeki iki ayrıt arasındaki 
açı aynı olan çokyüzlüdür 
 
Soru: Kaç tane Düzgün Çokyüzlü vardır acaba? 
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Cevap: Ohoooo nasıl ki düzlemde düzgün çokgen sınırsız sayıda (yani sonsuz 
çoklukta) varsa da uzayda sınırsız sayıda düzgün çokyüzlü yokkkktur!!! 
Topu topu 5 tanedir! Zaten iki tanesini biliyoruz; düzgün dörtyüzlü, düzgün altıyüzlü… 
Dahası düzgün sekizyüzlü, düzgün onikiyüzlü ve de düzgün yirmiyüzlü. Hepsi bu 
kadar. 
Hadi bunları GeoGebra’ya çizdirirerek daha yakından tanıyalım, hem de düzleme 
açılımlarını da görelim. 
 
Bunun için önce uzayda A ve B gibi iki nokta işaretleyelim. Sonra da Giriş: satırına 
sekizyüzlü(A,B) (Enter), sonra da Düzleme Aç aracıyla düzleme açılımını 
yapalım.Görünüm aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 
 
Şimdi de onikiyüzlü için; yine uzayda A ve B gibi iki nokta işaretleyelim. Sonra da Giriş: 
satırına onikiyüzlü(A,B) (Enter), sonra da Düzleme Aç aracıyla düzleme açılımını 
yapalım.Görünüm aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Ve deeeee sıra geldi son düzgün çokyüzlüye; düzgün yirmiyüzlü! 
 
Bunun için; yine uzayda A ve B gibi iki nokta işaretleyelim. Sonra da Giriş: satırına 
yirmiyüzlü(A,B) (Enter), sonra da Düzleme Aç aracıyla düzleme açılımını 
yapalım.Görünüm aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 
 
DÜZLEMDE VE UZAYDA EĞRİ GRAFİKLERİ: 
 
Eğri( <İfade1>,<İfade2>,<Parametre Değişkeni>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri>) 
 
<İfade1> çizdirilecek eğri üzerindeki bir noktanın <Parametre Değişkeni> ne bağlı x 
koordinatını, <İfade2> bu noktanın y koordinatını tanımlamaya yarar. 
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Bu komut tanımlanan düzlem eğrisini parametre değerinin <Başlangıç Değeri> nden 
<Bitiş Değeri> ne kadar çizdirmeye yarar. 
 
Eğri( <İfade1>, <İfade2>, <İfade3>, <Parametre Değişkeni>, <Başlangıç Değeri>, 
<Bitiş Değeri> ) 
 
<İfade1> çizdirilecek eğri üzerindeki genel bir noktanın <Parametre Değişkeni> ne bağlı x 
koordinatını, <İfade2> bu noktanın y koordinatını, <İfade3> bu noktanın z koordinatını 
tanımlamaya yarar. 
Bu komut tanımlanan üç boyutlu uzay eğrisini parametre değerinin 
<Başlangıç Değeri> nden <Bitiş Değeri> ne kadar çizdirmeye yarar. 
 
Aşağıda bu komutlarla ilgili örnekler ve ekran görüntüleri verilmiştir: 
 
Düzlem Eğri Örnekleri: 
a) Eğri(1 - t, t / 2, t, 0, 4) 
 

 
 
b) Eğri(5 - t², 2t, t, -1, 2) 
 

 
 
c) Eğri(sin(t), cos(t), t, 0, 1) 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 89 

 

 
 
 
 
d) Eğri(sin(t), cos(t), t, 0, 2π) 
 

 
 
e) Eğri(4sin(t), 3cos(t) , t, 0, 2π) 
 

 
 
f) Eğri(2 + 4sin(t), 3cos(t) - 3, t, 0, 2π) 
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3 Boyutlu Uzayda Eğri Örnekleri: 
 
a) Eğri(sin(t), cos(t), t / 10, t, 0, 20) 
 

 
 
b) eğri(t/10,3cos(t),2sin(t),t,0,30) 
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c) Eğri(5sin(t), 1 / cos(t), t cos(t), t, -5 π, 5π) 
 
 

 
 
Rastgele Noktalardan Geçen Eğriler: 
 
EğriUydur( <Nokta Listesi> ) 
<Nokta Listesi> nin tüm noktalarından geçen üçüncü derece parametrik denklemlerinin 
belirlediği eğriyi çizmeye yarar. 
 
EğriUydur( <Nokta Listesi>, <Derece ≥ 3> ) 
<Nokta Listesi> nin tüm noktalarından geçen en az üçüncü derece parametrik 
denklemlerinin belirlediği eğriyi çizmeye yarar. 
 
Örnek:  
Düzlemde aşağıda rastgele alınan A,B,C noktalarından geçen üçüncü derece 
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parametrik denklemlerinin belirlediği eğriyi çizdirelim. 
 
Çözüm:  
Önce Grafik penceresinde rastgele üç tane A, B, C noktaları alalım. Örneğin bu noktalar mesela 

olduğunu  farzedelim. 
 
Giriş: satırına EğriUydur({A,B,C}) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda; 
 
Cebir penceresinde 

 
eğrinin üçüncü dereceden t parametresine bağlı denklemlerini görürüz. 
Bunun da grafiği aşağıdaki gibi bir grafik olacaktır: 

 
 
Örnek: Düzlemde aşağıda rastgele alınan A,B,C,D,E noktalarından geçen 5. dereceden 
parametrik denklemlerinin belirlediği eğriyi çizdirelim. 
 
Çözüm: Önce Grafik penceresinde rastgele üç tane A, B, C, D, E noktaları alalım. Örneğin bu 

noktalar mesela olduğunu farzedelim. 
 
Giriş: satırına EğriUydur({A,B,C,D,E},5) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda; 
Cebir penceresinde 

 
gibi eğrinin 5. dereceden t parametresine bağlı denklemlerini görürüz. 
Bunun da grafiği aşağıdaki gibi bir grafik olacaktır: 
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Örnek: Uzayda belirlenen M(1,0,0),N(2,3,1), P(2,2,3), Q(-7,-3,3) noktalarından geçen 5. 
derece parametrik denklemlerinin belirlediği eğriyi çizdirelim. 
 
Çözüm:  
Önce Giriş: satırına M=(1,0,0) yazıp (Enter),N=(2,3,1) yazıp (Enter), P=(2,2,3) 
yazıp (Enter) Q=(-7,-3,3) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda noktaları tanımlayalım. 
 
Sonra da EğriUydur({A,B,C,D,E},5) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda aşağıdaki üç 
boyutlu grafikle karşılaşırız. 
 

 
 
Konik (Elips, Hiperbol, Parabol) Grafik Çizimleri: 
 
Elips( <Odak>, <Odak>, <Yarı Asal Eksen Uzunluğu> ) 
İki odağı ve sayısal olarak <Yarı Asal Eksen Uzunluğu> verilen elipsi çizmeye yarar. 
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Elips( <Odak>, <Odak>, <Doğru Parçası> ) 
İki odağı ve bir doğru parçasının uzunluğu <Yarı Asal Eksen Uzunluğu> olarak verilen 
elipsi çizmeye yarar. 
 
Elips( <Odak>, <Odak>, <Nokta> ) 
İki odağı ve grafiğinin geçtiği bir noktası verilen elipsi çizmeye yarar. 
 
Örnek olarak, aşağıda komut ve ilgili elips grafikleri verilmiştir.İnceleyiniz. 
a) Elips(F', F, 2) 

 
 
b) Elips(F', F, f) 

 
 
c) Elips(F', F, C) 
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Hiperbol( <Odak>, <Odak>, <Yarı Asal Eksen Uzunluğu> ) 
İki odağı ve sayısal olarak <Yarı Asal Eksen Uzunluğu> verilen hiperbolü çizmeye yarar. 
 
Hiperbol( <Odak>, <Odak>, <Doğru Parçası> ) 
İki odağı ve bir doğru parçasının uzunluğu <Yarı Asal Eksen Uzunluğu> olarak verilen 
hiperbolü çizmeye yarar. 
 
 
Hiperbol( <Odak>, <Odak>, <Nokta> ) 
İki odağı ve grafiğinin geçtiği bir noktası verilen hiperbolü çizmeye yarar. 
 
Örnek olarak, aşağıda komut ve ilgili hiperbol grafikleri verilmiştir.İnceleyiniz. 
 
a)Hiperbol(F’,F,0.8) 

 
 
b)Hiperbol(F’,F,f) 

 
 
c)Hiperbol(F’,F,C) 
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Parabol( <Nokta>, <Doğru> ) 
<Nokta> ile odağı ve <Doğru> ile doğrultman doğrusu belirlenen parabolü çizmeye yarar. 
Örnek olarak, aşağıda komut ve ilgili parabol grafikleri verilmiştir.İnceleyiniz. 
 
a) Parabol(F,d) 

 
 
b) Parabol(F,d) 
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Dönel Yüzey: Uzayda bir eğrinin bir eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel 
yüzeyi çizmeye yarar. 
 
Örnek: Giriş satırında tanımlanan uzay eğrisinin x,y,z eksenleri etrafında döndürülmesiyle 
oluşan yüzeyleri çizdirelim. 
 
Çözüm: Uzay eğrilerinin çizimi için bir araç yoktur. Bunu Giriş: satırından komutla 
çizdirelim. Eğrinin denkleminin yazım biçimi; 
Eğri( <İfade>, <İfade>, <İfade>, <Parametre Değişkeni>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş 
Değeri> ) 
 
Bu formu kullanarak c adlı eğriyi çizdirelim. 
c=Eğri(cos(t),t*sin(t),t*cos(t),t,-10,10) 
 
Aşağıda bu eğrinin grafiğini görebilirsiniz. Vayyy be! Enteresan değil mi? 
 

 
 
Küre: Merkez & Nokta; Merkezi ve bir noktası belli olan küreyi çizmeye yarar. 
 
Küre: Merkez & Yarıçap; Merkezi belli olan ve yarıçap uzunluğu girilen küreyi çizmeye 
yarar. 
 
Hadi küreyle ilgili bir örnek yapalım. 
 
Örnek: “Düzlemde doğrusal olmayan 3 farklı noktadan sadece bir çember geçer.” 
İfadesini 3 boyutlu uzaya uyarlarsak; “Uzayda düzlemsel olmayan 4 farklı noktadan 
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sadece bir küre geçer.” olmalıdır. 
 
A(3,1,0), B(5,3,2), C(-1,1,4) ve D(1,-1,6) noktalarından geçen kürenin merkezini, yarıçap 
uzunluğunu ve denklemini 
a) Teorik hesaplamayla 
b) Geogebra’nın desteğiyle bulalım. 
 
Çözüm: 
a) A(3,1,0), B(5,3,2), C(-1,1,4) ve D(1,-1,6) olmak üzere [AB], [BC] ve [AD] nin sırasıyla E, 
F, G orta noktalarını bulalım. E(4,2,1) , F(2,2,3), G(2,0,3) dir. 
Aradığımız kürenin M merkezi A ve B ye eşit uzaklıkta olacağından E orta noktasından AB 
ye dik olan orta dikme düzlemi üzerinde olacaktır. Çünkü uzayda “iki noktaya da eşit 
uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri orta dikme düzlemidir”. 
Bu düzleme P düzlemi diyelim. Bu düzlemde gezici bir S(x,y,z) noktası alacak olursak; 
ESAB dir. Bu durumda ES ve AB vektörlerinin skaler (iç )çarpımı sıfırdır. 
 
 
(x-4,y-2,z-1).(2,2,2)=0 ise 2(x-4)+2(y-2)+2(z-1)=0 ise x+y+z=7 (P) düzleminin denklemi. 
 
Aradığımız kürenin M merkezi B ve C ye eşit uzaklıkta olacağından F orta noktasından BC 
ye dik olan orta dikme düzlemi üzerinde olacaktır. Bu düzleme Q düzlemi diyelim. Bu 
düzlemde gezici bir S(x,y,z) noktası alacak olursak; FSBC dir. Bu durumda FS ve BC 
vektörlerinin skaler (iç )çarpımı sıfırdır. 
(x-2,y-2,z-3).(-6,-2,2)=0 ise -6(x-4)-2(y-2)+2(z-3)=0 ise 3x+y-z=5 (Q) düzleminin denklemi. 
 
Aradığımız kürenin M merkezi A ve D ye eşit uzaklıkta olacağından G orta noktasından AD 
ye dik olan orta dikme düzlemi üzerinde olacaktır. Bu düzleme R düzlemi diyelim. Bu 
düzlemde gezici bir S(x,y,z) noktası alacak olursak; GSAD dir. Bu durumda GS ve AD 
vektörlerinin skaler (iç )çarpımı sıfırdır. 
(x-2,y-0,z-3).(-2,-2,6)=0 ise -2(x-2)-2(y)+6(z-3)=0 ise x+y-3z=-7 (R) düzleminin denklemi. 
 
O halde M noktası (P), (Q) ve (R) düzlemlerinin kesiştiği noktadır. 
M yi bulmak için düzlem denklemlerinden oluşan denklem sisteminin çözümünü bulmamız gerekir. 
 
x+y+z=7 
3x+y-z=5 
x+y-3z=-7 
Denklem sisteminde z leri yok edelim. 
 
4x+2y=12 
4x+4y=14 
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2x+y=6 
2x+2y=7 
x=5/2, y=1, z=7/2 olur. Böylece M(5/2,1,7/2)  bulunur. 
 

Kürenin yarıçap uzunluğu r = |MA|= (3-5/2)2+(1-1)2+(0-7/2)2 = 50/4  
Buna göre küre denklemi: (x-5/2)2 + (y-1) 2  +(z-7/2) 2 = 25/2 bulunur. 
 
b) Önce Giriş: satırından A=(3,1,0) (enter), B=(5,3,2) (enter), C=(-1,1,4) (enter) ve 
D=(1,-1,6) (enter) komutlarıyla dört noktamızı grafik ekranında konumlandıralım. 
Doğru Parçası aracıyla AB,BC,CD,DA, AC doğru parçalarını çizelim. 
[AB], [BC] ve [AD] nin sırasıyla E, F, G orta noktalarını bulalım. 
 
 

 

 

 

 
Dik Düzlem aracıyla E den AB ye dik p düzlemini, F den BC ye dik q düzlemini çizelim. 
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Giriş: satırından kesiştir(p,q) komutuyla p ve q düzlemlerinin kesişim (arakesit) k 
doğrusunu bulalım. 
 
Dik Düzlem aracıyla G den AD ye dik r düzlemini çizelim. 
Giriş: satırından kesiştir(k,r) komutuyla k doğrusuyla r düzlemlerinin kesişimi olan M 
noktasını bulalım. İşte bu nokta aradığımız kürenin merkezidir. 

 
Artık ister Küre: Merkez & Nokta aracıyla M noktasına ve ardından A noktasına 
tıklayarak, istersek Giriş: satırında küre(M,A) komutuyla küremizi çizdirebiliriz. 
 
Veee yukarıda teorik olarak bulduğumuz küre denklemiyle GeoGebra’nın bulduğu 
denklemin aynı olduğunu görür ve çok mutlu oluruz… 
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Pekiiii küreden başka cisim grafiklerini, üç boyutlu fonksiyon grafikleri, eğri grafikleri, yüzey 
grafikleri vs.veya elipsoid, hiperboloid, paraboloid, kuadratik vs. çizdirebilir miyiz? 
 
Neden olmasın? İşte cevabı izleyen konuda! 
 
 
UZAY (3 Boyutlu = 3D) GRAFİKLERİ: 
 
Fonksiyon Grafiği: 
Fonksiyon( <İfade>, <Parametre1>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri>, <Parametre2>, <Başlangıç 
Değeri>, <Bitiş Değeri> ) 
 
t ve k gibi iki parametreye karşılık gelen grafiği belirlenmiş değerler aralığında çizer. 
Not: Grafik uzayda bir yüzeye karşılık gelir.  
 
Örnek: 
a=fonksiyon(t^2+k^2,t,-10,10,k,-10,10) fonksiyonuna karşılık gelen yüzey grafiği aşağıda 
görülüyor. Sanki tepe noktası (0,0,0) olan bir paraboloid. 
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b=fonksiyon(t^2/16+k^2/9,t,-10,10,k,-10,10) fonksiyonuna karşılık gelen yüzey grafiği 
aşağıda görülüyor.  
 

 
 
 
 
c=fonksiyon(t^2/16-k^2/9,t,-10,10,k,-10,10) fonksiyonuna karşılık gelen yüzey grafiği 
aşağıda görülüyor.  
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Uzayda Eğri Grafikleri: 
 
3 boyutlu uzayda eğri grafiği çizdirmek için, “Eğri” komutundan faydalanırız.  
 
Grafiğe ait noktaların x, y, z koordinatları “Parametre” değişkeni ile ifade edilen ilk üç bileşeni 
oluşturur. 
 
Parametreye verilecek değer aralığı, “Başlangıç Değeri”, “Bitiş Değeri” ile belirtiriz. 
 
Kullanım: 
Eğri( <İfade>, <İfade>, <İfade>, <Parametre>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri> ) 
 
Örnek: 
 
Aşağıda Eğri(cos(t), sin(t), t/10,t, -20,20) komutuyla çizilen “uzay eğrisinin” (helis) grafiği 
görülüyor.  
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Uzayda Yüzey Grafikleri: 
 
Yüzey grafiği için bir eğrinin belirli bir parçasını tanımlı bir doğru etrafında istenen açı 
değeri kadar döndürerek bulmak istersek aşağıdaki komutu kullanırız. 
 
Yüzey( <Eğri>, <Açı>, <Doğru> ) 
 
Yüzey( <İfade>, <İfade>, <İfade>, <Parametre1>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri>, 
<Parametre2>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri> ) 
 
Örnek: 
a) Uzayda  P(x,y,z) noktasının t parametresine bağlı, x=0, y=cos(t), z=t+1 koordinatlı 
noktalara karşılık gelen  kümesini (eğri parçasını),  -3 π / 4 < t < π / 6 aralığındaki e adlı 
grafiğini çizdirelim. 
 
b) (e) adlı  grafik parçasının  düzlemsel olup olmadığını araştıralım, şayet düzlemsel ise hangi 
düzlemde olduğunu bulalım. 
 
c) (e)  eğri parçasının Ox ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiğini 
çizdirelim. 
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d) (e)  eğri parçasının Oy ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiğini 
çizdirelim. 
 
e) (e)  eğri parçasının Oz ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiğini 
çizdirelim. 
 
Çözüm: 
a) Önce Giriş: satırında e=Eğri(0, cos(t), t + 1, t, -3 π / 4, π / 6) yazar (Enter) tuşuna 
basarız. İşte istenen eğri aşağıda…! 

 
b) (e) adlı  grafik parçasının  tanımlamasına bakarsak x=0 olduğunu görürüz. Bunun da anlamı 
grafiğe ait P noktalarının x apsis değerleri sabit ve 0 (sıfır) değerine eşit. Bu da (e) nin yOz 
düzleminde olduğu anlamına gelir. 
 
c) d) e) şıkları için ön hazırlık: 
Bir eğrinin bir doğru (veya eksen) etrafında dönel yüzeyini çizdirebilmek için etrafında 
döndüreceğimiz doğruları tanımlamamız gerekir.  
 
Doğrunun en kolay denklemlerinden biri olan, geçtiği bir A(a1,a2,a3) noktası ve paralel olduğu 
bir u=(u1,u2,u3) vektörü kullanılarak yazılan biçimini (vektörel denklem) hatırlayalım. 
 
Doğru denklemi ( OP, OA ve u birer vektör ve t bir reel sayı olmak üzere)  OP=OA+ t.u 
biçimindedir. 
 
Geogebra’da Giriş: satırında bu tanımlamayı Doğru-adı=(a1,a2,a3)+t(u1,u2,u3) biçiminde yazar 
(Enter) tuşuna basarak yaparız. 
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Buna göre sırasıyla Ox, Oy ve Oz eksenlerini (doğrularını) sırayla Giriş satırında aşağıdaki gibi 
tanımlayalım: 
 
 
xek=(0, 0, 0) + t*(1, 0, 0) 
yek=(0, 0, 0) + t*(0, 1, 0) 
zek=(0, 0, 0) + t*( 0, 0, 1) 
 
Şimdi eksenler etrafında oluşan dönel yüzeyleri bulduran komutları yazabilir ve yüzey grafikleri 
görüntüleyebiliriz. 
 
c) (e)  eğri parçasının Ox ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiği için: 
Yüzey(e, 360, xek) komutunu uyguladığımızda aşağıdaki grafiği elde ederiz. 

 
 
d) (e)  eğri parçasının Oy ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiği için: 
Yüzey(e, 360, yek) komutunu uyguladığımızda aşağıdaki grafiği elde ederiz. 
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e) (e)  eğri parçasının Oz ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiği için: 
Yüzey(e, 360, zek) komutunu uyguladığımızda aşağıdaki grafiği elde ederiz. 
 
 
 

 
 
 
Örnek: 
a) Uzayda  P(x,y,z) noktasının t parametresine bağlı, x= t², y=-t³, z=2t koordinatlı noktalara 
karşılık gelen  kümesini (eğri parçasını),  -10< t < 10 aralığındaki e1 adlı grafiğini çizdirelim.  
 
b) (e1) adlı  grafik parçasının  düzlemsel olup olmadığını araştıralım, şayet düzlemsel ise hangi 
düzlemde olduğunu bulalım. 
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c) (e1)  eğri parçasının Ox ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiğini 
çizdirelim. 
 
d) (e1)  eğri parçasının Oy ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiğini 
çizdirelim. 
 
e) (e1)  eğri parçasının Oz ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiğini 
çizdirelim. 
 
Çözüm: 
a) Önce Giriş: satırında e1=Eğri(t², -t³, 2t, t, -10, 10) yazar (Enter) tuşuna basarız.  
İşte istenen eğri aşağıda…! 
 

 
 
 
b) (e1) adlı  grafik parçasının  tanımlamasına bakarsak P(x,y,z) genel nokta tanımlamasının 
P(t², -t³, 2t) olduğunu görürüz. Burada koordinatların tümü de t gibi bir parametreye 
(değişkene) bağlı. Bunun da anlamı grafiğe ait P noktalarının sürekli değişik düzlemlerde 
olduğunu, dolayısıyla eğri grafiğinin düzlemsel olmadığı anlamına gelir. 
 
c) d) e) şıkları için ön hazırlık: 
Bir eğrinin bir doğru (veya eksen) etrafında dönel yüzeyini çizdirebilmek için etrafında 
döndüreceğimiz doğruları tanımlamamız gerekir.  
Bunun için; Geogebra’da Giriş: satırında bu tanımlamayı Doğru-adı=(a1,a2,a3)+t(u1,u2,u3) 
biçiminde yazar (Enter) tuşuna basarak yaparız. 
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Buna göre sırasıyla Ox, Oy ve Oz eksenlerini (doğrularını) sırayla Giriş satırında aşağıdaki gibi 
tanımlayalım: 
ekox=(0, 0, 0) + t*(1, 0, 0) 
ekoy=(0, 0, 0) + t*(0, 1, 0) 
ekoz=(0, 0, 0) + t*( 0, 0, 1) 
 
Şimdi eksenler etrafında oluşan dönel yüzeyleri bulduran komutları yazabilir ve yüzey grafikleri 
görüntüleyebiliriz. 
 
c) (e1)  eğri parçasının Ox ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiği için: 
Yüzey(e1, 360, ekox) komutunu uyguladığımızda aşağıdaki grafiği elde ederiz. 
 
 

 
 
d) (e1)  eğri parçasının Oy ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiği için: 
Yüzey(e1, 360, ekoy) komutunu uyguladığımızda aşağıdaki grafiği elde ederiz. 
 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 110 

 
 
 
 
 
 
e) (e1)  eğri parçasının Oz ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan yüzey grafiği için: 
Yüzey(e1, 360, ekoz) komutunu uyguladığımızda aşağıdaki grafiği elde ederiz. 
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ELİPSOİD GRAFİKLERİ: 
 
Merkezi orijinde olan, x ekseni boyunca eksen uzunluğu 2a birim, y ekseni 
boyunca eksen uzunluğu 2b birim, zekseni boyunca eksen uzunluğu 2c birim olan olan 
elipsoidin denklemi; 
 
x2

a2
 + 

y2

b2
  + 

z2

c2
 = 1 dir. 

 
Merkezi  M(r, h, k) , x eksenine paralel eksen uzunluğu 2a birim, y eksenine paralel 
eksen uzunluğu 2b birim, z  eksenine paralel eksen uzunluğu 2c birim olan olan 
elipsoidin denklemi; 
 
(x-r)2

a2
 + 

(y-h)2

b2
  + 

(z-k)2

c2
 = 1 dir. 

 
Örnek: Merkezi orijinde olan, x ekseni boyunca eksen uzunluğu 8 birim, y ekseni boyunca 
eksen uzunluğu 6 birim, zekseni boyunca eksen uzunluğu 4 birim olan olan elipsoidi 
çizdirelim. 
 
Çözüm: 
Hemen Giriş: satırına x² / 16 + y² / 9 + z² / 4 = 1 yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
elipsoidimiz karşımızda… 
 

 
 
 
Örnek: Merkezi M(2, -2,3) , x eksenine paralel eksen uzunluğu 6 birim, y eksenine paralel 
eksen uzunluğu 10 birim, z  eksenine paralel eksen uzunluğu 12 birim olan olan 
elipsoidin  grafiğini çizdirelim. 
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Hemen Giriş: satırına (x-2)² / 9 + (y+2)² / 25 + (z-3)² / 36 = 1 yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda  elipsoidimiz karşımızda… 
 

 
 
HİPERBOLOİD GRAFİKLERİ: 
 
Merkezi orijinde olan, x ekseni boyunca eksen uzunluğu 2a birim, y ekseni 
boyunca eksen uzunluğu 2b birim, zekseni boyunca eksen uzunluğu 2c birim olan olan 
hiperboloidin denklemleri; 
 

 -
x2

a2
 + 

y2

b2
  + 

z2

c2
 = 1  (Tek Kanatlı hiperboloid); 

 

-
x2

a2
 - 

y2

b2
  + 

z2

c2
 = 1  (Çift Kanatlı hiperboloid); 

 
(Tabii dönüşümlü olarak bu denklemlerin başka benzerleri de yazılabilir.) 
 
 
 
Mesela; merkezi orijinde olan, x ekseni boyunca eksen uzunluğu 8 birim, y ekseni boyunca 
eksen uzunluğu 6 birim, zekseni boyunca eksen uzunluğu 4 birim olan olan tek kanatlı hiperboloid 
denklemlerini çizdirelim. 
 
Hemen Giriş: satırına sırayla; 
-x² / 16 + y² / 9 + z² / 4 = 1 yazıp (Enter)  
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x² / 16 - y² / 9 + z² / 4 = 1 yazıp (Enter) 
x² / 16 + y² / 9 - z² / 4 = 1 yazıp (Enter)  işlemlerini yaparak aşağıdaki tek kanatlı 
hiperboloidlerini çizdirelim. 
 
Böylece aşağıdaki görüntüleri elde ederiz… 
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Şimdi de Çift Kanatlı hiperboloidler çizdirelim; 
Giriş: satırına sırayla; 
-x² / 16 - y² / 9 + z² / 4 = 1 yazıp (Enter)  
-x² / 16 + y² / 9 - z² / 4 = 1 yazıp (Enter) 
x² / 16 - y² / 9 - z² / 4 = 1 yazıp (Enter)  işlemlerini yaparak aşağıdaki çift kanatlı 
hiperboloidlerini çizdirelim. 
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PARABOLOİD GRAFİKLERİ: 
 
Tepe noktası T(r,h,k) ve ekseni x eksenine paralel olan paraboloidin denklemi 

x=
(y-h)2

b  +  
(z-k)2

c  + r   

 
Tepe noktası T(r,h,k) ve ekseni y eksenine paralel olan paraboloidin denklemi 
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y=
(x-r)2

a  +  
(z-k)2

c  + h   

 
Tepe noktası T(r,h,k) ve ekseni z eksenine paralel olan paraboloidin denklemi 

z=
(x-r)2

a  +  
(y-h)2

b  + k  biçimindedir. 

Not: Buradaki a, b, c sayıları paraboloidin sırayla x ekseni, y ekseni ve z ekseni boyunca 
açıklığını belirler. 
. 
Örnek:  
a) Tepe noktası T(1,0,0) ve ekseni x ekseni olan bir paraboloid grafiğini, 
b) Tepe noktası T(0,-2,0) ve ekseni y ekseni ve a=1, c=3 olan  paraboloidin grafiğini çizdirelim. 
 
Çözüm: 
a) Giriş: satırına x = y² + z²  +1 yazarak (Enter) tuşuna bastığımızda aşağıdaki grafiği  
görüntüleriz. 
 

 
b) Giriş: satırına y = x² + z² / 3 -2 yazarak (Enter) tuşuna bastığımızda aşağıdaki grafiği  
görüntüleriz. 
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Örnek: Tepe noktası T(2,-2,-3) noktasında ve ekseni z eksenine paralel ve a=2, b=4 olan 
paraboloidin grafiğini çizdirelim. 
 
Çözüm: İstenen paraboloidin denklemi 
z = (x - 2)² / 2 + (y +2)² /4 - 3  dir.   Grafiği aşağıda görülüyor. 
 

 
 
KONİ VE KONİKLER 
 

Koni nedir? Konik nedir? 
Uzayda bir düzlemdeki (E)  eğrisinin tüm noktalarını düzlem dışındaki T 
gibi bir noktaya birleştiren doğruların oluşturduğu yüzeye, “(E) tabanlı Koni Yüzeyi”, bu 
yüzeyden (E) eğrisi T tepesine kadar olan parçasına “(E) tabanlı T tepeli Koni” denir. 
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(E) eğrisine “dayanak eğrisi” denir. 
 
Bir Koni Yüzeyi ile bir düzlemin kesişimine de (koniden elde edilen anlamında) konik denir. 
 
Dayanak Eğrisi ve Tepe noktası verilen Koni Denklemi: 
 
 
(E) dayanak eğrisinin parametrik denklemi x=f(t), y=g(t), z=h(t) ve üzerinde gezici bir 
nokta Q olsun. T(x1,y1,z1) tepe noktası olmak üzere TP (ana) doğrusu üzerinde herhangi 
bir P(x,y,z) alalım.TP vektörü ile TQ vektörleri paralel olduğundan, 
 
TP =TQ yazabiliriz. 
Buradan (x-x1,y-y1,z-z1) =  (f(t)-x1,g(t)-y1,h(t)-z1) vektörel eşitlikten gerekli işlemler 
yapılarak (yani  ve t parametreleri yok edilierek) x,y,z ye bağlı bulunan ikinci derece 
(kuadritik) denklem, aradığımız koninin kartezyen denklemidir. 

 
 
Örnek: Dayanak eğrisi x=4cos t, y=4sin t, z=0 ve tepe noktası T(0,0,5) olan konik yüzeyin  
kartezyen denklemini bulalım ve grafiğini çizelim. 
 
Çözüm: Dayanak eğrisi üzerinde gezici bir Q(4cos t, 4sin t,0) noktasını T(0,0,5) tepe 
noktasına birleştiren TQ doğrusunu çizelim. Q noktası dayanak eğrisi üzerinde gezindikçe 
TQ doğrusunun uzayda süpürdüğü yüzey olan koninin denklemini bulmak istiyoruz. 
Bunun için TQ doğrusu üzerinde gezinen bir P(x,y,z) noktası alalım. 
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T, P, Q noktaları doğrusal olduğundan, TP //TQ (vektörler paraleldir) . 
O halde TP =TQ  yazabiliriz. 
T(0,0,5), P(x,y,z) ve Q(4cos t, 4sin t,0) dir. 
Buradan (x-0,y-0,z-5) =  (4cos t-0,4sin t-0,0-5) vektörel eşitlikten gerekli işlemler 
yaparak (yani  ve t parametreleri yok edilierek) x,y,z ye bağlı ikinci derece (kuadritik) 
denklemi bulalım. 
x=4cos t, y=4sin t, z=5-5 

y
x = 

4sin t
 4cos t ise tan t = 

y
x                                           

x=4cos t ise  = 
x

4cos t = 
x

4x/ x2+y2
 =

x2+y2
4  ise  = 

x2+y2
4   

Bulduğumuz  değerini z de yerine koyalım: 
 

 z=5-5 ise z=5-5
x2+y2

4   ise 5
x2+y2

4  = 5 - z 

Eşitliğin her iki tarafın karesini alalım: 
25(x2+y2)

16  = 25 -10z +z2  buradan da   

Aradığımız konik yüzeyin  denklemi 25x2+25y2-16z2+160z = 400  olarak bulunur. 
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Hadi bakalım yaptıklarımız doğru mu, değil mi? 
Geogebra ile bu denklemin grafiğini çizdirelim. 
Giriş: satırına 25x^2+25y^2-16z^2+160z=400 yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda aşağıdaki 
görüntüyle karşılaşırız… 
 

 
 
İşte mutlu son!  
 
Madem Geogebra’ya koni çizdirdik; konik te çizdirelim. 
 
Aşağıdaki 4 grafikte bir düzlemle bir koninin kesişimleri görünüyor. 
İlk grafikte düzlem koninin sadece bir bölümünde kesişerek kapalı bir eğri oluşturuyor.  
İşte bu kesişim eğrisi elipstir. 
 
İkinci grafikte düzlem koninin iki bölümüyle de kesişiyor ve iki kollu sonsuza kadar 
uzanan eğri oluşuyor.  
İşte bu kesişim eğrisi hiperboldür. 
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Üçüncü grafikte düzlem koninin sadece bir bölümüyle kesişiyor ve eğri sonsuza kadar 
uzanıyor.İşte bu kesişim eğrisi de paraboldür. 
 
Dördüncü grafikte düzlem koninin tepe noktasından geçerek , koninin her iki bölümünde 
kesişiyor. Sonuçta kesişen iki doğru meydana geliyor. İşte bu da hiperbol ün bozunmuş 
(isterseniz uç hali, limit hali, özel hali de diyebilirsiniz) halidir. 
 

    
 
 
 
Soru: Acaba elipsin ve parabolün özel halleri nedir? 
 
Çözüm:  
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Elipsin Özel Halleri:Dayanak eğrisi çember olan ve tepe noktası çemberin merkezinde çember 
düzlemine dik bir doğru üzerinde olan koni yüzeyi ile , taban düzlemine paralel olan düzlemle 
kesişim eğrisi çemberdir. 
 
Şayet bu düzlemi tepe noktasından çizersek kesişim kümesi bir noktaya dönüşür. 
 
Parabolün Özel Hali: Şayet kesişim düzlemini koninin tepe noktasından geçirirsek, düzlem koni 
yüzeyini “sıyırarak” geçeceğinden parabol özel olarak doğruya dönüşür. 
 
SİLİNDİRİK YÜZEY VE SİLİNDİRLER 
 

Silindirik Yüzey nedir? Silindir nedir?  
Uzayda (E) düzlem eğrisi ile bir d doğrusu verilsin.  
(E) nin her noktasından d doğrusuna (veya d ye paralel bir u vektörüne) çizilen paralel 
doğruların oluşturduğu yüzeye silindirik yüzey, bu yüzeyi birbirine paralel iki düzlemle 
kesiştirdiğimizde arada kalan cisime de silindir denir.  
Burada (E) eğrisine silindirin dayanak eğrisi, (d ye veya paralel bir u vektörüne ) silindirin 
doğrultmanı denir. 
 
Dayanak Eğrisi ve u Doğrultman vektörü verilen Silindir Denklemi: 
 

 
 
(E) dayanak eğrisinin parametrik denklemi x=f(t), y=g(t), z=h(t) ve bu eğri üzerinde gezici bir 
nokta A(a1,a2,a3) olsun. Ayrıca u=(u1,u2,u3) vektörünü düşünelim. 
A dan u=(u1,u2,u3) vektörüne paralel bir doğru üzerinde değişken bir  P(x,y,z) alalım.  
AP vektörü ile u vektörü paralel olduğundan, AP =u  yazabiliriz. 
 
Buradan (x-f(t),y-g(t),z-h(t)) =  (u1,u2,u3) vektörel eşitlikten gerekli işlemler yaparak 
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(yani  ve t parametreleri yok edilierek) x,y,z ye bağlı bulunan ikinci derece (kuadritik) 
denklem, aradığımız silindirin kartezyen denklemidir. 
 
Örnek: Dayanak eğrisi x=6cos t, y=4sin t, z=0 ve  doğrultman vektörü u =(-1,1,3) olan 
silindirin kartezyen denklemini bulalım ve grafiğini çizelim. 
 
Çözüm: Dayanak eğrisi üzerinde gezici bir A(6cos t, 4sin t,0) noktası alalım. 
A dan u =(-1,1,3) vektörüne çizilen doğru üzerinde gezinen bir P(x,y,z) noktası alalım.  
A noktası dayanak eğrisi üzerinde gezindikçe AP doğrusunun uzayda süpürdüğü yüzey olan 
silindirin denklemini bulmak istiyoruz. 
 
AP vektörü ile u vektörü paralel olduğundan, AP =u  yazabiliriz. 
Buradan; (x-6cos t,y-4sin t,z-0) = (-1, 1, 3) ise (x-6cos t,y-4sin t,z-0) = (-, , 3) 
Buradan da; x=6cos t -;  y=4sin t +  ; z=3 denklem sistemi bulunur.  
İlk iki denklemde = z/3 koyalım. 
x=6cos t –z/3;  y=4sin t + z/3  

cos t= 
x+z/3

6  =  
3x+z
18  ; sin t= 

y-z/3
4  =  

3y-z
12   

 
Buradan da  
 

(
3x+z
18  )

2
  +  (

3y-z
12  )

2
  = 1   bulunur. 

 
Hadi bu denkleme karşılık gelen silindirik yüzeyi Geogebra’ya çizdirelim. 
 
Bunun için Geogebra’nın  Giriş: satırında ((3*x+z)/18)^2+((3*y-z)/12)^2-1=0 yazıp (Enter) 
tuşuna basalım. Böylece aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız. 
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Not: 
Şayet dayanak eğrisi ve doğrultman vektörünü de grafikte görmek istersek Giriş satırına 
aşağıdaki iki ifadeyi de ayrı ayrı yazmalıyız: 
 
c=Eğri(6cos(t),4sin(t),0,t,-10,10) 
u=(-1,1,3) 
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Açı: Aynen iki boyutlu uzayda olduğu gibi 3 boyutlu uzayda da üç noktanın veya iki 
doğrunun belirlediği açının ölçüsünü bulmaya yarar. 
 
Uzaklık veya Uzunluk: Düzlem Geometri nesnelerinde olduğu gibi iki nokta arasındaki 
veya bir doğru parçasının uzunluğunu veya düzlem şeklin (çokgen, çember, elips gibi.) çevresini 
bulmaya yarar. 
 
Alan: Bir düzlem şeklinin (çokgen, daire, elips gibi.) çevresini bulmaya yarar. 
 
Hacim: Üç boyutlu cisimlerin (pirizma, piramit, silindir, koni, küre gibi) hacmini bulmaya yarar. 
 
Düzlemde Yansıt: Bir nesnenin bir düzleme göre yansımasını (simetriğini) bulmaya yarar. 
 
Doğruda Yansıt: Bir nesnenin bir doğruya göre yansımasını (simetriğini) bulmaya yarar. 
 
Noktada Yansıt: Bir nesnenin bir noktaya göre yansımasını (simetriğini) bulmaya yarar. 
 
Doğru Etrafında Döndür: Bir nesneyi bir doğru etrafında istenen bir açı kadar döndürülmüş 
görüntüsünü bulmaya yarar. 
 
Vektörle Ötele: Bir nesneyi bir vektör kadar ötelemeye yarar. 
 
Noktadan Genişlet: Bir nesneyi bir nokta merkezli olarak belirli bir oranda genişletmeye 
(daha doğrusu benzerini) oluşturmaya yarar. 
 
3D Grafik Görünümünü Döndür: 3 boyutlu nesneleri değişik bakış açılarından görünüşleri için 
grafik görünümünü döndürmeye yarar. 
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Önünden Görünüm: 3 boyutlu nesnelerin görünümünü, seçilen bir nesneye göre önden 
görünümünü bulmaya yarar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komutlar ve Fonksiyonlar Yardımıyla Geogebra: 
 
Geogebra’da gün geçtikçe yeni komutlar, seçenekler ilave edilir. Hangi komutların olduğu 
ve kullanımları hakkında bilgi almak için listesini görebiliriz, bunun için,ekranın sağ alt 
tarafındaki Giriş Yardımı (?) bölümünü tıkladığımızda aşağıdakine benzer bir görüntü elde 
ederiz. 
 

 
 
Şimdi bu komutlardan bazılarını inceleyelim, örneklerle açalım. 
 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 127 

Matematiksel Fonksiyonlar: 
Bu alanı tıkladığımızda Giriş: satırında veya GeoGebra Script dosyalarında kullanabileceğimiz 
hazır fonksiyonlar görünür.  
 
Şimdi bunlardan bazılarını inceleyelim ve ne işe yaradıklarını kısaca özetleyelim. 
 
sqrt(x)  Negatif olmayan x reel sayısının kare kökünü verir. 

abs(x)  x sayısının mutlak değerini verir. 

ceil(x)  x sayısına en yakın tamsayıyı verir. 

floor(x)  x sayısının tam  değerini (yani x ten küçük ya da eşit en yakın tamsayısı) verir,  

round(x)  x sayısının yuvarlanmış değerini verir. 

round(x,n) x sayısının ondalık kısmının n basamağına göre yuvarlanmış değerini verir. 
ln(x)  e tabanında x in (doğal) logaritmasını verir. 

lg(x) 10 tabanında x in ondalık logaritmasını verir. 
log(b,x) b tabanında x in ondalık logaritmasını verir. 
exp(x) 

x sayısının e tabanındaki kuvvetini (e
x
  ) verir. 

sin(x) x açısının sinüsünü verir. 
cos (x) x açısının cosinüsünü verir. 
tan(x) x açısının tanjantını verir. 
asin(x) x sayısının arcsinüsünü (x e karşılık gelen açının radyan olarak) değerini verir. 
acos (x) x sayısının arccosinüsünü (x e karşılık gelen açının radyan olarak) değerini verir. 
atan(x) x sayısının arctanjantını (x e karşılık gelen açının radyan olarak) değerini verir. 
arg(x) x=a+bi karmaşık sayısının argümentini (Ox ekseniyle yaptığı açı) değerini verir. 
gerçel(x) x=a+bi karmaşık sayısının reel kısmının ( a ) değerini verir. 
sanal(x) x=a+bi karmaşık sayısının sanal kısmının ( b ) değerini verir. 
random(x1,x2) x1 sayısı ile x2 sayısı arasında rastgele bir tamsayı verir. 

Aynı komutu RastgeleArasında(x1,x2) olarak ta kullanabiliriz. 
kesirliKısım(x) x ondalık sayısının (.) dan sonraki (ondalık) kısmının değerini verir. 
sgn(x) x sayısının işaret değerini (yani negatifse -1, 0 ise 0, pozitifse 1 ) verir. 
nkök(x, n) x sayısının n. dereceden kökünü verir. Bu komut yerine x^(1/n) de kullanabiliriz. 
 
 
Tüm Komutlar(dan Bazıları): 
 
AltToplam( <Fonksiyon>, <Başlangıç x-Değeri>, <Bitiş x-Değeri>, <Dikdörtgen Sayısı> ) 
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan alt toplam değerini bulmaya yarar ki bu 
değer gerçek alandan daha küçüktür. Dikdörtgenlerin sayısı arttıkça alt toplam artarak 
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gerçek alan değerine ulaşır (yani x sonsuza giderken alt toplamın limiti gerçek alan 
değeridir). 
 
ÜstToplam( <Fonksiyon>, <Başlangıç x-Değeri>, <Bitiş x-Değeri>, <Dikdörtgen Sayısı> ) 
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan üst toplam değerini bulmaya yarar ki bu 
değer gerçek alandan daha büyüktür. Dikdörtgenlerin sayısı arttıkça üst toplam azalarak 
gerçek alan değerine ulaşır (yani x sonsuza giderken üst toplamın limiti gerçek alan 
değeridir). 
 
İntegral( <Fonksiyon> )  
Bir fonksiyonun belirsiz integralini bulmaya yarar. 
 
İntegral( <Fonksiyon>, <Değişken> )  
Bir fonksiyonun belirtilen değişkene göre belirsiz integralini bulmaya yarar. 
 
İntegral( <Fonksiyon>, <Başlangıç x-Değeri>, <Bitiş x-Değeri> )  
Bir fonksiyonun belirtilen ararlıktaki belirli integralini bulmaya yarar. 
 
İntegralArasında( <Fonksiyon>, <Fonksiyon>, <Başlangıç x-Değeri>, <Bitiş x-Değeri> ) 
Belirlenen bir aralıkta, iki fonksiyon arasında kalan belirli integral (alanın değerini) değerini 
bulmaya yarar. 
 
Örnek: f(x) = x.sin x fonksiyonunun 
 
a) Belirsiz integralini bulduran, 
b) [0,2] aralığındaki 10 dikdörtgene bölünmüş alttop adlı alt toplam değerini bulduran, 
c) [0,2] aralığındaki 10 dikdörtgene bölünmüş usttop adlı üst toplam değerini bulduran, 
d) [0,2] aralığındaki gertop adlı gerçek alan değerini (belirli integral) değerini bulduran 
komutları yazalım ve sonuçların grafiklerini görelim. 
 
Çözüm: 
a) Giriş: satırına f(x)=x*sin(x) (Enter) tuşuna bastığımızda f(x) fonksiyonunu tanımlamış 
oluruz.  
Ardından Giriş: satırına İntegral(f(x)) (veya İntegral(x*sin(x)) ) (Enter) tuşuna 
bastığımızda f(x) fonksiyonunun ve belirsiz integrali olan g(x) fonksiyonunun ifadeleri ve 
grafikleri görüntülenir. 
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b) Giriş: satırına alttop= AltToplam[f(x),0,2,10] yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
istenen alt toplam değerinin alttop değişkenine aktarıldığını ve grafiğini görürüz. 
 

 
 
c) Giriş: satırına usttop= ÜstToplam[f(x),0,2,10] yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
istenen üst toplam değerinin usttop değişkenine aktarıldığını ve grafiğini görürüz. 
 

 
 
d) Giriş: satırına gertop= İntegral(f(x),0,2) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda istenen 
gerçek alan değerinin gertop değişkenine aktarıldığını ve grafiğini görürüz. 
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Örnek:   

y= 
e
x
 

x+1 fonksiyonu ile y=ln(x+1) fonksiyonunun  grafikleri arasındaki, [0,2] aralığındaki belirli 

integral değerini (alan değerini) bulan komutu yazalım ve sonucunun grafik görüntüsünü alalım. 
 
Çözüm: Giriş: satırına İntegralArasında(e^x / (x + 1), ln(x + 1),0,2) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda istenen alan değerini ve alanın grafiğini görürüz. 
 

 
 
 
AsalÇarpanlar(<Sayı>)  
1 den büyük bir doğal sayının asal çarpanlarını bulup bir listeye aktarmaya yarar. 
 
Örnek: 120000 sayısının asal çarpanlarını buldurup asalliste adlı listeye aktaran komutu yazalım. 
 
Çözüm: Giriş: satırına asalliste= AsalÇarpanlar(120000) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
Cebir Penceresinde görüntüsüyle 
karşılaşırız. 

Buradan da 120000=2
6
 .3.5

4
 olduğunu söyleyebiliriz. 

AsalMı(<Sayı>)  
1 den büyük bir doğal sayının asal olup olmadığını belirtmeye yarar. 
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Örnek: 1453 ve 1923 sayılarının asal olup olmadıklarını araştıralım. Asal olmayan varsa 
asal çarpanlarına ayıralım. 
 
Çözüm: Giriş: satırına AsalMı(1453) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
Penceresinde h=true görüntüsüyle asal sayı olduğunu anlarız. 
 
Sonra da Giriş: satırına AsalMı(1923) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
Penceresinde i=false görüntüsüyle asal sayı olmadığını (bileşik sayı) olduğunu anlarız. 
Daha sonra Giriş: satırına AsalÇarpanlar(1923) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
Penceresinde l1={3,641} görüntüsüyle karşılaşırız ki bunun da anlamı 1923=3.641olarak 
asal çarpanlarına ayrıldığını anlarız. 
 
ÖncekiAsal(<Sayı>)  
Bir sayıdan önceki ilk asal sayıyı bulmaya yarar. 
 
 
SonrakiAsal(<Sayı>)  
Bir sayıdan sonraki ilk asal sayıyı bulmaya yarar. 
 
Örnek: 1000000 (1 milyon) dan önceki ve sonraki ilk asal sayıları bulalım. 
 
Çözüm: Giriş: satırına ÖncekiAsal(1000000) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
Penceresinde j=999983 görüntüsüyle 1 milyondan önceki ilk asal sayının 99983 
olduğunu anlarız. 
 
Sonra da Giriş: satırına SonrakiAsal(1000000) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
Penceresinde k=1000003 görüntüsüyle 1 milyondan sonraki ilk asal sayının 1000003 
olduğunu anlarız. 
 
Not: ÖncekiAsal(1000000) komutu yerine ÖncekiAsal(10^6) de yazabiliriz, yani sayıları 
üstel biçimde, veya ÖncekiAsal(1000*1000) gibi sayıları birden çok sayıların çarpımı vs. 
gibi ifade edebiliriz. 
 
Çarpanlar( <Sayı> ) Bir doğal sayının asal çarpanlara ayrılışını bulmaya yarar. 
Çarpanlar( <Polinom> ) Bir değişkenli polinomu asal çarpanlara ayrılışını bulmaya yarar. 
 
Örnek: 

a) 24
20
  .88

5
  sayısının asal çarpanlara ayrılışını, 

b) 2x
4
  -x

3
  -14x

2
  +4x+24 polinomunun asal çarpanlara ayrılışını bulalım. 
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Çözüm: 
a) Giriş: satırına Çarpanlar(24^20*88^5) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 

Penceresinde gibi bir görüntüsüyle karşlaşırız. Bunun da anlamı; 

24
20
  .88

5
  = 2

21
  .3

2
  .11

5
   demektir. 

 
b) Giriş: satırına Çarpanlar(2x^4-x^3-14x^2+4x+24) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
Cebir Penceresinde gibi bir görüntüsüyle karşlaşırız. Bunun da 
anlamı; 

2x
4
  -x

3
  -14x

2
  +4x+24 = (x-2) 

2
  .(x+2).(2x+3) demektir. 

 
 
 
Çarpım( <Ham Veri Listesi> ) Sayılardan oluşan listedeki elemanların tümünün 
çarpımını bulmaya yarar. 
 
Çarpım( <İfade>, <Değişken>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri> ) 
<İfade> de tanımlanan biçimdeki sayıları <Başlangıç Değeri> nden <Bitiş Değeri> ne 
kadar olanların çarpımını bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
a) {3, 8, -13.705, 6, 0.35} listesindeki elemanların çarpımını bulduran, 
b) 7! ü hesaplamaya yarayan farklı yöntemler kullanalım. 
 
Çözüm: 
a) Giriş: satırına çarpım({3, 8, -13.705, 6, 0.35}) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
Penceresinde -690.73 değerini görürüz. 
 
b) Giriş: satırına çarpım({1,2,3,4,5,6,7}) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
Penceresinde 5040 değerini görürüz. 
 
Veya Giriş: satırına l={1,2,3,4,5,6,7} yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
Penceresinde l listemizin oluştuğunu görürürz. Sonra da Giriş: satırına çarpım(l) yazıp 
(Enter) tuşuna bastığımızda da 5040 değerini görürüz. 
 
Üçüncü bir yol olarak ta Giriş: satırına faktoryel=çarpım(n,n,1,7) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda da faktoryel=5040 değerini görürüz. 
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Toplam( <Liste> ) Sayılardan oluşan listedeki elemanların tümünün toplamını bulmaya 
yarar. 
 
Toplam( <İfade>, <Değişken>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri> ) 
<İfade> de tanımlanan biçimdeki sayıları <Başlangıç Değeri> nden <Bitiş Değeri> ne 
kadar olanların toplamını bulmaya yarar. 
 
Örnek: 7 den 77 ye kadar olan sayıların toplamını bulduran komutu yazalım. 
 
Çözüm: Giriş: satırına toplam(n,n,7,77) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
Penceresinde 2982 değerini görürüz. 
 
BinomKatsayısı( <Sayı n>, <Sayı r> )  
<Sayı n> nin <Sayı r> li kombinasyonunu bulmaya yarar. 
 
Örnek: 2021 in 2019 lu kombinasyonunu bulduran komutu yazalım. 
 
Çözüm: Giriş: satırına BinomKatsayısı( 2021, 2019 ) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
Cebir Penceresinde 2041210 değerini görürüz. 
 
Birleşim(<Liste>, <Liste> )  
Liste olarak verilen iki kümenin birleşim kümesini bulmaya yarar. 
 
Kesişim( <Liste>, <Liste> )  
Liste olarak verilen iki kümenin kesişim kümesini bulmaya yarar. 
 
Bölenler( <Sayı> )  
Pozitif bir doğal sayının pozitif bölenlerinin sayısını bulmaya yarar. 
 
BölenlerListesi( <Sayı> )  
Pozitif bir doğal sayının pozitif bölenlerini bulup bir listeye aktarmaya yarar. 
 
BölenlerToplamı( <Sayı> )  
Pozitif bir doğal sayının pozitif bölenlerinin toplamını bulmaya yarar. 
 
Bölme( <Bölünen Sayı>, <Bölen Sayı> )  
Bölünen Sayının, Bölen Sayıya bölümünden elde edilen Bölüm ve Kalanı bulup bir listeye 
aktarmaya yarar. 
 
Bölme( <Bölünen Polinom>, <Bölen Polinom> )  
Bölünen Polinomun, Bölen Polinom’a bölümünden elde edilen Bölüm ve Kalanı bulup bir listeye 
aktarmaya yarar. 
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Örnek: P(x)=x
3
  -4x-7 polinomunun Q(x)= x

2
  -2x+3 polinomuna bölümünden elde edilen 

bölüm ve kalan polinomlarını buldurarak, sonucu bir metin kutusunda 
bölünen=(bölen).(bölüm)+kalan biçiminde yazdıralım. 
 
Çözüm: Giriş: satırına P(x)=x^3-4x-7 yazıp (Enter) tuşuna basalım, tekrar Giriş: satırına 
Q(x)= x^2-2x+3 yazıp (Enter) tuşuna basalım .  
Son olarak Giriş: satırına l=Bölme(P(x),Q(x)) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Cebir Penceresine baktığımızda P(x) ve Q(x) polinom fonksiyonlarını ve de içinde bölüm ve kalan 
polinomlarınnın bulunduğu l listesinin oluştuğunu görürüz.  
Artık şimdi polinom bölmesi sonuçlarını raporlayacağımız metin kutusunu yazabiliriz. 
 
Elimize ABC metin aracını alarak ekranın uygun bir yerine tıklayalım. 
P(x)= yazdıktan sonra Nesneler seçeneğinden P nesnesini seçelim, devamında 
polinomunun, Q(x)= yazdıktan sonra Nesneler seçeneğinden Q nesnesini seçelim, 
 
devamında bölüm polinomu yazdıktan sonra Nesneler seçeneğinden (boş kutu) seçelim 
ve bu kutunun içine tıklayıp öğe(l,1) yazalım, sonra ve kalan yazdıktan sonra Nesneler 
seçeneğinden (boş kutu) seçelim ve bu kutunun içine tıklayıp öğe(l,2) yazalım. 
İstersek alt satıra da Polinom bölme eşitliğini daha net görüntülemek için; 

ifadesini de yazabiliriz.  
(kutucuklar içine,yukarıda anlatıldığı gibi nesneleri yazdık) 

 
 
Metin özelliklerinden metin büyüklüğünü orta ve biçimini de koyu yaptığımızda aşağıdaki 
görüntüyle karşılaşırız. 
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Not: Cebir Penceresindeki P(x) ve Q(x) polinomlarını istediğimiz gibi değiştirerek, sonuçların 
yansımalarını anında aşağıdaki gibi görüntüleyebiliriz.  
 
Örneğin P(x)=x^9-11 ve Q(x)=x^3-4x+5 olarak değiştirdiğimizde sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
Nasıl güzel olmadı mı?  
 

 
 
ÇarpanlarınaAyır(<Polinom>)  
<Polinom> polinomununu çarpanlara ayırmaya yarar. 
 
Çarpanlar( <Polinom> )  
<Polinom> polinomununu çarpanlarına ayırıp çarpanları bir listeye aktarmaya yarar. 
 
Çarpanlar( <Sayı> )  
<Sayı> pozitif doğal sayısını çarpanlarına ayırıp çarpanları bir listeye aktarmaya yarar. 
 
Çöz( <Denklem> )  
Denklemin çözüm kümesini bulup bir listeye aktarmaya yarar. 
 
Çözümler( <Denklem> )  
Denklemin çözüm kümesini bulup bir listeye aktarmaya yarar. 
 
Örnek: 

a) x
4
  -7x

2
  +12=0 

b) tan 3x + 1 = cos 2x 

c) x
2
  =2

x
   denklemlerinin çözüm kümelerini bulalım. 

 
Çözüm: 
a) Giriş: satırına Çöz(x^4-7x^2+12=0) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Cebir penceresinde görünen çözüm listesi aşağıdaki gibi olur. 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 136 

 
 
b) Giriş: satırına Çöz(tan(3x)+1=cos(2x)) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Cebir penceresinde görünen çözüm listesi aşağıdaki gibi olur. 

 
 
c) Giriş: satırına Çöz(x^2=2^x) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Cebir penceresinde görünen çözüm listesi aşağıdaki gibi olur. 

 
 
-Aaaaaa! Bu ne yaaaa? Geogebra kafayı mı yedi ne? Böyle çözüm mü olur? … 
-Dur, dur telaşlanma! Geogebranın vardır bir bildiği.  
Madem çözüm listesi l2, biz de listenin elemanlarını tek tek yazdıralım, belki abuk sabuk görünen 
LambertW vs. li ifadelerden  anlamlı sayılar elde ederiz. 
Giriş: satırına öğe(l2,1) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Aaa, Aaaaaaa! Bak ne geldi? 
m:x= -0.77 yani köklerden biri -0.77 imiş. 
 
Aynı şekilde devam edelim; Giriş: satırına öğe(l2,2) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
n:x= 2 yani köklerden ikincisi 2 imiş. 
 
Hadi bi daha; Giriş: satırına öğe(l2,3) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
p:x= 4 yani köklerden üçüncüsü ve sonuncusu 4 müş. 
 

Not: 1) x
4
  -7x

2
  +12=0 denklemini bir de Çözümler(x^4-7x^2+12=0) komutuyla yapalım. 

Arada nasıl bir nüans var görelim.  İşte Cebir penceresindeki görüntü: 

 
Görüldüğü gibi buradaki sonuçlar ondalık reel sayı biçiminde. 
 
Not: 2) tan(3x)+1=cos(2x) denklemini de Çözümler(tan(3x)+1)=cos(2x) ) komutuyla 
yapalım. Arada nasıl bir nüans var görelim. İşte Cebir penceresindeki görüntü: 
 

 
 
Artık siz karar verin, denklem çözümü için hangisini kullanacağınıza… 
Benden bu kadar… 
 
ÇubukGrafik( <Nokta Listesi> )  



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 137 

Noktalardan oluşan listenin her elemanına karşılık gelen ordinat (y ) değeri uzunlukta düşey 
çizgi grafikleri oluşturmaya yarar. 
 
ÇubukGrafik( <Nokta Listesi>, <Mantıksal Yatay> ) )  
Noktalardan oluşan listenin her elemanına karşılık gelen apsis (x ) değeri uzunlukta yatay çizgi 
grafikleri oluşturmaya yarar. 
 
ÇubukGrafik( <x-koordinat Listesi>, <y-koordinat Listesi> )  
<x-koordinat Listesi> listesinin her bir elemanına, <y-koordinat Listesi> nin eşleştiği elemanına 
karşılık gelen noktanın ordinat (y ) değeri uzunlukta düşey çizgi grafikleri oluşturmaya yarar. 
 
ÇubukGrafik( <x-koordinat Listesi>, <y-koordinat Listesi>, <Mantıksal Yatay> ) 
Şayet <Mantıksal Yatay> değerine true yazarsak yatay, false yazarsak düşey çizgi grafikleri 
oluşturmaya yarar. 
 
 
Örnek:  
a) 5 tane nokta tanımlayarak l adlı bir listeye atayalım. 
l listesinin çubuk grafiğini çizdirelim. 
 
b) Bu noktaların x (apsis) lerini gösteren çubuk grafiğini çizdirelim. 
 
c) apsisler adlı listeye çubuk grafiğimizin apsislerini, ordinatlar adlı listeye de çubuk 
grafiğimizin ordinatlarını atayalım. Bu iki veri listesini kullanarak her noktaya karşılık gelen 
apsis ve ordinat uzunluklarını gösteren bir çubuk grafik çizelim. 
 
Daha sonra apsis çizgilerini kesikli, ordinat çizgilerini de daha kalın ve kırmızı renkli 
olarak düzenleyelim. 
 
Çözüm:  
a) Giriş: satırına mesela A noktası için A=(1,5) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Ardından aşağıdakine benzer tanımlamaları yapalım: B=(2,7) , C=(3,2) , D=(5,-2) ve 
E=(7,7) olsun.  
Sonra Giriş: satırına l={A,B,C,D,E} yazıp (Enter) tuşuna basarak bu 
noktaları l adlı listeye atayalım.  
Artık çubuk grafiğimizi çizdirebiliriz.Nasıl mı? 
Giriş: satırına ÇubukGrafik( l ) yazıp (Enter) tuşuna basarak.  
İşte bu kadar! Grafiğimiz aşağıdaki gibi olacaktır. 
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b)  
Giriş: satırına ÇubukGrafik( l, true ) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda aşağıdaki grafikle 
karşılaşırız. 
 
 
 
 

 
 
c)  
Giriş: satırına apsisler={1,2,3,5,7} yazıp (Enter) tuşuna basalım.  
Tekrar Giriş: satırına ordinatlar={5,7,2,-2,7} yazıp (Enter) tuşuna basalım.  
Son olarak Giriş: satırına ÇubukGrafik( apsisler, ordinatlar, false ) yazıp (Enter) tuşuna 
basalım.  
Böylece sadece düşey çizgi grafiği oluşur.  
 
Ardından Giriş: satırına ÇubukGrafik( apsisler, ordinatlar,true ) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Böylece iki grafik üst üste gelerek hem yatay hem de düşey grafik oluşur.  
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Yatay grafiğe, farenin sağ tuş/Özellikler/Stil sekmesinden, grafiği kesik kesik yapabiliriz.  
 
Benzer biçimde düşey grafiğe, farenin sağ tuş/Özellikler/Stil sekmesinden, grafiği daha kalın 
ve Renk sekmesinden de rengini kırmızı yapabiliriz. 
 
İşte bu düzenlemeleri yaptığımızda grafik aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 
 
 
 
Sütun Grafikleri ve Uygulamalı Örnekler: 
 
SütunGrafiği( <Veri Listesi>, <Frekans Listesi> ) 
 
Örneğin; 
Giriş: satırından, apsisler={1,2,3,5,7} , ordinatlar={5,7,2,-2,7} listelerini oluşturup, sonra 
da Giriş: satırına SütunGrafiği( apsisler,ordinatlar ) (Enter) tuşuna bastığımızda aşağıdaki 
grafik görünür. 
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SütunGrafiği( <Ham Veri Listesi>, <Çubukların Genişliği>, <Dikey Ölçek Faktörü 
(isteğe bağlı)> ) 
 
Örneğin; 
Giriş: satırına SütunGrafiği( {1, 3,5,-2,3,3,7},1.5 ) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
aşağıdaki grafik görünür. 
 

 
 
SütunGrafiği( <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri>, <Yükseklikler Listesi> ) 
 
Örneğin; 
Giriş: satırına SütunGrafiği( -2, 7, {9,8,7,1,0,5,3,3,8,9,1}) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda aşağıdaki grafik görünür. 
 

 
 
SütunGrafiği( <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri>, <İfade>, <Değişken>, <Sayıdan>, 
<Sayıya> ) 
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Örneğin; Giriş: satırına SütunGrafiği( 1, 7,2*n-1,n,0,6) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda aşağıdaki grafik görünür. 
 

 
 
SütunGrafiği( <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri>, <İfade>, <Değişken>, <Sayıdan>, 
<Sayıya>, <Adım Genişliği> ) 
 
Örneğin; Giriş: satırına SütunGrafiği( 1,10,a^2/10,a,3,12) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda aşağıdaki grafik görünür. 
 
Not: Bu örnekte adım genişliği verilmediğinden varsayılan olarak 1 alınmıştır. 
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Örneğin; Giriş: satırına SütunGrafiği( 1,10,a^2/10,a,3,12,2) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda aşağıdaki grafik görünür. 
Not: Bu örnekte adım genişliği olarak 2 alınmıştır. 
 

 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına SütunGrafiği( 1,10,a^2/10,a,3,12,0.5) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda aşağıdaki grafik görünür. 
 
Not: Bu örnekte adım genişliği olarak 0.5 alınmıştır. 
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DikdörtgenToplam( <Fonksiyon>, <Başlangıç x-Değeri>, <Bitiş x-Değeri>, 
<Dikdörtgen Sayısı>, <Dikdörtgen başlangıç pozisyonu> ) 
 
<Fonksiyon> ile belirli eğriye <Başlangıç x-Değeri> ile <Bitiş x-Değeri> ne kadar 
<Dikdörtgen Sayısı> tane dikdörtgeni <Dikdörtgen başlangıç pozisyonu> ndan 
itibaren çizer ve dikdörtgenlerin alanlarının cebirsel toplamını bulmaya yarar. 
 
Örnek: f(x) = x sin(x) fonksiyonunun grafiğine x=0 dan x=2. ye kadar, 30 tane 
dikdörtgenin grafiğini çizdirip toplam alanı bulduran komutu yazalım. 
 
Çözüm:  
Giriş: satırına DikdörtgenToplam(x*sin(x), 0, 2., 30, 0) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda aşağıdaki grafik görünür. 
 

 
 
 
Not: 
Görüldüğü gibi dikdörtgenlerin toplam alanını cebirsel değeri a = -6.26 değeri 
görünüyor. 
Şayet gerçek toplam alanı bulmak istersek f(x) fonksiyonunu abs(x*sin(x)) 
biçiminde yazmalıyız.  
Buna göre komutu DikdörtgenToplam(abs(x*sin(x)), 0, 2π, 30, 0) yazdığımızda sonuç aşağıdaki 
gibi olacaktır.  
Toplam alanın da 12.52 birim kare olduğunu görebiliriz. 
 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 144 

Örnek:  

f(x) =
1

x
2
  + 1

  fonksiyonunun grafiği ile sınırlı x=0 dan x=10 a kadar olan 

dikdörtgenlerin toplam alanını bulmak istiyoruz. Dikdörtgenlerin sayısını n değişkenine 
bağlı olarak değiştirerek her n değeri için toplam alanı ekranda raporlayan ggb dosyası 
oluşturalım. 
 
Çözüm: Önce n (dikdörtgen sayısı için) sürgüsü oluşturalım. Bunun için Sürgü aracını 
seçelim ekranın uygun bir yerine tıklayalım. Gelen sürgü iletişim penceresinde sürgü adını 
n olarak değiştirelim, minimum değeri 1 maksimum değeri (mesela) 500 artış miktarını da 
1 yapalım.  
 
Sonra Giriş: satırına DikdörtgenToplam(1/(x^2+1), 0, 10, n, 0) (Enter) tuşuna 
basalım. Metin aracını seçip ekranın uygun bir yerine (mesela sürgünün hemen alt 
tarafına) tıklayalım.Gelen metin penceresinde Dikdörtgen sayısı: yazdıktan sonra 
Nesneler seçeneğini tıklayıp n nesnesini seçelim. Benzer biçimde alt satıra geçip Alanlar 
toplamı: yazdıktan sonra Nesneler seçeneğini tıklayıp (DikdörtgenToplam değişkeninin 
adı mesela c olduğunu farzedelim ) c nesnesini seçelim. Sonra Tamam onayını 
tıklayalım.Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra (örneğin n sürgü değerini 20 yaptığımızı 
varsayalım) aşağıdakine benzer grafik görünür. Artık sürgü değerinin her değiştirildiğinde, 
hem grafik, hem de alan değeri değişecektir; n değeri arttıkça ve azaldıkça alan değerinin 
nasıl değiştiğini gözlemleyebiliriz. 
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Sayı Dizileri ve Uygulamalı Örnekler: 
 
Dizi( <Bitiş Değeri> ) 
1 den <Bitiş Değeri> ne kadar birer artarak giden bir dizi oluşturmaya yarar. 
 
Dizi( <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri> ) 
<Başlangıç Değeri> nden <Bitiş Değeri> ne kadar birer artarak giden bir dizi 
oluşturmaya yarar. 
 
Dizi( <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri>, <Artış> ) 
<Başlangıç Değeri> nden <Bitiş Değeri> ne kadar <Artış> miktarı kadar artarak giden 
bir dizi oluşturmaya yarar. 
 
Dizi( <İfade>, <Değişken>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri> ) 
Değişkeni <Değişken> olan diziyi, <İfade> kuralı gereğince <Başlangıç Değeri> nden 
<Bitiş Değeri> ne kadar 1 er arttırarak giden bir dizi oluşturmaya yarar. 
 
Dizi( <İfade>, <Değişken>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri>, <Artış> ) 
Değişkeni <Değişken> olan diziyi, <İfade> kuralı gereğince <Başlangıç Değeri> nden 
<Bitiş Değeri> ne kadar <Artış> miktarı kadar arttırarak giden bir dizi oluşturmaya yarar. 
 
Not: <Artış> negatif bir sayı olursa dizi azalan bir dizi olur. 
 
Örneğin;  
1 den 77 ye kadar doğal sayılardan oluşan a adlı diziyi oluşturmak için Giriş: 
satırına a=dizi(77) yazarız, 
 
Örneğin;  
7 den 77 ye kadar doğal sayılardan oluşan b adlı diziyi oluşturmak için Giriş: 
satırına b=dizi(7,77) yazarız, 
 
Örneğin;  
7 den 777 ye kadar tek doğal sayılardan oluşan c adlı diziyi oluşturmak için 
Giriş: satırına c=dizi(7,77,2) yazarız. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına d=dizi(99,-11,-5) yazdığımızda, 99 dan itibaren 5 er azalarak -11 
e kadar giden azalan d adlı bir dizi oluşturmuş oluruz. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına e=dizi(6*n-1,n,1,100) yazdığımızda, kuralı “n sayısının 6 
katından 1 eksik” olan (veya 6 ya bölümünden 5 kalanını veren) diziyi n=1 den n=100 
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e kadar olan e adlı bir dizi oluşturmuş oluruz. 
 
Örnek:  
1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını dizi ve toplam komutlarını kullanarak bulalım. 
 
Çözüm:  
Giriş: satırına d=dizi(1,100) yazıp (Enter) tuşuna basalım.  
Ardından t=toplam(d) (veya sadece toplam(d) ) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda, Cebir 
penceresinde t=5050 görüntüsünden toplamın 5050 olduğunu anlarız. 
 
Not:  
Giriş: satırına t=toplam(dizi(1,100)) yazıp (Enter) tuşuna basarak ta aynı sonuca ulaşabiliriz. 
 
Örnek: 
2

6  = 
1
12 + 

1
22 + 

1
32 + 

1
42 +…  seri eşitliğinden faydalanarak, serinin ilk 1000 terim toplamı 

yardımıyla  sayısının yaklaşık değerini bulalım. 
 
Çözüm: Giriş: satırına t=toplam(dizi(1/n^2,n,1,1000)) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Ardından tekrar Giriş: satırına p=(6*t)^0.5 yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
penceresinde p=3.14064 değerini görürüz. 
 
 
Döndür( <Nesne>, <Açı> ) 
Bir nesneyi orijin noktası etrafında <Açı> kadar döndürmeye yarar. 
 
Döndür( <Nesne>, <Açı>, <Nokta> ) 
Bir nesneyi belirtilen nokta etrafında <Açı> kadar döndürmeye yarar. 
 
DöndürMetin( <Metin>, <Açı> ) 
<Metin> nesnesini <Açı> ölçüsü kadar döndürmeye yarar. 
 
Örnek: f(x)=x^2 parabolünün grafiğini çizdirelim. 
a) f parabol nesnesinin Orijin etrafında 45 dönmesiyle oluşan g nesnesini, 
b) f parabol nesnesinin (2,0) noktası etrafında ters yönde 45 dönmesiyle oluşan h nesnesini, 
c) metin3 adlı metin nesnesini Orijin etrafında 60 dönmesiyle oluşan metin nesnesini 
bulduran komutları yazalım ve sonuçları görüntüleyelim. 
 
Çözüm: 
Öncelikle Giriş: satırına f(x)=x^2 yazıp (Enter) tuşuna basarak f parabolünün grafiğini 
çizdirelim. 
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a) Giriş: satırına g=Döndür(f, 45°) yazıp (Enter) tuşuna basarız, 
b) Giriş: satırına h=Döndür(f, -45°,(2,0)) yazıp (Enter) tuşuna basarız, 
c) Giriş: satırına döndürmetin(metin3,60°) yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
Ekrandaki görüntü aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 
 
 
 
DÖNGÜLER VE UYGULAMALARI: 
 
Döngü( <Fonksiyon>, <Başlangıç Değeri>, <Döngü Sayısı> ) 
<Fonksiyon> kuralını <Başlangıç Değeri> nden itibaren <Döngü Sayısı> kadar 
tekrarlar. 
 
DöngüListesi( <Fonksiyon>, <Başlangıç Değeri>, <Döngü Sayısı> ) 
<Fonksiyon> kuralını <Başlangıç Değeri> nden itibaren <Döngü Sayısı> kadar 
tekrarlayıp çıkan elemanları (sayısal değerleri) bir listeye aktarmaya yarar. 
 
Toplam( <Liste> ) 
<Liste> deki tüm elemanlar toplamını bulmaya yarar. 
 
Toplam( <Liste>, <Öğe Sayısı> ) 
<Liste> deki elemanlardan <Öğe Sayısı> kadarının toplamını bulmaya yarar. 
 
Toplam( <İfade>, <Değişken>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri> ) 
<İfade> deyi <Değişken> in <Başlangıç Değeri> nden <Bitiş Değeri> ne kadar olan 
toplamını bulmaya yarar. 
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Çarpım( <Liste> ) 
<Liste> deki tüm elemanlar çarpımını bulmaya yarar. 
 
Çarpım( <Liste>, < Öğe Sayısı > ) 
<Liste> deki elemanlardan <Öğe Sayısı> kadarının çarpımını bulmaya yarar. 
 
Çarpım( <İfade>, <Değişken>, <Başlangıç Değeri>, <Bitiş Değeri> ) 
<İfade> deyi <Değişken> in <Başlangıç Değeri> nden <Bitiş Değeri> ne kadar olan 
çarpımını bulmaya yarar. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına Döngü(x^2+1, 1, 3) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
penceresinde a=26 gibi bir değer görürüz. 
 
Çünkü 12 +1=2 (1. adım), 22  +1=5 (2. adım), 52+1=26 (3. adım) olur. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına l=DöngüListesi(x+1, 1, 9) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
Cebir penceresinde l={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} (1 den 10 a kadar olan doğal sayılar) listesini 
görürüz. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına l1=DöngüListesi(x+1, 1, 9) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
Cebir penceresinde l1={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} (1 den 10 a kadar olan doğal sayılar 
listesini görürüz. 
Ardından Giriş: satırına l2=l1^2 yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir penceresinde 
l2={1,4,9,16,25,36,49,64,81,100} (1 den 10 a kadar olan doğal sayıların 
karelerinden oluşan) listeyi görürüz. 
 
Örnek: 
a) 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını; önce 1 den 100 e kadar doğal sayıların 
bulunduğu l adlı sayı listesini oluşturalım, sonra bu listenin toplamını hesaplama yoluyla  bulalım. 
 
b) 7 den 77 ye kadar sayıların toplamı için de l adlı sayı listesinin elemanlarını kullanarak bulalım. 
 
c) 1453 ten 2023 e kadar olan doğal sayıların toplamını sadece toplam komutunu 
kullanarak tek adımda bulalım. 
 
d) 29 faktöryeli (1 den 29 a kadar sayıların çarpımını) sadece çarpım komutunu 
kullanarak tek adımda bulalım. 
 
e) 1.2.3+2.3.4+3.4.5+…+99.100.101 toplamının sadece toplam komutunu kullanarak tek 
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adımda bulalım. 
 
Çözüm: 
a) Giriş: satırına l=DöngüListesi(x+1, 1, 99) yazıp (Enter) tuşuna basarak 1 den 100 e 
kadar olan doğal sayılar listesini oluşturalım.  
Ardından da Giriş: satırına t=Toplam(l) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir penceresinde 
t=5050 sonucunu görürüz. 
 
b) Giriş: satırına t7den77ye=Toplam(l,77)-Toplam(l,6) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda Cebir penceresinde t7den77ye=2982 sonucunu görürüz. 
 
c) Giriş: satırına t1453den2023e=Toplam(n,n,1453,2023) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda Cebir penceresinde t1453den2023e =992398 sonucunu görürüz. 
 
d) Giriş: satırına fak29=Çarpım(n,n,1,29) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
penceresinde sonucunu görürüz. 
 
e) Giriş: satırına t=toplam(k*(k+1)*(k+2),k,1,99) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir 
penceresinde sonucunu görürüz. 
 
DüşeyMetin(<metin>)  
<metin> nesnesini Başlangıç noktasından itibaren “düşey” olarak konumlandırır. 
 
DüşeyMetin(<metin>,<nokta>)  
<metin> nesnesini <nokta> noktasından itibaren “düşey” olarak konumlandırır. 
 
Eğer( <Koşul>, <Doğruysa> ) 
<Koşul> <Doğruysa> yapılacak işlemler gerçekleşir. 
 
Eğer( <Koşul>, <Doğruysa>, <Doğru Değilse> )  
<Koşul> <Doğruysa> yapılacak işlemler,  <Doğru Değilse> yapılacak işlemler gerçekleşir. 
 
Örnek: 
Tanımlanan a sayısal değerinin durumunu  negatif, pozitif ve sıfır ifadelerini, bir metin nesnesi 
yardımıyla ile belirtelim. 
Çözüm: 
Giriş: satırında a=7 yazıp (Entrer) tuşuna basarak a  sayısını oluşturalım. 
Metin aracı ile yeni bir metin nesnesi oluşturalım.  
 
Nesneler-(boş kutu) seçeneğinden gelen kutuya;  
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Eğer(a > 0, "Sayı pozitif", Eğer(a < 0, "sayı negatif", "Sayı sıfır!"))     Tamam seçeneğine 
basalım. 
 

            
İşte hepsi bu kadar!  
Artık denemeler yapabiliriz.   
 
Örneğin Giriş: satırından a=99 girersek, metin penceresinde Sayı pozitif, a=-35.73 girersek, 
metin penceresinde sayı negatif, a=0 girersek, metin penceresinde Sayı sıfır görülecektir. 
 
Not: a sayısal değerini sürgü nesnesine dönüştürererek (mesela -10 dan 20 ye kadar) sürgüyü 
sağ tuş-Canlandır seçeneğini tıklarsak, aralıktaki sayıların durumuna göre negatif, sıfır ve 
pozitif durumlarını izleyebiliriz. 
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GirdiAlanı: Sayısal bir değişkene değer girmeye yarar. 
 
GirdiAlanı(<Bağlı-olduğu-sayısal-değişken>) 
 
 
Örnek: a  sayısal değerine Girdi Alanı kullanarak değer girildiğinde,Mesela a=3 girildiğinde 

“ a=3 sayısının  karesi a
2
 =9, karekökü de a =1.73 sayısıdır.” gibi bir görüntüyü (Metin 

Alanı) kullanarak görüntüleyen bir ggb dosyası yazalım. 
 
Çözüm: 
Önce Giriş: satırında a sayısal değişkenine, mesela a=0 değerini  atayarak tanımlayalım. 
 
Sonra da Giriş: satırında GirdiAlanı(a) yazarak girdi alanını tanımlayalım. 
 
Sonra Metin Aracı ile ekranın uygun bir yerine tıklayarak gelen metin alanına aşağıdaki ifadeleri 
girelim: 
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Not: “a=” yazdıktan sonra; Nesneler seçeneğine tıklayarak a nesnesini seçelim. 

Sonra “sayısının karesi 
2
 = “ yazdıktan sonra Nesneler seçeneğine tuklayarak (boş kutu)  

nesnesini seçelim. Bu kutuya  a^2 yazalım. Daha sonra “karekökü de a=” yazdıktan sonra 
Nesneler seçeneğine tıklayarak (boş kutu) nesnesini seçelim. Bu kutuya  a^(1/2) yazalım. 
 
a nın değeri şu anda 0 olduğundan ekranda ; 

“a=0 sayısının  karesi a
2
 =0, karekökü de a =0 sayısıdır.” 

 
Örneğin Girdi alanına 16 değerini girersek; 

a=16 sayısının  karesi a
2
 =256, karekökü de a =4 sayısıdır.” ifadesi görünür. 
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Not 1: İstersek girdi alanının başlığını GirdiAlanı1 başlığını, farenin  sağ tuşuna basarak gelen 
etkileşim penceresinden a= olarak değiştirebiliriz. Aynı zamanda girdi alanının (varsayılan 20 
birim olan ) uzunluğunu mesela 10 birim olarak değiştirebiliriz. 
Metin nesnesini sağ tuş tıklayarak gerekli yazı boyutunu, rengini, yazı sitilini vs. değiştirebiliriz. 
Aynı zamanda Grafik ekranın koordinat eksenlerini ve ızgarayı görünmez hale getirebiliriz. 
 
Bu düzenlemeleri yaptığımızda aşağıdaki gibi bir görüntüyle karşılaşırız. 
 

 
 

Not 2: Girdi alanını Giriş: satırından GirdiAlanı(a) komutuyla inşa etmek yerine; Girdi Kutusu 

nesnesini seçerek te yapabiliriz.  
 
 
Nerden Çıktı Bu Kaplumbağa  
 
Kaplumbağa()  
Grafik ekranın (0,0) orijin noktasında bir kaplumbağa konumlanmasını sağlar. 
 
Örnek: 
Giriş: satırına k1=Kaplumbağa() yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda Cebir Penceresinde  
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Adı k1, değeri null (hiçbirşey) anlamında olan bir kaplumbağa orijin noktasında arz-ı endam 
eder:) 
 

 
 
Kaplumbağaİleri(<Kaplumbağa-adı>,<Kaç-birim-ilerleyecek>) 
Belirlenen kaplumbağanının (bulunduğu yönde), belirlenen birim kadar ileri doğru hareket 
etmesini sağlar. 
 
Örnek: k1 adlı kaplumbağa nesnesini 3 birim ilerlemesini sağlayan komutu yazalım. 
 
Çözüm:  
Giriş: satırına k1=Kaplumbağa() yazıp (Enter) tuşuna basarak  k1 adlı kaplumbağa nesnesini 
orijin noktasında oluşturalım. 
 
Sonra yine  Giriş: satırına Kaplumbağaİleri(k1,3) yazıp (Enter) tuşuna basalım. Ardından giriş 
çubuğunun hemen üsttarafındaki oynat (play) resmine tıkladığımızda, kaplumbağamızın  3 birim 
ilerlediğini görürüz. 
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KaplumbağaGeri(<Kaplumbağa-adı>,<Kaç-birim-gerileyecek>) 
Belirlenen kaplumbağanının (bulunduğu yönün zıt yönünde)  belirlenen birim kadar geri-geri 
hareket etmesini sağlar. 
 
Örnek: Daha önceden oluşturulan k1 adlı kaplumbağa nesnesini 5 birim geri-geri gitmesini  
sağlayan komutu yazalım. 
 
Çözüm:  
Giriş: satırına KaplumbağaGeri(k1,5) yazıp (Enter) tuşuna basalım. Ardından giriş çubuğunun 
hemen üsttarafındaki oynat (play) resmine tıkladığımızda, kaplumbağamızın  5 birim gerilediğini 
görürüz. 
 
Not: Aynı işi Kaplumbağaİleri(k1,-5) komutuyla da yapabiliriz. 
 

 
 
 
KaplumbağaSağ(<Kaplumbağa-adı>,<Sağa-doğru-kaç-birim-dönecek>) 
Belirlenen kaplumbağanının bulunduğu yönden sağa doğru kaç birim açı ile döneceğini belirler. 
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Örnek: Daha önceden oluşturulan k1 adlı kaplumbağa nesnesini bir önceki konumunda sağa doğru 
60° dönmesini sağlayan komutu yazalım. 
 
Çözüm: 
Giriş: satırına KaplumbağaSağ(k1,60°) yazıp (Enter) tuşuna basalım. Ardından giriş çubuğunun 
hemen üsttarafındaki oynat (play) resmine tıkladığımızda, kaplumbağamızın   60° sağa doğru 
döndüğünü görürüz. 
 
Not: Aynı işi KaplumbağaSağ(k1,/3) komutuyla da (açı değerini radyan cinsinden girerek te)  
yapabiliriz. 
 

 
 
KaplumbağaSol(<Kaplumbağa-adı>,<Sola-doğru-kaç-birim-dönecek>) 
Belirlenen kaplumbağanının bulunduğu yönden sola doğru kaç birim açı ile döneceğini belirler. 
 
Örnek: Daha önceden oluşturulan k1 adlı kaplumbağa nesnesini, bulunduğu yönde 5 birim 
yürütelim. Sonra sola doğru 120° döndürerek tekrar 5 birim daha ilerletelim. 
Böylece kaplumbağanın izlediği geometrik şekil ne oldu acaba? 
 
Çözüm: 
Giriş: satırına Kaplumbağaİleri(k1,5) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Sonra  KaplumbağaSol(k1,120°) yazıp (Enter) tuşuna basalım, kaplumbağamızın   120° sola 
doğru döndüğünü görürüz. Giriş: satırına Kaplumbağaİleri(k1,5) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
kaplumbağamızın   5 birim ilerlediğini görürüz. Böylece kaplumbağamız bir kenar uzunluğu 5 
birim olan eşkenar üçgen çizmiş olmaz mı? 
 
 
Not: KaplumbağaSol(k1,120°)  yerine KaplumbağaSağ(k1,-120°) komutunu da yazabiliriz. 
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KareyeTamamla(<İkinci-derece-polinom>) 
 

Girilen İkinci-derece-polinomu a(x-r)
2
 +k biçimine getirmeye yarar. 

 
Örnek: Giriş: satırına KareyeTamamla(x^2-18x+79) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir 

Penceresinde  görüntüsüyle karşılaşırız. 
 
 
KarmaşıkKök(<Polinom>) 
Girilen Polinom un köklerini a+bi formunda karmaşık sayılar olarak verir.  
 
Örnek: Giriş: satırına KarmaşıkKök(x^3+1) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir Penceresinde  
 

görüntüsüyle karşılaşırız. 
 
Katsayılar( <Polinom> ) 
Girilen Polinom un katsayılarını Cebir Penceresinde liste olarak verir.  
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Örnek: Giriş: satırına Katsayılar(x^3-2x^4+3x+7-5x^2) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir 
Penceresinde  

 görüntüsüyle karşılaşırız. 
 
KesirliGösterim(<sayı>) veya KesirliGösterim(<nokta>)  
 
Girilen sayının (veya bir noktanın koordinatlarını) kesirli sayı biçiminde görünümünü metin 
nesnesinde gösterir. 
 
Örneğin; Giriş: satırına KesirliGösterim(3.16)  yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir Penceresinde  
 

 görüntüsüyle karşılaşırız. 
 
 
Örneğin; Giriş: satırına KesirliGösterim(A)  yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir Penceresinde ve 
grafik ekranda  
 

 görüntüsüyle karşılaşırız. 
 
KesiştirYol(<doğru>,<çokgen>) veya KesiştirYol(<çokgen1>,<çokgen2>) 
Girilen doğru nesnesi ile çokgen nesnesinin  (veya çokgen1ile çokgen2 nesnesinin ) kesişim 
kümesinin grafiğini verir. 
 
Örnek: Aşağıda görülen, ü1 adlı ABC üçgen nesnesi ile çokg1 adlı kare nesnesinin kesişim 
kümesinin grafiğini bulalım. 
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Çözüm:  
Giriş: satırına KesiştirYol(ü1,çokg1)  yazıp (Enter) a bastığımızda grafik ekranda aşağıdaki 
grafiği görürüz. 

 
 
 
KısmiKesirler(<fonksiyon>) 
Girilen rasyonel  fonksiyonun basit kesirler toplamı olarak verir.  
 
Örnek: Giriş: satırına KısmiKesirler(1/(x^2+x-12)) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir 

Penceresinde  görüntüsüyle karşılaşırız. 
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Kök(<fonksiyon>) 
Girilen   fonksiyonun (f(x)=0 denklemini sağlayan x değerlerini) köklerini verir.  
 
Örnek: Giriş: satırına Kök(x^3-x) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir Penceresi ve grafik 
ekranında aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız. 
 

 
 
Kökler(<fonksiyon>,<başlangıç-değeri>,<bitiş-değeri>) 
 
Girilen   fonksiyonun (f(x)=0 denklemini sağlayan x değerlerini) başlangıç-değerinden ,bitiş-
değerine kadar köklerini verir.  
 
Örnek: Giriş: satırına Kökler(sin(2*x),- π , π ) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir Penceresi 
ve grafik ekranında aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız. 
 
 

 
 
KöküGösterim(<Nokta>) veya KöküGösterim(<Sayı>)  
Girilen   bir noktanın koordinatlarından biri veya ikisi kareköklü tanımlanmış (veya bir sayı 
kareköklü tanımlanmış)  ise köklü gösterimi bir metin dosyasında gösterir  
 
Örnek: Giriş: satırına A=(3^0.5,-8^(1/2)) yazıp (Enter) a basalım. 
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Sonra tekrardan KöklüGösterim(A) yazıp (Enter) a bastığımızda grafik ekranında aşağıdaki 
görüntüyle karşılaşırız. 
 

 
 
 
Kutupsal( <Nokta>, <Konik> ) veya Kutupsal( <Doğru>, <Konik> ) 
 
 
 
Kutupsal( <Nokta>, <Konik> )  
Girilen   bir noktanın, konik (elips, hiperbol, parabol, çember) nesnesine göre tanımlı kutup 
doğrusunu bulmaya yarar. 
 
Kutupsal( <Doğru>, <Konik> )   
Girilen   bir kutup doğrusu ve konik (elips, hiperbol, parabol, çember) nesnesine karşılık 
gelen  kutup noktasını  bulmaya yarar. 
 
Not: Bir konik (elips, hiperbol, parabol, çember) eğrisine, düzlemin bir P gibi noktadan çizilen 
PT, PT’ teğetlerinin değme noktaları T, T’ ise P noktasına kutup noktası, TT’ doğrusuna da kutup 
doğrusu denir. 
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Örnek:  
Önce grafik ekranda Hiperbol aracı ile c adlı bir hiperbol çizelim ve düzlemin bir P noktasını 
işaretleyelim. 
Giriş: satırına Kutupsal(P,c)  yazıp (Enter) a bastığımızda grafik ekranında aşağıdaki görüntüyle 
karşılaşırız. 
 

 
 
 
Örnek:  
Önce grafik ekranda Parabol  aracı ile p adlı bir parabol ve düzlemin bir d doğrusunu çizelim. 
d kutup doğrusuna karşılık gelen kutup noktasını bulalım. 
 
Çözüm: 
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Giriş: satırına Kutupsal(d,p)  yazıp (Enter) a bastığımızda grafik ekranında, d kutup doğrusuna 
karşılık gelen Q kutup  noktasını veren aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız. 
 

 
 
 
 
Kübik(<Nokta>, <Nokta>, <Nokta>, <Sayı> ) 
 
Düzlemde, girilen    üç nokta ve sayıya karşılık gelen  kübik eğrisini çizmeye yarar. 
 
Not: ax3+by3+cxy2+dx2y+ex2+fy2+gx+hy+k=0 (a,b,c,d,e,f,g,h,k sabit reel katsayı) biçimindeki 
denklemlere kübik denir. 
 
Örneğin; Giriş: satırına x^3 - 3y^3 + x y^2 + 2x^2 y - 5x^2 + y^2 - 33x + 4y - 7 = 0 
yazıp (Enter) a bastığımızda grafik ekranında denkleme karşılık gelen grafik ile karşılaşırız. 
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Örnek: Grafik ekranda rastgele üç tane A, B, C noktası işaretleyelim. 
Sonra ekranın uygun bir yerine sayısal olan bir sürgü yerleştirelim. 
Sürgünün adını n ve değer aralığını 1 den 15 e kadar olmasını düzenleyelim. 
 
Sonra da  Giriş: satırına Kübik(A, B, C, n)  yazıp (Enter) a bastığımızda grafik ekranında n nin 
sayısal değerine karşılık gelen kübik denklem grafiklerini gözlemleyebiliriz. 
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Limit( <Fonksiyon>, <Değer> ) 
Bir Fonksiyonun değişkeninin Değer değeri için limitini verir. 
 

Örnek:  
lim
x1 

x3-1
x-1   limitini bulduran komutu yazalım ve sonucu bulduralım. 

 
Çözüm:  
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Giriş: satırına Limit((x^3-1)/(x-1), 1 ) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir penceresinde 

sonucu   biçiminde gözlemleyebiliriz. 
 

Yani  
lim
x1 

x3-1
x-1  =3 imiş. 

 

Örnek:  
lim
x0 

5x2-x+2023
x2-1   l limit değerini bulduran komutu yazalım ve sonucu bulduralım 

 
Giriş: satırına l=Limit( (5*x^2-x+2023)/(x^2-1), ∞) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir 
penceresinde l=5 değerini görürüz. 
 
LimitSağdan( <Fonksiyon>, <Değer> ) veya LimitSağdan( <Fonksiyon>, <Değer> ) 
 
LimitSağdan( <Fonksiyon>, <Değer> ) komutu bir Fonksiyonun değişkeninin Değer değeri için 
“sağdan limitini” verir. 
 
LimitSoldan( <Fonksiyon>, <Değer> ) komutu bir Fonksiyonun değişkeninin Değer değeri için 
“soldan limitini” verir. 
 
 

Örnek:  
lim
x2- 

|x3-8|
x-2   limitini bulduran komutu yazalım ve sonucu bulduralım. 

 
Çözüm: Giriş: satırına lsol=LimitSoldan( (abs(x^3-8)/(x-2), 2) yazıp (Enter) a bastığımızda 
Cebir penceresinde lsol=-12 değerini görürüz. 
 

Örnek:  
lim
x2+ 

|x3-8|
x-2   limitini bulduran komutu yazalım ve sonucu bulduralım. 

 
Çözüm: Giriş: satırına lsag=LimitSoldan( (abs(x^3-8)/(x-2), 2) yazıp (Enter) a bastığımızda 
Cebir penceresinde lsag=12 değerini görürüz. 
 
nBk(<Sayı1>,<Sayı2>)  
Sayı1 sayısının Sayı2 li kombinasyonunu hesaplamaya yarar. 
 
Örnek: 5 in 2 li kombinasyonunu bulduralım. 
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Çözüm: Giriş: satırına nBk(5,2) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir penceresinde a=10 gibi bir 
sonuç buluruz. 
 
NoktaÇarpım( <Vektör>, <Vektör> )  
İki vektörün Skaler Çarpımını (İç Çarpımı) bulmaya yarar. 
 
VektörelÇarpım( <Vektör>, <Vektör> ) 
Üç boyutlu uzayda, iki vektörün Vektörel  Çarpımını bulmaya yarar. 
 
Örnek: Giriş: satırından  u=(-2,1,1) yazıp (Enter) a basalım ve v=(1,0,1) yazıp (Enter) a 

basalım. Böylece Cebir penceresinde u ve v vektörlerinin oluştuğunu görürüz. 
 Bu iki vektörün Skaler (İç Çarpım) ile Vektörel  çarpımlarını bulduralım. 
 
Örnek: Giriş: satırına nc=NoktaÇarpım( u, v ) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir 

penceresinde  gibi bir sonuç görürüz. 
 
Giriş: satırına b= VektörelÇarpım( u, v ) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir 

penceresinde  gibi bir sonuç görürüz. 
 
Grafik ekranda da aşağıdaki görüntüyü elde ederiz. 
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NoktadaşMı( <Doğru>, <Doğru>, <Doğru> ) 
Üç doğrunun aynı noktada kesişip kesişmediğni denetlemeye yarar. 
Aynı noktada kesişiyorsa true, kesişmiyorsa false değerini döndürür. 
 
Not: Girilen parametrelerin her biri doğru nesnesi olabileceği gibi, bazıları doğru parçası veya 
ışın olabilir. 
 
Örnek: Aşağıda verilen şekilde f doğru parçası, g ışını ve h doğru nesnesi verilmiştir. Bu üç 
nesnenin aynı noktada kesişme (noktadaş olup olmadığını) durumunu araştıralım. 

 
Çözüm:  
Giriş: satırına NoktadaşMı( f, g, h )  yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir 
penceresinde  gibi bir sonuç görürüz.  
Bunun da anlamı bu üç nesne bir noktada kesişiyor yani noktadaşmış. 
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Noktaİçinde( <Bölge> ) 
Tanımlı kapalı bir <Bölge> nesnesinin içinde gezici bir nokta oluşturmaya yarar. 
 
Örnek: Çokgen aracı ile oluşturulan d1 adlı dörtgenin iç bölgesinde gezici bir nokta oluşturalım. 
 
Çözüm: Çokgen aracı ile bir dörtgen oluşturalım, adını dortgen olarak değiştirelim. 

 
 
Giriş: satırına Noktaİçinde(dortgen)  yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda aşağıdaki görüntü 
elde edilir. 

 
Böylece dörtgen nesnesinde O gibi bir nokta oluşur. Denemek amacıyla bu noktayı fare ile 
gezdirdiğimizde sadece iç bölge ve kenarlar üzerinde gezdirebildiğimizi dış bölgeye 
çıkarılamadığını gözlemleriz.  
 
Ötele( <Nesne>, <Vektör> )  
Bir <Nesne> yi bir <Vektör> boyunca ötelemeye yarar. 
 
Ötele( <Vektör>, <Başlangıç Noktası> ) 
Bir <Vektör> nesnesinin başlangıç noktasını,  <Başlangıç Noktası> na  ötelemeye yarar. 
 
 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 170 

Örneğin; hazırlık amacıyla  Giriş: satırına u=(-2,4)  yazıp (Enter) a basarak u vektörünü ve 
Düzgün Çokgen aracıyla bir adı çokg1 olan ABCD karesi çizelim. 
(Aşağıda soldakişekil)  
 
Giriş: satırına Ötele(çokg1,u )  yazıp (Enter) a bastığımızda aşağıda sağdaki şekil oluşur. 
 
 

              
 
 
Giriş: satırına Ötele(u,(2,-6))  yazıp (Enter) a bastığımızda aşağıda sağdaki şekilde görülen v 
vektörü  oluşur. 
 

               
 
 
 
ParalelMi( <Doğru>, <Doğru> ) 
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Grafik ekranda tanımlı iki doğrunun paralel olup olmadığını denetlemeye yarar. 
Doğrular paralelse true, kesişmiyorsa false değerini döndürür. 
 
ParametrikTürev( <Eğri> ) 
Parametrik olarak tanımlı bir eğrinin türevini verir. 
 
Örnek:  
Giriş: satırına e=Eğri(5sin(t), 2cos(t), t, -π, π)    yazıp (Enter) a basarak e adlı eğriyi (elips) 
oluşturalım. 
 

 
Ardından Giriş: satırına e’= ParametrikTürev(e)    yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir 
Penceresinde (kırmızı renkli) e’ denklemi ve ekranda da grafiğini görebiliriz. 
 
 

 
Pay( <Sayı> )  
Rasyonel bir sayının payını verir. 
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Pay( <Fonksiyon> ) 
Rasyonel bir fonksiyonun payını verir. 
 
Payda( <Sayı> )  
Rasyonel bir sayının paydasını verir. 
 
Payda( <Fonksiyon> ) 
Rasyonel bir fonksiyonun paydasını verir. 
 
 
Örneğin; Giriş: satırına f(x)=(x^4-1)/(x*sin(x)) yazıp (Enter) a basarak  Cebir f(x) 
fonksiyonunu tanımlayalım. 
Ardından Giriş: satırına  Pay(f) yazıp (Enter) a basalım. 
Daha sonra da   Payda(f) yazıp (Enter) a basalım.  
Böylece Cebir penceresinde aşağıdaki görüntüler oluşur. 

 
 
 Örneğin; Giriş: satırına Pay(13/5) yazıp (Enter) a basalım. 
Daha sonra da   Payda(13/5) yazıp (Enter) a basalım.  
Böylece Cebir penceresinde aşağıdaki iki görüntü oluşur. 

 
 
Örneğin; Giriş: satırına c=Pay(1.75)+Payda(1.75) yazıp (Enter) a basalım. 
Böylece Cebir penceresinde görüntüsü oluşur. Neden böyle acaba? 
 

Çünkü;  1.75 = 
175
100 bunu sadeleştirirsek; 1.75 = 

175
100 = 

7
4  basit kesrini elde ederiz. 

Buradan da pay+payda = 11 olur.  
 
Polinom( <Polinom-fonksiyonu> ) 
Denklemi girilen Polinom-fonksiyonun grafiğini çizmeye yarar. 
 
Polinom( <Nokta Listesi> ) 
Nokta Listesi ile belirli polinomun denklemini bulmaya ve grafiğini çizmeye yarar. 
 
Örneğin; Giriş: satırına f(x)=-x^3+4x yazıp (Enter) a basalım. 
Böylece Cebir penceresinde  ve grafik ekranında aşağıdaki görüntü oluşur. 
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Örneğin; Grafik ekranında rastgele A, B, C gibi 3 nokta işaretleyelim. 
Ardından Giriş: satırına Polinom({A,B,C})  yazıp (Enter) a basalım. 
Böylece Cebir penceresinde  ve grafik ekranında aşağıdaki görüntü oluşur. 

 
 
Not: Noktaları önce l gibi bir listeye aktarıp komutu,  Polinom(l) gibi de kullanabiliriz. 
 
Örneğin; Grafik ekranında rastgele A, B, C, D gibi 4 nokta işaretleyelim. 
Ardından Giriş: satırına l={A,B,C,D} komutuyla 4 noktayı l listesine aktaralım. 
Sonra da Giriş: satırına Polinom(l)  yazıp (Enter) a basalım. 
Böylece Cebir penceresinde  ve grafik ekranında aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur. 
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RastgeleArasında( <Minimum Tam sayı>, <Maksimum Tam sayı> ) 
 
Belirlenen Minimum Tam sayı ile Maksimum Tam sayı arasında, (zamana göre değişen) bir sayı 
üretmeye yarar. 
 
Örneğin, Giriş: satırına  RastgeleArasında(0,100) yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir 
penceresinde  gibi bir görüntü oluşur. 
 
Örnek: Grafik ekranında aşağıdaki gibi bir ABC üçgeni çizelim. A köşesinin koordinatlarından 
apsisini rastgele olarak  [-5,10] aralığında, ordinatını da  rastgele olarak  [0,10] aralığında 
değiştiren komutu yazalım. 
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Çözüm:  
Giriş: satırına  AyarlaKoordinat(A, RastgeleArasında(-5, 10), RastgeleArasında(0,10)) 
yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde  ve grafik ekranda aşağıdakine benzer bir 
görüntüyle karşılaşırız. 
 
 

 
 
Not 1:  
Rastgele  tam sayı yerine, reel  sayı üretmek istersek bunu Round() komutuyla yaparız. 
Bu komutu çalıştırdığımızda (örneğin Giriş: satırına  Random()  yazıp (Enter) a bastığımızda  
Cebir penceresinde  (0, 1) aralığında mesela gibi bir sayıyla karşışırız. 
 
Not 2:  
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Örneğin Giriş: satırına  rs=100*Random()  yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde  (0, 
100) aralığında mesela gibi bir sayıyla karşışırız. 
 
Not 3:  
Örneğin Giriş: satırına  rs=-5+round(15*Random())  yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir 
penceresinde  (-5, 10) aralığında mesela gibi bir sayıyla karşışırız. 
 
Not 4:  
Genel anlamda (m, n) aralığında bir reel sayı üretmek istiyorsak; m+(n-m)*Random()  
(m, n) aralığında bir tam sayı üretmek istiyorsak; m+round((n-m)*Random()) komutunu 
kullanabiliriz. 
 
Not 5:  
m+round((n-m)*Random()) komutu ile RastgeleArasında(m,n) arasında bir fark yoktur. 
 
RastgeleÖğe( <Liste> )  
Belirlenen Liste elemanlarından rastgele birini seçmeye yarar. 
 
 
Örneğin; 
Giriş: satırına  l={1,2,3,4,5}  yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde l adlı listenin 
oluştuğunu görürüz. 
Sonra  Giriş: satırına  RastgeleÖğe(l)yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde  mesela 
m=6  görürüz, yani rastgele olarak listedeki 6 elemanı seçilmiştir. 
 
 
 
RastgelePolinom( <Derece>, <Katsayılar için minimum>, <Katsayılar için maksimum> ) 
Derece ile belirlenmiş, katsayılarını Katsayılar için minimum ile Katsayılar için maksimum 
arasında rastgele seçerek bir polinom oluşturmaya yarar. 
 
Örneğin; 
Giriş: satırına  p=RastgelePolinom[3, -2,7] yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde  
 

polinomunun oluştuğunu görürüz. 
 
Sadeleştir( <Fonksiyon> ) 
Fonksiyon ile tanımlı rasyonel bir fonksiyonunun sadeleşmiş biçimini verir. 
 
Sadeleştir( <Sayı> ) 
Sayı ile tanımlı bir sayının sadeleşmiş biçimini bir metin nesnesinde verir. 
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Örneğin; 
Giriş: satırına  Sadeleştir((x³ - 1) / (x - 1))   yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir 
penceresinde sonucu görülür. 
 
Giriş: satırına  Sadeleştir(350/64) yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde 

sonucu görülür. 
 
Giriş: satırına  Sadeleştir(1.556) yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde 

sonucu görülür. 
 
MetindenUniCode(<Karakter> ) 
Karaktere karşılıkgelen Evrensel Kod sayısını verir. 
 
UniCodedanHarfe(<Evrensel Kod>) 
Evrensel Kod sayısına  karşılıkgelen Karakteri verir. 
 
Örneğin; 
Giriş: satırına  MetindenUniCode("A" )    yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde 

sonucu görülür; buradan A harfinin kod numarası 65 imiş. 
 
Giriş: satırına  MetindenUniCode("Ç" )    yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde 

sonucu görülür; buradan Ç harfinin kod numarası 199 imiş. 
 
Giriş: satırına  UniCodedanHarfe(67) yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde 

sonucu görülür; buradan 67 kod sayısına karşılık gelen karakter C karakteri imiş. 
 
Giriş: satırına  UniCodedanHarfe(126) yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde 

sonucu görülür; buradan 126 kod sayısına karşılık gelen karakter ~ karakteri 
imiş. 
 
Giriş: satırına  UniCodedanHarfe(1000) yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde 

sonucu görülür. 
 
Giriş: satırına  UniCodedanHarfe(10000) yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde 

( Bilmem ne dilinde bir sembol) sonucu görülür. 
 
Giriş: satırına  UniCodedanHarfe(1234567) yazıp (Enter) a bastığımızda  Cebir penceresinde 

(Çince bir harf) sonucu görülür. 
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Not:  
Adı “Universal” ve “Code” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşan  Unicode (Evrensel 
Kod)  her bir karakter ve sembolleri benzersiz bir sayı yardımıyla oluşturmak için 
geliştirilen bir metin standartıdır.  
 
Unicode’un geliştirilmesinin ardında yatan temel sebep, 1980’li yıllarda   ASCII, (American 
Standart Code, for Information Interchange) karakter kodlamasının daha gelişmiş ve daha 
genel bir sürümünün oluşturulabilmesidir. 
 
ASCII karakterler sadece İngilizce üzerinde etkili olurken, Unicode tamamen evrenseldir. 
Unicode’un farklı sürümleri sayesinde İbranice ve Arapça gibi kompleks diller başta olmak 
üzere Çince gibi karmaşık diller kolayca dijital ortamlara aktarılabilmektedir. Yalnızca diller 
değil, Unicode kodlaması sayesinde karmaşık semboller ve karakterler kolayca meydana 
getirilebilirler. 
 
 
 
SesÇal( <Ses Dosyasının Adresi> ) 
Ses Dosyasının Adresi bilinen ses dosyasını çalmaya yarar. 
 
Örneğin; 
Giriş: satırına  SesÇal("C:\Users\IdeaPad\Music\Azerin - Çırpınırdı Karadeniz.mp3")   yazıp 
(Enter) a bastığımızda  ilgili ses dosyası çalınır. 
 
Sırala(<Liste>) 
Liste ile belirlenmiş sayısal veya metin değerlerini sıralayıp sıralanmış listeyi verir. 
 
Örneğin; 
Giriş: satırına  önce liste={99,-1,88,13,-77}   yazıp (Enter) a basarak liste adlı sayı listesini 
oluşturalım.  

Ardından Sırala(liste) yazıp (Enter) a basarsak Cebir Penceresinde  
hem liste listesi ve de sıralanmış l1 listesi görülür. 
 
Örneğin; 
Giriş: satırına  önce liste1={"Ali","Veli","Sana","Bana","Şey","Ğ","Ü"} yazıp (Enter) a basarak 
liste1 adlı metin  listesini oluşturalım.  
Ardından Sırala(liste1) yazıp (Enter) a basarsak Cebir Penceresinde 
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hem liste1 listesi ve de sıralanmış l2 listesi görülür. 
 
Sil( <Nesne> ) 
Var olan Nesneyi ve nesneye bağımlı nesneleri silmeye yarar. 
 
Örneğin; 
Çokgen aracıyla (aşağıda görülen) bir ABC üçgeni çizelim. 

 
 
 
Ardından Giriş: satırına Sil(A) yazıp (Enter) a basarsak Cebir Penceresinde ve grafik ekranında 
aşağıdaki görüntü oluşur. 
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Görüldüğü gibi A nokta nesnesi ve ona  bağımlı nesneler (üçgenin kenarları ve üçgen bölgesi) 
silinmiş. 
 
 
 
 
 
Son( <Liste> ) 
Listenin son elemanını (öğe) bulmaya yarar. 
  
Son( <Metin> ) 
Bir Metinin son elemanını (öğe) bulmaya yarar  
 
Son( <Liste>, <Öğe Sayısı> ) 
Listenin Öğe Sayısı (sondan kaçıncı olduğu) girilen  elemanını (öğe) bulmaya yarar. 
 
Son( <Metin>, <Öğe Sayısı> ) 
Bir Metinin Öğe Sayısı (sondan kaçıncı olduğu) girilen  elemanını (öğe) bulmaya yarar. 
 
İlk( <Liste> ) 
Listenin ilk elemanını (öğe) bulmaya yarar. 
 
İlk( <Metin> ) 
Bir Metinin ilk elemanını (öğe) bulmaya yarar  
 
İlk( <Liste>, <Öğe Sayısı> ) 
Listenin Öğe Sayısı (baştan kaçıncı olduğu) girilen  elemanını (öğe) bulmaya yarar. 
 
İlk( <Metin>, <Öğe Sayısı> ) 
Bir Metinin Öğe Sayısı (baştan kaçıncı olduğu) girilen  elemanını (öğe) bulmaya yarar. 
 
Örneğin; 
Giriş: satırına  önce atasozu=” Baka baka öğrenilse kediler kasap olurdu”   yazıp (Enter) a 
basarak atasozu adlı metin nesnesini oluşturalım.  
Ardından atasozu1={"Baka", " baka", " öğrenilse", " kediler", " kasap", "olurdu"} yazıp 
(Enter) a basarak atasozu1 adlı liste nesnesini oluşturalım.  
 
Giriş: satırına  Son(atasozu) yazıp (Enter) a basarsak, Cebir Penceresinde “u”,  
Son(atasozu1) yazıp (Enter) a basarsak, Cebir Penceresinde “olurdu”,  
Son(atasozu,3) yazıp (Enter) a basarsak, Cebir Penceresinde “rdu”,  
Son(atasozu1,3) yazıp (Enter) a basarsak, Cebir Penceresinde {" kediler", " kasap", "olurdu"}, 
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İlk(atasozu) yazıp (Enter) a basarsak, Cebir Penceresinde “B”,  
İlk(atasozu1) yazıp (Enter) a basarsak, Cebir Penceresinde “Baka”,  
İlk(atasozu,3) yazıp (Enter) a basarsak, Cebir Penceresinde “Bak”,  
İlk(atasozu1,3) yazıp (Enter) a basarsak, Cebir Penceresinde {"Baka", " baka", " öğrenilse"} 
değerleri görülür. 
 
 
SonsuzKoni( <Nokta>, <Vektör>, <Açı> ) 
Tepe noktası Nokta, tepeden geçen ekseni Vektöre paralelel ve açıklığı  Açı kadar olan  
Koni Yüzeyini çizmeye yarar. 
 
SonsuzKoni( <Nokta1>, <Nokta2>, <Açı> ) 
Tepe noktası Nokta1, tepeden geçen ekseni Nokta1-Nokta2 doğrusu ve açıklığı  Açı kadar olan  
Koni Yüzeyini çizmeye yarar. 
 
SonsuzKoni( <Nokta>, <Doğru>, <Açı> ) 
Tepe noktası Nokta, tepeden geçen ekseni Doğruya paralel ve açıklığı  Açı kadar olan  
Koni Yüzeyini çizmeye yarar. 
 
Örnek: Önce 3 Boyutlu (3 D ) Grafik ekranında  A, B noktaları,u vektörü ve f adlı CD gibi bir 
doğru çizelim. 
 
Giriş: satırına  SonsuzKoni( A, u, 20o)  yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki gibi bir görüntü 
oluşur. 

 
 
 
Giriş: satırına  SonsuzKoni( A, B, 30o)  yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki gibi bir görüntü 
oluşur. 
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Giriş: satırına  SonsuzKoni( A, f, 30o)  yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki gibi bir görüntü 
oluşur. 
 

 
 
SonsuzSilindir( <Doğru>, <Yarıçap> ) 
Ekseni Doğru nesnesine paralel ve Yarıçap uzunluğu verilen dairesel silindir yüzeyini çizmeye 
yarar. 
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SonsuzSilindir( <Nokta>, <Vektör>, <Yarıçap> ) 
Ekseni, Noktadan Vektöre çizilen doğru ve Yarıçap uzunluğu verilen dairesel silindir yüzeyini 
çizmeye yarar. 
 
SonsuzSilindir( <Nokta1>, <Nokta2>, <Yarıçap> ) 
Ekseni, Nokta1’i Nokta2’ye birleştiren doğru ve Yarıçap uzunluğu verilen dairesel silindir 
yüzeyini çizmeye yarar. 
 
Örnek: Önce 3 Boyutlu (3 D ) Grafik ekranında  A, B noktaları,u vektörü ve f adlı bir doğru 
çizelim. 
 
Giriş: satırına  SonsuzSilindir( f, 3 ) yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur. 
 
 

 
 
 
 
Giriş: satırına  SonsuzSilindir( A, u, 3 ) yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki gibi bir görüntü 
oluşur. 
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Giriş: satırına  SonsuzSilindir( A, B, 3 ) yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki gibi bir görüntü 
oluşur. 
 

 
 
SürekliKesirler( <Sayı> ) 
Girilen bir reel sayının  sürekli kesirler biçiminde yazılışını verir. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına  SürekliKesirler( 3.35) yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur. 
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Tabanına( <Sayı>, <Taban> ) 
Onluk tabanında girilen Sayıyı, verilen Tabana dönüştürür. 
 
Tabanından( <Sayı>, <Taban> ) 
Taban tabanında girilen Sayıyı, onluk tabandaki değerine dönüştürür. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına  Tabanına( 26, 2) yazıp (Enter) a basarsak ekranda 11010 sonucu görünür. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına  Tabanına( 13.75, 4) yazıp (Enter) a basarsak ekranda 31.30 sonucu görünür. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına  Tabanından( 103, 7) yazıp (Enter) a basarsak ekranda 52 sonucu görünür. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına  Tabanından( 125.5,8) yazıp (Enter) a basarsak ekranda 85.63 sonucu görünür. 
 
TaylorPolinomu( <Fonksiyon>, <x-Değeri>, <Derece Sayı> ) 
 
Bir f(x) Fonksiyonunu x-Değeri (mesela a ) için Taylor açılımının Derece Sayı kadarını bulmaya 
yarar. 
 
Not 1:  
Bir “f(x) fonksiyonunun x=a için Taylor açılımı” demek f(x) fonksiyonunu “(x-a) nın 
kuvvetlerinin  toplamı” cinsinden yazmak demektir. 
 
Not 2:  
Bir f(x) fonksiyonunun x=0 özel durumu için Taylor açılımı, yani f(x) fonksiyonunu “x in 
kuvvetlerinin  toplamı”na  Mac Lauren açılımı denir. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına  TaylorPolinomu( 12x^5-6x^2+10,1, 3 )  yazıp (Enter) a basarsak Cebir 

Penceresinde  sonucu görünür. 
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Şayet Giriş: satırına  TaylorPolinomu( 12x^5-6x^2+10,1, 5 )  yazıp (Enter) a basarsak Cebir 
Penceresinde  

sonucu 
görünür. 
 
Örneğin;  
Giriş: satırına  TaylorPolinomu( 6(x-3)^5-8(x+2)^3+120,-2, 5 )  yazıp (Enter) a basarsak 
Cebir Penceresinde  

 
sonucu görünür. 
 
Örneğin;  
6(x-3)^5-8(x+2)^3+120 fonksiyonunu x in kuvvetleri cinsinden buldurmak (yani Mac Lauren 
açılımı) istersek;  
Giriş: satırına  TaylorPolinomu( 6(x-3)^5-8(x+2)^3+120,0, 5 ) 
  yazıp (Enter) a basarsak Cebir Penceresinde  

 
sonucu görünür. 
 
Örneğin sin(x) fonksiyonunun Mac Lauren açılımının (ki açılımda sonsuz terim vardır) ilk x in 
20. kuvvetine kadar olan toplamı buldurmak istersek;  
Giriş: satırına  TaylorPolinomu( sin(x),0,20 ) 
  yazıp (Enter) a basarsak Cebir Penceresinde  

 sonucu görünür. 
 
Örneğin cos(x) fonksiyonunun Mac Lauren açılımının (ki açılımda sonsuz terim vardır) ilk x in 
20. kuvvetine kadar olan toplamı buldurmak istersek;  
Giriş: satırına  TaylorPolinomu( cos(x),0,20 )   yazıp (Enter) a basarsak Cebir Penceresinde  

 sonucu görünür. 
 
Teğet( <Nokta>, <Konik> ) 
Girilen Noktadan, belirlenen Konik nesnesine çizilen teğet(ler)i bulmaya yarar. 
 
Teğet( <Nokta>, <Fonksiyon> ) 
Girilen Noktadan, belirlenen Fonksiyonun grafiğine Nokta apsisli noktasından çizilen teğeti 
bulmaya yarar. 
 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 187 

 
Teğet( <Eğri üzerinde Nokta>, <Eğri> ) 
Girilen Eğri üzerinde Noktadan, belirlenen Eğri nesnesine çizilen teğeti bulmaya yarar. 
 
Teğet( <x-Değeri>, <Fonksiyon> ) 
Girilen Fonksiyon grafiğinin, apsis değeri (x-Değeri) verilen noktasından çizilen teğeti bulmaya 
yarar.  
 
Teğet( <Doğru>, <Konik> ) 
Girilen  Konik grafiğine, belirlenen Doğruya paralel çizilen teğetleri bulmaya yarar.  
 
Teğet( <Konik1>, <Konik2> ) 
Girilen  Konik1 ve Konik2 nesnelerinin grafiklerine aynı anda çizile(bile)n teğetleri bulmaya 
yarar.  
 
Örnek: 
Grafik ekranda bir c adlı bir çember ile bir A noktası alalım. Sonra da A noktasından çembere 
çizilen teğetleri bulduran komutu yazalım. 
 
Çözüm: 
Grafik ekranda bir çember (ÇemberAracı ile)  çizdirelim ve A noktası alalım. 
Ardından  Giriş: satırına  Teğet(A,c)   yazıp (Enter) a basarsak Cebir Penceresinde  aşğıdaki 
gibi bir grafik görürüz. 
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Örnek: 
Grafik ekranda bir f adlı bir fonksiyon ile bir A noktası alalım. Sonra da A noktasından f nin 
grafiğine çizilen teğeti bulduran komutu yazalım. 
 
 
Çözüm: 
Giriş: satırına (mesela f(x)=x^3-4x ) yazarak f fonksiyonunun grafiğini çizdirelim  ve A noktası 
alalım. 
Ardından  Giriş: satırına  Teğet(A,f)   yazıp (Enter) a basarsak  aşağıdaki gibi bir grafik 
görürüz. 
 

l 
 
 
 
Örnek: 
Grafik ekranda bir e adlı  Eğri(2*sin(t), t*cos(t), t, - π ,  π ) denklemiyle  ile tanımlı eğrinin  
grafiği üzerinde bir A noktası alalım. Sonra da A noktasından e nin grafiğine çizilen teğeti 
bulduran komutu yazalım. 
 
 
Çözüm: 
Giriş: satırına e=Eğri(2*sin(t), t*cos(t), t, - π ,  π )  yazarak f fonksiyonunun grafiğini 
çizdirelim  ve A noktası alalım. 
Sonra da Teğet( A, e ) yazıp  (Enter) a basarsak  aşağıdaki gibi bir grafik görürüz. 
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Örnek: Aşağıda e elipsi ile d doğrusunun grafikleri verilmiştir. Doğruya paralel olan teğetleri 
çizdiren komutu yazalım. 

 
 
Çözüm: 
Giriş: Satırına Teğet( d, e ) yazıp  (Enter) a basarsak  aşağıdaki gibi bir grafik görürüz. 
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Örnek: Aşağıda e elipsi ile c çemberinin grafikleri verilmiştir. Her ikisine de aynı anda teğet 
olan tüm doğruları çizdiren komutu yazalım. 
 

 
 
Çözüm: 
Giriş: Satırına Teğet( c, e ) yazıp  (Enter) a basarsak  aşağıdaki gibi bir grafik görürüz. 
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Tekrarla( <Sayı>, <Komut1>, <Komut2>... ) 
Komut1, Komut2... betikleme komutlarını Sayı defa tekrarlamaya yarar. 
 
Örnek: 
Giriş: Satırına n=0 yazıp  (Enter) a basalım, ardından tekrar top=0 yazıp  (Enter) a basalım. 
Sonra da Tekrarla(1000, AyarlaDeğer(n, n+1), AyarlaDeğer(top,top+n) ) (Enter) a basrsak 
ne olur? 
 
Çözüm: 
n sayısal nesnesi 1 den itibaren 1000 e kadar aldığı değerleri top sayısal nesnesinde toplayarak, 
1 den 1000 e kadar sayıların toplamını buldurur. Sonuç olarak Cebir Penceresinde n=1000 ve 
top=500500 sayısal değerleri görülür. 
 
 
Türev( <Fonksiyon> ) 
Bir Fonksiyonun türev fonksiyonunu bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
Giriş: Satırına f(x)=x^3-x^2/2-3*x+2  yazıp  (Enter) a basalım. 
Ardından Türev(f) yazıp  (Enter) a bastığımızda  aşağıdaki görüntü ile karşışırız. 
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Türev( <Eğri> ) 
Denklemi verilen Eğrinin türev eğri denklemini bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
Giriş: Satırına e=Eğri(cos(t),t*sin(t),t,-, ) yazıp  (Enter) a basalım. 
Ardından Türev(e) yazıp  (Enter) a bastığımızda  aşağıdaki görüntü ile karşışırız. 
 
 

 
 
Türev( <Fonksiyon>, <Sayı> ) 
Bir Fonksiyonun Sayı türev fonksiyonunu bulmaya yarar. 
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Giriş: Satırına f(x)=x^3-x^2/2-3*x+2  yazıp  (Enter) a basalım. 
Ardından Türev(f,2) yazıp  (Enter) a bastığımızda  aşağıdaki görüntü ile karşışırız. 
 

 
Türev( <Eğri>, <Sayı> ) 
Bir Eğrinin Sayı mertebeden türev eğrisinin denklemini bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
Giriş: Satırına a=Eğri((t+1)/t,t^3,t,-2,3 ) yazıp  (Enter) a basalım. 
Ardından Türev(a,2) yazıp  (Enter) a bastığımızda  aşağıdaki görüntü ile karşışırız. 
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UçNokta( < Fonksiyon > ) 
Girilen Fonksiyonun en geniş tanım kümesindeki tüm “yerel ekstremum” değerlerine karşılık 
gelen noktaları bulmaya yarar. 
 
UçNokta( <Fonksiyon>, <Başlangıç x-Değeri>, <Bitiş x-Değeri> ) 
Girilen Fonksiyonun Başlangıç x-Değeri ile Bitiş x-Değeri aralığındaki  tüm “yerel ekstremum” 
değerlerine karşılık gelen noktaları bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
Giriş: Satırına p(x)=x^3-4x yazıp  (Enter) a basalım. 
Ardından  UçNokta(p(x)) veya UçNokta(p) yazıp  (Enter) a basarsak ekranda aşağıdaki 
görüntüyle karşılaşırız. 
 

 
 
Örnek: 
Giriş: Satırına p(x)=x^3-4x yazıp  (Enter) a basalım. 
Ardından  UçNokta(p,0,5) yazıp  (Enter) a basarsak ekranda aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız. 
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Örnek: 
Giriş: Satırına q(x)=x*sin(x) yazıp  (Enter) a basalım. 
Ardından  UçNokta(q) yazıp  (Enter) a basarsak ekranda aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız. 
 
 
 

 
 
Örnek: 
Giriş: Satırına q(x)=x*sin(x) yazıp  (Enter) a basalım. 
Ardından  UçNokta(r,-3π ,5 π ) yazıp  (Enter) a basarsak ekranda aşağıdaki görüntüyle 
karşılaşırız. 
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Uzaklaştır( <Ölçek Faktörü> ) 
Grafik ekrandaki görüntüyü (orijin noktasına göre)  Ölçek Faktörü değeri kadar uzaklaştırmaya 
(zoom yapmaya) yarar. 
 
Not 1: Şayet ekrana daha uzaktan bakmak istersek, Ölçek Faktörünü 1 den daha büyük, 
daha yakından bakmak istersek, Ölçek Faktörünü 1 den daha küçük bir değer girmeliyiz.  
 
Not 2: Şayet ekran ölçek faktörünü n girip değiştirdikten sonra tekrar önceki durumuna 
dönmek için ölçek faktörünü 1/n girmeliyiz.  
 
Uzaklaştır( <Ölçek Faktörü>, <Merkez Nokta> ) 
Grafik ekrandaki görüntüyü Merkez Nokta noktasına göre Ölçek Faktörü değeri kadar 
uzaklaştırmaya (zoom yapmaya) yarar. 
 
 
Örnek: 
a) (x - 3)² = 1+sin(50x) denkleminin kaç tane kökü olduğunu incelemek için ekranı (3,0) 
noktasına göre önce 2 Ölçek Faktörü kadar , sonra (3,-1) noktasına göre 3 Ölçek Faktörü 
kadar yaklaşalım grafiği inceleyelim.  
 
b) Ekran görünümünü ilk durumuna getiren komutu yazalım.  
 
Çözüm:  
a) Önce f(x)= (x - 3)²-1 ve g(x)=sin(50x) fonksiyonlarının grafiklerini Giriş: Satırına 
f(x)=(x-3)^2-1  yazıp  (Enter) a basalım, ardından yine Giriş: Satırına g(x)=sin(50x) yazıp  
(Enter) a basalım. 
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Böylece aşağıdaki görüntü oluşur: 
 

 
 
Giriş: Satırına Uzaklaştır( 1/2, (3,0) ) yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki görüntü oluşur. 
 

 
 
Giriş: Satırına Uzaklaştır( 1/3, (3,-1) ) yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki görüntü oluşur. 
 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 198 

 
 
b) Giriş: Satırına Uzaklaştır( 6, (3,0) ) yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki görüntü oluşur. 
 

 
 
Uzaklık( <Nokta>, <Nesne> ) 
Belirlenen Noktanın, Nesneye ait olan noktalardan en yakın noktasının uzaklığını bulmaya yarar. 
 
Uzaklık( <Doğru1>, <Doğru2> ) 
Verilen  Doğru1 ile  Doğru2 üzerinde bulunan noktalardan birbirine en yakın olan ikisi arasındaki 
uzaklığı bulmaya yarar. 
 
 
Uzaklık( <Düzlem1>, <Düzlem2> ) 
3 boyutlu uzayda verilen  Düzlem1 ile  Düzlem2 üzerinde bulunan noktalardan birbirine en yakın 
olan ikisi arasındaki uzaklığı bulmaya yarar. 
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Örnek: 
Düzlem Grafik ekranda ü1 adlı ABC üçgeni nesnesi ile bir D noktası alalım. 
Nesnelerin konumu şekilde görüldüğü gibi olsun. 
a) D noktasının ü1 üçgen nesnesine olan uzaklığı bulduran komutu yazalım. 
b) D noktasının ü1 üçgeninin a kenarına olan uzaklığı bulduran komutu yazalım. 
c) D noktasının ü1 üçgeninin b kenarına olan uzaklığı bulduran komutu yazalım. 
d) D noktasının ü1 üçgeninin c kenarına olan uzaklığı bulduran komutu yazalım. 
 
Çözüm: 
a) Giriş: Satırına Uzaklık(D,ü1) yazıp (Enter) a basmalıyız. 
b) Giriş: Satırına Uzaklık(D,a) yazıp (Enter) a basmalıyız. 
c) Giriş: Satırına Uzaklık(D,b) yazıp (Enter) a basmalıyız. 
d) Giriş: Satırına Uzaklık(D,c) yazıp (Enter) a basmalıyız. 
 
Not: Bu dört değeri aynı anda ekranda görmek istersek; önce ABC Metin aracını seçerek, 
ekranın uygun bir yerine tıklarız. Metin nesnesine görünmesi gereken komut metnini 
Uzaklık(D,ü1)= yazıp Nesneler-(boş kutu) seçeneğine tıklayarak Uzaklık(D,ü1) yazıp (Tamam)   
Düğmesine tıkladığımızda ekranda; Uzaklık(D,ü1)=1.79 gibi birdeğer buluruz ki, nesnelerden 
birinin konumunu değiştirdiğimizde uzaklık değerinin değiştiğini gözlemleyebiliriz. 
 
Benzer biçimde D noktasının üçgenin a, b, c kenarlarına uzaklık değerlerini bulduran komutları 
da yazarsak aşağıdaki görünüme benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
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Örnek: 
Düzlem Grafik ekranda f adlı BC oğrusu, A dan geçen f ye paralel olan g  doğrusu ve h adlı AC 
doğrusu  alalım. 
Nesnelerin konumu şekilde görüldüğü gibi olsun. 
a) f ve g  doğruları arasındaki uzaklığı bulduran komutu yazalım. 
b) A noktasının f doğrusuna olan uzaklığı bulduran komutu yazalım. 
c) f ve h  doğruları arasındaki uzaklığı bulduran komutu yazalım. 
 
Çözüm: Bu dört değeri aynı anda ekranda görmek isteyelim. 
Önce ABC Metin aracını seçerek, ekranın uygun bir yerine tıklarız.  
 
a) Metin nesnesine görünmesi gereken komut metnini Uzaklık(f,g)= yazıp Nesneler-(boş kutu) 
seçeneğine tıklayarak Uzaklık(f,g) yazalım.  
 
b) Alt satıra geçerek Uzaklık(A,f)= yazıp Nesneler-(boş kutu) seçeneğine tıklayarak 
Uzaklık(A,f) yazalım.  
 
c) Alt satıra geçerek Uzaklık(f,h)= yazıp Nesneler-(boş kutu) seçeneğine tıklayarak 
Uzaklık(f,h) yazalım ve  (Tamam)  düğmesine tıklayalım.  
İsteğe bağlı olarak ayrıca Metin nesnesine sağ tıklayıp Özellikler seçeneğinden, yazının 
büyüklüğü, rengi, biçimi gibi değerleri düzenleyip  (Tamam) düğmesine tıkladığımızda ekranda 
aşağıdaki görünüme benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
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Örnek: 
Uzay Grafik ekranında,  denklemi x-y+3z=6 ve adı duzlem1 olan, denklemi x+y-z=4 ve adı 
duzlem2 olan ve denklemi x-y+3z=-2 ve adı duzlem3 olan düzlemlerin grafiklerini çizdirelim. 
 
a) Kesişen  duzlem1 ve duzlem2  düzlemleri  arasındaki uzaklığı bulduran komutu yazalım. 
b) Paralel olan duzlem1 ve duzlem3  düzlemleri  arasındaki uzaklığı bulduran komutu yazalım. 
 
Çözüm: Bu iki değeri aynı anda ekranda görmek isteyelim. 
Önce ABC Metin aracını seçerek, ekranın uygun bir yerine tıklarız.  
 
a) Metin nesnesine görünmesi gereken komut metnini Uzaklık(duzlem1,duzlem2)= yazıp 
Nesneler-(boş kutu) seçeneğine tıklayarak Uzaklık(duzlem1,duzlem2) yazalım.  
 
b) Alt satıra geçerek Uzaklık(duzlem1,duzlem3)= yazıp Nesneler-(boş kutu) seçeneğine 
tıklayarak Uzaklık(duzlem1,duzlem3) yazalım ve  (Tamam)  düğmesine tıklayalım.  
 
İsteğe bağlı olarak ayrıca Metin nesnesine sağ tıklayıp Özellikler seçeneğinden, yazının 
büyüklüğü, rengi, biçimi gibi değerleri düzenleyip  (Tamam) düğmesine tıkladığımızda ekranda 
aşağıdaki görünüme benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
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Uzat( <Nesne>, <Vektör> ) 
Belirlenen Nesneyi Vektör doğrultusunda, uzunluğu ile orantılı olarak uzatılmış halini bulmaya 
yarar. 
 
Uzat( <Nesne>, <Doğru>, <Oran> ) 
Belirlenen Nesneyi Doğru doğrultusuna dik doğrutuda, uzunluğu Oran ile orantılı olarak uzatılmış 
halini bulmaya yarar. 
 
Örnek:  
Grafik ekranda c adında bir çember ile u adında bir vektör çizelim. 
Ardından Giriş: Satırına Uzat( c,u ) yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki görüntü oluşur. 
 

 
 
 
Örnek:  
Grafik ekranda çokg1 adında bir düzgün beşgen  ile f adında bir AB doğrusu çizelim. 
Ardından Giriş: Satırına uzat(çokg1,f,2) yazıp (Enter) a basarsak aşağıdaki görüntü oluşur. 
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Uzunluk( <Nesne> ) 
Girilen Nesnenin (doğru parçası, yarım çember, çember parçası… gibi) uzunluğunu bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
A=(-3,0) ve B=(4,0) noktaları olmak üzere d adlı [AB] doğru parçası nesnesini çizerek bunun 
uzunluk değerini uzAB değişkenine atayarak değerini görüntüleyelim. 
 
Çözüm: 
Giriş: satırına A=(-3,0) yazıp (Enter) a basalım,  tekrar Giriş: satırına B=(0,4) yazıp (Enter) a 
basalım, tekrar Giriş: satırına d=DoğruParçası(A,B) yazıp (Enter) a basalım. 
Böylece ekranda [AB] doğru parçasını oluşturmuş oluruz. 
 
Son olarak Giriş: satırına uzAB=Uzunluk(d) yazıp (Enter) a bastığımızda Cebir penceresi ve 
grafik ekranda aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız. 
 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 204 

 
 
Örnek: 
Yarıçap değişkeni r olan bir sürgü oluşturalım. Yarıçap uzunluğu r birim uzunluğunda ve  merkezi 
orijinde olan yarım çember çizdirelim. Yarım çember nesnesinin uzunluğunu hem Uzunluk 
komutuyla, hem de r yarıçaplı yarım çemberin uzunluğunu *r matematiksel formülle hesaplayıp 
sonuçlarını bir metin nesnesinde görüntüleyen işlemler yapalım. 
 
Çözüm: 
Önce sürgü aracını seçelim, ekranın uygun bir yerine tıklayalım, sürgü adını r olarak değiştirelim, 
sürgünün alabileceği minimum değeri 1, maksimum değeri 10, artışı da 1 yapalım. 
 
Sonra yarım çemberin [AB] çapını, mesela x ekseni üzerinde uçlarını da orijine göre simetrik 
noktalar seçmek isteyelim. Bunun için Giriş: satırına A=(-r,0) yazıp (Enter) a basalım,  tekrar 
Giriş: satırına B=(r,0) yazıp (Enter) a basalım. Sonra yarım çemberi çizdirmek için Giriş: 
satırına YarıÇember(A,B) yazıp (Enter) a basalım. Böylece yarım çemberin ekranda çizildiğini 
görürüz. Artık metin nesnesini oluşturabiliriz: ABC metin aracını seçip ekranın uygun bir yerine 
tıkladığımızda gelen etkileşim penceresinde  
[AB] Çaplı Yarım Çemberin Uzunluğu: yazdıktan sonra alt satırda; 
Komutla Uzunluk(c) =  yazalım ve ardından Nesneler/(boş kutu)  seçeneğine tıklayarak 
Uzunluk(c)  yazalım. Sonra yine bir alt satırda; 
Hesapla  π r = yazalım ve ardından Nesneler/(boş kutu)  seçeneğine tıklayarak π*r  yazalım. 
 
İsteğe bağlı olarak ayrıca Metin nesnesine sağ tıklayıp Özellikler seçeneğinden, yazının 
büyüklüğü, rengi, biçimi gibi değerleri düzenleyip  (Tamam) düğmesine tıkladığımızda ekranda 
aşağıdaki görünüme benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
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Uzunluk( <Fonksiyon>, <Başlangıç x-Değeri>, <Bitiş x-Değeri> ) 
Girilen x değişkenine bağlı  Fonksiyonun Başlangıç x-Değerinden, Bitiş x-Değerine kadar olan 
fonksiyon eğrisinin uzunluğunu bulmaya yarar. 
 
Örnek: f(x)=sin x fonksiyonunun grafiğinin bir peryotluk aralıktaki uzunluğunu bulalım.  
 
Çözüm: 
Giriş: satırına f(x)=sin(x) yazıp (Enter) a basalım,  tekrar Giriş: satırına 
uzperyot=uzunluk(f(x),0,2* π ) yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda aşağıdaki görünüme 
benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
 
 

 
 
 
Uzunluk( <Fonksiyon>, <Başlangıç Noktası>, <Bitiş Noktası> ) 
Girilen x değişkenine bağlı  Fonksiyonun üzerindeki bir Başlangıç Noktası noktasından, Bitiş 
Noktasına kadar olan fonksiyon eğrisinin uzunluğunu bulmaya yarar. 
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Örnek: f(x)=x3-4x fonksiyonu üzerinde Nokta aracı ile A ve B gibi iki gezici nokta alalım. 
Bir Metin  nesnesinde fonksiyon grafiğinin A dan B noktasına kadar uzunluğunu bulduran işlemleri 
yapalım. 
 
Çözüm: 
Giriş: satırına f(x)=x^3-4*x yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda grafik oluşur. Nokta aracını 
seçerek eğri üzerinde sırasıyla A ve B  gezici noktalarını işaretleyelim. 
 
Artık metin nesnesini oluşturabiliriz: ABC metin aracını seçip ekranın uygun bir yerine 
tıkladığımızda gelen etkileşim penceresinde  
A dan B ye kadar grafiğin uzunluğu =  yazalım ve ardından Nesneler/(boş kutu)  seçeneğine 
tıklayarak Uzunluk(f(x),A,B)  yazalım. 
 
İsteğe bağlı olarak ayrıca Metin nesnesine sağ tıklayıp Özellikler seçeneğinden, yazının 
büyüklüğü, rengi, biçimi gibi değerleri düzenleyip  (Tamam) düğmesine tıkladığımızda ekranda 
aşağıdaki görünüme benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
 

 
 
Not: A veya B noktasının konumunu istediğimiz gibi değiştirdiğimizde uzunluk değerinin de 
uygun olarak değiştiğini gözlemleyebiliriz. 
 
 
Uzunluk( <Eğri>, <Başlangıç t-Değeri>, <Bitiş t-Değeri> ) 
Tanımlanan t parametresine bağlı Eğri eğrisinin Başlangıç t-Değerinden , Bitiş t-Değerine 
kadar uzunluğunu hesaplamaya yarar. 
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Örnek: 
Giriş: satırında Eğri(5cos(t),3sin(t),t,0,2 π ) komutuyla tanımlanan e adlı elips eğrisinin 
çevresini hesaplayan işlemleri yapalım. 
 
Çözüm:  
Önce Giriş: satırında c=Eğri(5cos(t),3sin(t),t,0,2 π ) yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda 
elipsin grafiği  oluşur. Sonra Giriş: satırında elipscevresi=uzunluk(e,0,2* π ) yazıp (Enter) a 
bastığımızda ekranda aşağıdaki görünüme benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
 
 

 
 
 
Uzunluk( <Eğri>, <Başlangıç Noktası>, <Bitiş Noktası> ) 
Tanımlanan t parametresine bağlı Eğri eğrisinin üzerindeki  Başlangıç Noktasından  , Bitiş 
Noktasına  kadar uzunluğunu hesaplamaya yarar. 
 
Örnek: 3 boyutlu uzayda ue adında Eğri(cos(t),sin(t),t/10,t,0,10* π ) komutuyla tanımlı helis 
eğrisinin  üzerinde alınan  A ve B gibi iki nokta arasındaki  uzunluğunu bulalım.  
 
Çözüm: 
Giriş: satırına ue=Eğri(cos(t),sin(t),t/10,t,0,10* π ) yazıp (Enter) a basalım. . Nokta aracını 
seçerek eğri üzerinde sırasıyla A ve B  gezici noktalarını işaretleyelim. 
Sonra  tekrar Giriş: satırına uzunlukAB=Uzunluk(ue,A,B ) yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda 
aşağıdaki görünüme benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
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Vektör( <Nokta> ) 
Başlangıç noktası  orijin, bitiş noktası Nokta  olan vektörü (konum vektörü) çizmeye yarar. 
 
Vektör( <Başlangıç Noktası>, <Bitiş Noktası> ) 
Başlangıcı Başlangıç Noktası , bitiş noktası Bitiş Noktası olan vektörü çizmeye yarar. 
 
Yansıt( <Nesne>, <Nokta> ) 
Düzlemde Nesnenin bir Noktaya göre  yansıtılmış nesneyi  (simetriğini) bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
Grafik ekranda bir ABC üçgeni ve bir D noktası alalım. Adı ü1 olan ABC üçgen nesnesinin D 
noktasına göre yansımasını (simetriğini) bulduralım. 
 
Çözüm: 
Giriş: satırına Yansıt(ü1,D) yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda aşağıdaki görünüme benzer 
bir görüntüyle karşılaşırız. 
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Yansıt( <Nesne>, <Doğru> ) 
Düzlemde Nesnenin bir Doğruya göre  yansıtılmış nesneyi  (simetriğini) bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
Grafik ekranda bir A , B odaklı ve C noktasından geçen adı c  bir elips ve D ve E noktalarından 
geçen  f olan  doğru nesnesi çizelim. c elipsinin f doğrusuna  göre yansımasını (simetriğini) 
bulduralım. 
 
Çözüm: 
Giriş: satırına Yansıt(c,f) yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda aşağıdaki görünüme benzer bir 
görüntüyle karşılaşırız. 
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Yansıt( <Nesne>, <Düzlem> ) 
Uzayda Nesnenin bir Düzleme göre  yansıtılmış nesneyi  (simetriğini) bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
3D Grafik (Uzay)  ekranında bir taban çemberinin merkezi A yarıçapı 2 birim ve tepe noktası 
olan a adlı koni nesnesinin, denklemi x-2y-z=-3 olan d adlı düzleme göre yansımasını 
(simetriğini) bulduralım. 
 
Çözüm: 
3D grafik ekranında A merkezini ve B tepe noktasını işaretledikten sonra yarıçapı soran iletişim 
penceresinde 2 değerini girelim. 
Daha sonra Giriş: satırına d:x-2y-z=-3 yazıp (Enter) a basalım. Böylece a koni nesnesi ve d 
düzlemi nesnesini ekranda görüntülemiş oluruz. 
 
Sonra da Giriş: satırına Yansıt(a,d) yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda aşağıdaki görünüme 
benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
 

 
 
Yansıt( <Nesne>, <Çember> ) 
Düzlemde Nesnenin bir Çembere göre  yansıtılmış nesneyi  (simetriğini) bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
Grafik ekranda adı çokg1 olan ABCD karesi ile adı c olan E merkezli E den geçen çemberi 
çizelim. Sonra da karenin çembere  göre yansımasını (simetriğini) bulduralım. 
 
Çözüm: 
Giriş: satırına Yansıt(çokg1,c) yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda aşağıdaki görünüme benzer 
bir görüntüyle karşılaşırız. 
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YavaşÇizim( <Fonksiyon> ) 
Girilen Fonksiyonun grafiğini “yavaş olarak ” çizer ve çizimi tekrarlar. 
 
YavaşÇizim( <Fonksiyon>, <Mantıksal Tekrar> ) 
Girilen Fonksiyonun grafiğini “yavaş olarak ” çizer ve şayet Mantıksal Tekrar değeri yerine true 
yazarsak çizim tekrarlanır, şayet Mantıksal Tekrar değeri yerine false yazarsak çizim bir 
defa yapılır. 
 

Örnek: f(x)=
x2-3x
x+1  fonksiyonun grafiğini; 

a)  “yavaş çizimle” devamlı çizdirmek için ne yapmalıyız. 
b)  “yavaş çizimle” bir defa çizdirmek için ne yapmalıyız. 
 
 
Çözüm:  
a) Giriş: satırına YavaşÇizim((x² - 3x) / (x + 1)) veya YavaşÇizim((x² - 3x) / (x + 1),true) 
yazıp (Enter) a basmalıyız. 
 
b) Giriş: satırına YavaşÇizim((x² - 3x) / (x + 1),false) yazıp (Enter) a basmalıyız. 
Bu durumda aşağıdaki gibi bir görüntüyle karşılaşırız. 
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Yay( <Çember>, <Nokta1>, <Nokta2> ) 
Çember üzerindeki Nokta1den Nokta2ye kadar olan yayı çizmeye yarar. 
 
Örneğin; c adında A merkezli çember ve üzerinde B ve C noktaları alınmış olsun.  Giriş: satırına 
Yay(c,B,C) yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda aşağıdaki görünüme benzer bir görüntüyle 
karşılaşırız. 
 

 
 
Yay( <Elips>, <Nokta1>, <Nokta2> ) 
Elips üzerindeki Nokta1den Nokta2ye kadar olan yayı çizmeye yarar. 
 
Örneğin; e adında D ve E odaklı bir elips ve üzerinde F ve G noktaları alınmış olsun.   
Giriş: satırına Yay(e,F,G) yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda aşağıdaki görünüme benzer bir 
görüntüyle karşılaşırız. 
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Eğri( <Çemberin-parametrik-denklemi>,<Parametre>, <Parametre Değeri1>, <Parametre 
Değeri2> ) 
Parametrik denklemle verilen Çemberin  parametrenin Parametre Değeri1den  Parametre 
Değeri2ne kadar olan yayı çizmeye yarar. 
 
Örnek:  
Adı c, merkezi orijinde, yarıçapı 3 birim olan çemberin, açı değeri π/3 ile π radyan arasında 
kalan yayı çizdirelim. 
 
Çözüm:  
Giriş: satırına c=Eğri(3*cos(t),3*sin(t),t, π /3,π) yazıp (Enter) a bastığımızda ekranda 
aşağıdaki görünüme benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
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Eğri( <Elipsin-parametrik-denklemi>,<Parametre>, <Parametre Değeri1>, <Parametre 
Değeri2> ) 
Parametrik denklemle verilen Elipsin  parametrenin Parametre Değeri1den  Parametre 
Değeri2ne kadar olan yayı çizmeye yarar. 
 
Örnek:  
Merkezi (4,-2) de , asal eksen uzunluğu 10 birim, yedek eksen uzunluğu 6 birim, asal ekseni y 
eksenine paralel elipsin, açı değeri π/6 ile π radyan arasında kalan yayı çizdirelim. 
 
Çözüm:  
Giriş: satırına  Eğri(4 - 3cos(t), 5sin(t) - 2, t, π / 6, π) yazıp (Enter) a bastığımızda 
ekranda aşağıdaki görünüme benzer bir görüntüyle karşılaşırız. 
 
 

 
 
GEOGEBRA BETİK (SCRIPT) NEDİR, NE İŞE YARAR? 
 
Genel anlamda  betik (script) bilgisayara  yaptırmak istediğimiz bazı işlemler için yazılan kod ya 
da kodlardır.  
 
Bir çok betikleme (script) dili vardır; JavaScript, CSS, PHP, GeoGebra Script … gibi.  

Aslında, bir “bilgisayar programı”da bilgisayara  yaptırmak istediğimiz bazı işlemler için yazılan 
kod ya da kodlardan oluşur. Ancak aralarında en önemli fark; bilgisayar programı bir 
programlama dilinin (Basic, Pascal, C, Python… gibi)  kuralları çerçevesinde kodlanır, bilgisayarda 
çalışması için derlenir (compiler), hatalar varsa ayıklanır sonra çalıştırılır.  
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Halbuki  betiklerden oluşan kodlar, derlemeye ihtiyaç duymadan hatasızsa çalışır, hatalıysa 
çalışmaz.  
 
Peki ben bu betikleri nereye yazacağım, ne yazacağım, nasıl çalıştıracağım? 
 
Bu betikleri istersek bir nesnenin Özellikler/Betikleme bölümlerinden Tıklandığında ya da  
Güncellendiğinde birisine yazabiliriz. 
 
İstersek OK Düğme aracının içine yazabiliriz. 
 
Hemen örnekleyelim… 
 
Örnek: 
Doğru çizme aracıyla d adında bir doğru nesnesi çizelim. d doğrusuna tıkladığımızda ekranda 
yazi adında metin nesnesindeki “Doğruya tıkladınız!” mesajı görünsün. 
 
Doğruyu başka bir konuma taşıdığımızda ekranda yazi adında metin nesnesindeki “Doğruya 
tıkladınız!” mesajı görünsün. 
 
Çözüm: 
Önce doğru aracıyla bir doğru çizelim. Sonra adını d olarak değiştirelim.  
Ardından doğruya sağ tuş-Özellikler tıklayalım. 
 

 
 
Gelen iletişim penceresinden Tıklandığında bölümüne şekilde görüldüğü gibi ilk satıra Sil(yazi) 
ikinci satıra da yazi=”Doğruya tıkladınız!” yazalım. 
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Sonra  Güncellendiğinde bölümüne şekilde görüldüğü gibi ilk satıra Sil(yazi) 
ikinci satıra da yazi=”Doğruyu taşıdınız” yazalım. Pencereyi kapatalım. 
 

 
 
Hepsi bu kadar! Yazdığımız betikler çalışıyor mu test edelim. 
Mesela doğrunun üzerini tıkladığımızda ekranda  Doğruya tıkladınız!, doğruyu fareyle konumunu 
değiştirdiğinizde ekranda Doğruyu taşıdınız mesajını görür ve mutlu oluruz 
 
Örnek: 
Bir nesnenin değerini AyarlaDeğer( <Nesne>, <NesneninYeniDeğeri> ) komutunu kullanarak, 
Adı A olan noktaya tıkladığımızda bulunduğu konumdan 1 birim sola, 2 birim yukarı gitsin. 
 
Çözüm: 
Ekranda bir nokta alalım adını A olarak değiştirelim. 
A nesnesini sağ tuş-Özellikler-Tıklandığında seçeneğinden açılan pencerede  
 
AyarlaDeğer(A,(x(A)-1,y(A)+2)) yazıp pencereyi kapatalım. 
 

 
 
Aşağıda sol tarafta A noktasının  tıklanmadan önce, sağ tarafta da tıklandıktan sonraki 
konumu görülüyor. 
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Hadi şimdi de basit bir oyun(umsu) program yapalım. 
 
Örnek: 
OK Düğme aracı yardımıyla Başlık bölümünde Çember Çiz! yazan bir düğme yapalım. 
İçine merkezi ekranın iç bölgesinde M merkezi [-8, 24]x[-2,10] bölgesinde (yani merkezin xm 
apsisi [-8, 24] aralığında, ym ordinatı da [-2,10] aralığında ) r yarıçap uzunluğu [1,4] aralığında 
rastgele bir değer olmasını sağlayan GeoGebra betik yazalım. 
 
Sonra da M merkezine tıkladığımızda yeni bir M’ noktası oluşsun öyle ki; bu noktanın xm’ apsisi 
xm den -3r/2 ile 3r/2 arasında bir değer kadar fazlası olsun. 
  
M’ noktasının ym’ ordinatı da ym den -3r/2 ile 3r/2 arasında bir değer kadar fazlası olsun. 
 
Bulunan M’ noktasının durumuna göre puan adlı sayısal nesnemize  Uzaklık(M,M')-r değeri 
eklensin. 
 
Dikkat ederseniz M’ çember dışındaysa puanımız artacak, M’ çember içindeyse puanımız 
azalacak.  
 
Hadi iyi oynayan kazansın! 
 
Çözüm: 
Önce OK Düğme aracını ekranın uygun bir yerine tıklayalım ve Başlık bölümüne Çember Çiz! 
yazalım. GeoGebra betik (Tıklandığında) bölümüne de aşağıdaki betikleri yazalım. 
 
Sil(M') 
mx=RastgeleArasında(-8,24) 
my=RastgeleArasında(-2,10) 
r=RastgeleArasında(1,4) 
c=Çember((mx,my),r) 
M=Merkez(c) 
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Pencereyi kapatalım. 
Çember Çiz! düğmesini tıkladığımızda, aşağıdaki görünüme benzer M merkezli rastgele r 
yarıçaplı çember çizilmiş olur. 
 

 
 
Sonra M merkezine tıkladığımızda oluşan M’ noktasını sağlayan betik komutlarını azalım. 
 
Bunun için M nesnesine sağ-tuş/Özellikler/Betikleme/Tıklandığında  bölümüne aşağıdaki kodları 
girelim ve pencereyi kapatalım. 
  
xm'=x(M)+RastgeleArasında(-3r/2, 3r/2) 
ym'=y(M)+RastgeleArasında(-3r/2, 3r/2) 
M'=(xm',ym') 
AyarlaDeğer(puan,puan+Uzaklık(M,M')-r) 
yazipuan="Puanın "+puan 
 
Artık deneme yapabiliriz.  
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Aşağıda izleyen sayfalarda GeoGebra Script ile ilgili komutlardan bazılarını inceleyip, 
örnekleyelim. 
 
 
Şimdi Geogebra’da renklerle ilgili komutlara (betik, script) geçelim: 
 
AyarlaArkaplanRengi( <Renk> ) 
Geogebra çalışma sayfasının rengini değiştirmeye yarar. 
 
Not1: 
Işıktaki ana renkler; red (kırmızı), green (yeşil) ve blue (mavi)dir.  
Ara renkler ise sarı (yellow)(K+Y), mor (magenta)(K+M) ve camgöbeği(cyan)(M+Y).  
Işıkta diğer tüm ara renk tonları bu 3 ana rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur.  
Nesneler yansıttığı ışığın renginde olur.  
Beyaz renkli nesneler tüm ışık renklerini yansıtırken, siyah nesneler ışığı soğurur ve bize siyah 
olarak görünür. 
 
Renk isimleri red, green, blue olabileceği gibi bu üçünün belirli bir oranda karıştırılarak 
milyonlarca renk oluşturulabilir. 
 
Tabiattaki ana renkler kırmızı (red), mavi (blue) ve sarı (yellow)dır.  
Diğer tüm renkler bu üç rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. 
 
Ara renkler ise turuncu(K+S), mor (K+M) ve yeşildir(S+M). 
 
Not2: 
Bazı renk adlarının önüne light ön eki getirilirse daha açık renk, dark ön eki getirilirse daha 
koyu renk oluşur.  Örneğin lightred açık kırmızı, darkblue koyu mavi demektir. 
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Örneğin;  
a) Giriş: satırına AyarlaArkaplanRengi(red) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekran rengi 
aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
b) Giriş: satırına AyarlaArkaplanRengi(lightblue) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekran rengi 
aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
c) Giriş: satırına AyarlaArkaplanRengi(darkcyan) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekran rengi 
aşağıdaki gibi olacaktır.  
 
a)   b) c) 

   
 
 
AyarlaDinamikRenk( <Nesne>, <Renk> ) 
Daha önceden tanımlanmış bir Nesnenin  rengini değiştirmeye yarar. 
 
Örnek: 
Grafik ekranda adı yazi olan ve içinde “Merhaba Mavi Dünyam!” yazan ve adı f olan  
f(x)= 4x - x2 fonksiyonunun grafiği çizelim.  
 
Daha sonra da yazi nesnesinin zemin rengi açık yeşil, yazının rengi mavi, parabolün rengini de 
kırmızı olarak ayarlayalım. 
 
Çözüm:  
Önce grafik ekranında ABC Metin aracını alarak içine Merhaba Mavi Dünyam! yazalım.  
Daha sonra adını yazi olarak değiştirelim.(Veya Giriş: satırına yazi="Merhaba Mavi Dünyam!" 
yazıp (Enter) tuşuna basalım.) 
 
Sonra Giriş: satırına f(x)=4x-x^2 yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
 
Bu durumda ekranda aşağıda soldaki gibi bir görüntü oluşur. 
 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 221 

Daha sonra  
Giriş: satırına AyarlaArkaplanRengi( yazi, lightgreen)  yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Ardından Giriş: satırına AyarlaDinamikRenk( yazi, 0,0,1)  yazıp (Enter) tuşuna basalım, 
Ardından Giriş: satırına AyarlaDinamikRenk( f, 1,0,0)  yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
 
Bu durumda ekranda aşağıda sağdaki gibi bir görüntü oluşur. 
 

     
 
 
AyarlaArkaplanRengi( <Kırmızı>, <Yeşil>, <Mavi> ) 
Geogebra çalışma sayfasının rengini RGB bileşenleri kullanarak değiştirmeye yarar. 
 
AyarlaArkaplanRengi( <Nesne>, <Kırmızı>, <Yeşil>, <Mavi> ) 
Daha önceden tanımlanmış bir Nesnenin  rengini RGB bileşenleri kullanarak değiştirmeye yarar. 
 
Örnek: 
Ekranda alt alta 3 tane adı r, g, b olan,  [0, 1] aralığındaki değerleri 0.01 artışla alan sürgüler 
oluşturalım. 
 
Adı c olan bir çember çizelim, kalınlığını 7 birim olmasını sağlayalım. 
 
Amacımız çizdiğimiz çemberin rengini r, g, b  sürgülerini yardımıyla rgb renk bileşenlerini 
değiştirerek gönlümüzce boyamak! 
 
Bunun için OK Düğme aracı yardımıyla, başlığı ÇEMBERİ GÖNLÜNCE BOYA! olan ve c çemberini 
belirlenen renkle boyayan komutu yazalım. 
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Daha estetik bir görünüm olması açısından, r ,g, b sürgülerinin zemin renkleri (1,0,1) kodlu  
pembe  renkte olsun. 
 
Sürgülerin renkleri de; r sürgüsü kırmızı, g sürgüsü yeşil ve b sürgüsü mavi renkte olsun. 
 
Çözüm: 
Sürgü aracıyla ekranda uygun bir yere tıklayarak gelen iletişim penceresinde, sürgünün adını r, 
minimum değerini 0, maksimum değerini 1, artış miktarını 0.001 olarak düzenleyip (Tamam) 
tuşuna basarak onaylayalım. 
 
Benzer işlemleri g ve b sürgüleri için de yapalım. 
 
Sonra Çember aracıyla çemberimizi çizelim, Sağ Tuş/Özellikler seçeneğine basarak gelen 
iletişim penceresi yardımıyla adını c olarak değiştirelim (adı zaten c ise dokunmayalım), Stil 
seçeneğinden kalınlığını 7 birim yapalım. 
 
Sonra OK Düğme aracını seçerek ekranın uygun bir yerine tıklayalım. Gelen iletişim 
penceresinde, başlığına  ÇEMBERİ GÖNLÜNCE BOYA!  yazalım, GeoGebra Betik bölümüne 
AyarlaDinamikRenk(c,r,g,b) yazıp onaylayalım. 
 
Böylece ekran görüntüsü aşağıda soldaki gibi bir görüntüyle karşılaşırız. 
 
Artık sürgülerin zemin renklerini (1,0,1) renk koduyla renklendirebiliriz. 
 
Bunun için;  
 Giriş: satırına AyarlaArkaplanRengi( r, 1,0, 1) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Tekrar Giriş: satırına AyarlaArkaplanRengi( g, 1,0, 1) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Tekrar Giriş: satırına AyarlaArkaplanRengi( b, 1,0, 1) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
 
Daha sonra da; 
Giriş: satırına AyarlaDinamikRenk( r, 1,0, 0) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Tekrar Giriş: satırına AyarlaDinamikRenk( g, 0,1, 0)  yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Tekrar Giriş: satırına AyarlaDinamikRenk( b, 0,0, 1)) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
 
Böylece ekran görüntüsü aşağıda ortadaki gibi bir görüntüyle karşılaşırız. 
 
Şimdi artık sürgüleri istediğiniz gibi değiştirerek çemberi gönlünüzce boyayabilirsiniz! 
 
Örneğin r=0.3, g=0.7 , b=0.5  değerleri için ekran görüntüsü aşağıda sağdaki gibi bir 
görüntüyle karşılaşırız. 
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AyarlaDeğer( <Nesne>, <NesneninYeniDeğeri> )  
Bir Nesnenin değerini NesneninYeniDeğeri olarak  düzenlemeye yarar. 
 
Örnek: 
Aşağıdaki işlemleri komutla (betik) yapalım. 
a) Grafik ekranda A(-2,2) ve B(2,5) noktalarını tanımlayalım. 
b) u=AB vektörünü çizdirelim. 
c) A noktasını (0,1) noktasına konumlandıralım.  
d) B noktasının apsisini 1 birim arttırıp, ordinat değerini 2 eksiltelim. 
 
Çözüm: 
a) Giriş: satırına A=(-2,2)  yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
Tekrar Giriş: satırına B=(2,5)  yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
 
b) Giriş: satırına u=Vektör(A,B)  yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
Böylece ekranda aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur.  
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c) Giriş: satırına AyarlaDeğer(A,(0,1)) yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
Böylece ekranda aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur.  
 

 
 
d) Giriş: satırına AyarlaDeğer(B,(x(B)+1,y(B)-2)) yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
Böylece ekranda aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur.  
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AyarlaDoğruKalınlığı( <Nesne>, <Sayı> )  
Bir Nesnenin sınırlarını belirleyen doğru ya da eğrinin kalınlığını Sayı değeri kadar düzenlemeye 
yarar. 
 
Örnek:  
Grafik Çokgen aracı yardımıyla ekranda ucgen1 ve ucgen2 üçgenlerini çizelim. 
a) ucgen1 nesnesinin kenar çizgilerinin kalınlığını 5 birim yapan, 
b) ucgen2 nesnesinin kenar çizgilerinin kalınlığını 100 birim yapan komutları yazalım. 
 
Çözüm: 
a) Giriş: satırına AyarlaDoğruKalınlığı( ucgen1, 5 ) yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
b) Giriş: satırına AyarlaDoğruKalınlığı( ucgen2, 100 ) yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
 
Böylece ekranda aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur.  
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AyarlaDoğruStili( <Nesne>, <Sayı> ) 
Bir Nesnenin sınırlarını belirleyen doğru ya da eğrinin stilini  Sayı değerine karşılık gelen 
biçimde çizmeye yarar. 
Doğru stilleri aşağıdaki gibidir;  
en üstteki düz çizginin sayı değeri 0,  
2. sıradaki uzun kesik-kesik çizginin sayı değeri 1, 
3. sıradaki kısa kesik-kesik çizginin sayı değeri 2, 
4. sıradaki  nokta-nokta çizginin sayı değeri 3, 
5. sıradaki  çizgi-nokta-çizgi çizginin sayı değeri 4 tür. 
Bu sayı değerleri dışında bir değer girildiğinde varsayılan değer olarak 1 ( düz çizgi)  alınır. 
 
Örnek: 
a) f(x)=1 + 3x - x³ fonksiyonunun ve f’(x) fonksiyonunun grafiklerini çizdirelim. 
 
b) f ve f’ fonksiyonlarının grafik kalınlıklarını  7 şer birim yapalım. 
 
c) f’ türev  fonksiyonu grafiğini kırmızı renkli ve  stilini çizgi-nokta-çizgi biçiminde yapalım. 
 
Çözüm: 
 
a) Giriş: satırına f(x)=1 + 3x – x^3 yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
Tekrar Giriş: satırına f’ yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
 
Böylece ekranda aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur.  
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b) Giriş: satırına AyarlaDoğruKalınlığı(f,7)  yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
Tekrar Giriş: satırına AyarlaDoğruKalınlığı(f’,7)   yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
 
c) Giriş: satırına AyarlaDinamikRenk( f’, 1,0, 0)  yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
Tekrar Giriş: satırına AyarlaDoğruStili(f’,4 )  yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
 
Böylece ekranda aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur.  
 

 
 
AyarlaDolgu( <Nesne>, <Sayı> ) 
Kapalı bir alan Nesnesinin iç bölgesini nesnenin rengiyle boyamaya yarar. 
 
Not:  
Sayı yerine 0 yazılırsa iç bölge zemin rengiyle,  1 yazılırsa iç bölge  kenar rengiyle boyanır,  
 
AyarlaİnşaAdımı( <Sayı> ) 
 
Yaptığımız GeoGebra çalışmasında nesnelerin oluşum sıralarına İnşa Adımı denir. 
 
GeoGebra’nın bu adım sıralarını tuttuğu dosyaya İnşa Protokolü denir.  
Bu dosyayı Görünüm/ İnşa Protokolü seçeneğinden ulaşarak görebiliriz. 
 
AyarlaİnşaAdımı( <Sayı> ) komutu Sayı numaralı İnşa Adımında hangi nesnenin oluşturulduğunu 
verir. 
 
Örnek: 
İnşa adımının 1. adımında bulunduğumuzu varsayalım. 5. adıma gitmek isteyen komutu yazalım. 
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Çözüm: 
GeoGebra çalışmamızın ekran görüntüsünün aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. 
Alt tarafta görünen Gezinme Çubuğuna dikkat edelim. Burada İnşa Protokolünde toplamda 10 
adım olduğunu ve şu anda 1. adımdaki nesne görünüyor. 
 
İnşa Protokolünün 5. adımına gitmek istediğimizde; 
Giriş: satırına AyarlaİnşaAdımı( 5 ) yazıp (Enter) tuşuna basarız. 
Böylece ekranda aşağıda sağdaki gibi bir görüntü oluşur. 
 
 

      
 
Not: Gezinme Çubuğunun ekranda görünüp-görünmemesini, ekranın boş bir yerinde sağ-tuş 
bastığımızda ekrana gelen (aşağıdaki) iletişim penceresinden ayarlayabiliriz. 
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Ayarlaİz( <Nesne>, <doğru | yanlış> ) 
Nesnenin hareket halindeyken ekranda iz bırakmasını ayarlamaya yarar. 
 
Ayarlaİz( <Nesne>, true ) ile Nesne hareket halindeyken ekranda iz bırakır. 
Ayarlaİz( <Nesne>, false ) ile Nesne hareket halindeyken ekranda iz bırakmaz. 
 
Örnek: 
Ekranda Doğru Parçası aracıyla adı d olan AB doğru parçası çizelim. 
Sonra d nesnesinin izini açalım ve ekranda, nesneyi hareket ettirerek A harfine benzer bir şekil 
çizelim. 
 
Çözüm: 
Doğru Parçası aracını alarak ekranda iki nokta arasını çizelim, noktaların adlarını A ve B olarak, 
doğru parçasının adını d olarak değiştirelim. 
 
Giriş: satırına Ayarlaİz(d,true) yazıp (Enter) tuşuna balım. 
 
Sonra fare ile d nesnesini tıklayıp, bırakmadan ekranda gezdirelim. 
Böylece ekranda aşağıda sağdaki gibi bir görüntü oluşur. 
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GeoGebra’da Katman Nedir, Ne  İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? 
 
GeoGebra’da bir problemle ilgili işlemler bir ekrana sığmayacak kadar çok olduğunda ne 
yapabiliriz? İşte bu durumda GeoGebra’nın katman özelliğinden faydalanırız! 
 
Katmanları, üst üste bindirilmiş tabakalar gibi düşünebiliriz. 
Bu katmanların sayısı  (numaraları 0 dan 9 a kadar olmak üzere)  10 tanedir. 
 
AyarlaKatman( <Nesne>, <Katman> ) 
Nesnenin olması gereken Katmanı ayarlamaya yarar. 
 
Not: Bu ayarlamayı nesneye sağ-tuş/Özellikler/Gelişmiş iletişim penceresinden de yapabiliriz. 

 
 
GösterKatman( <Sayı> ) 
Sayı numaralı katmanda bulunan nesneleri göstermeye yarar. 
 
GizleKatman( <Sayı> ) 
Sayı numaralı katmanda bulunan nesneleri gizlemeye yarar. 
 
Örnek: 
a) 0 numaralı katmanda aşağıdaki nesneleri oluşturalım; 
Trigonometrik Fonksiyonlar yazan bir metin nesnesi, 
Tıklandığında 1 numaralı katmandaki f(x)=sin(x) fonksiyonun grafiğini görüntüleyen, başlığında 
Sin(x) Fonksiyonu yazan düğme nesnesi olsun. 
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Tıklandığında 2 numaralı katmandaki g(x)=cos(x) fonksiyonun grafiğini görüntüleyen, başlığında 
Cos(x) Fonksiyonu yazan düğme nesnesi olsun. 
 
b) 1 numaralı katmanda aşağıdaki nesneleri oluşturalım; 
SİN(x) FONKSİYONU yazan bir metin nesnesi olsun. 
 
Ekranın sağ alt köşesinde, tıklandığında 0 numaralı katmana gitmeyi sağlayan, başlığında  
ANA SAYFA yazan düğme nesnesi olsun. 
 
c) 2 numaralı katmanda aşağıdaki nesneleri oluşturalım; 
COS(x) FONKSİYONU yazan bir metin nesnesi olsun. 
 
Ekranın sağ alt köşesinde, tıklandığında 0 numaralı katmana gitmeyi sağlayan, başlığında  
ANA SAYFA yazan düğme nesnesi olsun. 
 
Çözüm: 
 
a) ABC Metin aracıyla ekranın üst taraflarında tıklayarak, içine Trigonometrik Fonksiyonlar 
yazıp (Tamam) seçeneğini tıklayalım.  
Sonra metne sağ-tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 0 (zaten 0 ise  
değiştirmeyelim) yapalım. 
 
Sonra Düğmeleri oluşturalım.  Düğme aracını seçerek uygun bir yere tıklayalım. 
 
Tıklanınca  Sin(x) fonksiyonunun grafiğinin bulunduğu 1. katmana giderek, bu katmanı 
görüntüleyen, diğer katmanları gizleyen komutları yazalım. 
 
Başlık bölümüne; Sin(x) Fonksiyonu yazalım.  
GeoGebra Betik bölümüne; 
GizleKatman(0) 
GösterKatman(1) 
GizleKatman(2) 
komutlarını yazalım ve Tamam seçeneğini tıklatarak kaydedelim. 
 
Tıklanınca  Cos(x) fonksiyonunun grafiğinin bulunduğu 2. katmana giderek, bu katmanı 
görüntüleyen, diğer katmanları gizleyen komutları yazalım. 
 
Başlık bölümüne; Cos(x) Fonksiyonu yazalım.  
GeoGebra Betik bölümüne; 
GizleKatman(0) 
GösterKatman(2) 



Açıklamalı örneklerle GeoGebra 5.0 
 

Hasan KORKMAZ İzmir Fen Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni 232 

GizleKatman(1) 
komutlarını yazalım ve Tamam seçeneğini tıklatarak kaydedelim. 
 
Bu iki düğmeyi sırayla  sağ-tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 0 (zaten 0 ise  
değiştirmeyelim) yapalım. 
 
Şimdi de 1. ve 2. katmanlardan 0. katmana dönüş için üzerinde (başlık bölümünde)  ANA SAYFA  
Yazan ve tıklandığında 0. katmana gelen düğmeleri yapalım. 
 
Bunun için düğme aracını seçerek uygun bir yere (mesela ekranın sağ alt köşesine yakın bir yere) 
tıklayalım. 
Başlık bölümüne; ANA SAYFA yazalım.  
GeoGebra Betik bölümüne; 
GizleKatman(1) 
GösterKatman(0) 
GizleKatman(2) 
komutlarını yazalım ve Tamam seçeneğini tıklatarak kaydedelim. 
 
Hemen unutmadan bu düğmenin sağ-tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 1 
yapalım. 
 
Tekrar, düğme aracını seçerek uygun bir yere (mesela ekranın sağ alt köşesine yakın bir yere) 
tıklayalım. 
Başlık bölümüne; ANA SAYFA yazalım.  
GeoGebra Betik bölümüne; 
GizleKatman(1) 
GösterKatman(0) 
GizleKatman(2) 
komutlarını yazalım ve Tamam seçeneğini tıklatarak kaydedelim. 
 
Hemen unutmadan bu düğmenin sağ-tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 2 
yapalım. 
 
Düğmeleri yaptıktan sonra artık diğer nesneleri oluşturabiliriz. 
 
ABC Metin aracını seçerek ekranın üst taraflarında bir yere tıklayarak, içine  
SİN(x) FONKSİYONU yazıp (Tamam) seçeneğine tıklayarak kaydedelim. 
Bu metin nesnesi  1 numaralı katmanda görüntülenmesini istediğimizden, düğmenin sağ-
tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 1 yapalım. 
 
 
Giriş: satırına f(x)=sin(x) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
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Grafik 1 numaralı katmanda görüntülenmesini istediğimizden, düğmenin sağ-
tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 1 yapalım. 
 
ABC Metin aracını seçerek ekranın üst taraflarında bir yere tıklayarak, içine  
COS(x) FONKSİYONU yazıp (Tamam) seçeneğine tıklayarak kaydedelim. 
Bu metin nesnesi  2 numaralı katmanda görüntülenmesini istediğimizden, düğmenin sağ-
tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 2 yapalım. 
 
Tekrar; Giriş: satırına g(x)=cos(x) yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
Grafik 2 numaralı katmanda görüntülenmesini istediğimizden, düğmenin sağ-
tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 2 yapalım. 
 
İşte bu kadar! Bunları doğru bir biçimde yaptığımızda 0. katmandaki Ana Sayfa aşağıdaki gibi 
görüntülenecektir. 
 

 
 
 
1. katmandaki görüntü  aşağıdaki gibi olacaktır. 
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2. katmandaki görüntü  aşağıdaki gibi olacaktır. 
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AyarlaİnşaAdımı( <Sayı> ) 
İnşa adımını Sayı olarak ayarlamaya yarar. 
 
İnşaAdımı( ) 
O andaki İnşa Adımının kaç olduğunu bulmaya yarar. 
 
İnşaAdımı( <Nesne> ) 
Nesnenin kaçıncı adımda oluştuğunu bulmaya yarar. 
 
Örnek: 
Bir önceki örneği biraz değiştirerek ilaveler yapalım. 
 
 0. katmandaki Ana Sayfaya, başlığı  Sorular olan tıklandığında 3. katmanda bulunan, inşa adımı 
numarası   13 olan içinde aşağıda yazılı sorular bulunan metin nesnesini ve tıklandığında 0. 
katmana (Ana Sayfaya)  giden ANA SAYFA başlıklı düğmeyi oluşturalım: 
 
Soru 1: 3-2sin x fonksiyonunun alabileceği en küçük ve en büyük değerleri kaçtır? 
 
Soru 2: 2-3cos x fonksiyonunun alabileceği en küçük ve en büyük değerleri kaçtır? 
 
Soru 3: f(x)=3-2sin x , g(x)=2-3cos x  fonksiyonlarının tek veya çift olduğunu araştırınız. 
 
Çözüm: 
Öncelikle ilave edilecek 0. katmandaki Sorular ve 3. katmandaki ANA SAYFA düğmeleri 
oluşturalım. 
 
Bu düğmeleri de daha önce oluşturduğumuz düğmelerden hemen sonraya ilave edelim. 
Bunun için kolaylık olması açısından, Gezinme Çubuğunu aktif hale getirelim (zaten aktif ise 
ellemeyelim). Boş bir yere  düğmenin sağ-tuş/Gezinme Çubuğuna tıklayalım. 
 
Gezinme çubuğunu hreket ettirerek inşa adımı sasyısını 0 dan itibaren arttırarak daha önceki 
son düğmenin (örneğimizde Cos(x) Fonksiyonu) göründüğü anda OK Düğme aracını uygun bir yere 
tıklayarak başlığına Sorular, GeoGebra Betik bölümüne  
 
AyarlaİnşaAdımı(13) 
GizleKatman(0) 
GizleKatman(1) 
GizleKatman(2) 
GösterKatman(3) 
Kodlarını yazalım, düğmenin sağ-tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 3 
yapalım. 
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Ardından düğme aracını seçerek uygun bir yere (mesela ekranın sağ alt köşesine yakın bir yere) 
tıklayalım. 
Başlık bölümüne; ANA SAYFA yazalım.  
GeoGebra Betik bölümüne; 
 
GösterKatman(0) 
GizleKatman(1) 
GizleKatman(2) 
GizleKatman(2) 
komutlarını yazalım ve Tamam seçeneğini tıklatarak kaydedelim. 
 
Hemen unutmadan bu düğmenin sağ-tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 3 
yapalım. 
 
Düğmeleri yaptıktan sonra artık sorulardan oluşan metin nesnesini oluşturabiliriz. 
Bunun için, ekranın en altında bulunan  Gezinme Çubuğunu defalarca kullanarak en son adıma ( 
mesela 12 ) ye gelelim. (Veya Giriş: satırına AyarlaİnşaAdımı(12) yazıp (Enter) tuşuna basalım.) 
 
ABC Metin aracını seçerek, ekranın üst tarflarında uygun bir yere tıklayalım ve aşağıdaki 
soruları yazalım; 
Soru 1: 3-2sin x fonksiyonunun alabileceği en küçük ve en büyük değerleri kaçtır? 
 
Soru 2: 2-3cos x fonksiyonunun alabileceği en küçük ve en büyük değerleri kaçtır? 
 
Soru 3: f(x)=3-2sin x , g(x)=2-3cos x  fonksiyonlarının tek veya çift olduğunu araştırınız. 
 
Tamam tuşuna basarak metni kaydedelim bu arada bu metin nesnesinin inşa adım sayısının 13 
olacağını unutmayalım. Sonra metin nesnesinin adının metin4 olduğunu varsayalım. 
Üzerine tıklayarak sağ-tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Katman değerini 3 yapalım. 
 
Ayrıca Ana Sayfadaki önceden yapılan  düğmeleri de aşağıdaki gibi güncelleyelim: 
 
 Sin(x) Fonksiyonu düğmesine yazılacak kodlar: 
AyarlaİnşaAdımı(8)  
GizleKatman(0) 
GösterKatman(1) 
GizleKatman(2) 
GizleKatman(3) 
 
Not: Sin(x) Fonksiyonunun ilk nesnesinin f grafik nesnesinin inşa adımı numarası 8 olduğu 
varsayılmıştır, sizin yaptığınız örnekte kaç ise o sayı yazılmalıdır. 
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Cos(x) Fonksiyonu düğmesine yazılacak kodlar: 
AyarlaİnşaAdımı(9) 
GizleKatman(0) 
GizleKatman(1) 
GösterKatman(2) 
GizleKatman(3) 
 
Not: Cos(x) Fonksiyonunun ilk nesnesinin g grafik nesnesinin inşa adımı numarası 9 olduğu 
varsayılmıştır, sizin yaptığınız örnekte kaç ise o sayı yazılmalıdır. 
 
AyarlaNesneyiGöstermeŞartı( <Nesne>, <Koşul> ) 
 
Koşul doğru olduğunda Nesne ekranda görünür, yanlış olduğunda görünmez. 
 
Örnek: 
Ekranda bir A adında bir nokta nesnesi alalım. Bu nesneyi fare ile ekranda gezdirirken 1. ve 3. 
bölgelerde görünür haldeyken 2. ve 4. bölgelerde görünmez olsun. 
 
Çözüm: 
A nokta nesnesi ile ekranın bir noktasına (mesela (1,2) koordinatlı noktaya) tıklayalım (Veya 
Giriş: satırına A=(1,2)  yazıp (Enter) tuşuna basalım.) 
 
Sonra sağ-tuş/Özellikler/Gelişmiş bölümündeki Nesneyi gösterme şartı  bölümüne 
x(A)*y(A)>0 yazalım ve iletişim penceresini kapatalım. Bu kadar! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


