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4.                      

1 br

1 br                        y

     K

x0

 

 Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen K şeklinin x ve y eksenleri boyunca 4 birim sağa 3 birim 
aşağı ötelenmesi ile oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

 A) y

x0

B) y

x0

C) y

x0

D) y

x0

 

1.    y

x

A(3, 4)

0

 Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen A 
noktasının x eksenine paralel biçimde 5 birim 
sola ve y eksenine paralel biçimde 5 birim aşa-
ğı ötelenmesi ile oluşan AI noktası aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A) (–2, –1)  B) (–2, 0) 

 C) (–2, –2)  D) (–1, –2)

2. A(a,b) noktasının x eksenine paralel 6 birim 
sağa ve y eksenine paralel 7 birim yukarı öte-
lenmesi ile A(–2,–1) noktası elde edildiğine 
göre a.b kaçtır?

 A) –48 B) –32          C) 24 D) 64

3. Aşağıda yapılan ötelemelerden hangisi yan-
lıştır?

A) (–3, 1) aşağı 3 birim  (–3, –2)

B) (0, –4) yukarı 6 birim  (0, 2)

C)  (4, –1)  sola 7 birim  (11, –1)

D)  (–2, 7) sağa 5 birim  (3, 7)

Egzersiz 

TESTİ 1

BİLGİ:

Bir şeklin bir doğru boyunca 
ötelenmesi sonucu oluşan 
görüntüsü o şekle eştir.

Ötelemesi yapılan şeklin 
sadece konumu değişir.

A(x,y) 
a br

sağa öteleme
 

AI(x+a,y)

A(x,y) 
a br

sola öteleme
 

AI(x–a,y)

A(x,y) 
a br

yukarı öteleme
 

AI(x,y+a)

A(x,y) 
a br

aşağı öteleme
 

AI(x,y–a)
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5.                   y

x                       0

  K

 

 Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen K şekli x eksenine paralel biçimde 6 birim sağa ve 
y eksenine paralel biçimde 4 birim yukarı ötelendiğinde aşağıdaki noktalardan hangisi şeklin iç 
bölgesinde kalır?

 A) (1, 2)  B) (4, 1)   C) (2, –2)   D) (2, 1) 

6. y

x0

B

A

C

 Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen ABC 
üçgeninin x ekseni boyunca 5 birim sola ve    
y ekseni boyunca 5 birim aşağı ötelenmesi ile 
oluşan AIBICI üçgeninin köşe noktalarından 
biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

 A) (–1, 0)  B) (1, –2)

 C) (–3, –3)  D) (1, –4)

7. y

x

0
KI

K

 Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen K şekli  
x ve y eksenleri boyunca ötelenerek KI şekli elde 
edilmiştir.

 Buna göre aşağıdaki ötelemelerden hangisi 
yapılmış olabilir?

 A) 5 birim aşağı, 6 birim sola

 B) 6 birim aşağı, 5 birim sola

 C) 7 birim aşağı, 6 birim sola

 D) 5 birim aşağı, 5 birim sola

Egzersiz 

TESTİ1

ÖRNEK:

A(3, 4) 
2 br

sağa öteleme
 AI(5, 4)

A(–2, 4) 
2 br

sola öteleme
 AI(–4,4)

AI(–2, 3) 
2 br

yukarı öteleme
 AI(–2, 5)

AI(3,–2) 
2 br

aşağı öteleme
 AI(3,–4)



DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

275 8

ÜNİTE 6
Öteleme

9. A(a+b, 2a–b) noktası x eksenine paralel 8 birim 
sağa ve y eksenine paralel biçimde 4 birim aşa-
ğı ötelendiğinde AI(10,15) noktası elde ediliyor.

 Buna göre a.b kaçtır?

 A) –35          B) –20      C) 20           D) 35

10. A(2, 4) noktasının x eksenine paralel biçimde   
2 birim sağa, y eksenine paralel biçimde 4 birim 
aşağıya ötelenmesi ile AI noktası elde ediliyor.

 Buna göre, AI noktası aşağıdakilerden han-
gisidir?

 A) (4, 0)    B) (1, 2)          

 C) (4, –1)  D) (0, 0)

11. y

x0

N

M

 

 Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen N şekli, 
x eksenine paralel biçimde 6 birim sağa ve y ek-
senine paralel biçimde 7 birim yukarı ötelenerek 
M şekli ile birleştiriliyor.

 Buna göre iki şeklin kesiştiği bölgenin alanı 
kaç birimkaredir?

 A) 1
2

 B) 1     C) 3
2

          D)  2

8.                      y

x
0

 Yukarıdaki koordinat sisteminde A(2, 1) noktasında bulunan helikopter 6 birim sağa ve 8 birim yukarı 
hareket ettikten sonra duruyor.

 Buna göre helikopter en az kaç birim yer değiştirmiş olur?

 A) 6   B) 8   C) 10   D) 14

Egzersiz 

TESTİ 1


