
En ortadaki noktadan yarıçapı 5 cm olan, dış noktalardan yarıçapı 7 cm olan çemberler çiziniz. Uygun renkler ile boyayınız.

Adı Soyadı :
Sınıfı No:



Adı Soyadı :
Sınıfı No:

Her bir noktadan kendisine yakın olan noktalar ile yarıçap oluşturacak şekilde çemberler çiziniz. Uygun renkler ile boyayınız.



Adı Soyadı :
Sınıfı No:

Her bir noktadan kendisine yakın olan noktalar ile yarıçap oluşturacak şekilde çemberler çiziniz. Uygun renkler ile boyayınız.



Adı Soyadı :
Sınıfı No:

• Çemberin çap uzunluğunu bulunuz. (çap olduğunu düşündüğünüz doğru parçasının çap olduğunu nasıl belirlediniz?)
• Çemberin çevre uzunluğunu bulunuz. ( çevre uzunluğunu formül kullanmadan bulunuz. Hangi yöntem ile çevre uzunluğunu bulduğunuzu belirtiniz.)
• Çemberin çevre uzunluğunun çap uzunluğuna oranını bulunuz.
• Çemberin çevre uzunluğunun çap uzunluğuna oranını π sayısına yakın buldunuz mu?
• ‘π sayısı ne demek?’ açıklayınız.



Adı Soyadı :
Sınıfı No:

• Çemberlerin çap uzunluğunu bulunuz. (çap olduğunu düşündüğünüz doğru parçasının çap olduğunu nasıl belirlediniz?)
• Çemberlerin çevre uzunluğunu bulunuz. ( çevre uzunluğunu formül kullanmadan bulunuz. Hangi yöntem ile çevre uzunluğunu bulduğunuzu belirtiniz.)
• Çemberlerin çevre uzunluğunun çap uzunluğuna oranını bulunuz.
• Çemberlerin çevre uzunluğunun çap uzunluğuna oranını π sayısına yakın buldunuz mu?
• ‘π sayısı ne demek?’ açıklayınız.



Adı Soyadı :

A B

CD

A B

CD

A B

CD

A B

CD

Karenin köşeleri merkez olacak şekilde yarıçapı karenin bir kenar uzunluğu 
kadar olan karenin iç bölgesinde dört çember yayı çiziniz.

ABCD karesinin köşeleri çemberin çevresine dokunan en küçük çemberi çiziniz.

Karenin iç bölgesine çizilebilecek en büyük çemberi çiziniz.
Karenin kenarları çap, kenarların orta noktaları merkez olan karenin iç 
bölgesinde kalacak şekilde dört çember yayı çiziniz.



Adı Soyadı :
Sınıfı No:
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B ve D noktası çemberin merkezi, yarı çapı dikdörtgenin kısa kenarı olan 
dikdörtgenin iç bölgesine iki çember yayı çiziniz.

Dikdörtgenin köşeleri merkez olacak şekilde yarı çapı 5 cm olan dikdörtgenin 
iç bölgesine dört çember yayı çiziniz.

B ve D noktası çemberin merkezi, yarı çapı dikdörtgenin uzun kenarı olan 
dikdörtgenin iç bölgesine iki çember yayı çiziniz.

Dikdörtgenin AD kenarı ve BC kenarının orta noktası merkez olacak şekilde 
çapı AD kenarı ve BC kenarı olan dikdörtgenin içbölgesinde iki çember yayı 
çiziniz.



Adı Soyadı :

• Boyalı bölgenin oluşması için ne yapılmıştır?
• Boyalı bölgenin çevre uzunluğunu bulunuz.


