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ÜÇGENLER-2 

ÜÇGEN EŞİTSİZLİĞİ 

Bir üçgende uzunlukları arasında; bir uzun-

luk diğer uzunlukların toplamından küçük, 

farklarının mutlak değerinden ise büyük ol-

mak zorundadır. 

 

Yukarıdaki üçgenin a kenarı için üçgen eşit-

sizliği |b – c| < a < b + c şeklinde yazılır.  

c kenarı için, 

|b – a| < c < b + a 

b kenarı için, 

|a – c| < b < a + c şeklinde yazılır. 

Örnek:  

 

 Çözüm: 

 

 

NOT: Üçgenlerde büyük açı karşısına bü-

yük kenar, küçük açı karşısına kısa kenar ge-

lir. 

 

IACI > IABI > IBCI 
 

Örnek:  

 

Çözüm: 

Önce ABC üçgeninde, sonra ACD üçgeninde 

|AC| için üçgen eşitsizliğini yazalım. 

 

||BC| – |AB|| < |AC| < |BC| + |AB| 

8 – 5 < |AC| < 8 + 5 

3 < |AC| < 13 

 

||CD| – |AD|| < |AC| < |CD| + |AD| 

11 – 6 < |AC| < 11 + 6 

5 < |AC| < 17 

 

Elde edilen 3 < |AC| < 13 ve 5 < |AC| < 17 

eşitsizlikleri birleştirilirse, 5 < |AC| < 13 

olur. 

Bu durumda |AC| nin en küçük tam sayı de-

ğeri 6, en büyük tam sayı değeri 12 olur. 
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Bir Üçgenin Belirli Olabilme Şartları 

1- Kenar-Açı-Kenar 

İki kenarı ve bu iki kenar arasındaki açısı bi-

linen üçgenler çizilebilir. 

[AB], [BC] uzunlukları ve m(ABC) açısı bili-

nen bir tek ABC üçgeni çizilebilir. 

2- Kenar-Kenar-Kenar 

Üç kenarı bilinen üçgenler.  

[AB], [AC] ve [BC] uzunlukları biliniyor ve 

üçgen eşitsizliğini sağlıyorsa bir tek ABC üç-

geni çizilebilir. 

3- Kenar-Kenar-Kenar 

Bir kenarı ve bu kenarın oluşturduğu köşe-

lerdeki açıları bilinen üçgenler. 

[AB], m(BAC) açısı ve m(ABC) açısı bilini-

yorsa bir tek ABC üçgeni çizilebilir. 

Örnek:  

Aşağıda kenar ve açı değerleri verilen üç-

genlerden hangileriyle sadece bir tane üç-

gen çizilebilir? 

I. s(A) = 90°, s(B) = 40° ve s(C) = 50° olan 
ABC 

II. |KL| = 5 cm, |LM| = 7 cm ve       
s(KLM)= 90° olan KLM 

III. s(P) = 50°, s(R) = 40° ve |PR| = 10 cm 
olan PRS 

 
Çözüm: I için, üç açısı bilinen üçgenlerle 

birden çok üçgen çizilebilir. II, iki kenarı ve 
bu kenarlar arasındaki açı bilindiği için sa-
dece tek bir üçgen çizilebilir. III için, iki 
açısı ve bir kenarı (karşısındaki açısı bilin-
meyen) bilinen sadece bir üçgen çizilebilir. 
II ve III’te verile değerlerle sadece bir üç-
gen çizilebilir. 
 
 
 

 
 
 

8.SINIF Konu anlatım ve soru çö-
züm videolarımız için Youtube ka-
nalımız Mehmet HOCA'yı ziyaret 

edebilirsiniz… 
http://youtube.com/MehmetHOCAteog  

 
 

mehmethocaniz.com 

http://youtube.com/MehmetHOCAteog

