
Yukarıdaki eşitlikte x yerine sırası ile 2, 1 ve -2 tam 
sayı değerlerini yazıp eşitliğin sağlanıp 
sağlanmadığını inceleyiniz.

x (x   2)   2x   4

Yukarıdaki eşitlikte x yerine sırası ile 2, 1 ve -2 tam 
sayı değerlerini yazıp eşitliğin sağlanıp 
sağlanmadığını inceleyiniz.

(x  2)    x    4(x  2)  2

İçindeki değişkenlere verilen tüm gerçek sayılar
için doğru olan eşitliklere  denir.

İçindeki değişkenlere verilen bazı değerleri için 
doğru olan eşitliklere  denir.

özdeşlik

denklem

Bir eşitliğin denklem ya da özdeşlik olduğuna 
anlamak için;
1. Eşitlikteki değişenlerin yerine sayı
değerleri yazabiliriz. Yazdığımız sayı değerleri
bir tanesi için bile eşitlik sağlanmıyorsa verilen
eşitlik denklemdir. Yazdığımız tüm değerler için 
(en az 3 değer deneyin) eşitlik sağlanıyorsa 
verilen eşitlik ÖZDEŞLİK‛ tir.
2. Eşitlikte verilen tüm cebirsel işlemleri yapıp
eşitliğin sağ ve sol tarafında bulduğumuz 
cebirsel işlem sonuçlarını karşılaştırabiliriz.
Cebirsel işlemler soncunda eşitliğin sağ ve sol
tarafındaki cebirsel ifadeler aynı ise verilen 
eşitlik ÖZDEŞLİK, farklı ise DENKLEM‛ dir.

Yukarıdaki eşitliklerden hangileri özdeşliktir?

3 (x   4)   3x   4
y (y   3)   2y   3
(a  3) (a  1)   a    3a   32

(b  2) (b  2)   b    4b   42

I.
II.
III.
IV.

ifadesi bir özdeşlik olduğuna göre,  kaçtır?a
3x (x   2)   3x    xa2

ifadesi bir özdeşlik olduğuna göre,  kaçtır?a   b   c
(2x  1) (x  1)   x    x   a b c2

e  a yerine yazşitliği ılan tüm reel sayılar için doğru 
olduğuna göre,     kaçtır?

(a  5) (a  5)   a2

ifadesi bir özdeşlik olduğuna göre,               yerine 
yazılması geren cebirsel ifadeyi bulunuz.

(x  3) (x  4)   x    2



Bir kenarı a+b birim olan 
karesel bölgenin alanı 
yandaki şekilden 
faydalanıp bulalım. 

(a   b)    (a   b)  (a   b)   a    a b   a b   b  2 22

(a   b)     a     a b   b 222 2
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(2x  1)2

(3a  4)2

(2x  y) 2

x2 x2 x x 1 1

Belirtilmiş olan cebir karoları ile modellenmiş olan 
özdeşlikleri yazınız.



Bir kenarı a+b birim olan 
karesel bölgenin alanı 
yandaki şekilden 
faydalanıp bulalım. 

(a   b)    (a   b)  (a   b)   a    a b   a b   b  2 22

(a   b)     a     a b   b 222 2

(x  2)2

(a  4)2

(2x  1)2

(3a  2)2

(x  2y)2

x2 x2 x x 1 1

Belirtilmiş olan cebir karoları ile modellenmiş olan 
özdeşlikleri yazınız.
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Kenar uzunluğu a birim olan 
kareden, kenar uzunluğu
b birim olan kare şekildeki
gibi kesilip çıkartılıyor.
Kalan bölgenin alanını 
modellerden faydalanarak 
bulalım. 
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Bir kenarı a birim olan karenin alanı ..........
Bir kenarı b birim olan karenin alanı ..........
Kalan bölgenin alanı ......................
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Dikdörgenin alanı :.....................(a  b) (a  b)

a    b    (a  b) (a  b)2 2

x    52 2

x    162

(a  3) (a  3)

(a  7) (a  7)

x    64 cebirsel ifadesinin eşitini yazınız.2

36   a  cebirsel ifadesinin eşitini yazınız.2

      2017    2016   işleminin sonucunu özdeşliklerden
faydalanarak hesaplayınız.

2 2

      103    9   işleminin sonucunu özdeşliklerden
faydalanarak hesaplayınız.

2

      Kenar uzunluğu a santimetre olan kare şeklindeki
kartondan kenar uzunluğu 10 santimetre olan kare 
şeklindeki parça kesilerek çıkartılıyor. Kalan 
parçanın alanını ifade eden özdeşliği yazınız.

      Kenar uzunluğu x santimetre olan kare şeklindeki
kartonun köşelerinden kenar uzunluğu y santimetre 
olan kare şeklindeki parçalar kesiliyor. Kalan 
parçanın alanını ifade eden özdeşliği yazınız.

9x    4  cebirsel ifadesinin eşitini yazınız.2


