
UNiTE VII: GEOMETRiK ~iZiMLER 

A- Do{Jrular1 Bolmek ve Dikler 91kmak 

1- Dogrunun orta noktasm1 bu/mak 

Pergel, A noktasrna batmltp AB dogru
sunun yansrndan biraz faz/a ac;1/arak bir 
yay c;izilir. Pergelin ac;1k/1g1 bozu/madan B 
noktasrna batmltp c;izilen yay kestirilir, C 
ve D noktalan bulunur. C ve D noktalan 
birle§tirilir. CD'nin AB'yi kestigi yer AB'nin 
orta noktas1d1r. 

2- Dogruya dt§mdaki bir noktadan dikme inmek 

Pergel, P noktasrna batmlarak bir yayla 
AB dogrusu kestirilir, C ve D noktalan bu
lunur. Pergel, CD'nin yansrndan biraz fazla 
ac;1/1r, C ve D noktalanndan birbirini kesen 
yaylar c;izilir ve E noktast bulunur. E ve P 
nokta/an birle§tirilir. EP istenen dikmedir. 

3- Dogruya ucundaki bir noktasmdan dikme ~tkmak 
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4- Herhangi bir a~1y1 ikiye bolmek 

Pergel, B noktasrna batmlarak AB'nin 
yansrndan biraz fazla ac;1/1r, bir yay c;izilir 
ve C noktas1 bulunur. Pergel, C noktasrna 
batmltp aynt yanc;ap/1 ikinci bir yay c;izilir. 
Bulunan D noktast ile C noktast birle§tirile
rek uzat1/1r. DC=DE a/1ntr. E noktast ile B 
noktast birle§tirilir. EB istenen dikmedir. 
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A noktasrndan CB yay1 c;izilir. Perge/, 
CB uzunlugunun yansrndan fazla ac;1/1r. C 
ve B nokta/anndan c;apraz yaylar c;izilir. D 
noktast bulunur. A ve D noktalan 
birle§tirilir. 



:>- uogru par~asmm 1sren11en say1aa e§Il par~a1ara 001unmes1 

6- Pergel i/e 30° ve 60°/ik a~1/ar ~izmek 
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7-A~mm bir yerden ba§ka bir yere ta§mmas1 

A noktasmdan AC yard1mc1 dogrusu 
qizilir. AC yard1mc1 dogrusu ilzerinde cet
ve/ veya pergel ile e§it uzunluk i§aret/enir 
(bolilm say1s1 kadar). C i/e B birle§tirilir. AC 
yard1mc1 dogrusu ilzerindeki i§aretli 
noktalardan CB'ye para/el/er <;izilir. AB 
dogrusu istenilen say1da e§it parqalara 
bolilnmil§ olur. 

A noktasmdan bir yay qizilir. B noktas1 
bulunur. Ayni a91kllktaki perge/ i/e B nokta
smdan bir yay qizilir. C noktas1 bulunur. C 
noktasmdan pergeli bozmadan bir yay 
daha qizilir. D noktas1 bulunur. A ile C 
noktas1 birle§tirilir. 60°/ik a91, A ile D 
noktas1 birle§tirilirse 30°/ik aq1 qizilmi§ olur. 

Aq1nin ta§macag1 yere 02 dogrusu 
qizilir. Perge/, A noktasma batmlarak bir 
yay qizilir, B ve C noktalan bulunur. Perge
lin ayan bozulmadan D noktasma batmllp 
benzeri bir yay qizilerek E noktas1 bulunur. 
Perge/, BC kadar a91/arak E noktasma 
batml1p F noktas1 i§aret/enir. D i/e F 
noktas1 birle§tirilir. Meydana gelen FOE 
a91s1 BAG a91sma e§ittir. 



B- (:emberlerin Boliinmesi 

1- Cemberlerin 3'e boliinmesi 
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2- Cemberlerin 4'e boliinmesi 

3- Cemberlerin 5'e boliinmesi 

4- Cemberlerin 6'ya boliinmesi 

Pergel, yam;ap kadar a91larak A nokta
smdan bir yay r;izilir. Yaym r;emberi kestigi 
B ve C noktalan bulunur. 0 , B ve C nokta
lan r;emberi Dr; e§it parr;aya baler. 
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Pergel, yanr;ap kadar a91larak A ve C 
noktalanndan birbirini kesen r;apraz yaylar 
r;izilir ve 0 noktas1 bulunur. O ile M 
birle§tirilerek uzat1l1r. J ve F noktalan 
bulunur. Ayni i§lem A ve B noktalanndan 
yap1l1r. E noktas1 bulunur. E ve M noktalan 
birle§tirilerek uzat1l1r, H ve G noktalan 
bulunur. G, F, H ve J noktalan r;emberi 4 
e§it parr;aya baler. 

Pergel, yanr;ap kadar a91l1r, C nokta
smdan bir yay r;izilir. 0 ve E noktalan 
bulunur. 0 ve E noktalan birle§tirilerek 0 
noktas1 bulunur. Pergel, OA kadar a91l1r, bir 
yay r;izilir ve F noktas1 bulunur. AF aras1 
r;emberi 5 e§it parr;aya balmek ir;in 
kullanil1r. A, G, H, K ve N noktalan r;emberi 
5 e§it par<;aya baler. 

Pergel, yanr;ap kadar a91larak A nokta
smdan bir yay r;izilir. C ve F noktalan 
bulunur. Ayni i§lem B noktasmdan 
yap1larak 0 ve E noktalan bulunur. A, C, 0 , 
B, E ve F noktalan r;emberi 6 e§it parr;aya 
baler. 



C- <;okgenler <;izmek 

1- Daire i~ine ii~gen ~izmek 

2- Daire i~ine dortgen ~izmek 

3- Daire i~ine be§gen ~izmek 

4- Daire i~ine a/t1gen ~izmek 

Perge/, yam;ap kadar ac;J/1r, A nokta
stndan bir yay c;izilir. Yaytn daireyi kestigi 
B ve C noktalan bulunur. D, B ve C nokta
lan birle§tirilir. 
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Pergel, yanc;ap kadar ac;1/1r, A ve C 
noktalanndan birbirini kesen c;apraz yaylar 
c;izilir ve D noktas1 bulunur. D ile M -
birle§tirilerek uzat1!1r. J ve F nokta/an 
bulunur. Ayn1 i§lem A ve B noktalanndan 
yap1/Jr. G ve M birfe§tirilerek uzatlf1r, H ve 
G bulunur. G, F, H ve J noktalan birle§tiri-
lir. 

Pergel, yanc;ap kadar ac;1!1r, C nokta
stndan bir yay c;izilir. D ve E nokta/an 
bulunur. 0 ve E noktalan birle§tirilerek 0 
noktas1 bulunur. Perge/, OA kadar a91/1r, 
bir yay c;izilir ve F noktas1 bu/unur. AF 
arast daireyi be§ e§it parc;aya bolmek ic;in 
kullantltr. A, G, H, I ve i noktalan 
birle§tirilir. 

Perge/, yanc;ap kadar a91/arak A nok
tastndan bir yay c;izilir. C ve F noktalan 
bu/unur. Aynt i§lem B noktastndan yap1/a
rak D ve E nokta/an bulunur. A, C, D, B, E 
ve F noktalan birle§tirilir. 
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:>- ueneJ metot ~okgen ~izimi 

Dairenin c;evresi ka<; e§it parc;aya bo/Onecekse AB c;ap1 o say1da e§it parc;aya (ornekte dokuz 
e§it par<;a) bo/Onilr. Pergel, AB <;ap1 kadar a91/1r, A ve B nokta/anndan birer yay gizilir. C ve D 
noktalan bulunur. C ve D noktalanndan 2, 4, 6, 8 bo/melerinden <;izgiler ge<;irilir. Bulunan B, G, H, 
I, i, J, K, E, F noktalan birle§tirilir. 

9ap1 100 mm o/an daire i<;ine gokgen metodu ile ongen <;iziniz. 
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D- <;e§itli <;ember Yaylarmdan ve Dogru <;izgilerinden Sa~ Par~alarmm <;izimi 

1- A9t kollarmm R yay1 i/e bir/e!jtirilmesi 
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2- iki daireyi R yay1 ile i9ten bir/e!jtirmek 

·- ·- M1 
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3- iki daireyi R yay1 i/e dt!jtan birle!jtirmek 

Dar veya geni§ a91/arda her dogrudan 
(A ve B dogrulan) R uzak/1gmda birer pa
ra/el dogru <;izilir. Para/el dogrulann kesi§
tigi M noktas1 <;izilecek yaym merkezidir. 
Pergel, R kadar a91/arak C ile D noktas1 
birle§tirilir. 

M 1 merkezinden R 1+R yan9ap/1, M2 
merkezinden R2+R yan9ap/1 yaylar <;izilir. 
Yay/arm kesi§me noktas1 0 ile M1 ve M2 

merkezleri birle§tirilir, A ve B teget nokta
lan bulunur. Perge/, 0 noktasma batmla
rak R kadar a91/1r, A ve B noktalan R yay1 
ile birle§tirilir. 

M1 merkezinden R-R1 yay1, M2 mer
kezinden R-R2 yay1 <;izilir. Yaylarm kesi§
me noktas1 0 bu/unur. 0 noktasmdan M 1 

ve M2 merkez/erini kesen <;izgi <;izilip uza
tllarak A ve B noktalan bulunur. Pergel, 
OB kadar a91/arak R yay1 <;izilir. 

4- Daireye dt!jtndaki bir noktadan teget 9izmek 

M ile P noktas1 birle§tirilir. MP dogru
sunun orta noktas1 0 bulunur. Pergel, OM 
kadar a91/1r, bir yay <;izilir ve T noktas1 
bulunur. P ve T noktalanndan ge<;en dog
ru daireye teget olur. 



5- iki daireye i~ten ortak teget ~izmek 

6- iki daireye d1§tan ortak teget ~izmek 

M1 merkezinden R1+R2 dairesi r:;izilir. M1 
ve M2 uzunlugunun ortas1 o/an 0 noktas1 
bulunur. Pergel, 0 noktasma batm/1p M1 ve 
M2 bir yay ile birle§tirilerek A noktas1 
bulunur. A ile M1 birle§tirilip B teget noktas1 
bulunur. A i/e M2 birle§tirilip M2'den A, M2 
dogrusuna dik inilirse C teget noktas1 
bulunur. B ve C nokta/anndan ger:;en dogru 
R 1 ve R2 dairesine tegettir. 

M1 merkezinden RrR2 dairesi r:;izilir. M1 
ve M2 uzunlugunun ortas1 o/an 0 noktas1 
bulunur. Perge/, 0 noktasma batmlarak M1 
ve M2 bir yay i/e birle§tirilip A noktas1 
bulunur. M1 ile A noktas1 birle§tirilerek 
uzat1!1r, B teget noktas1 bulunur. A ve M2 
birle§tirilir. M2'den A, M2 dogrusuna dik 
<;1k1/arak C teget noktas1 bulunur. B ve C 
noktalanndan ger:;en dogru R1 ve R2 daire
sine tegettir. 
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