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PERGEL ÇALIŞMALARI

BİR DOĞRUYU PERGELLE İSTENİLEN
SAYIDA PARÇALARA BÖLMEK

DOĞRU ÜZERİNDEKİ BİR NOKTADAN
PERGELLE DİK ÇIKMAK

90  LİK BİR AÇIYI PERGELLE

İKİ EŞİT PARÇAYA BÖLMEK

90  LİK BİR AÇIYI PERGELLE

ÜÇ EŞİT PARÇAYA BÖLMEK

1. AB doğrusunun bir kenarından herhangi bir açı ile
yardımcı bir doğru çizilir.

2. Bu yardımcı doğru, esas doğru ile kesiştiği
noktadan başlamak üzere gelişigüzel açılmış pergel
yardımıyla, ard arda istediğimiz sayıya bölünür.

3. Bölmek istediğimiz son sayının işaret ettiği nokta
ile (örnekteki 5 noktası) doğrunun son noktası
(örnekteki B noktası) gönye ile birleştirilir.

4. Diğer noktalar da 5B doğrusuna paralel olarak iki
gönye kullanılmak suretiyle AB doğrusunun üzerine
taşınır.

1. Doğru üzerinden dik çıkmak üzere bize verilmiş
olan A noktasına pergel batırılır ve gelişigüzel
açılarak doğrunun her iki tarafındaki 1 ve 2 noktaları
işaretlenir.

2. Pergel açıklığı bir miktar daha artırılarak önce 1;
sonra 2 noktalarına batırılmak suretiyle iki yay
çizilerek bu iki yayın kesiştiği 3 noktası bulunur.

3. Bulduğumuz bu 3 noktası, bize doğru üzerinde
verilen A noktası ile birleştirildiğinde elde edilen 3A
doğrusu, doğru üzerindeki A noktasından çıkılan diki
oluşturur.

1. Bize iki eşit parçaya bölmek üzere verilmiş olan
90° lik açının başlangıç noktasına (A noktası)
gelişigüzel açılmış pergel batırılarak açının kollarını
kesen 1 ve 2 noktaları işaretlenir.

2. Pergel açıklığı biraz daha artırılarak,
işaretlediğimiz bu 1 ve 2 noktalarına sıra ile
batırılmak üzere, kesiştikleri 3 noktası bulunur.

3. Bulduğumuz bu 3 noktası, açının başlangıcı olan
A noktası ile birleştirildiğinde meydana gelen doğru,
bu açıyı 2 eşit parçaya bölen doğrudur.

1. Bize üç eşit parçaya bölmek üzere verilmiş olan
90° lik açının başlangıç noktasına (A noktası)
gelişigüzel açılmış pergel batırılarak açının kollarını
kesen 1 ve 2 noktaları işaretlenir.

2. Daha sonra bu pergel açıklığı değiştirilmeden,
işaretlediğimiz bu 1 ve 2 noktalarına sıra ile
batırılmak üzere, ilk etapta çizdiğimiz yay ile
kesiştikleri 3 ve 4 noktası bulunur. (2 noktasına
batırılarak 3; 1 noktasına batırılarak ta 4 noktası
işaretlenir.)

3. Bulduğumuz bu 3 ve 4 noktaları, açının başlangıcı
olan A noktası ile birleştirildiğinde meydana gelen 2
doğru, bu açıyı 3 eşit parçaya bölen doğrudur.
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