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Həyatımda  əvəzsiz  xidmətləri  olmuş,  həyatını elmə 

və  təhsilə həsr  etmiş anam riyaziyyat  üzrə fəlsəfə doktoru, 

dosent  Zenfira Əsgər qızı  Tağıyevanın  əziz  xatirəsinə  ithaf  

edirəm.   

 

 

 

 

 

ÖN SÖZ 

 

Son illər baloniya təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar olaraq 

fənnlərin təliminin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə ali 

Pedaqoji Universitetlərin tədris proqramlarında və tədris 

planlarında bir sıra dəyişikliklər edilmişdir. Bu dəyişiklərliklə 

əlaqədar yeni dərs vəsaitlərinin yaranmasına ehtiyac duyulur. 

Belə vəsaitlərin tərtibi həmişə aktual bir məsələ kimi ixtisasçıları 

düşündürür. 

Ali pedaqoji məktəblərdə ibtidai təhsil pedaqogikası və 

metodikası ixtisası üzrə hazırlanan ibtidai sinif müəllimləri 

riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları fənni üzrə nəzəri 

biliklər, riyaziyyatın ibtidai siniflərdə tədrisi metodikası fənni 

üzrə peşə hazırlığı qazanırlar. Məlum həqiqətdir ki, ibtidai sinif 

müəllimlərinin riyazi hazırlığı onun peşə hazırlığında aparıcı rol 

oynayır. İbtidai təhsil fakültəsinin riyaziyyat kursu inteqrativ 

kurs olub, onun məzmununa hesab, cəbr, həndəsə materialı, 

çoxluqlar və kombinatorika nəzəriyyəsi elementləri, riyazi 

məntiq elementləri daxildir. Cəbr və həndəsə materialı orta 

məktəbin riyaziyyat proqramı əsasında tərtib edilmişdir. 
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Bakalavr və magistr təhsili mərhələlərində tələbələrin 

riyaziyyatdan elmi və peşə hazırlığını təkmilləşdirmək üçün 

tədris planına fakultətiv kurs səviyyəsində seçmə fənlər daxil 

edilmişdir. Tələbələrin həndəsi biliklərini, konstruktiv bacarıq 

və vərdişlərini artırmaq məqsədilə həndəsi məzmunlu seçmə 

fənn II tədris ilində (bakalavr) tədris olunur. 

Ümumiyyətlə, gələcək ibtidai sinif müəllimləri və 

magistrlər kifayət qədər həndəsi hazırlığa malik olmalıdırlar. Bu 

cəhətdən təqdim olunan vəsait faydalı ola bilər. 

Vəsaitdə ən sadə həndəsi fiqurlar, perpendikulyar və 

paralel düz xətlər, çoxbucaqlılar və üçbucaqlar, dördbucaqlılar, 

çevrə, fiqurlarin sahələri, fəza fiqurları izah olunur, sonra məsələ 

həlli nümunələri verilir. Hər bir fəslin sonunda tələbələrə 

müstəqil həll etmək üçün məsələlər təklif edilir.  

Vəsait istifadə edənlərə lazımi nəzəri material, həmçinin 

məsələ həlli üçün göstərişlər verir. Vəsait Pedaqoji Universitetin 

İbtidai təhsil fakultəsinin bakalavr pilləsinin tələbələri üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. 
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I Fəsil. 

ƏN SADƏ HƏNDƏSİ FİQURLAR 

§1. Həndəsənin yaranması haqqında qısa tarixi 

məlumat 

Həndəsə - riyaziyyatın fəza münasibətləri və onların 

ümumiləşməsini öyrənən bölməsidir. Həndəsə insan 

mədəniyyəti tarixi qədər qədim olan elmdir. Həndəsə yunanca 

geometriya sözündən götürülüb “geo”- yer, “metriya”- ölçmək 

mənasındadır. Bu ad həndəsənin yer ölçmə işləri ilə əlaqədar 

olaraq meydana gəlməsinin nəticəsidir. Bu elmə bizim 

verdiyimiz “Həndəsə” adı dilimizə ərəb dilindən keçmişdir və 

ülgü, biçim, qayda mənasını verən “əndazə” sözündən 

götürülmüşdür. Həndəsə bir riyazi elm kimi həndəsi fiqur və 

cisimlərin fəza formaları, ölçüləri və bunlar arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlərdən bəhs edir. 

Əmək alətlərini hazırlayarkən, yaşayış yerlərini tikərkən 

adamlarda əşyaların forma və ölçülərini təyin etmək zərurəti 

meydana gəlmişdir. 

Bizə gəlib çatmış maddi mədəniyyət abidələri və çoxlu 

yazı sənədləri göstərir ki, artıq 4000 il bundan əvvəl Misir və 

Babilistan sakinlərinin xeyli həndəsi məlumatları var idi. 

Məsələn Misir piramidaları maraqlı düzgün formaları ilə 

fərqlənir. Aydındır ki, bu piramidaların tikintisinə yalnız 

həndəsi biliklərə malik adamlar rəhbərlik edə bilərdi. 

Həndəsi faktların ilk isbatı Miletli Falesin (b.e.ə. 639-548) 

adı ilə bağlıdır. Lakin Falesin hansı mühakimə qaydasını tətbiq 

etməsini biz yalnız güman edə bilərik. 

Həndəsənin inkişaf tarixi dörd dövrə bölünür. Birinci dövr 

yeni eradan əvvəl VI əsrədək olan dövrdür. Bu dövr həndəsəyə 

aid faktların toplanması və onlar arasında sadə asılılıqların 
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müəyyən edilməsi dövrüdür. Həndəsə elminin inkişafının birinci 

mərhələsi məişət və dövlət təlabatı daşıyan ayrı-ayrı faktların 

toplanması ilə xarakterizə olunur. Əsasən bu faktlar uzunluq, 

sahə və həcm hesablamağa aid idi. Belə faktların toplanması 

insan mədəniyyətinin inkişaf etdiyi bütün yerlərdə həyata 

keçirilirdi. Lakin daha müəyyən tarixi məlumatlar üç ölkədə - 

Babilistan, Misir və Hindistanda toplanmışdır. Bəzi faktlar 

məntiqi üsulla əsaslandırılmışdır. Həmin dövrdə həndəsədə 

teorem isbatları olmamış, ancaq təcrübələrə əsaslanmışlar. 

Müəyyən qaydalardan istifadə edərək uzunluq, sahə və həcm 

ölçmə işləri aparılmışsa da bunlar hələ ümumiləşdirilməmiş, 

sistemə salınmamış, riyazi elm şəklini almamış bir halda idi. 

İkinci dövr yeni eradan əvvəlki VI əsrdən, yeni eranın 

XVII əsrinədək davam edən 2000 ildən çox bir dövrü əhatə edir. 

Yunan alimləri Arximed, Evklid, Appolon və Eratosfenin 

yaşadığı III əsr (y.e.ə.) riyaziyyatın inkişafı tarixinə qızıl əsr 

kimi daxil olmuşdur.  Bu dövrdəki təriflərin bəziləri dəqiq, 

digərləri isə təqribi idi.  

Dəqiq tərifə misal göstərək: Yeni eradan əvvəlki VI 

əsrdən, yeni eranın XVII əsrinədək davam edən dövrdə tərəfləri 

3, 4, 5 olan üçbucaqdan istifadə edərək düz bucağı qururdular.  

Təxmini praktiki təriflərə misal olaraq aşağıdakını 

göstərmək olar. Onlar dairənin sahəsini hesablamaq üçün tərəfi 

dairənin diametrinin 
9

8
 hissəsinə bərabər olan kvadratın sahəsini 

hesablayırdılar. 

a-kvadratın tərəfi, d-dairənin diametri olsun. 

Qədim dövrdəki hesablamalara görə da
9

8
 .  
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d=2r (r dairənin radiusu) olduğunu nəzərə alsaq kvadratın 

sahəsi 

22

2

81

256

81

64

9

8
rddS 








  

Alınan ədəd  yeni eradan əvvəlki VI əsrdən, yeni eranın 

XVII əsrinədək davam edən dövrdə insanların hesablamalarına 

görə dairənin sahəsini ifadə edir 22 ...1604,3
81

256
rr  , dəqiq 

qiymət isə 3,1415... 2r  olmalıdır. Göründüyü kimi yunanların 

hesablamaları təxmini də olsa, həqiqətə yaxındır. 

İkinci mərhələ toplanmış materialların sistemləşdirilməsi 

mərhələsi idi. Bu mərhələdə doğruluğunun sübuta ehtiyacı 

olmayan təkliflər (aksiomlar), və bu təkliflər əsasında digər 

təkliflərin məntıqı çıxarışı (teoremlər) yarandı. Bu mərhələni 

evklid dövrü adlandırmaq olar. Evklid b.e.ə. III əsrdə 

“Başlanğıclar” adlı əsər yazmışdır. Hələ indiyədək bəzi 

ölkələrdə bu kitab dərslik kimi istifadə olunur. Öyrəndiyimiz 

həndəsi faktların çoxu bu və ya digər şəkildə həmin əsərdə 

vardır. Evklid 13 kitabdan ibarət “Başlanğıclar” əsərini 

yazarkən, özünə qədər olan həndəsi faktları sistemləşdirmiş və 

ümumiləşdirmişdir. “Başlanğıclar” əsərində I-VI kitablar 

planimetriyaya, VII-IX kitablar hesaba, X kitab ortaq ölçüsü 

olmayan parçalara, XI-XIII kitablar stereometriyaya aid idi. 

“Başlanğıclar”a aid edilən XIV və XV kitablar Evkliddən sonra 

yazılmış və əsərin müxtəlif qədim nəşrlərinə əlavə olunmuşdur. 

“Başlanğıclar”ın birinci kitabı 48 təklifdən ibarət olub, 23 tərif, 

5 postulat və 9 aksiom ilə başlanır.  

Bu dövrdə misirlilər düzbucaqlının, üçbucağın və 

trapesiyanın sahəsini indi hesablandığı kimi təyin edə bilirdilər. 
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Misir riyaziyyatçıları oturacaqları kvadrat olan kəsik 

piramidanın həcm düsturunu düzgün verə bilmişdilər. 

Misir, Babilistan, Hindistan və Çin kimi qədim 

mədəniyyətə malik olan Şərq ölkələrində yaranmış həndəsi 

biliklər eramızdan 6 əsr əvvəl Yunanıstana keçir. Qədim yunan 

alimləri Miletli Fales (640-548), Pifaqor (570-471), Demokrit 

(460-370), Əflatun (428-348) əldə edilən həndəsi bilikləri 

sistemə salmağa çalışmışlar. 

Həndəsənin inkişafının yunan dövründə filosof Falesin 

böyük rolu olmuş və o aşağıdakı teoremləri isbat etmişdir: 

1.Bərabəryanlı üçbucağın oturacağa bitişik bucaqları bir-

birinə bərabərdir. 

2.Yarımçevrə daxilinə çəkilmiş bucaq, düz bucaqdır. 

3.Qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. 

4.Diametr dairəni iki bərabər hissəyə bölür. 

5.Üçbucaq bir tərəf və ona bitişik iki bucaq ilə müəyyən 

olunur. 

Yalnız Pifaqor məktəbində aşağıdakı kəşflər oldu və 

həndəsə əsl elmə çevrildi. 

1.Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi haqqında teorem. 

2.Kvadrat tənliyin həllinin həndəsi üsulu. 

3.Verilən çoxbucaqlıya müadil və digərinə oxşar 

çoxbucaqlı qurmaq. 

4.Pifaqorun məşhur teoremi. 

5.Beş tip düzgün çoxüzlünün varlığı. 

6.Ortaq ölçüsü olmayan parçaların varlığı. 

Əflatun və Aristotel məktəblərinin iki əsas nailiyyəti 

bunlardır: 
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1.Həndəsi sistemin - onun təkliflərini təriflərə, aksiomlara 

və teoremlərə ayırmaqla elmi qurulması prinsiplərinin 

işlənməsi. 

2.İsbatın müəyyən metod və formalarının - analiz, sintez, 

əksini fərz etməklə isbat, işlənməsi. 

Üçüncü dövr fransız alimi Rene Dekartın (1596-1650) 

dəyişən kəmiyyətlər və koordinatlar üsulunun riyaziyyata daxil 

edilməsi ilə (1637) başlanır. Nöqtələr rəqəmlərllə ifadə olunur. 

Bu cisimlər arasındakı münasibəti cəbrin köməyi ilə 

araşdırmağa imkan yaratmışdır. Beləliklə, analitik həndəsə 

yaranır. Cisimlərin dəyişilməsi riyazi düsturlarla ifadə olunur. 

Paskal və Dekart tərəfindən cisimlərin proyeksiya zamanı 

xassələrinin dəyişilməsi öyrənilməyə başlanır. Bu sahə 

proyektiv həndəsə adını alır. Diferensial həndəsədə isə bu 

münasibətlər daha hamar funksiyalarla təsvir olunur. Bu dövrdə 

həndəsə çox sürətlə inkişaf etmiş və yeni, daha ümumi araşdırma 

üsulları müəyyən edilmişdir. 

Dördüncü müasir dövrün mərhələsini 1826-cı ildə 

L.İ.Laboçevskinin (1793-1856) adı ilə bağlayırlar. O, sübut 

etmişdir ki, fəza formalarının və real dünyanın münasibətlərinin 

öyrənilməsi yalnız məlum Evklid həndəsəsinə gətirib çıxarmır. 

Ən mühüm elmi nailiyyətlər, bu dövrə aiddir. Təkcə onu qeyd 

etmək kifayətdir ki, Evklid həndəsəsi Laboçevski həndəsəsinin 

xüsusi halıdır. Laboçevskidən sonra alman riyaziyyatçısı Riman 

(1826-1866) Evklid və Laboçevski həndəsəsindən fərqli yeni 

həndəsə yaratdı. Sonralar onun işlərinə aid həndəsə və fəza 

Laboçevski adını daşıdı. 

İnkişafının dörd mərhələsində həndəsə müxtəlif cəhətlərə 

malik olmuşdur. Birinci  və ikinci mərhələlərdə o daha çox 

eksperimental xarakter daşımışdır, öz metodu ilə fizika və 
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astronomiyadan az fərqlənirdi. Üçüncü mərhələdə 

eksperimentallıq getdikcə azalır və məntiqi mühakimə ön plana 

keçir. Dördüncü mərhələdə Evklid həndəsəsi ilə bərabər digər 

həndəsə də yarandı. 

Bütün nöqtələri bir müstəvi üzərində yerləşən fiqurların 

xassələrini öyrənən həndəsəyə planimetriya, bütün nöqtələri bir 

müstəvi üzərində yerləşməyən fiqurların xassələrini öyrənən 

həndəsəyə isə stereometriya deyilir. 

 

§2. İlk anlayışlar. Həndəsi fiqur 

I. Nöqtə və düz xətt. Həndəsənin əsas anlayışları nöqtə, 

düz xətt və iki nöqtə arasındakı məsafədir. Bu anlayışlar ilkin 

olduğundan onlara tərif verilmir. 

Karandaşın iti ucunun ağ kağızda buraxdığı iz nöqtə 

təsəvvürü verir. Nöqtə latın əlifbasının böyük hərfləri ilə işarə 

edilir. Məsələn, A, B, C, D, ... (Şək. 1) 

Xətt nöqtələr çoxluğu olub, sonzuzdur. Düz xətt latın 

əlifbasının iki böyük hərfi və 

ya bir kiçik hərfi ilə işarə 

olunur. Məsələn, AB, DC, ... və 

ya a, b, c, ... (Şək. 2) 

C nöqtəsi həm a düz 

xətti, həm də b düz xətti 

üzərində yerləşirsə bu halda a 

və b düz xətləri C nöqtəsində kəsişirlər. (Şək. 3)  

A 

B 

C D 

Şək. 1 

Şək. 2 

A B a 
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Əgər A və B nöqtələri m düz xətti üzərindədirsə, m düz 

xətti A və B nöqtələrindən keçir. Xətkeşi qoyub A və B 

nöqtələrindən ikinci bir düz xətt keçirsək, çəkdiyimiz düz xəttin 

bütün nöqtələri m düz xəttinin üzərində olacaqdır. İki düz xəttin 

bütün nöqtələri üst-üsyə düşürsə, biz onları bir düz xətt hesab 

edəcəyik. 

Nöqtə və düz xəttin qarşılıqlı 

vəziyyətini səciyyələndirən 

aşağıdakı xassələri vardır: 

1. Aidolma xassəsi: Hər hansı 

düz xətt üzərində olan nöqtələr və 

onun üzərində olmayan nöqtələr var. 

2. Düz xəttin xassəsi: Hər 

hansı iki nöqtədən bir və yalnız bir düz xətt keçirmək olar. 

3. Nöqtələrin düz xətt üzərində yerləşməsi xassəsi: Düz 

xətt üzərində hər hansı üç nöqtədən biri və yalnız biri qalan ikisi 

arasında yerləşir.  

4. İki müxtəlif düz xətt ya kəsişmir, ya da ancaq bir 

nöqtədə kəsişirlər. 

5. Düz xəttin bölünməsi xassəsi: Düz xəttin ixtiyari A 

nöqtəsi bu düz xəttin qalan nöqtələrini iki çoxluğa bölür:  eyni 

çoxluğa aid olan ixtiyari iki nöqtə A nöqtəsinin bir tərəfində 

yerləşir, müxtəlif çoxluqlara aid olan ixtiyari iki nöqtə A 

nöqtəsinin müxtəlif tərəflərində yerləşir. 

II. Şüa və parça. a düz xətti üzərində ixtiyari O nöqtəsini 

qeyd edək. O nöqtəsi a düz xəttini iki hissəyə ayırır. (Şək. 4) Bu 

hissələrin hər biri yarım düz xətt və ya 

şüa, O nöqtəsi isə bu şüaların başlanğıc 

nöqtəsi adlanır. 

Şək. 3 

b 

C a 

Şək. 4 

O a 
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Düz xəttin verilmiş nöqtəsindən və bu düz xəttin həmin 

nöqtəsindən bir tərəfdə yerləşən bütün nöqtələrindən ibarət 

hissəsinə yarım düz xətt və ya şüa deyilir. Verilmiş nöqtə yarım 

düz xəttin və ya şüanın başlanğıcı, bu düz xəttin həmin 

nöqtəsindən bir tərəfdə yerləşən qalan nöqtələri isə şüanın daxili 

nöqtələri adlanır. 

Şüanı əlifbamızın iki böyük hərfi ilə adlandırırlar: AB 

şüası. (Şək. 5) Bu yazılışda A 

nöqtəsi şüanın başlanğıcını, B 

nöqtəsi isə şüanın A-dan fərqli hər 

hansı nöqtəsini göstərir. Başlanğıcı 

A nöqtəsi olan şüaya A 

nöqtəsindən çıxan şüa da deyilir.  

Düz xəttin bölünməsi xassəsi: 

Düz xəttin ixtiyari A nöqtəsi bu düz xəttin qalan 

nöqtələrini iki çoxluğa bölür: eyni çoxluğa aid olan ixtiyari iki 

nöqtə A nöqtəsinin bir tərəfində yerləşir, müxtəlif çoxluqlara aid 

olan ixtiyari iki nöqtə A nöqtəsinin müxtəlif tərəflərində 

yerləşir.  

Bu çoxluqların hər birinin nöqtələri A nöqtəsi ilə birlikdə 

başlanğıcı A nöqtəsi olan şüa əmələ gətirir. Bu şüalara əks şüalar 

deyilir. Şəkil 5-də AB və AC şüalarına əks şüalar deyilir.  

Düz xəttin iki nöqtəsindən və bu nöqtələr arasında 

yerləşən bütün nöqtələrdən ibarət fiqura parça deyilir. 

Həmin iki nöqtəyə parçanın uc nöqtələri, uclar arasında 

yerləşən nöqtələrə isə parçanın daxili nöqtələri deyilir. Şəkil 6-

da ucları M və N nöqtələrində 

olan parça təsvir olunmuşdur. 

Bu parçanı “MN parçası” və ya 

“NM parçası” adlandırırlar. X Şək. 6 

N M X 

d 

Şək. 5 

A B C 
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nöqtəsi bu parçanın daxili nöqtəsidir. Parçanı əlifbamızın kiçik 

hərfləri ilə də işarə edirlər. Məsələn, 6-cı şəkildə MN parçası d 

ilə işarə edilmişdir.  

Parçanın daxili nöqtəsi onu iki parçaya bölür.  

Parçanın ucları arasındakı məsafəyə onun uzunluğu deyilir 

və MN kimi işarə olunur. Uzunluqları eyni olan iki parşaya 

bərabər parçalar deyilir.  

Gündəlik işlərimizdə biz tez-tez müxtəlif parçaları ölçməli 

oluruq, yəni onların uzunluğunu tapırıq. Parçaları ölçərkən biz 

onları uzunluq vahidi qəbul etdiyimiz parça ilə (1 mm, 1 sm, 1 

dm, 1 m və s.) müqayisə edirik. Qeyd edək ki, biz uzunluq vahidi 

olaraq istənilən parçanı götürə bilərik. Parçaları ölçmək üçün ən 

sadə alət xətkeşdir. 

Əgər düz xətt üzərində verilmiş A, B və C nöqtələrindən 

B nöqtəsi A və C nöqtələri arasındadırsa, onda A və C nöqtələri 

B nöqtəsinin müxtəlif tərəflərindədir, A və B nöqtələri isə C 

nöqtəsinin bir tərəfindədir. 

Parçaların ölçülməsi xassəsi: Hər bir parçanın sıfırdan 

böyük müəyyən uzunluğu var, yəni uzunluq vahidi seçməklə hər 

bir parçanın uzunluğunu ölçmək olar.  

6-cı şəkildən görünür ki, MN, MX, XN parçalarının 

uzunluqları üçün aşağıdakı bərabərlik doğrudur: 

MN=MX+XN 

Bu bərabərlik aşağıdakı xassədə ifadə olunur: 

Parçaların toplanması xassəsi: Parçanın uzunluğu onun 

hər hansı daxili nöqtəsi ilə bölündüyü parçaların uzunluqları 

cəminə bərabərdir. Uzunluqları bərabər olan parçalara bərabər 

parçalar deyilir. İki parçadan uzunluğu böyük olan parça böyük 

hesab olunur. Parçanın daxili nöqtəsi onu iki bərabər parçaya 

bölürsə, bu nöqtəyə həmin parçanın orta nöqtəsi deyilir. AB 
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parçasının uzunluğuna A və B nöqtələri arasındakı məsafə də 

deyilir. A və B nöqtələri üst-üstə düşdükdə onlar arasında 

məsafə sıfır hesab olunur. 

Parçanın ayrılması xassəsi: Şüa üzərində onun 

başlanğıcından uzunluğu verilmiş bir və yalnız bir parça 

ayırmaq olar. 

Məsələ 1. Uzunluğu 20 m olan AB parçası üzərində C 

nöqtəsi qeyd olunub. AC parçası BC parçasından 4 m böyük 

olarsa, 
BC

AC
 nisbətini tapın. 

Həlli. CB parçasının uzunluğunu x ilə işarə edək. (Şək. 7) 

Onda AC parçasının 

uzunıuğu 4+x olar. AB 

parçasının uzunıuğu 20 m 

olduğundan və 

AB=AC+CB olduğundan 

x+4+x=20 alırıq. Buradan x=8, yəni CB=8 m və AC=8+4=12 

(m) alırıq. 5,1
2

3

8

12


BC

AC
 

Məsələ 2. Uzunluğu m olan parçanın ixtiyarı daxili nöqtəsi 

qeyd olunmuşdur. Bu parçadan alınan iki parçanın orta nöqtələri 

arasındakı məsafəni tapın. 

Həlli. AB verilmiş m uzunluqlu parça olsun. AB 

parçasının ixtiyari C daxili nöqtəsini götürək. AC və CB 

parçalarını alarıq. AC parçasının orta nöqtəsini M, CB 

parçasının orta nöqtəsini N ilə işarə edək. (Şək. 8) M nöqtəsi AC 

parçasının orta nöqtəsi olduğundan  

A B 
C 

Şək. 7 
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III. Müstəvi və yarımmüstəvi. Xəttin özü boyunca 

olmayan hərəkəti zamanı buraxdığı izi səth, düz xəttin onu kəsən 

düz xətt boyu hərəkəti zamanı buraxdığı izi isə müstəvi kimi 

təsəvvür etmək olar. (Şək. 8) Səthlərin ən sadəsi müstəvidir. 

Stolun səthi, sakit havada gölün səthi, pəncərə şüşəsi və s. 

müstəvi təsəvvürü verən sadə səthlərdir. Müstəvilər adətən 

yunan əlifbasının hərfləri ilə işarə olunur:  ,  ,   və s. 

Müstəvi və düz xəttin qarşılıqlı vəziyyəti haqqında 

aşağıdakı xassələri qeyd edək: 

1. İki nöqtəsi müstəvi 

üzərində olan düz xətt 

bütünlükdə həmin müstəvi 

üzərindədir. 

2. Müstəvi üzərində 

yerləşən düz xətt, bu müstəvini 

hər biri yarımmüstəvi adlanan 

iki hissəyə ayırır. 

Burada yalnız düz xəttin 

nöqtələri hər iki yarımmüstəvi 

üçün ortaqdır. Əgər A bir 

yarımmüstəvinin, B isə digər yarımmüstəvinin nöqtəsidirsə, 

onda A və B nöqtələri a düz xəttinin müxtəlif tərəflərində olar. 

S  Ə  T  H MÜSTƏVİ 

Şək. 8 

Şək. 9 

a 

B 

A 

D 

C 
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Başqa sözlə A və B nöqtələrini birləşdirən AB parçası a düz xətti 

ilə kəsişir. (Şək. 9) C və D nöqtələri bir yarımmüstəvidə 

yerləşdikdə CD parçası a düz xətti ilə kəsişmir. 

IV. Həndəsi cisim və fiqur. Həndəsə yalnız əşyaların 

forma və ölçülərini öyrənir. Məsələn, ağacdan, kartondan, 

metaldan və s. hazırlanmış kublara eyni bir ad – kub adı verilir. 

Əgər əşyanın fiziki və başqa xassələrini nəzərə almayıb, ancaq 

onun forma və ölçülərini nəzərə alsaq, onda əşya həndəsi cisim 

adlanır. 

Hər tərəfdən hüdudlanmış fəza hissəsinə həndəsi cisim 

deyilir. Müəyyən qayda ilə düzülmüş nöqtə, xətt, səth ayrılıqda 

və ya birgə götürüldükdə həndəsi fiqur əmələ gətirir. 

Ümumiyyətlə, fiqur müəyyən nöqtələr çoxluğudur.  

Məsələn, nöqtə, düz xətt, şüa, müstəvi və s. həndəsi 

fiqurlardır. Həndəsi fiqurun hissəsi də həndəsi fiqurdur.  

V. Düz xətlər dəstəsi. Verilən nöqtədən keçən düz xətlər 

çoxluğuna düz xətlər dəstəsi, həmin nöqtəyə isə dəstənin təpəsi 

deyilir. 

Müxtəlif təpəli iki düz xətlər dəstəsinə baxaq. (Şək. 10) 

Göründüyü kimi hər iki nöqtədən istənilən sayda düz xətt keçir, 

lakin yeganə düz xətt var ki, hər iki dəstəyə məxsusdur. Bu A və 

B nöqtələrindən keçən düz xətdir. 

 

Şək. 10 

A B 
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§3. Bucaq. Bucağın növləri 

Nöqtə və bu nöqtədən çıxan iki müxtəlif yarım düz xətdən 

(şüadan) ibarət olan fiqura bucaq deyilir. Şüaların ortaq 

nöqtəsinə bucağın təpəsi, onu əmələ gətirən şüalara isə tərəfləri 

deyilir. Bucaq təpədə qoyulmuş bir hərflə və ya təpədə və  

tərəflərdə qoyulmuş üç hərflə oxunur. Yazıda “bucaq” sözü         

“ ” işarəsi ilə əvəz olunur. Məsələn, O bucağı və ya AOB 

bucağı əvəzinə uyğun olaraq   O və AOB yazılır. (Şək. 11)  

Tərəfləri tamamlayıcı yarım 

düz xətlər olan bucağa aşıq bucaq 

deyilir. (Şək. 12) 10-cu şəkildə təpəsi 

O, tərəfləri OA və OB olan açıq 

bucaq təsvir olunmuşdur. 

İki bucaq bir-birinin üzərinə 

qoyulduqda üst-üstə düşərsə, bu 

bucaqlar bərabər hesab olunur. 

Bucaqlar transportirin köməyi 

ilə dərəcələrlə ölçülür. Bucaqların 

ölçülməsinin aşağıdakı xassələri 

vardır: 

Hər bir bucağın sıfırdan böyük dərəcə ölçüsü var. Açıq 

bucaq 0180 -yə bərabərdir. Bucağın dərəcə ölçüsü onun tərəfləri 

arasından keçən istənilən şüa ilə bölündüyü bucaqların dərəcə 

ölçülərinin cəminə bərabərdir.  

Açıq bucağın yarısına 

bərabər olan və ya 090 -yə 

bərabər olan bucaq düz bucaq 

adlanır və d hərfi ilə işarə 

O 

O 

A 

B 

Şək. 11 

O 

A B 

Şək. 12 
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olunur. (düz mənasında olan fransız sözü “droit”-in baş hərfi)  

Tərifdən açıq bucağın qiymətinin 2d olması alınır. 

Qiyməti 4d olan bucaq tam bucaq adlanır. 

Düz bucaqdan kiçik olan bucağa iti, böyük olan bucağa isə 

kor bucaq deyilir (Şək. 13). 

Bucaqları dərəcə ölçülərinə görə müqayisə etmək olar. 

Bucağın təpəsindən çıxıb, onun tərəfləri arasından keçən 

və bucağı yarıya bölən şüaya 

bucağın tənböləni deyilir. 

İki bucağın bir tərəfi ortaq, 

digər iki tərəfi açıq bucaq əmələ 

gətirirsə, belə bucaqlara (Şək. 14) 

qonşu bucaqlar deyilir. (AOB və 

BOC bucaqları qonşu bucaqlardır.) 

Qonşu bucaqların cəmi açıq bucaq 

verir. Başqa sözlə, qonşu bucaqların 

cəmi iki düz bucağa və ya 0180 -yə 

bərabərdir.  

O 

A 

B 

Şək. 13 

Iti 

bucaq 

O 
B 

A 

Kor 

bucaq 

O 
B 

A 

Düz 

bucaq 

Şək. 14 

O C 

B 

A 

Şək. 15 

O C 

B 

A 

D 
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İti bucaqdan birinin tərəfləri o birinin tərəflərinin 

tamamlayıcı yarım düz xətləri olarsa, onlara qarşı bucaqlar 

deyilir. 

15-ci şəkildə AOB ilə COD bucaqları qarşı bucaqlardır, 

çünki OA ilə OC, OB ilə OD tamamlayıcı yarım düz xətlərdir. 

Qarşı bucaqlar bərabərdir. 

CODAOB   və COBAOD   

Məsələ. Qonşu bucaqların fərqi 038  olarsa, onları tapın. 

Həlli. I üsul. BOC=x ilə işarə edək. (Şək. 16) Onda  

      AOB=x+38 

olar. Qonşu bucaqların cəmi 0180  

olduğundan  

x+38+x=180 

alırıq. Buradan  

x= 071  

və ya  

BOC= 071 , 

AOB= 071 + 038 = 0109  

alırıq.  

II üsul. BOC=x, AOB=y ilə işarə edək.  

Şərtə əsasən qonşu bucaqların fərqi 038  olduğundan  

y-x=38 

alırıq. Qonşu bucaqların cəmi 0180  olduğundan  

x+y=180 

alırıq. Alınan tənliklər sistemini həll edək: 









180

38

yx

xy
 

Cəbri toplama üsulundan istifadə etsək  

Şək. 16 

O A 

B 

C 

x x+38 
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2y=218 

y=109 

alırıq.  

109-x=38, 

x=71. 

Nəticədə  

BOC= 071 , 

AOB= 071 + 038 = 0109  

Məsələ. Qarşılıqlı bucaqların 

tənbölənləri arasındakı bucağı tapın. 

Həlli. AOB və COD (Şək. 17) qarşılıqlı bucaqlardır. 

ON AOB-nin, OM isə COD-nin tənbölənidir. Tənbölənin 

tərifinə əsasən  

AON=NOB=
2

1
AOB         (1)  və 

COM=MOD=
2

1
COD         (2) 

Qonşu bucaqların cəmi 0180  olduğundan 

 AOB+BOC= 0180                     (3) 

Qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir. 

AOB=COD. 

 (1) və (2) bərabərliklərindən  

AON=COM 

alırıq. 

AOB =AON +NOB =BON + COM 

(3) bərabərliyindən  

NOB+COM+BOC= 0180 . 

Şək. 17 

O C 

B 

A 

D 

N 

M 
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Sonuncu bərabərliyin sol tərəfi qarşılıqlı bucaqların 

tənbölənləri arasındakı bucağı ifadə edir. Deməli, qarşı 

bucaqların tənbölənləri arasındakı bucaq 0180 -yə bərabərdir. 

 

§4. Parçaya, bucaqlara aid test tapşırığı  nümunələri 

 

1. AB və CD düz xətləri O nöqtəsində kəsişir. OK şüası 

AOD bucağının tənbölənidir. COK= 0118 -dir. BOD=? 

A) 59
0
         B) 64

0
         C) 118

0
        D) 65

0
      E) 56

0
 

 

2. Şüa 0121 bucağı dərəcə ölçülərinin nisbəti 2:9 olan 

bucaqlara bölür. Kiçik bucağı tapın. 

A) 31
0
         B) 32

0
         C) 21

0
          D) 22

0
       E) 19

0
 

 

3. Cəmi 090  olan bucaqların nisbəti 2:3 kimidir. Bu 

bucaqların fərqini tapın. 

A) 18
0
         B) 36

0
         C)54

0
          D) 72

0
        E) 90

0
 

 

4. Qonşu bucaqların cəmi onların fərqindən 5 dəfə 

böyükdür. Kiçik bucağın böyük bucağa nisbətini tapın. 

A) 1             B) 2              C)
3

2
             D) 

2

3
         E) 

2

1
 

 

5. Qonşu bucaqlardan biri digərindən 1,5 dəfə kiçikdir. 

Böyük bucağı tapın. 

A)80 0          B)72 0           C)120 0           D)108 0       E)140 0        
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6. Iki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan biri o 

birindən  040  böyükdür. Bu bucaqlardan kiçiyini tapın. 

A) 0110       B) 070          C) 0120          D) 060        E) 040  

 

7. 0165 -yə bərabər COB bucağının tərəfləri arasından OA 

şüası keçir. COA və AOB bucaqlarının dərəcə qiymətlərinin 1:2 

nisbətində olduğunu bilərək bu bucaqları tapın. 

A) 120; 45              B) 130; 35                 C) 90; 75 

D) 110; 55              E) 85; 80 

 

8. İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan üçünün 

cəmi 0260 -dir. Dördüncü bucağı tapın. 

A) 080           B) 090         C) 045         D) 0100       E) 0120  

 

9. AOB açıq bucaqdır. 

COD= 0120  olarsa, x+y=? 

A) 040           B) 060  

C) 080           D) 0120  

E) 0180  

 

10. Qonşu bucaqların nisbəti 5:7 kimidir. Bu bucaqların 

fərqini tapın. 

A) 075          B) 0105         C) 030          D) 015        E) 020  

 

11. Qonşu bucaqların tənbölənləri arasındakı bucağı tapın. 

A) 090          B) 0180         C) 060          D) 045        E) 030  

 

 

O B 

D 

A 

x 

C 
120 

y 
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12. x=? 

A) 030           B) 060  

C) 080           D) 070  

E) 020  

 

13. İki qonşu bucağın ölçüləri nisbəti 3:5 kimidir. Böyük 

bucağın ölçüsünü tapın. 

A) 112,5       B) 100        C) 105         D) 102,5    E) 102,4 

 

14. İki qonşu bucağın fərqi 050 -dir. Bu bucaqların 

nisbətini tapın. 

A) 
23

13
         B) 

23

5
        C) 

23

19
           D) 

23

10
        E) 

23

8
 

 

15. Bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 0160 -dir. Bu 

bucağı tapın. 

A) 090          B) 0100       C) 0110        D) 0120        E) 0140  

 

16. 30 sm olan parça 3 müxtəlif hissəyə bölünüb. 

Kənardakı parçaların ortaları arasındakı məsafə 18 sm-dir. 

Ortadakı parçanın uzunluğunu tapın. 

A) 4 sm        B) 6 sm      C) 8 sm        D) 9 sm     E) 10 sm 

 

17. Qonşu bucaqlardan biri (4x+2)-ə, o biri isə (2x+4)-ə 

bərabərdir. Bunların kiçiyini tapın. 

A) 083          B) 072       C) 070        D) 062        E) 060  

 

18. 3764530  -yə bərabər olan bucağın qonşu bucağını 

tapın. 

O B 

D 

A 

2x 

C 
70 

50 
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A) 74530                    B) 211260                 C) 74211260   

D) 74211250             E) 74120    

 

19. AOC:COD=1:5 və 

AOD= 0120  isə, COB-ni tapın. 

 A) 070           

B) 0160            

C) 090         

D) 080            

E) 085  

 

20. AOC-AOB= 040  və AOC-COB= 020  

olarsa, AOC-ni tapın. 

A) 080           

B) 090            

C) 0100         

D) 0140            

E) 0120  

 

21. Parçanın uzunluğu 51 sm olub 

3 bərabər hissəyə bölünüb, parçanın başlanğıc nöqtəsi ilə 

sonuncu hissəsinin ortası arasındakı məsafəni tapın. 

A) 8,5 sm                 B) 51 sm                 C) 34 sm        

D) 42,5 sm               E) 21,5 sm 

O B 

C 

A 

D 

O B 

A 

C 
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II Fəsil. 

PERPENDİKULYAR VƏ PARALEL DÜZ XƏTLƏR 

§1. Düz xətlərin perpendikulyarlığı. Perpendikulyarın 

əsas xassəsi 

Kəsişərək düz bucaq əmələ gətirən düz xətlərə qarşılıqlı 

perpendikulyar düz xətlər deyilir. 

Düz xətlərin perpendikulyarlığı “ ” ilə işarə olunur. 

Məsələn, a b və ya AB CD (Şək. 18.). 

Teorem (Perpendikulyar düz xəttin varlığı və yeganəliyi 

haqqında) Müstəvinin istənilən 

nöqtəsindən verilmiş düz xəttə bir və 

yalnız bir perpendikulyar düz xətt 

çəkmək olar. 

İsbatı: Fərz edək ki, AB verilmiş 

düz xətt, M müstəvinin verilmiş 

nöqtəsidir. İki hal ola bilər:  

1)  ABM  ;  

2) ABM  .  

1) Fərz edək ki, ABM  . MB şüasından başlayaraq, 

sərhəddi AB düz xətti olan müstəvilərin 

birində 090 -yə bərabər  BMC bucağını 

ayıraq (Şək. 19). Tərifə görə,  

MC AB 

olar. Göstərək ki, AB-yə 

perpendikulyar düz xətt yeganədir. 

Əksini fərz edək. Fərz edək ki, M 

nöqtəsindən AB düz xəttinə ikinci bir 

1MC  perpendikulyar düz xətti də çəkmək 

olar (Şək. 20). C və 1C  nöqtələri AB-yə 

A B 

C 

D 

O 

a 

b 

Şək. 18 

A 

C 

M 

Şək. 19 

B 

A 

C 

M 

Şək. 20 

 

B 



31 

 

nəzərən eyni yarımmüstəvidədir. Onda MB şüasına nəzərən eyni 

yarımmüstəvidə dərəcə ölçüsü 090  olan BMC və BM 1C  

bucaqlarını ayırmış oluruq. Bu isə bucaqların ayrılması 

aksiomuna ziddir. 

2) ABM   halına baxaq (Şək. 21). Düz xəttin hər hansı 

N nöqtəsindən bu düz xəttə perpendikulyar olan a düz xəttini 

çəkək (birinci halda göstərdiyimiz kimi). M nöqtəsindən a-ya 

paralel MK düz xəttini 

çəkək. AB düz xətti a-ya 

perpendikulyar 

olduğuna görə ona 

paralel olan MK-ya 

perpendikulyardır:  

MK AB. 

İabat edək ki, bu perpendikulyar düz xətt yeganədir. 

Əksini fərz edək, fərz edək ki, M nöqtəsindən AB düz xəttinə 

ikinci bir M 1K  perpendikulyar düz xəttini çəkmək olar.  

a AB, 

M 1K  AB, 

MK AB 

olduğundan,  

MK║a 

və   

M 1K ║a 

olar. Deməli, a düz xətti üzərində olmayan M nöqtəsindən a-ya 

iki paralel düz xətt çəkmiş oluruq. Bu isə Evklidin paralellik 

aksiomuna ziddir. Teorem isbat olundu. 

A 

a 

N 

Şək. 21 

 K 

M 

B 
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Düz xəttin üzərində olmayan nöqtədən bu düz xəttə 

çəkilən perpendikulyarın uzunluğuna həmin nöqtədən bu düz 

xəttə qədər məsafə deyilir. 

Nöqtə bu düz xətt üzərində olduqda bu nöqtədən düz xəttə 

qədər  məsafə sıfra bərabər hesab olunur. 

 

§2. Paralel düzlər xətt anlayışı. İki düz xəttin üçüncü 

ilə kəsişməsindən alınan bucaqlar 

Bir müstəvi üzərində yerləşən 

və kəsişməyən düz xətlərə paralel 

düz xətlər deyilir (Şək. 22). 

Üst-üstə düşən düz xətlər də 

paralel qəbul olunur. Yazıda düz 

xətlərin paralelliyi “║” kimi işarə edilir: AB║CD. 

Paralel düz xətlər üzərində yerləşən parçalar paralel 

parçalar adlanır. 

Tutaq ki, AB və CD düz 

xətləri MN düz xətti ilə kəsişir. 

Bu zaman alınan bucaqları 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 ilə işarə edək. (Şək. 

23) Bu bucaqlara onların düz 

xətlərə nəzərən yerləşməsindən 

asılı olaraq aşağıdakı kimi adlar 

verilir: 

1) 1 və 5; 2 və 6; 4 və 7; 3 və 8 uyğun bucaqlar 

2) 4 və 6; 3 və 5 daxili çarpaz bucaqlar 

3) 1 və 8; 2 və 7 xarici çarpaz bucaqlar 

4) 4 və 5; 3 və 6 daxili birtərəfli bucaqlar 

5) 1 və 7; 2 və 8 xarıcı birtərəfli bucaqlar 

A B 

C D 

Şək. 22 

A B 

C D 

M 

N 

1 2 
3 4 

6 5 
8 7 

Şək. 23 
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Teorem Bir düz xəttə perpendikulyar olan iki düz xətt bir-

birinə paraleldir. 

İsbatı Fərz edək 

ki, AB və CD düz 

xətləri eyni bir EF düz 

xəttinə 

perpendikulyardır. 

(Şək. 24):  

AB EF, 

CD EF. 

İsbat edək ki,  

AB║CD. 

Əksini fərz edək. Tutaq ki, AB və CD düz xətləri bir-birinə 

paralel deyil. Onda bu düz xətlər hər hansı bir O nöqtəsində 

kəsişirlər. Bu halda eyni bir O nöqtəsindən EF düz xəttinə iki 

perpendikulyar çəkilmiş olardı. Bu isə ola bilməz, yəni 

fərziyyəmiz doğru deyil. Deməli,   

AB║CD. 

Düz xətlərin paralelliyini müəyyən etməyə imkan verən 

aşağıdakı təklifləri nəzərdən keçirək. 

Teorem 1. (I əlamət) İki düz xətt üçüncü düz xətlə 

kəsişdikdə daxili çarpaz bucaqlar 

bərabərdirsə, onda bu iki düz xətt 

bir-birinə paraleldir. 

Tutaq ki, AB və CD düz 

xətlərini üçüncü MN düz xətti ilə 

kəsdikdə alınan daxili çarpaz 

bucaqlar bərabərdir: (Şək. 25) 

1=2 

İsbat edək ki,  

E 

A 

B 

Şək. 24 

F 

C 

D 

O 

A B 

C D 

M 

N 

1 

2 

Şək. 25 

O 

E 

F 

P 

Q 
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AB║CD. 

Bu məqsədlə MN düz xəttinin PQ parçasının orta 

nöqtəsini O ilə işarə edək. Sonra  

OE  AB 

çəkək və həmin perpendikulyarı CD düz xəttini kəsənə qədər 

uzadaq. 

Əvvəlcə göstərək ki,  

EF CD. 

Bunun üçün OEP və OFQ üçbucaqlarına baxaq. Bu 

bucaqlar  

1=2 (şərtə görə), 

OP=OQ (qurmaya görə) 

və  

EOP=QOF (qarşılıqlı bucaqlar) 

olduğundan bərabərdir. Onda  

OFQ = OEP = 090  

olar. Bu isə  

EF CD 

deməkdir. Beləliklə, AB və CD düz xətləri eyni bir EF düz 

xəttinə perpendikulyar olur, yəni onlar paraleldir:  

AB║CD. 

Teorem 2. (II əlamət) İki düz xətti üçüncü düz xətlə 

kəsdikdə uyğun bucaqlar bərabərdirsə, bu düz xətlər paraleldir. 
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Teorem 3. (III əlamət) İki düz xətti üçüncü düz xətlə 

kəsdikdə, daxili birtərəfli 

bucaqların cəmi 0180 -yə 

bərabərdirsə, bu düz xətlər 

paraleldir. 

İsbatı. Tutaq ki, 1 və 2 

daxili birtərəfli bucaqların cəmi 
0180 -dir: (Şək. 26) 

1+2= 0180   

İsbat edək ki,  

AB║CD. 

2+3= 0180  (qonşu bucaqlar) 

və   

1+ 2= 0180  

olduğundan 

1=3 

olur. Bu bucaqlar daxili çarpaz bucaqlar olduğu üçün,  

AB║CD. 

Teorem 4.  İki düz xətti üçüncü düz xətlə kəsdikdə xarici 

çarpaz bucaqlar bərabərdirsə, bu düz xətlər paraleldir. 

Teorem 5. İki düz xətti üçüncü düz xətlə kəsdikdə xarıcı 

birtərəfli bucaqların cəmi 0180 -yə bərabərdirsə, bu düz xətlər 

paraleldir. 

Yuxarıda söylədiyimiz təkliflərin tərsi də doğrudur. 

İki paralel düz xətti üçüncü düz xətlə kəsdikdə: 

1) uyğun bucaqlar bərabərdir 

2) daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir 

3) xarici çarpaz bucaqlar bərabərdir 

4) daxili birtərəfli bucaqların cəmi 0180 -yə bərabərdir  

A B 

C D 

M 

N 

1 

2 

Şək. 26 

3 
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5) xarici birtərəfli bucaqların cəmi 0180 -yə bərabərdir  

Buradan aşağıdakı nəticələr çıxır: 

Nəticə 1. Bir düz xəttə 

paralel olan düz xətlər özləri də 

paraleldir. 

İsbatı. Tutaq ki, AB və CD 

düz xətləri eyni bir EF düz xəttinə 

paraleldir. Bu düz xətlərin hər 

üçünü kəsən MN düz xəttini 

çəkək. (Şək. 27)  

AB║EF 

olduğundan  

1=3 

olur.  

CD║EF 

olduğundan   

2=3. 

Buradan da  

1=2 

alınır.             1 və 2 uyğun bucaqlar olduğundan  

AB║CD. 

Nəticə 2. Paralel düz xətlərdən birinə perpendikulyar olan 

düz xətt o birinə də perpendikulyardır. 

İsbatı. MN AB (Şək. 28) olsun, onda  

1= 090  

Şərtə görə  

AB║CD 

olduğundan  

1=2 (daxili çarpaz bucaqlar). 

A B 

C D 

M 

N 

1 

2 

Şək. 27 

E F 

3 

A B 

C D 

M 

N 

1 

2 

Şək. 28 
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Buradan  

2= 090 , 

yəni  

MN CD 

alınır. 

Paralellik aksiomu: Düz xətt üzərində olmayan nöqtədən 

bu düz xəttə yalnız bir paralel düz 

xətt keçirmək olar.  

Məsələ 1. İki paralel düz 

xətti üçüncü düz xətlə kəsdikdə 

alınmış daxili birtərəfli 

bucaqlardan biri o birindən 5 dəfə 

kişikdir. Bu bucaqlardan 

böyüyünün qiymətini tapın. 

Həlli. Tutaq ki, AB və CD iki paralel düz xətt, MN isə 

onları kəsən düz xətdir. (Şək. 29) Məsələnin şərtinə görə  

1= 5 2. 

Digər tərəfdən daxili birtərəfli bucaqların xassəsinə görə:  

1+2= 0180 . 

Onda  

5 2+2= 0180 . 

Buradan  

2= 030  

və  

1= 0150  

olur. 

Cavab: 0150  

 

A B 

M 

N 

1 

2 

Şək. 29 

C D 
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§3. Düz xəttə perpendikulyar və mail. Düz xətt 

parçasının proyeksiyası. Perpendikulyar və mailin xassələri 

Tutaq ki, AB düz xətti və onun üzərində olmayan M 

nöqtəsi verilmişdir. M nöqtəsindən AB düz xəttinə 0MM  

perpendikulyarını endirək 

(Şək. 30). 0M  nöqtəsi bu 

perpendikulyarın oturacağı 

adlanır. AB düz xətti üzərində 

0M  nöqtəsindən fərqli C 

nöqtəsi götürək və onu M 

nöqtəsi ilə birləşdirək. Aydındır ki,  

 0

0 90CMM , 

∠𝑀𝐶𝑀0 < 900 

olar. Bu halda MC  AB düz xəttinə çəkilmiş mail, C nöqtəsi isə 

onun oturacağı adlanır. CM 0  parçasına MC mailinin AB düz 

xətti üzərində proyeksiyası 

deyilir.  

Tutaq ki, a düz xətti və 

onun üzərində olmayan AB 

düz xətt parçası verilmişdir. 

(Şək. 31) AB parçasının 

uclarından a düz xəttinə 0AA  

və 0BB  perpendikulyarlarını endirək. 00BA  parçasına AB 

parçasının a düz xətti üzərinə proyeksiyası deyilir. 

Düz xəttə çəkilmiş perpendikulyar və mailin bəzi 

xassələrini qeyd edək. 

Teorem 1. Verilmiş nöqtədən eyni bir düz xəttə çəkilmiş 

mailin uzunluğu, perpendikulyarın uzunluğundan böyükdür. 

A B M0

M 

Şək. 30 

C 

a 

B 

A0

A 

Şək. 31 

B0
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İsbatı. A nöqtəsindən a düz 

xəttinə 0AA  perpendikulyarını və 

AB mailini çəkək (Şək. 32). İsbat 

edək ki, AB› 0AA . Doğrudan da, 

düzbucaqlı 0ABA  üçbucağında 

hipotenuz hər bir katetdən böyük 

olduğundan AB› 0AA  olar. 

Bu teoremdən çıxır ki, verilmiş nöqtədən eyni bir düz xəttə 

çəkilmiş düz xətt parçalarından uzunluğu ən kiçik olanı həmin 

düz xəttə perpendikulyardır. 

Teorem 2. Verilmiş nöqtədən eyni bir düz xəttə çəkilmiş 

maillər bərabərdirsə, onda onların həmin düz xətt üzərindəki 

proyeksiyaları da bərabərdir. 

İsbatı. MA və MB düz xətt üzərində olmayan M 

nöqtəsindən a düz xəttinə çəkilmiş bərabər maillər olsun (Şək. 

33). Onların proyeksiyalarının bərabər olduğunu isbat edək. 

MA və MB maillərinin a düz xətti üzərindəki 

proyeksiyasını tapmaq üçün M nöqtəsindən a düz xəttinə MO 

perpendikulyarını endirək. Onda AO düz xətt parçası MA 

mailinin, OB düz xətt parçası isə MB mailinin a düz xətti 

üzərindəki proyeksiyası 

olacaqdır. Şərtə görə 

 MA=MB  

olduğundan AMB 

bərabəryanlı üçbucaq, 

MO isə onun  

hündürlüyüdür. 

Bərabəryanlı üçbucağın hündürlüyü eyni zamanda onun medianı 

olduğundan  

B A0

A 

Şək. 32 

a 

Şək. 33 

B O

M 

a A 
Şək. 33 
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AO=OB 

olacaqdır. 

Teorem 3. (tərs teorem) Verilmiş nöqtədən eyni bir düz 

xəttə çəkilmiş maillərin proyeksiyaları bərabərdirsə, onda bu 

maillərin özləri də bərabərdir. 

Teorem 4. Verilmiş nöqtədən eyni bir düz xəttə çəkilmiş 

iki maildən, proyeksiyası böyük olan mailin özü də böyükdür. 

İsbatı. Tutaq ki, MA və MB düz xətt parçaları a düz 

xəttinə çəkilmiş maillər, MC isə perpendikulyardır. (Şək. 34, 

35) AC>BC 

olduqda  

MA>MB 

olduğunu isbat edək. Burada  

 

aşağıdakı hallar mümkündür. 

1. Hər iki mail perpendikulyardan bir tərəfdə yerlişir. 

Şəkildən göründüyü kimi MBA düzbucaqlı üçbucağının xarici 

bucağıdır. Ona görə də  

MBA>BCM, 

yəni MBA kor bucaqdır. Buradan çıxır ki,  

B C

M 

a A 
Şək. 34 

B C

M 

a A 
Şək. 35 

E 
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MA>MB (üçbucaqda böyük bucaq qarşısında böyük tərəf 

durur). 

2. Maillər perpendikulyardan müxtəlif tərəflərdə yerləşir. 

AC düz xətt parçası üzərində C nöqtəsindən başlayaraq  

CE=CB 

ayıraq. Onda 3-cü teoremə əsasən  

MB=ME. 

Teoremin birinci hissəsinə görə  

MA>ME 

olduğundan  

MA>MB 

olur. 

Teorem 5. (tərs teorem) Verilmiş nöqtədən düz xəttə 

çəkilmiş iki maildən böyüyünün proyeksiyası da böyükdür. 

Teorem 6. Düz xətt parçasının ortasından qaldırılmış 

perpendikulyar üzərində 

götürülmüş nöqtə parçanın 

uclarından eyni məsafədədir. 

İsbatı. AB düz xətt 

parçasının M orta nöqtəsindən 

ona CD perpendikulyar düz 

xəttini keçirək (Şək. 36). Bu düz 

xətt üzərində ixtiyari E nöqtəsi 

üçün,  

AE=BE 

olduğunu isbat edək. AME və EMB düzbucaqlı üçbucaqlarının 

bərabərliyindən  

AE=BE 

olur. 

E nöqtəsi CD düz xətti üzərində olmadıqda  

M

C 

A 

E 

D

Şək. 36 

B 
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AE BE 

olmalıdır. 

Teorem 7. (tərs teorem) Düz xətt parçasının uclarından 

eyni məsafədə olan nöqtə, onun orta nöqtəsindən qaldırılmış 

perpendikulyar düz xəttin üzərindədir. 

İsbatı. E nöqtəsindən AB düz xətt parşasına EM 

perpendikulyarını çəksək, onda AME və EMB bərabər 

düzbucaqlı üçbucaqlarını (bir katet və hipotenuza görə) alarıq 

(Şək. 36). Beləliklə, AM=MB alarıq. Bu da E nöqtəsinin AB 

parçasının orta nöqtəsindən çəkilən CD perpendikulyar düz xətti 

üzərində olması deməkdir. 

Məsələ 1. Düz xətdən 6 sm məsafədə olan nöqtədən həmin 

düz xəttə uzunluqları 10 sm və 56  sm olan iki mail və 

perpendikulyar çəkilmişdir. Alınmış düzbucaqlı üçbucaqlardan 

birinin perimetri 24 sm, o birinin perimetri isə 18+ 56  sm-dir. 

Maillərin düz xətt üzərinə proyeksiyalarını və oturacaqları 

arasındakı məsafəni tapın. 

Həlli. Tutaq ki, a düz xətti və ondan 6 sm məsafədə olan 

A nöqtəsi verilmişdir (Şək. 37). Bu nöqtədən a düz xəttinə AD 

perpendikulyarını və AB, AC maillərini çəkək. Şərtə görə  

AB=10 sm,  

AC= 56  sm,  

AD=6 sm,  

ABDP =24 sm,  

ADCP =18+ 56  sm 

olduqda BD, DC və BC 

məsafələrini tapaq.  

AB+BD+AD=24 

A 

B 

D C 

a 

Şək. 37 
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və  

AD+AC+DC=18+ 56  

olduğundan  

BD=8 sm 

və  

DC=12 sm 

alınar. Digər tərəfdən  

BC=BD+DC 

olduğundan  

BC=20 sm 

olar. 

 

§4. Uyğun tərəfləri paralel və perpendikulyar olan 

bucaqlar 

Hər ikisi iti bucaq, yaxud kor bucaq olan bucaqlar eyni adlı 

bucaqlar adlanır. 

Teorem 1. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar eyni adlı 

olduqda, bərabər, müxtəlif adlı olduqda isə 0180 -yə bərabərdir. 

İsbatı. 1) Tutaq ki, uyğun tərəfləri paralel olan AOB və 

111 BOA  eyni adlı bucaqlardır: a) hər hansı iti bucaqdır (Şək. 38). 

İsbat edək ki,  

AOB= 111 BOA . 

Şəkildən göründüyü kimi  

AOB= CBA1  

və eləcə də  

 CBA1 = 111 BOA  (uyğun bucaqlar) 

olduğundan  

AOB= 111 BOA  
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alınır. 

b) Hər ikici kor bucaqdır (Şək. 39). Bu halda  

AOB= 111 BOA  

 

olması əvvəlki kimi göstərilir. 

2) Tutaq ki, bucaqlar müxtəlif adlıdır (Şək. 40). Göstərək 

ki,  

AOB+ 111 BOA = 0180 . 

Bunun üçün 11AO  şüasını əks istiqamətə uzadaq. Onda  

11AO ║OA 

olar. Teoremin birinci hissəsinə əsasən  

AOB= 112 BOA  

olar. Digər tərəfdən  

 111 BOA + 112 BOA = 0180  

O 

O1 

A 

C 

B 

B1 

Şək. 38 

A1 

O 

O1 

A 

C B 

B1 

Şək. 39 

A1 
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 olduğundan  

AOB+ 111 BOA = 0180  

olur. 

Teorem 2. Uyğun 

tərəfləri perpendikulyar 

olan bucaqlar eyniadlı 

olduqda bərabər, müxtəlif 

adlı olduqda isə cəmi 0180 -

yə bərabərdir. 

İsbatı: 1) Tutaq ki, 

AOB və 11OBA  bucaqları eyniadlıdır:  

a) Hər iki bucaq itidir (Şək. 41). 

OA 1OA , 

OB 1OB . 

Göstərək ki,  

AOB= 11OBA . 

Şəkildən görünür ki, 1BOA  bucağı həm AOB, həm də 11OBA  

bucağını düz bucağa 

tamamlayır. Deməli,  

AOB= 11OBA . 

b) Hər iki bucaq kor 

bucaqdır (Şək. 42). 

OA 11AO , 

OB 11BO . 

Şəkildən görünür ki, eyni bir 

OBA1  bucağını həm AOB, həm 

də 11OBA  bucağından çıxdıqda düz bucaq alınır. Odur ki,  

A1 

O1 
B1 

O 

A 

B 

Şək. 40 

A2 

A 

O 
B 

A1 
B1 

Şək.41 
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AOB= 11OBA  olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutaq ki, AOB və 11OBA  bucaqları müxtəlif adlıdır 

(Şək.43).  

OA 11AO , 

OB 11BO , 

göstərək ki,  

AOB+ 11OBA = 0180 . 

İsbat üçün 1OA  şüasını əks istiqamətə uzatsaq  

2OA   OA 

olar. Teoremin birinci hissəsinə əsasən  

AOB= 12OBA  

olur. Buradan və  

 12OBA + 11OBA = 0180  

olmasından 

AOB+ 11OBA = 0180  

A 

O B 

A1 

B1 

Şək.42 

O B 

A 

B1 

Şək.43 

A2 

A1 
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alınır. 

Məsələ 1. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardan biri 

digərinin 
4

1
 hissəsi olursa, bu bucaqların fərqini tapın. 

Həlli. Bucaqlardan birini x ilə işarə edək. Onda digər 

bucaq x
4

1
 olar. Bucaqlar eyni adlı deyil (şərtə görə). Deməli, 

onların cəmi 0180 -dir.  

x+ x
4

1
= 0180 , 

x
4

5
= 0180 , 

x= 0144 . 

Digər bucaq  

144
4

1
 = 036  

olar. Bu bucaqların fərqini tapaq.  
0144 - 036 = 0108  

Cavab: 
0108  

Məsələ 2. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqların 

fərqi, onların cəmindən 3 dəfə kiçikdir. Bucaqların fərqini tapın. 

Həlli. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar 

məsələnin şərtinə əsasən eyni adlı deyil, onların cəmi 0180 -yə 

bərabərdir. Bu bucaqların fərqini tapaq:  
0180 :3= 060 . 

Cavab: 060  
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§5. Perpendikulyar və paralel düz xəttlərə aid test 

tapşırığı nümunələri 

 

1. Qonşu bucaqlardan biri digərindən 4 dəfə böyükdür. 

Kiçik bucağı tapın. 

A) 035                B) 036                    C) 040  

D) 050                E) 060  

 

2. Qonşu bucaqların fərqi 040 -dir. Böyük bucağı tapın. 

A) 0120                B) 0130                    C) 0140  

D) 0150                E) 0110  

 

3. Qonşu bucaqların nisbəti 5:7 kimidir. Kiçik bucağı 

tapın. 

A) 075                B) 065                    C) 055  

D) 045                E) 080  

 

4. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlardan biri 

digərindən 5 dəfə böyükdür. Bu bucaqların fərqini tapın. 

A) 030                B) 080                    C) 0100  

D) 0120              E) 0150  

 

5. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan eyniadlı 

bucaqlardan biri 070 -dir. O biri bucağı tapın. 

A) 010                B) 020                    C) 030  

D) 040                E) 070  
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6. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlardan biri o 

birinin 
4

1
-dən 030  böyükdür. Böyük bucağı tapın. 

A) 050                B) 060                    C) 080  

D) 0100              E) 0120  

 

7. İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan ikisinin 

cəmi 060 -dir. Bu bucaqları tapın. 

A) 040  və 020              B) 035  və   025                 

         C) 050  və 010               D) 045  və   015        

         E) 030  və 030  

 

8. İki düz xətt kəsişdikdə alınan bucaqlardan biri o 

birindən 4 dəfə kiçikdir. Bu bucaqların fərqini tapın. 

A) 045                B) 075   

C) 0108              D) 090   

E) 030  

 

9. Şəkildəki   bucağını tapın.  

A) 040                 

B) 060  

C) 050                 

D) 070  

E) 090  

 

200 

a 

b 300 

α a ∥ 𝑏 
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10. d1║ d2 olarsa, x=? 

A) 09                 

B) 030  

C) 036               

D) 072  

E) 060  

 

11. d1║ d2 olarsa, x=? 

 

 

 

 

 

 

A) 09                B) 030  

C) 035              D) 072  

E) 060  

 

 

12. x=? 

 

 

 

 

 

A) 070                B) 080                    C) 090  

D) 0100              E) 0110  

 

2x d1 

d2 

3x 

1200 

d1 

d2 

x 
1500 

1500 

d1 
d2 

x 

1300 
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13.  d1║ d2 olarsa, x=? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 040                B) 030                    C) 020  

D) 050                E) 060  

 

14. d1║ d2 olarsa, α=? 

 

 

 

 

 

 

A) 020                B) 030                    C) 040  

D) 050                E) 060  

 

15. d1║ d2 olarsa, x=? 

300 

d1 

d2 

x 

800 

5α 

d2 

d1 

4α 
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A) 0100                B) 080                    C) 0120  

D) 060                  E) 030  

 

16. x=? 

 

 

 

 

A) 030                B) 060                    C) 080  

D) 060                E) 020  

 

17. Şəkildə MN║EF, MNA=2x, AEF=x,                    

NAE=30 olarsa, ANM-i tapın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 0140                B) 0150                    C) 0130  

1200 

d1 

d2 x 

700 

500 2x 

x 

2x 

300 

M 

N 

A 

E 
F 
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D) 0120                E) 0110  

 

18. x+y cəmini tapın. 

 

A) 0180                 

B) 0170                     

C) 0140  

D) 0150                 

E) 0130  

 

19. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan müxtəlif adlı 

bucaqlardan birinin qonşu bucağı 055 -dir. O biri bucağı tapın. 

A) 0125                B) 0135                    C) 035  

D) 055                  E) 075  

 

20. 0160 -yə bərabər bucağın tərəfləri arasından keçən şüa 

bucağı 2:3 nisbətində bölür. Bu bucaqların fərqini tapın. 

A) 030                B) 060                    C) 032  

D) 025                  E) 064  

 

21. Qonşu bucaqlardan biri o birindən 5 dəfə böyükdür. 

Böyük bucağı tapın. 

A) 0150                B) 0110                    C) 0120  

D) 0130                E) 0160  

110 
70 

x 
y 
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III Fəsil. 

ÇOXBUCAQLILAR VƏ ÜÇBUCAQLAR 

§1. Çoxbucaqlı haqqında anlayış. Çoxbucaqlının 

perimetri 

Qapalı sınıq xəttin əmələ gətirdiyi fiqura çoxbucaqlı 

deyilir (Şək. 44). Bu halda sınıq xəttin 

tərəf və təpələri uyğun olaraq 

çoxbucaqlının tərəf və təpələri adlanır. 

İki qonşu tərəfin əmələ gətirdiyi 

bucağa çoxbucaqlının daxili bucağı 

deyilir.  

Çoxbucaqlının bütün tərəflərinin 

uzunluqları cəminə onun perimetri deyilir və P hərfi ilə işarə 

olunur: 

P=AB+BC+CD+DE+EA 

Çoxbucaqlının ixtiyari tərəfini uzatdıqda, çoxbucaqlı bu 

düz xəttin bir tərəfində yerləşərsə, ona 

qabarıq çoxbucaqlı deyilir (Şək. 44).  

Qonşu olmayan iki təpəni 

birləşdirən düz xətt parçasına 

çoxbucaqlının diaqonalı deyilir. (Şək. 

45-də BE) 

Çoxbucaqlının daxili bucağı ilə 

qonşu olan bucağa onun xarici bucağı deyilir. 

Tərəflərinin sayından asılı olaraq çoxbucaqlılara 

üçbucaqlı, dördbucaqlı, beşbucaqlı və s. ad verilir. 

Tərəfləri və ya bucaqları bərabər olan çoxbucaqlıya 

düzgün çoxbucaqlı deyilir. 

Bərabərtərəfli üçbucaq və kvadrat düzgün çoxbucaqlıya 

misal ola bilər. Düzgün n bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 

A 

B 

C 

D 

E 

Şək. 44 

A 

B 

C 

D 

E 

Şək. 45 
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)2(1800 n -yə bərabərdir. Onların hər biri tərifə görə bərabər 

olduğundan qiyməti 

n

n
an

)2(1800 
  

olar.  

Düzgün çoxbucaqlının hər bir xarici bucağı 
n

0360
-ə 

bərabərdir. 

 

§2.Üçbucaq və onun elementləri 

Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən və bu nöqtələri 

cüt-cüt birləşdirən üç parçadan 

ibarət fiqura üçbucaq deyilir. 

Nöqtələrə üçbucağın 

təpələri, parçalara isə tərəfləri 

deyilir. 

Üçbucaq onun təpələrində 

qoyulmuş üç hərflə işarə olunur. 

Yazıda “üçbucaq” sözü   

işarəsi ilə göstərilir. Məsələn,  ABC (Şək. 59). Adətən, təpə 

qarşısındakı tərəf  həmin 

təpəni göstərən hərfin kiçiyi 

ilə içarə edilir: a, b, c. 

Üçbucağın hər hansı 

tərəfini uzatsaq,onun daxili 

bucağı ilə qonşu olan bucaq 

alarıq ki,bu bucağa 

A 

B 

C 

c a 

b 

α 

β 

γ 

Şək. 59 

Şək. 47 

A 

B 

C 
1 
2 
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üçbucağın xarici bucağı deyilir (Şək. 47).  

Üçbucağın hər bir təpəsində daxili bucaqla qonşu olan iki 

xarıcı bucaq var. Məsələn, A bucağının qonşu bucaqları 1 və 2 

bucaqlarıdır. 

Teorem. Üçbucağın xarici bucağı özünə qonşu olmayan 

daxili bucaqların cəminə bərabərdir. 

Nəticə 1. Üçbucağın xarici bucağı, özünə qonşu olmayan 

hər bir daxili bucaqdan böyükdür. 

Üçbucağın hər hansı təpəsindən çıxan və bu təpənin 

qarşısındakı tərəfə perpendikulyar olan düz xətt parçasına 

üçbucağın hündürlüyü deyilir və 

uyğun olaraq ah , bh , ch  ilə işarə 

olunur. Üçbucağın üç hündürlüyü 

və ya onların davamı ortomərkəz 

adlanan bir nöqtədən keçir. İti 

bucaqlı üçbucaqda bu nöqtə 

üçbucağın daxilində, düzbucaqlı 

üçbucaqda düz bucaq təpəsində, 

korbucaqlı üçbucaqda üçbucağın xaricində yerləşir (Şək. 48). 

Tərəfləri a, b, c olan üçbucağın hündürlüyünü 

a

S

a

cpbpapp
ha

2))()((2



  

b

S

b

cpbpapp
hb

2))()((2



  

c

S

c

cpbpapp
hc

2))()((2



   

A 

B 

C ha 

hb 

hc 

Şək. 48 
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düsturu ilə tapmaq olar. Burada 
2

cba
p


  üçbucağın 

yarımperimetri, S-sahəsidir. 

Üçbucaqda hündürlük çəkilən tərəfə oturacaq deyilir. 

Üçbucağın hər hansı 

təpəsindən çıxan və bu təpə 

qarşısındakı tərəfin orta 

nöqtəsini birləşdirən düz xətt 

parçasına üçbucağın medianı 

deyilir və uyğun olaraq am , bm  

və cm  ilə işarə olunur (Şək. 49). 

Üçbucağın üç medianı var, onlar bir nöqtədə kəsişir və bu nöqtə 

üçbucağın daxilində yerləşir. Üşbucağın medianları kəsişmə 

nöqtəsində təpədən başlayaraq 2:1 nisbətində bölünürlər, yəni 

AO:OE=BO:OD=CO:OF=2:1. 

 Üçbucağın hər bir medianı onu, sahələri bərabər olan iki 

üçbucağa bölür.  

Üçbucağın üç müdianı onu sahələri bərabər olan 6 

üçbucağa bölür. 

Üçbucağın medianı onun üç tərəfi ilə aşağıdakı düsturla 

ifadə olunur: 

  2222
2

1
acbma   

  2222
2

1
bcamb   

  2222
2

1
cbamc   

A 

B 

C 

ma 

mb 

mc 

Şək. 49 

O 

D 

E F 
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Üçbucağın hər hansı bucağını yarı bölən və qarşıdakı 

tərəfini birləşdirən düz xətt 

parçasına üçbucağın həmin 

bucağının tənböləni deyilir və 

uyğun olaraq al , bl  və cl  ilə işarə 

olunur (Şək. 50). 

Üçbucağın üç tənböləni var 

və onlar bir nöqtədə kəsişir. Bu 

nöqtə üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi olur. 

Üçbucağın tənböləninin aşağıdakı xassələri var: 

- üçbucağın tənböləni qarşı tərəfi digər iki tərəflə 

mütənasib hissələrə bölür 

AC

AB

DC

BD
  

- üçbucağın tənböləni onun sahəsini həmin bucağı əmələ 

gətirən tərəflərlə mütənasib hissələrə bölür 

AC

AB

S

S

ADC

ABD   

-tərəfləri a, b, c olan üçbucağın tənböləni 

)(
2

appbc
cb

la 


  

)(
2

bppac
ca

lb 


  

)(
2

cppab
ba

lc 


  

düsturu ilə tapmaq olar. 

Üçbucağın bucaqları, tərəfləri, hündürlükləri, medianları 

və tənbölənləri onun elementləri adlanır. Bu elementlərdən altısı 

– üç tərəf və üç bucaq əsas elementlərdir. 

A 

B 

C 

la 

Şək. 50 

D 
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§3.Üçbucağın növləri. Üçbucaq bərabərsizliyi 

Tərəflərinin uzunluqları müxtəlif olan üçbucağa müxtəlif 

tərəfli üçbucaq deyilir (Şək. 51). İki tərəfinin uzunluğu bərabər 

olan üçbucağa bərabəryanlı, hər üç tərəfinin uzunluğu bərabər 

olan üçbucağa isə bərabərtərəfli (və ya düzgün) üçbucaq deyilir. 

Bütün bucaqları iti olan üçbucağa itibucaqlı üçbucaq 

deyilir. 

Bucaqlarından biri düz olan üçbucağa düzbucaqlı üçbucaq 

deyilir, bucaqlarından biri kor olan üçbucağa korbucaqlı 

üçbucaq deyilir. 

Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucaq qarşısındakı tərəf 

hipotenuz, düz bucağa bitişik tərəflər isə katet adlanır.  

Düzbucaqlı üçbucaqda (Şək. 52) 

katetləri BC=a, AC=b, hipotenuzu 

AB=c, katetlərin hipotenuz üzərindəki 

proyeksiyalarını uyğun olaraq ca  və cb  

hipotenuza çəkilmiş hündürlüyü ch  ilə 

işarə edək.  

Düzbucaqlı üçbucaqda 

hipotenuzun kvadratı katetlərin 

kvadratları cəminə bərabərdir: 

A C 

B 

D 

b 

a 
c 

bc 

ac 

Şək. 52 

hc 

A 

B 

C 

c a 

b 

a≠b≠c 
AB≠AC≠BC 

    a=c≠b 
AB=BC≠AC 

C 

B 

A A 

B 

    a=b=c 
AB= AC = BC 

Şək. 51 
C 
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222 BCACAB   

və ya  
222 bac  . 

Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucaq təpəsindən endirilən 

perpendikulyarın aşağıdakı xassələri var: 

- Düzbucaqlı üçbucağın kateti, hipotenuz və bu katetin 

hipotenuz üzərindəki proyeksiyası ilə orta mütənasibdir. 

BDABBC 2  və ya caca 2
 

ADABAC 2  və ya cbcb 2
 

- Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş 

hündürlük, katetlərin hipotenuz üzərindəki proyeksiyaları ilə 

orta mütənasibdir. 

BDADCD 2   

və ya  

ccc bah 
2

 

- Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş 

hündürlük ilə üçbucağın tərəfləri arasında aşağıdakı münasibət 

doğrudur. 

AB

BCAC
DC


   

və ya  

abchc   

- Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucaq təpəsindən hipotenuza 

çəkilən median hipotenuzun yarısına bərabərdir. 

-Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin 

mərkəzi hipotenuzun orta nöqtəsidir. 

Teorem 1. İstənilən A, B, C nöqtələri üçün AC məsafəsi 

AC və BC məsafələri fərqindən kiçik deyil: 
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AC≥AB-BC. 

Teorem 2. (Üçbucaq bərabərsizliyi) Bir düz xətt üzərində 

olmayan istənilən A, B və C nöqtələri üçün AC məsafəsi AB və 

BC məsafələrinin cəmindən kiçikdir: 

AC<AB+BC 

Nəticə: Üçbucağın bir tərəfi onun iki tərəfinin cəmindən 

kiçik, fərqindən isə böyükdür. 

Məsələ. Üçbucağın tərəflərinin uzunluqları 21 sm, 23 sm 

və 10 sm ola bilərmi? 

Həlli: Üçbucağın hər bir tərəfi üçün aşağıdakıları yazaq: 

21-10≤23<21+10 

23-10≤21<23+10 

23-21≤10<23+21 

Bu bərabərsizliklərin hər biri doğrudur. Deməli, belə 

üçbucaq var. 

 

§4.Bərabəryanlı üçbucağın xassəsi. Üçbucağın daxili 

bucaqlarının cəmi 

 

Tutaq ki, ABC bərabəryanlı üçbucaq (AB=BC), BD isə 

tənböləndir (Şək. 53). 

Teorem Bərabəryanlı üçbucaqda təpə bucağın tənböləni 

eyni zamanda həm median, həm də hündürlükdür. 

İsbatı. Şərtə görə BD tənbölən olduğundan  

 1= 2. 

AB=BC (şərtə görə), 

BD ortaq, 

 1= 2 

olduğundan  
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ABD= BDC. 

Üçbucaqlar bərabər olduğundan 

AD=DC 

olur. Bu bərabərlikdən BD-nin 

median olduğu alınır. 

ADB=BDC 

və ADB, BDC qonşu bucaqlar 

olduğundan  

ADB=BDC=900, 

yəni BD hündürlükdür alınır. 

Nəticə 1. Bərabəryanlı üçbucaqda oturacağa bitişik 

bucaqlar bir-birinə bərabərdir. 

Nəticə 2. İki bucağı bərabər olan üçbucaq bərabəryanlıdır. 

Nəticə 3. Bərabərtərəfli üçbucağın bütün daxili bucaqları 

bir-birinə bərabərdir. 

Məsələ. Bərabəryanlı üçbucağın perimetri 60 sm, 

oturacağı isə yan tərəfindən 2 dəfə 

qısadır. Üçbucağın tərəflərini tapın. 

Həlli: 54-cü şəklə əsasən  

P=AC+AB+BC 

yazaq. Tutaq ki,  

AB=x 

olsun. Onda şərtə əsasən  

AC=BC=2x 

olur. Buradan aşağıdakı tənliyi 

yazmaq olar: 

2x+2x+x=60 

5x=60 

A B 

C 

Şək. 54 

A C 

B 

D 

1 2 

Şək. 53 
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x=12 

Buradan  

AB=12 sm,  

AC=24sm,  

BC=24 sm  

alırıq. 

Cavab: 12sm, 24sm, 24sm. 

Teorem. Üçbucağın daxili 

bucaqlarının cəmi 0180 -yə 

bərabərdir. 

İsbatı. Tutaq ki, ABC hər hansı üçbucaq, 1, 2, 3 isə onun 

daxili bucaqlarıdır (Şək. 55). 

Üçbucağın B təpə nöqtəsindən AC tərəfinə EF paralel düz 

xəttini çəkək. Bu zaman B nöqtəsində cəmi 0180 -yə bərabər olan 

4, 5, 2 bucaqları alarıq.  

 4+ 2+ 5= 0180 . 

Digər tərəfdən  

EF║AC 

olduğundan  

 1= 5 

və  

 3= 4 (daxili çarpaz bucaqlar) 

olur. Bunları  

 4+ 2+ 5= 0180  

bərabərliyində nəzərə alsaq,  

 1+ 2+ 3= 0180 , 

yəni  

A+B+C= 0180  

olur.  

A C 

B 

Şək. 55 

E 

1 

2 

3 

5 4 

F 
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Nəticə 1. İstənilən üçbucağın heç olmasa iki bucağı itidir.  

Nəticə 2. Bərabərtərəfli üçbucağın bucaqlarının hər biri 
060 -yə bərabərdir. 

Nəticə 3. Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının cəmi 090

-yə bərabərdir. 

Nəticə 4. Bərabəryanlı üçbucağın oturacağındakı xarici 

bucaqlar bir-birinə bərabərdir. 

Nəticə 5. Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın iti bucağının 

hər biri 045 -dir. 

Məsələ 1. Bərabəryanlı üçbucağın oturacağa bitişik bucağı 

1000 ola bilərmi? 

Həlli: Bərabəryanlı üçbucağın oturacağa bitişik bucaqları 

bərabər olduğundan, digər bucağı da 1000 olmalıdır. Onda 

üçbucağın üç daxili bucağının cəmi 0180 -dən böyük olar. Bu isə 

üçbucağın daxili bucaqlarının cəminin 0180 -yə bərabər olmasına 

ziddir. 

Cavab: Ola bilməz. 

 

§5.Üçbucaqların bərabərlik əlamətləri. Düzbucaqlı 

üçbucaqların bərabərlik əlamətləri 

Tərif. Bir-birinin üzərinə qoyduqda üst-üstə düşən 

fiqurlara bərabər fiqurlar deyilir. 

Fiqurların bərabərliyinin aşağıdakı xassələri var: 

1. Hər bir fiqur özünə bərabərdir F=F (Refleksivlik 

xassəsi) 

2. 
1F  fiquru 

2F  fiquruna bərabərdirsə, onda 
2F  fiquru da 

1F  fiquruna bərabərdir (Simmetriklik xassəsi) 

1F =
2F  olarsa, 

2F =
1F . 
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3. 
1F  fiquru 

2F  fiquruna
2F  fiquru isə 3F  fiquruna 

bərabərdirsə, onda 
1F  fiquru 3F  fiquruna bərabərdir. 

(Tranzitivlik xassəsi) 

Tərifdən çıxır ki, iki üçbucaq bərabərdirsə, onların uyğun 

bucaqları və uyğun tərəfləri bir-birinə bərabərdir. 

İki üçbucağın bərabərliyini müəyyən etmək üçün, onların 

bütün tərəf və bucaqlarının bərabərliyini deyil, bəzi əsas 

elementlərinin bərabərliyini göstərmək kifayətdir. Bu baxımdan 

üçbucaqların bərabərliyinin aşağıdakı üç əlaməti vardır: 

Üçbucaqların bərabərliyinin I əlaməti. 

Bir üçbucağın iki tərəfi və onlar arasındakı bucaq, o biri 

üçbucağın uyğun iki tərəfinə və onlar arasındakı bucağa bərabər 

olarsa, belə üçbucaqlar bərabərdir. 

Üçbucaqların bərabərliyinin II əlaməti. 

Bir üçbucağın tərəfi və ona bitişik iki bucağı, o biri 

üçbucağın uyğun tərəfinə və ona bitişik iki bucağına bərabər 

olarsa, belə üçbucaqlar bərabərdir. 

Üçbucaqların bərabərliyinin III əlaməti. 

Bir üçbucağın üç tərəfi, o biri üçbucağın uyğun üç tərəfinə 

bərabər olarsa, belə üçbucaqlar bərabərdir. 

Düzbucaqlı üçbucağın bucaqlarından biri məlum 

olduğundan (düz bucaq) onların bərabərlik əlamətini aşağıdakı 

kimi söyləmək olar: 

Teorem 1. Katetləri uyğun olaraq bərabər olan üçbucaqlar 

bərabərdir. 

Teorem 2. Bir kateti və ona bitişik iti bucağı uyğun olaraq 

bərabər olan düzbucaqlı üçbucaqlar bərabərdir. 

Teorem 3. Hipotenuzu və bir iti bucağı, uyğun olaraq 

bərabər olan düzbucaqlı üçbucaqlar bərabərdir. 
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§6.Fales teoremi. Üçbucağın orta xətti və onun xassəsi 

Teorem. 
1a , 

2a , 3a , ... paralel düz xətləri bir düz xətt 

üzərində bərabər parçalar ayırırsa, onlar digər düz xətt üzərində 

də bərabər parçalar ayırır. 

Tutaq ki, q düz xətti üzərində  

21AA = 32 AA = 43AA = 54 AA =...  

parçaları verilib və  

1a  ║
2a  ║ 3a ║... (Şək. 56). 

1a , 2a , 3a , ... düz xətləri ilə p düz xəttinin kəsişmə 

nöqtələrini 1B , 2B , 3B , ... ilə işarə edək. İsbat edək ki,  

21BB = 32BB = 43BB =...  

doğrudur.  

p║q 

olarsa, 2211 ABBA , 3322 ABBA , ... paraleloqramlarından 

21BB = 32BB  

və s. olar. 

p və q düz xətləri paralel olmadıqda  

21CB ║
21AA  

və  

32CB ║ 32 AA  

çəkək. 
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21AA = 21CB = 32 AA = 32CB  

olar ( 2211 ACBA , 3322 ACBA  paraleloqram olduğu üçün). Digər 

tərəfdən  

 212 CBB = 323 CBB  

və  

 221 BCB = 332 BCB  (uyğun tərəfləri paralel olduğu üçün). 

Ona görə  

 212 CBB = 332 CBB ,  

buradan isə 

21BB = 32BB  

və s. olduğu alınır. 

p və q düz xətləri paralel olmadıqda onlar kəsişər və 

müəyyən bucaq əmələ gətirər. Ona görə yuxarıdakı teoremi belə 

ifadə etmək olar: 

Paralel düz xətlər bucağın bir tərəfi üzərində bərabər 

parçalar ayırırsa, o biri tərəfi üzərində də bərabər parçalar ayırır. 

Üçbucağın iki tərəfinin ortasını birləşdirən parçaya 

üçbucağın orta xətti deyilir.  

B1 B2 B3 B4 

A4 
A3 

A2 
A1 

a1 a2 
a3 

a4 

p 

q 

Şək. 56 

C2 C3 
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Teorem. Üçbucağın orta xətti, üçüncü tərəfə paraleldir və 

onun yarısına bərabərdir. 

İsbatı: BN=NC olsun. NM║ AC çəkək (Şək. 57). 

Fales teoreminə görə  

BM=MA 

olacaq. Yəni MN orta xətdir 

və  

MN║AC. 

NK║BA 

çəkək. Yenə də Fales 

teoreminə görə  

CK=KA 

olacaq. MNKA paraleloqram olduğu üçün  

MN=AK=
2

1
AC 

olar. Teorem isbat oldu. 

 

§7.Üçbucaqların həllinə aid test tapşırığı nümunələri 

 

1. Şəkildə verilənlərə görə x 

neçə dərəcədir? 

A) 053              B) 045  

C) 016              D) 063  

E) 060  

 

2. ABC üçbucağında AB=5sm, BC=7sm olarsa, perimetr 

ən çox neçə ola bilər? 

A) 20sm            B) 24sm             C) 23sm           D) 15sm          

E) 11sm 

 

A 

B 

C 

M N 

K 
Şək. 57 

1020 

2x 280 
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3. Şəkildə BD tənböləndir. BC tərəfini tapın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 8             B) 9             C) 12           D) 16          E) 24 

 

4. Düzbucaqlı üçbucaqda katetlərdən biri o birindən 3 dəfə 

böyük və hipotenuz 10 sm olarsa, kiçik kateti tapın. 

A) 10 sm       B) 10 10 sm        C) 3sm        D) 3 10  sm      

E) 2sm 

 

5. Şəkildə verilənlərə görə, x+y+z= 0260  olarsa, y=? 

 

A) 500 

B) 400 

C) 350 

D) 300 

E) 600 

 

6. Bərabəryanlı üçbucaqda oturacağa çəkilmiş hündürlük 

8 sm və oturacağı 12 sm olarsa, onun yan tərəfini tapın. 

A) 15sm             B) 14sm             C) 8sm           D) 10sm          

E) 12sm 

 

A 

B 

C 
D 

6 

3 8 

y 

z 
x 
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7.  ABC 

bərabəryanlı düzbucaqlı 

üçbucaqdır. BC=3sm 

olarsa, AC=? 

A) 3 sm 

B) 6 sm 

C) 2 3   

D) 3 2  

E) 9 sm 

 

8. Üçbucağın tərəfləri 2, 3 və 4 ədədləri ilə mütənasibdir. 

Onun perimetri 27 sm olduqda, böyük tərəfi tapın. 

A) 6sm             B) 8sm             C) 12sm           D) 15sm          

E) 21sm 

 

9. Şəkildə verilənlərə görə 
090A  olarsa, bu üçbucağın 

perimetrini tapın. 

A) 18                 

B) 16 

C) 25 

D) 24 

E) 20 

 

10. ABC üçbucağında 
080A -dir. B  və C  

təpəsindən çıxan tənbölənlər D nöqtəsində kəsişir. BDC -ni 

tap. 

A) 0120           B) 080               C)  0130         

D)  0100          E) 0150  

B 

A 

A 

B 

C 

X+2 X+6 

X+4 

C 
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11. Bərabəryanlı üçbucağın perimetri 28 sm və yan tərəfi 

oturacaqdan 2 sm böyük olarsa, onun oturacağını tapın. 

A) 8sm             B) 6sm             C) 10sm           D) 12sm          

E) 4sm 

 

12. Perimetri 30 sm olan bərabəryanlı üçbucağın oturacağı 

2 sm olarsa, o biri tərəfini tap. 

A)28sm             B) 14sm             C) 56sm           D) 30sm          

E) 32sm 

 

13. Bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfi 5 sm, perimetri isə 

17 sm-dir. Onun oturacağını tapın. 

A)7sm             B) 8sm             C) 9sm           D) 10sm          

E) 11sm 

 

14. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzu 13 sm, katetlərdən 

biri isə 10 sm-dir. İkinci katetin uzunluğunu tap. 

A) 69 sm       B) 67 sm   C) 61  sm    D) 8 sm  E) 6sm 

 

15. Tərəfləri 3 sm, 4 sm və 7 sm olan üçbucaq qurmaq 

olarmı? 

A) olar 

B) olmaz 

C) olar və P=14 sm 

D) P=0 

E) cavablardan heç biri doğru deyil 
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16. ABC-da BK tənbölən, AB=3sm, AK=1,5sm, 

BC=4sm olarsa, KC-ni tapın. 

A) 2sm 

B) 3sm 

C) 1,5sm 

D) 2,5sm 

E) 3,5sm 

 

17. CA AB 

      AD CB 

      AC=5 sm 

      AB=12 sm 

      AD=h=? 

A) 
12

70
sm             

B) 
12

65
sm 

C) 
13

60
 sm                   D) 

7

5
sm              E) 

12

50
sm 

 

18.  ABC-də  

      AH BC,  

      BH=2 sm, 

      AB=5 sm, 

      CA=5 3 sm isə 

      CH=? 

A 

C 

B 

5 
D 

12 

h 
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A) 5sm            B) 65 sm          C) 8sm             D) 2sm          

E) 3 6 sm 

 

 19. Bərabəryanlı üçbucağın perimetri 35 sm-dir. Onun 

oturacağı yan tərəfindən 1,5 dəfə böyükdür. Üçbucağın 

oturacağını tapın. 

A) 5sm              B) 7sm              C) 15sm            D) 10sm          

E) 20sm 

 

20.  ABC-də CN tənbölən, AB=7 sm, AC=5 sm və  

BC= 6 sm olarsa, AN=? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

A 

B 
H 

5  5 

2 

A 

C B 

N 

6 

5 
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A) 
11

35
sm          B) 

35

11
sm           C) 

11

25
sm          D) 

25

11
sm         

E) 
4

3
sm 

 

 

21. BC AH, AC =13sm, BH =4sm, HC =12sm isə, 

AB =? 

 

 

 

 

 

 

A) 5sm 

B) 13sm 

C) 41sm 

D) 17sm 

E) 51 sm 

 

 

B 

A 

C 
H 

4 

13 

12 
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IV Fəsil. 

DÖRDBUCAQLILAR 

§1.Paraleloqram və onun xassələri 

Tərəflərinin sayı dörd olan çoxbucaqlı dördbucaqlı 

adlanır.  

Tərif. Qarşı tərəfləri cüt-cüt paralel olan dördbucaqlıya 

paraleloqram deyilir (Şək. 

58). ABCD paraleloqramında  

AB║CD, 

BC║AD. 

Dördbucaqlının qonşu 

olmayan tərəflərinə qarşı 

tərəflər deyilir. İki qonşu 

olmayan təpələr də qarşı təpələr adlanır. 

Paraleloqramın aşağıdakı xassələri var: 

1. Paraleloqramın qarşı 

tərəfləri və qarşı bucaqları 

bərabərdir. 

İsbatı: ABCD 

paraleloqramının AC 

diaqonalı (Şək. 59) onu ABC 

və ACD kimi iki üçbucağa 

ayırır. Bu üçbucaqlarda          

 1= 2,  3= 4 (paralel düz xətlərdə daxili çarpaz bucaqlar 

kimi). 

AC isə ortaq tərəf olduğu üçün  

ABC= CDA 

olar. Buradan  

AB=DC, 

A 

B C 

D 
Şək. 58 

A 

B C 

D 
Şək. 59 

4 
1 

2 3 
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BC=AD 

və  

B=D 

olar.  

  1= 2 

və       

 3= 4 

olduğundan,  

A=C 

olar. 

2. Paraleloqramın diaqonalları kəsişir və kəsişmə 

nöqtəsində yarıya bölünür. 

İsbatı: AC və BD diaqonallarının kəsişmə nöqtəsi O 

olsun. Onda  

  1= 2, 

 3= 4 

və  

BC=AD 

olduğu üçün (Şək. 60)     

 BOC=DOA 

olar. 

Buradan,  

OA=OC 

və  

OB=OD 

olar. 

3. Paraleloqramın diaqonalı onu iki bərabər üçbucağa 

ayırır. 
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4. Paraleloqramın diaqonallarının kvadratları cəmi 

tərəflərinin kvadratları cəminə bərabərdir (Şək. 60): 

)(2 222

2

2

1 badd   

5. Paraleloqramın bir tərəfinə bitişik bucaqlarının cəmi 
0180 -yə bərabərdir. 

Paraleloqramın 

aşağıdakı əlamətləri var. 

 

1. İki tərəfi bərabər və 

paralel olan dördbucaqlı 

paraleloqramdır. 

2. Dördbucaqlının qarşı 

tərəfləri cüt-cüt bərabərdirsə, 

bu dördbucaqlı paraleloqramdır. 

3. Dördbucaqlının diaqonalları kəsişirsə və kəsişmə 

nöqtəsində yarıya bölünürsə bu dördbucaqlı paraleloqramdır. 

İsbatı: Fərz edək ki, 

ABCD dördbucaqlısının 

diaqonalları O nöqtəsində 

kəsişir və 

 AO=OC,  

BO=OD-dir. (Şək. 61) 

Göstərək ki, ABCD 

paraleloqramdır. AOD və 

BOC üçbucaqlarında  

AOD=BOC (qarşılıqlı bucaqlar) 

və  

AO=OC, 

BO=OD (şərtə görə) 

A 

B C 

D 
Şək. 60 

3 2 

1 4 

O 

d1 

d2 
a 

b 

A 

B C 

D 
Şək. 61 

O 
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olduğu üçün onlar bərabərdir (birinci əlamət). Odur ki,       

OAD =OCB 

və  

AD=BC 

olur. Deməli, BC və AD düz xətləri üçüncü AC düz xətti ilə 

kəsişdikdə daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir, yəni  

BC║AD. 

Oxşar qayda ilə AOB və COD üçbucaqlarının 

bərabərliyindən  

AB║CD 

olduğu alınır. Beləliklə, ABCD dördbucaqlısının qarşı tərəfləri 

cüt-cüt paraleldir, yəni bu 

dördbucaqlı paraleloqramdır. 

Məsələ: Paraleloqramın 

diaqonalları 17 və 19 sm-dir. 

Paraleloqramın tərəflərindən 

biri 10 sm olarsa, digər tərəfi 

tapın. 

Həlli: Şərtə görə 
1d =17sm, 

2d =19sm, a=10sm olsun. 

(Şək. 62)  

)(2 222

2

2

1 badd   

bərabərliyində verilənləri nəzərə alaraq b-ni tapaq: 

361+289=2(100+b2) 

2(100+b2)=650 

100+b2=325 

b2=225 

b= 15 

Buradan b=15 sm alırıq. 

Cavab: 15 sm 

Şək. 62 

d1 d2 

a 

b 
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§2. Paraleloqramın xüsusi növləri 

I. Düzbucaqlı. Bitişik tərəfləri perpendikulyar olan 

paraleloqrama düzbucaqlı deyilir. 

Tərifdən göründüyü kimi, düzbucaqlının hər bir bucağı 
090 -dir və düzbucaqlı paraleloqramın bütün xassələrini özündə 

əks etdirir, özünün də əlavə xassələri və əlamətləri var. Bunlar 

aşağıdakılardır: 

1. Düzbucaqlının diaqonalları bərabərdir. 

İsbatı. Tutaq ki, ABCD verilmiş düzbucaqlı, AC və BD 

isə onun diaqonallarıdır. (Şək. 

63) İsbat edək ki,  

AC=BD. 

Bu məqsədlə BAD və 

ADC üçbucaqlarına baxaq. Bu 

üçbucaqlarda AD ortaq tərəf və 

AB=DC (düzbucaqlının qarşı 

tərəfləri) olduğundan onlar bərabərdir.  

 BAD=ADC. 

Buradan isə  

AC=DB 

alınır. 

2. Diaqonalları bərabər olan paraleloqram düzbucaqlıdır. 

3. Düzbucaqlının xaricinə çevrə çəkmək olar. Bu 

çevrənin radiusu düzbucaqlının diaqonalının yarısına bərabərdir, 

mərkəzi izə diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. 

II. Romb. Bütün tərəfləri bərabər olan paraleloqrama 

romb deyilir. 

A 

B C 

D 

Şək. 63 
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Romb paraleloqram olduğu üçün paraleloqramın bütün 

xassələrini özündə əks 

etdirir. Rombun aşağıdakı 

əlavə xassələri var. 

1. Rombun 

diaqonalları qarşılıqlı 

perpendikulyardır və onun 

bucaqlarının tənbölənidir. 

İsbatı. ABCD 

rombunun AC və BD 

diaqonallarını çəkək (Şək. 64) İsbat edək ki,  

AC BD 

və AC diaqonalı C bucağını yarı bölür. BCD üçbucağı 

bərabəryanlıdır (BC=CD rombun tərifinə görə) və CO bu 

üçbucağın medianıdır. Bərabəryanlı üçbucaqda təpə bucağının 

medianı həm hündürlük, həm də tənbölən olduğundan  

AC BD 

və  

 1= 2 

olar. İsbat etmək olar ki, AC diaqonalı A bucağını, BD diaqonalı 

B və D bucağını yarı bölür. 

2. Rombun daxilinə çevrə çəkmək olar. Bu çevrənin 

radiusu rombun hündürlüyünün yarısına bərabərdir. 

Məsələ: Diaqonalları 24 və 18 sm olan rombun 

perimetrini tapın. 

Həlli: Şərtə görə (Şək. 65) 
1d =24 sm, 

2d =18 sm. Rombun 

perimetri P=?  

22

2

2

1 4add   (burada a rombun tərəfidir) düsturunda 

verilənləri nəzərə alsaq  

A 

B 
C 

D 

Şək. 64 

1 
2 
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4a2=576+324 

4a2=900 

a2=225 

a= 15 (sm) 

Buradan rombun tərəfinin 15 sm olduğu alınır. Rombun 

perimetri  

P= a4  

kimi hesablanır.  

P=60 sm. 

Cavab: 60 sm 

III. Kvadrat. Bitişik 

tərəfləri bərabər olan 

düzbucaqlıya kvadrat 

deyilir. 

Düzbucaqlı paraleloqramdır, ona görə də kvadrat da 

paraleloqramdır. Paraleloqramın və rombun xassələri kvadrata 

da aiddir. Kvadratın bunlardan əlavə xassələri də var. 

1. Kvadratın diaqonalları bərabərdir, qarşılıqlı 

perpendikulyardır, kəsişmə nöqtəsində 

yarıya bölünürlər və bucaqlarının 

tənbölənidir. 

2. Kvadratın daxilinə və xaricinə 

çevrə çəkmək olar. 

 Məsələ: Tərəfi 6 sm olan 

kvadratın diaqonalını tapın. 

Həlli: Şərtə görə CB=6sm-dir.  

ABC-dən  

CB=AB=6sm.(Şək.66) 

26363622  CBABAC  (sm) 

d2 

d1 

a 

Şək. 65 
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Cavab: 26  sm 

 

§3. Trapes. Trapesin orta xətti və onun xassəsi 

Tərif. Yalnız iki tərəfi paralel dördbucaqlıya trapes 

deyilir. 

Trapesin paralel tərəfləri onun oturacaqları, paralel 

olmayan tərəfləri isə yan tərəfləri adlanır. 

Yan tərəfləri bərabər olan trapesə bərabəryanlı trapes 

deyilir. (Şək. 67.) 

Yan tərəflərindən biri 

oturacağa perpendikulyar olan  

trapesə düzbucaqlı trapes 

deyilir. (Şək. 68) 

Trapesin yan tərəflərinin 

orta nöqtəsini birləşdirən düz xətt 

parçasına onun orta xətti deyilir. 

Teorem. Trapesin orta xətti 

hər iki oturacağa paralel olub, 

onların uzunluqları cəminin yarısına 

bərabərdir. 

İsbatı. ABCD verilmiş trapes, 

MN isə onun orta xətti olsun (Şək. 69). İsbat edək ki,  

MN║BC, 

A 

B C 

D 
Şək. 67 

A 

B C 

D 

Şək. 68 

B C 

E 

N 

A 

M 

D 
Şək. 69 
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MN║AD, 

MN=
2

1
(BC+AD). 

Bu məqsədlə B və N nöqtələrindən keçib AD-nin 

uzantısını kəsən BE düz xətt parçasını çəkək. Alınmış BCN və 

DNE üçbucaqları  

CN=ND (şərtə görə), 

BNC=END (qarşılıqlı bucaqlar) 

və  

BCN=NDE (daxili çarpaz bucaqlar) 

olduğundan bərabərdir:  

  BCN=DNE.  

Buradan  

BN=NE 

və  

BC=DE. 

Onda trapesin MN orta xətti ABE üçbucağının da orta xəttidir. 

Onda  

MN=
2

1
AE 

olur. Buradan isə  

MN=
2

1
(BC+AD) 

olması alınır. MN – orta xətt olduğundan  

MN║BC, 

MN║AD 

olması çıxır. 

Məsələ: Oturacaqlarının fərqi 21 sm, yan tərəfləri 10 sm 

və 17 sm olan trapesin hündürlüyünü tapın. 
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Həlli: ABCD verilmiş trapesiya olsun. Şərtə görə             

AB-DC=21 sm, AD=10 sm, 

CB=17 sm-dir (Şək. 70). 

Trapesin DH və CL 

hündürlüklərini çəkək.           

ADH-dan AH tapaq: 

22 DHADAH  .             

 CLB-dən LB-ni tapaq: 
22 CLCBLB  ,  

DH və CL hündürlüklər olduğundan bərabərdir.  

DH=CL . 

2100 DHAH  , 

2289 DHLB  . 

AB=AH+HL+LB. 

HL=DC (DHLC düzbucaqlı olduğundan) 

2100 DHAB  +DC+
2289 DH  

Bunu  

AB-DC=21 

bərabərliyində nəzərə alsaq: 

2100 DH +DC+
2289 DH -DC=21 

2100 DH +
2289 DH =21 

Bu tənliyi həll edərək  

DH=8 sm 

alırıq. 

Cavab: 8 sm 

 

 

A 

D C 

B H L 

Şək. 70 
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§4. Dördbucaqlılara aid test tapşırığı nümunələri 

1. Trapesin oturacaqları 12 sm və 16 sm olarsa onun orta 

xəttini tapın. 

A) 14sm             B) 12sm          C) 16sm           D) 15sm       

E) 32sm 

 

2. Düzbucaqlının diaqonalının yarısı 5 sm, tərəflərindən 

biri 6 sm olarsa perimetrini tapın. 

A) 8 sm             B) 14 sm          C) 28 sm          D) 6sm        

E) 12sm 

 

3. Əgər rombun diaqonalı tərəfinə bərabərdirsə, onun 

bucaqlarını dərəcə ilə göstərin. 

A)  00 130;50             B)  00 140;40             C)  00 150;30  

D)  00 120;60             E)  00 110;70  

 

4. Rombun diaqonallarından biri 15  sm tərəfi isə 4 sm 

olarsa digər diaqonalını tapın. 

A) 15sm              B) 7sm           C) 18sm           D) 4sm        

E) 2sm 

 

5. ABCD paraleloqramında A=2x+4, B=3x+1,         

C=? 
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A) 064            B) 070          C) 072          D) 074                          

E) 076  

 

6. Şəkildə ABCD düzbucaqlı trapesində AB=10sm, 

CD=5sm, AD=12sm olarsa, BC=? 

 

 

 

 

 

 

 

A) 15sm              B) sm           C) 13sm           D) 10sm        

E) 9sm 

 

7. Bərabəryanlı trapesdə yan tərəf 10 sm-dir. Oturacaqları 

isə 15 sm və 5 sm-dir. Trapesin hündürlüyünü tapın. 

A) 5sm            B) 5 2  sm        C) 5 3   sm       D) 10sm       

E) 12sm 

 

A 

B C 

D 

3x+1 2x+4 

A 

C D 

B 

5 

12 x 

10 
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8. Trapesin oturacaqları nisbəti 7:5 kimidir. Böyük 

oturacağın kiçik oturacaqdan 2 sm böyük olduğunu bilərək, 

trapesin orta xəttini tapın. 

A) 5sm            B) 4sm               C) 3sm               D) 6sm          

E) 7sm 

 

9. Şəkildəki ABCD trapesiyasin hündürlüyünü tapın. 

 

A) 12 

B) 9 

C) 4 

D) 8 

E) 16 

 

10. Sahəsi 16 m2 olan düzbucaqlılardan perimetri ən kiçik 

olanının perimetrini tapın. 

A) 20m           B) 16 m           C) 10 m          D) 24m             

E) 32m 

 

11. ABCD düzbucaqlıdır. 3AB=5BC, AC=2 34  sm 

olduqda, düzbucaqlının perimetrini tapın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C B 

D 

4 

17 

25 

10 

A 

A 

C D 

B 

2  
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A) 20sm           B) 28 sm           C) 32sm           D) 30sm          

E) 36sm 

 

12. 
22

ECDE  =10 

AB=4sm isə BC=? 

A) 2sm         B) 3sm 

C) 4 sm           D) 2,8sm 

E) 3,8sm 

 

13. Rombun diaqonalları 10sm və 24sm-dir. Rombun 

hündürlüyünü tapın. 

A) 
13

240
 sm            B) 

13

120
  sm             C) 

13

110
sm 

D) 
13

250
 sm            E) 

13

260
sm 

 

14. Düzbucaqlının diaqonalı 10 sm-dir. Onun eni 6 sm-dir. 

Düzbucaqlının perimetrini tapın. 

A) 26sm               B) 28sm                C) 32sm 

D) 36sm               E) 40sm 

 

15. Düzbucaqlının perimetri 10 sm-dir. Sahəsi 6 sm2-dir. 

Onun tərəfinin uzunluğunu tapın. 

A) 2sm                 B) 3sm                   C) 4sm 

D) 5sm                 E) 6sm 

 

16. Rombun diaqonallarının uzunluqları 6sm və 8 sm-dir. 

Rombun perimetrini tapın. 

A) 20sm                 B) 24sm                   C) 32sm 

A 

D C 

B 

E 
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D) 40sm                 E) 36sm 

 

17. Paraleloqramın diaqonalları 5sm və 7 sm-dir. 

Tərəflərindən biri 4sm olarsa, digər tərəfi tapın. 

A) 3sm                 B) 4sm                   C) 21 sm 

D) 6sm                 E) 7sm 

 

18. Rombun diaqonalları 6 sm və 8 sm-dir. Rombun 

tərəfini tapın. 

A) 5sm                 B) 10sm                   C) 8sm 

D) 2sm                 E) 15sm 

 

19. Şəkildəki paraleloqramda xA
2

15
 , B =10x+5 isə 

C  neçə dərəcədir? 

A) 060                 

B) 070                 

C) 075                    

D) 080                

E) 090  

 

20. ABCD trapesində B  nəyə bərabərdir? 

A) 070  

B) 080  

C) 090  

D) 0100  

E) 0110  

 

A 

D C 

B 

B A 

C 

3x 2x 

1000 

D 
600 
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21.ABCD paraleloqramında  

AOB = 075 ,  

ACB = 030 , ADO =? 

A) 030  

B) 035  

C) 045  

D) 050  

E) 055  

A 

B C 

D 

O 
750 

x 

300 
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V Fəsil. 

ÇEVRƏ VƏ DAİRƏ 

§1. Çevrə. Dairə 

Müstəvinin verilmiş nöqtəsindən eyni məsafədə yerləşən 

nöqtələr çoxluğunun əmələ gətirdiyi fiqura 

çevrə deyilir. Bu nöqtə çevrənin mərkəzi, 

məsafə isə radiusu adlanır. (O-mərkəz, 

OA=r-radius) (Şək. 71) 

Çevrənin iki nöqtəsini birləşdirən 

parçaya vətər deyilir. Mərkəzdən keçən 

vətərə diametr deyilir. BC vətər, AD isə 

diametrdir (d=2r) (Şək. 72)  

Çevrənin kəsişən vətərlərinin 

xassəsi: 

Çevrənin iki vətəri kəsişirsə, kəsişmə 

nöqtəsinin birinci vətərdən ayırdığı 

parçaların hasili ikinci vətərdən ayırdığı 

parçaların hasilinə bərabərdir: (Şək. 73) 

MDCMMBAM   

Bir nöqtədən çevrəyə çəkilən 

kəsənlərin xassəsi: 

P nöqtəsindən çevrəni uyğun olaraq 

A, B və C, D nöqtələrində kəsən iki 

düz xətt çəkilərsə,  

DPCPBPAP   

bərabərliyi doğrudur. (Şək. 74) 

Çevrə hissəsinə qövs deyilir, 

məsələn, AnB. Bu zaman deyilir 

ki, AB vətəri AnB və AmB qövslərini 

O 
A 

r 

Şək. 71 

A 

Şək. 72 

O r B 

D 

C 

A 

Şək. 73 

C 

D 

M 

B 

D 

Şək. 74 

C 
P 

B 

A 
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gərir və ya bu qövslər AB vətərinə söykənir. (Şək. 75) 

Müstəvinin verilmiş nöqtəsindən məsafələri verilmiş 

məsafədən böyük olmayan bütün nöqtələri çoxluğuna dairə 

deyilir. Verilmiş nöqtəyə dairənin mərkəzi, verilmiş məsafəyə 

dairənin radiusu deyilir.  

 

§2. Daxilə və xaricə çəkilmiş 

çoxbucaqlılar 

Teorem. İstənilən düzgün 

çoxbucaqlının daxilinə və xaricinə çevrə 

çəkmək olar. Bu çevrələrin mərkəzləri 

üst-üstə düşür. 

Düzgün çoxbucaqlının tərəfini na , onun daxilinə çəkilmiş 

çevrənin radiusunu r və xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu R 

ilə işarə edək.  

n
Ran

0180
sin2  

düsturu düzgün n bucaqlının tərəfini onun xaricinə çəkilmiş 

çevrənin radiusu ilə ifadə edir. 

n
rtgan

0180
2  

düsturu düzgün n bucaqlının tərəfini onun daxilinə çəkilmiş 

çevrənin radiusu ilə ifadə edir.  

Bu düsturlardan düzgün n bucaqlının daxilinə və xaricinə 

çəkilmiş çevrənin radiuslarını əlaqələndirən düstur alırıq. 

n
Rr

0180
cos2  

A 

O 

n 

B 

m 

Şək. 75 
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Bu düsturlarda n=3, 4 və 6 yazaraq düzgün üçbucağın, 

kvadratın və düzgün altıbucaqlının tərəfləri ilə onların xaricinə 

və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları arasında əlaqə 

düsturlarını taparıq: 

1) 360sin2 0

3 RRa   

rrtga 32602 0

3   

R=2r 

2) 245sin2 0

4 RRa   

rrtga 2452 0

4   

rr 2  

3) RRa  0

6 30sin2  

rrtga
3

32
302 0

6   

rR
3

32
  

Teorem: Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən 

ancaq bir çevrə keçirmək olar. 

Çox vaxt bu teoremə üçbucağın xaricinə çevrə çəkməyin 

mümkünlüyü haqqında teorem də deyilir. 

Nəticə 1. Üçbucağın tərəflərinin orta nöqtəsindən 

qaldırılmış perpendikulyarın hər üçü eyni nöqtədə kəsişir və bu 

nöqtə xaricə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. 

Nəticə 2. İstənilən üçbucağın xaricinə ancaq bir çevrə 

çəkmək olar. 

Teorem: İstənilən üçbucağın daxilinə ancaq bir çevrə 

çəkmək olar. 
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Teorem: Daxilə çəkilmiş dördbucaqlının qarşı 

bucaqlarının cəmi 0180 -yə bərabərdir. 

Teorem (tərs teorem) 

Qabarıq dördbucaqlının 

qarşı bucaqlarının cəmi 
0180 -yə bərabər olarsa, bu 

dördbucaqlının xaricinə 

çevrə çəkmək olar. 

Teorem. Xaricə 

çəkilmiş dördbucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bir-birinə 

bərabərdir. 

 

§3. Çevrənin uzunluğu 

Radiusu R olan çevrənin uzanmayan sapdan olduğunu 

təsəvvür edək. (Şək. 76) Bu çevrəni A nöqtəsində kəsərək 

düzləndirək. Alınan AB parçasının uzunluğu çevrənin uzunluğu 

olacaqdır. Çevrənin uzunluğunu C ilə işarə edib, onu radiusla 

ifadə edək. 

Radiusu R olan çevrə verilmiş olsun. Onun daxilinə 

düzgün n bucaqlı çəkib, onun 

tərəflərinin sayını ikiqat artıraq (Şək. 

77) Bunun üçün mərkəzdən n-

bucaqlının tərəflərinə endirilmiş 

perpendikulyarın çevrə ilə kəsişdiyi 

nöqtələr tapılır. Bu nöqtələri əvvəlki 

təpə nöqtələri ilə birləşdirdikdə 

alınan çoxbucaqlının tərəflərinin 

sayı əvvəlkindən iki dəfə çox 

olacaqdır. Veilən n bucaqlının tərəfi  

O 

A 

r 

B 

Şək. 76 

O 

A 
A1 

A2 

B 

Şək. 77 

O 

A A1 A2 B D 

Şək. 78 
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AB= na  

olarsa,  

naAA 21  , 

naAA 421   

və s. olar. 
1ABA -dən 

                      AB< 1AA + BA1
  

və ya  

na <2 na2 , 

buradan isə  

n∙ na <n∙2 na2 , 

yəni  

1p <
2p  

alınır. Burada 
1p  n bucaqlının, 

2p  isə 2n-bucaqlının 

perimetridir. BAA 21 -dən həmin qayda ilə 

2p < 3p  

olduğunu müəyyən etmək olar. Beləliklə, ikiqat artırmada alınan 

düzgün çoxbucaqlıların perimetrləri üçün 

1p < 2p < 3p <...< np <... 

münasibətini almış olarıq.  

Verilən çevrənin xarıcınə düzgün n bucaqlı çəkək (Şək. 

78) və onun tərəflərinin sayını ikiqat artıraq. Göstərmək olar ki, 

bu halda alınan düzgün çoxbucaqlıların perimetrləri ardıcıllığı 

üçün  

1P > 2P > 3P >...> nP >... 

münasibəti doğrudur. Aydındır ki,  
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np < nP . 

Bu münasibətlərdən  np  ardıcıllığının artan,  nP  ardıcıllığının 

isə azalan olması çıxır. Özü də  np  ardıcıllığı yuxarıdan,  nP  

ardıcıllığı isə aşağıdan məhduddur. 

Eyniadlı düzgün çoxbucaqlıların oxşarlığından 

R

k

P

p n

n

n   

Münasibəti alınır. Burada nk  daxilə, R xaricə çəkilmiş 

çoxbucaqlıların apofemidir. 

Tərəflərinin sayını ikiqat artırdıqda daxilə çəkilmiş 

çoxbucaqlının apofemi, çevrənin radiusuna yaxınlaşdığından 
R

kn  

və 
n

n

P

p
 nisbətləri yaxınlaşır. Odur ki, np  və nP  parametrləri 

eyni bir ədədə yaxınlaşır. 

Tərif: Çevrənin daxilinə və xaricinə çəkilmiş düzgün 

çoxbucaqlıların tərəflərinin sayını ikiqat artırdıqda, onlardan 

birinin perimetri artaraq digərinin perimetri isə azalaraq eyni bir 

ədədə yaxınlaşır ki, bu ədədə həmin çevrənin uzunluğu deyilir 

və c ilə işarə olunur, yəni  

cpn   

və  

cPn  . 

c ədədini tapmaq üçün əvvəlcə aşağıdakı teoremi isbat edək: 

Teorem: İki çevrənin uzunluqları nisbəti onların 

diametrlərinin nisbətinə bərabərdir: 
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11 2

2

R

R

c

c
 , 

Burada R və 
1R  uyğun çevrələrin radiuslarıdır. 

İsbatı: Uzunluğu c olan çevrə daxilinə çəkilmiş n-

bucaqlının perimetri np , uzunluğu c  olan çevrə daxilinə 

çəkilmiş n-bucaqlının perimetri isə np  olsun. Daxilə çəkilmiş 

düzgün çoxbucaqlı üçün 

n
R

an

0180
sin

2
  

olduğundan 

 

n
Ran

0180
sin2 , 

n
Rnnap nn

0180
sin2  

olur. Eyni qayda ilə 

n
nRnap nn

0180
sin2 


 

Son bərabərlikləri tərəf-tərəfə bölüb cpn  , cpn



 

şərtlərini nəzərə alsaq: 

R

R

p

p

n

n




 2

2
 

Buradan isə 

R

R

c

c




 2

2
 

alınar. Sonuncu bərabərliyi  
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R

c

R

c






22
 

şəklində yazmaqla, aşağıdakı nəticəni alarıq: 

Nəticə: Çevrə uzunluğunun, öz diametrinə nisbəti sabit 

kəmiyyətdir. Bu sabit kəmiyyəti π hərfi ilə işarə edirlər, yəni 


R

c

2
. 

Hələ b.e.ə. III əsrdə yaşamış Arximed π ədədi üçün  


7

22
3,14 qiymətini təklif etmişdir. Bu qiymət π ədədi üşün 

0,002-yə qədər dəqiqliklə qiymətdir. İsbat olunmuşdur ki, π 

irrasional ədəddir. Hesablamalarda 1416,3  götürülür. 

Teoremə görə  


R

c

2
 

olduğundan çevrənin uzunluğu üçün  

C=2 πR 

düsturunu alırıq. 

Təpəsi çevrənin mərkəzində olan   bucağı verilmiş 

olsun. (Şək. 79) Çevrənin bu bucaq daxilində olan hissəsi, həmin 

mərkəzi bucağa uyğun çevrə qövsüdür. İndi həmin qövsün 

uzunluğunu tapaq. Bir dərəcəli bucağa 

uyğun qövs 
0180

R
 olduğundan 

0 -li 

bucağa uyğun çevrə qövsü 

0

0180





R
l . 

Əgər bu bucağın ölçüsü radianla 

verilərsə, yəni 

O 

A 

Şək. 79 

B 
β 
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0180

R

R

l
 

olarsa, onda qövsün uzunluğu 

𝑙= R  

olar. Burada α-bucağın radian ölçüsüdür. 

 

§4. Düz xətlə çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti 

Düz xətlə çevrə aşağıdakı kimi 

qarşılıqlı vəziyyətlərdə ola bilər: 

1. Düz xəttin çevrə ilə heç bir ortaq 

nöqtəsi yoxdur. 

2. Düz xəttin çevrə ilə ancaq bir ortaq 

nöqtəsi var. (Şək. 80) 

Bu halda düz xətt çevrəyə 

toxunan, ortaq nöqtə isə toxunma 

nöqtəsi adlanır. 

3. Düz xəttin çevrə ilə iki 

ortaq nöqtəsi var. (Şək. 81) 

Bu düz xətt çevrənin kəsəni 

adlanır.  

Teorem 1. Radiusun çevrə üzərindəki ucunda ona 

perpendikulyar olan düz xətt həmin çevrəyə toxunandır. 

Teorem 2. (tərs teorem) Toxunan, toxunma nöqtəsinə 

çəkilmiş radiusa perpendikulyardır. 

Teorem 3. Çevrə xaricində götürülmüş nöqtədən bu 

çevrəyə çəkilmiş toxunanların toxunma nöqtəsinə qədər olan 

parçaları bərabərdir və çevrənin mərkəzi, toxunanların əmələ 

gətirdiyi bucağın tənböləni üzərindədir. 

O 

C 

Şək. 80 

900 

D 

O 

A 

Şək. 81 

900 
B 
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Teorem 4. Bərabər vətərlərin söykəndiyi qövslər bir-

birinə bərabərdir və ya tərsinə, bərabər qövslərə söykənən 

vətərlər bərabərdir. 

 

§5. İki çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti 

Radiusları R1 və R2 (R1> R2 ) olan iki çevrə O1, O2 

mərkəzləri arasındakı d məsafəsindən asılı olaraq bir-biri ilə 

aşağıdakı qarşılıqlı vəziyyətlərdə ola bilər. 

Mərkəzləri üst-üstə düşüb, biri digərini daxilində yerləşən 

çevrələr (konsentrik çevrələr, bu halda d=0). Müstəvinin  

radiusları R1 və R2 olan iki konsentrik çevrə arasında qalan 

hissəsinə halqa deyilir. R1 - R2 məsafəsi isə halqanın qalınlığı  

 

adlanır (Şək. 82). 

Biri digərini dau xilində yerləşən halda çevrələrin 

mərkəzləri üst-üstə düşmür, bu çevrələr bir-birinə toxunmurlar 

və onların ortaq toxunanı yoxdur,  bu halda d< R1 - R2 (Şək. 83) 

Teorem 1. Çevrələrin biri digərinin daxilində yerləşməklə 

mərkəzləri üst-üstə düşmürsə və onlar toxunarlarsa (daxili 

R1 R2 

Şək. 82 

R1 

R2 

Şək. 83 

d 
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toxunma), bu çevrələrin ortaq toxunanları var, toxunma nöqtəsi 

və çevrələrin mərkəzləri bir düz xətt 

üzərində yerləşir və  

d= R1 - R2 (Şək. 84).  

Teorem 2. Çevrələrin biri 

digərinin daxilində deyilsə və onlar 

toxunurlarsa (xarici toxunma), bu 

çevrələrin mərkəzləri və toxunma 

nöqtəsi bir düz xətt üzərində yerləşir və 

d= R1 + R2 . 

Bu halda onların üç ortaq toxunanları (bir daxili, iki xarici) 

vardır. (Şək. 85) 

BA=BM1=BM2= 21RR  

və  

BC= M1 M2=2 21RR  

O1 

O2 

Şək. 85 

R1 

R2 

M1 

M2 

A 

B 

C 
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Çevrələr kəsişirlərsə,  

R1 - R2 <d< R1 + R2. 

Bu halda onların iki ortaq toxunanı olur. 

Çevrələr bir-birinin xaricindədir. Bu halda  

d> R1 + R2 

və onların dörd ortaq toxunanları (iki daxili, iki xarici) var. 

 

§6. Çevrə ilə bağlı olan bucaqlar 

Çevrənin iki radiusu arasında qalan bucağa mərkəzi bucaq 

deyilir. (Şək. 86) 

Təpəsi çevrə üzərində olub, 

tərəfləri bu çevrəni kəsən bucağa daxilə 

çəkilmiş bucaq deyilir.  

Mərkəzi bucaq söykəndiyi qövslə 

ölçülür. 

 

 

 

Bucağın tərəfləri arasında qalan çevrə qövsünə bucağın 

gərdiyi və ya söykəndiyi qövs deyilir (Şək. 87)  

Teorem 1. Daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün 

yarısı ilə ölçülür (şək. 88). 

O 

r 

Şək. 86 

r 

α m 

C 

Şək. 87 

A 
B 

O 

Şək. 88 

α 

β 

Şək. 89 

α α 
α 

A 

B 
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Buradan alınır ki, α mərkəzi bucağı və β daxilə çəkilmiş 

bucağı eyni qövsə söykənirsə,  

α=2 β. 

Teorem 2. Eyni qövsə söykənən 

daxilə çəkilmiş bucaqlar bərabərdir. (Şək. 

89) 

Eyni vətərə söykənən daxilə 

çəkilmiş bucaqlar ya bərabərdir, ya da 

onların cəmi 0180 -yə bərabərdir.  

α+β= 0180  

Diametrə söykənən daxilə çəkilmiş bucaq düz bucaqdır. 

Teorem 3. Toxunanla 

toxunma nöqtəsindən keçən vətər 

arasında qalan bucaq uyğun 

qövsün yarısı ilə ölçülür. (Şək. 

90) Yəni CAB bucağı AnB 

qövsünün yarısı ilə ölçülür: 

2

BnA
CAB


  

Teorem 4. Bir nöqtədən 

çevrəyə çəkilən iki toxunan 

arasında qalan bucaqla toxunma 

nöqtələrinə çəkilən radiuslar 

arasında qalan mərkəzi bucağın 

cəmi 0180 -dir. 

Şək. 90 

α 

B 

C A 

n 

Şək. 91 

C 

D 
A 

n 
m 

M 

B 

Şək. 92 

C 

A 

n 
m 

P 

B 
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Teorem 5. Çevrə xaricində götürülmüş nöqtədən çevrəyə 

çəkilən iki kəsən arasında qalan bucaq 

gərdiyi qövslərin fərqinin yarısı ilə 

ölçülür. (Şək. 91) 

2

CnDBmA



 . 

Kəsənlərdən biri toxunan olduqda 

(Şək. 92) 

2

CnABmA



  

Teorem 6. İki kəsişən vətər 

arasında qalan bucaq gərdiyi qövslərin 

cəminin yarısı ilə ölçülür. (Şək. 93) 

2

DnBCmA



  

Məsələ 1. O mərkəzli çevrədə 
020C  olduqda O =? (Şək. 94) 

Həlli: C  daxilə çəkilmiş 

bucaqdır. Daxilə çəkilmiş bucaq 

mərkəzi bucağın yarısı ilə hesablanır. 

Şərtə görə 020C . Onda O =2

C = 040 . 

Cavab: 040  

Məsələ 2. Şəkildə (Şək. 95) 

DC=12sm, AD=6sm, AB=8sm, BC=x=? 

Şək. 93 

C 

A 

m

n 

n 

D 

B 

α 

O 

A B 

Şək. 94 

C 

D C 

B A 

12 

6 x 

8 
Şək. 95 
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Həlli: Dördbucaqlının daxilinə çevrə çəkilmişsə qarşı 

tərəflərin cəmi bərabərdir. 

Deməli,  

DC+AB=AD+BC 

və ya  

12+8=6+x. 

Buradan  

6+x=20,  

                       x=14 

Cavab: 14 sm 

Məsələ 3. AOC = 0130 , B =? (Şək. 96) 

Həlli: Α çevrəyə bir nöqtədən çəkilən iki toxunan arasında 

qalan bucaqdır: 

2

CnACmA



  

0130CnA


, 00 230360  CnACmA


 

2

130230 00 
 = 050  

Cavab: 050  

Məsələ 4. O-mərkəz, AB-toxunan olarsa, x-ı tapın. (Şək. 

97) 

B 

A 

C 

α 
1300 O 

Şək. 96 

n 
m 

1200 

B 

A 

O 

x 

Şək. 97 
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Həlli: BA toxunan, BO radiusdur. Çevrəyə çəkilmiş 

toxunan toxunma nöqtəsinə çəkilən radiusa perpendikulyar 

olduğundan 090OBA . BOA -

nı tapaq: 000 60120180  . 

 BOA-dan 
0180 AOBAABO . 

Buradan  
000 1806090  x  

030x   

alırıq. 

Cavab: 030  

Məsələ 5. Şəkildə (Şək. 98) CB=4 sm, AB=3 sm, CP=2 

sm, DE=x=? 

Həlli: CA və CE kəsənlər olduğundan  

AC

CD

CE

CB
 . 

Şərtdə verilənləri nəzərə alsaq 

7

2

2

4


 x
, 

2+x=14, 

x=12. 

Cavab: 12 sm 

Məsələ 6. Radiusu R olan, O mərkəzli çevrədə 
030BAC  isə BC qövsünün uzunluğunu hesablayın. (Şək. 

99) 

Həlli: BAC  çevrə daxilinə çəkilmiş bucaqdır. O  

mərkəzi bucağı tapaq. Mərkəzi bucaq daxili bucağın iki mislinə 

bərabərdir  

O =2 060 BAC . 

B 
A 

O 

x 

Şək. 98 

3 

4 

C 

2 

D 

E 

O A 

B 

Şək. 99 

C 
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α0-li qövsün uzunluğu 



0180

R
düsturu ilə hesablanır. 

Məsələnin şərtinə görə  

O =α=600. 

Qövsün uzunluğu 

3
60

180

0

0

RR 
 . 

Cavab: 
3

R
. 

Məsələ 7. Radiusu 2 sm olan çevrənin 

uzunluğunu tapın. 

Həlli: Radiusu R olan çevrənin 

uzunluğu l=2πR düsturu ilə hesablanır. 

Şərtə görə R=2 sm. Çevrənin uzunluğu: l=2π∙2=4 π olar. 

Cavab: 4 π 

Məsələ 8. Şəkildə (Şək. 100) AB=6x, BC=3x, DC=2x, 

AD=4x olarsa, α=? 

Həlli: AB+BC+DC+AD= 0360  

6x+3x+2x+4x= 0360  

15x= 0360  

x= 024  

α iki kəsən arasındakı bucaqdır 

0
00

96
2

242246

2








DCAB
  

Cavab: 096  

Məsələ 9. Radiusu 18 sm olan çevrədə 
9

4
 radianlıq qövsün 

uzunluğunu tapın. 

Həlli:   radianlıq qövsün uzunluğu 

Şək. 100 

D 

A B 

C 

α 

6x 

3x 

2x 

4x 
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𝑙=  R 

düsturu ilə hesablanır.  

R=18 sm 

və  

 =
9

4
 

olduğundan 

𝑙=
9

4
18  =8 (sm) 

olar. 

Cavab: 8 sm 

Məsələ 10. Uzunluğu 8  olan çevrənin radiusunu tapın. 

Həlli: Radiusu R olan çevrənin uzunluğu l=2  R düsturu 

ilə hesablanır. Şərtə əsasən l=8  olduğunu nəzərə alıb R-i 

hesablayaq: 2  R=8 , R=4 alarıq. 

Cavab: 4 

Məsələ 11. 060 -li mərkəzi bucağa uyğun daxilə çəkilmiş 

bucağı tapın. 

Həlli: Daxilə çəkilmiş bucaq mərkəzi bucağın yarısına 

bərabərdir. Şərtə əsasən mərkəzi bucaq 060  olduğundan daxilə 

çəkilmiş bucaq 060 :2= 030  olar. 

Cavab: 030  

Məsələ 12. 0135 -li bucağın radian ölçüsünü tapın. 

Həlli:   dərəcəlik bucağın radian ölçüsünü 
0180


   

düsturu ilə hesablayırlar. Şərtdə veriləni nəzərə alsaq  

 0

0
135

180



4

3
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Cavab: 
4

3
 

 

§7. Çevrəyə aid test tapşırığı nümunələri 

1. Şəkildə O mərkəzli çevrə verilmişdir.  

CB=AC 

A= α=? 

A) 075  

B) 060  

C) 045  

D) 030  

E) 015  

 

2. Şəkildəki O mərkəzli çevrədə AB=AC çevrəyə 

toxunanlardır. α=? 

 

 

 

A) 030  

B) 040  

C) 050  

D) 060  

E) 065  

 

3. Şəkildəki çevrədə AB=11sm, PB=3sm, PC=2sm, 

DC=x=? 

O A 
B 

C 

A 

B 

C 

500 
O α 
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A) 19sm 

B) 20sm 

C) 24sm 

D) 30sm 

E) 14sm 

 

4. r=30sm,  

AOB= 027  olarsa, BCA


 

qövsünün uzunluğunu tapın. 

A) 4,5 π 

B) 14,5 π 

C) 30 π 

D) 32 π 

E) 10 π 

 

5. AC =x,  

ABC=y,  

x+y=? 

A) 090  

B) 080  

C) 0100  

D) 0120  

E) 0140  

 

6. Şəkildə B= 070  isə x=? 

B 
A 

O 

x 

1

1 3 

P 

2 

C 

D 

O 

B 

C 

A 

O 

600 

x 

B 

A 

C 
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A) 035  

B) 0140  

C) 070  

D) 0170  

E) 020  

 

7. R=7 sm və 
7


   olarsa, AB qövsünün uzunluğunu 

tapın. 

A) 
3


 

B) π 

C) 2 π 

D) 3 π 

E) 4 π 

 

8. Şəkildə O mərkəzdir. 

AB=8 sm, AC=6 sm, r=? 

A) 8 sm 

B) 4 sm 

C) 5 sm 

D) 6 sm 

E) 7 sm 

B 
x 

O 

B 

α 

A 

O 
B 

C 

A 

8 6 
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9. PT toxunandır.  

AO=r=3sm 

PA=2 sm 

PT=x=? 

A)  2sm               

B) 3sm 

C) 4sm                

D) 5sm 

E) 6sm 

 

10. O mərkəzli çevrə ABCD dördbucaqlısının daxilinə 

çəkilmişdir. DC=4 sm, AD=7 sm, BC=5 

sm, AB=x+6 sm, x=? 

A) 1sm 

B) 
2

3
sm 

C) 2sm 

D) 
2

5
sm 

E) 3sm 

 

11. x=? 

A) 2  

B) 
2

2
 

C) 3  

D) 2 3  

T 

P 

O 

x 

A 

2 

3 

D C 

B A 

4 

7 5 

x+6 
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E) 4 3  

 

12. OBC= 075  isə  

AOB=? 

A) 0100  

B) 0110  

C) 0120  

D) 0130  

E) 0150  

 

13. BC=7 sm 

BAK= 030  

BKD= 070  

KDC=? 

A) 030      B) 040  

C) 050      D) 060  

E) 070  

 

14. DP=4 

PB=3 

CP=2 

AP=x=? 

A) 6             B) 4 

C) 3             D) 1 

E) 2 

 

 

O 

A C 

B 

C 

A B 

D 

K 

300 

700 

A 

D 
2 

3 

C 

B 

x 

4 
P 
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15. Şəkildə AB=10 sm, 

AE=6 sm, A=2α, 

C= 045  isə 

AC=? 

 

A) 10 sm        B) 12 sm 

C) 14 sm        D) 16 sm 

E) 18 sm 

 

16. 070 -lik daxili bucağa söykənən mərkəzi bucağı tapın. 

A) 070              B) 0140                C) 035   

D) 0100              E) 080  

 

17. Hipotenuzu 13 sm, kateti isə 5 sm olan düzbucaqlı 

üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. 

A) 2sm        B) 3sm        C) 10sm       D) 15sm        E) 17sm 

 

18. Radiusu 5 sm olan çevrənin uzunluğunu tapın. 

A) 5π       B) 15 π     C) 10π     D) 3 π      E) 8π 

 

19. Radiusu 12 sm olan 045 -li mərkəzi bucağa uyğun 

qövsün uzunluğunu tapın. 

A) 4π       B) 3 π     C) 6π     D) 8π      E) 12π 
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20. BOA= 090  

C=? 

A) 0135  

B) 0170  

C) 0205  

D) 0240  

E) 0270  

 

21. Diametri 11 sm olan çevrənin uzunluğunu tapın. 

A) 5,5 π  sm                   B) 11 π sm                C) 11 sm 

D) 5,5  sm                      E) 12 π sm 

 

 

 

 

 

  

B 

C 

A O 

x 
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VI Fəsil. 

FİQURLARIN SAHƏLƏRİ 

§1. Sahə anlayışı 

Sahə anlayışı gündəlik həyatda çox rast gələn 

anlayışlardan biridir.  

Məsələn, otağın sahəsi, əkin yerinin sahəsi anlayışları 

hamının başa düşdüyü anlayışlardır. Bilirik ki, bir otağın 

döşəməsinə kvadrat formalı parket vurmaq istəyiriksə, 

parketlərin sayı həm otağın ölçülərindən (yəni sahəsindən), həm 

də bir parketin ölçülərindən asılıdır.  

Bundan əlavə, həm də aydındır ki, ölçüləri müxtəlif olan 

iki otağı döşəmək üçün eyni miqdarda parket lazım ola bilər. 

Belə məsələlərin hamısı fiqurun anlayışı ilə bağlıdır. Fiqur 

dedikdə biz sadə fiqurları nəzərdə tuturuq.  Son vaxtlaradək 

sahəni ilk anlayış hesab edirdilər.  

Lakin sahəyə özündən daha sadə anlayışların vasitəsi ilə 

dəqiq tərif verilir.  

Sadə fiqur isə sonlu sayda daxili nöqtələri ortaq olmayan 

üçbucaqlara bölünə bilən fiqurlara deyəcəyik. 

Sadə fiqura misal olaraq qabarıq çoxbucaqlını göstərmək 

olar. Çünki belə çoxbucaqlının daxilində götürülmüş ixtiyari 

nöqtəni təpələrlə birləşdirməklə onu sonlu sayda üçbucaqlara 

ayırmaq olar. 

Sahələrin ölçülməsində bir neçə prinsipə əməl edirdilər ki, 

bu da müəyyən dərəcədə tərifi əvəz edirdi.  

Bu prinsiplər sahələrin əsas xassələri və ya sahə 

aksiomları adlanmaqla indi də sahələr nəzəriyyəsinin bütün 

tətbiqlərinin əsasını təşkil edir.  
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Tarixi ənənəni pozmadan biz də sahəyə tərif vermədən 

sahənin ölçülməsində aşağıda göstərilən sahə aksiomlarına 

əsaslanacağıq: 

1. Sahə mənfi olmayan ədəddir. 

2. Ortaq daxili nöqtələri olmayan bir neçə fiqurdan əmələ 

gələn fiqurun sahəsi, bu fiqurların sahələri cəminə bərabərdir. 

3. Bərabər fiqurların sahələri də bərabərdir. 

4. Tərəfinin uzunluğu vahid olan kvadratın sahəsi vahidə 

bərabərdir. 

Bu aksiomlar uyğun olaraq müsbətlik, additivlik, 

invariantlıq (dəyişməzlik), normallıq xassələri adlanır. 

Həndəsi fiqurların sahələrini ölçərkən xüsusi ölçülər 

(bunlara sahə ölçü vahidləri deyilir) seçilir.  

Hər hansı sahəni təyin etmək istədikdə bundan istifadə 

olunur.  

Kvadratın tərəfinin uzunluğu, parçanı ölçmək üçün qəbul 

edilmiş uzunluq vahidinə bərabərdirsə (1 mm, 1 sm, 1 dm və s.), 

sahəsi həmin uzunluq vahidinin kvadratına bərabərdir (1 2mm ,    

1 2sm , 1 2dm  və s.) olur.  

Çox istifadə olunan sahə ölçü vahidləri aşağıdakılardır: 

1ha=10 000 kv. m 

1 kv. dm. = 100 kv. sm 

1 kv. m. = 100 kv. dm. 

1 kv. sm. = 100 kv. mm 

Hər hansı bir həndəsi fiqurun sahəsini ölçmək, sahəsi 

ölçülən fiqurda bu və ya digər kvadrat vahiddən neçəsinin 

olduğunu tapmaq deməkdir. 
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§2. Düzbucaqlının və paraleloqramın sahəsi 

Teorem 1. Düzbucaqlının sahəsi, onun oturacağı ilə 

hündürlüyünün hasilinə 

bərabərdir. 

İsbatı: ABCD 

düzbucaqlısının sahəsini S, 

bir tərəfini a, digər tərəfini 

isə b ilə işarə edək. S 

sahəsini təyin etmək üçün a 

və b tərəfləri üzərində 

kvadratlar qurub şəkil 101-

də göstərildiyi kimi böyük 

kvadrata (tərəfinin uzunluğu a+b olan) tamamlayaq. Böyük 

kvadratın sahəsi bir tərəfdən 2)( ba  , digər tərəfdən isə  

Sba 222   

olduğundan 

Sba 222  = 2)( ba   

olar.  

Buradan 

S=ab 

alırıq. 

Kvadratda a=b olduğundan onun sahəsi 

S=a2 

olur. 

Teorem 2. Paraleloqramın sahəsi onun oturacağı ilə 

hündürlüyünün hasilinə bərabərdir. 

A 

B 
C 

D 

b2 

a2 

a 

S 

S 

Şək. 101 
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İsbatı: ABCD paraleloqramı verilmiş olsun. (Şək. 102) 

Paraleloqram düzbucaqlı 

olarsa,  

S=ah 

olduğu aydındır. Əgər 

paraleloqram düzbucaqlı 

deyilsə, onda AD 

oturacağına BR və CF 

hündürlüklərini çəkək. Bu zaman alınan ABE və DCF 

üçbucaqları bərabərdir. Sahə aksiomlarına görə  

DCFABE SS   

və  

DCFABCFABCD SSS   

doğrudur. Birinci bərabərliyi ikincidə nəzərə alsaq, 

BCFEABEABCFABCD SSSS    

olar. Buradan, EF=BC=AD olduğu üçün 

CFADCFEFSBCFE   

Yəni 

ahSpar .
 

alınar. 

Tutaq ki, ABCD paraleloqramının iti bucağı α-dır. 

Paraleloqramın sahəsi iki qonşu tərəfi ilə bu tərəflər arasındakı 

bucağın sinusu hasilinə bərabərdir: 

S=absin α 

Rombun bütün tərəfləri bərabər olduğundan xüsusi halda 

onun sahə düsturları aşağıdakı kimi olur: 

ahS   

S=a2 sin α 

A 

B C 

D E 
F 

Şək. 102 

α 



120 

 

Burada a rombun tərəfi, h isə tərəfə endirilmiş 

hündürlükdür.  

Paraleloqramın diaqonalları onu, sahələri bərabər olan 

dörd üçbucağa ayırır. 

Məsələ. Düzbucaqlının perimetri 100 sm olub, tərəfləri 4 

və 6 ədədləri ilə mütənasibdir. Düzbucaqlının sahəsini tapın. 

Həlli: Şərtə görə  

2(a+b)=100 (sm), 

tərəflər 4 və 6 ədədləri ilə mütənasib olduğundan  

a=4x, 

b=6x 

(burada a və b düzbucalənən tərəfləridir) kimi yazmaq olar. 

2(4x+6x)=100. 

Buradan  

20x=100, 

x=5(sm) 

alırıq. a və b tərəflərinin uzunluqlarını hesablayaq.  

a= 54  =20 (sm), 

b= 56  =30 (sm). 

Düzbucaqlının sahəsi  

baS   

düsturu ilə hesablanır.  

3020S =600 ( 2sm ). 

Cavab: 600 2sm  

Məsələ. Tərəflərindən 

biri 12 sm həmin tərəfə 

çəkilmiş hündürlüyü 3 sm 

olan paraleloqramın 

sahəsini tapın. 

A B 

C D 

H 

Şək. 103 
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Həlli: ABCD verilmiş paraleloqram olsun. (Şək. 103) 

Şərtə görə  

AB=12 sm, 

DH=3 sm. 

Paraleloqramın sahə düsturuna görə  

DHABS  , 

312S =36 ( 2sm ) 

Cavab: 36 2sm  

Məsələ. Sahəsi 40 2sm olan rombun diaqonallarının cəmi 

14 sm-isə, rombun tərəfini tapın. 

Həlli: Rombun diaqonalları (Şək. 104) 1d , 2d , tərəfi a 

olsun. Şərtə görə  

1d + 2d =14, 

S=40 2sm . 

Rombun sahəsi  

2

1
S 1d 2d  

düsturu ilə hesablanır.  

2

1
1d 2d =40, 

1d 2d =80. 

AOB-dən  
222 ABOBAO  , 

buradan 
22

2

2

1 4add   

alırıq. Şərtə əsasən aşağıdakı sistemi alarıq: 

A B 

C D 

O 

Şək. 104 
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80

14

21

21

dd

dd
 

( 1d + 2d )2=196 

1d 2+ 2d 2=196-2 1d 2d =196-160=36 

Buradan  
24a =36, 
2a =9, 

a= 3  

Rombun tərəfinin uzunluğu müsbət ədəd olduğundan  

a=3sm 

alırıq. 

Cavab: 3 sm 

 

§3. Üçbucağın sahəsi 

Teorem 1. Üçbucağın sahəsi onun oturacağı ilə 

hündürlüyü hasilinin yarısına bərabərdir. 

İsbatı: ABC üçbucağını paraleloqrama tamamlayaq (Şək. 

105). Paraleloqramın diaqonalı onu iki bərabər üşbucağa 

ayırdığından 

BDACSS ABMCparABC 
2

1

2

1
.  

yəni 

Şək. 105 

A 

B M 

C 

hb 

D 
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bhbS 
2

1
 

hündürlüyün hansı tərəfə çəkilməsindən asılı olaraq 

ahaS 
2

1
= chc 

2

1
 

düsturları da doğrudur. 

Teorem 2. Üçbucağın sahəsi, onun iki tərəfi ilə 

aralarındakı bucağın sinusu hasilinin yarısına bərabərdir (Şək. 

106). 

AACABS sin
2

1
  

İsbatı: BDABS 
2

1
 olduğunu bilirik. ABD-dən  

BD=ABsin∠A 

olduğundan 

AACABS sin
2

1
 . 

Bu qayda ilə  

CCBCAS sin
2

1
  

və 

BBCABS sin
2

1
  

olduğunu da göstərmək olar. 

Nəticə 1. Düzbucaqlı üçbucaqda sinC=1 olduğunu nəzərə 

alsaq, onun sahəsinin katetləri hasilinin yarısına bərabər 

olduğunu alarıq. Yəni  

abS
2

1
  

Şək. 106 

A 

B 

C 

h 

D 
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doğrudur. 

Nəticə 2. Bərabərtərəfli üçbucaqda hər bir bucaq 060  

olduğundan, onun sahəsi üçün 
4

32a
 düsturu doğrudur. 

Teorem 3. Üçbucağın sahəsi üçün  

R

abc
S

4
  

doğrudur. Burada a, b, c üçbucağın tərəfləri, R onun xaricinə 

çəkilmiş çevrənin radiusudur. 

İsbatı: Sinuslar teoreminə görə  

sinA=
R

BC

2
 

olduğundan, 2-ci teoremə əsasən  

BCACAB
R

S 
4

1
, 

yəni 

R

abc
S

4
  

alarıq. 

Teorem 4. Üçbucağın sahəsi üçün  

S=pr 

doğrudur. Burada r-üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin 

radiusu və  

p=
2

cba 
 

perimetrin yarısıdır. 
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İsbatı: ABC üçbucağının daxilinə çevrə çəkib, üçbucağın 

təpə nöqtələrini onun mərkəzi ilə birləşdirək. (Şək. 107) 

Sahə aksiomuna görə 

OCAOBCOABABC SSSS   

olar. Buradan 

rpr
cba

crbrarS 



22

1

2

1

2

1
 

alınar. 

Teorem 5. (Heron düsturu) Üçbucağın sahəsi üçün 

))()(( cpbpappS   

doğrudur. Burada   

2

cba
p


  

perimetrin yarısıdır. 

Məsələ. Katetləri 5 sm və 14 sm olan düzbucaqlı 

üçbucağın sahəsini tapın. 

Həlli: Şərtə görə (Şək. 108) AC=5 sm, CB=14 sm.-dir. 

Üçbucaq düzbucaqlı üçbucaq olduğundan  

A 

c 

B a C 

b 

O 

r 
r 

r 

Şək. 107 
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CBACS 
2

1
 

olar.  

145
2

1
S =35 ( 2sm ) 

Cavab: 35 2sm  

Məsələ. Bərabəryanlı üçbucağın 

oturacağı 24 sm yan tərəfi isə 20 sm.-

dir. Üçbucağın sahəsini tapın. 

Həlli: Şərtə görə (Şək. 109)  

AB=BC=20 sm, 

BH=24 sm. 

ABC bərabəryanlı olduğundan 

BH həm median, həm də hündürlükdür. 

AH=HC= AB
2

1
 24

2

1
12 (sm) 

ABH düzbucaqlı üçbucaqdır 

 222 AHABBH 400-144=256 

BH=16 sm 

BHACS ABC 
2

1
= 1624

2

1
 = 

=192 ( 2sm ) 

Cavab: 192 2sm  

A 

C D 

Şək. 108 

A 

B 

C 
H 

Şək. 109 
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Məsələ. ABC üçbucağında  

A= 030 , AB=6 sm 

və  

ABCS =15 2sm  

isə AC=? 

Həlli: Üçbucağın 

sahəsini hesablamaq üçün 

(Şək. 110)   

AACABS sin
2

1
  

düsturundan istifadə edək. Buradan  

15= 030sin6
2

1
 AC . 

3

30
AC =10 (sm) 

Cavab: 10 sm 

 

§4. Trapesin sahəsi 

Teorem. Trapesin sahəsi oturacaqları cəminin yarısı ilə 

hündürlüyü hasilinə bərabərdir. (Şək. 111) 

h
ba

S 



2

 

İsbatı: Trapesin diaqonalı onu oturacaqları a və b, 

hündürlükləri isə eyni olan iki üçbucağa ayırır. Odur ki, sahə 

aksiomuna görə  

A 

B 

C 

Şək. 110 
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hbabhahS )(
2

1

2

1

2

1
  

alarıq. 

Trapesin sahəsi 

orta xətti ilə 

hündürlüyü hasilinə 

bərabərdir. Orta xəttin 

uzunluğunu m ilə işarə 

etsək alarıq ki, 

S=m∙h 

Bərabəryanlı trapesdə (Şək. 112)  

2

BCAD
MD


  

olduğundan alarıq ki, 

BMMDSABCD  . 

Tutaq ki, ABCD trapesində AC və BD diaqonalları 

çəkilmişdir və  

1SS BOC  , 

2SS AOD   

və 

 221 SSSABCD   

olur (Şək. 113). 

 

A 

B b C 

h 

a 
D 

h 

Şək. 111 
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Məsələ. Hündürlüyü 8 sm, orta xətti 12 sm olan trapesin 

sahəsini tapın. 

Həlli: Şərtə görə (Şək. 114)  

NM=12 sm,  

AH=8 sm. 

Trapesin sahəsi  

AH
DCAB

S 



2

, 

burada 
2

DCAB 
 trapesiyanın orta xəttidir. 

812S =96 ( 2sm ) 

Cavab: 96 2sm  

 

A 

B 

S1 

C 

O 

D 

Şək. 113 

A 

B C 

D M 

Şək. 112 

S2 

D 

A b B 

N 

H 
C 

8 

Şək. 114 

M 
12 
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§5. İxtiyari dördbucaqlının sahəsi 

Teorem. İxtiyari 

dördbucaqlının sahəsi onun 

diaqonalları ilə aralarındakı 

bucağın sinusu hasilinin 

yarısına bərabərdir. 

İsbatı: ABCD 

dördbucaqlısı verilmiş olsun 

(Şək. 115). AC və BD 

diaqonalları onu dörd 

üçbucağa ayırır: 

AOBCODBOCAODABCD SSSSS   

AOB=α olsun, onda 

sin
2

1
 BOAOSAOB , 

 )180sin(
2

1 0 OCBOSBOC  

sin
2

1
 OCBO . 

sin
2

1
 ODCOSCOD  

 )180sin(
2

1 0 OADOSDOA sin
2

1
OADO . 

Bu bərabərlikləri tərəf-tərəfə toplasaq 

 ))()((sin
2

1
OACOODOCAOBOSABCD   

  sin)(
2

1
)(sin

2

1
ODBOACACODACBO  

A 

B 

C 

D 

O 
α 

Şək. 115 
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sin
2

1
BDAC   

alarıq. Deməli,  

sin
2

1
BDACS  . 

Rombun və kvadratın diaqonalları perpendikulyar 

olduğundan sinα=1 olur. Bunu son bərabərlikdə nəzərə alsaq, 

aşağıdakı nəticələr alınar: 

Nəticə 1. Rombun sahəsi onun diaqonalları hasilinin 

yarısına bərabərdir. 

Nəticə 2. Kvadratın sahəsi onun diaqonalları hasilinin 

yarısına bərabərdir. 

Məsələ. Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu 3 sm, iki qarşı 

tərəflərinin cəmi 7 sm olan dördbucaqlının sahəsini tapın. 

Həlli: Dördbucaqlının sahəsi  

r
P

S
2

  

düsturu ilə hesablana bilər. Dördbucaqlının daxilinə çevrə 

çəkildikdə onun qarşı tərəflərinin cəmi bərabər olur. Buradan 

P=7∙2=14 (sm) 

olar.  

3
2

14
S =21 ( 2sm ) 
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§6. İxtiyari çoxbucaqlının sahəsi 

İxtiyari çoxbucaqlının sahəsini tapmaq üçün əvvəlcə onu 

bir təpədən çıxan 

diaqonalların köməyi ilə 

üçbucaqlara ayırmaq 

lazımdır. (Şək. 116) 

Sonra üçbucaqların 

sahələrini hesablamaq və 

alınan nəticələri toplamaq 

lazımdır. Beləliklə, verilən 

çoxbucaqlının sahəsini 

tapmış oluruq. İxtiyari n-

bucaqlının bir təpəsindən çıxan diaqonalları onu n-2 sayda 

üçbucağa ayırır, buna görə də sahəsi həmin n-2 sayda üçbucağın 

sahələri cəminə bərabər olar. 

Qeyd edək ki, çoxbucaqlını başqa üsulla da üçbucaqlara 

ayırmaq olar. Məsələn, onun daxilində götürülmüş ixtiyari 

nöqtəni n –bucaqlının təpə nöqtələri ilə birləşdirsək, n sayda 

üçbucaq almış oluruq. Bu üsul çoxbucaqlı düzgün olduqda daha 

faydalıdır. Belə ki, onun mərkəzini təpə nöqtələri ilə 

birləşdirsək, bir-birinə bərabər olan n sayda bərabəryanlı 

üçbucaq almış oluruq ki, bunlardan hər birinin oturacağı 

çoxbucaqlının tərəfi, hündürlüyü isə çoxbucaqlının apofemi 

olur. Beləliklə, düzgün n-bucaqlının sahəsi üçün 

r
P

nhaS n
an 

22

1
 

alınar. Deməli, düzgün çoxbucaqlının sahəsi onun perimetri ilə 

apofemi hasilinin yarısına bərabərdir. 

Düzgün çoxbucaqlının sahəsi üçün 

A 

B C 

D 

E 
F 

H 

Şək. 116 
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n
nRSn

0
2 360
sin

2

1
  

doğrudur, burada nS  - n-bucaqlının sahəsi, R-çoxbucaqlının 

xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu, n-çoxbucaqlının tərəflərinin 

sayıdır. 

n

r
R

0180
cos

  

olduğundan, bu düsturu  

n
tgnrSn

0
2 180

2

1
  

şəklində də yazmaq olar (r-daxilə çəkilmiş çevrənin radiusudur). 

Məsələ. Düzgün altıbucaqlının perimetri 18 m isə onun 

xaricinə çəkilmiş dairənin sahəsini tapın. 

Həlli: Düzgün altıbucaqlının (Şək. 117) perimetrini tapaq.  

P=AB+BC+CD+DE+EF+AF. 

Burada  

AB=BC=CD=DE=EF=AF olduğundan  

P=6∙AB.  

Şərtə əsasən  

P=18 m,  

6∙AB=18,  

AB=3 (m).  

Altıbucaqlının xaricinə 

çəkilmiş çevrənin radiusu 

R=AO=
2

1
AD=AB=3(m). 

Xaricə çəkilmiş dairənin sahəsini tapaq  
2RS  =9 (m2) 

A 

B C 

D 

E F 

O 

Şək. 117 
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Cavab: 9 m2 

 

§7. Oxşar fiqurların sahələri nisbəti 

Teorem. Oxşar fiqurların sahələri nisbəti, onların uyğun 

xətti ölçülərinin kvadratları nisbətinə bərabərdir. 

İsbatı: Əvvəlcə teoremi oxşar üçbucaqlar üçün isbat edək.  

ABC~ 111 CBA  

olsun (Şək. 118). Göstərək ki,  

2

11

2

111
BA

AB

S

S

CBA

ABC   

doğrudur. 

Bilirik ki, verilən üçbucaqların sahələri üçün 

AACABSABC sin
2

1
  

11111 sin
2

1
111

ACABAS CBA   

yazmaq olar. Bu bərabərlikləri  

1111 CA

AC

BA

AB
  

və  

sinA=sinA1 

A 

B 

C 
A1 

B1 

C1 

Şək. 118 

h m m1 h1 
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olduğunu nəzərə almaqla tərəf-tərəfə bölşək: 

2

11

2

111
BA

AB

S

S

CBA

ABC   

alınar. Beləliklə, oxşar üçbucaqlar üçün 

k= 
111111 m

m

h

h

CB

BC

BA

AB
  

olduğundan 


2

11

2

111
BA

AB

S

S

CBA

ABC 2

2

1

2

2

1

2

... k
m

m

h

h
  

doğru olur. 

İndi fərz edək ki, F1 və F2 oxşarlıq əmsalı k olan ixtiyari 

iki oxşar fiqurdur. F1 fiqurunu n sayda üçbucağa ayıraq və  bu 

üçbucaqların sahələrini S1,  S2, S3, ..., Sn ilə işarə edək. Uyğun 

qayda ilə, F1 fiqurunu sahələri ,1 ,2 ,3  ..., n  olan 

üçbucaqlara ayıraq. Si~ i  (i= n,1 ) olur. Odur ki,  

2

1

1 k
S




 

münasibəti doğrudur. Bu bərabərliyi 


1

1



S


2

2



S


3

3



S
...= 2k

S

n

n 


 

kimi yazıb, bərabər nisbətlərin xassəsinə görə 

2

321

321

...

...
k

SSSS

n

n 





 

alırıq. Burada  

S=S1+S2+S3+...+Sn 

və  

n  ...321  
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uyğun olaraq F1 və F2 fiqurlarının sahələri olduğunu nəzərə alsaq  

2

321

321

...

...
k

SSSS

n

n 





 

bərabərliyini  

 
 

2

2

1 k
FS

FS
  

kimi yaza bilərik. Beləliklə, ixtiyari düzxətli oxşar fiqurlar üçün 

teorem doğrudur. 

 

§8. Dairənin sahəsi 

Dairənin sahəsi olaraq, onun daxilinə və xaricinə çəkilmiş 

düzgün çoxbucaqlıların tərəflərinin sayını ikiqat artırdıqda, 

onların sahələrinin yaxınlaşdığı ədəd götürülür. 

Dairənin daxilinə çəkilmiş düzgün n-bucaqlının sahəsi  

nS , perimetri nP , apofemi isə nk   olsun. Onda  

nnn kPS 
2

1
 

Daxilə çəkilmiş düzgün çoxbucaqlının tərəflərinin sayını 

ikiqat artırdıqda  

RPn 2  

və  

Rkn   

olmasını nəzərə alsaq,  
2RSn   

alarıq. Bu ədəd dairənin sahəsi qəbul olunur və S ilə işarə olunur. 
2RS   

Alınan düsturu  
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lRS
2

1
  

kimi də yazmaq olar. Beləliklə, alırıq ki, dairənin sahəsi onun 

çevrəsinin uzunluğu ilə radiusu hasilinin yarısına bərabərdir. 

Mərkəzi bucağın dairədən ayırdığı hissəsi dairə 

sektorudur. 

Teorem. Radiusu R olan və 0 -li qövslə hüdudlanan 

sektorun sahəsi  

0

0

2

360





R
S  

düsturu ilə hesablanır. 

Vətərin dairədən ayırdığı hissəsinin seqment olmasını 

nəzərə alsaq, onun sahəsi (Şək. 119) üçün 0 < 0180  olduqda 

AOBS
R

S  0

0

2

360



 

0 > 0180  olduqda isə 

AOBS
R

S  0

0

2

360



 

olar. 

Məsələ. Radiusu 7 sm 

olan dairənin sahəsini tapın. 

Həlli: 2RS  düsturu ilə 

radiusu R olan dairənin sahəsi hesablanılır. Şərti nəzərə alsaq  
27S =49 (sm2) 

Cavab: 49sm2 

Məsələ. Radiusu 6 sm, mərkəzi bucağı 0120 olan dairə 

sektorunun sahəsini tapın. 

A 

O 

B 

Şək. 119 
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Həlli: 0 -lik dairə sektorunu sahəsi 0

0

2

360





R
S düsturu 

ilə hesablanır. Verilənləri nəzərə alsaq  

0

0

2

120
360

6



=

3

36
=12 (sm) 

Cavab: 12 sm 

 

§9. Fiqurların sahələrinin hesablanmasına aid test 

tapşırığı nümunələri 

1. Tərəfi 25 sm, diaqonallarının nisbəti 3:4 kimi olan 

rombun sahəsini tapın. 

A) 300 2sm                           B) 400 2sm  

C) 500 2sm                           D) 600 2sm  

E) 700 2sm   

 

2. ABC üçbucağında AB=AC=10 sm, BC=12 sm olarsa, 

onun sahəsini tapın. 

A) 24 2sm                           B) 26 2sm  

C) 30 2sm                           D) 36 2sm  

E) 48 2sm   

 

3. Oturacağı 12 sm, onun qarşısındakı bucağı 120 dərəcə 

olan bərabəryanlı üçbucağın sahəsini tapın. 

A) 10 3  2sm                           B) 12 3 2sm  

C) 24 2sm                                 D) 18 3 2sm  

E) 6 3 2sm   
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4. Üçbucağın tərəfləri 6 sm, 8 sm və 10 sm isə, üçbucağın 

sahəsini tapın. 

A) 12 2sm                           B) 14 2sm  

C) 18 2sm                           D) 20 2sm  

E) 24 2sm  

 

5. Diaqonalı 7 2  sm olan kvadratın sahəsini tapın. 

A) 49 2sm                           B) 54 2sm  

C) 64 2sm                           D) 36 2sm  

E) 81 2sm  

 

6. Tərəfi x olan kvadratın sahəsi 4 2sm  olarsa, tərəfi 4x 

olan kvadratın sahəsini tapın. 

A) 16 2sm                           B) 32 2sm  

C) 48 2sm                           D) 64 2sm  

E) 80 2sm  

 

7. Tərəfi 122  sm olan kvadratın sahəsini tapın. 

A)  142 2sm                           B)  1442 2sm  

C) 242  2sm                           D)  362 2sm  

E) 62 2sm  

 

8. Düzbucaqlının perimetri 100 sm olub, tərəfləri 4 və 6 

ədədləri ilə mütənasibdir. Düzbucaqlının sahəsini tapın. 

A) 400 2sm                           B) 500 2sm  

C) 600 2sm                           D) 625 2sm  

E) 729 2sm  
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9. Sahəsi 120 2sm  və diaqonalı 17 sm olan düzbucaqlının 

perimetrini tapın. 

A) 23 sm                            B) 30 sm 

C) 36 sm                            D) 40 sm 

E) 46 sm 

 

10. Diaqonalları 4 3  sm və 6 3 sm olan rombun sahəsini 

tapın. 

A) 30 2sm                           B) 32 2sm  

C) 36 2sm                           D) 36 3  2sm  

E) 24 3 2sm  

 

12. Düzbucaqlı üçbucağın katetlərindən biri 6 sm-dir. 

Onun hipotenuzuna çəkilən medianı 4 sm olarsa, sahəsi nəyə 

bərabərdir? 

A) 6 2sm                           B) 6 7 2sm  

C) 12 2sm                          D) 12 7 2sm  

E) 24 2sm  

 

13. Uzunluğu 20 π sm olan çevrənin daxilinə düzgün 

onikibucaqlı çəkilmişdir. Bu onikibucaqlının sahəsini tapın. 

A) 100π 2sm                         B) 500 2sm  

C) 300 2sm                           D) 200 2sm  

E) 25 2sm  

 

14. Düzbucaqlının diaqonalı 10 sm olub, düz bucağı 1:2 

nisbətində bölür. Bu düzbucaqlının sahəsini tapın. 
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A) 12,5 2sm                         B) 
3

225
 2sm  

C) 25 2sm                           D) 25 3 2sm  

E) 25 2 2sm  

 

15. Tərəfi 10 sm və diaqonallarından biri 12 sm olan 

rombun sahəsini tapın. 

A) 36 2sm                         B) 96 2sm  

C) 90 2sm                         D) 60 2sm  

E) 82 2sm  

 

16. 
3


   isə, R=6 sm isə 

BOA
S  =? (sektor sahəsi) 

A) 2                 B) 3  

C) 4                 D) 6  

E) 10   

 

17. Hündürlüyü 8 sm, orta xətti 

12 sm olan trapesiyanın sahəsini 

tapın. 

A) 106 2sm                         B) 96 2sm  

C) 84 2sm                           D) 20 2sm  

E) 48 2sm  

 

18. Uzunluğu 12 sm, eni 6 sm olan düzbucaqlının sahəsini 

tapın. 

A) 36 2sm                         B) 72 2sm  

C) 48 2sm                         D) 18 2sm  

A B 

O 
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E) 32 2sm  

 

19. Tərəflərindən biri 12 sm, həmin tərəfə çəkilmiş 

hündürlüyü 3 sm olan paraleloqramın sahəsini tapın. 

A) 15 2sm                         B) 18 2sm  

C) 36 2sm                         D) 42 2sm  

E) 24 2sm  

 

20. Diaqonalları uyğun olaraq 6 sm və 8 sm olan rombun 

sahəsini tapın. 

A) 24 2sm                         B) 48 2sm  

C) 14 2sm                          D) 36 2sm  

E) 32 2sm  

 

21. Radiusu 7  sm olan çevrə xaricinə bərabəryanlı 

trapesiya çəkilib. Trapesiyanın yan tərəfləri 3 7 sm.-dir. 

Trapesiyanın sahəsini tapın. 

A) 7  2sm                          B) 14 2sm  

C) 21 2sm                         D) 35 2sm  

E) 42 2sm  
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VII Fəsil. 

FƏZA FİQURLARI 

§1. Stereometriyanın aksiomları və onlardan 

çıxan nəticələr 

Stereometriyada fəza fiqurları və onların xassələri 

öyrənilir. Burada da ilk anlayış olaraq nöqtə, düz xətt, müstəvi 

və məsafə qəbul edilir. Stereometriyanın aksiomlar sistemi 

planimetriyanın aksiomlarından və üç əlavə aksiomdan 

ibarətdir: 

1. Hər hansı düz xəttə aid olan nöqtələr və ona aid olmayan 

nöqtələr var.  

İxtiyari iki nöqtədən bir və yalnız bir düz xətt keçirmək 

olar. 

2. Düz xətt üzərindəki üç nöqtədən biri və yalnız biri digər 

ikisi arasındadır. 

3. Hər bir parçanın sıfırdan böyük müəyyən uzunluğu var. 

Parçanın uzunluğu onun hər hansı nöqtəsi ilə bölündüyü 

hissələrinin uzunluqları cəminə bərabərdir. 

4. Düz xətt müstəvini iki yarımmüstəviyə ayırır. 

5. Hər bir bucağın sıfırdan böyük müəyyən dərəcə ölçüsü 

var. Açıq bucaq 1800-yə bərabərdir. Bucağın dərəcə ölçüsü onun 

tərəfləri arasından keçən istənilən şüa ilə bölündüyü bucaqların 

dərəcə ölçülərinin cəminə bərabərdir. 

6. İstənilən yarımdüz xətt üzərində onun başlanğıc 

nöqtəsindən verilmiş uzunluqda bir və yalnız bir parça ayırmaq 

olar. 

7. İstənilən yarım düz xətdən başlayaraq verilmiş 

yarımmüstəvidə dərəcə ölçüsü 1800-dən kiçik olan verilmiş 

bucağı ayırmaq olar. 
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8. Verilmiş yarım düz xəttə nəzərən, verilmiş vəziyyətdə 

yerləşən hər bir üçbucağa bərabər üçbucaq var. 

9. Müstəvidə, verilmiş düz xətt üzərində olmayan 

nöqtədən həmin düz xəttə ən çoxu bir paralel düz xətt keçirmək 

olar. 

10. İxtiyari müstəviyə aid olan və ona aid olmayan 

nöqtələr var. 

11. İki müxtəlif müstəvinin bir ortaq nöqtəsi varsa, onlar 

bu nöqtədən keçən düz xətt boyunca kəsişir. 

12. Kəsişən iki düz xətdən yalnız bir müstəvi keçirmək 

olar. 

Aksiomlardan aşağıdakı nəticələr çıxır: 

Nəticə 1. Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən 

yalnız bir müstəvi keçirmək olar. 

İsbatı. A, B və C bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtə 

olsun. A və B eləcə də A cə C nöqtələrindən bir düz xətt 

keçirsək, A nöqtəsində kəsişən iki düz xətt alarıq ki, bu da III 

aksioma görə bir müstəvini təyin edir. 

Nəticə 2. Düz xətt və onun xaricindəki nöqtədən yalnız bir 

müstəvi keçirmək olar.  

Nəticə 3. Müxtəlif iki paralel düz xətdən yalnız bir 

müstəvi keçirmək olar. 

Nəticə 4. Düz xəttin iki nöqtəsi müstəvi üzərindədirsə, 

onda bu düz xətt bütünlükdə həmin müstəvi üzərindədir. 

 

§2. Çoxüzlü anlayışı 

Tərif. Sonlu sayda müstəvi çoxbucaqlılarla hüdudlanmış 

cismə çoxüzlü deyilir. 

Çoxüzlünü hüdudlandıran çoxbucaqlılara onun üzləri 

deyilir.  
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Çoxüzlünün ən azı dörd üzü vardır. Çoxüzlü istənilən 

üzünün yerləşdiyi müstəvidən bir tərəfdə qalarsa ona qabarıq 

çoxüzlü deyilir.  

Qonşu üzlərinin ortaq tərəflərinə çoxüzlünün tilləri deyilir. 

Üç və daha çox sayda üzlərinin ortaq nöqtələrinə 

çoxüzlünün təpə nöqtələri deyilir.  

Bir üz üzərində olmayan iki nöqtəni birləşdirən düz xətt 

parçasına çoxüzlünün dioqanalı deyilir. 

Verdiyimiz tərifləri kub üzərində izah edək. (Şək. 120) 

Kub ABCD, 1A 1B 1C 1D ,  

11AABB , CCBB 11 ,  C 1C 1D D,   

A 1A 1D  D  kimi altı 

kvadratla hüdudlanmış 

çoxüzlüdür.  

Bu kvadratlar onun üzləri, 

AB, BC, CD, DA, A 1A , B 1B ,      

C 1C , D 1D , ... tilləri, A, B, C, D, 

1A , 1B , 1C , 1D  təpə nöqtələri,    

A 1C , B 1D , 1A C, 1B D diaqonallarıdır. Beləliklə, kubun altı üzü, 

on iki tili, səkkiz təpə nöqtəsi və dörd diaqonalı vardır. 

Qabarıq çoxüzlünün təpələrinin sayını e, tillərinin sayını 

k, üzlərinin sayını f ilə işarə edək. 

Eyler teoremi. İstənilən qabarıq çoxüzlü üçün e-k+f=2 

doğrudur. 

 

 

 

 

A 

B C 

D 

A1 

B1 C1 

D1 

Şək. 120 
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§3. Prizma 

 

Tərif. İki üzü bərabər və uyğun tərəfləri paralel 

çoxbucaqlı olub, qalan üzləri paraleloqram olan çoxüzlüyə 

prizma deyilir.  

Bu çoxbucaqlılara prizmanın oturacaqları, 

paraleloqramlara isə yan üzləri deyilir. 

Prizmanın oturacaqlarının uyğun təpələrini birləşdirən 

parçalara onun yan tilləri deyilir. 

Prizmanın yan tillərinin hamısı bir-birinə bərabər və 

paraleldir. 

Şəkil 121-də ABCD 1A 1B 1C 1D  prizması  verilmişdir. 

ABCD və 1A 1B 1C 1D  onun oturacaqları, AB 1A 1B , B 1B 1C C,            

C 1C 1D D,  A 1A 1D  D  yan üzləri, A 1A , B 1B , C 1C , D 1D  isə yan 

tilləridir. 

Prizmanın oturacaqları arasın-dakı məsafəyə onun 

hündürlüyü deyilir. 

121-ci şəkildə O 1O  verilmiş prizmanın hündürlüyüdür. 

 Prizmanın oturacaqları n-bucaqlıdırsa, ona n-bucaqlı 

prizma deyilir. 121-ci şəkildəki prizma 4-bucaqlı prizmadır. 

Prizmanın bir üzü üzərində olmayan iki təpəsini 

birləşdirən parçaya prizmanın diaqonalı deyilir. 

Məsələn, 121-ci şəkildə 1B D diaqonaldır. 
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n-bucaqlı prizmanın diaqonallarının sayı n(n-3)-ə 

bərabərdir. 

Prizmanın bir üz üzərində olmayan iki yan tilindən keçən 

müstəvi ilə kəsiyinə diaqonal kəsiyi deyilir. 1B 1D DB diaqonal 

kəsiyidir. Diaqonal kəsikləri paraleloqramdır. n-bucaqlı 

prizmanın diaqonal kəsiklərinin sayı 
2

)3( nn
 -yə bərabərdir. 

n-bucaqlı prizmanın 2n sayda təpəsi, n+2 sayda üzü, 3n 

sayda tili var. 

Prizmanın səthi oturacaqlardan və yan səthdən ibarətdir. 

Yan səth paraleloqramlardan ibarət olub, bu paraleloqramların 

hər birinin iki tərəfi oturacaqların uyğun tərəfləridir, qalan iki 

tərəfi isə yan tilləridir. 

Prizmanın yan üzlərinin sahələri cəminə prizmanın yan 

səthi deyilir. 

Prizmanın yan səthi ilə oturacaqlarının sahələri cəminə 

onun tam səthinin sahəsi və ya tam səthi deyilir. 

A 

B C 

D 

Şək. 121 

O 

A1 

B1 C1 

D1 

O1 
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otyantam SSS 2  

Prizmanın yan tilləri oturacaqlara perpendikulyar olarsa, 

ona düz prizma, əks halda isə mail prizma deyilir. 

Düz prizmanın hündürlüyü olaraq onun yan tili götürülür. 

Teorem. Düz prizmanın yan səthinin sahəsi, oturacağının 

perimetri ilə yan tilinin uzunluğu hasilinə bərabərdir. 

plSyan   

Mail prizmanın yan tilinə perpendikulyar müstəvi ilə 

kəsiyinə onun perpendikulyar kəsiyi deyilir. 

Teorem. Mail prizmanın yan səthinin sahəsi onun 

perpendikulyar kəsiyinin perimetri ilə yan tilinin uzunluğu 

hasilinə bərabərdir. 

lpS kperyan ..  

Teorem. İxtiyari prizmanın həcmi oturacağının sahəsi ilə 

hündürlüyü hasilinə bərabərdir. 

HSV ot   

Teorem. Mail prizmanın həcmi perpendikulyar kəsiyinin 

sahəsi ilə yan tilinin uzunluğu hasilinə bərabərdir. 

lSV kper  ..
 

Düz prizmanın oturacağı düzgün çoxbucaqlı olduqda, ona 

düzgün prizma deyilir. 

Beləliklə, düz prizmanın oturacağı düzgün n-bucaqlıdırsa, 

ona düzgün n-bucaqlı prizma deyilir. 

Məsələn, oturacağı bərabərtərəfli üçbucaq olan düz 

prizmaya düzgün üçbucaqlı prizma, oturacağı kvadrat olan düz 

prizmaya düzgün dördbucaqlı prizma, oturacağı düzgün 

beşbucaqlı olan prizmaya düzgün beşbucaqlı prizma və s. 

deyilir. 



149 

 

Məsələ. Düzgün üçbucaqlı prizmanın oturacağının tərəfi 6 

sm-dir. Yan səthinin sahəsi 18 2sm  isə, həcmini tapın. 

Həlli: Şərtə görə (Şək. 122) 

18yS
2sm . 

11 63 AAAApSy   

Buradan  

1818 1  AA , 

11 AA (sm) 

alırıq.  

1AASV ot  . 

Oturacağın sahəsini hesablayaq: 

39
4

363

4

3 2





AB

Sot

 
Buradan  

39139 V ( 3sm ). 

Cavab: 39 3sm  

A 

B 

C 

A1 

B1 

C1 

Şək. 122 
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Məsələ. Mail üçbucaqlı prizmanın yan tilləri arasındakı 

məsafə 5 sm, 3 sm və 4 sm-dir. Prizmanın yan səthi sahəsinin   

60 2sm  olduğunu bilərək, yan tili tapın. 

Həlli: ABC (Şək. 123) üçbucağının sahəsini Heron 

düsturu ilə hesablayaq:  

2

435 
p =6, 

326)46)(36)(56(6 ABCS =6 ( 2sm ) 

Şərtə görə  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yS =60 2sm , 

yəni  

lpS kpery  .. , 

buradan  

..kperp =5+3+4=12 (sm)  

və  

A2 

B2 

C2 

A1 

B1 

C1 

Şək. 123 

A 

B 

C 
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6012  l , 

𝑙 = 5 (𝑠𝑚). 

Cavab: 5 sm 

 

 

§4. Paralelepiped 

Oruracağı paraleloqram olan prizmaya paralelepiped 

deyilir. 

Paralelepipedin bütün üzləri paraleloqramdır. 

Şəkil 124-də mail və düz paralelepipedlər təsvir 

olunmuşdur. Paralelepipedin ortaq nöqtələri olmayan üzlərinə 

qarşı üzlər deyilir. 

Teorem. Paralelepipedin qarşı üzləri bərabər və 

paraleldir. 

Teorem. Paralelepipedin diaqonallarının dördü də bir 

nöqtədə kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. 

Paralelepipedin diaqonallarının kəsişmə nöqtəsi onun 

simmetriya mərkəzidir. 

Oturacağı düzbucaqlı olan düz paralelepipedə düzbucaqlı 

paralelepiped deyilir. (Şək. 125) 

Mail 

paralelepiped 

Düz 

paralelepiped 

Şək. 124 
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Düzbucaqlı 

paralelepipedin bütün üzləri 

düzbucaqlıdır. 

Düzbucaqlı 

paralelepipedin paralel 

olmayan tillərinin uzunluğuna 

onun xətti ölçüləri deyilir. 

Düzbucaqlı 

paralelepipedin üç xətti ölçüsü 

var və onlar, adətən, a, b, c ilə 

işarə edilir. 

Teorem. Düzbucaqlı paralelepipedin diaqonalının 

kvadratı onun üç xətti ölçüsünün kvadratları cəminə bərabərdir. 

Şəkil 126-da düzbucaqlı paralelepipedin diaqonalını d, 

xətti ölçülərini a, b, c ilə işarə etsək, teoremə əsasən 
2222 cbad  . 

Düzbucaqlı paralelepipedin diaqonallarının dördü də bir-

birinə bərabərdir. 

Bütün tilləri bərabər olan 

düzbucaqlı paralelepipedə kub 

deyilir. 

Kub üçün  

a=b=c. 
22 3ad   

və ya  

3ad  , 

V= 3a  

olar. 

A 

B C 

D 

A1 

B1 C1 

D1 

Şək. 125 

A 

B C 

D 

A1 

B1 C1 

D1 

Şək. 126 

b 

a 

c 

d 
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Paralelepiped dördbu-caqlı prizma olduğundan, onun da 

yan səthi, həcmi prizmada-kı kimi hesablanır. 

plSyan   

HSV ot   

Burada p - paralelepipedin oturacağının perimetri, l - yan 

tili, otS  - oturacağının sahəsi, H – hündürlüyüdür. 

Düzbucaqlı paralelepipedin xətti ölçülərini a, b, c ilə işarə 

etsək, onun yan səthi, tam səthi, həcmi üçün aşağıdakı düsturları 

alarıq: 

cbaSyan )(2   

)(2 bcacabStam   

V=abc 

Məsələ. Kubun diaqonalı 4 sm-dir. Tam səthinin sahəsini 

tapın. 

Həlli: Kubun tili 1AA =x olsun. (Şək. 127) ABC-dən 

2222 2xBCABAC  , 

AC= 2 x 

 1AA C-dən 

A 

B C 

D 

A1 

B1 C1 

D1 

Şək. 127 
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2

1

22

1 CAACAA   

və ya 

162 22  xx  

163 2 x  

3

162 x  

3

4
x .  

Buradan  

1AA =
3

34
 (sm) 

alırıq. 

ABCDt SS  6 , 

1AA =AD=AB 

olduğundan 

3

16

3

34

3

34
 ABADSABCD

 

3

16
6 tS =32 ( 2sm ) 

Cavab: 32 2sm  

 

§5. Piramida 

 

Bir üzü hər hansı çoxbucaqlı, qalan üzləri isə ortaq təpəli 

üçbucaqlar olan çoxüzlüyə piramida deyilir. 

Bu çoxbucaqlıya piramidanın oturacağı, üçbucaqlara isə 

onun yan üzləri deyilir. 

Yan üzlərin ortaq təpəsinə piramidanın təpəsi deyilir. 
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Piramidanın təpəsindən oturacaq müstəvisinə qədər 

məsafəyə piramidanın hündürlüyü deyilir. 

Piramidanı hərflərlə işarə etdikdə əvvəlcə təpədəki hərf 

yazılır. (Şək. 128) SABCDE piramidası şəkildə təsvir 

edilmişdir. 

S piramidanın təpəsi, ABCDE çoxbucaqlısı oturacağı,     

ASB, BSC, CSD, DSE, ESA yan üzləri, SO 

hündürlüyüdür. 

Piramidanın təpəsini oturacağın təpələri ilə birləşdirən 

parçalara piramidanın yan tilləri deyilir. 

AS, BS, CS, DS, ES yan tillərdir. 

Piramidanın oturacağı n-bucaqlıdırsa, ona n-bucaqlı 

piramida deyilir. 

Piramidanın oturacağı üçbucaqlı olduqda ona tetraedr 

deyilir. 

Piramidanın bir üzə aid olmayan iki yan tilindən keçən 

müstəvi ilə kəsiyinə diaqonal kəsiyi deyilir. Piramidanın 

diaqonal kəsikləri üçbucaqlardır. 

A 

B 

C D 

E 

S 

Şək. 128 
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n-bucaqlı piramidanın diaqonal kəsiklərinin sayı 
2

)3( nn

-yə bərabərdir. 

Şəkil 129-da ASC diaqonal kəsiyidir. 

Oturacağı düzgün çoxbucaqlı olub, hündürlüyünün 

oturacağı bu çoxbucaqlının mərkəzi ilə 

üst-üstə düşən piramidaya düzgün 

piramida deyilir. Düzgün piramidanın 

yan üzləri bir-birinə bərabər olan 

bərabəryanlı üçbucaqlardır. 

Düzgün piramidanın yan tilləri 

oturacaq müstəvisi ilə eyni bucaq əmələ 

gətirir.  

Düzgün piramidanın yan üzləri 

oturacaq müstəvisi ilə eyni bucaq əmələ 

gətirir. 

Düzgün piramidanın yan üzünün 

təpədən çəkilmiş hündürlüyünə 

piramidanın apofemi deyilir. Şəkil 130-da SN apofemdir. 

Düzgün piramidanın bütün apofemləri bərabərdir. 

Piramidanın səthi yan səth və oturacaqdan ibarətdir. Ona 

görə də piramidanın tam səthinin sahəsi 

otyantam SSS   

A 

B 

C D 

E 

S 

Şək. 129 
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Teorem. Düzgün piramidanın yan 

səthinin sahəsi oturacağının perimetri ilə 

apofemi hasilinin yarısına bərabərdir. 

plS yan
2

1
  

Burada p – oturacağın perimetri, 𝑙 – 

apofemdir. 

Teorem. Piramidanın həcmi 

oturacağının sahəsi ilə hündürlüyü 

hasilinin üçdə birinə bərabərdir. 

HSV ot
3

1
  

Məsələ. Düzgün dördbucaqlı piramidanın hündürlüyü 4 

sm, oturacağının tərəfi isə 6 sm-dir. Yan üzünün hündürlüyünü 

tapın. 

Həlli: Şərtə görə (Şək. 131)  

SO=4 sm,  

DC=6 sm-dir.  

MO= DC
2

1
=3 sm 

A 

B 

C D 

E 

S 

Şək. 130 

N 

A B 

C D 
O M 

Şək. 131 

S 
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MSO-dan  
222 MOSOSM  =16+9=25 

SM=5 sm 

Cavab: 5 sm 

 

§6. Fırlanma səthi 

Hərəkət zamanı cismin hər bir nöqtəsi çevrə cızırsa, belə 

hərəkətə fırlanma deyilir. 

Tərif. Doğuran deyilən hər hansı bir xəttin (MN), ox 

deyilən tərpənməz düz xətt (AB) ətrafında fırlanmasından əmələ 

gələn səthə fırlanma sıthi deyilir. (Şək. 132) 

 
Şək. 132 

Fırlanma səthi və ona perpendikulyar olan iki paralel 

müstəvi ilə hüdudlanan cismə fırlanma cismi deyilir. Fırlanma 

zamanı xəttin hər bir nöqtəsinin fırlanma oxundan olan məsafəsi 

sabit qalır. Doğuran üzərində hər hansı 1M  nöqtəsi götürək və 

bu nöqtədən  

ABOM 11  

çəkək. Aydındır ki, fırlanma zamanı 11OM  parçasının uzunluğu, 

11MAO  bucağının qiyməti və 1O  nöqtəsi dəyişmir. Odur ki, 
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fırlanma səthinin ona perpendikulyar müstəvi ilə kəsiyi mərkəzi 

fırlanma oxu üzərində olan çevrə verir. 

Fırlanma oxundan keçən hər bir müstəviyə meridional 

müstəvi və bunun fırlanma səthi ilə kəsişmə xəttinə meridian 

deyilir. 

 

§7. Silindr 

Tutaq ki, S düz xətti fəzada bir düz xəttə paralel qalmaqla 

bir müstəvi üzərində olan əyrini (sınıq xətt olmayan) həmişə 

kəsməklə hərəkət edir. Bu zaman S düz xəttinin cızdığı səthə 

silindrik səth, düz xəttin özünə onun doğuranı, kəsdiyi əyriyə isə 

istiqamətvericisi deyilir. 

Şəkil 133-də AB düz xətti (S düz xətti) silindrik səthin 

doğuranı, CDE xətti istiqamətvericisi, ştrixlə verilən düz xətt 

isə AB doğuranının paralel olduğu düz xəttdir. İstiqamətverici 

qapalı əyri olduqda uyğun silindrik səth də qapalı səth adlanır. 

 
Şək. 133 

Qapalı silindrik səth və iki paralel müstəvi ilə 

hüdudlanmış cisim silindr adlanır. 

Müstəvilər arasındakı məsafə silindrin hündürlüyü, 

müstəvilərin silindrik səth daxilində qalan hissələri isə silindrin 

oturacaqları adlanır. 
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Doğuranları oturacaqlarına perpendikulyar olan silindrə 

düz, əks halda maili silindr deyilir. 

Oturacaqları dairələr olan düz 

silindr düz dairəvi silindr adlanır. Düz 

dairəvi silindrə belə tərif vermək olar: 

Düzbucaqlının bir tərəfi ətrafında 

fırlanmasından alınan cismə düz 

dairəvi silindr deyilir. Şəkil 134-də 

silindr ABCD düzbucaqlısının BC 

tərəfi ətrafında fırlanmasından alınıb. 

Düz dairəvi silindrin oturacaqlarının 

mərkəzlərindən keçən düz xəttə, (Şək. 134-də BC-yə) silindrin 

oxu deyilir. 

Fırlanmadan alınmış iki bərabər dairənin radiusu (Şək. 

134-də AB və DC parçaları) silindrin radiusu adlanır. 

Düz dairəvi silindrin açılışı, bir tərəfi silindrin oturacaq 

çevrəsinin uzunluğuna, digər tərəfi silindrin hündürlüyünə 

bərabər olan düzbucaqlı və radiusları silindrin radiusuna bərabər 

olan iki dairədən ibarətdir. (Şək. 135) 

 
Şək. 135 

Silindrin silindrik səthinin oturacaqlar arasında qalan 

hissəsi silindrin yan səthi adlanır. 

1) Silindrin yan səthinin oturacaqlara paralel müstəvilərlə 

kəsişməsindən bir-birinə və oturacaq çevrəsinə bərabər çevrələr; 

D 
C 

A 

Şək. 134 

B 
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2) Oturacaqların və yan səthinin silindrin oxundan keçən 

müstəvi ilə kəsişməsindən, tərəfləri silindrin doğuranı və 

oturacağın daimetri olan düzbucaqlı (bu kəsiyə silindrin ox 

kəsiyi deyilir); 

3) Oturacaqların və yan səthin silindrin oxuna paralel 

müstəvilərlə kəsişməsindən, tərəfləri silindrin doğuranı və 

oturacaq çevrəsinin vətəri olan düzbucaqlı alınır. 

Ox kəsiyi kvadrat olan silindrə bərabərtərəfli silindr 

deyilir. 

Silindrin yan səthinin sahəsi olaraq daxilinə və xaricinə 

çəkilmiş prizmaların üzlərinin sayını sonsuz olaraq ikiqat 

artırdıqda onların yan səthlərinin sahələri ardıcıllıqlarının 

yaxınlaşdıqları limit götürülür. 

Silindrin (düz dairəvi) yan səthinin sahəsi 
yanS , onun 

oturacaq çevrəsinin uzunluğu ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir. 

Yəni silindrin oturacağının radiusu R, hündürlüyü H olarsa, 

РHS yan 2  

Silindrin yan səthi və oturacaqlarının sahələri cəmi onun 

tam səthinin sahəsi (tam səthi) adlanır və 
222 RRHStam    

Silindrin həcmi olaraq onun daxilinə çəkilmiş düzgün 

prizmanın oturacağındakı çoxbucaqlının tərəfləri sayını sonsuz 

artırdıqda alınan prizmaların həcmləri ardıcıllığının limiti 

götürülür. 

Silindrin həcmi V, onun oturacağının sahəsi ilə 

hündürlüyünün hasilinə bərabərdir, yəni 

HRV 2  
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Məsələ. Həcmi 48  3sm  olan düz dairəvi silindrin 

hündürlüyü 3 sm-dir. Bu silindrin tam səthinin sahəsini tapın. 

Həlli: Şərtə görə  

V=48  3sm ,  

yəni (Şək. 136)  

HR2 48   

R=OB, 

H=CB=3 sm. 

Verilənləri nəzərə alsaq  

32 OB =48  , 

OB=4sm 

alırıq. Tam səthin sahəsi  

otyt SSS 2 =2 RH+ 22 R  

olar.  

tS =2∙ ∙4∙3+2 ∙42=24 +32 =56 ( 2sm ) 

Cavab: 56 2sm  

 

 

 

A B 
O 

D C 

Şək. 136 
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§8. Konus 

Tutaq ki,  müstəvisi üzərində olan l  əyrisi (sınıq xətt 

olmayan) və bu müstəvinin üzərində olmayan M nöqtəsi 

verilmişdir. M nöqtəsini l  əyrisinin bütün nöqtələri ilə 

birləşdirməklə alınan səthə konik səth, M nöqtəsinə onun təpəsi,  

l  əyrisi istiqamətvericisi, M nöqtəsini l  əyrisinin nöqtələri ilə 

birləşdirən 1MA , 2MA , ... düz xətlərinə isə doğuranları deyilir. 

(Şək. 137) 

 
Şək. 137 

İndi isə turaq ki, istiqamətverici qapalı əyridir. Yanlardan 

konik səthin M nöqtəsindən l -i özündə saxlayan   müstəvisinə 

qədər olan hissəsi, oturacaqdan isə bu müstəvinin l -i özündə 

saxlayan hissəsi ilə hüdudlanmış cismə konus deyilir. 

Təpədən kəsən müstəviyə qədər məsafə (təpədən kəsən 

müstəviyə endirilmiş perpendikulyarın uzunluğu) konusun 

hündürlüyü, konik səthin daxilində qalan müstəvi hissəsi 

konusun oturacağı adlanır. Konik səthin konusun təpəsi ilə 

oturacağı arasında qalan hissəsi konusun yan səthi adlanır. 

Oturacağı dairə, hündürlüyünün oturacağı dairənin 

mərkəzində olan konusa düz dairəvi konus deyilir. 
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Düz dairəvi konusa belə də tərif vermək olar: düzbucaqlı 

üçbucağın katetlərindən biri ətrafında fırlanmasından alınan 

fiqura düz dairəvi konus deyilir. Şəkil 138-də SO düz dairəvi 

konusun oxu və hündürlüyü, AO kateti isə onun SO kateti 

ətrafında fırlanmasından alınan dairənin – konusun oturacağının 

radiusudur. SA konusun doğuranıdır. Konusun yan səthinin tam 

açılışı dairə sektoru və dairədir. (Şək. 138) 

 
Şək. 138 

Qeyd edək ki,  

1) konusun yan səthinin oturacaqa paralel müstəvi ilə 

kəsişməsi çevrə; 

2) konusun oturacağının və yan səthinin konusun oxundan 

keçən müstəvi ilə kəsiyi, yan tərəfləri konusun doğuranlarına, 

oturacağı konusun oturacağının diametrinə bərabər olan 

bərabəryanlı üçbucaq 

3) konusun oturacağının və yan səthinin təpədən keçən 

müstəvi ilə kəsiyi, yan tərəfləri konusun doğuranları, oturacağı 

oturacaq çevrəsinin vətəri olan bərabəryanlı üçbucaqdır. 

Ox kəsiyi bərabərtərəfli üçbucaq olan konusa 

bərabərtərəfli konus deyilir. 
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Konus daxilinə çəkilmiş düzgün piramidanın oturacağının 

tərəflərinin sayını sonsuz artırmaqla alınan piramidaların yan 

səthlərinin sahələri ardıcıllığının limitinə konusun yan səthinin 

sahəsi deyilir və 

RLS yan   

düsturu ilə hesablanır. Burada R – konus oturacağının radiusu, 

L – doğurandır (Şək. 138). 

Konusun yan səthinin və oturacağının sahələri cəmi 

konusun tam səthinin sahəsidir: 
2RRLStam    

Konusun həcmi olaraq onun daxilinə çəkilmiş düzgün 

piramidanın oturacağının tərəfləri sayını sonsuz artırdıqda 

alınan piramidaların həcmləri ardıcıllığının limiti götürülür və 

HRV 2

3

1
  

düsturu ilə hesablanır. Burada R – oturacağın radiusu, H – 

konusun hündürlüyüdür. 

Məsələ. Doğuranı 4 sm, doğuranla oturacaq müstəvisi 

arasındakı bucağı 450 olan konusun həcmini tapın. 

Həlli: COB-dən (Şək. 139)  

CO=OB (CBO=BCO=450 ). 
222 CBOBCO  .  

Buradan  
222 CBCO  ,  

2:162 CO ,  

82 CO ,  

CO=2 2  (sm).  
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HRV 2

3

1
   

düsturunda  

R=OB=2 2 , 

H=CO=2 2  

olduğunu nəzərə alsaq:  


3

216
228

3

1
V ( 3sm ). 

Cavab: 
3

216 3sm  

 

§9. Sfera və kürə 

Yarımçevrənin diametr ətrafında fırlanmasından alınan 

səthə sfera (kürə səthi) deyilir.  

Yarımçevrənin diametri və mərkəzi həm də sferanın 

diametri və mərkəzidir.  

Mərkəzi sferanın ixtiyari nöqtəsi ilə birləşdirən parçanın 

uzunluğuna sferanın radiusu deyilir. 

Sferanın bütün nöqtələri onun mərkəzindən radiusa 

bərabər məsafədədir. Sferanın ixtiyari iki nöqtəsini birləşdirən 

A B 

C 

O 

Şək. 139 
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parça vətər, mərkəzdən keçən vətər isə sferanın diametri adlanır. 

Diametr radiusun iki mislinə bərabərdir. 

Sfera (kürə səthi) ilə hüdudlanmış cisim kürə adlanır.  

Yarımdairəni diametr ətrafında fırlatdıqda da kürə alınır.  

Sferanın mərkəzi, radiusu və vətəri kürənin, uyğun olaraq, 

mərkəzi, radiusu və vətəri adlanır.  

Kürənin səthinə aid olmayan nöqtələri kürənin daxili 

nöqtələri adlanır. 

Teorem 1. Sferanın (kürənin) müstəvi ilə hər bir kəsiyi 

radiusu 
22 dR  , mərkəzi isə sferanın (kürənin) mərkəzindən 

keçən müstəviyə endirilmiş perpendikulyarın oturacağında olan 

çevrədir (dairədir). 

Burada R – sferanın (kürənin) radiusu, d – sferanın 

(kürənin) mərkəzindən müstəviyə qədər məsafədir. 

Sferanın (kürənin) mərkəzindən bərabər məsafədə olan 

müstəvi kəsiklər bərabər, müxtəlif məsafədə olan iki kəsikdən 

isə mərkəzə yaxın olanı böyük radiusludur.  

Ən böyük radiuslu kəsik sferanın (kürənin) mərkəzindən 

keçən (d=0) müstəvi kəsiyidir.  

Bu kəsik, radiusu sferanın (kürənin) radiusuna bərabər 

çevrədir (dairədir).  

Sferanın (kürənin) mərkəzindən keçən müstəvi diametral 

müstəvi adlanır. 

Teorem 2. Sferanın (kürənin) istənilən diametral 

müstəvisi onun simmetriya müstəvisidir. Sferanın (kürənin) 

mərkəzi onun simmetriya mərkəzidir. 

Sfera (kürə) ilə yalnız bir ümumi nöqtəsi olan müstəvi 

sferaya (kürəyə) toxunan müstəvi, nöqtə isə toxunma nöqtəsi 

adlanır. 
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Teorem 3. Sferanın radiusuna sfera üzərindəki uc 

nöqtəsində perpendikulyar olan müstəvi sferaya toxunan 

müstəvidir. Tərsinə, toxunan müstəvi toxunma nöqtəsinə 

çəkilmiş radiusa perpendikulyardır. 

Sferaya toxunan müstəvu üzərində olub, toxunma 

nöqtəsindən keçən düz xətt sferaya toxunan düz xətt adlanır. 

Teorem 4. Sferanın hər bir nöqtəsindən sonsuz sayda 

toxunan düz xətt keçir və bu düz xətlər həmin nöqtədən keçən 

toxunan müstəvi üzərindədir. 

Radiusu R olan sferanın (kürə səthinin) sahəsi 
24 RS   

düsturu ilə, radiusu R olan kürənin həcmi  

3

3

4
RV   

düsturu ilə hesablıanır. 

Məsələ. Kürənin radiusu 6 sm isə həcmi neçə 3sm  olar? 

Həlli:  

3

3

4
RV  . 

Verilənlərə görə  

R=6 sm. 

Həcmi hesablayaq:  

 2886
3

4 3 V )( 3sm  

Cavab: 288 3sm  
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§10. Çoxüzlülər və fırlanma cisimlərinin həllinə 

aid test tapşırığı nümunələri 

1. Kubun diaqonal kəsiyinin sahəsi 24 2sm -dir. Həcmini 

tapın. 

A) 2 3sm                     B) 4 3sm  

C) 6 3sm                    D) 8 3sm  

E) 16 3sm  

 

2. Piramidanın hündürlüyü 8 sm, oturacağının tərəfi 5 sm 

və diaqonalları nisbəti 3:4 olan rombdur. Piramidanın həcmini 

tapın. 

A) 6 3sm                     B) 16 3sm  

C) 32 3sm                  D) 64 3sm  

E) 128 3sm  

 

3. Hündürlüyü 8 sm olan düzgün dördbucaqlı prizmanın 

həcmi 200 3sm -dur. Prizmanın tam səthinin sahəsini tapın. 

A) 200 3sm                     B) 210 3sm  

C) 220 3sm                    D) 240 3sm  

E) 260 3sm  

 

4. Düzgün üçbucaqlı piramidanın oturacağının tərəfi 

12sm, apofemi 4 sm isə, piramidanın hündürlüyü neçə sm olar? 

A) 2 sm                      B) 4 sm 

C) 6 sm                      D) 2 3  sm 

E) 3 3  sm 
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5. Kubun diaqonal kəsiyinin sahəsi 16 2  2sm -dir. Onun 

həcmini tapın. 

A) 12 3sm                     B) 16 2 3sm  

C) 64 3sm                    D) 16 3sm  

E) 4 3sm  

 

6. Piramidanın oturacaqları tərəfləri 6 sm və 8 sm olan 

düzbucaqlı, yan tillərinin hər birisi isə 13 sm-dir. Piramidanın 

həcmini tapın. 

A) 192 3sm                     B) 190 3sm  

C) 198 3sm                    D) 196 3sm  

E) 191 3sm  

 

7. Düzgün üçbucaqlı piramidanın bütün tilləri 2 sm-dir. 

Onun həcmini tapın. 

A) 
3

24 3sm                  B) 
3

22 3sm  

C) 
3

2 3sm                    D) 3 2 3sm  

E) 5 2 3sm  

 

8. Düzgün üçbucaqlı prizmanın oturacağının tərəfi 4 sm-

dir. Həcmi 16 3 3sm isə yan səthinin sahəsini tapın. 

A) 4 2sm                        B) 12 2sm  

C) 24 2sm                     D) 48 2sm  

E) 50 2sm  
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9. Düzgün dördbucaqlı piramidanın yan tili 5 sm-dir. 

Oturacağının tərəfi 4 sm isə həcmini tapın. 

A) 
3

17 3sm                  B) 
3

1716 3sm  

C) 
3

16 3sm                    D) 
3

172
 3sm  

E) 
3

174 3sm  

 

10. Düzgün tetraedrin tam səthinin sahəsi 16 3 2sm isə 

həcmi neçə 3sm olar. 

A) 
3

24 3sm                  B) 
3

216 3sm  

C) 
3

16 3sm                    D) 
3

28
  

E) 
3

2 3sm  

 

11. Düzgün dördbucaqlı prizmanın diaqonalı 25 sm, yan 

tili 20 sm-dir. Oturacağının sahəsini tapın. 

A) 110,5 2sm                        B) 112,5 2sm  

C) 120 2sm                          D) 225 2sm  

E) 220 2sm  

 

12. Mail üçbucaqlı prizmada yan tillərdən hər biri 8 sm, 

perpendikulyar kəsiyin tərəfləri 9:10:17 nisbətində, sahəsi isə 

144 2sm -dir. Bu prizmanın yan səthini tapın. 
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A) 500 2sm                        B) 576 2sm  

C) 566 2sm                       D) 256 2sm  

E) 288 2sm  

 

13. Düzbucaqlı paralelepipedin oturacağının tərəfləri 7 dm 

və 24 dm, paralelepipedin hündürlüyü 8 dm-dir. Diaqonal 

kəsiyinin sahəsini tapın. 

A) 100 2dm                        B) 50 2dm  

C) 200 2dm                       D) 400 2dm  

E) 800 2dm  

 

14. Diaqonalları 8 sm və 5 sm, hündürlüyü 2 sm olan düz 

prizmanın oturacağı rombdur. Oturacağın tərəfini tapın. 

A) 3,5 sm                          B) 2 sm 

C) 4 sm                             D) 
13

8
sm 

E) 4,5 sm 

 

15. Konusun doğuranı 4 2 sm və ox kəsiyinin təpə bucağı 

900 isə, onun oturacağının sahəsini tapın. 

A) 16                              B) 24  

C) 32                              D) 16 2   

E) 32 2   

 

16. Aşağıdakı düsturlardan hansı konusun həcmi 

düsturudur? 

A) HRS 2                      B) HRS 3  
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C) HRS 2

3

1
                   D) HRS 3

3

1
  

E) )(
3

1 3 RHRS    

 

17. Həcmi 166 
3

2 3sm  olan kürənin radiusunu tapın. 

A) 5 m                            B) 3 m 

C) 5 sm                           D) 3 sm 

E) 3 dm 

 

18. Silindrin ox kəsiyinin sahəsi 


13 2m -dir. Silindrin yan 

səthinin sahəsini tapın. 

A) 5 2m                             B) 
13

2 2m  

C) 
2

13



2m                          D) 2  

E) 13 2m  

  

19. Oturacağının sahəsi   2m  olan bərabərtərəfli konusun 

həcmini tapın.  

A) 1 3m                            B) 2  3m  

C) 
3

3
 3m                       D) 3 3m  

E) 5 3m  

 

20. Kürənin tam səthinin düsturunu göstərin 



174 

 

A) 34 R                             B) 
3

4 3R  

C) 24 R                             D) 
3

4 2R  

E) 
4

3 2R  

 

21. Hündürlüyü 


6
 m olan bərabərtərəfli konusun 

səthinin sahəsini tapın. 

A) 2 2m                                   B) 3 2m  

C) 4 2m                                   D) 5 2m  

E) 6 2m  
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VIII Fəsil. 

MÜSTƏVİ   ÜZƏRİNDƏ   QURMA   

MƏSƏLƏLƏRİ 

§1. Əsas qurma məsələləri 

Riyazi təkliflərin öyrənilməsi və məsələ həlli zamanı 

çertyoj alətlərindən (pərgar, xətkeş, günyə, çertyoj üçbucağı və 

transportirdən) istifadə etməklə müxtəlif həndəsi fiqurların şəkli 

qurulur. Bütün bu hallarda qurma əsas məqsəd olmayıb, 

köməkçi rol oynayır. 

Elə məsələlər var ki, onların həlli yalnız qurma ilə yerinə 

yetirilir. Bu halda qurma köməkçi rol oynamır və əsas məqsəd 

kimi qarşıya qoyulur. Qurma məsələsi dedikdə bir qayda olaraq 

yalnız xətkeş və pərgarın köməyi ilə yerinə yetirilən məsələlər 

başa düşülür. İsbat, hesablama və s. məsələ növlərinin həllində 

də xətkeş və pərgardan istifadə etməklə çertyoj qurulmasına 

baxmayaraq onlar qurma məsələsi adlanmır. 

Qurmaya aid məsələ ondan ibarətdir ki, əgər müəyyən 

digər fiqur verilibsə, göstərilən alətlərlə müəyyən fiqurun 

qurulması tələb olunur və axtarılan fiqur elementləri ilə digər 

fiqurun elementləri arasında müəyyən əlaqələr göstərilir. 

Məsələnin şərtini ödəyən  hər bir fiqur bu məsələnin həlli 

adlanır. 

Qurmaya aid məsələ həllinin tapılması əsas qurmaların 

sonlu sayına gətirilməsini göstərir, yəni əsas qurmaların sonlu 

ardıcılığı müəyyən edilir, sonra qəbul edilmiş konstruktiv 

həndəsənin aksiomlara görə axtarılan fiqur artıq qurulmuş hesab 

olunur. Yol verilən əsas qurmalar və həmçinin məsələ həllinin 

gedişi qurma üçün hansı alətlərdən istifadədən asılıdır. 
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Həndəsənin həndəsi qurmalardan bəhs edən bölməsi 

konstruktiv həndəsə adlanır. Burada biz ancaq müstəvi 

üzərindəki qurmalardan danışacağıq. 

Konstruktiv həndəsədə əsas anlayış həndəsi fiquru qurmaq 

anlayışıdır. Bu anlayışı xarakterizə edən əsas tələbləri 

(postulatları) dəqiq aydınlaşdıraq. Bu tələblər hər bir qurmanın 

terinə yetirilməsi prosesində nəzərə alınır. Konstruktiv 

həndəsənin əsas tələbləri (postulatları) çerytoj praktikasının əsas 

momentlərini abstrakt formada ifadə edir. Onlar aksiomlardır, 

isbatsız qəbul olunur və gələcəkdə konstruktiv həndəsənin 

məntiqi əsası rolunda olurlar. Həndəsi qurmalar nəzəriyyəsinin 

əsas tələblərinin (aksiomların) izahını verək. 

Əgər hər hansı fiqur haqqında deyirlərsə ki, fiqur verilib, 

onda onun çəkildiyi, təsvir edildiyi, yəni qurulduğu fərz edilir. 

Beləliklə, konstruktiv həndəsənin birinci əsas tələbi 

aşağıdakıdır: 

I. Hər bir verilmiş fiqur qurulmuşdur. 

“Verilmiş fiqur” ilə “hər hansı elementlərinə görə verilən 

fiqur” anlayışları müxtəlif başa düşülməlidir. Sonuncu variantda 

fiqur özü deyil, yalnız onun bir neçə sayda elementləri 

verilmişdir. Onlar da bu fiqurun vəziyyətini təyin edir. Məsələn, 

A B 

m 

n 

Şək. 140 
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əgər düz xəttin iki nöqtəsi verilmişdirsə, onda bu nöqtələri 

birləşdirən yeganə düz xətt var, yəni düz xətt iki nöqtə ilə təyin 

olunur, ancaq bu o demək deyil ki, düz xətt qurulmuşdur 

(çəkilmişdir). Digər bir misal: O mərkəzi və onun üzərində olan 

A nöqtəsi verilmişdirsə, onda O mərkəzi və A nöqtəsi çevrənin 

vəziyyətini təyin edir, ancaq demək ilmaz ki, çevrə verilmişdir. 

Tutaq ki, AmB və AnB yarımçevrələri qurulmuşdur. (Şək. 

140) Əlbəttə, bundan sonra hesab etmək lazımdır ki, bütün 

AmBnA çevrəsi qurulmuşdur. Bu qayda ilə əgər hər hansı düz 

xəttin AM və həmin düz xəttin BN şüaları qurulmuşdursa, onda 

hesab etmək lazımdır ki, bu şüaların birləşməsi olan MN düz 

xətti də qurulmuşdur. (Şək. 141) 

Əgər AB, BC və AC parçaları verilmişdirsə, onda ABC 

üçbucağını qurmaq üçün heç bir əlavə elementi qurmaq lazım 

deyil. Bu misallar aşağıdakı postulatı izah edir: 

II. Əgər iki (və ya daha çox) fiqur qurulmuşdursa, onda 

onların birləşməsi də qurulmuşdur. 

Tutaq ki, bu düz xətt 

üzərində iki parça: AB və CD 

qurulmuşdur. Belə bir suala cavab 

verək: 

CD parçası AB parçasına 

daxildirmi? (Şək. 142) və ya daxil 

deyil (Şək. 143). Əgər çevrə və 

nöqtə qurulmuşdursa, onda 

çertyoja baxmaqla demək olar ki, 

verilən nöqtə çevrə üzərindədir və 

ya çevrə üzərində deyil. 

Ümumiyyətlə, iki fiqur 

qurulmuşdursa, onların hər hansı 

N M A B 

Şək. 141 

A B C D 

Şək. 142 
A D C B 

Şək. 143 

A D B C 

Şək. 144 
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birinin digərinin hissəsi olub olmadığını dəqiqləşdirmək olar. 

Ф\C fərqi boş çoxluq olduqda Ф fiquru C fiqurunun hissəsi 

hesab edilir. Beləliklə, həndəsi qurmalara üçüncü tələbi 

aşağıdakı kimi söyləmək olar: 

 III. Əgər iki fiqur qurulmuşdursa, onda onların fərqinin 

boş çoxluq olub olmadığını müəyyən etmək olar. Tutaq ki, A, B, 

C, D – düz xəttin üzərində verilmiş dörd nöqtədir (Şək. 144). AC 

və BD parçaları qurulub. Onda biz fərz edəcəyik ki, AC və BD 

parçalarının fərqi olan AB parçası (yəni yarım interval) və BD, 

AC parçalarının fərqi olan CD parşası qurulmuşdur. 

Başqa bir misal: əgər çevrə və onun üzərində nöqtə 

qurulubsa, onda çevrə üzərindən nöqtə yox edilərsə, onda fiqur 

yenə qurulmuş olur yəni çevrə ilə nöqtə arasındakı fərq 

qurulmuş hesab olunur. 

IV.  Əgər qurulmuş iki fiqur arasındakı fərq  boş coxluq 

deyilsə, onda bu fərq qurulmuşdu. Iki düz xətt qurmaqla, onların 

kəsişib kəsişmədiyini deyə bilərik. Eyni ilə, əgər iki çevrə 

qurulubsa, onda müəyyən etmək olar ki, (çertiyoja görə) onlar 

ümumi nöqtəyə malikdirlər. Bu ixtiyari iki qurulmuş fiqura da 

aiddir. Beləliklə: 

V.   Əgər iki fiqur qurulmuşdursa, onda müəyyən etmək 

olar ki, onların kəsişməsi boş coxluqdur, yoxsa yox. Çertyoj 

praktikası nöqteyi nəzərdən axırıncı şərt, çertyojun yerinə 

yetirdiyi keyfiyyətə müəyyən tələbi əks etdirir. Belə ki, əgər 

müəyyən çevrə və nöqtə qurulubsa, onda müəyyən olmalıdır ki, 

nöqtə çevrə üzərindədir, yoxsa yox. Əgər iki çevrə qurulubsa, 

onda onların ümumi nöqtələrinin olub-olmadığını demək olar. 

Yenə 139-cu şəkilə baxaq. Tutq ki, AC və BD parçaları 

qurulmuşdu. Bu halda bu parçaların kəsişməsi olan BC 

parçasının da qurulduğunu qəbul edək. Əgər kəsişən iki  çevrə 
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çəkilibsə, onda onların kəsişməsi olan bir cüt nöqtənin də 

qurulduğunu qəbul edirik. Belə uyğunluq aşağı dakı kimi ifadə 

olunur. 

VI.  Əgər qurulmuş iki fiqurun kəsişməsi boş deyilsə, onda 

o qurulmuşdur. Aşağıdakı iki tələbdə ayrı-ayrı nöqtələrin 

qurulmasının mümkünlüyündən danışılır. 

VII.  Qurulmuş fiqura aid olan nöqtəni qurmaq olar. 

VIII.  Qurulmuş fiqura (əgər qurulmuş fiqur bütün müstəvi 

deyilsə) aid olmayan nöqtəni qurmaq olar. 

Burada qeyd olunan  I-VIII tələbləri konstruktiv 

həndəsənin ümumi aksiomaları adlanır. 

VII aksiom artıq qurulmuş fiqura aid olan nöqtələrin 

qurulmasının mümkünlüyünü müəyyən edir. 

VIII  aksiom bəzi yeni nöqtələr qurmağa verirlər, amma 

bu nöqtələrə heç bir yeni xassə aid edilmir. Bəzi müəyyən 

göstərilmiş xassələrə, həmçinin xəttin qurulması üçün yeni 

nöqtələrin qurulmasında həndəsi qurmaların müxtəlif 

alətlərindən istifadə olunur. Konstruktiv həndəsə üçün bu və ya 

digər alətin tam, riyazi təsviri zəruridir. Belə təsvir aksiom 

şəklində verilir. Bu aksiomlar oblastı riyazi formada, həndəsi 

qurmalarda istifadə olunan həqiqi rəsmxətt alətlərinin 

xassələrini ifadə edir. Həndəsi qurmalarda istifadə olunan ən 

əlverişli alətlər: xətkeş, pərgar, və s. 

 Uygun aksiomaların izahı aşağıdakı kimidir. 

A)  Xətkeş aksiomu: xətkeş aşağıdakı qurmaların yerinə 

yetirilməsinə imkan verir. 

a) iki qurulmuş nöqtəni birləşdirən parçanın qurulması. 

b) iki qurulmuş nöqtədən keçən düz xəttin qurulması. 

v) qurulmuş nöqtədən çıxan və digər qurulmuş nöqtədən 

keçən şüanın qurulması. 
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B)  Pərgar aksiomu: Pərgar aşağıdakı həndəsi qurmaların 

yerinə yetirməsinə imkan verir: 

a) əgər çevrənin mərkəzi və çevrənin radiusuna bərabər 

olan parça qurulubsa, onda çevrəni qurmalı. 

b) əgər çevrənin mərkəzi və bu qövslərin sonu qurulubsa, 

onda çevrənin ixtiyari iki əlavə qövslərini qurmaq olar. 

Q) Düz buçağın aksiomu: Düz buçaq aşağıdakılara imkan 

verir:  

a) xətkeş aksiomlarında qeyd olunan qurmaları yerinə 

yetirmək  

b) müstəvinin verilmiş nöqtəsindən, qurulmuş müəyyən 

düz xəttə perpendikulyar olan xətti keçirmək.  (qurmaq) 

v) əgər AB parçası və müəyyən Ф fiquru qurulubsa, onda 

müəyyən etməli ki,bu fiqur AB parçasını  900  buçaq altında 

görən nöqtəni öz daxilində saxlayırmı və əgər belə nöqtə varsa, 

onda bu nöqtəni qurmalı.  

 Pərgar və xətkeş aşağıdakı əsas qurmaların yerinə 

yetirməsinə imkan verir: 

1) İki qurulmuş nöqtələri birləşdirən parçanın qurulması 

(aksioma A, (a))   

2) İki qurulmuş nöqtələrdən keçən düz xəttin qurulması 

(aksiom A,(b)) 

3) Qurulmuş nöqtədən başlayan və digər qurulmuş 

nöqtədən keçən şüanın qurulması (aksiom  A,(v)) 

4) Əgər çevrənin mərkəzi və çevrənin radiusuna bərabər 

parça qurulubsa, çevrəni qurmalı (aksiom B, (a)) 

5) Əgər çevrənin mərkəzi və qövslərin uc nöqtələri 

qurulubsa, onda çevrənin əlavə ixtiyari iki qövsünü qurmalı 

(aksiom B, (b)) 
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6) İki qurulmuş fiqurun ixtiyari sonlu sayda ümumi 

nöqtələrini (əgər belə nöqtələr mövcuddursa) qurmalı (VI-VII 

aksiomları) 

7) Hər hansı qurulmuş fiqura aid olan nöqtəni qurmalı 

(VIIaksiomu)  

8) Hər hansı qurulmuş fiqura aid olmayan nöqtəni qurmalı. 

Ola bilər ki, qurmaya aid hər hansı məsələ bir neçə 

müxtəlif həllə malik ola bilər, yəni məsələnin bütün şərtlərini 

ödəyən müxtəlif fiqurlar vardır. Belə ki, məsələn, iki sayda bir-

birinin xaricində yerləşən çevrələrə dörd müxtəlif  ümumi 

toxunanlar çəkmək olar.  

Qurmaya aid məsələ həlli- onun bütün həllərini tapmaq 

deməkdir. Bu tərif müxtəlif izahatlar tələb edir. Məsələnin 

şərtlərini ödəyən fiqurlar forma ilə və ya ölçü ilə, həmçinin 

müstəvidə vəziyyətinə görə fərqlənir.  

Aşağıdakı sadə misala baxaq: iki tərəf və onlar arasındakı 

bucağa görə üçbucağın qurulması. Bu məsələnin dəqiq mənası 

belədir: elə üçbucaq qurmalı ki, onun iki tərəfi uyğun olaraq 

verilmiş parçalara, onlar arasındakı bucaq isə verilmiş bucağa 

bərabərdir. Burada axtarılan fiqur (üçbucaq) verilən fiqurla (iki 

parça və bucaq) yalnız bərabərlik əlaqəsilə bağlıdır, axtarılan 

üçbucağın isə verilən fiqura nəzərən ixtiyaridir. 

Bu halda məsələ verilən şərtini ödəyən ABC üçbucağının 

qurulması asandır.ABC üçbucağına bərabər bütün üçbucaqlar 

həmçinin məsələnin şərtlərini ödəyir. Amma bu üçbucaqlara 

verilmiş məsələnin müxtəlif həlləri kimi baxmaq lazım deyil, 

cünki onlar bir-birindən yalnız müstəvidəki vəziyyətinə görə 

fərqlənirlər, məsələnin şərtində bu barədə heç nə deyilmir. Ona 

görə də, məsələnin yeganə həlli olması qəbul edilir. 
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 Beləliklə əgər axtarılan fiqurun verilən fiqura nəzərən 

müəyyən vəziyyəti nəzərdə tutulmayıbsa, onda şərtləşək ki, 

məsələnin şərtini ödəyən yalnız öz aralarında bərabər olmayan 

fiqurlar axtarılır. Demək olar ki, bu tipdən olan məsələlər 

bərabərlik dəqiqliyi ilə həll olunur. Bu onu göstərir ki, əgər  

1)  Məsələnin şərtini ödəyən öz aralarında bərabər 

olmayan Ф1 , Ф2,…….Фn  fiqurları qurulubsa 

2)  İsbat olunur ki, məsələnin şərtini ödəyən hər bir fiqur 

fiqurlardan birinə bərabərdirsə, onda məsələ həll edilmiş hesab 

olunur. Bu halda məsələnin  n  müxtəlif həlli olduğu qəbul 

olunur. 

 İndi isə bir qədər başqa məzmunlu məsələyə baxaq: elə 

üçbucaq quraq ki, onun tərəflərindən biri verilən  BC parçasına  

digər tərəfi verilən   l   parçasına bərabər,  onlar arasındakı bucaq 

isə verilən 2  bucağına bərabərdir. Bu halda məsələnin şərti 

göstərir ki, axtarılan üçbucaq verilən fiqurlardan birinə nəzərən 

müəyyən vəziyyətdədir. (məhz BC parçasına nəzərən)  Bununla 

əlaqədar olaraq bu məsələnin bütün həllərinin qurulması 

məsələsinə başqa cür baxılır. Şəkil 1-dən göründüyü kimi bu 

məsələnin şərtini ödəyən dördədək üçbucaq ola bilər. Onlar 

BC-yə nəzərən müxtəlif cür yerləşiblər, amma onlar bir-

birinə bərabərdirlər. Bu halda məsələnin tam həlli bütün bu cür 

üçbucaqların qurulmasından ibarətdir. Beləliklə, əgər məsələnin 

şərti verilən fiqura nəzərən axtarılan fiqurun müəyyən 

yerləşməsini nəzərdə tutursa, onda tam həll məsələnin şərtini 

ödəyən bütün fiqurların (əgər belə fiqurlar sonlu sayda varsa) 

qurulmasından ibarətdir. Bu halda bərabər fiqurlara, verilən 

fiqurlara nəzərən müxtəlif cür yerləşənlərə verilən məsələnin 

müxtəlif həllə kimi baxılır.  Sonsuz sayda həlləri olan 

məsələlərlə rastlaşırıq. Məsələn, verilən xəttə toxunan olan 
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verilmiş radiuslu çevrə qurmalı. Bu məsələlər qeyri müəyyən 

adlanırlar. Əlbətdə qeyri-müəyyən bütün məsələlərin 

qurulmasından söhbət gedə bilməz.  Nə zaman qeyri-müəyyən 

məsələni həll edilmiş hesab etmək olar. Qeyri müəyyən həndəsə 

məsələsinin həlli özünə məxsus parametrik formada axtarılır. 

Məsələnin şərtini ödəyən fiqurların qurulması üsulu göstərilir, 

həmçinin bu fiqurlar müəyyən bir neçə ixtiyari nöqtələrdən 

birinin və ya qurulmuş fiqurların vəziyyətinin seçilməsinə görə 

təyin olunur. Bu nöqtələr həndəsi parametr rolunu oynayır. 

Məsələ o zaman həll edilmiş hesab edilir ki, əgər ixtiyari 

nöqtələrin bütün mümkün yerləşməsində məsələnin şərtini 

ödəyən bütün fiqurlar əmələ gəlsin.  

Misal: Verilən A və B nöqtələrindən keçən çevrəni 

qurmalı 

Həlli: AB parçasının ortasından ona perpendikulyar olan 

P düz xəttini keçirək.   

P düz xəttin üzərində oxtoyari P nöqtəsini götürək və ( P, 

PA) çevrəsini quraq.  

Bu çevrə hər iki verilmiş A və B nöqtələrini keçirir.  

Qeyd edək ki, P nöqtəsinin  P düz xətt üzərində bütün 

mümkün vəziyyətlərində verilmiş məsələnin bütün həlləri alınır. 

 Bundan sonra məsələ həll edilmiş hesab olunur. 

Məsələ: Verilmiş nöqtədən çevrəyə toxunanın çəkilməsi 

məsələsi (pərgar və xətkeş) üç sayda mümkün halda müxtəlif cür 

həll olunur. 

1-ci hal:  Nöqtə çevrənin daxilində verilmişdir. Məsələnin 

həlli yoxdur. 

2-ci hal:  Nöqtə verilmiş çevrənin üzərindədir. Məsələ 

yeganə həllə malikdir. Qurma belədir. Verilmiş nöqtədən 
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çevrənin radiusunu çəkə və nöqtədən radiusa perpendikulyar 

olan düz xətt çəkək. 

3-cü hal:  Nöqtə çevrədən xaricdə yerləşib. Məsələ iki 

müxtəlif həllə malikdir.   Pərgar və xətkeşlə qurma məsələləri 

orta məktəb həndəsə kursunda geniş tətbiq olunur. 

 Ümumiyyətlə qurmaya aid bir sıra sadə həndəsə 

məsələləri var ki, onlar daha mürəkkəb məsələlərin həllinə 

daxildir. Belə sadə məsələlərlə orta məktəb həndəsə kursunda 

baxılır ki, onları qurmaya aid elementar  həndəsə məsələləri 

adlandırırlar. Əlbəttə belə məsələlərin siyahısı şərtidir. Element  

məsələlərə adətən aşağıdakılar aid edilir. 

1) Verilmiş parçanın yarıya bölünməsi. 

2) Verilmiş bucağın yarıya bölünməsi. 

3) Verilmiş düz xətt parçasının üzərində uzunluğu verilən 

parçanın qurulması. 

4) Verilmiş bucağa bərabər olan bucağın qurulması. 

5) Verilmiş nöqtədən keçən və verilmiş düz xəttə paralel 

olan düz xətt qurulması. 

6) Verilmiş nöqtədən keçən və verilmiş düz xəttə 

perpendikulyar olan düz xəttin qurulması. 

7) Verilmiş parçanı verilmiş nisbətdə bölünməsi. 

8) Üç məlum tərəfinə görə üçbucağın qurulması. 

9) Bir tərəf və ona bitişik iki bucağa görə üçbucağın 

qurulması. 

10) İki tərəf  və onlar arasındakı bucağa görə üçbucağın  

qurulması. 

11) Hipetenuz və katetə görə düzbucaqlı üçbucağın 

qurulması. 
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§2. Qurma məsələləri həllinin ümumi sxemi 

 

Hər bir qurma məsələsinin həllində qarşıya belə bir sual 

çıxır.  

Verilən şərtlər daxilində məsələnin həlli varmı, varsa 

neçədir və onları necə tapmaq olar?  

Bu suallara düzgün cavab vermək üçün qurma məsələsinin 

həlli zamanı müəyyən plana – həll sxeminə əməl edilməlidir.  

Xətkeşin köməyi ilə yalnız ixtiyari düz xətt parçası 

çəkmək olur, yaxud verilmiş iki nöqtədən düz xətt keçirmək 

olur.  

Pərgarla isə yalnız ixtiyari çevrə, yaxud mərkəzi verilmiş 

nöqtədə, radiusu isə verilmiş parçaya bərabər olan çevrə çəkmək 

olur.  

Bu sadə əməliyyatların köməyi ilə çoxlu maraqlı məsələlər 

həll edə bilərik.  

Əgər qurma məsələsinin həllində istifadə olunan heç bir 

alətin adı çəkilmirsə, nəzərdə tutulur ki, qurma pərgar və 

xətkeşlə yerinə yetirilməlidir. 

Qurma məsələlərinin həllinin əsas tərkib hissələri fiqurun 

qurulma üsulunu təsvir etmək və qurulmuş fiqurun məsələdə 

tələb olunan fiqur olmasını isbat etmək deməkdir.  

Ən sadə qurma məsələlərinin həllində, əsasən, bu iki cəhət 

diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

İlk əvvəl düz xətt, parça, üçbucaq, çevrə və başqa 

fiqurların qurulması verilir. 

Qeyd edək ki, verilən elementlərinə görə fiqurun 

qurulması dedikdə, nəzərdə tutulur ki, fiqurun həmin elementləri 

məlumdur və onlara görə fiquru qurmaq lazımdır. 
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Həndəsədə qurma məsələlərinin həlli, əslində dörd 

mərhələdən ibarət olur: 

1) Analiz: Bu mərhələdə məsələnin verilənləri 

arasında əlaqə yaratmaqla məsələnin həll üsulu axtarılır. Analiz 

mərhələsi qurmağı planlaşdırmağa imkan verir. 

2) Qurma: Analiz mərhələsində nəzərdə tutulmuş 

plan üzrə təkəb olunan fiqur qurulur. 

3) İsbat: Qurulmuş fiqurun məsələdə tələb olunan 

fiqur olması isbar olunur. 

4) Araşdırma: Məsələnin verilənlərinə görə həllin 

olub – olmaması və həllərin sayı müəyyənləşdirilir. 

 Nümunə üçün bir məsələnin tam həllini verək. 

Məsələ. Mərkəzi A nöqtəsində, radiusu a və mərkəzi B 

nöqtəsində, radiusu b olan iki çevrə verilmişdir. Radiusu c olan 

elə çevrə qurun ki, verilən hər iki çevrəyə xaricdən toxunsun. 

1. Təhlil: Tələb edilən fiqur çevrədir.  

Çevrə isə mərkəzi və radiusu ilə tamamilə təyin olunur.  

Məsələnin şərtində radius verildiyindən (c-yə bərabərdir), 

məsələnin həlli üçün bu çevrənin mərkəzini tapmaq lazımdır. 

Axtarılan nöqtəni 1C , çevrəni isə O(C,c) ilə işarə edək. 

Fərz edək ki, O(A,a), O(B,b) çevrələrinə xaricdən toxunan 

O(C,c) çevrəsi qurulmuşdur. (Şək. 145)  

O(A,a) və O(B,b) çevrələri O(C,c) –yə xaricdən 

toxunduğundan  

AC=a+c, 

BC=b+c 

bərabərlikləri doğrudur.  
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Bu bərabərlikdən alınır ki, axtarılan c radiuslu çevrənin 

mərkəzi, yəni C nöqtəsi O(A,a+c) və O(B,b+c) çevrələrinin 

ortaq nöqtəsidir. 

2. Qurma:  

1. a+c və b+c parçalarını quraq. (Şək. 145) 

2. O(A,a+c) və O(B,b+c) çevrələrini quraq. 

3. Bu çevrələrin ortaq nöqtələrini 1C  və 2C  ilə işarə edək 

4. O( 1C ,c) və O( 2C ,c) çevrələrini quraq. 

3. İsbatı: Təhlildən göründüyü kimi , C o zaman tələb 

olunan çevrənin mərkəzi olar ki, O(A,a+c) və O(B,b+c) 

çevrələrinin hər ikisinin ortaq nöqtəsi olsun.  

Qurmadan məlumdur ki, O(C,c) çevrəsi xaricdən O(A,a) 

və O(B,b) çevrələrinə toxunur və radiusu c-yə bərabərdir. 

Deməli, tələb olunan nöqtədir. 

4. Araşdırma: Verilənlərin hansı qiymətində yuxarıda 

göstərilən qurmanın mümkün olduğunu və məsələnin neçə həlli 

olduğunu müəyyənləşdirək. 

Şək. 145 

A 

O(A,a) 

O(C,c) 

C 

B 

O(B,b) 
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İxtiyari A, B, a, b, c üçün yuxarıdakı qurma yerinə 

yetiriləndir. Lakin O(A,a+c) və O(B,b+c) çevrələrinin aşağıdakı 

hallarda ortaq nöqtəsi olar: 

AB<(a+c)+(b+c) 

və ya  

AB>(a+c)-(b+c) 

yəni 

AB<a+b+2c 

və ya  

AB>a-b. 

Başqa sözlə,  

a-b<AB<a+b+2c 

olduqda axtarılan çevrənin mərkəzini tapmaq olar.  

Bu mərkəzin sayı iki olduğundan məsələnin şərtini ödəyən 

iki çevrə çəkmək olar.  

AB=a+b+2c 

və ya  

AB=a-b 

A C B 

a c c b 
a+c b+c 

Şək. 146 
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olduqda isə, məsələnin yeganə həlli var (Şək. 146, 147).  

AB>a+b+2c 

və ya  

AB<a-b 

olduqda isə həlli yoxdur. 

 

§3. Qurma məsələlərinin həllinə aid nümunələr 

Məsələ  Üç tərəfinə görə üçbucağın qurulması. 

Həlli: Fərz edək ki, a, b, c parçaları verilib (Şək. 148): 

Elə ABC üçbucağı quraq ki,  

BC=a,  

AC=b,  

AB=c 

olsun. İxtiyari m düz xətti çəkib 

onun üzərində  

BC=a 

parçasını ayıraq. Sonra mərkəz B 

nöqtəsində, radiusu c parçasına 

a 

b 

c 

Şək. 148 

A B C 

b c 
a-b a c 

Şək. 147 
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bərabər və mərkəzi C nöqtəsində, radiusu b parçasına bərabər 

olan çevrə çəkək. (Şək. 149) 

Fərz edək ki, A nöqtəsi bu çevrələrin kəsişmə 

nöqtələrindən biridir. AB və AC parçalarını çəkək. ABC 

üçbucağı tələb olunan üçbucaqdır.  

Doğrudan da qurmaya görə,  

BC=a, 

AC=b, 

AB=c. 

Üçbucaq bərabərsizliyindən alınır ki, məsələnin çərtini 

ödəyən üçbucağı yalnız onda qurmaq mümkündür ki, verilən 

parçaların hər biri qalan ikisinin cəmindən kiçik olsun. 

Bu halda məsələnin bir həlli var. Bu şərt ödənməzsə, 

tərəfləri verilən parçalara bərabər üçbucaq qurmaq olmaz. 

Məsələ: (parçanın ayrılması) Verilmiş şüanın 

başlanğıcından verilmiş parçaya bərabər parça ayırın. 

Həlli: Fərz edək ki, m parçası və OC şüası (Şək. 150) 

məsələdə verilən fiqurlardır. Parçanın ayrılması alqoritmi 

aşağıdakı kimi olar. 

A 

B C m 

Şək. 149 
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1.Pərgarla mərkəzi O nöqtəsində və radiusu m-ə bərabər 

olan çevrə çəkin. (Şək. 151) 

2.Çevrənin OC şüası ilə kəsişmə nöqtəsi olan  D nöqtəsini 

qeyd edin. 

3.OD=m oldugundan OD parçası tələb olunan parçadır. 

Məsələ: (Verilmiş şüadan başlayaraq bucağın ayrılması) 

Verilmiş bucağa bərabər bucaq qurun. 

Həlli: Fərz edək ki, A bucağı və OM məsələdə verilən 

fiqurlardır. (Şək. 152) Bucağın ayrılması alqoritmini 

sözlərlə təsvir edək. 

1.Mərkəzi verilmiş bucağın A təpəsində olan R radiuslu 

çevrə çəkin. 

2.Çevrənin bucağın tərəfləri ilə kəsişmə nöqtəsini B və C 

ilə işarə edin,BC parçasını çəkin. 

3.Mərkəzi OM süasının başlanğıcında olan və R radiuslu  

çevrə çəkin. 

4.Radiusu R olan çevrənin OM şüası ilə kəsişmə nöqtəsini  

m 

O 

Şək. 150 

C 
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D ilə işarə edək. 

5.Mərkəzi D nöqtəsində, radiusu BC-yə bərabər olan çevrə 

çəkin. 

6.Mərkəzləri O və D nöqtələrində olan çevrələri kəsişmə 

nöqtələrindən birini E ilə işarə edin. 

7.DOE axtarılan bucaqdır. 

Qeyd edək ki, hər bir qurma məsələsinin sonunda 

qurulmuş fiqurun axtarılan fiqur olduğu isbat edilməlidir. 

İsbatı: ABC və ODE üçbucaqlarını müqaisə edək. AB və 

AC parçaları mərkəzi A nöqtəsində olan çevrənin 

radiuslarıdır.(AB=AC) .(Şək. 153) 

D 
O 

C 

Şək. 151 

A 

O M 

Şək. 152 
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OD və OE parçaları mərkəzi O nöqtəsində olan həmin 

radiuslu çevrənin radiuslarıdır. Buna görə,  

AB=OD 

və  

AC=OE. 

Qurmaya görə  

BC=DE. 

Üç tərəfə görə üçbucağın bərabərliyi (TTT) əlamətinə görə  

 ABC= ODC. 

Buradan alınır ki,  

DOE=BAC. 

Yəni qurduğumuz MOE bucağı A bucağına bərabərdir. 

Məsələ: (iki tərəf və onlar arasındakı bucağa görə 

üçbucağın qurulması) iki tərəf və onlar arasındakı bucağa görə 

üçbucağın qurun. 

Həlli: Fərz edək ki, a, b parçaları və açıq bucaqdan fərqli 

M bucağı verilir. (Şək. 154)  

Elə üçbucaq qurun ki, onun iki tərəfi a və b-yə onlar 

arasındakı bucaq isə M-ə bərabər olsun. 

1.CK şüası çəkin.(Şək.155) 

2.Mərkəzi C nöqtəsində radiusu b-yə bərabər çevrə çəkin. 

A 
O M 

Şək. 153 

R 

C 

B 

R 

E 

D 
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3. Mərkəzi C nöqtəsində radiusu b-yə bərabər çevrə ilə 

CK şüasının kəsişməsini A ilə işarə edin. 

4. Mərkəzi M nöqtəsində radiusu R olan (R ixtiyari natural 

ədəddir) çevrə çəkin. 

5. Mərkəzi M nöqtəsində radiusu R olan çevrə ilə M 

bucağının tərəflərinin kəsişmə nöqtələrini N və L ilə işarə edin. 

6.NL parçasını çəkin. 

7. Mərkəzi C nöqtəsində radiusu R-ə bərabər olan çevrə 

çəkin. 

8. Mərkəzi C nöqtəsində radiusu R-ə bərabər olan çevrə ilə 

CK şüasının kəsişmə nöqtəsini P ilə işarə edin. 

M 
A 

Şək. 155 

N 

L C K 

R 

P 

D1 

D2 

B 

a 

b 

M 

Şək. 154 
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9. Mərkəzi P nöqtəsində radiusu NL parçasına bərabər 

olan çevrə çəkin. 

10. 8) və 9) çevrələrinin kəsişmə nöqtələrini D1 və D2 ilə 

işarə edin. 

11.C və D1 nöqtələrini birləşdirərək CD1 şüasını çəkin. 

12. Mərkəzi C nöqtəsində radiusu a-ya  bərabər olan çevrə 

çəkin. 

13. Mərkəzi C nöqtəsində radiusu a-ya bərabər olan çevrə 

ilə CD1  şüasının kəsişmə nöqtəsini B ilə işarə edin. 

14.B və A nöqtələrini birləşdirin. 

15.ABC axtarılan üçbucaqdır. 

İsbatı: ABC üçbucağının axtarılan üçbucaq oldugunu 

isbat edək. Doğrudan da qurmaya görə  

M=C, 

CB=a, 

CA=b. 

Həllin gedişindən görünür ki, açıq bucaqdan fərqli 

istənilən M bucağı və a, b parçaları üçün tələb olunan üçbucağı 

qurmaq mümkündür. 

Birinci addımda biz CK şüasını ixtiyari götürdüyümüz 

üçün bu məsələnin şərtini ödəyən istənilən sayda üçbucaq 

qurmaq olar. Lakin iki tərəf və onlar arasında qalan bucaq 

əlamətinə görə bu üçbucaqların hamısı bir-birinə bərabərdir. Bu 

mənada deyə bilərik ki, məsələnin bir həlli var. 

Məsələ: Bir tərəfi verilmiş m parçası, digər tərəfi 2m olan 

bərabəryanlı üçbucaq qurmalı. 
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Həlli: Fərz edək ki, 

m verilmiş parçadır. 

(Şək.156) 

1.OM şüası çəkək.                                                                           

2.OM şüası 

üzərində mərkəzi O, radiusu m-ə bərabər çevrə çəkək.                                                          

3. Mərkəzi O, radiusu m-ə bərabər olan çevrənin OM şüası 

ilə kəsişmə nöqtəsindən yenə də mərkəzi bu nöqtədə olan, 

radiusu m-ə bərabər olan çevrə çəkək. 

4.3) çevrəsinin OM şüası ilə kəsişmə nöqtəsini k-nı qeyd 

edək. 

5.Tərəfləri m, OK, OK olan üçbucaq quraq.(Şək. 157) 

Qeyd edək ki, 5-ci bənd 3 tərəfinə görə üçbucağın 

qurulmqsıdır. Bu sadə qurma məsələsidir. Biz bu məsələni 

əvvəldə vermişik. 

Burad qurulacaq üçbucaq bərabəryanlıdır. 

Onun tərəfləri m, m, 2m uzunluqlu ola bilməz.  

Çünki, bu halda üçbucaq bərabərsizliyi doğru olmaz. 

Deməli ABC axtarılan üçbucaqdır. 

Məsələ. Verilən   təpə bucağına və oturacağı ilə 

hündürlüyünün cəmi l -ə görə bərabəryanlı üçbucaq qurun. 

m 

m 

m 

Şək. 156 

C 

B 

A 

2m 

2m 

m 

Şək. 157 
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Təhlil: Təpə bucağı  , oturacağı ilə hündürlüyünün cəmi 

l  verilmiş olsun. Axtarılan üçbucaq aşağıdakı şərtləri 

ödəməlidir: 

1. bərabəryanlı olmalıdır 

2. təpə bucağı verilən   bucağına bərabər olmalıdır 

3. oturacaq ilə hündürlüyünün cəmi verilən l  parçasına 

bərabər olmalıdır. 

İlk iki şərti ödəyən üçbucağı qurmaq asandır. Lakin bu 

şərtləri ödəyən üçbucaqlar sonsuz saydadır. 

Verilən   bucağına bərabər bucaq qurmağı və bucağın 

tənböləninin qurulmasını əsas qurma məsələlərindən bilirik. AM 

tənböləni (Şək. 158) üzərindəki istənilən nöqtədən ona 

perpendikulyar keçirsək, bucağın tərəflərini keçməklə 

bərabəryanlı üçbucaq əmələ gətirəcək.  

Fərz edək ki, bu bərabəryanlı üçbucaqlardan biri, 11ACB  

qurulmuşdur. Məsələnin şərtini ödəyən üçbucağı oxşarlıq 

mərkəzi A  olan və 11ACB  ilə homototik (oxşar olan) 

üçbucaqlar içərisində axtaracağıq.       ABC axtarılan üçbucaq 

olsun. Aydındır ki,  

A 

B1 

C1 M1 

B2 

M2 

C2 

Şək. 158 
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BC║ 11CB . 

Tənbölənin 11CB  ilə kəsişmə nöqtəsini M ilə işarə edək. 

BAC üçbucağının hündürlüyü AM-dir. 1B  nöqtəsini B-yə, 1M  

nöqtəsini M-ə, 1C  nöqtəsini C-yə çevirən homotetiya əmsalını 

tapaq. 

Şərtə görə  

AM+BC= l . 

Buna uyğun olaraq  

1111 lCBAM   

olsun. Onda axtarılan homotetiya əmsalı 

1111 l

l

AMCB

AMBC
k 




  

olar.  

1l

l
k   

məlum olduqdan sonra axtarılan ABC üçbucağını asanlıqla 

qurmaq olar. 

Qurma:  

1. İlk iki şərti ödəyən 11ACB  üçbucağını quraq 

111 CAAB   və  11ACB . 

2. Bu üçbucağın hündürlüyü 1AM -i quraq və 111 CBAM   

parçasının uzunluğunu 1l -lə işarə edək. 

3. 
1l

l
k   olmaqla 11ACB  üçbucağına homotetik qurulan 

BAC üçbucağı axtarılan üçbucaqdır. 

İsbatı: BAC~ 11ACB  oxşar olduğundan 
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1111 l

l

AB

AB

BC

BC

AM

AM
  

olar. Buradan 

1111 l

l

CBAM

BCAM





 

alınar. Qurmaya görə   

111 CBAM  = 1l  

olduğundan  

AM+BC= l  

olur. Beləliklə, alınan ABC üçbucağı məsələdə verilən hər üç 

şərti ödəyir. 

Araşdırma: Buradakı qurmalar birqiymətli yerinə 

yetiriləndir. Ona görə həll yeganədir. 

§4. Müstəqil həll etmək üçün məsələlər 

1.Üç tərəfinə görə üçbucaq qurun:  

a) a=2sm, b=3sm, c=4sm;  

b) a=3sm, b=4sm, c=5sm;  

c) a=4sm, b=5sm, c=6sm. 

2.ABC üçbucağı verilmişdir. Bu üçbucağa bərabər ABD 

üçbucağını qurun. 

3.İki tərəfinə və xaricə çəkilmiş çevrənin radiusuna görə 

üçbucaq qurun. 

4.Verilənlərə görə üçbucaq qurun:  

İki tərəf və aralarındakı bucağa görə 

a) AB=5sm, AC=6sm, ∠𝐴 = 400;  

b) AB=3sm, BC=5sm, ∠𝐵 = 700. 

Bir tərəf və bitişik iki bucağa görə 

a) AB=6sm, ∠𝐴 = 300, ∠𝐵 = 500; 

b) AB=4sm, ∠𝐴 = 450, ∠𝐵 = 600.  
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IX Fəsil 

HƏRƏKƏT, OXŞARLIQ VƏ KOORDİNATLAR 

METODU 

§1. Müstəvidə və fəzada Dekart koordinat sistemi 

 

Müstəvi üzərində biri üfiqi, digəri şaquli yönəlməklə bir-

birinə perpendikulyar iki düz xətt götürək.  

Bu düz xətlərin kəsişmə nöqtəsini O ilə işarə edək. 

Koordinar oxları üzərində ölçü vahidi və istiqamət seçək. 

O nöqtəsinə koordinat başlanğıcı, üfiqi düz xəttə absis oxu 

(Ox), şaquli düz xəttə ordinat (Oy) oxu, iki düz xəttə isə 

koordinat oxları deyilir. Ox oxunun O nöqtəsindən sağda qalan 

hissəsinə və Oy oxunun O nöqtəsindən yuxarı hissəsinə müsbət 

yarımoxlar deyilir.  

Müsbət yarımoxları ayırmaq üçün xətləri ox işarəsi ilə 

istiqamətləndirirlər.  

Bu iki ədəd oxuna birlikdə koordinat sistemi deyilir.  

Bu cür çəkilmiş koordinat sistemi, onun yaradıcısı Fransız 

riyaziyyatçısı olan Rene Dekartın (1596-1650) şərəfinə, Dekart 

koordinat sistemi adlanır.  

Müstəvi üzərində koordinat sistemi seçilibsə, ona 

koordinat müstəvisi deyilir. 

Koordinat oxları müstəvinin bu oxlar üzərində olmayan 

nöqtələrini dörd çoxluğa (rübə) bölür.  

Həmin rüblər I rüb, II rüb, III rüb, IV rüb adlandırılır 

(Şək.159).  

Hər bir rübün daxilində nöqtənin koordinatlarının işarəsi 

dəyişməz qalır. 
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Bu koordinat sistemində ixtiyari M nöqtəsini 2 koordinat 

ilə təsvir etmək olar. Bunun üçün M nöqtəsindən ordinat ə absis 

oxlarına paralel xətlər çəkirik. Ordinat oxuna paralel çəkilən düz 

xəttin Ox absis oxunu kəsdiyi 𝑥1 nöqtəsinə M-in absisi, absis 

oxuna paralel çəkilən düz xəttin  Oy  ordinat oxunu 

kəsdiyi  𝑦1nöqtəsinə M nöqtəsinin ordinatı deyilir.   

Nöqtənin koordinatları birinci absis 

olmaqla M(𝑥1, 𝑦1) kimi göstərilir.  

𝑥 və 𝑦 ədədlərinə M nöqtəsinin koordinatları deyilir. 

Mötərizənin içində nöqtənin absisi həmişə soldan birinci, 

ordinatı isə ikinci yazılır.  

Nöqtə Ox oxu üzərində yerləşərsə y=0, nöqtə Oy oxu 

üzərində yerləşərsə, x=0 olur. 

Koordinat başlanğıcında x=0, y=0 olur. 

Deməli müstəvinin hər bir nöqtəsi bir cüt (𝑥, 𝑦) həqiqi 

ədədləri ilə təyin edilir.  

Y 

X 

O 

I rüb 

(+; +) 

II rüb 

(- ; +) 

III rüb 

(- ; -) 

IV rüb 

(+ ; -) 

Şek. 159 
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Müstəvi üzərində düzbucaqlı dekart koordinat sistemi 

müstəvi üzərində nöqtənin yerləşməsini təyin edir. Müstəvi 

üzərində Ox və Oy koordinat oxları təyin olunduqda, ona bəzən 

𝑥𝑦 müstəvisi deyilir. 

Absis oxu müstəvini iki yarımmüstəviyə - yuxarı və aşağı 

yarımmüstəvilərə bölür.  

Absis oxundan yuxarıda qalan yarımmüstəviyə yuxarı 

yarımmüstəvi, ondan aşağıda qalan yarımmüstəviyə isə aşağı 

yarımmüstəvi deyilir.  

Yuxarı yarımmüstəvidə yerləşən M nöqtəsinin ordinatı 

müsbət, aşağı yarımmüstəvidə yerləşən M nöqtəsinin ordinatı 

mənfidir.  

Eyni qayda ilə, ordinat oxundan sağ tərəfdə qalan 

yarımmüstəviyə sağ yarımmüstəvi, ondan solda qalan 

yarımmüstəviyə sol yarımmüstəvi deyəcəyik.  

Absis oxunun sağ yarımmüstəviyə, ordinar oxunun isə 

yuxarı yarımmüstəviyə aid şüalarına onların müsbət yarımoxları 

deyilir. 

Fəzada ixtiyari O nöqtəsi götürüb, cüt-cüt perpendikulyar 

olan üç düz xətt keçirək. O nöqtəsini başlanğıc qəbul edib bu düz 

xətlər üzərində istiqamət və vahid parça seçək.  

Bu düz xətləri uyğun olaraq, Ox (absis), Oy (ordinat), Oz 

(applikat) oxları, onlardan keçən müstəvilər isə koordinat 

müstəviləri adlanır və Oxy, Oyz, Oxz kimi işarə olunur.  

Bu oxların koordinat başlanğıcı ilə birlikdə əmələ gətirdiyi 

sistemə fəzada düzbucaqlı koordinat sistemi və ya Dekart 

koordinat sistemi deyilir, Oxyz kimi işarə olunur.  

Koordinat sistemi fəzanı səkkiz hissəyə bölür.  

Fəzada nöqtənin koordinatları aşağıdakı kimi təyin edilir: 

M fəzanın ixtiyari nöqtəsi olsun M nöqtəsindən oxlara 
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perpendikulyar müstəvilər çəkək. Absis oxuna perpendikulyar 

müstəvi ilə onun kəsişmə nöqtəsinə (Mx )  uyğun olan ədədə (𝑥) 

nöqtənin birinci koordinatı – absisi, ordinat oxuna 

perpendikulyar müstəvi ilə onun kəsişmə nöqtəsinə  (My )  uyğun 

olan ədədə (𝑦) nöqtənin ikinci koordinatı – ordinatı və applikat 

oxuna perpendikulyar müstəvi ilə onun kəsişmə nöqtəsinə (Mz )  

uyğun olan ədədə (𝑧) nöqtənin üçüncü koordinatı – applikatı 

deyilir. Absisi 𝑥, ordinatı 𝑦, aplikatı 𝑧 olan M nöqtəsi M(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

kimi işarə olunur (Şək.160).  

Alınmış 𝑥, 𝑦  və 𝑧 nizamlanmış ədədlər üçlüyünə M 

nöqtəsinin koordinatları deyilir.  

Bir nöqtədən istənilən düz xəttə bir və yalnız bir 

perpendikulyar müstəvi keçirildiyindən, M nöqtəsindən oxlara 

perpendikulyar çəkilən müstəvilər yeganədir. Ona görə alınmış 

(𝑥, 𝑦, 𝑧) nizamlanmış ədədlər üçlüyü də yeganədir.  

Buradan alırıq ki, fəzanın hər bir M nöqtəsinə yeganə 

(𝑥, 𝑦, 𝑧) ədədlər üçlüyü uyğundur.  

Tərsinə hər bir (𝑥, 𝑦, 𝑧) ədədlər üçlüyünə fəzanın yeganə 

bir M nöqtəsi uyğundur. 

Fəzanın nöqtələr çoxluğu ilə ədədlər üçlüyü arasında 

qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq vardır. 

 
 

Şək.160 
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§2. Həndəsi çevirmə. Ox simmetriyası. Mərkəzi 

simmetriya. Hərəkət 

Uyğunluq riyaziyyatın tərifsiz qəbul edilən 

anlayışlarından biridir.  

Həndəsədə nöqtələrdən ibarət çoxluqların elementləri 

arasında uyğunluğa baxılır və bu, fiqurların çevrilməsi, yaxud 

həndəsi çevirmə adlanır. 

Bir fiqurun bütün nöqtələrini müəyyən yerdəyişmə ilə 

digər fiqurun bütün nöqtələrindən almaq olarsa, deyilir ki, bu 

fiqur digər fiqurdan həndəsi çevirmə ilə alınıb. 

Həndəsi çevirmələrə nümunə olaraq ox simmetriyası və 

mərkəzi simmetriyanı göstərmək olar. 

Ox simmetriyası və mərkəzi simmetriya çevirmələrində 

hesab olunur ki, müstəvinin ixtiyari nöqtəsi özünə simmetrik 

olan nöqtəyə çevrilir.  

Müstəvi üzərində istənilən düz xətt onun simmetriya oxu 

və istənilən nöqtə isə onun simmetriya mərkəzidir. Buna görə 

müstəvi özü də simmetriya oxu və simmetriya mərkəzi olan 

fiqurdur. Yəni ox simmetriyası və mərkəzi simmetriya 

çevirmələrində müstəvi özünə çevrilir. 

Teorem: Mərkəzi 

simmetriya çevirməsi uyğun 

nöqtələr arasındakı məsafəni 

saxlayır. Yəni bu çevirmələrdə A 

nöqtəsi A/ nöqtəsinə, B nöqtəsi B/ 

nöqtəsinə çevrilirsə, 

A/B/=AB 

olur (Şək. 161) 
Sək.161 
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İsbatı: Fərz edək ki, ixtiyari O nöqtəsinə görə 

simmetriyada A nöqtəsi A/ nöqtəsinə, B nöqtəsi B/ nöqtəsinə 

çevrilir və O, A, B nöqtələri bir düz xətt üzərində deyil 

(Şək.161).  

Mərkəzi simmetriyanın tərifinə görə  

OA=OA/, 

OB=OB/. 

∠𝐴𝑂𝐵 , ∠𝐴/𝑂𝐵/ bucaqları qarşılıqlı bucaqlar olduqlarına 

görə bərabərdirlər: 

∠𝐴𝑂𝐵 = ∠𝐴/𝑂𝐵/ 

Onda üçbucaqların bərabərlitinin TBT əlamətinə görə  

△ 𝐴𝑂𝐵 =△ 𝐴/𝑂𝐵/ 

Deməli, 

 A/B/=AB. 

O, A, B nöqtələri bir düz xətt üzərində olduğu halda da 

A/B/=AB 

olur (Şək. 162). 

Teorem: Ox simmetriyası çevirməsi uyğun nöqtələr 

arasındakı məsafəni saxlayır. Yəni bu çevirmələrdə A nöqtəsi A/ 

nöqtəsinə, B nöqtəsi B/ nöqtəsinə çevrilirsə, 

A/B/=AB 

olur (Şək.163). 

O nöqtəsinə görə F fiqurunun nöqtələrinə simmetrik olan 

bütün nöqtələrdən ibarət olan F/ fiquruna, O nöqtəsinə görə F 

fiquruna simmetrik fiqur deyilir. 
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a düz xəttinə görə F fiqurunun nöqtələrinə simmetrik 

olan F/ fiquruna, bu düz xəttə görə F fiquruna simmetrik fiqur 

deyilir (Şək.164). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tərif: Müstəvinin özünə çevrilməsində nöqtələr 

arasındakı məsafələr saxlanılırsa ona hərəkət deyilir. 

Şək.163 

A B O B/ A/ 

A/B/=OA/-OB/=OA-OB=AB 

A B/ O B A/ 

A/B/=OA/+OB/=OA+OB=AB 

Şək.162 

Şək.164 
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Bu tərifə görə hərəkət çevrilməsində ixtiyari iki A və B 

nöqtələri uyğun olaraq A/, B/ nöqtəsinə çevrilirsə, 

AB=A/B/ 

bərabərliyi ödənilir. 

Deməli, mərkəzi simmetriya və ox simmetriyası 

çevirmələri hərəkətə aid nümunələrdir. 

Hərəkət çevirməsində F fiqurunun nöqtələrinin çevrildiyi 

bütün nöqtələrdən ibarət F/ fiquruna, F fiqurunun çevrildiyi fiqur 

deyilir. 

Məsələn, iki fiqur nöqtəyə görə, yaxud düz xəttə görə 

simmetrikdirsə, onda hərəkətlə bu fiqurların biri digərinə 

çevrilir. 

Hərəkət çevirməsinin tərifindən alınır ki, iki hərəkətin 

ardıcıl yerinə yetirilməsi yenə də hərəkətdir. 

Hərəkətin xassəsi: 

Teorem: Düz xətt üzərində olan nöqtələr, hərəkət zamanı 

düz xətt üzərində olan nöqtələrə çevrilir və onların qarşılıqlı 

yerləşməsi nizamı saxlanılır. 

Nəticə 1: Hərəkətdə düz xənn düz xəttə, şüa şüaya, parça 

özünə bərabər parçaya çevrilir. 

Nəticə 2: Hərəkətdə bucaq özünə bərabər bucağa çevrilir. 

 

§3. Paralel köçürmə 

Tutaq ki, �⃗� verilmiş vektordur. Müstəvinin özünə 

çevrilməsində ixtiyarı 𝑀 nöqtəsi və onun çevrildiyi 𝑀1 nöqtəsi 

üçün 

𝑀𝑀1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = �⃗� 

bərabərliyi ödənərsə, bu çevirməyə �⃗� vektoru qədər paralel 

köçürmə deyilir.  
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Bu tərifə görə paralel köçürmədə müstəvinin bütün 

nöqtələri eyni istiqamətdə (�⃗� vektoru istiqamətində), eyni 

məsafə qədər (|�⃗�| qədər) yerini dəyişir. 

Tərifə əsasən, paralel köçürməni təyin etmək üçün �⃗� 

vektorunu təyin etmək kifayətdir.  

Bu çevirmədə ixtiyari 𝑀 nöqtəsinin çevrildiyi 𝑀1 

nöqtəsini qurmaq üçün, 𝑀 nöqtəsindən �⃗� vektoruna bərabər 

vektor ayırmaq lazımdır.  

Ayrılan vektorun son nöqtəsi 𝑀1 nöqtəsi olur. 

Teorem: Paralel köçürmə hərəkətdir. 

Teorem: Koordinat müstəvisində paralel köçürmə bir cüt 

ədədlə təyin olunan düsturlarla verilir: 

𝑥/ = 𝑥 + 𝑎 

𝑦/ = 𝑦 + 𝑏 

Bu düsturla verilən çevirmə paralel köçürmədir və tərsinə, 

hər bir paralel köçürmə iki 𝑎 və 𝑏 ədədi ilə təyin olunan  

𝑥/ = 𝑥 + 𝑎 

və 

𝑦/ = 𝑦 + 𝑏 

düsturları ilə verilir. 

Məsələ: Paralel köçürmədə A(-3; -5) nöqtəsi B(2; -8) 

nöqtəsinə çevrilir. Bu paralel köçürmənin koordinatlarla 

düsturlarını yazın. 

Həlli: A(-3; -5) nöqtəsi və B(2; -8) nöqtəsinin 

koordinatlarını  

𝑥/ = 𝑥 + 𝑎 

𝑦/ = 𝑦 + 𝑏 

düsturlarında 𝑥/, 𝑦/, 𝑥, 𝑦 dəyişənlərinin yerində nəzərə alaq.  
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A nöqtəsi B nöqtəsinə çevrildiyi üçün A nöqtəsinin 

koordinatlarını 𝑥, 𝑦 dəyişənlərinin, B nöqtəsinin koordinatlarını 

𝑥/, 𝑦/ dəyişənlərinin yerinə yazaq və 𝑎 və 𝑏 ədədlərini 

hesablayaq.  

Onda 

 2 = −3 + 𝑎 

və 

−8 = −5 + 𝑏 

alarıq. Bu bərabərliklərdən 𝑎 və 𝑏 ədədlərini hesablayaq: 

2 = −3 + 𝑎  

𝑎 = 2 + 3  

𝑎 = 5 

və 

−8 = −5 + 𝑏  

𝑏 = −8 + 5  

𝑏 = −3 

𝑎 və 𝑏 ədədlərini paralel köçürmənin  

𝑥/ = 𝑥 + 𝑎 

𝑦/ = 𝑦 + 𝑏 

düsturunda nəzərə alaq: 

𝑥/ = 𝑥 + 5 

𝑦/ = 𝑦 − 3 

Bu A(-3; -5) nöqtəsi B(2; -8) nöqtəsinə çevirən paralel 

köçürmənin koordinatlarla düsturudur. 

Məsələ: (0; 0) nöqtəsini (3; 2) nöqtəsinə çevirən paralel 

köçürmədə B(5; y) nöqtəsi 𝐵/(𝑥; −3) nöqtəsinə çevrilir. 𝑥 və y 

ədədlərini tapın. 

Həlli: (0; 0) nöqtəsini (3; 2) nöqtəsinə çevirən paralel 

köçürmənin düsturunu yazaq.  
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Bunun üçün (0; 0) nöqtəsini (3; 2) nöqtəsinə çevirən 

paralel köçürən 

𝑥/ = 𝑥 + 𝑎, 

𝑦/ = 𝑦 + 𝑏 

düsturlarında 𝑥/, 𝑦/, 𝑥, 𝑦 dəyişənlərinin yerində koordinatları 

nəzərə alaq. (0; 0) nöqtəsini (3; 2) nöqtəsinə çevrildiyi üçün      

(0; 0) nöqtəsinin koordinatlarını 𝑥, 𝑦 dəyişənlərinin, (3;2) 

nöqtəsinin koordinatlarını 𝑥/, 𝑦/ dəyişənlərinin yerinə yazaq və 

𝑎 və 𝑏 ədədlərini hesablayaq. 

3 = 0 + 𝑎  

𝑎 = 3 

və 

2 = 0 + 𝑏  

𝑏 = 2 

𝑎 və 𝑏 ədədlərini paralel köçürmənin  

𝑥/ = 𝑥 + 𝑎 

𝑦/ = 𝑦 + 𝑏 

düsturunda nəzərə alaq: 𝐵/(𝑥; −3) 

𝑥/ = 𝑥 + 3 

𝑦/ = 𝑦 + 2 

Bu köçürmə  B(5; y) nöqtəsini 𝐵/(𝑥; −3) nöqtəsinə çevrir. 

B(5; y) nöqtəsinin koordinatlarını 𝑥 və 𝑦 dəyişənlərinin, 

𝐵/(𝑥; −3) nöqtəsinin koordinatlarını 𝑥/, 𝑦/ dəyişənlərinin 

yerinə yazaq: 

𝑥 = 5 + 3 = 8  

−3 = 𝑦 + 2 

Buradan 

𝑦 = −3 − 2  

𝑦 = −5 
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§4. Oxşarlıq çevirməsi 

Müstəvinin özünə çevrilməsində istənilən iki nöqtə 

arasındakı məsafəni eyni ədəd dəfə dəyişərsə, ona oxşarlıq 

çevirməsi deyilir. 

Yəni oxşarlıq çevirməsi ilə müstəvinin ixtiyari 𝑋 və 𝑌 

nöqtələri, uyğun olaraq 𝑋1 və 𝑌1 nöqtələrinə çevrilirsə, onda 

𝑋1𝑌1 = 𝑘 ∙ 𝑋𝑌 

𝑘 > 0 ədədi oxşarlıq əmsalı adlanır. Qeyd edək ki, hərəkət 

𝑘 = 1 

əmsallı oxşarlıq çevirməsidir. 

Məsələ: Oxşar iki üçbucağın medianları nisbəti 2 : 7 

kimidir. Tənbölənlərinin nisbətini tapın. 

Həlli: Oxşar iki üçbucaqların medianlarını 𝑚1 və 𝑚2 ilə 

işarə edək. Oxşarlıq əmsalı 𝑘 olsun. Onda 

𝑘 = 𝑚1 :  𝑚2 = 2 ∶ 7 

olar. Oxşar iki üçbucaqların tənbölənlərini 𝑙1 və 𝑙2 ilə işarə edək. 

𝑘 = 𝑚1 :  𝑚2 = 𝑙1 : 𝑙2 

Düsturunda 

𝑘 =
2

7
 

olduğunu nəzərə alsaq, oxşar iki üçbucağın tənbölənləri 

nisbətinin 
2

7
 olduğunu alarıq. 

Məsələ: Hündürlükləri nisbəti 
2

3
 olan oxşar üçbucaqların 

sahələri nisbətini tapın. 

Həlli: Oxşar üçbucaqların hündürlüklərini ℎ1 və ℎ2, 

oxşarlıq əmsalını  𝑘,  sahələrini 𝑆1 və 𝑆2 ilə işarə edək. Onda 

ℎ1 : ℎ2 = 𝑘 və 𝑆1 : 𝑆2 = 𝑘2 

Məsələnin şərtinə əsasən 
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ℎ1 : ℎ2 =
2

3
. 

Buradan alarıq 

𝑘 =
2

3
 

Deməli, 

𝑆1 : 𝑆2 =(
2

3
)

2

=
4

9
. 

Oxşarlıq çevirməsinin xassələri: Oxşarlıq çevirməsində 

bir düz xətt üzərində olan üç A, B və C nöqtələri uyğun olaraq, 

bir düz xətt üzərində olan 𝐴/, 𝐵/, 𝐶/ nöqtələrinə çevrilir. B 

nöqtəsi A və C nöqtələri arasındadırsa, 𝐵/ nöqtəsi 𝐴/   və  𝐶/ 

nöqtələri arasında yerləşir.  

Oxşarlıq çevirməsində düz xətt düz xəttə, şüa şüaya, parça 

parçaya çevrilir. 

Oxşarlıq çevirməsi şüalar arasındakı bucağı saxlayır. 

Başqa sözlə, oxşarlıq çevirməsində bucaq özünə bərabər bucağa 

cevrilir. 

§5. Homotetiya 

Tutaq ki, O verilmiş nöqtə, 𝑘 > 0 verilmiş ədəddir. 

Müstəvinin öz – özünə çevrilməsində ixtiyari 𝑋 nöqtəsi və onun 

çevrildiyi 𝑋1 nöqtəsi üçün 

𝑂𝑋1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑘 ∙ 𝑂𝑋⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

olarsa bu çevirməyə homotetiya deyilir. 

O nöqtəsinə homotetiya mərkəzi, 𝑘 ədədinə homotetiya 

əmsalı, 𝑋1 nöqtəsinə 𝑋 nöqtəsinə homotetik nöqtə deyilir. 

F fiqurunun nöqtələrinə homotetik olan bütün nöqtələrdən 

ibarət 𝐹1  fiquruna F fiquruna homotetik fiqur deyilir. 

Bu halda deyirlər ki, homotetiyada F fiquru 𝐹1  fiquruna 

çevrilir. 
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Homotetiyanın tərifindəki vektor bərabərliyində 

𝑘 > 0 

olduğu  üçün 𝑂𝑋⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  və 𝑂𝑋1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  vektorları eyni istiqamətlidir. 𝑋1 

nöqtəsi 𝑂𝑋 şüasına aiddir. 

Teorem: Homotetiya oxşarlıq çevirməsidir. 

Homotetiyanın tərifindən alınır ki, mərkəzi koordinat 

başlanğıcında əmsalı 𝑘 olan homotetiyada koordinat 

müstəvisinin ixtiyari (𝑥; 𝑦) nöqtəsi (𝑘𝑥; 𝑘𝑦) nöqtəsinə çevrilir. 

Deməli bu homotetiyanı aşağıdakı düsturla vermək olar: 

𝑥/ = 𝑘𝑥 

𝑦/ = 𝑘𝑦 

 

§6. Hərəkət, oxşarlıq və koordinatlar metoduna aid 

çalışmalar 

1.Paralel köçürmədə O(0; 0) nöqtəsi M(-2; 0) nöqtəsinə 

çevrilir. Bu paralel köçürmədə A(-3; 2), B(4; 1), C(0; -3) 

nöqtələri hansı nöqtələrə çevrilir. 

2.(0;0) nöqtəsini (3; 0) nöqtəsinə çevirən paralel 

köçürmədə A(x; y) nöqtəsi 𝐴/(−5; 4) nöqtəsinə çevrilir. x və y 

ədədlərini tapın. 

3.Absis oxunun müsbət istiqamətində 2 vahid paralel 

köçürmədə A(x; 4) nöqtəsi B(-3; y) nöqtəsinə çevrilir. X və y 

ədədlərini tapın. 

4.Oxşar iki üçbucağın sahələri nisbəti 16 : 9 isə, 

medianların nisbətini tapın. 

5.İki oxşar üçbucağın sahələri nisbəti uyğun olaraq 64 : 16 

olarsa, oxşarlıq əmsalını tapın. 

6.İki oxşar üçbucağın sahələri nisbəti 225 : 49 olarsa, 

onların xaricinə çəkilmiş çevrələrin radiusları nisbətini tapın. 
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7.Paralel köçürmə 𝑥/ = 𝑥 + 2, 𝑦/ = 𝑦 − 0,5 düsturları ilə 

verilmişdir. Bu paralel köçürmədə (2; -1,5) nöqtəsi hansı 

nöqtəyə keçir. 

8. Paralel köçürmə 𝑥/ = 𝑥 + 7, 𝑦/ = 𝑦 − 7 düsturları ilə 

verilmişdir. Bu paralel köçürmə zamanı A(-3; 4) nöqtəsi hansı 

nöqtəyə keçir. 

9.Paralel köçürmədə (2; 7) nöqtəsi (4; 3) nöqtəsinə keçir. 

Bu köçürmədə (2; 3) nöqtəsi hansı nöqtəyə keçər. 
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X Fəsil 

İKİTƏRTİBLİ ƏYRİLƏR VƏ SƏTHLƏR 

§1. Ellips 

Tərif: Müstəvi üzərində fokus adlanan verilmiş iki 1F  və 

2F  nöqtəsindən məsafələrinin cəmi sabit ədəd olan nöqtələr 

çoxluğuna ellips deyilir. 

Ellipsin tənliyini çıxarmaq üçün müstəvi üzərində 

düzbucaqlı koordinat sistemi götürək və ellipsin fokuslarının 

absis oxu üzərində koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik 

yerləşdiyini fərz edək (Şək. 165)  

 
Onda ellips üzərində yerləşən ixtiyari M(x,y) nöqtəsi üçün: 

𝑀𝐹1 + 𝑀𝐹2 = 2𝑎                      (1) 

Burada 2a ilə tərifdə göstərilən sabit ədəd işarə 

olunmuşdur. 

𝐹1𝐹2 = 2𝑐 

qəbul etsək, onda 

2a>2c, 

 𝐹2(−𝑐; 0)  𝐹1(𝑐; 0)  olar. Bu halda iki nöqtə arasındakı məsafə 

düsturuna görə 

𝐹1𝑀 = √(𝑥 − 𝑐)2 + 𝑦2 

𝐹2(−𝑐; 0) 

 

𝐹1(𝑐; 0) 

 

M(x,y) 

𝑟1 𝑟2 

 

Y 

X O 

Şək. 165 

𝑟1 + 𝑟2 = 2𝑎 
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və 

𝐹2𝑀 = √(𝑥 + 𝑐)2 + 𝑦2 

 

(1) bərabərliyinə əsasən: 

 √(𝑥 − 𝑐)2 + 𝑦2 + √(𝑥 + 𝑐)2 + 𝑦2 = 2𝑎        (2) 

Bu, ellipsin axtarılan tənliyidir. 

Ellipsin (2) tənliyini sadə şəklə gətirmək üçün onu 

radikallardan qurtarmaq lazımdır. Bu məqsədlə radikallardan 

birini sağa köçürərək, alınan 

√(𝑥 − 𝑐)2 + 𝑦2 = 2𝑎 −  √(𝑥 + 𝑐)2 + 𝑦2 

Bərabərliyinin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldirik: 

𝑥2 − 2𝑥𝑐 + 𝑐2 + 𝑦2 = 4𝑎2 − 4𝑎√(𝑥 + 𝑐)2 + 𝑦2 + 

+ 𝑥2 + 2𝑥𝑐 + 𝑐2 + 𝑦2 

−4𝑎𝑐 = 4𝑎2 − 4𝑎√(𝑥 + 𝑐)2 + 𝑦2 

𝑐𝑥 + 𝑎2 = 𝑎√(𝑥 + 𝑐)2 + 𝑦2 

Axırıncı bərabərliyi yenidən kvadrata yüksətsək: 

𝑐2𝑥2 + 2𝑐𝑥𝑎2 + 𝑎4 = 𝑎2𝑥2 + 2𝑎2𝑐𝑥 + 𝑎2𝑐2 + 𝑎2𝑦2 

𝑐2𝑥2 + 𝑎4 = 𝑎2𝑥2 + 𝑎2𝑐2 + 𝑎2𝑦2 

və ya 

(𝑎2 − 𝑐2)𝑥2 + 𝑎2𝑦2 = 𝑎2(𝑎2 − 𝑐2) 

Buradan 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑎2−𝑐2
= 1                                                   (3) 

a>c olduğundan 𝑎2 − 𝑐2 = 𝑏2 qəbul etmək olar. Onda  (3) 

tənliyi 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1                                                         (4) 
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Şəklində yazılar. (4) tənliyinə ellipsin kanonik tənliyi 

deyilir. Bu tənliyə əsasən ellipsin formasını araşdırmaq olar. 

(4) tənliyindən 

1
2

2


а

х
,   

𝑦2

𝑏2
≤ 1 

və buradan 

аха  ,   −𝑏 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏                                             (5) 

Bu göstərir ki, ellips əyrisi (5) bərabərsizlikləri ilə təyin olunan 

düzbucaqlı daxilində yerləşir. (Şək. 165) 

Bundan başqa M(x,y) nöqtəsi ellipsin üzərində olarsa, yəni 

nöqtənin koordanatlaeı (4) tənliyini ödəyərsə, onda həmin nöqtə 

ilə koordanat oxlarına və koordinat başlanğıcına görə simmetrik 

olan 𝑀1(−𝑥; 𝑦) və 𝑀2(𝑥; −𝑦) və 𝑀3(−𝑥; −𝑦) nöqtələri də 

ellipsin üzərində olar. Deməli, ellips əyrisi koordinat oxlarına 

nəzərən simmetrik əyridir. Buna görə də onun birinci rübdə 

yerləşən hissəsini, yəni (4) tənliyindən alınan 

𝑦 =
𝑏

𝑎
√𝑎2 − 𝑥2          (0 ах  )                              (6) 

funksiyasının qrafikini qurmaq kifayətdir. (6) 

bərabərliyindən aydındır ki, x=a olduqda y=0 olur, x=0 olduqda 

isə y=b olur. x arqumenti 0-dan a-ya kimi artdıqda y dəyişəni b-

dən 0-a kimi azalır. 

Bunlara əsasən ellipsin birinci rübdə yerləşən 1А 𝐵1 qövsü və 

koordinat oxlarına nəzərən simmetrik olduğundan bütün ellips 

qurulur. (Şək. 166) 

Koordinat oxları ellipsin simmetriya oxlarıdır. Ellipsin 

simmetriya oxlarının kəsişmə nöqtəsinə onun mərkəzi deyilir. 

1А , 2А , 𝐵1 və 𝐵2 nöqtələri ellipsin təpələri, 1А 2А  və 

𝐵1𝐵2 parçaları isə ellipsin uyğun olaraq böyük və kiçik oxları 
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adlanır. Böyük oxun uzunluğu 2a, kiçik oxun uzunluğu 2b-dir. 

Bəzən a və b ədədlərinə ellipsin uyğun olaraq böyük və kiçik 

yarımoxları deyilir. 

Ellipsin forması 
𝑎

𝑏
  nisbətindən və ya ellipsin ekssentriciteti 

adlanan 

𝜀 =
𝑐

𝑎
= √1 − (

𝑏

𝑎
)

2

 

kəmiyyətindən asılıdır.  

0<c<a 

olduğundan 

0< <1 

olar. b=a olduqda (yəni  =0 olduqda) (4) tənliyi 

𝑥2 + 𝑦2 = 𝑎2 

kimi çevrə tənliyinə çevrilir. b=0 olduqda (yəni  =1 olduqda) 

ellips əyrisi ikiləşmiş 1А 2А  parçasına (böyük oxa) çevrilir. 

O 

X 

Y 

𝐵1 

 

𝐵2 

 

𝐹1 

 

𝐹2 

 

  

y=b 

y=-b 

x=
a 

x=
-a

 

Şək. 166 
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Ellips oxlarının yerləşdiyi simmetriya oxuna onun fokal 

oxu deyilir. (4) ellipsi üçün fokal ox absis oxudur. 

Ellipsin fokal oxuna perpendikulyar olan  



а
х   

və  



а
х   

düz xətləri onun direktrisləri adlanır.  

0< <1 

olduğundan  



а
>a 

olar. Deməli, ellipsin direktrislərinin biri 1А  təpəsinin sağından, 

o biri isə 2А  təpəsinin solundan keçir və ellipsi kəsmirlər. 

 

§2. Hiperbola 

Tərif. Fokus adlanan veilmiş iki 𝐹1 və  𝐹2 nöqtəsindən 

məsafələrinin fərqi mütləq qiymətcə sabit kəmiyyət olan 

nöqtələr çoxluğuna hiperbola deyilir. 

Tərifdə göstərilən sabit ədəd fokuslar arasındakı məsafədən 

kiçik olmalıdır. 

Hiperbolanın tənliyini çıxarmaq üçün yenə də tərifdə 

göstərilən müsbət sabiti 2a, fokuslar arasındakı məsafəni 2c və 

fokusların absis oxu üzərində koordinat başlanğıcına nəzərən 

simmetrik yerləşdiyini qəbul edək. (Şək. 167)  

Onda tərifə görə 𝐹1(𝑐; 0), 𝐹2(−𝑐; 0) və M(x,y) nöqtələri 

üçün: 

|𝑀𝐹1 − 𝑀𝐹2| = 2𝑎 
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                                      Şək. 167. 

və ya 

𝑀𝐹1 − 𝑀𝐹2 = ± 2a 

Buradan: 

√(𝑥 − 𝑐)2 + 𝑦2 − √(𝑥 + 𝑐)2 + 𝑦2 = ±2𝑎                      (7) 

(7) tənliyi hiperbolanın axtarılan tənliyidir. Bu tənliyi 

ellipsin tənliyi kimi sadələşdirsək, yenə də 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑎2−𝑐2
= 1                                      (8) 

münasibətini alarıq. Bu halda a<c olduğundan 𝑎2 − 𝑐2 = −𝑏2 

qəbul edərək (8) tənliyini 

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1                                                 (9) 

şəklində yazmaq olar. 

(9) tənliyinə hiperbolanın kanonik tənliyi deyilir. İndi 

hiperbolanın formasını araşdıraq. 

(9) tənliyindən görünür ki, y=0 olduqda x=±a, yəni 

hiperbola absis oxunu ),( 01 аА  və ),( 02 аА   nöqtələrində kəsir. 

Bu nöqtələrə hiperbolanın təpələri deyilir.  

x=0 

olduqda  
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𝑎2 − 𝑦2 = −𝑏2, 

buradan 

y=±bi 

alınır ki, bu da hiperbolanın ordinat oxunu heç bir nöqtədə 

kəsmədiyini göstərir. 

Ellips kimi hiperbola ğyrisi də koordinat oxlarına nəzərən 

simmetrikdir. Buna görə də onun da birinci rübdə yerləşən 

hissəsini qurmaq kifayətdir. 

(9) tənliyindən aydındır ki, 

1
2

2


а

х
, 

22 ах  , 

ах  , 

yəni şaquli  

x= - a 

və  

x=a 

düz xətləri arasındakı zolaqda hiperbolanın heç bir nöqtəsi 

yerləşmir. (9) bərabərliyindən: 

𝑦 =
𝑏

𝑎
√𝑥2 − 𝑎2,    x≥a. 

Burada x=a olduqda y=0 və x arqumenti a-dan başlayaraq 

artdıqda y kəmiyyəti də artır. Bu zaman x-in bütün 

qiymətlərində həmişə 

𝑦 =
𝑏

𝑎
√𝑥2 − 𝑎2 <

𝑏

𝑎
𝑥 = 𝑌 

Bərabərsizliyi doğrudur və x artdıqca hiperbola əyrisi 

𝑌 =
𝑏

𝑎
𝑥 

düz xəttinə qeyri-məhdud olaraq yaxınlaşır. 
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Hiperbola əyrisinə qeyri-məhdud olaraq yaxınlaşan  

𝑌 =
𝑏

𝑎
𝑥 

düz xəttinə onun asimptotu deyilir. 

Deyilənlərə əsasən hiperbolanın birinci rübdə yerləşən 

hissəsi və hiperbolanın koordinat oxlarına nəzərən simmetrik 

olmasından istifadə edərək, bütün hiperbola əyrisi qurulur. (Şək. 

167) 

Şəkildən aydındır ki, hiperbola əyrisi ortaq nöqtəsi 

olmayan iki hissədən ibarətdir. Hiperbolanın iki asimptotu 

vardır. Bu asimptotların tənliyi: 

𝑌 =
𝑏

𝑎
𝑥 

və 

𝑌 = −
𝑏

𝑎
𝑥 

Koordinat oxları hiperbolanın simmetriya oxlarıdır. 

Hiperbolanın simmetriya oxlarının kəsişmə nöqtəsinə onun 

mərkəzi deyilir. 

 1А 2А  və 𝐵1𝐵2 parçalarına hiperbolanın uyğun olaraq 

həqiqi və xəyali oxları deyilir. (Şək. 168).  Hiperbolanın həqiqi 

oxunun uzunluğu 2a-ya, xəyali oxunun uzunluğu isə 2b-yə 

bərabərdir. A və b ədədləri hiperbolanın uyğun olaraq həqiqi  
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Şək. 168 

və xəyali yarım-oxları adlanır. 

𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 düzbucaqlısına hiperbolanın əsas düzbucaqlısı 

deyilir. Bu düzbucaqlının tərəfləri 2a və 2b-yə bərabərdir. 

Hiperbolanın asimptotları onun əsas düzbucaqlısının 

diaqonalları üzrə yönəlmişdir. Hiperbola öz əsas 

düzbucaqlısının qarşı-qarşıya duran iki 𝐶1𝐶4 və 𝐶2𝐶3tərəflərinə 

toxunur. Əsas düzbucaqlı qurulduqdan sonra hiperbolanı 

qurmaq asandır. 

Hiperbolanın forması 
𝑏

𝑎
  nisbətindən və ya onun 

ekssentrisiteti adlanan 

𝜀 =
𝑐

𝑎
= √1 + (

𝑏

𝑎
)

2

 

 

kəmiyyətindən asılıdır. c>a olduğundan  >1. 

 a=b olduqda hiperbolanın tənliyi 

𝑥2 − 𝑦2 = 𝑎2 

şəklində yazılır.  

Bu halda hiperbolaya bərabərtərəfli hiperbola deyilir.  
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Bərabərtərəfli hiperbolanın asimptotları bir-birinə 

perpendikulyar olub, simmetriya oxları arasındakı bucaqları 

yarıya bölür. 

 Hiperbola fokuslarının yerləşdiyi oxa onun fokal oxu 

deyilir. 

 Tənlikləri  



а
х   

və  



а
х   

olan düz xətlər fokal oxa perpendikulyar olub hiperbolanın 

təpələri ilə koordinat başlanğıcı arasından keçir.  

Çünki  

 >1 

olduğundan 


а
<a. Bu düz xətlərə hiperbolanın direktristləri 

deyilir. 

 Tənlikləru uyğun olaraq 

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 

və  

−
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 

olan hiperbolalar qoşma hiperbolalar adlanır.  

Qoşma hiperbolaların asimptotları üst-üstə düşür. İki 

hiperbola qoşma olduqda birincisinin həqiqi oxu ikincisinin 

xəyali oxu və tərsinə, ikincisinin xəyali oxu birincisinin həqiqi 

oxu olar. 
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§3. Parabola 

Tərif    Fokus adlanan verilmiş F nöqtəsindən və direktris 

adlanan verilmiş d düz xəttindən eyni uzaqlıqda olan nöqtələr 

çoxluğuna parabola deyilir. 

Parabolanın tənliyini çıxarmaq üçün F foksunun absis oxu 

üzərində yerləşdiyini və d direktrisinin həmin oxa 

perpendikulyar olduğunu qəbul edək (Şək. 169).  

Fokusla dipertris arasındakı məsafə FD=p olsun.  

Fərz edək ki, koordinat başlanğıcı FD parçasının orta 

nöqtəsində yerləşir. Onda F 







0

2
,

п
, D 








 0

2
,

п
 və parabolanın 

ixtiyari M(x,y) 

 

 
Şək. 169 

 

nöqtəsi üçün 

MF=MN 
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və ya 

√(𝑥 −
𝑝

2
)

2

+ 𝑦2 = √(𝑥 +
𝑝

2
)

2

 

Buradan 

𝑥2 − 𝑥𝑝 + (
𝑝

2
)

2

+ 𝑦2 = 𝑥2 + 𝑥𝑝 + (
𝑝

2
)

2

 

və yaxud 

𝑦2 = 2𝑝𝑥                               (1) 

(1) tənliyinə parabolanın kanonik tənliyi deyilir. p 

kəmiyyətinə parabolanın parametri deyilir. Parabolanın 

formasını onun (1) tənliyinə əsasən müəyyən etmək olar. 

(1) tənliyindən aydındır ki, parabola əyrisi koordinat 

başlanğıcından keçir: O(0;0) nöqtəsinin koordinatları tənliyi 

ödəyir.  

𝑦2 ≥ 0 

və  

2p>0 

olduğundan (1) tənliyinə görə x≥0, yəni parabola əyrisi 

koordinat oxunun sağ tərəfində yerləşir. 

M(x;y) nöqtəsi parabolanın üzərində yerləşirsə, onda absis 

oxuna nəzərən onunla simmetrik olan M(x;-y) nöqtəsi də 

parabolanın üzərində yerləşər. Bi göstərir ki, parabola əyrisi 

absis oxuna nəzərən simmetrikdir. 

(1) tənliyinə görə  

𝑦 = ±√2𝑝𝑥 

olduğundan x arqumenti qeyri-məhdud artdıqca |𝑦| kəmiyyəti 

də qeyri-məhdud artar. Deyilənlərə əsasən parabola əyrisi 

qurulur (Şək. 169). Dediyimiz kimi (1) parabola əyrisinin bir 
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simmetriya oxu vardır. O nöqtəsi onun təpə nöqtəsi, Ox oxu isə 

fokal oxu adlanır. 

(1) parabolası ilə ordinat oxuna nəzərən simmetrik olan 

 
Şək. 170 

və absis oxunun mənfi tərəfinə yönəlmiş parabola 

𝑦2 = −2𝑝𝑥 

tənliyi ilə təyin olunar (Şək. 170). 

𝑦2 = 2𝑝𝑥 

və 

𝑦2 = −2𝑝𝑥 

tənlikləri ilə təyin olunan parabola əyrilərinin simmetriya oxu 

ordinat oxudur və onlar absis oxuna nəzərən simmetrik 

yerləşmişdir. 
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XI Fəsil 

PROYEKSİYALAMA 

§1. Proyeksiyalama haqqında ümumi məlumat 

 

Dövlət standartlarının qaydalarına müvafiq olaraq 

cisimlərin çertyojda təsvirini düzbucaqlı proyeksiyalama üsulu 

(metodu) ilə çəkirlər. Cismin proyeksiyasının qurulma prosesini 

proyeksiyalama adlandırırlar. Proyeksiyaların alınmasını 

aydınlaşdırmaq üçün belə bir misala baxaq. 

Fəzada istənilən A nöqtəsi və hər hansı H müstəvisi 

götürək (Şək. 171) A nöqtəsindən düz xətti elə keçirək ki, həm 

 

 
 

Şək. 171 

də H müstəvisini А  nöqtəsində kəssin. Onda Аnöqtəsi A 

nöqtəsinin proyeksiyası olacaqdır. Proyeksiyanın alındığı 

müstəviyə proyeksiya müstəvisi deyilir. 𝐴𝐴1 düz xəttinə 

proyeksiyalayıcı şüa deyilir. Onun köməyi ilə A nöqtəsi H 

müstəvisinə proyeksiyalanır. Göstərilən üsul ilə istənilən fəza 

fiqurunun bütün nöqtələrinin proyeksiyaları qurula bilər. 

Deməli, hər hansı fiqurun müstəvi üzərində proyeksiyasını 

qurmaq üçün bu fiqurun nöqtələrindən müstəvi ilə kəsişənə 
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qədər proyeksiyalayıcı xəyali şüalar keçirmək lazımdır. Fiqurun 

bütün nöqtələrinin proyeksiyaları vürilmiş fiqurun 

proyeksiyasını əmələ gətirir. Hər hansı həndəsi fiqurun, 

məsələn, üçbucağın proyeksiyasının alınmasına baxaq (Şək. 

172). 

 
Şək. 172 

Cismin üzərində götürdüyümüz nöqtələri böyük hərflərlə, 

onların proyeksiyalarını isə şərti hərflərlə işarə edirlər. A 

nöqtəsinin verilmiş H müstəvisi üzərinə proyeksiyası А  nöqtəsi 

olacaq, bu nöqtə 𝐴𝐴1 proyeksiyalayıcı şüasının proyeksiya 

müstəvisi ilə kəsişmə nöqtəsidir. B və C nöqtələrinin 

proyeksiyaları 𝐵/ və 𝐶/ nöqtələri olacaqdır.  

Müstəvi üzərində А , 𝐵/ və 𝐶/ nöqtələrini düz xətt 

parçaları ilə birləşdirsək 𝐴/𝐵/𝐶/ fiqurunu alarıq ki, bu da 

verilmiş ABC fiqurunun proyeksiyasıdır. 
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Cisimlərin kölgələrini nəzərdən keçirməklə proyeksiya 

haqqında təsəvvür almaq olar. Məsələn, prizmanın məftildən 

hazırlanmış modelini götürək (Şək. 173). 

 

 
Şək. 173 

Fərz edək ki, bu modeli Günəş şüaları işıqlandıranda 

divara kölgə salır. Bu üsulla alınmış kölgəni verilmiş cismin 

proyeksiyası kimi qəbul etmək olar. 

“Proyeksiya” latın sözüdür. Azərbaycan dilinə bu söz 

“qabağa atmaq” kimi tərcümə edilir. 

Həndəsədən məlum olan bir sıra faktları xatırlayaq. 

Məlumdur ki, iki paralel düz xətdən bir müstəvi keçirmək 

olar. 

Müstəviyə bir nöqtədən ancaq bir perpendikulyar düz xətt 

endirmək olar. 

Teorem 1. Bir müstəviyə perpendikulyar olan iki düz xətt 

paraleldir. 
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İsbatı: Verilmiş düz xətlər paraleldirsə, deməli onlar bir 

müstəvi üzərindədir. Şəkil 174-yə əsasən AB parçasının orta 

nöqtəsi M-dir.  

𝑙1 ⊥ 𝛼 

və  

  

𝑙2 ⊥ 𝛼 

olduğundan, həmin düz xətlər F müstəvisi üzərindədir. AB və 

PQ parçaları düz bucaq altında kəsişir. Deməli PQ F (M 

nöqtəsində)-dir. A və B nöqtələri 𝛼 müstəvisi üzərindədir. PQ 

parşası da 𝛼 müstəvisi üzərindədir. AB və PQ düz bucaq altında 

M nöqtəsində kəsişir. Deməli,  

F PQ.  

𝑙1 ⊥ 𝛼 

və 

𝑙2 ⊥ 𝛼 

olduğundan,  

𝑙1 ⊥ AB 

F 

P 

M B A 

𝑙1 

 

𝑙2 

Şək. 174 

Q 
𝛼 
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və  

𝑙2 ⊥ AB. 

Deməli, 𝑙1, 𝑙2 , AB – bir düz xətt üzərindədir. Buradan alırıq:  

𝑙1  ∥  𝑙2 

Torem 2. Müstəvi xaricindəki bir nöqtədən müstəviyə 

perpendikulyar olan yeganə müstəvi keçirmək olar. 

Teorem 3. Verilmiş nöqtədən verilmiş müstəviyə 

perpendikulyar olan yeganə düz xətt keçirmək olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, verilmiş nöqtə düz xəttə və ya 

müstəviyə aid ola da bilər, olmaya da bilər. 

Tərif. Müstəvi xaricindəki nöqtədən müstəviyə qədər 

məsafə, həmin nöqtədən keçən və müstəviyə perpendikulyar 

olan parçanın uzunluğuna deyilir. 

Teorem 4. Müstəvi xaricindəki nöqtəni müstəvi ilə 

birləşdirən ən qısa parçaya, müstəviyə perpendikulyar parça 

deyilir. 

Tərif Müstəvi xaricindəki nöqtədən endirilən 

perpendikulyarın oturacağına nöqtənin müstəvi üzərində 

proyeksiyası deyilir. 

Məsələn şəkil 175-də P nöqtəsinin proyeksiyası П -ə 

bərabərdir və belə yazılır:  

P=П  
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P nöqtəsi E müstəvisi üzərindədirsə, onda öz proyeksiyası 

ilə üst-üstə düşür. 

Tərif Düz xəttin müstəvi üzərində proyeksiyası, bu düz 

xəttin nöqtələrinin müstəvi üzərindəki proyeksiyasına deyilir 

(Şək. 176) 

Xüsusi halda düz xətt müstəviyə perpendikulyar olarsa, 

onda həmin düz xəttin proyeksiyası – onun müstəvi ilə kəsişmə 

nöqtəsinə deyilir. 

Tərifdən alınır ki, düz xətt müstəviyə perpendikulyar 

deyilsə, onda bütün hallarda onun müstəvi üzərində proyeksiyası 

P 

 

Şək. 175 

B 

 

Şək. 176 

A 
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düz xətdir. Bu təklifi yuxarıdakı teorem əsasında isbat etmək 

olar. 

Ümumiyyətlə, parçanın proyeksiyası parçadır, üçbucağın 

proyeksiyası üçbucaqdır (xüsusi halda parça ola bilər.) 

 

Çalışmalar 

1. Nöqtənin proyeksiyası həmişə nöqtədirmi? 

2. Parçanın proyeksiyası həmişə parçadırmı? 

3. Bucağın proyeksiyası bucaq; şüa; parça ola bilərmi? 

4. İti bucağın proyeksiyası kor bucaq ola bilərmi? 

5. Düz bucağın proyeksiyası həmişə düz bucaq ola 

bilərmi? 

6. Parçanın proyeksiyası özündən uzun; özündən qısa ola 

bilərmi? 

7. İki kəsişən düz xəttin proyeksiyaları paralel düz xətt 

ola bilərmi? 

8. İki çarpaz düz xəttin proyeksiyaları paralel düz xətlər 

ola bilərmi? 

9. İki çarpaz düz xəttin proyeksiyaları kəsişən düz xətlər 

ola bilərmi? 

10.  İki paralel düz xəttin proyeksiyaları həmişə paralel ola 

bilərmi? 

 

§2. Mərkəzi və paralel proyeksiyalama 

 

Cismin proyeksiyasını qurmaq üçün istifadə olunan 

proyeksiyalayıcı şüalar bir nöqtədən çıxırsa, buna mərkəzi 

proyeksiyalama deyilir (Şək. 177). Şüaların çıxdığı nöqtə 

proyeksiyalama mərkəzi, bu halda alınmış proyeksiya mərkəzi 

proyeksiya adlanır. 
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Şək. 177 

Mərkəzi proyeksiyaya çox vaxt proyektiv proyeksiya 

deyilir. Fotoşəkillər, kinokadrlar, elektrik lampasının düçən 

şüalarından cismin saldığı kölgələr və s. mərkəzi proyeksiyaya 

misaldır. Naturadan şəkil çəkəndə mərkəzi proyeksiyadan 

istifadə edirlər. 

Proyeksiyalayıcı şüalar bir-birinə paralel olarsa (Şək. 178) 

buna paralel proyeksiyalama, alınan proyeksiyaya isə paralel 

proyeksiya deyilir. Günəş şüaları düşdükdə cisimlərin saldığı 

kölgələri şərti olaraq rapalel proyeksiyalara misal göstərmək 

olar (Şək. 173). 

Paralel proyeksiyalamada bütün şüalar proyeksiya 

müstəvisinə eyni bucaq altında düşür. Həmin bucaq (Şək.178) 

istənilən iti bucaq olarsa, belə proyeksiyalamaya çəpbucaqlı 

proyeksiyalama deyilir. 
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Şək. 178 

Proyeksiyalayıcı şüalar proyeksiya müstəvisinə 

perpendikulyar olan halda (Şək. 179), yəni onunla 090 -li bucaq 

əmələ gətirdikdə, belə proyeksiyalamaya düzbucaqlı 

proyeksiyalama, bu vaxt alınan proyeksiyaya düzbucaqlı 

proyeksiya deyilir. 

 
Şək. 179 
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Cavablar 

 

№ 
I 

 F
əs

il
 

II
  

F
əs

il
 

II
I 

 F
əs

il
 

IV
  

F
əs

il
 

V
  

F
əs

il
 

V
I 

 F
əs

il
 

V
II

 F
əs

il
 

1 E B A A C D D 

2 D E C C E E D 

3 A A D D A B B 

4 C D A B A E A 

5 D E B D A A C 

6 B E D C C D A 

7 D E D C B C B 

8 D C C D C C D 

9 B C D D C E B 

10 C C C B C C B 

11 A B A C B B B 

12 A D B A E B B 

13 A D A B B C C 

14 A A A B A D E 

15 B C B B E B A 

16 B A A A B D C 

17 D A C C A B C 

18 C A E A C B E 

19 B D C C B C C 

20 D C A B A A C 

21 D A C C B E E 

IX fəsil 
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1.𝐴/(−5 ; 2  ), 𝐵/( 2;  1 ), 𝐶/(−2 ; −3 );  2. x= - 8, y=4;  

3. x= - 5, y=4; 4. 4 : 3; 5. 2; 6. 15 : 7; 7. (4; -2); 8. (4; -3);                  

9. (4; -1) 
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