
VII

Tina Bekauri
Avtandil Saqinaşvili

Qiorqi Bekauri

Riyaziyyat

Hissə

R
IYA

Z
IY

YAT 
 

T.B
E

K
A

U
R

I  
A

.SA
Q

IN
A
ŞV

IL
I         Q

.B
E

K
A

U
R

I
“Şagirdlərin dərsliklərlə təmin edilməsi 

proqramı” çərçivəsində maliyyələşdirilib.

Şagird kitabları

Hissə 1 Hissə 2

Tina Bekauri
Avtandil Saqina vili

Qiorqi Bekauri

Riyaziyyat

Hiss

1

Tina Bekauri
Avtandil Saqina vili

Qiorqi Bekauri

Riyaziyyat

Hiss

2



www.mat.ge

Əlaqə məlumatı

Bu dərsliyin satış faktı aşkar edildiyi təqdirdə, xahiş edirik, 
qaynar xətlə əlaqə saxlayasınız:

(+995 32) 2 200 220



Tina Bekauri

Avtandil Saqinaşvili

Qiorqi Bekauri

Riyaziyyat 7
I hissə

VII siniflər üçün dərslik

2020

Qrif, Gürcüstanın Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyi tərəfindən 
2019-cu ildə verilmişdir.



Tina Bekauri, Avtandil Saqinaşvili, Qiorqi Bekauri

Riyaziyyat 7

I hissə

VII siniflər üçün dərslik

Redaktor: Avtandil Saqinaşvili

Üz qabığının dizayneri: İvane Saqinaşvili

Dizayn və tərtib: Aleksi Kaxniaşvili

Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Raida Dərziyeva

© Bütün hüquqlar qorunmuşdur
Tina Bekauri, Avtandil Saqinaşvili, Qiorqi Bekauri



      5

Dərslikdə istifadə olunmuş şərti işarələr və rubrikalar ...........................................................6

Fəsil 1. Müsbət və mənfi ədədlər...............................................................................................8
1.1. Çoxluq ................................................................................................................................9
1.2. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi ............................................................................. 16
1.3. Müsbət və mənfi ədədlər ................................................................................................ 21
1.4. Ədəd oxu ......................................................................................................................... 25
1.5. Əks ədədlər. Ədədlərin müqayisəsi ............................................................................... 28
1.6. Ədədin modulu ............................................................................................................... 33
1.7. Ədədlərin toplanması ..................................................................................................... 36
1.8. Ədədlərin çıxılması ........................................................................................................ 42
1.9. Ədədlərin vurulması və bölünməsi ............................................................................... 47
1.10. Ədədi ifadənin qiymətinin tapılması ........................................................................... 52
1.11. Kalkulyator ................................................................................................................... 56

I F təkrarı 60
Test N1  .............................................................................................................................. 65

Fəsil 2. Çoxbucaqlılar .............................................................................................................. 68
2.1. Həndəsi fiqurlar ............................................................................................................. 69
2.2. Şüa, parça, sınıq xətt ...................................................................................................... 74
2.3. Qonşu və qarşılıqlı bucaqlar .......................................................................................... 80
2.4. Çoxbucaqlı ...................................................................................................................... 84
2.5. Üçbucaq .......................................................................................................................... 88
2.6. Qurma məsələləri ........................................................................................................... 92
2.7. Paralel xətlərin xassələri ................................................................................................ 97
2.8. Üçbucağın bucaqlarının xassələri .................................................................................. 99
2.9. Bərabəryanlı üçbucaq ................................................................................................... 103
2.10. Üçbucaqların bərabərliyi. Üçbucaqların bərabərliyinin birinci əlaməti .................. 108
2.11. Üçbucaqların bərabərliyinin ikinci əlaməti ................................................................111
2.12. Üçbucaqların bərabərliyinin üçüncü əlaməti .............................................................114
2.13. Düzbucaqlı üçbucağın bərabərlik əlamətləri .............................................................117
2.14. Üçbucaqların qurulması ............................................................................................. 121
2.15. Çevrənin vətəri və toxunanı ....................................................................................... 126
2.16. Praktiki məsələlər ...........................................................................................130

II fəslin təkrarı........................................................................................................................ 134
Test N2  ............................................................................................................................ 140

Cavablar  ............................................................................................................................ 146
Terminlərin izahlı lüğəti ...................................................................................................... 149
Riyazi terminlərin axtarışı  .................................................................................................. 151

Mündəricat



6  

Dərslikdə istifadə olunmuş şərti işarələr və rubrikalar

Şərti işarələr

	 _	Paraqrafın mövzusu ilə bağlı standart tapşırıqlar

	 _	Paraqrafın mövzusu ilə bağlı qeyri-standart (yüksək koqnik səviyyəli) tapşırıqlar

	 _	Keçilən materiyalı təkrar etmək üçün tapşırıqlar

	 _		İnformasiya-komunikasiya texnologiyaları vasitələrindən istifadə etməklə yerinə 
yetirilən tapşırıqlar

Rubrikalar

Bu maraqlıdır! – Tarixi və elmi məzmuna malik məlumat

Ola bilərmi? 

Cəht et, görək!

Qrup işi

Cütlüklərlə iş

Tədqiqat xarakterli tapşırıqlar

Sinifdə qruplar və ya cütlər tərəfindən yerinə yetirilən 
tapşırıqlar
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Sayların yazılış qaydaları

Sayların hallanması

Adlıq bir doqquz ikidə bir

Yiyəlik birin doqquzun ikidə birin

Yönlük birə doqquza ikidə birə

Təsirlik biri doqquzu ikidə biri

Yerlik birdə doqquzda ikidə birdə

Çıxışlıq birdən doqquzdan ikidə birdən

Miqdar sayları
Dilimizdə quruluşca sadə olan cəmi 23 müəyyən miqdar sayı var:

bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yeddi, səkkiz, doqquz, on, iyirmi, otuz, qırx, əlli, altmış, yetmiş, səksən, 
doxsan, yüz, min, milyon, milyard, trilyon.

Mürəkkəb müəyyən miqdar sayları bu 23 sayın əsasında yaranır.
Müəyyən miqdar sayları həm rəqəmlə, həm də hərflərlə yazılır. Məsələn: 8 (səkkiz), 22 (iyirmi iki) 
və s.

Sıra sayları
Sıra sayları üç cür yazılır:

•	 Sözlə: birinci, altıncı, on beşinci və s.
•	 Ərəb rəqəmləri və -ıncı4 şəkilçisinin ixtisar forması olan –cı4 şəkilçisi ilə: 6-cı, 

1-ci, 4-cü, 35-ci və s. Sıra saylarını ərəb rəqəmləri ilə yazıb, onlardan sonra nöqtə 
və ya yarımmötərizə (nöqtəsiz) işarəsi qoymaqla da göstərmək olar. Bu halda -cı4 
şəkilçisindən istifadə edilmir. Məsələn: 1), 1. və s.

•	 Roma rəqəmləri ilə: XX əsr, IX sinif, VI fəsil və s. Roma rəqəmlərindən sonra heç bir 
şəkilçi işlədilmir və defis işarəsi də qoyulmur. 
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Fəsil 1.  Müsbət və mənfi ədədlər
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Mkvinvartsveri

Bu fəsildə öyrənəcəksən:
	Çoxluq və alt çoxluq anlayışlarını, çoxluqların 

birləşməsini və kəsişməsini;
	Mənfi ədədləri və ədəd oxunda ədədlərin düzülüşünü;
	Ədədin modulunu və ədədlərin müqayisəsini;
	Mənfi və müsbət ədədlər üzərində hesab əməlləriniıı
	Ədədi ifadənin qiymətini hesablamaq üçün hesab; 

əməllərinin xassələrini və kalkulyatordan istifadə 
etməyi.

Bu fəsli öyrənikdən sonra bacaracaqsan:
	Çoxluqlar arasındakı münasibətləri, birləşməsini və 

kəsişməsini diaqram şəklində təsvir etməyi;
	Məişət vəziyyətini təsvir etmək üçün mənfi 

ədədlərdən istifadə etməyi;
	Ədədləri müqayisə etmək üçün ədəd oxundan və 

ədədin modulundan istifadə etməyi;
	Mənfi və müsbət ədədlər üzərində hesab əməllərindən 

istifadə etməyi;
	 Hesablamanı asanlaşdırmaq məqsədilə hesab 

əməllərinin xassələrindən və kalkulyatordan istifadə 
etməyi;

	Mənfi və müsbət ədədlərdən istifadə etməklə maraqlı 
məsələlər həll etməyi. 

“Düşünürəmsə, deməli 
yaşayıram”

Rene Dekart
1596-1650

İlk dəfə mənfi və müsbət 
ədədləri ədəd oxu üzərində 
fransız filosofu və riyaziyyatçısı 
Rene Dekart göstərmişdir.

Layihə

“Siniflə birgə ekskursiya”

1. Ekskusiyanın marşrutunu düşün;

2. Hansı muzey və tarixi abidələri 

ziyarət edəcəyinizi sadala;

3. Büdcəni hesabla;

  Nəzərə al: 

 a) yol xərcini;

 b) qida xərclərini;

 c) muzeyə daxil olmaq 
üçün biletin dəyərini.

4. Planlaşdırdığın ekskursiyanın 
hər bir sinif yoldaşına nə qədər 
məbləğə başa gələcəyini hesabla.

5. Təqdimat üçün layihə hazırla.



1.1. Çoxluq

1. Çoxluq və alt çoxluq anlayışları ilə tanış olaq.
2. Onları diaqramla təsvir etməyi bacaraq.

Məqsəd

Çoxluğa daxil olan obyektlərə çoxluğun elementləri deyilir. Natural ədədlər çoxluğunun ele-
mentləri: 1, 2, 3 və s.  9 ədədi natural ədədlər çoxluğunun elementidir, 2,5 isə natural ədədlər 
çoxluğunun elementi deyil. 

Çoxluğu qeyd etmək üçün fiqurlu mötərizədən istifadə olunur. Məsələn, a, b, c və d elementlərindən 
ibarət olan çoxluğu belə yaza bilərik: {a, b, c, d}. Natural ədədlər çoxluğu belə yazılacaq: {1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9}. Bununla belə, qeyd etməliyik ki, sıralanmada elementlərin ardıcıllığının əhəmiyyəti 
yoxdur. Məs, {a, i}və {i, a}eyni bir çoxluqlardır.

Sonlu sayda elementi olan çoxluğu sıra şəklində təsvir edə bilərik və belə çoxluğa sonlu çox-
luqlar deyilir. 

Sonsuz çoxluqları təsvir etmək üçün həmin çoxluğun hər bir elementində olan və başqa birində 
olmayan xassələr qeyd olunur. Məsələn, 5-ə bölünən tək ədədlər çoxluğu elementləri: 5, 15, 25, 35, 
45 ... olan sonsuz çoxluqdur. 

Hər hansı bir elementin bu çoxluğa daxil olub-olmadığı məlumdursa, çoxluq 
müəyyən edilmişdir.

Çoxluqları bir qayda olaraq böyük latın hərfl əri ilə A, B, C, ... , çoxluqların elementlərini isə  - 
kiçik latın hərfl əri ilə a, b, c qeyd edirlər. x-in A çoxluğunun elementi olmasını bu cür qeyd edirlər: 
x∈A və belə oxunur: “x, A-ya daxildir”. y∉B yazılışı belə oxunur: “y, B-yə daxil deyil” və y, B 
çoxluğunun elementi deyil kimi oxunur. 

Çox vaxt bizim müzakirə mövzumuz bir obyekt deyil, onların müvafiq qrupu, toplusu, birliyidir. Məsələn, biz 
müzakirə edə bilərik:

Müxtəlif birliyi, qrupu və ya toplunu qeyd etmək üçün riyaziyyatda bir termindən – çoxluqdan istifadə ol-
unur. Riyazi anlayış kimi çoxluq barədə düzgün təsəvvürü konkret misallar üzərində və çoxluqların ümumi 
xassələrini izah etməklə yarada bilərik.  Məsələn müzakirə mövzusu ola bilər:

 Bir rəsm əsərindən deyil, əsərlər kolleksiyasından;
 Bir futbolçudan deyil, futbol komandasından;
 Müstəvinin bir nöqtəsindən deyil, parça kimi nöqtələr birliyindən.

 Milli kitabxananın rəflərində saxlanan kitablar çoxluğu; 
 Sinif otağının partalar çoxluğu;
 Natural ədədlər çoxluğu; 
 Verilmiş üçbucağın nöqtələr çoxluğu;
 Dördbucaqlılar çoxluğu və s.
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3-ün bölünəni olan cüt natural ədədlər çoxluğuna baxaq. Bu çoxluğu A ilə işarə edək. A çoxluğu 
sonsuzdur, onun elementləri: 6, 12, 18, 24 ... . B ilə 6-nın bölünəni olan natural ədədlər çoxluğuna 
baxaq. B çoxluğunun elementləri: 6, 12, 18, 24 ... . Gördüyümüz kimi A və B çoxluqları eyni bir 
elementlərdən ibarətdir. Belə halda deyirik ki, A çoxluğu B çoxluğuna bərabərdir və yazırıq: A=B.

Eyni bir elementlərdən ibarət olan çoxluqlara bərabər çoxluqlar deyilir.

Tutaq ki, A hər hansı məktəbin yeddinci sinif şagirdləri çoxluğudur, B isə - həmin məktəbin 
şagirdləri çoxluğudur. Aydındır ki, hər bir yeddinci sinif şagirdi həm də həmin məktəbin şagirdidir. 
Ona görə A çoxluğu B çoxluğunun bir hissəsidir, yəni B-nin alt çoxluğudur. 

A çoxluğunun hər bir elementi B çoxluğuna da daxildirsə, onda A çoxluğu B 
çoxluğunun alt çoxluğudur.

A çoxluğunun B çoxluğunun alt çoxluğu olması bu cür yazılır: A⊂B. 

Çoxluqlar arasındakı münasibətləri əyani şəkildə göstərmək üçün Ven diaqramından istifadə 
edirlər.

Məsələn, A⊂B münasibəti Ven diaqramı ilə şəkildəki kimi təsvir 
olunacaq. Şəkildə A çoxluğunun elementlərinə kiçik dairənin nöqtələri, 
B çoluğunun elementlərinə isə - böyük (əhatə edən) dairənin nöqtələri 
uyğun gəlir.    

B

A

Hər bir A çoxluğu özünün alt çoxluğudur. 

Heç bir elementi olmayan çoxluğa boş çoxluq deyilir. Boş çoxluğa nümunə olaraq 2-nin bölünəni 
olan tək ədədlər çoxluğu, Ayda yaşayan insanlar çoxluğu və s. göstərmək olar. Boş çoxluq ∅ ilə 
işarə olunur. Boş çoxluq istənilən çoxluğun alt çoxluğu ola bilər. 

Sonlu A çoxluğu üçün n(A) ilə A çoxluğunun elementlərinin sayını qeyd edirlər. Məsələn, əgər 
A= {a, b, c} olarsa, n(A)=3 olar, A= {a, b, c, 5, 7}olarsa, onda n(A)=5. Aydındır ki, n(∅)=0. 

Hər bir element çoxluğa bir dəfə daxil olur. Məsələn, 18-i sadə vuruqlara ayırarkən iştirak edən 
sadə vuruqlar çoxluğu: {2,3,3}deyil, {2,3} olacaq. 

Suallara cavab ver:

1.  42 ədədi 7-nin bölünəni ikirəqəmli natural ədədlər çoxluğunun elementidirmi? Bu çoxluğa 
7, 54 ədədləri daxildirmi?

2. x∈E yazılışı necə oxunur və nə deməkdir? c∉F?
3. Sonlu çoxluqlar necə çoxluqlara deyilir?
4. Bərabər çoxluqlar necə çoxluqlara deyilir?
5. Çoxluğun alt çoxluğu necə izah olunur?
6. D⊂E yazılışı necə oxunur və nə deməkdir?
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Çalışmalar

1   a) Gürcüstanın şəhərləri çoxluğunun bir neçə elementini sadala;
 b) Dənizsahili şəhərləri çoxluğunun bir neçə elementini sadala;
 c)  Gürcüstanın şəhərləri çoxluğuna aid olan, ancaq 

dənizsahili şəhərləri çoxluğuna aid olmayan 
şəhərini adlandır;

 ç)  Dənizsahili şəhərlər çoxluğuna aid olan, ancaq 
Gürcüstanın şəhərlər çoxluğuna aid olmayan 
elementi adlandır.

2  S = {a, b, c, დ, ე, 2, 5, 3, 1, 0} çoxluğuna baxaq.
 a) S çoxluğunda neçə element var?

 b) S çoxluğuna daxil olan latın hərfləri çoxluğunu yaz. Bu çoxluqda neçə element var?

 c) S çoxluğunun elementlərindən neçəsi gürcü əlifbasının hərfidir?

 ç) S çoxluğunun elementlərindən neçəsi natural ədəd deyil?

 d) Latın hərfləri S çoxluğunun elementlərinin ümumi sayının hansı hissəsidir? Natural 
ədədlər?

3  İyirmidən kiçik sadə ədədlər çoxluğunun bütün elementlərini sadala. Bu çoxluqda neçə ele-
ment var? Bu çoxluğun elementlərini sıra ilə yaz.

4  Avropa dövlətləri çoxluğunun bir neçə elementini sadala. Bu çoxluğa Almaniya daxildirmi? 
Braziliya? İspaniya? Çin?

5  Tutaq ki, F ixtisar olunmayan düzgün kəsrlər çoxluğudur. 
•  Bu çoxluq sonludurmu? 
•  Aşağıda verilənlərdən hansı doğrudur? 

 a) 

Tavi 1 • dadebiTi da uaryofiTi ricxvebi   11

savarjiSoebi

1  a) daasaxele saqarTvelos qalaqebis simravlis ramdenime elementi;
 b)  daasaxele zRvispira qalaqebis simravlis 

ramdenime elementi;
 g)  daasaxele qalaqi, romelic ekuTvnis saqar

Tvelos qalaqebis simravles, magram ar 

ekuTvnis zRvispira qalaqebis simravles;
 d)  daasaxele elementi, romelic ekuTvnis 

zRvispira qalaqebis simravles da ar 

ekuTvnis saqarTvelos qalaqebis simrav

les. 

2  ganvixiloT S = {a, b, g, d, e, 2, 5, 3, 1, 0} simravle. 

 a) ramdeni elementia S simravleSi? 

 b)  Cawere S simravleSi Semavali laTinuri asoebis simravle. ramdeni 

ele mentia am simravleSi? 

 g) S simravlis elementebidan ramdenia qarTuli anbanis aso?

 d) S simravlis elementebidan ramdeni ar aris naturaluri ricxvi?

 e)  S simravlis elementebis saerTo raodenobis ra nawilia laTinuri 

asoebi? naturaluri ricxvebi?

3  daasaxele ocze naklebi martivi ricxvebis simravlis yvela elementi. 

ramdeni elementia am simravleSi? Cawere es simravle elementebis Camo

naTvalis saxiT.

4  daasaxele evropis saxelmwifoTa simravlis ramdenime elementi. ekuT vnis 

Tu ara am simravles germania? brazilia? espaneTi? CineTi?

5  vTqvaT, F aris ukveci wesieri wiladebis simravle. 

•  sasrulia Tu ara es simravle? 

•  qvemoT mocemuli Canawerebidan romelia marTebuli? 

 a) F2
1
! ; b) F5

2
z ; g) F3

5
d ; d) F24

3
d .

6  vTqvaT, A qarTuli xmovani asoebis simravlea. qvemoT mocemuli Canawere

bidan romlebia marTebuli? 

 a) b ∈ A; b) u ∈ A; g) d ∉ A; d) u ∈ A.

7  qvemoT CamoTvlilTagan romeli simravleebia sasruli? usasrulo? 

 a) orniSna naturaluri ricxvebis simravle;
 b) kenti naturaluri ricxvebis simravle;
 g) 100is gamyofebis simravle;
 d) 3is jeradi naturaluri ricxvebis simravle;
 e) mocemuli monakveTis wertilTa simravle;
 v) mocemuli samkuTxedis wveroebis simravle.

 b) 
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asoebi? naturaluri ricxvebi?

3  daasaxele ocze naklebi martivi ricxvebis simravlis yvela elementi. 

ramdeni elementia am simravleSi? Cawere es simravle elementebis Camo

naTvalis saxiT.

4  daasaxele evropis saxelmwifoTa simravlis ramdenime elementi. ekuT vnis 

Tu ara am simravles germania? brazilia? espaneTi? CineTi?

5  vTqvaT, F aris ukveci wesieri wiladebis simravle. 

•  sasrulia Tu ara es simravle? 

•  qvemoT mocemuli Canawerebidan romelia marTebuli? 

 a) F2
1
! ; b) F5

2
z ; g) F3

5
d ; d) F24

3
d .

6  vTqvaT, A qarTuli xmovani asoebis simravlea. qvemoT mocemuli Canawere

bidan romlebia marTebuli? 

 a) b ∈ A; b) u ∈ A; g) d ∉ A; d) u ∈ A.

7  qvemoT CamoTvlilTagan romeli simravleebia sasruli? usasrulo? 

 a) orniSna naturaluri ricxvebis simravle;
 b) kenti naturaluri ricxvebis simravle;
 g) 100is gamyofebis simravle;
 d) 3is jeradi naturaluri ricxvebis simravle;
 e) mocemuli monakveTis wertilTa simravle;
 v) mocemuli samkuTxedis wveroebis simravle.

 c)
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savarjiSoebi

1  a) daasaxele saqarTvelos qalaqebis simravlis ramdenime elementi;
 b)  daasaxele zRvispira qalaqebis simravlis 

ramdenime elementi;
 g)  daasaxele qalaqi, romelic ekuTvnis saqar

Tvelos qalaqebis simravles, magram ar 

ekuTvnis zRvispira qalaqebis simravles;
 d)  daasaxele elementi, romelic ekuTvnis 

zRvispira qalaqebis simravles da ar 

ekuTvnis saqarTvelos qalaqebis simrav

les. 

2  ganvixiloT S = {a, b, g, d, e, 2, 5, 3, 1, 0} simravle. 

 a) ramdeni elementia S simravleSi? 

 b)  Cawere S simravleSi Semavali laTinuri asoebis simravle. ramdeni 

ele mentia am simravleSi? 

 g) S simravlis elementebidan ramdenia qarTuli anbanis aso?

 d) S simravlis elementebidan ramdeni ar aris naturaluri ricxvi?

 e)  S simravlis elementebis saerTo raodenobis ra nawilia laTinuri 

asoebi? naturaluri ricxvebi?

3  daasaxele ocze naklebi martivi ricxvebis simravlis yvela elementi. 

ramdeni elementia am simravleSi? Cawere es simravle elementebis Camo

naTvalis saxiT.

4  daasaxele evropis saxelmwifoTa simravlis ramdenime elementi. ekuT vnis 

Tu ara am simravles germania? brazilia? espaneTi? CineTi?

5  vTqvaT, F aris ukveci wesieri wiladebis simravle. 

•  sasrulia Tu ara es simravle? 

•  qvemoT mocemuli Canawerebidan romelia marTebuli? 

 a) F2
1
! ; b) F5

2
z ; g) F3

5
d ; d) F24

3
d .

6  vTqvaT, A qarTuli xmovani asoebis simravlea. qvemoT mocemuli Canawere

bidan romlebia marTebuli? 

 a) b ∈ A; b) u ∈ A; g) d ∉ A; d) u ∈ A.

7  qvemoT CamoTvlilTagan romeli simravleebia sasruli? usasrulo? 

 a) orniSna naturaluri ricxvebis simravle;
 b) kenti naturaluri ricxvebis simravle;
 g) 100is gamyofebis simravle;
 d) 3is jeradi naturaluri ricxvebis simravle;
 e) mocemuli monakveTis wertilTa simravle;
 v) mocemuli samkuTxedis wveroebis simravle.

 ç) 

Tavi 1 • dadebiTi da uaryofiTi ricxvebi   11

savarjiSoebi

1  a) daasaxele saqarTvelos qalaqebis simravlis ramdenime elementi;
 b)  daasaxele zRvispira qalaqebis simravlis 

ramdenime elementi;
 g)  daasaxele qalaqi, romelic ekuTvnis saqar

Tvelos qalaqebis simravles, magram ar 

ekuTvnis zRvispira qalaqebis simravles;
 d)  daasaxele elementi, romelic ekuTvnis 

zRvispira qalaqebis simravles da ar 

ekuTvnis saqarTvelos qalaqebis simrav

les. 

2  ganvixiloT S = {a, b, g, d, e, 2, 5, 3, 1, 0} simravle. 

 a) ramdeni elementia S simravleSi? 

 b)  Cawere S simravleSi Semavali laTinuri asoebis simravle. ramdeni 

ele mentia am simravleSi? 

 g) S simravlis elementebidan ramdenia qarTuli anbanis aso?

 d) S simravlis elementebidan ramdeni ar aris naturaluri ricxvi?

 e)  S simravlis elementebis saerTo raodenobis ra nawilia laTinuri 

asoebi? naturaluri ricxvebi?

3  daasaxele ocze naklebi martivi ricxvebis simravlis yvela elementi. 

ramdeni elementia am simravleSi? Cawere es simravle elementebis Camo

naTvalis saxiT.

4  daasaxele evropis saxelmwifoTa simravlis ramdenime elementi. ekuT vnis 

Tu ara am simravles germania? brazilia? espaneTi? CineTi?

5  vTqvaT, F aris ukveci wesieri wiladebis simravle. 

•  sasrulia Tu ara es simravle? 

•  qvemoT mocemuli Canawerebidan romelia marTebuli? 

 a) F2
1
! ; b) F5

2
z ; g) F3

5
d ; d) F24

3
d .

6  vTqvaT, A qarTuli xmovani asoebis simravlea. qvemoT mocemuli Canawere

bidan romlebia marTebuli? 

 a) b ∈ A; b) u ∈ A; g) d ∉ A; d) u ∈ A.

7  qvemoT CamoTvlilTagan romeli simravleebia sasruli? usasrulo? 

 a) orniSna naturaluri ricxvebis simravle;
 b) kenti naturaluri ricxvebis simravle;
 g) 100is gamyofebis simravle;
 d) 3is jeradi naturaluri ricxvebis simravle;
 e) mocemuli monakveTis wertilTa simravle;
 v) mocemuli samkuTxedis wveroebis simravle.

6  Tutaq ki, A gürcü sait hərflər çoxluğudur. Aşağıda verilənlərdən hansı doğrudur? 

 a) b ∈ A; b) u ∈ A; c) d ∉	A; ç) u ∈ A.

7  Aşağıda verilən çoxluqlardan hansı sonludur? Sonsuzdur?
 a) İkirəqəmli natural ədədlər çoxluğu;

 b) Natural tək ədədlər çoxluğu;

 c) 100-ün bölənləri çoxluğu;

 ç) 3-ün bölünəni natural ədədlər çoxluğu;

 d) Verilmiş parçanın nöqtələr çoxluğu;

 e) Verilmiş üçbucağın təpələri çoxluğu. 
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8  Aşağıda verilən çoxluqlardan hansı sonludur? Sonsuzdur?
 a) Natural ədədlər çoxluğu;
 b) Natural cüt ədədlər çoxluğu;
 c) 1000-in bölənləri çoxluğu;
 ç) 10-a bölünən natural ədədlər çoxluğu;
 d) Verilmiş şüanın nöqtələri çoxluğu;
 e) Verilmiş dördbucaqlının təpələri çoxluğu.

9  9-un bölünəni olan natural ədədlər çoxluğunun bir neçə elementini sadala. Bu çoxluq son-
ludurmu?

10  Elementləri aşağıdakılar olan sonsuz çoxluqları sözlə ifadə et:
 a) 1, 3, 5, 7, ...  ;
 b) 1, 2, 3, 4, ... ;
 c) 1, 4, 9, 16, ...  ;
 ç) 10, 100, 1000, 10000, ...

11  Elementləri aşağıdakılar olan çoxluqları sözlə ifadə et:
 a) 2, 3, 5, 7, 11, 13  ...  ;
 b) 9, 18, 27, 36,  ... ;
 c)  a, b, g, d,  ... ;
 ç) a,  b,  c,  d,   ...

12  Dörd çoxluq verilmişdir:
 A={b, r, a, z, i},   B={b, z, a, r, i}
 C={a, z, r, i}  D={z, a, r, i}
 Aşağıda verilənlərdən hansı doğrudur?
 a) A = B; b) A = C; c) B ⊂	C; ç) D ⊂	A;
 d) b ∈	A; e) b ∉	B; ə) D = C; f) C	⊂	B.

13  A ={a, b, c, d, e} çoxluğunu müzakirə et və yaz:  
 a) A çoxluğunun saitlər alt çoxluğunu;
 b) A çoxluğunun samitlər alt çoxluğunu; 
 c) A çoxluğunun bir neçə elementli alt çoxluğunu; 
 ç) A çoxluğunun bir neçə dördelementli alt çoxluğunu.

14  A ={20, 3, 8
7 , 0, 4, 5, 8 3

1
} çoxluğundan yaz 

 a) Tam ədədlər alt çoxluğunu;
 b) Natural ədədlər alt çoxluğunu;
 c) 3-ün bölünəni ədədlərin alt çoxluğunu;
 ç) Bir neçə ikielementli alt çoxluğunu; 
 d) Bir neçə üçelementli alt çoxluğunu.

12      Fəsil 1. Çoxbucaqlılar 



15  Diaqrama əsasən aşağıda verilənlərdən hansının doğru olduğunu müəyyən et:

16  Tutaq ki, A məktəbin şagirdləri çoxluğudur, B məktəbin əlaçı şagirləri çoxluğudur. Verilmiş dia-
qramlardan hansı A və B çoxluqları arasındakı münasibəti ifadə edir?

17  Verilmiş diaqramlardan hansı A və B çoxluqları arasındakı münasibəti ifadə edir, əgər:

 1) A natural ədədlər çoxluğu, B isə cüt natural ədədlər çoxluğu olarsa;
 2) A cüt ədədlər çoxluğu, B isə tək ədədlər çoxluğu olarsa;
 3) A yeddinin bölünəni olan ədədlər çoxluğu, B isə tək ədədlər çoxluğu olarsa? 

 a)  b) c) ç)

18  n(A) nəyə bərabərdir, əgər A:
 a) Latın hərflərinin samit hərfləri çoxluğudursa? 
 b) 9-un bölünəni olan natural ədədlər çoxluğudursa?
 c) 100-ün bölənləri çoxluğudursa?
 ç) 30-un sadə vuruqları çoxluğudursa?

19  Tutaq ki, M düzbucaqlılar çoxluğu, K – kvadratlar çoxluğu, O isə - dördbucaqlılar çox-
luğudur. Aşağıda verilən diaqramlardan hansı M, K və O çoxluqları arasındakı münasi-
bətləri ifadə edir?

 a) b) c)

M
K

O

M K

O M

K
O

a) b) c) ç)

A A
A AB

B
BB

A
B ABA B A B

a)  A ⊂ B;         b) A ⊂ C;

c)  C ⊂ A;         ç) B ⊂ A.

C

A

B
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20  Tutaq ki, A 3-ün bölünəni olan natural ədədlər çoxluğu, B – 6-nın bölünəni olan natural 
ədədlər çoxluğu, C – isə 15-in bölünəni olan natural ədədlər çoxluğudur. Aşağıda verilən 
diaqramlardan hansı A, B və C çoxluqları arasındakı münasibəti ifadə edir?

 a) b) c)

21  Verilmiş diaqramda hansı çoxluqlar təsvir oluna bilər? 
 a) A – insanlar, B – məktəb şagirdləri, C – tələbələr;
 b) A – heyvanlar, B – şirlər, C – pələnglər;
 c) A - ədədlər, B – düzgün kəsrlər, C – natural ədədlər.
 ç) A - ədədlər, B - adi kəsrlər, C - natural ədədlər..

22  Tutaq ki, M – 2-nin bölünəni, F – 5-in bölünəni, K isə - 10-nun 
bölünəni ədədləri çoxluğudur. Bu ədədlər arasındakı münasibəti diaqram şəklində təsvir et.

23  Tutaq ki, A və B sonlu çoxluqlardır. Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?
 a) Əgər, n(A)=n(B) olarsa, A = B;
 b) Əgər, A=B olarsa, n(A) = n(B);
 c) Əgər, A ⊂ B olarsa, n(A) < n(B);
 ç) Əgər, A⊂ B olarsa, n(A) ≤ n(B).

24  Qarışıq ədəd şəklində yaz:

 a) 2
7 ; b)  9

11 ; c) 13
23 ; ç) 25

69 ;

 d) 16
17 ; e) 9

13 ; ə) 11
23 ; f) 

24
68 .

25  Kəsri ixtisar et:

 a) 14
7 ;  b) 16

8 ; c) 35
25 ; ç) 46

69 ;

 d) 54
18 ; e) 63

27 ; ə) 270
120 ; f) 25

155 .

26  1, 2, 3 ədədlərindən istifadə etməklə bütün mümkün düzgün və düzgün olmayan kəsrləri qur.

  

C

B
A

B
A

C

A

B 
C

A
B 

C
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27  Verilmiş kəsrin surətini 15-ə vurdular. Kəsrin məxrəcini neçəyə vurmaq lazımdır ki, verilmiş kəs-
dən 

 a) 5 dəfə böyük   b) 3 dəfə kiçik ədəd alınsın?

28  Ədədləri müqayisə et: 

 a) 2
1
 və 4

3 ; b) 10
3

 və  15
2 ; c) 16

9  və 11
9 ; ç) 1 2

1
 və 1 4

3 ; 

 d) 21
11

 və  14
3 ; e) 5

2
  və 40

13 ; ə) 69
113

 və 1307
800 ; f) 7 və 6

35 .

29  Eka, Tamuna və Natiya kitabxanaçıya kitabları yeniləşdirməkdə kömək etdilər. Eka kitab-

ların  8
1 -ni bərpa etdi, Tamuna – 16

5 -ni, Natiya isə – 8
3 -nü. Hansı qız daha çox kitab bər-

pa etdi?

30  Qiqi 20 məsələdən 15-ni düzgün yazdı, Nika isə 10 məsələdən yalnız 3-nü səhv həll etdi. 
Hansı şagirdin nəticəsi daha yaxşıdır?

31  Cədvəldə Qiorqinin üç fənndən məktəb yazılarının nəticələri verilmişdir:

Fənn Maksimum 
bal Yığılan bal

Gürcü dili 100 83

Kimya 50 42

Riyaziyyat 25 20

Qiorqi hansı fənni daha yaxşı bilir?

Qrup işi

1 n(A)-nı tap, əgər, A:
 a) 12-nin bölənləri çoxluğu olarsa;  

 b) 10-un bölünəni ikirəqəmli natural ədədlər çoxluğu olarsa; 
 c) 35-in sadə bölənləri çoxluğu olarsa.

2  n(A) – n(B)-nı hesabla, əgər:
  

 a) A üçrəqəmli natural ədədlər, B ikirəqəmli natural ədədlər çoxluğudursa;
 b) A yazılışında yalnız tək rəqəmlərdən istifadə olunmuş ikirəqəmli ədədlər çoxluğu, B 

yazılışında yalnız cüt rəqəmlərdən istifadə olunmuş ikirəqəmli ədədlər çoxluğudursa

3 Çevrə üzərində 5 qırmızı və 5 göy nöqtə qeyd olunub. A bir ucu qırmızı, digəri göy olan 
parçalar çoxluğu, B isə - ucu yalnız göy nöqtələr olan parçalar çoxluğudur. n(A) çoxdur 
yoxsa, n(B)? Nə qədər?
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Aşağıdakı ədədi çoxluqlara baxaq:

A={1, 2, 3, 4, 5}, B={4, 5, 6, 7}, C={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. 

Aydındır ki, A və B çoxluqları C çoxluğunun alt çoxluqlarıdır. Bununla belə, C çoxluğunun 
elementlərindən hər biri ya A-ya, ya B-yə ya da birlikdə hər ikisinə aiddir. Bu halda deyirlər ki, C 
çoxluğu A və B çoxluqlarının birləşməsidir və belə yazılır: C = A U B.

A və B çoxluqlarından heç olmasa birinə daxil olan elementlərdən təşkil  olunmuş çoxluğa A və B 
çoxluqlarının birləşməsi deyilir.

4 və 5 ədədləri həm A, həm də B çoxluğuna daxildir. Onlar A və B çoxluğunun ortaq 
elementlərindən ibarət olan çoxluq yaradırlar. 

Həm A, həm də B çoxluqlarının ortaq elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa A və B 
çoxluqlarının kəsişməsi deyilir.

A və B çoxluqlarının kəsişməsi A∩B kimi işarə olunur. Baxılan halda A ∩ B={4, 5}.
Aşağıda verilmiş diaqramlarda A və B çoxluqları dairələrlə təsvir edilib. Rənglənmiş hissələr bir 

halda onların birləşməsini, digər halda isə kəsişməsini göstərir.

                                                                                      

       

Misal 1. A və B çoxluqlarının birləşməsini və kəsişməsini Ven diaqramı ilə təsvir edək, əgər:

a) A = {1, 2, 3},  B = {5, 6, 7, 8};
b) A = {1, 2, 3, 8},  B = {2, 6, 7, 8, 9};
c) A = {1, 2, 3, 4, 5},  B = {2, 3, 5}.

1.2. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi

Məqsəd 1. Çoxluqlar üzərində əməlləri öyrənək;
2. Çoxluqların yazılışından müxtəlif vəziyyətləri təsvir etmək üçün istifadə 

etməyi bacaraq.

A

B

A

B

                                                                                                                                                                                                                                                                  

A+B=A A,B=A 

1  2  3
A A AB B B

5   6  7   8 1     3   2  8     6  7  9  1   4     2   3    5

A,B = {1, 2, 3, 6, 7, 8, 9},  

A+B = {2, 8}

A,B = {1, 2, 3, 5, 6, 7, 8},

A+B = 

A,B  = A,  

A+B  = B

a) b) c)
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Baxdığımız hər üç halda aşağıdakı bərabərlik yerinə yetirilir:

n(A,B) = n(A) + n(B) -n(A+B).
(Müstəqil yoxla)
Bu bərabərlik istənilən iki sonlu çoxluq üçün doğrudur.
Doğrudan da əgər A və B çoxluqlarının ortaq elementləri yoxdursa, onda
 n(A∩B)=0 və aydındır ki, n(AUB) = n(A) + n(B).

A və B çoxluqlarının ortaq elementləri varsa, onlar AUB birləşməsində yalnız bir dəfə  n(A) + 
n(B) cəmi isə iki dəfə iştirak edəcək. Ona görə n(AUB) hesablamaq üçün  n(A) + n(B) cəmindən 
ortaq elementlərin sayını (yəni n (A∩B)) çıxmaq lazımdır. 

Məsələ.

Qiya özünün 30 nəfər sinif yoldaşına iki sualdan ibarət sorğu kitabçası payladı:
1) İtin varmı?
2) Pişiyin varm?

Heyvanın növü İti var Pişiyi var Nə iti var, 
nə də pişiyi

Şagirdlərin sayı 18 15 10

Bu göstəricilərdən istifadə etməklə öyrənək:
a) Hər hansı bir heyvanı olan; b) Hər iki heyvanı olan şagirdlərin sayını

Həlli. Tutaq ki, A iti olan şagirlər çoxluğudur, B isə - pişiyi olan heyvanlar çoxluğudur.
a) AUB A və B çoxluqlarından heç olmasa birinə aid olan, hər hansı 

bir heyvanı olan şagirdlər çoxluğu olacaq. Bu çoxluğun elementləri 
sayı bütün sinif şagirdlərinin ümumi sayından heç bir heyvanı olmayan 
şagirdlərin çıxılmasına bərabər olacaq, yəni 30-10=20. 

b) A∩B çoxluğu həm A, həm də B çoxluğuna daxil olan şagirdlər 
çoxluğundan ibarətdir, yəni həm iti, həm də pişiyi olan şagirdlər 
çoxluğundan. Onların sayını hesablamaq üşün aşağıdakı bərabərlikdən 
istifadə edək:

n(A,B) = n(A) + n(B) -n(A+B).
Bu bərabərliyə müvafiq göstəriciləri daxil etsək, alarıq:

20 = 18 + 15 - n(A+B) .
Buradan isə, n (A∩B) = 13.
Cavab: 20 şagirdin heyvanlardan heç olmasa biri var, 13 şagirdin isə - hər ikisindən.
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Suallara cavab verin:

1. İki çoxluğun birləşməsi hansı elementlərdən ibarətdir?
2. İki çoxluğun kəsişməsi hansı elementlərdən ibarətdir?
3. Mətn məsələsinə əsasən neçə şagirdin yalnız iti var? Yalnız pişiyi?
4.  7 – elementli və 9 – elementli çoxluqların birləşməsindən ibarət çoxluğun elementləri ən 

çox nə qədər ola bilər? Kəsişməsindən?
5.  5 – elementli və 6 – elementli çoxluqların birləşməsindən ibarət çoxluğun elementləri ən 

az nə qədər ola bilər? Kəsişməsindən?

Çalışmalar

1  İki çoxluq verilir: A = {2, 4, 5, 13}, B = {3, 5, 6, 13, 7}. AUB və A∩B çoxluqlarını qur.

2  İki çoxluq verilir: A = {11, 25, 26, 27, 30}, B = {2, 24, 25, 26, 27}. AUB və A∩B çox-
luqlarını qur. Uyğun diaqramlar çək.

3  Cüt natural ədədlər və tək natural ədədlər çoxluğunun birləşməsi necə çoxluqdur? Kəsişmə-
si?

4  2-nin bölünəni olan ədədlər çoxluğunun və 3-ün bölünəni olan ədədlər çoxluğunun kəsişmə-
si necə çoxluqdur?

5  3-ün bölünəni olan ədədlər çoxluğunun və 5-in bölünəni olan ədədlər çoxluğunun kəsişməsi 
necə çoxluqdur?

6  3-ün bölünəni olan ədədlər çoxluğunun və 6-nın bölünəni olan ədədlər çoxluğunun 
birləşməsi necə çoxluqdur? Kəsişməsi? Uyğun diaqramlar çək. 

7  Cüt ədədlər çoxluğunun və sadə ədədlər çoxluğunun kəsişməsi neçə elementdən ibarətdir?

8  Sorğuya alınmış 100 tələbədən 70-i ingilis dilini, 80-i rus dilini bilir, 10-u isə heç bir dili 
bilmir. Neçə şagird iki dildən heç olmasa birini bilir? Hər iki dili neçə şagird bilir?

9  25 şagirddən 11- şahmat dərnəyinə, 15- riyaziyyat, 
7-si isə hər iki dərnəyə gedir. Neçə nəfər şagird nə 
şahmat, nə də riyaziyyat dərnəyinə getmir?

10  22 şagirddən 14-ü sarışın, 11-i isə mavi gözlüdür. 
Sinifdə maksimum neçə sarışın və mavi gözlü şagird 
ola bilər?
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11  24 şagirddən 14-ü qara saçlıdır, 13-ü isə qara gözlüdür. Sinifdə ən az neçə qara saçlı və qara 
gözlü şagird ola bilər?

12  Əgər:  a) FfE ; b) EfF ;  c) F=E  FUE və F∩E çoxluğu necə çoxluqdur?

13  İstənilən iki sonlu çoxluq üçün aşağıdakı bərabərliyin doğru olduğunu sübut et
n(A,B) ≤ n(A)+n(B)

14  Tutaq ki, M ilə yeddinci sinif oğlanları çoxluğu, F – ilə qızları çoxluğu, A – ilə əlaçı şagir-
dlər çoxluğu qeyd olunmuşdur. Necə çoxluqdur: 

 a) M,F ? b) A+M ? c) A+F ? ç) M+F ?

15  Əvvəlki məsələnin qeylərindən istifadə etməklə aşağıdakı yazılışların nə demək olduğunu 
izah et: 

 a) MfA ? b) AfM? c) FfA ? ç) AfF? d) A = F?

16  Qara rəngli toyuqlar çoxluğunu A hərfi ilə, ağ toyuqları B hərfi ilə, yumurta qoyan toyuqlar çox-
luğunu – C hərfi ilə qeyd edək. f, ,, + simvollarından istifadə etməklə aşağıdakı cümlələri 
yaz:

 a) Bütün qara toyuqlar yumurta qoyur; 
 b) Yalnız qara toyuqlar yumurta qoyur;
 c) Bütün toyuqlar (qara da ağ da) yumurta qoyur;
 ç) Heç bir ağ toyuq yumurta qoymur.

17  Ədədləri artan sıra ilə düz: 1 9 23
, ,

2 14 7
2 ,

13

70
.

18   Ədədləri azalan sıra ilə düz: , , ,1 2
1

4
9

16
3

8
5
.

19  Ədədin 8-ə bölünməsindən alınan qalıq 3-ə bərabərdir. Həmin ədədin 4-ə bölünməsindən 
alınan qalıq nəyə bərabər ola bilər?

20  Ədədin 10-a bölünməsindən alınan qalıq 7-yə bərabərdir. Həmin ədədin 5-ə bölünməsindən 
alınan qalıq nəyə bərabər ola bilər?

21  Hesabla:

 a) 7 3

20 40
+ ; b) 3 2

7 21
+ ; c) 2 3

15 25
+ ,  ç) 17 11

24 30
+ ; d) 7      5

35    21
+ ;

 e) 7 3

20 40
− ; ə) 3     2

7     21
− ; f) 4      3

15    25
− , g) 13     7

24    18
− ; ğ) 1     3

2     24
− ;

 h) 3 1

10 5
5 2− ; x) 4

9
11 3− ; ı) 3 11

4 12
8 7− ; i) 9 5

13 8
8 7− ; j) 8 8

39 9
2 − .



20      Fəsil 1. Çoxbucaqlılar 

22   Birinci gün mağazada 3
5

 t kartof, ikinci gün isə  1

10
 t çox kartof satıldı. Mağazada iki gündə 

nə qədər kartof satıldı? 

23   Taxtanın bir hissəsini kəsdikdən sonra qalan hissə 5 metr oldu. Taxtadan kəsiyin uzunluğundan

 a) 2

5
 metr çox uzunluqda    b) 3

4
 metr az uzunluqda parça kəsilsəydi qalan taxtanın 

uzunluğu nə qədər olardı?

24  Cədvəldə verilmiş ədədlərdən istifadə etməklə və surəti üst sətirdən, məxrəci alt sətirdən 
götürməklə ən böyük kəsri qur. 

1 7 2 13 11 0 17 8
0 5 23 11 3 37 120 39

25  Cədvəlin hər bir sətirindən bir ədədi elə götür ki, onların cəmi ən böyük olsun. Həmin cəmi 
hesabla.

4
1

5
1

3
2

9
13

33
14 0 100

17 1

0 8
5

50
23

18
17 3 20

37
13
12

100
1

Cəhd et görək!
n(A)=1, 2, 3 olarsa aşağıda verilmiş cümlənin doğruluğunu yoxla.
“Hər bir A çoxluğunun alt çoxluqlarının sayı 2n(A) -ya bərabərdir”

Cütlüklərlə iş

 A={k, t, b, i, a, r, o}çoxluğunun elə alt çoxluqlarını qur ki, elementləri uyğun şəkildə 
düzməklə isimlər alınsın.

Layihə (uzunmüddətli)

“Balaca-balaca tarixçələr”

Dərs prosesində bir çox yeni mövzu və terminlərə rast gəlirik. Onların tarixçələrini tap, 
təqdimat hazırla. İşini sənə uyğun formada təqdim et (albom, broşura, qəzet və s.)
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Aylıq balansı təyin etmək üçün müəssisənin gəlirini və xərcini qeyd edirdilər.Yazılışda gəlir və 
xərcin məbləğini bir-birindən necə fərqləndirək?

Gəliri qısa olaraq “G” hərfi  ilə, xərci isə “X” hərfi  ilə işarə edək. Onda 1000 lari gəlir bu cür 
yazılacaq: “G 1000”, 500 lari xərc isə - “X 500”. Bu cür qeydlərdən istifadə etmək əlverişli deyil, 
çünki azərbaycan dilini bilməyənlər üçün aydın olmayacaq. 

Yazılışda mülk və borc, isti və soyuq, hündürlük və dərinlik kimi əks mənalı kəmiyyətləri 
göstərmək lazım olduqda da eyni məsələni həll edəsi olacağıq. 

Ümumi olaraq, gəliri, mülkü, istiliyi, hündürlüyün sayını göstərən kəmiyyətlərin qarşısında 
“+” işarəsi yazılır, xərcin, borcun, soyuğun sayını göstərən kəmiyyətlərin qarşısında isə “-“ işarəsi 
yazılır. Məsələn, 1000 lari gəlir +1000 lari, 500 lari xərc isə -500 lari kimi yazılacaq. Bu yazılışların 
sadəliyindən başqa üstünlüyü də var: +1000 lari 1000 lari artırmaq deməkdir, -500 lari isə 500 lari 
azaltmaq deməkdir.

Ümumiyyətlə, “+” işarəli ədədə müsbət ədəd, “-“ işarəli ədədə isə mənfi  ədəd deyilir. Məsələn, 
(+7) müsbət ədəddir (“ müsbət yeddi” kimi oxunur), (-7) isə mənfi  ədəddir (“mənfi  yeddi” kimi 
oxunur). Bəzən müsbət ədədlərin qarşısında “+” yazılmır. Məsələn, 7 ədədi (+7) ilə eynidir, 13,5 
ədədi (+13,5) ilə eynidir. 0 nə müsbətdir, nə də mənfi . 

Misal 1. Müsbət və mənfi  ədədlərdən istifadə etməklə cədvəldə verilmiş ifadələri yazaq:   

Sözlə Ədədlə

10 lari gəlir +10 lari

15 lari zərər –15 lari

7  isti +7

7º soyuq –7

3000 metr 
hündürlük

+3000 m

2000 metr dərinlik –2000 m

5 dəqiqədən sonra +5 dəq

5 dəqiqə əvvəl –5 dəq

Müsbət və mənfi ədədlərlə tanış olaq və kəmiyyətləri ifadə etmək üçün 
onlardan istifadə etməyi bacaraq. 

1.3 Müsbət və mənfi ədədlər

Məqsəd
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Suallara cavab ver:

1. “+” və “-“ işarələri hansı məqsədlə daxil edilmişdir?
2. Müsbət və mənfi ədədlər hansı kəmiyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur?
3. Nə müsbət, nə də mənfi olmayan ədəd hansıdır?

Çalışmalar

1  Müsbət və mənfi əədlərdən istifadə etməklə temperatur göstəricilərini termometrə yaz: 
 a) 18  sıfırdan yuxarı;  b)  4  sıfırdan aşağı;  c) 16  isti;  ç) 8  soyuq.

2  Çayda suyun səviyyəsinin  12 santimetr artmasını +12 sm ilə qeyd edirlər. Suyun səviyyəsi-
nin 8 metrlə azalmasını necə işarə edirlər?

3  Müsbət və mənfi ədədlərdən istifadə etməklə necə yazılır: 
 a) 10000 lari mülk? b) 300 lari borc?
 c) 50 lari gəlir? ç) 80 lari zərər? 
 d) 1900 lari gəlir? e) 850 lari xərc?
 ə) Öz qapına daxil olmuş 3 qol?
 f) Qarşı tərəfin qapısına daxil olmuş 2 qol?

4  Qara dənizin dərinliyinin 2210 metr, Mkvinvartsveri zirvəsinin hündürlüyünün isə - 5090 
metr olduğunu müsbət və mənfi ədədlərdən istifadə etməklə necə yazmaq olar?

5  Hava bürosunun xəbərlərini “+” və “-“ işarələrindən istifadə etməklə yaz:
 a) 23 dərəcə isti;   b) 2 dərəcə soyuq;
 c) 35 dərəcə isti;   ç) 9 dərəcə soyuq.

6  Dağların hündürlüyünü və dənizlərin dərinliyini “+” və “-“ işarələrindən istifadə etməklə yaz:

 a) Everestin hündürlüyü 8848 m;    b) Sakit okeanın dərinliyi 11022 m;
 c) Aralıq dənizinin dərinliyi 5120 m; ç) Yalbuzun hündürlüyü 5640 m.

7  Futbol komandası tərəfindən bir mövsümdə vurulmuş topların sayı 20, buraxılmış qolların 
sayı isə - 35-dir.  

 a) Vurulmuş və buraxılmış topların sayını müsbət və mənfi ədədlərlə yaz;
 b) Vurulmuş və buraxılmış topların sayının fərqini hesabla.

8  Mağazaya dörd torba un gətirdilər. Torbalarda unun miqdarı müxtəlifdir. Bəzi torbanın çəkisi nor-
madan çox idi, bəzisi isə normadan az. Mağazanın sahibi torbaların hər birini çəkdi və belə bir 
qeyd etdi: I torba  -3 kq, II torba  +2 kq, III torba -4 kq, IV torba +4 kq.

 a) Hər bir torbadakı yazı nəyi bildirir?
 b) Mağaza norma ilə müəyyən edilmiş miqdarda un əldə etmişdirmi?
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9  Futbol komandasının nəticələrini vurulmuş və buraxılmış toplarının sayının fərqi ilə qiymətləndi-
rirlər. 

 a) Aşağıda verilən göstəricilərin məzmununu izah et.

Komanda Vurulmuş topların sayı Buraxılmış topların sayı Topların fərqi

“Dinamo” 29 13 +16

“Saburtalo” 25 25 0

“Rustavi” 13 15 -2

“Çixura” 19 17 +2

“Torpedo” 12 21 -9

 b) Cədvəlin boş xanalarında nə yazılmalıdır?

Komanda Vurulmuş topların sayı Buraxılmış topların sayı Topların fərqi

“Dinamo” 21 9

“Saburtalo” 22 +10

“Rustavi” 11 12

“Çixura” 12 - 4

“Torpedo” 23 29

   c) Əlavə iki görüş keçirilsə cədvəldə hansı dəyişikliklər olar:
 a) Dinamo-Torpedo 2:2?  b) Çixura – Saburtalo 0:2?

 Kəsrlərin vurulması: Kəsrlərin bölünməsi

 
m p m p
n q n q

×
× =

×
  :m p m q

n q n p
×

=
×

Yada sal!

10  Əməlləri yerinə yetir:  

 a) 
3 5

4 7
× ; b) 

7 3

15 16
× ; c) 9 12

16 25
× ; ç) 1 4

2 9
× ; d) 11 5

25 6
× ;

 e) 
9 34

17 63
× ;  ə) 2 1

1 1
7 4
× ; f) 4 3

2
11 4
× ; g) 7 531

23 6
× ; ğ) 2 24

3 5
× ;

 h) 3 5
11

4 7
× ; x) 1 21

2 9
× ;  ı) 11 1

2
3 4
× ; i) 7 1

5
6 3
× ; j) 3 1 4

5 2 9
× × .
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11  1 kq düyü 4
5

1   laridir. 3 kq düyü neçəyədir?

12  Eni 
1
4

5 metr, uzunluğu isə 4 metr olan otağa parket döşəməlidirlər. 1 kv.m parket 16 laridir. 

Neçə lari dəyərində parket almaq lazımdır?

13  Lift 1
2

2  m/san sürətlə hərəkət edir. 15 saniyədən sonra lift hansı hündürlükdə olacaq?

14  Tiniko mağazadan  1

2
2  kq şəkər aldı. 1 kq əkər 2 lari və 20 tetridir. Tiniko şəkərə nə qədər 

pul verdi?

15  Verilmiş ədədin tərsi olan ədədi tap:

 a) 3
7

; b) 9
5

; c) 11; ç) 7 ; d) 5
12

1 ; e) 2
9

7 .

16  Əməlləri yerinə yetir: 

 a) 
2 7

:
3 12

; b) 
8 4

:
15 9

; c) 3
4

2: ; ç) 
5 1

:
6 2

5 2 ; d) 
1

:
3

7 3;

 e) 
3

:
4

9 ; ə) 
7

:
10

10 ; f) 
1 1

:
2 3

3 2 ; g) 
2 1

:
3 2

1 2 ; ğ) 
1 2

:
2 3

5 3 ;

 h) 
1 1

:
2 2

10 3 ; x) 
4

:
5

8 ; ı) 
3 1

:
7 2

; i) 
7 5

:
39 13

3 1 ; j) 
30 :
11

6 ;

 k) 
3

:
4

4 6; q) 
2 22

:
3 63

3 ; l) 
3 2

:
5 3

7 12 ; m) 1 1
:

2 18
36 4 .

17  Tbilisidən Kutaisiyə getməyə avtomobil 1
3

3  saat vaxt sərf etdi. Tbilisidən Kutaisiyə qədər məsafə 

230 kilometr olarsa avtomobil hansı sürətlə hərəkət edirdi?

18  Qatarın sürəti 48 km/saatdır.

 a) Qatar 1
3

5  saatda nə qədər məsafə gedər?

 b) 125 3
5
  kilometr yolu getmək üçün qatara nə qədər vaxt lazımdır?

19  Avtomobil 100 kilometr yolu getmək üçün 8 litr benzin sərf edirsə, Tbilisidən Telaviyə 
getməyə 7,8 lit benzin kifayət edərmi? Tbilisidən Telaviyə qədər məsafə Qomboru keçməklə 
92 km-dir.

20  Ədədi şüa çək və üzərində nöqtələri qeyd et: A(4), B(1
2
 ) və C(3).
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1.4 Ədəd oxu

Məqsəd Bacaracağıq: 
1. Ədəd oxunu qurmağı;
2. Nöqtənin koordinatlarını təyin etməyi;
3. Koordinata görə nöqtəni tapmağı.

Ədədi əyani şəkildə göstərmək üçün ədəd oxundan istifadə edirlər.
Üfüqi xətt çəkək (şək.1). Bu düz xəttdə müsbət istiqaməti soldan sağa hərəkət edən istiqamət 

adlandıraq (şək.1-də bu istiqamət oxla göstərilir). Düz xəttdə OA parçası qeyd edək. Bu parçanın 
uzunluğunu vahid qəbul edək və O nöqtəsinin hər iki tərəfi ni ardıcıllıqla vahid uzunluqlu parçalarla 
ölçək. O nöqtəsindən sağda birinci parçanın sonuna +1 ədədini, ikinci parçanın sonuna +2 ədədini 
uyğunlaşdıraq və s. O nöqtəsinin solunda birinci parçanın sonuna -1 ədədini, ikinci parçanın sonuna 
-2 ədədini uyğunlaşdıraq və s.

 E D  C O A   B

 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
şək. 1

Həmin düz xətdə kəsr və qarışıq ədədlərə uyğun nöqtələri də qeyd edə bilərik. Məsələn, 
1
2

-ə OA 

parçasının orta nöqtəsi, 13
2

− -ə isə - ED parçasının orta nöqtəsi uyğun gəlir.
Bu qayda ilə hər bir ədədə verilmiş düz xətdə bir nöqtə uyğun gəlir. Məsələn, +4-ə B nöqtəsi, 

-3-ə D nöqtəsi uyğun gəlir.
O nöqtəsinə hesablama başlanğıcı deyilir. Ona nə mənfi , nə də müsbət ədədlərə aid olmayan 0 

ədədi uyğun gəlir.
Hesablama başlanğıcı, vahid parça olan və istiqaməti verilmiş düz xəttə ədəd oxu deyilir. 

Ədəd oxunda nöqtənin yerini müəyyən edən ədədə nöqtənin koordinatını deyilir.

 E      O     D

 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

şək. 2

Məsələn, 2-ci şəkildə D nöqtəsinin koordinatı +4 dür, E nöqtəsinin – (-4)-dür. Bunu belə yazırlar: 
D(+4), E(- 4).

Suallara cavab ver:

1. Ədəd oxu nəyi ifadə edir?
2. Nöqtənin koordinatı nəyi müəyyən edir?
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3. O nöqtəsi ədəd oxunda nəyi qeyd edir?
4. Ədəd oxunda O nöqtəsindən sağda necə ədədlər yerləşir?
5. Aşağıda verilmiş ədədlər başlanğıc nöqtədən neçə vahid məsafədədir?

 1+6?   – 8?  +5 ?   – 0,7?
2

Çalışmalar

1  Ədəd oxu çək və üzərində aşağıdakı nöqtələri qeyd et: 
 O(0);  A(+1);  B(-1);  M(+2);  N(+4);  K(-4).

2  -10 -dan +10 -a qədər temperatur şkalası çək. Vahid parça kimi dəftərin bir xanasının uzu-
nluğunu götür.

3  Vahid parça kimi dəftər vərəqinin üç xanasını götür və ədəd oxunda aşağıdakı nöqtələri 
qeyd et:

 1 5
3 6

M(+1);  N(+2);  K(-2); B(-1);  A(+ );  B(-1 ).

4   Ədəd oxunda O nöqtəsindən 
 a) 5 vahid sağda b) 6 vahid solda
 c) 2,5 vahid sağda ç) 4,6 vahid solda
 d) 145

 vahid solda hansı ədəd qeyd olunacaq?

5  Ədəd oxunda verilmiş ədədləri qeyd et: - 4;  +5;  - 7;   - 3;   0,7;  -1,2.

6  Hansı ədədlər buraxılmışdır?

a) 
     O    

 -4  -2 -1 0  +2  +4

b) 
     O    

 -4   -1 0    +4

7  Şəkilə əsasən D və E nöqtələrinin koordinatlarını tap:

 

 E     O   D
 

        12
8  Ədəd oxunda qeyd olunmuş nöqtələrin koordinatlarını tap:

a) 
 A B C D O E F G H

    -0,5 0    

b) 
 A B C D O E F G H

     0    

0
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9  Verimiş nöqtələrdən hansılar başlanğıc nöqtəsindən:
 a) Ən uzaqdadır?  b) Ən yaxındadır? 

A (-3),  B (+2),  C (-0,9),  D (+1,5),  E ( 2– 5). 

10  Ədəd oxunda yerləşən iki A(x) və B(y) nöqtəsi başlanğıc nöqtəsindən eyni məsafədədir. y-i tap, 
əgər: a) x=7;  b) x=-3 olarsa.

11  A və B nöqtələri ədəd oxunda yerləşir. AB parçasının orta nöqtəsinin koordinatlarını tap, 
əgər A və B nöqtəsinin koordinatları: 

 a) 0 və 8;         b) 0 və - 6;         c) 2 və 5;          d) - 3 və 6 olarsa? 

12  Ədəd oxunda A(-2), B (2) və C(x) nöqtələri verilmişdir. x-i tap, əgər məlumdursa:
 a) C nöqtəsi AB parçasının orta nöqtəsidir;
 b) A nöqtəsi AB parçasının orta nöqtəsidir;
 c) B nöqtəsi AC parçasının orta nöqtəsidir.

13  İki A və B nöqtələri ədəd oxunda yerləşir. AB parçasının A nöqtəsinə qədər məsafənin 
B nöqtəsinə qədər məsafədən iki dəfə çox olan nöqtəsinin koordinatını tap, əgər A və B 
nöqtələrinin koordinatları uyğun olaraq: 

 a) 0 və 6;          b) 0 və -12;         c) 4 və 5;        ç) -2 və 9. 

14  Laşa ad günü üçün 6 litr limonad almalıdır. Mağazada 112‑litrlik butulka limonad 2 laridir, 
yarımlitrlik butulka ilə - 1 laridir. Laşaya nə məsləhət edərdin, limonadları hansı həcmli bu-
tulkalarla alsın? Sənin məsləhətin Laşaya nə qədər məbləğə qənaət etdirər?

15   Cədvəli çək və doldur.

 a 2  1 7
3  5 5

2

 b 2
1  3

2   8
5

 a×b  4
3  3

16   Ədədi ifadənin qiymətini hesabla:

 a) 
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9  mocemuli wertilebidan romelia aTvlis saTavidan:

 a) yvelaze Sors? b) yvelaze axlos? 

A (-3),  B (+2),  C (-0,9),  D (+1,5),  E ( 2– 5). 

10  ricxviT wrfeze mdebare ori A (x) da B (y) wertili saTavidan Tanabradaa 

daSorebuli. ipove y, Tu a) x = 7; b) x= - 3.

11  A da B wertili ricxviT wrfeze mdebareobs. gamoTvale AB mona kveTis 

Sua wertilis koordinati, Tu A da B wertilebis koordinatebia: 

 a) 0 da 8;         b) 0 da - 6;         g) 2 da 5;          d) - 3 da 6. 

12  ricxviT wrfeze mocemulia A(-2), B (2) da C(x) wertilebi. ipove x, Tu 

cnobilia, rom:
 a) C wertili AB monakveTis Suawertilia;
 b) A wertili BC monakveTis Suawertilia;
 g) B wertili AC monakveTis Suawertilia.

13  ori A da B wertili ricxviT wrfeze mdebareobs. gamoTvale AB mona
kveTis im wertilis koordinati, romlidanac A wertilamde manZili B 
werti lamde manZilze orjer metia, Tu A da B wertilebis koordinatebia 

Sesabamisad: 

 a) 0 da 6;          b) 0 da -12;         g) 4 da 5;        d) -2 da 9. 

14  laSam dabadebis dRisTvis 6 litri limonaTi unda iyidos. maRaziaSi 

 112litriani boTliT limonaTi 2 lari Rirs, xolo naxevarlitriani 

boTliT   1 lari. ras urCevdi laSas, ra moculobis boTlebiT iyidos 

limonaTi? ra Tanxis ekonomias miscems laSas Seni rCeva?

15   gadaixaze da Seavse cxrili.

 a 2  1 7
3  5 5

2

 b 2
1  3

2   8
5

 a×b  4
3  3

16   gamoTvale ricxviTi gamosaxulebis mniSvneloba:

 a) 12 8
7 4 4

3 8#-b l ;    b) 1 3

5 7
1 3 :12 : 6 + 
 

; g) 2 3 2 2

5 10 3 9
14 : 2 × × 

 
;  

 d) 2 5 1

3 6 2
2 1 :1 + 
 

;   e) 2 4 26 2

3 9 27 9
1 2 4 2: −
   +   
   

;  v) 1 2 1 7

24 3 2 8
6 3 1:   − +   
   

; 

    b) 1 3

5 7
1 3 :12 : 6 + 
 

; c) 2 3 2 2

5 10 3 9
14 : 2 × × 

 
;  

 ç) 2 5 1

3 6 2
2 1 :1 + 
 

;   d) 2 4 26 2

3 9 27 9
1 2 4 2: −
   +   
   

;  e) 1 2 1 7

24 3 2 8
6 3 1:   − +   
   

; 
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1.5 Əks ədədlər. Ədədlərin müqayisəsi

Məqsəd 1. Əks ədədləri adlandırmağı öyrənək;
2. Ədədləri müqayisə etməyi bacaraq. 

Ədəd oxunda +1 və -1, +2 və -2, +3 və -3 və s. ədədlərinin uyğun nöqtələri başlanğıc nöqtəsinin 
müxtəlif tərəfl ərində yerləşir və ondan eyni bir məsafədədirlər (şək.1). Belə ədədlərə əks ədədlər 
deyilir. Beləliklə, uyğun nöqtələri ədəd oxunda O nöqtəsinin müxtəlif tərəfl ərində və ondan eyni 
məsafədə yerləşirlərsə, belə ədədlərə əks ədədlər deyilir.  

 O    

 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

şək. 1

Əks ədədlər bunlardır: - 8 və +8; +6,5 və -6,5; +129 və -129; 2– 5 və 2+ 5 .

Mənfi  ədədin əks ədədi müsbətdir, müsbət ədədin əks ədədi isə mənfi  ədəddir. 

 a ədədinin əks sədədi  -a ədədidir;
 -a ədədinin əks ədədi a ədədidir, -(-a)=a;
 0-ın əks ədədi elə 0-ın özüdür,  -0=0.

Verilmiş ədədə əks olan ədədi tapmaq üçün onun işarəsini dəyişmək lazımdır. Məsələn:
a) (+9) –un əksi (-9) –dur); b) (-54)-ün əks ədədi (+54)-dür.

Natural ədədlərə, onların əks ədədlərinə və 0-a tam ədədlər deyilir.

Tam ədədlər bunlardır: 0, +1, -1, +2, -2 və s. (-0,5) tam ədəd deyil. Ədəd oxunda iki ədəddən 
uyğun nöqtəsi sağda duran ədəd daha böyükdür. 

Məs, 5 > 3, ədəd oxunda 5-ə uyğun nöqtə 3-ə uyğun nöqtədən sağda yerləşir (şək.2) .

 0   +3  +5

şək. 2

-5 < - 3, ədəd oxunda -3-ə uyğun nöqtə -5-ə uyğun nöqtənin sağında yerləşir (şək.3).

 - 5  - 3   0
şək. 3

Müsbət ədədlər 0-dan böyük ədədlərdir. Onların uyğun nöqtələri ədəd oxunda başlanğıc nöqtənin 
sağında yerləşirlər. Mənfi  ədədlər 0-dan kiçik ədədlərdir. Onların uyğun nöqtələri başlanğıc 
nöqtəsinin solunda yerləşirlər. İstənilən mənfi  ədəd 0-dan kiçikdir.
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Natural ədədlər çoxluğunu N hərfi ilə, tam ədədlər çoxluğunu isə Z hərfi ilə işarə edirlər:

N={1, 2, 3, 4,...},   Z={0, 1, -1, 2, -2, 3, -3,...}.

Aydındır ki, natural ədədlər çoxluğu tam ədədlər çoxluğunun alt çoxluğudur. 

Suallara cavab ver:

1. Əks ədədlər hansı ədədlərə deyilir?
2. Ədəd oxunda iki əks ədədin yerləşməsi necədir?
3. 0-a əks olan ədəd hansıdır?
4. Verilmiş ədədə əks olan neçə ədəd var?
5. Verilmiş ədədə əks olan ədədi necə tapaq?
6. Tam ədədlər necə ədədlərə deyilir?
7. Mənfi olmayan ədədlər necə ədədlərə deyilir?
8. Müsbət a ədədi üçün hansı böyükdür: a yoxsa –a?
9. Mənfi a ədədi üçün hansı böyükdür: a yoxsa –a?

10. Hansı yazılış doğrudur: NfZ , ZfN yoxsa Z = N?
11. a ədədi b ədədinin əksidir. a-nın əksi hansı ədəddir?

Çalışmalar:

1  + 654; +1,48; - 987; 0; - 1,5 ədədlərinin əks ədədlərini adlandır.

2  2; -6; 8; 1 ədədlərinə əks olan ədədləri yaz və onları ədəd oxunda qeyd et. Vahid kimi 1 sm 
uzunluqlu parça götür. 

3  a = -8; 32 olarsa, -a-nı tap.

4  - a = -9; -1025; 12; 69 olarsa, a-nı tap.

5  Məsafəni tap:
 a) 5 və onun əksi olan ədəd arasında;
 b) (-11) və onun əksi olan ədəd arasında.

6  Ədəd oxu çək və koordinatları N, M və D nöqtələrinin kordinatlarının əksi olan nöqtələri qeyd et.

 

 N    O   D M

    -1 0 +1 
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7  a ədədinin əksi olan ədəd barədə nə demək olar, əgər a:
      a) müsbətdirsə?  b) mənfidirsə?  c) sıfırdırsa?

8  Yazılışı oxu: 108∈N; 4,6∉Z; 0,2∉N; -9∉N; 0∉N; - 400∈Z.

9  ∈ və ∉ simvollarından istifadə et və ifadələri yaz: a) 15 natural ədədlər çoxluğuna daxildir; 
b) 408 natural ədəddir; c) -16 natural ədəd deyil; ç) -80 tam ədəddir; d) -0,245 tam ədəd 
deyil; e) 2

3
 tam ədəd deyil.

10  Cədvəli çək, boş xanaları uyğun ədədlərlə doldur və koordinatları cədvəldə yazılmış ədədlər 
olan nöqtələri ədəd oxunda qeyd et. 

m 1 -3 -4

-m 2 5

11  Ədəd oxunda vahid parça kimi dəftərin 5 xanalı uzunluğunu götür və onun üzərində 

nöqtələr qeyd et:  A(- 2
5

);   B(0,7);   N(-1,2);   M( 12
2
).

12  Ədəd oxunda A(x) və B(y) nöqtələri arasında koordinatı tam ədəd olan neçə nöqtə var, 
əgər::

 a) x=-10, y=9; b) 1–5x= 3, 13y= 2 ; c) x=-9.7, y=8,7; ç) x=-5,3, y=-5,7.

13  Bütün tam ədədləri sadala, hansılar ki::
 a) -4-dən böyük və 1-dən kiçikdir;
 b) -8-dən böyük və -5-dən kiçikdir;
 c) -3-dən böyük və 0-dan kiçikdir; 
 ç) 0-dan böyük və 6-dan kiçikdir.
Sadalanmış ədədləri ədəd oxunda qeyd et.  

14  Verilənlər hansı iki ardıcıl tam ədəd arasında yerləşir:

 - 5,4?    + 6,9?    0,1?  - 0,12?   0,548?   + 69,4?

15  Aşağıda verilmiş ədədlərdən böyük olan bir neçə mənfi ədəd adlandır:
 a) - 4 -dən;          b) -163 -dən;               c) - 2- dən;           ç) -1 -dən.

16  Aşağıda verilmiş ədədlərdən kiçik olan bir neçə müsbət ədəd adlandır::

 a)  1
2-dən;           b) 2 -dən;          c) 1 -dən;             ç) 1

4- dan.

17  Aşağıda verilmiş ədədlərdən kiçik olan bir neçə ədəd adlandır:

 a)  - 44 -dən;             b) - 13- dən;           c) 0 -dan;               ç) -1000000 -dən.

18  Aşağıda verilmiş ədədlərdən kiçik olan bir neçə tam ədəd adlandır:

 a)  1 -dən;           b) -18- dən;            c) -50 -dən;            ç) 0 -dan.
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19  Ədədləri artan sıra ilə düz: 2, - 5, 6, -8, -100, 50.

20  Ədədləri azalan sıra ilə düz: 12, -15, 61, -38, -10, -45,10.

21  Aşağıda verilmiş bərabərsizliklərdən hansı doğrudur?
 a) -5>4;   b) -158<96;   c) 0>23;    ç)  0<-386.

22   Cümlədə hansı söz buraxılmışdır? 
 a) İstənilən müsbət ədəd istənilən mənfi ədəddən -----.
 b) İstənilən müsbət ədəd sıfırdan -----.
 c) İstənilən mənfi ədəd istənilən müsbət ədəddən -----.

23  Şəkilə əsasən hansı bərabərsizliyin doğru olduğunu təyin et:

   0 

 a c  b
 

  a) a<c;         b) c>0;         c) c<a;        ç) b<0.

24  Aşağıda verilmiş diaqramlardan hansı natural ədədlərin N çoxluğu və tam ədədlərin Z çox-
luğu arasındakı münasibəti ifadə edir?

25  Verilmiş yazılışlardan hansı səhvdir? 
 a) N+Z = N;        b)  N,Z = Z;      c)  N+Z = Z;      ç)   NfZ.

26  Verilmiş yazılışlardan hansı doğrudur?

 a) 0dN; b) -2∉Z ; c) 1
3

− ∈Z; ç) 0dZ; d) 1
3
∉Z.  

27  Ədəd oxu çək və üzərində a, b və c ədədlərinə uyğun nöqtələri qeyd et. Məlumdur ki:
 a) a > 0, b < 0 və c< b;  b) a > b, b > c və c > 0; c) c  <  a < b < 0.

28  Ədəd oxu üzərində A(5) nöqtəsindən 8 vahid məsafədə olan nöqtələrin koordinatlarını tap.

29  Ədəd oxu üzərində  A(-2) və B(4) nöqtələrini qeyd et. AB parçasını üç bərabər hissəyə bölən 
nöqtələrin koorinatlarını tap.

Z
N Z

N
Z

N

Z
N

a) b) c) ç)
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30  Onluq kəsri ixtisar olunmayan kəsr şəklində yaz: 
 a) 0,5; b) 0,4; c) 0,8; ç) 1,2; d) 10,1; e) 0,25 ; 
 ə) 0,75; f) 3,25; g) 0,125; ğ) 0,24; h) 1,36; x) 12,4.

31  Kəsrləri onluq kəsr şəklində yaz:

 a) 1
2

; b) 1
4

; c) 3
4

; ç) 6
25

; d) 3
5

1 ;  e) 3
50

3 .

32  Hansı çoxdur: 
 a) 0,309 yoxsa 1,01 ?  b) 3,057 yoxsa 3,65 ?   c) 6

25
  yoxsa  0,25 ?

33  Hesabla:
 a) 3,33 + 5,05; b) 41,9 + 12,01; c) 1,987 + 2,03;
 ç) 1,01 + 0,100; d) 6,12 - 5,11; e) 7,20 - 6,9.
 ə) 33,30 - 3,4; f) 1 - 0,93; g) 7 - 6,9 + 0,1;
 ğ) 19,45 + 0,15 - 0,05; h) 2,27 - 0,17 - 1,1; x) 13,001 - 8,2 + 0,35. 

34  Qafqazın ən hündür zirvəsinin Yalbuzun 
hündürlüyü 5,642 km-dir. Şxara zirvəsi ondan 
0,574 km alçaq və Mkvinvartsveridən 0,035 km 
hündürdür. Mkvinvartsverinin hündürlüyü nə 
qədərdir?

35  Dördbucaqlı çək:
 a) Yalnız bir bucağı düz olsun;
 b) İki bucağı düz olsun;
 c) İki bucağı kor olsun;
 ç) Üç bucağı iti olsun.

36  Müvafiq məlumat topla və tərtib et: Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının əhalisinin sayı 1 000 000 
–dan çox olan şəhərləri çoxluğunu. Müvafiq 
şəkillər əlavə et. 

Mkvinvartsveri

Layihə (qısamüddətli)

“Dünyanın ən böyük şəhərləri onluğu”

Dünyanın ən böyük şəhərləri barədə məlumat topla. Əhalinin sayı, sahəsi və sıxlığı (əhalinin 
sayı 1 kv.m-ə) göstəricilərinə əsasən cədvəl qur. Müvafiq şəkillər əlavə et və təqdimat hazırla.
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1.6 Ədədin modulu

Məqsəd 1. “Ədədin modulu” və onun həndəsi məzmunu ilə tanış olaq.
2. Ədədin modulunu hesablamağı və ondan istifadə etməyi öyrənək.

Əvvəlki parağrafda qeyd etdiyimiz kimi əks ədədlərin uyğun nöqtələri ədəd oxunda başlanğıc 
nöqtədən eyni məsafədədirlər. Bu məsafəyə ədədin modulu deyilir. Məsələn, -5-in modulu 5-ə 
bərabərdir, çünki -5-ə uyğun nöqtədən başlanğıc nöqtəsinə qədər məsafə 5 vahidə bərabərdir. Eyni 
səbəbə görə +5-in modulu da 5-ə bərabərdir. 

| -5 | | +5 |

-5 +55 50

a ədədinin modulunu  |a| kimi işarə edirlər. Məsələn,  | -5 | = 5, | +5 |= 5.
Modulun tərifi ndən irəli gəlir ki:
a) Müsbət ədədin modulu özünə bərabərdir: | a | = a, a > 0 olduqda;
b) Mənfi  ədədin modulu ona əks olan ədədə bərabərdir: 
| a | = - a, a < 0 olduqda;
c) Sıfrın modulu sıfra bərabərdir: | 0 | = 0.
Ədədin modulu hər zaman mənfi  olmayan ədəddir. 
Ədəd oxunda hər hansı ədədin uyğun nöqtəsi başlanğıc nöqtəsindən nə qədər uzaq olarsa, həmin 

ədədin modulu o qədər çox olar. 
Əks ədədlərin modulları bərabərdir. 
Ədədləri modullardan istifadə etməklə də müqayisə etmək olar. Xüsusilə, 
•  İki mənfi  olmayan ədəddən modulu böyük olan ədəd böyükdür;
•  İki mənfi  ədəddən modulu kiçik olan ədəd böyükdür.

-4 -1,5 0
| -4 | > |-1,5|, ona görə  - 4 < -1,5.

Suallara cavab ver:

1. Müsbət ədədin modulu nəyə bərabərdir? Mənfi  ədədin modulu? 0-ın modulu?
2. Ədədin modulu mənfi  ədəd ola bilərmi? 
3. Ola bilərmi ki:

a) Bir-birindən fərqli ədədlərin bərabər modulları olsun?
b) Ədədin modulu həmin ədəddən böyük olsun?
c) Ədədin modulu həmin ədəddən kiçik olsun? Misallar gətir. 

4. Aşağıda verilmiş ifadələr doğrudurmu:
a) Əgər |a|=|b|, onda  a=b?
b) Əgər |a|>a, onda  a<0?
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Çalışmalar

1  Hesabla:
 a) | 23 |; b) | - 68 |; c) | - 12,58 |; ç) 19

6- - .

2  Hesabla: 
 a) | - 61 | və | 104 |; b) 0 və 5

7
− ; c) 3 4

3-   və | - 2 |; ç) -| 1200 | və | - 6 |.

3  Hesabla:
 a) | -13| + |25 |; b) | -102|+| - 627|; c) | 45  - 36 |; ç) | 13| × |6 |

4  Müqayisə et: a) | 5 | + | 12 | və | 5  + 12 | ;   b) | -16  + 0 | və -16+0.

5  Modulu aşağıda verilən ədədə bərabər olan ədədləri adlandır:
 a) 9,9;  b) 0,1;  c) 12.

6   Aşağıda verilmiş cümlələdən hansı səhvdir?
 a) Müsbət ədədin modulu müsbət ədəddir;
 b) Mənfi ədədin modulu müsbətdir;
 c) Mənfi ədədin modulu bu ədədə əks olan ədədə bərabərdir;
 ç) Bərabər modulları olan ədədlər bərabərdir.

7  Ədədləri modulların artan sırası ilə düz:  
 a) - 42;  - 25;  - 84;  - 34.  b) -12;  + 6;  - 52;  0;. 21.

8  Ədədləri modulların azalan sırası ilə düz:
 a) - 104; - 20;  - 514;  - 64; - 2. b) 85;  - 102;  0;  - 63; + 94.

9  Aşağıdakı bərabərsizliklərdən hansı doğrudur: 
 a) |a| = 9? b) |a| = 0? c) |a| ≤ 0?

10  Aşağıdakı bərabərliyi doğru edən a-nın elə bir qiyməti varmı?:
 a) | a | = 6; b) | a | = -1.

11  Koordinat düz xəttində a və b düz xətləri verilmişdir. Onların modullarını müqayisə edin:

 a)  b)  c)  d) 

12  Elementləri sadalamaqla modulları:
 a) 4-dən az; b) 2-dən çox və 5-dən az olan tam ədədlər çoxluğunu yaz.

13  a neçə tam qiymət ala bilər, əgər:
 a) | a | < 3?     b) | a | < 5?      c) 2 ≤ | a | ≤ 4?

14   |a|< |b|  olduğunu bilərək ədəd oxunda  a və b ədədlərinin uyğun nöqtələrini qeyd et. Bütün 
mümkün hallara bax.



Fəsil 1. Çoxbucaqlılar   35

15  Modulundan 10 vahid kiçik olan vahid adlandır.

16  Ədəd oxunda A(-26) və B(16) nöqtələri qeyd olunmuşdur. M və N nöqtələri AB parçası 
üzərindədir. M, AN parçasının orta nöqtəsi, N isə MB parçasının orta nöqtəsi olarsa, M və 
N nöqtələrinin koordinatlarını tap.  

17  Aşağıda verilmiş hansı ədədlər üçün bərabərlik doğrudur?
 a) |a |= - a; b) |a |= - | a |.

18  İfadə doğrudurmu:  
 a) Əgər |a|< |b|,  onda < b ?              b) Əgər a = - b,  onda |a|= |b|?

19  a və b ədədləri hansı şəkildə təsvir edilmişdir, əgər: 
 a) a və b ədədləri müsbətdirsə və  | a | < |b |; 

 b) a və b ədədləri mənfidir və | a | > |b |;
 c) a ədədi mənfidir, b ədədi müsbət və  | a | < |b |;
 ç) a ədədi müsbətdir, b ədədi mənfi və | a | < |b |.

                   I                II                 III                   IV
     

 a b 0 b 0 a 0 a b a 0 b

20  Erkək filin çəkisi 8,6 tondur, dişi filin çəkisi isə ondan 
1,75 ton yüngüldür. Hər iki filin çəkisi birlikdə neçə ton-
dur?

21   Süd ilə dolu vedrə 16,4 kq-dır. Vedrədən südün 
miqdarının yarısını başqa qaba tökdükdən sonra südlə 
birlikdə vedrənin kütləsi 9,2 kq oldu. Boş vedrə neçə ki-
loqramdır? 

22   Taxtanı iki yerə bölmək üçün 2,5 dəqiqə lazımdır. Həmin taxtanı dörd yerə bölmək üçün 
neçə dəqiqə lazım gələcək? 

23  Qarpızın kütləsilə həmin qarpızın kütləsinin  yarısı 5,4 kq-dır. Qarpızın kütləsi neçə kilo-
qramdır?

24  Cücənin və yumurtanın birgə çəkisi 100 qramdır. Bunun-
la belə cücənin kütləsi yumurtanın kütləsindən 5 qr azdır. 
Yumurtanın kütləsi neçə qramdır? 
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Məsələ 1. Qiorqi müəssisənin məbləğinin dövriyyəsini (gəlirini və xərcini) cədvəl şəklində qeyd 
edirdi. Aşağıda müəssisənin iki ay ərzində gəlirinin və xərcinin cədvəl fraqmenti verilmişdir. 
    

Vaxt Gəlir (lari) Xərc

May 12 000 4 000

İyun
14 000 15 000

Cədvələ əsasən müəssisənin iki ay ərzində gəlirini və xərcini hesablayaq.
Gəliri “+” işarəsi ilə, xərci isə “-“ işarəsi ilə qeyd edək. 

Müəssisənin gəliri may və iyun aylarında birlikdə +12000 lari və +14000 larinin cəmidir, yəni 
+26 000 lari. Deməli, 

(+12000)+(+14000)=+26000.

Müəssisənin xərci may və iyun aylarında birlikdə -4000 və -15000 larinin cəmidir, yəni -19000 
lari. Deməli, 

(-4000)+(-15000)=-19000.

Gördüyümüz kimi gəlirin üzərinə gəlir gələndə, gəlir artır,  xərcin üzərinə xərc gəldikdə isə 
xərc artır. Yəni müsbət ədədləri toplayan zaman müsbət ədəd alınır. Mənfi  ədədləri toplayan zaman 
isə mənfi  ədəd alınır. Gəliri 12000-i və 14000-i toplamaqla aldıq, xərci isə -4000-i və -15000-
i toplamaqla aldıq. Burada nəticəyə gəlirik ki, iki müsbət və eləcə də iki mənfi  ədədi toplayan 
zaman bu ədədləri işarələrsiz toplayırıq, yəni onların modullarını toplayırıq və cəmin qarşısında 
toplananların ortaq işarəsini yazırıq.

Eyni işarəli ədədlərin toplanması qaydasını formalaşdıraq:

Eyni işarəli ədədləri toplamaq üçün:

I. Onların modullarını toplayırıq;

II. Nəticənin qarşısında toplananların işarəsini qeyd edirik.

Misal 1. Əməlləri yerinə yetirək: a) (+2)+(+4);  b) (-2)+(-4).
Həlli: Eyni işarəli ədədlərin toplanması qaydasına əsasən:

a) (+2)+(+4)=+(2+4)=+6;      b) (-2)+(-4)=-(2+4)=-6.

1.7. Ədədlərin toplanması

Məqsəd  Ədədlərin toplanmasını öyrənək və əldə etdiyimiz bilikdən hesablama-
lar zamanı istifadə etməyi bacaraq.
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Yerinə yetirdiyimiz hər iki əməli ədəd oxunda bu cür təsvir edə bilərik:

0 21 3 54 87 9-4 -3 -2 -1

+4

6-5-6-7-9 -8-10

-4
O

İkidən artıq toplanan olarkən də eyni qayda ilə toplayırıq – modullarını toplayırıq, alınan cəmin 
qarşısında toplananların ortaq işarəsini yazırıq.

Məsələn:
(-14)+(-5)+(-1)+(-2)=-(14+5+1+2)=-22

 Müxtəlif işarəli ədədləri necə toplayaq? Bu suala cavab vermək üçün məsələ 1-ə qayıdaq və müəs-
sisənin hər ayda nə qədər gəliri olduğuna baxaq.

Qiorqinin cədvəlini bu cür təsəvvür edək:
Vaxt Məbləğin dövriyyəsi (lari)

May +12 000
-4 000

İyun +14 000
-15 000

May ayında müəssisənin gəliri 12000 lari idi, xərci isə -4000 lari. Bu halda gəlir xərcdən çoxdur, 
ona görə müəssisə may ayında gəlir əldə etdi 12000-4000=8000 lari. 

+12000 + (- 4000)= +(12000 - 4000)= + 8000
Gəliri hesablamaq üçün çıxma əməlini yerinə yetirək: 12000 - 4000 = 8000.
Bu ədədlərin toplanması illüstrasiyasını ədəd oxunda bu cür təsvir edək:

6000 8000 10000 120002000 40000–2000–4000

_4000
O

14000
  

İyunda müəssisənin gəliri 14000 lari, xərci isə - 15000 lari idi. Belə halda gəlir xərcdən azdır, 
ona görə müəssisə iyun ayında ziyana düşdü 15000 lari - 14000 lari = 1000 lari. 

- 15000 + 14000= - (15000 - 14000)=-1000
Gəliri (bu halda ziyanı) hesablamaq üçün çıxma əməlini yerinə yetirək: 

15000 - 14000=1000.

-3000

O

0-6000-9000-12000-15000

+14000

Baxılan misallara əsasən aşağıdakı qaydanı formalaşdıra bilərik:

Müxtəlif işarəli ədədləri toplamaq üçün:

I. Modulu böyük olan ədəddən modulu kiçik olan ədədi çıxırıq;

II. Nəticənin qarşısında modulu böyük olan toplananın işarəsini yazırıq.
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Suallara cavab ver:

1) a) Müsbət ədədləri toplayarkən;  b) Mənfi ədədləri toplayarkən necə ədəd alınır?
2) Eyni işarəli ədədləri necə toplayaq?
4) Müxtəlif işarəli ədələri necə toplayaq?
5) Müxtəlif işarəli ədədləri toplayarkən cəmin qarşısında hansı toplananın işarəsi olur?
6) Ədəd oxundan istifadə etməklə iki ədədi necə toplayaq?
8) Əks ədədlərin cəmi nəyə bərabərdir?
9) Mülahizə doğrudurmu:
a) “Toplananlardan biri 0-a bərabərdirsə, onda cəm ikinci toplanana bərabərdir”?
b) “ İki ədədin cəmi sıfra bərabərdirsə, onda onlar bir-birinə əksdir”?

Müəssisənin hər hansı ayda gəliri qədər xərci də olsa, məsələn, 10000 lari, həmin ay gəlir 0-a 
bərabər olacaq. 

    +10000+(-10000)=0
Ümumiyyətlə, əks ədədlərin cəmi 0-a bərabərdir.
Misal 2. Əməlləri yerinə yetirək: a) (-7)+(+9);  b) (+7)+(-9).
Həlli: Müxtəlif işarəli ədədlərin toplanması qaydasına əsasən:
a) (-7)+(+9)=|+9|-|-7|=+(9-7)=+2;        b) (+7)+(-9)=-(|-9|-|+7|)=-(9-7)=-2.
Bu əməlləri ədəd oxu üzərində sxematik olaraq bu cür yerinə yetirə bilərik:

4

O

0 8-2

+9

-4-7-10 2 6 10-6

-9

7
  

Müsbət ədədlər üçün bizə yaxşı məlum olan toplamanın yerdəyişmə və qruplaşdırma xassələri 
həm mənfi, həm də müxtəlif işarəli ədədlərin toplanması üçün də qüvvədə qalır. Onlardan istifadə 
ifadənin qiymətini tapmağı asanlaşdırır. 

Məsələn, əgər məsələ 1-də hər iki ayda müəssisənin gəliri ilə maraqlanırıqsa, onda dörd 
göstəricini işarələrinə görə toplamalıyıq.

(+12000)+(- 4000)+(+14000)+(- 15000), 
və ya hesablamanı asanlaşdırmaq məqsədilə gəliri bir, xərci də bir qruplaşdıraq və alınan cəmləri 

toplayaq:
((+12000) + (+14000))+((- 4000)+(- 15000))=(+26000)+(- 19000)=+7000.
Sonda qeyd edək ki, paraqrafda verilmiş misalların sxematik illustrasiyasının müşahidəsi iki 

ədədin cəmini hesablamaq üçün ədəd oxundan necə istifadə etdiyimizi formalaşdırmağa imkan verir

I. Ədəd oxunda birinci toplananın uyğun nöqtəsini qeyd edək;

II.  a) İkinci ədəd müsbətdirsə, qeyd olunmuş nöqtənin yerini bu toplanana bərabər məsafəyə 
qədər sağa dəyişək;

  b) İkinci ədəd mənfidirsə, qeyd olunmuş nöqtənin yerini bu toplananın moduluna bərabər 
məsafəyə qədər sola dəyişək;

III. Yerdəyişmə ilə alınmış nöqtənin koordinatı bu iki ədədin cəmi olacaq.
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Çalışmalar

1  Hesablama aparmadan cəmin işarəsini təyin et:
 a) 45+(+10);     b) -6+(-25);         c) +65+(+35);     ç) -12+(-56).

2  Şəkildə hansı ədədlərin toplanması təsvir edilib? 

0 1000 2000 3000 4000-2000 -1000

0 1000 2000 3000 4000-2000 -1000

0 1000 2000-3000-4000 -2000 -1000

3  Cümlədə hansı söz buraxılıb?
 a) İki müsbət ədədin cəmi hər bir toplanandan ...;
 b) İki mənfi ədədin cəmi hər bir toplanandan ... .

4  Şəkildə qabda suyun səviyyəsinin iki dəfə dəyişməsi göstərilir.

+3

+2
?

 Suyun səviyyəsi sonda hansı dəyişikliyə uğradı?

5  Aşağıda verilmiş şəkillərə əsasən temperatur dəyişkənliyi barədə nə demək olar?

 

nax.1 nax.2 

10 

5 

15 

0 

5 

20 

25 

10 

5 

15 

0 

5 

20 

25 

10 

 10 
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15 

0 

5 

20 

25 

10 

5 

15 

0 

5 

20 

25 

15 

 

5 

10 

0 

15 

20 

5 

10 

nax.4 

5 

10 

0 

15 

20 

5 

10 

5 

5 

10 

0 

15 

20 

5 

10 

nax.3 

5 

10 

0 

15 

20 

5 

10 

10 

6  Hesabla:
 a) (+ 2)+(+ 4);  b) (+1)+(+3);  c) (-5)+(-1);
 ç) (- 2)+(- 2);  d) 0 + (-5);  e) (-7)+0;
 ə) 0 + (+ 4);  f) (+6)+(+ 4);  g) (-7)+(-5).

a)

b)

c)

a) b)

şək.1   şək.2   şək.3  şək.4
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7  Hesabla: 
 +35+(+255); -22+(-85); -38-562;
 +102+(+235); -48+(-95); -145-255;
 +335+(+425); -65+(-65); -337-663.

8  Cədvəlin göstəricilərinə əsasən a+b cəmini hesabla:
a +54 -97 +1230 -3247
b +1546 -65403 +2580 -1753

9  Cəmi hesabla:
 a) -12 + (-25) + (- 18); b) - 200 - 25 - 18; c) -3 000 000-2 500 - 108 000. 

10  a = - 56 və b = - 67 ədədləri verilmişdir. İfadələrin qiymətini hesabla.
 a) a+b; b) - (a + b); c) (- a) + (- b).

11  Hesabla:
a) 0 və -10 arasında yerləşən bütün tam ədədlərin cəmini;
b) 0 və 9 arasında yerləşən bütün tam ədədlərin cəmini;

c) 

40      Tavi 1 • dadebiTi da uaryofiTi ricxvebi 

7  gamoTvale: 

 +35+(+255); -22+(-85); -38-562;
 +102+(+235); -48+(-95); -145-255;
 +335+(+425); -65+(-65); -337-663.

8  gamoTvale a+b jami cxrilis monacemebis mixedviT:

a +54 -97 +1230 -3247
b +1546 -65403 +2580 -1753

9  gamoTvale jami:

 a) -12 + (-25) + (- 18); b) - 200 - 25 - 18; g) -3 000 000-2 500 - 108 000. 

10  mocemulia a = - 56 da b = - 67 ricxvebi. gamoTvale:

 a) a+b; b) - (a + b); g) (- a) + (- b) gamosaxulebis mniSvneloba.

11  gamoTvale:

 a) 0sa da -10s Soris moTavsebuli yvela mTeli ricxvis jami;
 b) 0sa da 9s Soris moTavsebuli yvela mTeli ricxvis jami;

  g)  yvela im 
n

10
 
saxis wiladis jami, romelic 2

1-b lsa da 5
1-b ls Sorisaa 

mo Tavsebuli.

12   romelia meti: 

 a) -19 + (- 11) Tu - 40? b) -10+(- 35) Tu - 42? g) -1 000 + (- 21) Tu - 2 000?
 d) -19 Tu - 40 + (- 5)? e) +19+(+11) Tu - 30? v) +20+ (+ 80) Tu -100?

13  Seadare qvemoT mocemuli gamosaxulebebis mniSvnelobebi: 

 a) -25+(-11) da - (25+11); b) - 38+(-22) da - (38+32); g) -(-12-21) da 12+21;
 d) -100+(-5) da - (100+5); e) - 65+(-31) da - (65+30); v)-(20+80) da -20+(- 80).

14  Seasrule Sekreba (zepirad):
 a) 16+(-14) b) 9+(-12) g) -3+(-85)
  -8+(-25)  -2+(-5)  -7,8+(-5,6)
  0+(-11)  -10+7  -8+6
  9+9  -8+5  -5 +(-5)
  -9-10  15+(-16)  -10,25+14,8.

15  gamoTvale ricxviTi wrfis daxmarebiT: 

 a) (+ 2)+(+ 4); b) (+1)+(+3); g) (-5)+(-1);
 d) (- 2)+(- 2); e) 0 + (-5); v) (-7)+0;
 z) 0 + (+ 4); T) (+6)+(- 4); i) (-7)+(-5).

16  sakoordinato wrfis gamoyenebiT gamoTvale jami:

15 + 8 + 6 + 4 +3 + (+5) +8 + 0
- 3 + (-4) -5 + (-10) - 5 - 3 -2 - 8

17  ra ricxvs unda miumato (-100), rom 100 miiRo?

 və 
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40      Tavi 1 • dadebiTi da uaryofiTi ricxvebi 

7  gamoTvale: 

 +35+(+255); -22+(-85); -38-562;
 +102+(+235); -48+(-95); -145-255;
 +335+(+425); -65+(-65); -337-663.

8  gamoTvale a+b jami cxrilis monacemebis mixedviT:

a +54 -97 +1230 -3247
b +1546 -65403 +2580 -1753

9  gamoTvale jami:

 a) -12 + (-25) + (- 18); b) - 200 - 25 - 18; g) -3 000 000-2 500 - 108 000. 

10  mocemulia a = - 56 da b = - 67 ricxvebi. gamoTvale:

 a) a+b; b) - (a + b); g) (- a) + (- b) gamosaxulebis mniSvneloba.

11  gamoTvale:

 a) 0sa da -10s Soris moTavsebuli yvela mTeli ricxvis jami;
 b) 0sa da 9s Soris moTavsebuli yvela mTeli ricxvis jami;

  g)  yvela im 
n

10
 
saxis wiladis jami, romelic 2

1-b lsa da 5
1-b ls Sorisaa 

mo Tavsebuli.

12   romelia meti: 

 a) -19 + (- 11) Tu - 40? b) -10+(- 35) Tu - 42? g) -1 000 + (- 21) Tu - 2 000?
 d) -19 Tu - 40 + (- 5)? e) +19+(+11) Tu - 30? v) +20+ (+ 80) Tu -100?

13  Seadare qvemoT mocemuli gamosaxulebebis mniSvnelobebi: 

 a) -25+(-11) da - (25+11); b) - 38+(-22) da - (38+32); g) -(-12-21) da 12+21;
 d) -100+(-5) da - (100+5); e) - 65+(-31) da - (65+30); v)-(20+80) da -20+(- 80).

14  Seasrule Sekreba (zepirad):
 a) 16+(-14) b) 9+(-12) g) -3+(-85)
  -8+(-25)  -2+(-5)  -7,8+(-5,6)
  0+(-11)  -10+7  -8+6
  9+9  -8+5  -5 +(-5)
  -9-10  15+(-16)  -10,25+14,8.

15  gamoTvale ricxviTi wrfis daxmarebiT: 

 a) (+ 2)+(+ 4); b) (+1)+(+3); g) (-5)+(-1);
 d) (- 2)+(- 2); e) 0 + (-5); v) (-7)+0;
 z) 0 + (+ 4); T) (+6)+(- 4); i) (-7)+(-5).

16  sakoordinato wrfis gamoyenebiT gamoTvale jami:

15 + 8 + 6 + 4 +3 + (+5) +8 + 0
- 3 + (-4) -5 + (-10) - 5 - 3 -2 - 8

17  ra ricxvs unda miumato (-100), rom 100 miiRo?

 şəklində kəsrlərin cəmini.

12   Hansı böyükdür: 

 a) -19 + (- 11) yoxsa - 40? b) -10+(- 35) yoxsa - 42? c) -1 000 + (- 21) yoxsa - 2 000?
 ç) -19 yoxsa - 40 + (- 5)? d) +19+(+11) yoxsa - 30? e) +20+ (+ 80) yoxsa -100?

13  Aşağıda verilmiş ifadələrin qiymətini müqayisə et: 
 a) -25+(-11) və - (25+11); b) - 38+(-22) və - (38+32); c) -(-12-21) və 12+21;
 ç) -100+(-5) və - (100+5); d) - 65+(-31) və - (65+30); e) -(20+80) və -20+(- 80)..

14  Toplamanı şifahi yerinə yetir:
 a) 16+(-14) b) 9+(-12) c) -3+(-85)
  -8+(-25)  -2+(-5)  -7,8+(-5,6)
  0+(-11)  -10+7  -8+6
  9+9  -8+5  -5 +(-5)
  -9-10  15+(-16)  -10,25+14,8.

15  Ədəd oxunun köməyilə hesabla: 
 a) (+ 2)+(+ 4); b) (+1)+(+3); c) (-5)+(-1); 
 ç) (- 2)+(- 2); d) 0 + (-5); e) (-7)+0; 
 ə) 0 + (+ 4); f) (+6)+(- 4); g) (-7)+(-5).

16  Koordinat düz xəttindən istifadə etməklə hesabla:
15 + 8 + 6 + 4 +3 + (+5) +8 + 0
- 3 + (-4) -5 + (-10) - 5 - 3 -2 - 8
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17   (-100) –ü hansı ədədin üzərinə gəlməlisən ki, 100 alasan?

18  (-100) –ü hansı ədədin üzərinə gəlməlisən ki, (-100) alasan?

19  Ədəd oxunun parçasının uzunluğunu hesabla. Parçanın uc nöqtələrinin koordinatları: a) 0 
və 6; b) -8 və 0.

20  Cədvəli dəftərə çək və boş xanaları doldur:

a 1 2 -4 -1,8 -2 -3,9 -2,5 0,5

b -3 12 -6 2,8 -8,2 4 11 1,5

a+b  

21  (-5) və +5 arasında yerləşən bütün tam ədədlərin cəmini hesabla.

22  (-7) və +7 arasında yerləşən bütün tam ədədlərin cəmini hesabla.

23   A və B düz xətt üzərində yerləşən nöqtələrdir. A və B nöqtələrinin koordinatları -3 və 7 
olarsa, AB parçasının orta nöqtəsinin koordinatlarını tap.

24  Cədvəldə müəssisənin 2019-cu il I rübün hesabatı verilmişir.

Ay Gəlir Xərc
Yanvar 1500 lari 800 lari
Fevral 1300 lari 1300 lari
Mart 950 lari 1000 lari

 Hesabla: müəssisənin a) aylıq gəlirini;     b) rüblük gəlirini.

25   İfadənin qiymətini hesabla:
 a) -(-12)+118; b) -(-12+(-118)); c) -(-(45+35)); ç) -(-12)+(-(-118)).

26   Gecə saat 12-də havanın temperaturu t  idi. Üç saatdan sonra temperatur (-4 ) dəyişdi, 
növbəti üç saat ərzində isə - (-3 ). Səhər saat 6-da temperatur neçə olacaq?

27   Aşağıda verilmiş ifadələrin doğruluğunu təsdiq et:
 a) Eyni işarəli ədədlərin cəminin modulu bu ədədlərin modulları cəminə bərabərdir;
 b) Müxtəlif işarəli ədədlərin cəminin modulu bu ədədlərin modulları cəmindən kiçikdir;
 c) İstənilən a və b ədədləri üçün |a+b|≤|a|+|b| bərabərsizliyi yerinə yetirilir.

28  Müvafiq yolu keçmək üçün avtomobilə 3,6 saat vaxt lazım oldu. Avtomobil iki dəfə çox 
sürətlə hərəkət edərsə, üç dəfə az yol getmək üçün nə qədər vaxt sərf edər?

29  ABC açıq bucağının B təpəsindən BK şüası keçirilmişdir. ∠KBC=62º. ABK bucağının 
dərəcə ölçüsünü hesabla.
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1.8 Ədədlərin çıxılması

Məqsəd  1. Ədədlərin çıxılmasını öyrənək;
 2.  Parçanın uzunluğunu onun uc nöqtələrinin koordinatlarının vasitəsilə 

tapmağı bacaraq. 

Havanın temperaturu səhər saat 8-də m dərəcə idi, axşam saat 8-ə qədər isə n dərəcə azaldı. 
Havanın temperaturunun axşam saat 8-ə qədər nə qədər olduğunu necə hesablayaq?

Aydındır ki, axşam saat 8-də havanın temperaturu m-n dərəcəyə bərabər olacaq. 

İkinci tərəfdən temperaturun n dərəcə aşağı enməsi onun –n dərəcə ilə dəyişməsinə bərabərdir. 
Ona görə axşam saat 8-də temperatur m+(-n) dərəcə olacaq. Bərabərlik aldıq: 

m - n = m+( -n ).
Qeyd edək ki, alınmış bərabərlik m və n-nin həm müsbət, həm də mənfi  qiyməti üçün doğrudur. 

Alınmış bərabərlikdən deyə bilərik ki, çıxma əməlini toplama əməli ilə dəyişə bilərik.

Çıxmanı yerinə yetirmək üçün azalanın üzərinə çıxılanın əks ədədini gəlmək lazımdır.

Misal 1. Çıxmanı yerinə yetirək:
 a) (+13) - (+7);  b) (-13) - (+7);  c) (+13) - (-7);  ç) (-13) - (-7).
Həlli. 

 a) (+13) - (+7) = (+13) + (-7) = 6;
 b) (-13) - (+7) = (-13) + (-7) =- 20;
 c) (+13) - (-7) = (+13) + (+7) = +20;
 ç) (-13) - (-7) =(-13) + (+7) = -6.

Məsələ 1. Uc nöqtələri A(-4) və B(6) olan parçanın uzunluğunu hesablayaq. 
Həlli. 

 A    O      B

 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

AB parçasının uzunluğu A nöqtəsinin sağa B nöqtəsinə qədər neçə vahid yerini dəyişəcəyini 
göstərir. Başqa sözlərlə desək (-4)-ün üzərinə neçə gəlməliyik ki, 6 alaq. AB parçasının uzunluğunu 
x ilə işarə etsək yaza bilərik: -4+x=6. Bu bərabərlikdən alırıq:

x = 6 - (- 4) ,  x = 6 + ( + 4) = 10.

Cavab: AB parçasının uzunluğu 10 vahid parça uzunluğundadır.

Ədəd oxu üzərində parçanın uzunluğunu hesablamaq üçün sağ ucunun 
koordinatından sol ucunun koordinatını çıxmaq lazımdır.
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Misal 2. 36 - 42 + 64 – 86 ifadəsinin qiymətini hesablayaq.
Həlli: Bu misal iki üsulla həll oluna bilər:
I. Ədədləri ardıcıl toplama yolu ilə.
36 - 42 + 64 - 86 ifadəsini cəm şəklində təsəvvür edək: 
36 - 42 + 64 - 86 = 36 + (- 42) + ( + 64 ) + ( - 86) = - 6 + (+ 64) + (- 86) = 58 + ( - 86 ) = -28.
II.  Müsbət toplananların cəmini ayrı, mənfi toplananların cəmini də ayrı hesablayıb, alınan 

nəticələri toplayaq:
36 + ( - 42 ) + ( + 64) + ( - 86) = (36 + 64) + ((- 42) + (-86)) = 100 + (-128) = 100 - 128 = - 28.

Maliyyə əməliyyatlarının nəticələrini hesablamaq üçün məhz bu cür edirlər. Gəliri ayrı 
hesablayırlar, xərci – ayrı, sonda isə fərqi çıxarırlar.

Suallara cavab ver

1. a ədədindən b ədədinin çıxılmasını hansı əməllə dəyişmək olar?
2. Ədəd oxunun parçasının uzunluğunu necə hesablamaq olar?
3. Aşağıda verilmiş ifadələr doğrudur yoxsa səhv?
a) “Ədədləri çıxan zaman azalanın üzərinə çıxılanın tərs ədədini gəlmək lazımdır”
b) “Ədədləri çıxan zaman azalanın üzərinə çıxılanın əks ədədini gəlmək lazımdır”

Çalışmalar

1  Çıxmanı yerinə yetir:
 a) 6-2, b) -10-3, c) -8-(-63),
  -8-3,  -24-(-10),  -36-65,
  -8-(-1),  -5-2,  -12-63,
  12-(-5),  -7-(-8),  -102-(-5),
  -32-(-3),  -45-20,  -(-9)-(-4),
  22-30-(-20),  -26-25,  -9-12,
  -(-4)-7,  32-(-3),  -623-36,
  -25-(-3),  -45-15,  -8-2,
  11-8,  -4-(-40),  -29-9,
  -9-(-5),  8-(-8),  -6-(-5),
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magaliTi 2. gamovTvaloT 36 - 42 + 64 - 86 gamosaxulebis mniSvneloba.

amoxsna. es magaliTi SeiZleba ori xerxiT amoixsnas:

I. ricxvebis TanmimdevrobiT Sekrebis gziT.

 36 - 42 + 64 - 86 gamosaxuleba warmovadginoT jamis saxiT:

 36 - 42 + 64 - 86 = 36 + (- 42) + ( + 64 ) + ( - 86) = - 6 + (+ 64) + (- 86) = 58 + ( - 86 ) = -28.
II.  SeiZleba gamoviangariSoT calke dadebiTi Sesak rebebis, calke uaryofi

Ti Se sak rebebis jamebi da Semdeg miRebuli Sedegebi SevkriboT:

36 + ( - 42 ) + ( + 64) + ( - 86) = (36 + 64) + ((- 42) + (-86)) = 100 + (-128) = 100 - 128 = - 28.
swored ase iqcevian finansuri operaciebis Sedegebis dasaTvlelad. ker

Zod, calke iTvlian Semosavals, calke – gasavals, bolos ki – maT sxvaobas.

upasuxe SekiTxvebs:

1. romeli moqmedebiT SeiZleba SevcvaloT a ricxvisgan b ricxvis gamokleba? 

2. rogor gamoTvli ricxviTi wrfis monakveTis sigrZes? 

3. WeSmaritia Tu mcdari qvemoT mocemuli gamonaTqvami?

a)  ̀ricxvebis gamoklebis dros saklebs unda daematos maklebis Sebrunebu

li ricxvi“

b) `ricxvebis gamoklebis dros saklebs unda daematos maklebis mopirda

pire ricxvi“

savarjiSoebi

1  Seasrule gamokleba:

 a) 6-2, b) -10-3, g) -8-(-63),
  -8-3,  -24-(-10),  -36-65,
  -8-(-1),  -5-2,  -12-63,
  12-(-5),  -7-(-8),  -102-(-5),
  -32-(-3),  -45-20,  -(-9)-(-4),
  22-30-(-20),  -26-25,  -9-12,
  -(-4)-7,  32-(-3),  -623-36,
  -25-(-3),  -45-15,  -8-2,
  11-8,  -4-(-40),  -29-9,
  -9-(-5),  8-(-8),  -6-(-5),

   8 21
5 2 7

1- - ;  5 18
5 2 6

1- - -b l ;  11 25
12 15 5

3- .

2  gamoTvale:  

a) ( 3
7

4− )isa da (
3
11

2− )is  sxvaoba;  

b) (
2

15
10− )isa da (

9
25

6+ )is sxvaoba.   

.

2  Hesabla:  

a) ( 3
7

4− )‑ ün və (
3
11

2− )‑ün fərqini;  

b) (
2

15
10− )‑ in və (

9
25

6+ )‑ün fərqini.   
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3  Cədvəli dəftərə çək və doldur:

a 3 -5 2,5 0 -0,5 2 -7

b -2 5 7,8 -10 -1,3 -6 7

a - b

b - a

Doldurulmuş cədvələ əsasən suallara cavab ver:
 a) a-b və b-a fərqlərinin ədədi qiymətinin ortaq nəyi var və nə ilə fərqlənirlər?
 b)  Hər bir a və b ədədləri üçün verilmiş bərabərliyin doğru olduğunu deyə bilərikmi: b-a=-

(a-b)?

4  İki ədədin fərqi necə dəyişər, əgər:
 a) Azalanın üzərinə (-6) gəlsək?
 b) Azalandan (-3) çıxsaq?
 c) Çıxılanın üzərinə (-8) gəlsək?
 ç) Çıxılandan (-10 çıxsaq)?

5  Koordinat oxu üzərində A və B nöqtələri arasındakı məsafəni tap:
 a) A(‑5) və B(3); b) A(‑5) və B(‑7);  c) A(11) və B(‑1).

6  Hesabla:

 a) -18+83-45+90-27-83; b) 3,15-4,15-6,76+(-3,24)+6,48-(-0,52);

 c) -12+(-8)-(-14)+2,56-(-3,44); ç) 14,5-18-2-6+9+(-2)+4,5;

 d) -(-100) +(-
2
3

4 )-(- 49
9
)-(-16); e) 1 4 1

2 5 5
3 4,3 0,5 4,3+ − − + + −8; 

 ə) 2 5 2
3 6 5

0,5 0,6 0,5− − + − + ; f) 
9 5 5 7 2

14 12 14 12 5
4 ( 3 ) 3 1− − − − + ; 

 g) 1 1 5 1 13 3 5 4 1
2 6 9 3 9
+ − − − ; ğ)  1 2 1 1 33 2 5 2 1 2,4 3,5

2 5 2 15 5
− − − + + + + .    

7  Aşağıda verilmiş ədədlər hansı iki ardıcıl tam ədədlər arasında yerləşir?

 5 18
1- ?  -12,3?  2

1- ?  +2,3? -5,6?  -0,9?

8  a) Azalan 76, çıxılan (-20) olarsa, fərqi tap;
 b) -43-ü 25 ədəd azalt;
 c) -25-i 18 ədəd böyüt.

9  Fərq daha çoxdur yoxsa azalan, əgər:
 a) Çıxılan mənfi olarsa?
 b) Çıxılan müsbət olarsa?
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10  Havanın temperaturu necə dəyişib, əgər termometr:
 a) Səhər 9  və axşam 3  idisə;
 b) Səhər (-8 ) və axşam 3  idisə;
 c) Səhər (-8 ) və axşam (-3 ) dərəcə idisə.

11  Hansı çoxdur:
 a) -7-8   yoxsa  12-24?  b) 25-25   yoxsa    2-(-6)?
 c) 32-25  yoxsa  0-14?  ç) -3-18   yoxsa   -45+(-5).

12  Hansı çoxdur:
 a) |-5,6+2,9| yoxsa |-5,6|+|2,9|; b) |-17-4,5| yoxsa |-17|+|3,5|;
 c) |-16+7,4| yoxsa |-16|+|7,4|; ç) |0,16-1,5| yoxsa |0,16|+|1,5|

13  Uc nöqtəsinin koordinatları aşağıdakı ədədlər olan parçanın uzunluğunu hesabla:
 a) 7 və 9; b) -5 və 6; c) -2,5 və -3; ç) -4,7 və 0.

14  Tənliyi həll et: 
 a) x + 27=15; b) x -13=-26; c) 2,5x - 7,5 =-5;  
 ç) -3,4 + 2x =-1,2; d) -8+x=0; e) x+(-3,8)= -5; 
 ə) x+(-3,4)= -15; f) -1+x =-11,1; g) 18-(32+x)=13;
 ğ) 7,8 - (x- 4,2)=36;   h) 7,8+(x-18)=31; x) 2x+(x-2)= -18.

15   İki mənfi olmayan ədədin fərqi:
 a) Azalandan böyük ola bilərmi?  b) Çıxılandan böyük ola bilərmi?
 c) Azalandan kiçik ola bilərmi?  ç) Çxılandan kiçik ola bilərmi?

16   Tutaq ki, A(a) və B(b) ədəd oxunda yerləşən ədədlərdir. AB parçasının uzunluğunun  |a-b| old-
uğunu təsdiq et.

17   “*” –un yerinə “+” və “-” işarələrini elə qoy ki, doğru bərabərlik alınsın.
 a) - 3,7 * (- 6,3) -11,4= - 8,8;  b) -(- 20,5)  - (+5,4)*7,6=22,7.

18   Tap:
 a) -100 -dən 100- ə (daxil olmaqla) qədər  bütün tam ədədlərin cəmini;
 b) -399 -dan 401 -ə (daxil olmaqla) qədər bütün tam ədədlərin cəmini.

19   Vahid parçası 3 sm uzunluğunda olan ədəd oxunda yerləşən AB parçasının uzunluğu 7,2 
sm-dir. A nöqtəsinin koordinatı 1,2-dir. B nöqtəsinin koordinatını hesabla (iki hala bax).

20   Ədəd oxu üzərində müsbət koordinatları olan A, B və C nöqtələri verilmişdir. A nöqtəsi-
nin koordinatı B nöqtəsinin koordinatından 3 dəfə, C nöqtəsinin koordinatından isə - 4 dəfə 
çoxdur. AC parçasının uzunluğu BC parçasının uzunluğundan nə qədər çoxdur?
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21   Koordinat oxunda başlanğıc nöqtəsinin yerini 3 vahid sağa dəyişdilər.
 A   B O  C   D

 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

 a) Yerdəyişmədən sonra A, B, C, D nöqtələrinin koordinatları neçə olacaq?
 b) Ədəd oxu üzərində koordinatının modulu azalan nöqtə qeyd olunubmu?
 c) Yerdəyişmə ilə modulu dəyişməyən koordinatı tap. 

22  Vurmanı yerinə yetir:
 a) 2,15 × 0,3; b) 3,5 × 2,1; c) 4,4 × 1,5; ç) 1,9 × 1,1;
 d) 7,7 × 10,1; e) 0,175 × 1,01; ə) 0,15 × 0,15; f) 8 × 0,125.

23  Bölməni yerinə yetir:
 a) 1,2 : 0,4; b) 3,6 : 1,8; c) 4,41 : 0,9 ; ç) 5,5 : 0,11;
 d) 4,83 : 0,3; e) 25,6 : 0,16; ə) 3,24 : 7,2; f) 0,01 : 0,1.

 24  Bir metr parça 21,4 laridir. Neçəyə olar:
 a) 3 m parça?  b) 2,8 m parça?

25  Bir kiloqram konfet 4,4 laridir. 2,5 kq konfet neçəyə olar?

26  Kater bir saatda 20,4 km yol gedir. Kater neçə kilometr gedər:

 a) 3 saatda?  b) 4,5 saatda?   c) 20 dəq-də?

27  Qiya Vake parkının mərkəzindən Tısbağa gölünə çıx-
mağa 0,75 saat vaxt sərf etdi. Qiya 2,4 km/saat sürətlə 
hərəkət edirdisə, parkın mərkəzindən gölə qədər olan 
məsafə nə qədərdir?

28  Düzbucaqlının uzunluğu 1,25 sm, eni – 1,2 sm - dir. 
Hesabla:

 a) Düzbucaqlının perimetrini; 
 b) Düzbucaqlının enini.

29  Bir litr günəbaxan yağının kütləsi 0,92 kiloqramdır. 0,75 litr 
yağın kütləsi nə qədər olacaq?

30  Bir həftə ərzində atı qidalandırmaq üçün 2,8 kq arpa və 63,7 
kq ot lazım oldu. Bir günə təxminən nə qədər arpa və ot 
lazımdır?
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1.9 Ədədlərin vurulması və bölünməsi

Məqsəd  Müsbət və mənfi ədədərin vurulmasnı və bölünməsini bacaraq, hesabla-
malarda onlardan istifadə edək.

Məsələ 1. Çayda suyun səviyyəsi hər bir saatda  m santimetr qədər dəyişir. Verilmiş andan t saat 
ərzində çayın suyunun səviyyəsi necə dəyişir?

Həlli. Bir saatda suyun səviyyəsi m sm ilə dəyişirsə, onda t saat ərzində suyun səviyyəsi t×m sm 
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4×3 = 12 azalacaq, yəni suyun səviyyəsinin dəyişməsi (-12) sm olacaq. Alırıq ki, 4×(- 3) = - 
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hesablamalıyıq. Əgər hər saatda suyun səviyyəsi 3 sm azalırdısa, 4 saat əvvəl suyun səviyyəsi 
4 × 3 = 12 sm çox olardı. Alırıq ki, (-4 ) × (-3) = 12.

Baxılan halları cədvəl şəklində təsvir edək:

m (sm-lə) t (saatla)
Çayda suyun səviyyəsinin dəyişməsi

Sözlə Şifahi

3 4 12 sm artdı 3× 4 = 12

- 3 4 12 sm azaldı (-3) × 4 = - 12

3 - 4 12 sm az idi 3 × (- 4) = - 12

- 3 - 4 12 sm çox idi (- 3) × (- 4) = 12

Alınmış nəticələrə əsasən deyə bilərik: 

1.  İki müxtəlif işarəli ədədləri vurduqda modulu vuruqların modulları hasilinə bərabər 
olan mənfi  ədəd alınır.

2.  İki eyni işarəli ədədi vurduqda modulu vuruqların modulları hasilinə bərabər olan 
müsbət  ədəd alınır.
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Suallara cavab ver

1. Ədədin özü-özünə hasili müsbətdir yoxsa mənfi? Qisməti?

2. Əks ədədlərin hasili müsbətdirmi? Qisməti?

3. Üç mənfi ədədin hasili müsbətdir yoxsa mənfi? 

4. Üç ədədin hasili mənfidirsə, onda onlar arasında neçə vuruq müsbət olar?

5. Dörd ədədin hasili müsbətdirsə, onda onlar arasında neçə vuruq mənfi ola bilər?

6. Dörd ədədin hasili mənfidirsə, onda onlar arasında neçə vuruq müsbət ola bilər?

Misal 1. Hasili hesabla: a) (- 5) × 0,6 ;    b) 

48      Tavi 1 • dadebiTi da uaryofiTi ricxvebi 

upasuxe SekiTxvebs:

1. dadebiTia Tu uaryofiTi ricxvis Tavis Tavze namravli? ganayofi?

2. dadebiTia Tu uaryofiTi mopirdapire ricxvebis namravli? ganayofi?

3. dadebiTia Tu uaryofiTi sami uaryofiTi ricxvis namravli?

4. Tu sami ricxvis namravli uaryofiTia, maSin maT Soris ramdeni Tanamam

ravli SeiZleba iyos dadebiTi? 

5. Tu oTxi ricxvis namravli dadebiTia, maSin maT Soris ramdeni Tanamam

ravli SeiZleba iyos uaryofiTi?

6. Tu oTxi ricxvis namravli uaryofiTia, maSin maT Soris ramdeni Tana

mamravli SeiZleba iyos dadebiTi? 

magaliTi 1. gamovTvaloT namravli: a) (- 5) × 0,6 ;    b) 1 2
1 6#- -b ^l h . 

amoxsna.

a) (- 5) × 0,6 = - (5 × 0,6) = -3;                 b) 1 2
1 6 9#- - =b ]l g .

magaliTi 2. gamovTvaloT namravli: 

 a) 1,2 × (- 0,5) × (-1) × (-10) ; b) 4 × 5 × 9 × (-2) × (-1).
amoxsna.

a) 1,2 × (- 0,5) × (-1) × (-10) = - 6 (uaryofiTi Tanamamravlebis raodenoba kentia);
b) 4 × 5 × 9 × (-2) × (-1) = 360 (uaryofiTi Tanamamravlebis raodenoba luwia).

ricxvebis gayofis wesi gamravlebis wesis analogiuria. ganayofis niSani 

zustad iseve dgindeba, rogorc gamravlebisas. kerZod:

ricxvis ricxvze gayofis dros gasayofis moduli unda gavyoT 

gamyofis modulze. miRebuli ganayofi:

a) dadebiTia, Tu gasayofi da gamyofi erTnairniSniania.

b) uaryofiTia, Tu gasayofi da gamyofi sxvadasxvaniSniania.

magaliTi 3. SevasruloT gayofa: (- 15) : 3; -300 : (-10) ; 5,2 : (- 4) ; 0 : (-8) .
amoxsna.

(- 15) : 3 = -5;   -300 : (-10) = 30;   5,2 : (- 4) = - 1,3;   0 : (-8) = 0.

savarjiSoebi

1  ricxviTi gamoTvlebis gareSe Seadare nuls namravli:

 a) (-9)×8; b) (- 4) × (-95);
 g) 3×(- 25)×(- 58); d) 102 × (-8) × (-1) × (-100);
 e) 121:(-1,1); v) - 0,025:(- 0,4).

2  gansazRvre as niSani, Tu:

  a) a×(- 9) = 54;
  b) -a×12 = 1,5;
 g) a× (- 14)×(- 8) = 48,5.

daimaxsovre!

 1. nebismieri a–sTvis   

a×0=0;
 2. a×(-1)=a:(-1)=-a;

 3. Tu a≠0, 0:a=0.

. 
Həlli.
a) (- 5) × 0,6 = - (5 × 0,6) = -3;                 b) 
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1  ricxviTi gamoTvlebis gareSe Seadare nuls namravli:

 a) (-9)×8; b) (- 4) × (-95);
 g) 3×(- 25)×(- 58); d) 102 × (-8) × (-1) × (-100);
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2  gansazRvre as niSani, Tu:

  a) a×(- 9) = 54;
  b) -a×12 = 1,5;
 g) a× (- 14)×(- 8) = 48,5.

daimaxsovre!

 1. nebismieri a–sTvis   

a×0=0;
 2. a×(-1)=a:(-1)=-a;

 3. Tu a≠0, 0:a=0.

.
Misal 2. Hasili hesabla:
a) 1,2 × (- 0,5) × (-1) × (-10) ; b) 4 × 5 × 9 × (-2) × (-1).

Həlli.
a) 1,2 × (- 0,5) × (-1) × (-10) = - 6 (mənfi vuruqların sayı təkdir);
b) 4 × 5 × 9 × (-2) × (-1) = 360 (mənfi vuruqların sayı cütdür).

Ədədlərin bölünməsi qaydası vurma qaydası ilə eynidir. Qismətin işarəsi vurmada olduğu kimi 
təyin edilir:

Ədədi ədədə bölən zaman bölünənin modulunu bölənin moduluna bölmək lazımdır. 
Alınmış qismət:
 a) Bölünən və bölən eyni işarəlidirsə müsbətdir;
 b) Bölünən və bölən müxtəlif işarəlidirsə mənfidir.

Misal 3. Bölməni yerinə yetirək: (- 15) : 3; -300 : (-10) ; 5,2 : (- 4) ; 0 : (-8) .
Həlli.

(- 15) : 3 = -5;   -300 : (-10) = 30;   5,2 : (- 4) = - 1,3;   0 : (-8) = 0.

Çalışmalar

1  Hesablama aparmadan hasili sıfırla müqayisə et:
 a) (-9)×8; b) (- 4) × (-95);
 c) 3×(- 25)×(- 58); ç) 102 × (-8) × (-1) × (-100);
 d) 121:(-1,1); e) - 0,025:(- 0,4).

2  a-nı təyin et, əgər:
  a) a×(- 9) = 54;
  b) -a×12 = 1,5;
 c) a× (- 14)×(- 8) = 48,5.

Yadda saxla!
1. İstənilən a üçün

a×0=0; 
2. a×(-1)=a:(-1)=-a; 
3. Əgər a≠0, 0:a=0.
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3  Vurmanı yerinə yetir:
 a) - 4 × 500, b) -5,4 × (-5), c) -6 × 12,5,  ç) - 0,025 × (-8),
  - 40 × (-15),  -2,04 × 5000,  -5,4 × 5,  0,025 × (- 8),
  - 2,8 × 0,05,  -1,402 × (-15),  -18 × (-0,2),  - 0,025 × 85,
  - 0,4 × (-3,8),  - 0,4 × (-2,28),  18 × (-0,2),  0,025 × 85,
  -12 × 50,01,  - 2,8 × 12,25,  - 0,05 × (-100),  - 0,25 × (-85),
  12 × (-50,01);  - 2,8 × (-12,25);  - 0,004 × (- 600);  -18 × (-0,25).

4  Bölməni yerinə yetir: 
 a) 0,035 :0,7, b) -0,035 :0,7, c) 0,035 : (-0,7), ç) -0,035 :(-0,7),
  100 : (- 0,25),  -100 : 0,25,  -100 : (-0,25),  0,1 :(-0,25) : (-1),
  18 : (-2,4),  -18 : (-2,4),  -18 : 2,4,  20 : (-1) : (-20),
  -20 : (-0,2),  -3,6 : (-9),  - 40,05 : (-0,09),  3,24 : (-18):(-9),
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3  Seasrule gamravleba:

 a) - 4 × 500, b) -5,4 × (-5), g) -6 × 12,5,  d) - 0,025 × (-8),
  - 40 × (-15),  -2,04 × 5000,  -5,4 × 5,  0,025 × (- 8),
  - 2,8 × 0,05,  -1,402 × (-15),  -18 × (-0,2),  - 0,025 × 85,
  - 0,4 × (-3,8),  - 0,4 × (-2,28),  18 × (-0,2),  0,025 × 85,
  -12 × 50,01,  - 2,8 × 12,25,  - 0,05 × (-100),  - 0,25 × (-85),
  12 × (-50,01);  - 2,8 × (-12,25);  - 0,004 × (- 600);  -18 × (-0,25).

4  Seasrule gayofa: 

 a) 0,035 :0,7, b) -0,035 :0,7, g) 0,035 : (-0,7), d) -0,035 :(-0,7),
  100 : (- 0,25),  -100 : 0,25,  -100 : (-0,25),  0,1 :(-0,25) : (-1),
  18 : (-2,4),  -18 : (-2,4),  -18 : 2,4,  20 : (-1) : (-20),
  -20 : (-0,2),  -3,6 : (-9),  - 40,05 : (-0,09),  3,24 : (-18):(-9),

   :5
4

10
7- - -b bl l;   3 24

5 : 1 48
29-b l;  16: 5

4- -b l;  , : : ( )5 061 25
21 1- - .

5  amoxseni gantoleba:

 a) 50 : x = -5;, b) x : (-3) =1,2, g) - 72  × x =144, d) -90 × x = -10,
  x : 7= -7,  :x 18 18

5- =-] g ,  x53
44 22#- =- ,   ,x 4

3 0 06# - =b l ,

  x : 2=-9;  x:(-7)=0,23;  -15,6 × x=-39;  x6 2
1 13#- =- .

6  romelia meti:

 a) -12 × 4 Tu -12 × (- 4)? b) -12 × 4 Tu 12 × (- 4)?
 g) -6 × (-9) Tu - 45  × (40)? d) 100  × 4 Tu -6  × (-100)?
 e) 100 : (-25) Tu 0? v) 11 Tu - 63 : (-7)?

7  aRmoaCine Secdomebi da gaaswore:

 40 : (- 0,8)= - 0,5; -24 × 0,6=-84; :5 2
1 10- =b l ;

 : ( )16 7 2 7
2- = ; -0,25 × (-8)=-2; (- 90) : (- 18) = - 5.

8  Seasrule moqmedebebi:

 a) (14,5-25,15) × 4; d) 14,5-(-25,15) × 4; z) 14,5-(-25,15 × 4); 
 b) -0,8 × 11,7-9 × 2; e) - 0,8 × (11,7-9 × 2); T) (-0,8 × 11,7-9) × 2;
 g)  20 : (-10+1,2 × 0,5); v) (20 : (-10)+1,2) × 0,5; i) 20 : (-10)+1,2 × 0,5.

9  gadaixaze da Seavse cxrili.

a -1 -2 6 -6 2 -4 -8
b 2 -5 3 1,5 1 9 7

a × b
a : b

-a × b
-a × (-b)

-a : (-b)

.

5  Bölməni yerinə yetir:
 a) 50 : x = -5;, b) x : (-3) =1,2, c) - 72  × x =144, ç) -90 × x = -10,
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6  Hansı çoxdur:
 a) -12 × 4 yoxsa -12 × (- 4)? b) -12 × 4 yoxsa 12 × (- 4)?
 c) -6 × (-9) yoxsa - 45  × (40)? d) 100  × 4 yoxsa -6  × (-100)?
 ç) 100 : (-25) yoxsa 0? e) 11 yoxsa - 63 : (-7)?

7  Səhvləri tap və düzəlt:

 40 : (- 0,8)= - 0,5; -24 × 0,6=-84; 
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5  amoxseni gantoleba:

 a) 50 : x = -5;, b) x : (-3) =1,2, g) - 72  × x =144, d) -90 × x = -10,
  x : 7= -7,  :x 18 18

5- =-] g ,  x53
44 22#- =- ,   ,x 4

3 0 06# - =b l ,

  x : 2=-9;  x:(-7)=0,23;  -15,6 × x=-39;  x6 2
1 13#- =- .

6  romelia meti:

 a) -12 × 4 Tu -12 × (- 4)? b) -12 × 4 Tu 12 × (- 4)?
 g) -6 × (-9) Tu - 45  × (40)? d) 100  × 4 Tu -6  × (-100)?
 e) 100 : (-25) Tu 0? v) 11 Tu - 63 : (-7)?

7  aRmoaCine Secdomebi da gaaswore:

 40 : (- 0,8)= - 0,5; -24 × 0,6=-84; :5 2
1 10- =b l ;

 : ( )16 7 2 7
2- = ; -0,25 × (-8)=-2; (- 90) : (- 18) = - 5.

8  Seasrule moqmedebebi:

 a) (14,5-25,15) × 4; d) 14,5-(-25,15) × 4; z) 14,5-(-25,15 × 4); 
 b) -0,8 × 11,7-9 × 2; e) - 0,8 × (11,7-9 × 2); T) (-0,8 × 11,7-9) × 2;
 g)  20 : (-10+1,2 × 0,5); v) (20 : (-10)+1,2) × 0,5; i) 20 : (-10)+1,2 × 0,5.

9  gadaixaze da Seavse cxrili.

a -1 -2 6 -6 2 -4 -8
b 2 -5 3 1,5 1 9 7

a × b
a : b

-a × b
-a × (-b)

-a : (-b)

;

 : ( )16 7 2 7
2- = ; -0,25 × (-8)=-2; (- 90) : (- 18) = - 5.

8  Əməlləri yerinə yetir:
 a) (14,5-25,15) × 4; ç) 14,5-(-25,15) × 4; ə) 14,5-(-25,15 × 4); 
 b) -0,8 × 11,7-9 × 2; d) - 0,8 × (11,7-9 × 2); f) (-0,8 × 11,7-9) × 2;
 c)  20 : (-10+1,2 × 0,5); e) (20 : (-10)+1,2) × 0,5; g) 20 : (-10)+1,2 × 0,5.

9  Cədvəli çək və doldur.

a -1 -2 6 -6 2 -4 -8
b 2 -5 3 1,5 1 9 7

a × b
a : b

-a × b
-a × (-b)

-a : (-b)



50      Fəsil 1. Çoxbucaqlılar 

10  5 gün ərzində çayda suyun səviyyəsi necə dəyişər, əgər hər gün:
 a) +1,4 sm b) (-3) sm dəyişirdisə?

11  Havanın temperaturu hər 1  artdıqca termometrdə civə suyunun səviyyəsi 3 mm yuxarı çıx-
ır. Havanın temperaturu: a) +12 ;   b) (-15 ) dəyişərsə, civə suyunun sütununun hündürlüyü 
necə dəyişər?

12  3-dən 6 yanvar daxil olmaqla temperatur hər gün 2  azalırdı. Həmin günlər ərzində tem-
peratur neçə dərəcə dəyişdi?

13  (-36) ədədini təsvir et:
  a) İki ədədin fərqi şəklində;
 b) İki ədədin cəmi şəklində;
 c) İki ədədin hasili şəklində;
 ç) İki ədədin nisbəti şəklində.

14  Kəsrin qiymətini hesabla:

 a) 

50      Tavi 1 • dadebiTi da uaryofiTi ricxvebi 

10  rogor Seicvleba wylis done mdinareSi 5 dRis ganmavlobaSi, Tu igi 

yoveldRiurad icvleba:  a) +1,4 smiT?   b) (-3) smiT?

11  haeris temperaturis yoveli 1ºiT momatebisas TermometrSi vercxlis

wylis done 3 mmiT maRla iwevs. rogor Seicvleba vercxliswylis svetis 

simaRle, Tu haeris temperatura Seicvleba: a) +12ºiT?    b) (-15º)iT?

12  3dan 6 ianvris CaTvliT temperatura yovel dRiurad 2ºiT mcirdeboda. 

ramdeni gradusiT Seicvala temperatura am dReebis ganmavlobaSi?

13  ricxvi (36) warmoadgine: 
 a) ori ricxvis sxvaobis saxiT;
 b) ori ricxvis jamis saxiT;
 g) ori ricxvis namravlis saxiT; 
 d) ori ricxvis ganayofis saxiT.

14  gamoTvale wiladis mniSvneloba:

 a) , ,
, ( , )
5 7 0 9

5 4 1 9
#

#
-

- ;         b) ,0 5
2
1

4
3 5#- -b ]l g

.

15  Seasrule moqmedebebi da gaakeTe daskvna:  

 a)   25 × 1; 25 × (-1); -25 × 1; -25 × (-1); 56 × 0;
 b)  40:1; 40:(-1); -40:1; -40:(-1); 0×(-1000).

16   cnobilia, rom mdinareSi wylis done drois mocemul momentTan Sedare

biT t saaTis ganmavlobaSi a smiT icvleba. 

 a) ra iqneba wylis donis cvlileba 5 saaTis Semdeg, Tu a = -3?
 b) ra iqneboda wylis donis cvlileba 3 saaTis win, Tu a =7?

17   amoxseni gantoleba:

 a) :x6
5

14
3

15
7# - = -b bl l ; b) :x1 5

2 11 3
2 2 9

2#- = -b l ;

  g) , ,
,x

5 8 4 6
2 3

- = -
-

; d) ,
,

x4 2
2 8 35
-
- = .

18   cnobilia, rom ori ricxvis sxvaobisa da 6is namravli:

 a) dadebiTi ricxvia;  b) uaryofiTi ricxvia. 

 romelia meti  saklebi Tu maklebi?

19
  ori ricxvis sxvaobis -20ze namravli: 

 a) uaryofiTi ricxvia;  b) dadebiTi ricxvia.

 romelia meti  saklebi Tu maklebi?

20   ori ricxvis sxvaobis (-2)ze namravli nulis tolia. Seadare erTmaneTs 

saklebi da maklebi.

         b) 
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18   cnobilia, rom ori ricxvis sxvaobisa da 6is namravli:
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  ori ricxvis sxvaobis -20ze namravli: 

 a) uaryofiTi ricxvia;  b) dadebiTi ricxvia.
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20   ori ricxvis sxvaobis (-2)ze namravli nulis tolia. Seadare erTmaneTs 

saklebi da maklebi.

15  Əməlləri yerinə yetir və nəticə çıxart:  
 a)   25 × 1; 25 × (-1); -25 × 1; -25 ×	(-1); 56 × 0;
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16   Məlumdur ki, çayda suyun səviyyəsi verilmiş vaxtla müqayisədə t saat ərzində a sm dəyişir.
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 b) a=7 olarsa, 3 saatdan sonra suyun səviyyəsi necə dəyişəcək?

17   Tənliyi həll et:
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15
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18   cnobilia, rom ori ricxvis sxvaobisa da 6is namravli:

 a) dadebiTi ricxvia;  b) uaryofiTi ricxvia. 

 romelia meti  saklebi Tu maklebi?

19
  ori ricxvis sxvaobis -20ze namravli: 

 a) uaryofiTi ricxvia;  b) dadebiTi ricxvia.

 romelia meti  saklebi Tu maklebi?

20   ori ricxvis sxvaobis (-2)ze namravli nulis tolia. Seadare erTmaneTs 

saklebi da maklebi.

  c) , ,
,x

5 8 4 6
2 3

- = -
-

;  ç) ,
,

x4 2
2 8 35
-
- = .

18   Məlumdur ki, iki ədədin fərqi və 6-nın hasili:
 a) müsbət ədəddir;  b) mənfi ədəddir;

Hansı böyükdür - azalan yoxsa çıxılan?

19
  İki ədədin fərqinin -20-yə hasili:

 a) mənfi ədəddir;             b) müsbət ədəddir.
Hansı böyükdür – azalan yoxsa çıxılan?

20   İki ədədin fərqinin (-2)-yə hasili sıfra bərabərdir. Azalanı və çıxılanı müqayisə et.
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21   Havanın temperaturunun hər saatda t  dəyişdiyi məlumdur. Cədvəli çək və boş xanaları 
doldur:

tº n  saat
n saatda temperaturun dəyişməsi

Nəticənin 
hesablanması

Təsviri

2 3

3 12º dərəcə az idi

-4×(-2) = 8

1 4ºC aşağıdır

22  Nika və Tamta eyni vaxtda eyni bir yerdən çıxdılar və bir-birilərinə əks istiqamətdə yol-
landılar. Nika 5,2 km/saat sürətlə, Tamta isə - 3,4 km/saat sürətlə hərəkət edirsə, 1,5 saat-
dan sonra onlar arasında məsafə nə qədər olacaq?

23  Duta və Qiqi evdən eyni vaxtda çıxdılar və eyni bir istiqamətdə yollandılar. Duta 4,5 % 
km/saat sürətlə, Qiqi isə  3,5 km/saat sürətlə hərəkət edərsə, 2 saatdan sonra onlar arasında 
məsafə nə qədər olacaq? 

24  Turist 4,2 km yol getdikdən sonra yarı yola çatmaq 
üçün gediləndən 2 dəfə çox yolu qaldı. Bütöv yolun 
uzunluğu nə qədərdir? 

25  İki müxtəlif məntəqədən bir-biri ilə görüşmək üçün 
velosipedçi və motosikletçi çıxdı. Velosipedçinin 
sürəti 16,5 km/saat, motosikletçinin sürəti isə on-
dan 4 dəfə çox idi. Velosipedçi və motosikletçi yola 
çıxdıqdan 2 saat 20 dəqiqədən sonra görüşərlərsə 
məntəqələr arasındakı məsafə nə qədərdir?

26  Verilmiş fiquru xanalı vərəqə köçür və verilmiş oxa nəzərən paralel köçürmə et.

27  Qafqazın zirvələri barədə məlumat topla, onların 
hündürlükləri cədvəlini tut, müvafiq şəkillər əlavə et, 
uyğun diaqram qur.

Svaneti
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1.10 Ədədi ifadənin qiymətinin hesablanması

Məqsəd 1. Hesab əməllərindən ibarət ədədi ifadənin qiymətini hesablayaq;
2. Hesablamaları asanlaşdırmaq üçün hesab əməllərinin xassələrindən istifadə 

edək.

Ədədi ifadə birdən artıq hesab əməlindən ibarətdirsə, əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllığının 
verilmiş qaydalarını qorumaq lazımdır:

I.  Əgər ifadə yalnız toplama-çıxma və ya yalnız vurma-bölmə əməllərindən ibarətdirsə, o zaman 
əməllər ardıcıllıqla soldan sağa yerinə yetiriləcək. 

II. Mötərizəsiz ifadədə əvvəlcə vurma-bölmə, sonra isə toplama-çıxma əməlləri yerinə yetirilir.
III. Mötərizə olan ifadədə əvvəlcə mötərizədə verilmiş əməllər yerinə yetirilir.
Misal 1. 2,5×(3,2+0,8)-12,86:2=?
Həlli. 1) Mötərizədə verilmiş əməli yerinə yetirək: 3,2 + 0,8 = 4
2) Vurmanı yerinə yetirək: 2,5×4=10; 
3) Bölməni yerinə yetirək: 12,86:2=6,43; 
4) Çıxmanı yerinə yetirək: 10-6,43=3,57. 
Cavab: 3,57.

Ədədi ifadəyə həm kəsr, həm də onluq kəsr daxildirsə, 
ifadəyə daxil olan ədədi ya onluq kəsr, ya da kəsr şəklində 
yazsaq daha yaxşı olar.

Misal 2. 
a) 

52      Tavi 1 • racionaluri ricxvebi 

1.10 ricxviTi gamosaxulebis mniSvnelobis gamoTvla

mizani 1. gamovTvaloT oTxive ariTmetikuli moqmedebis Semcveli 

ricxviTi gamosaxulebis mniSvneloba;

2. gamoviyenoT ariTmetikul moqmedebaTa Tvisebebi  

gamoTvle bis gasamartiveblad.

Tu ricxviTi gamosaxuleba Seicavs erTze met ariTmetikul moqmedebas, 

saWiroa davicvaT moqmedebaTa Sesrulebis Tanmimdevrobis Semdegi wesebi:

 I.  Tu gamosaxuleba Seicavs mxolod Sekreba-gamoklebis an mxolod gam

ravleba-gayofis moqmedebebs, maSin moqmedebebi Sesruldeba Tanmim

devrobiT, marcxnidan marjvniv. 

 II.  ufrCxilebo gamosaxulebaSi jer sruldeba gamravleba-gayofis, xolo 

Semdeg Sekreba-gamoklebis moqmedebebi.

 III.  frCxilebis Semcvel gamosaxulebaSi jer sruldeba frCxilebSi moce

muli moqmedebebi.

magaliTi 1. 2,5×(3,2+0,8)-12,86:2=?
amoxsna. 1) SevasruloT frCxilebSi mocemuli moqmedeba: 3,2 + 0,8 = 4
2) SevasruloT gamravleba: 2,5×4=10;
3) SevasruloT gayofa: 12,86:2=6,43;
4) SevasruloT gamokleba: 10-6,43=3,57.
pasuxi: 3,57.

Tu gamosaTvlel ricxviT gamsaxulebaSi Sedis 

rogorc wiladis, ise aTwiladis saxiT Cawerili 

ricxvebi, maSin sasurvelia, gamosaxulebaSi Sema

vali yvela ricxvi an aTwiladis, an wiladis sa

xiT CavweroT.

magaliTi 2. 

a) 4
3 0,5 0,7 1 5

1 ?#+ - =b bl l          b) 1 3
1 0,5 7

2 0,1 ?#- - =b l

amoxsna. a)  1) CavweroT 4
3  da1 5

1  aTwiladis saxiT: 4
3 0,75= ; 1 5

1 1,2= .

 2) SevasruloT moqmedebebi aTwiladebze:

 (0,75+0,5) × (0,7-1,2) = 1,25 × (-0,5) = - 0,625.
pasuxi: -0,625.

ricxviTi gamosaxu le bis 

gamoTvlisas mni Svne   lovania 

swori strategiis Se muSaveba: 

rac ufro racionalur 

xerxs airCev, miT ufro met 

dros dazogav!

gamoTvlebis dros dagexma reba ariT metikul moqmede baTa Semdegi Tvise bebi:

gadana  cvlebadobis Tvi seba:

1. SesakrebTa gada nacvlebiT jami ar icvleba: a + b = b + a
2. TanamamravlTa gadanacvlebiT na m ravli ar icvleba: a × b = b × a
ganrigebadobis Tviseba:

jamis ricxvze namravli TiTo e uli  Sesakrebis am ricxv ze nam ravlTa jamis 

tolia: (a + b) × c= a × c + b× c
ricxvis nulze namravli nulis tolia: a × 0  = 0

       

b) 
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ravleba-gayofis moqmedebebs, maSin moqmedebebi Sesruldeba Tanmim

devrobiT, marcxnidan marjvniv. 

 II.  ufrCxilebo gamosaxulebaSi jer sruldeba gamravleba-gayofis, xolo 

Semdeg Sekreba-gamoklebis moqmedebebi.

 III.  frCxilebis Semcvel gamosaxulebaSi jer sruldeba frCxilebSi moce

muli moqmedebebi.

magaliTi 1. 2,5×(3,2+0,8)-12,86:2=?
amoxsna. 1) SevasruloT frCxilebSi mocemuli moqmedeba: 3,2 + 0,8 = 4
2) SevasruloT gamravleba: 2,5×4=10;
3) SevasruloT gayofa: 12,86:2=6,43;
4) SevasruloT gamokleba: 10-6,43=3,57.
pasuxi: 3,57.

Tu gamosaTvlel ricxviT gamsaxulebaSi Sedis 

rogorc wiladis, ise aTwiladis saxiT Cawerili 

ricxvebi, maSin sasurvelia, gamosaxulebaSi Sema

vali yvela ricxvi an aTwiladis, an wiladis sa

xiT CavweroT.

magaliTi 2. 

a) 4
3 0,5 0,7 1 5

1 ?#+ - =b bl l          b) 1 3
1 0,5 7

2 0,1 ?#- - =b l

amoxsna. a)  1) CavweroT 4
3  da1 5

1  aTwiladis saxiT: 4
3 0,75= ; 1 5

1 1,2= .

 2) SevasruloT moqmedebebi aTwiladebze:

 (0,75+0,5) × (0,7-1,2) = 1,25 × (-0,5) = - 0,625.
pasuxi: -0,625.

ricxviTi gamosaxu le bis 

gamoTvlisas mni Svne   lovania 

swori strategiis Se muSaveba: 

rac ufro racionalur 

xerxs airCev, miT ufro met 

dros dazogav!

gamoTvlebis dros dagexma reba ariT metikul moqmede baTa Semdegi Tvise bebi:

gadana  cvlebadobis Tvi seba:

1. SesakrebTa gada nacvlebiT jami ar icvleba: a + b = b + a
2. TanamamravlTa gadanacvlebiT na m ravli ar icvleba: a × b = b × a
ganrigebadobis Tviseba:

jamis ricxvze namravli TiTo e uli  Sesakrebis am ricxv ze nam ravlTa jamis 

tolia: (a + b) × c= a × c + b× c
ricxvis nulze namravli nulis tolia: a × 0  = 0

Həlli. a) 
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1.10 ricxviTi gamosaxulebis mniSvnelobis gamoTvla

mizani 1. gamovTvaloT oTxive ariTmetikuli moqmedebis Semcveli 

ricxviTi gamosaxulebis mniSvneloba;

2. gamoviyenoT ariTmetikul moqmedebaTa Tvisebebi  
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ravleba-gayofis moqmedebebs, maSin moqmedebebi Sesruldeba Tanmim
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muli moqmedebebi.

magaliTi 1. 2,5×(3,2+0,8)-12,86:2=?
amoxsna. 1) SevasruloT frCxilebSi mocemuli moqmedeba: 3,2 + 0,8 = 4
2) SevasruloT gamravleba: 2,5×4=10;
3) SevasruloT gayofa: 12,86:2=6,43;
4) SevasruloT gamokleba: 10-6,43=3,57.
pasuxi: 3,57.

Tu gamosaTvlel ricxviT gamsaxulebaSi Sedis 

rogorc wiladis, ise aTwiladis saxiT Cawerili 

ricxvebi, maSin sasurvelia, gamosaxulebaSi Sema

vali yvela ricxvi an aTwiladis, an wiladis sa

xiT CavweroT.

magaliTi 2. 

a) 4
3 0,5 0,7 1 5

1 ?#+ - =b bl l          b) 1 3
1 0,5 7

2 0,1 ?#- - =b l

amoxsna. a)  1) CavweroT 4
3  da1 5

1  aTwiladis saxiT: 4
3 0,75= ; 1 5

1 1,2= .

 2) SevasruloT moqmedebebi aTwiladebze:

 (0,75+0,5) × (0,7-1,2) = 1,25 × (-0,5) = - 0,625.
pasuxi: -0,625.

ricxviTi gamosaxu le bis 

gamoTvlisas mni Svne   lovania 

swori strategiis Se muSaveba: 

rac ufro racionalur 

xerxs airCev, miT ufro met 

dros dazogav!

gamoTvlebis dros dagexma reba ariT metikul moqmede baTa Semdegi Tvise bebi:

gadana  cvlebadobis Tvi seba:

1. SesakrebTa gada nacvlebiT jami ar icvleba: a + b = b + a
2. TanamamravlTa gadanacvlebiT na m ravli ar icvleba: a × b = b × a
ganrigebadobis Tviseba:

jamis ricxvze namravli TiTo e uli  Sesakrebis am ricxv ze nam ravlTa jamis 

tolia: (a + b) × c= a × c + b× c
ricxvis nulze namravli nulis tolia: a × 0  = 0
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2. gamoviyenoT ariTmetikul moqmedebaTa Tvisebebi  

gamoTvle bis gasamartiveblad.

Tu ricxviTi gamosaxuleba Seicavs erTze met ariTmetikul moqmedebas, 
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amoxsna. 1) SevasruloT frCxilebSi mocemuli moqmedeba: 3,2 + 0,8 = 4
2) SevasruloT gamravleba: 2,5×4=10;
3) SevasruloT gayofa: 12,86:2=6,43;
4) SevasruloT gamokleba: 10-6,43=3,57.
pasuxi: 3,57.

Tu gamosaTvlel ricxviT gamsaxulebaSi Sedis 

rogorc wiladis, ise aTwiladis saxiT Cawerili 

ricxvebi, maSin sasurvelia, gamosaxulebaSi Sema

vali yvela ricxvi an aTwiladis, an wiladis sa

xiT CavweroT.

magaliTi 2. 

a) 4
3 0,5 0,7 1 5

1 ?#+ - =b bl l          b) 1 3
1 0,5 7

2 0,1 ?#- - =b l

amoxsna. a)  1) CavweroT 4
3  da1 5

1  aTwiladis saxiT: 4
3 0,75= ; 1 5

1 1,2= .

 2) SevasruloT moqmedebebi aTwiladebze:

 (0,75+0,5) × (0,7-1,2) = 1,25 × (-0,5) = - 0,625.
pasuxi: -0,625.

ricxviTi gamosaxu le bis 

gamoTvlisas mni Svne   lovania 

swori strategiis Se muSaveba: 

rac ufro racionalur 

xerxs airCev, miT ufro met 

dros dazogav!

gamoTvlebis dros dagexma reba ariT metikul moqmede baTa Semdegi Tvise bebi:

gadana  cvlebadobis Tvi seba:

1. SesakrebTa gada nacvlebiT jami ar icvleba: a + b = b + a
2. TanamamravlTa gadanacvlebiT na m ravli ar icvleba: a × b = b × a
ganrigebadobis Tviseba:

jamis ricxvze namravli TiTo e uli  Sesakrebis am ricxv ze nam ravlTa jamis 

tolia: (a + b) × c= a × c + b× c
ricxvis nulze namravli nulis tolia: a × 0  = 0

-i onluq kəsr şəklində yazaq: 4
3 0,75= ; 1 5

1 1,2=

2. Onluq kəsrlər üzərində əməlləri yerinə yetirək:
(0,75+0,5) × (0,7-1,2) = 1,25 × (-0,5) = - 0,625.

Cavab: -0,625.

Ədədi ifadəni hesablayan 
zaman düzgün strategiya seçmək 
lazımdır: Nə qədər rasional üsul 

tapsan, bir o, qədər çox vaxta 
qənaət etmiş olarsan.

Hesablama zamanı hesab əməllərinin aşağıdakı xassələri bizə kömək edəcək:
Yerdəyişmə xassəsi:
1. Toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir: a+b=b+a
2. Vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir: a × b = b × a
Paylama xassəsi:
Cəmin ədədə hasili hər bir toplananın həmin ədədə hasili cəminə bərabərdir:
  (a + b) × c= a × c + b× c
Ədədin sıfra hasili sıfra bərabərdir: a × 0  = 0
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b)  1) 1 3
1  və 7

2  kəsrlərini onluq kəsr şəklində yaza bilmərik, ona görə də 0,5 və 0,1-i kəsr 

şəklində yazaq:  0,5 2
1 , 0,1 10

1= =

2. Kəsrlər üzərində əməlləri yerinə yetirək:
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b) 1) wiladebs 1 3
1 da 7

2  sasruli aTwiladis saxiT ver Cav werT, amitom um

jobesia, 0,5 da 0,1 CavweroT wiladis saxiT: 0,5 2
1 , 0,1 10

1= = . 

2) SevasruloT moqmedebebi wiladebze:

1 3
1

2
1

7
2

10
1

6
5

7
2

10
1

21
5

10
1

210
29# #- - = - = - =b l .

pasuxi: 210
29 .

zogjer, gamoTvlebis gamartivebis mizniT, mizanSewonilia moqmedebaTa Tan

mimdevrobis Secvla.

magaliTi 3.  a) 4
1 0,125 7,46 0,54 ?#+ + =b ^l h

amoxsna.

1)   umjobesia, jer SevasruloT meore frCxilebSi mocemuli moqmedeba: 

7,46 + 0,54 = 8;
2)  pirvel frCxilebSi mocemuli Sesakrebebi calcalke gavamravloT 8ze:

 4
1 8 2# = ; 0,125×8=1;

3) miRebuli namravlebi SevkriboT:  2+1=3. 
pasuxi: 3. 

b) 17,325 23,278 54 18
7 :3,45 21,81 5,8 5,8 21,81 ?# # # #- - =b ^l h

am magaliTis pirdapiri gziT gamoTvlas bevri dro sWirdeba. magram Tu 

SevniSnavT, rom meore frCxilSi moTavsebuli gamosaxuleba 0is tolia, gamoT

vlebis gareSe viRebT pasuxs.

pasuxi: 0.

magaliTi 4. 14 0,9 21 0,4
(0,25 0,75) 7 2 7

?# #
# #

-
- +

=

amoxsna. mocemuli ricxviTi gamosaxuleba wiladis saxiTaa Cawerili. misi 

mniSvnelobis gamosaTvlelad calke viTvliT mricxvels, calke – mniSvnels da 

bolos vasrulebT wiladis xaziT aRniSnul gayofis moqmedebas:

(0,25-0,75)×7+2×7=(-0,5)×7+14=-3,5+14=10,5;
14×0,9-21×0,4=12,6-8,4=4,2;

10,5:4,2=105:42=2,5.
am magaliTis ufro racionaluri gziT gamosaTvlelad SevniSnoT, rom 

mricxvelidan da mniSvnelidan SegviZlia saerTo mamravlis, 7is, frCxi lebis 

gareT gatana da Sekveca:

, ,
, ,

( , , )
( , , )

,
, ,14 0 9 21 0 4

0 25 0 75 7 2 7
7 2 0 9 3 0 4
7 0 25 0 75 2

0 6
1 5

2
5 2 5# #

# #
# # #
#

-
- +

= -
- +

= = =
^ h

.

pasuxi: 2,5.

Cavab: 210
29 .

Bəzən hesablamanı asanlaşdırmaq üçün əməllər ardıcıllığını dəyişmək məqsədəuyğundur.

Misal 3. a) 
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b) 1) wiladebs 1 3
1 da 7

2  sasruli aTwiladis saxiT ver Cav werT, amitom um

jobesia, 0,5 da 0,1 CavweroT wiladis saxiT: 0,5 2
1 , 0,1 10

1= = . 

2) SevasruloT moqmedebebi wiladebze:
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1

7
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1

6
5

7
2

10
1

21
5

10
1

210
29# #- - = - = - =b l .

pasuxi: 210
29 .

zogjer, gamoTvlebis gamartivebis mizniT, mizanSewonilia moqmedebaTa Tan

mimdevrobis Secvla.

magaliTi 3.  a) 4
1 0,125 7,46 0,54 ?#+ + =b ^l h

amoxsna.

1)   umjobesia, jer SevasruloT meore frCxilebSi mocemuli moqmedeba: 

7,46 + 0,54 = 8;
2)  pirvel frCxilebSi mocemuli Sesakrebebi calcalke gavamravloT 8ze:

 4
1 8 2# = ; 0,125×8=1;

3) miRebuli namravlebi SevkriboT:  2+1=3. 
pasuxi: 3. 

b) 17,325 23,278 54 18
7 :3,45 21,81 5,8 5,8 21,81 ?# # # #- - =b ^l h

am magaliTis pirdapiri gziT gamoTvlas bevri dro sWirdeba. magram Tu 

SevniSnavT, rom meore frCxilSi moTavsebuli gamosaxuleba 0is tolia, gamoT

vlebis gareSe viRebT pasuxs.

pasuxi: 0.

magaliTi 4. 14 0,9 21 0,4
(0,25 0,75) 7 2 7

?# #
# #

-
- +

=

amoxsna. mocemuli ricxviTi gamosaxuleba wiladis saxiTaa Cawerili. misi 

mniSvnelobis gamosaTvlelad calke viTvliT mricxvels, calke – mniSvnels da 

bolos vasrulebT wiladis xaziT aRniSnul gayofis moqmedebas:

(0,25-0,75)×7+2×7=(-0,5)×7+14=-3,5+14=10,5;
14×0,9-21×0,4=12,6-8,4=4,2;

10,5:4,2=105:42=2,5.
am magaliTis ufro racionaluri gziT gamosaTvlelad SevniSnoT, rom 

mricxvelidan da mniSvnelidan SegviZlia saerTo mamravlis, 7is, frCxi lebis 

gareT gatana da Sekveca:

, ,
, ,

( , , )
( , , )

,
, ,14 0 9 21 0 4

0 25 0 75 7 2 7
7 2 0 9 3 0 4
7 0 25 0 75 2

0 6
1 5

2
5 2 5# #

# #
# # #
#

-
- +

= -
- +

= = =
^ h

.

pasuxi: 2,5.

Həlli.
1) Əvvəlcə ikinci mötərizədəki əməli yerinə yetirsək yaxşı olar:
 7,46 + 0,54 = 8;

2) Birinci mötərizədə verilmiş toplananları ayrı-ayrılıqda 8-ə vuraq::
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b) 1) wiladebs 1 3
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am magaliTis pirdapiri gziT gamoTvlas bevri dro sWirdeba. magram Tu 

SevniSnavT, rom meore frCxilSi moTavsebuli gamosaxuleba 0is tolia, gamoT

vlebis gareSe viRebT pasuxs.

pasuxi: 0.

magaliTi 4. 14 0,9 21 0,4
(0,25 0,75) 7 2 7
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# #

-
- +

=

amoxsna. mocemuli ricxviTi gamosaxuleba wiladis saxiTaa Cawerili. misi 

mniSvnelobis gamosaTvlelad calke viTvliT mricxvels, calke – mniSvnels da 

bolos vasrulebT wiladis xaziT aRniSnul gayofis moqmedebas:

(0,25-0,75)×7+2×7=(-0,5)×7+14=-3,5+14=10,5;
14×0,9-21×0,4=12,6-8,4=4,2;

10,5:4,2=105:42=2,5.
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( , , )
( , , )
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, ,14 0 9 21 0 4

0 25 0 75 7 2 7
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7 0 25 0 75 2

0 6
1 5

2
5 2 5# #

# #
# # #
#

-
- +

= -
- +

= = =
^ h

.

pasuxi: 2,5.

3) Alınmış hasili toplayaq: 2+1=3. 
Cavab: 3. 

b) 
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b) 1) wiladebs 1 3
1 da 7

2  sasruli aTwiladis saxiT ver Cav werT, amitom um

jobesia, 0,5 da 0,1 CavweroT wiladis saxiT: 0,5 2
1 , 0,1 10

1= = . 

2) SevasruloT moqmedebebi wiladebze:
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pasuxi: 210
29 .

zogjer, gamoTvlebis gamartivebis mizniT, mizanSewonilia moqmedebaTa Tan

mimdevrobis Secvla.

magaliTi 3.  a) 4
1 0,125 7,46 0,54 ?#+ + =b ^l h

amoxsna.

1)   umjobesia, jer SevasruloT meore frCxilebSi mocemuli moqmedeba: 

7,46 + 0,54 = 8;
2)  pirvel frCxilebSi mocemuli Sesakrebebi calcalke gavamravloT 8ze:

 4
1 8 2# = ; 0,125×8=1;

3) miRebuli namravlebi SevkriboT:  2+1=3. 
pasuxi: 3. 

b) 17,325 23,278 54 18
7 :3,45 21,81 5,8 5,8 21,81 ?# # # #- - =b ^l h

am magaliTis pirdapiri gziT gamoTvlas bevri dro sWirdeba. magram Tu 

SevniSnavT, rom meore frCxilSi moTavsebuli gamosaxuleba 0is tolia, gamoT

vlebis gareSe viRebT pasuxs.

pasuxi: 0.

magaliTi 4. 14 0,9 21 0,4
(0,25 0,75) 7 2 7

?# #
# #

-
- +

=

amoxsna. mocemuli ricxviTi gamosaxuleba wiladis saxiTaa Cawerili. misi 

mniSvnelobis gamosaTvlelad calke viTvliT mricxvels, calke – mniSvnels da 

bolos vasrulebT wiladis xaziT aRniSnul gayofis moqmedebas:

(0,25-0,75)×7+2×7=(-0,5)×7+14=-3,5+14=10,5;
14×0,9-21×0,4=12,6-8,4=4,2;

10,5:4,2=105:42=2,5.
am magaliTis ufro racionaluri gziT gamosaTvlelad SevniSnoT, rom 

mricxvelidan da mniSvnelidan SegviZlia saerTo mamravlis, 7is, frCxi lebis 

gareT gatana da Sekveca:

, ,
, ,

( , , )
( , , )

,
, ,14 0 9 21 0 4

0 25 0 75 7 2 7
7 2 0 9 3 0 4
7 0 25 0 75 2

0 6
1 5

2
5 2 5# #

# #
# # #
#

-
- +

= -
- +

= = =
^ h

.

pasuxi: 2,5.

Bu misalın birbaşa yolla hesablamasına çox vaxt lazımdır. İkinci mötərizədəki ifadənin 0-a 
bərabər olduğuna fi kir versək cavabı hesablama aparmadan alarıq.

Cavab: 0.

Misal 4. 
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b) 1) wiladebs 1 3
1 da 7

2  sasruli aTwiladis saxiT ver Cav werT, amitom um
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1= = . 
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zogjer, gamoTvlebis gamartivebis mizniT, mizanSewonilia moqmedebaTa Tan

mimdevrobis Secvla.

magaliTi 3.  a) 4
1 0,125 7,46 0,54 ?#+ + =b ^l h

amoxsna.

1)   umjobesia, jer SevasruloT meore frCxilebSi mocemuli moqmedeba: 

7,46 + 0,54 = 8;
2)  pirvel frCxilebSi mocemuli Sesakrebebi calcalke gavamravloT 8ze:

 4
1 8 2# = ; 0,125×8=1;

3) miRebuli namravlebi SevkriboT:  2+1=3. 
pasuxi: 3. 

b) 17,325 23,278 54 18
7 :3,45 21,81 5,8 5,8 21,81 ?# # # #- - =b ^l h

am magaliTis pirdapiri gziT gamoTvlas bevri dro sWirdeba. magram Tu 

SevniSnavT, rom meore frCxilSi moTavsebuli gamosaxuleba 0is tolia, gamoT

vlebis gareSe viRebT pasuxs.

pasuxi: 0.

magaliTi 4. 14 0,9 21 0,4
(0,25 0,75) 7 2 7

?# #
# #

-
- +

=

amoxsna. mocemuli ricxviTi gamosaxuleba wiladis saxiTaa Cawerili. misi 

mniSvnelobis gamosaTvlelad calke viTvliT mricxvels, calke – mniSvnels da 

bolos vasrulebT wiladis xaziT aRniSnul gayofis moqmedebas:

(0,25-0,75)×7+2×7=(-0,5)×7+14=-3,5+14=10,5;
14×0,9-21×0,4=12,6-8,4=4,2;

10,5:4,2=105:42=2,5.
am magaliTis ufro racionaluri gziT gamosaTvlelad SevniSnoT, rom 

mricxvelidan da mniSvnelidan SegviZlia saerTo mamravlis, 7is, frCxi lebis 

gareT gatana da Sekveca:

, ,
, ,

( , , )
( , , )

,
, ,14 0 9 21 0 4

0 25 0 75 7 2 7
7 2 0 9 3 0 4
7 0 25 0 75 2

0 6
1 5

2
5 2 5# #

# #
# # #
#

-
- +

= -
- +

= = =
^ h

.

pasuxi: 2,5.

Həlli. Verilmiş ədədi ifadə kəsr şəklində yazılmışdır. Onun qiymətini hesablamaq üçün surəti 
ayrı, məxrəci ayrı hesablayırıq və sonda kəsr xətti ilə qeyd olunmuş bölməni yerinə yetiririk:

(0,25-0,75)×7+2×7=(-0,5)×7+14=-3,5+14=10,5;
14×0,9-21×0,4=12,6-8,4=4,2;

10,5:4,2=105:42=2,5.

Bu misalı daha rasional qaydada hesablamaq üçün qeyd edək ki, surət və məxrəcdən ortaq 
vuruğu, 7-ni mötərizə xaricinə çıxarıb, ixtisar edə bilərik:
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b) 1) wiladebs 1 3
1 da 7

2  sasruli aTwiladis saxiT ver Cav werT, amitom um

jobesia, 0,5 da 0,1 CavweroT wiladis saxiT: 0,5 2
1 , 0,1 10

1= = . 

2) SevasruloT moqmedebebi wiladebze:

1 3
1

2
1

7
2

10
1

6
5

7
2

10
1

21
5

10
1

210
29# #- - = - = - =b l .

pasuxi: 210
29 .

zogjer, gamoTvlebis gamartivebis mizniT, mizanSewonilia moqmedebaTa Tan

mimdevrobis Secvla.

magaliTi 3.  a) 4
1 0,125 7,46 0,54 ?#+ + =b ^l h

amoxsna.

1)   umjobesia, jer SevasruloT meore frCxilebSi mocemuli moqmedeba: 

7,46 + 0,54 = 8;
2)  pirvel frCxilebSi mocemuli Sesakrebebi calcalke gavamravloT 8ze:

 4
1 8 2# = ; 0,125×8=1;

3) miRebuli namravlebi SevkriboT:  2+1=3. 
pasuxi: 3. 

b) 17,325 23,278 54 18
7 :3,45 21,81 5,8 5,8 21,81 ?# # # #- - =b ^l h

am magaliTis pirdapiri gziT gamoTvlas bevri dro sWirdeba. magram Tu 

SevniSnavT, rom meore frCxilSi moTavsebuli gamosaxuleba 0is tolia, gamoT

vlebis gareSe viRebT pasuxs.

pasuxi: 0.

magaliTi 4. 14 0,9 21 0,4
(0,25 0,75) 7 2 7

?# #
# #

-
- +

=

amoxsna. mocemuli ricxviTi gamosaxuleba wiladis saxiTaa Cawerili. misi 

mniSvnelobis gamosaTvlelad calke viTvliT mricxvels, calke – mniSvnels da 

bolos vasrulebT wiladis xaziT aRniSnul gayofis moqmedebas:

(0,25-0,75)×7+2×7=(-0,5)×7+14=-3,5+14=10,5;
14×0,9-21×0,4=12,6-8,4=4,2;

10,5:4,2=105:42=2,5.
am magaliTis ufro racionaluri gziT gamosaTvlelad SevniSnoT, rom 

mricxvelidan da mniSvnelidan SegviZlia saerTo mamravlis, 7is, frCxi lebis 

gareT gatana da Sekveca:

, ,
, ,

( , , )
( , , )

,
, ,14 0 9 21 0 4

0 25 0 75 7 2 7
7 2 0 9 3 0 4
7 0 25 0 75 2

0 6
1 5

2
5 2 5# #

# #
# # #
#

-
- +

= -
- +

= = =
^ h

.

pasuxi: 2,5.Cavab: 2,5.
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Suallara cavab ver:

1.  Yalnız vurma və bölmə əməlindən ibarət mötərizəsiz ədədi ifadədə birinci hansı əməli 
yerinə yetirəcəksən?

2.  Yalnız toplama və çıxma əməlindən ibarət mötərizəsiz ədədi ifadədə birinci hansı əməli 
yerinə yetirəcəksən?

3. Mövzunun 1-ci misalında əvvəlcə bölməni daha sonra qalan əməlləri yerinə yetirə 
bilərikmi?

4.  Mövzunun 2-ci misalının a) bəndində ədədi ifadəyə daxil olan onluq kəsrin əvəzinə adi 
kəsr yazsaydıq eyni cavabı alardıqmı?

5.  Nə üçün mövzunun 2-ci misalının b) bəndində onluq kəsri adi kəsr kimi yazmağı daha 
uyğun saydıq?

6.  Mövzunun 3-cu misalının a) bəndində ədədi ifadənin qiymətini tapmaq üçün hesab 
əməllərinin hansı xassələrindən istifadə etdik?

Çalışmalar

1  Ədədi ifadənin qiymətini şifahi hesabla:

 a) 2,5 +1,6:2; b) ,2 4
1 0 5# # ; c) 1,7+0,3-2; ç) :9

2 3 3
1# ;

 d) 6 4 4 6
5# -b l; e) 12+8×(-0,25); ə) 10 - (7,5 - 8); f) 2

1 2 1# - ;

 g) , ,1 5 1 2
1 28 35#-b l ;  ğ) , , :32 7 2 32 7 2

1# - ; h) 7,7×9,8-9,8×7,7;

 x) 8 8
1

4
1# -b l ; ı) 1,2×7-12×0,7; i) , , ,3 36 2 567 4

1 0 25#- -^ bh l .

2  Ədədi ifadənin qiymətini hesabla:

 a) , ,3
2 0 125 0 2+ + ;   b) (45,5-44,3):0,2; c) ,2 2

1 0 75 13
4#+b l ;

 ç) : ,1 9
5 2 3

1
9
1 8 4 4

1#+ +b l ; ə) , , , ,18 4 0 1 12 3 3
1 10 0 006 100# # # #+ +b l ;

 e) 
, ,

. ,

0 75 4 5 5
9

4
3 2 5 1 8

# #

# #
;  f) 

:45 2
1 44 10

3
5
1

2 2
1

4
3

11
4#

-

+

b
b l

l
;    T) , , :2 4

1
3
1 0 5 0 25 3

2
12
5- + + +b bl l ;

 g) : , , :32 7 5 6 2 13
5 31 2

1#- +b^ h l ; ğ) , , ,
, , , ,

4 2 1 6 2 1
7 23 2 1 2 1 1 23

#
# #

-
- ;

 h) (2,37+3,03) : 0,9 - 12 5
3 : 2,1; x) 

, : ,

,

13 3 11 2
1 1 8

9 4
1 48 75 29

5#

-

+b
b

l
l

;

 ı) : , : ,16 6 4 12 3 5
3

3
2 0 6#- +b l ; i) , : , , : ,34 17 1 7 2 4

3 0 15 2 5
3 22 1+ - -b l ;

 j) , , : ,5 853 3 257 13 6
5 27 23

15 1 2 1 5
1# - -b bl l ;

 k) , , , : : , ,1 125 8 0 8 11 25 12 33
32 0 45 11 3# #- -^ bh l .
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Məsələni həll etmək üçün uyğun ədədi ifadə qur və qiymətini tap (№3-№5).

3  Rəsm dəftəri 0,6 lari, rəngli karandaşlar qutusu isə - 1,4 laridir. Eka iki rəsm dəftərinə və 3 
qutu rəngli karandaşa nə qədər pul vermişdir?

4  Düzbucaqlı formalı yer sahəsinin sahəsi 1200 kv.m-dir. İkinci bu 
cür formalı sahənin uzunluğu həmin sahənin enindən 2,5  dəfə 
çoxdur, eni isə həmin sahənin enindən 1 3

2  dəfə azdır. İkinci yer-
in sahəsi nə qədərdir?

5  Bir çəlləkdə 2 5
3

 
 ton şərab var, ikincidə – ondan 1,3 dəfə az. Hər 

iki çəlləkdə birlikdə nə qədər şərab var? 

6   “?” işarəsinin yerinə müvafiq ədədlər yaz: 

      a)  
4?,67?
8,7?9

36,?89

−             b)  2,74?1
8,??35
3,532?

??,2998

+

7   Ədədi ifadəyə görə məsələ qur:
      a) ,2 1 5 4 2

1# #+ ;       b) , :3 6 2 1 5
4# ;       c) 2,4+2,4:2.

8    354*5* ədədinin yazılışında “*”-ların yerinə rəqəmləri elə qoy ki, 9-un bölünəni: a) ən 
kiçik; b) ən böyük ədəd alasan.

9  1*×*9=435 hasilində “*”-ların yerinə elə rəqəmlər qoy ki, doğru bərabərlik alınsın.

10  Mərtəbələrin cəmi şəklində təsvir et:
 a) 243243; b) 12,12; c) 0,1010; ç) 3,0107.

11  Yüzdə birə qədər yuvarlaqlaşdır:

 a) 0,3424; b) 2,126; c) 0,6052; ç) 19,0987.

12  Ədədləri artan sıra ilə düz: 0,21;  1,01;  - 3,5; - 0,7.

13  x2 və y2 ifadələrinin qiymətini tap və hansının böyük olduğunu təyin et, əgər:

 a)  x=0,5,  y=1,2; b) x=2,1,  y=-3; c) x=-4;  y=-5.

Cəhd et, görək!

m natural ədədini 4-ə böldükdə qalıq 3 alınır. m
4 kəsrinin onluq yazılışının a) onda birlik  b) yüzdə 

birlik rəqəmini təyin et.
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Kalkulyator hesablamalar aparmaq üçün istifadə olunur. Geniş yayılmış və bizim məqsədlər üçün 
kifayət edən kiçik imkanları olan kalkulyatora baxaq. 

Kalkulyatorun əsas hissələri ekran və klaviaturadan ibarətdir.
Kalkulyator sönmüş halda olduqda ekranda heç nə görünmür. Qurulmuş kalkulyatorun ekranında 

yazdığımız ədədlər və hesablamalar görünür.

Düymələrin təyinatını yazaq::

 ON      _ qurmaq

 OFF  _ söndürmək

  M+   _  Kalkulyatorun yaddaşında olan ədədə bizim 
yığdığımız ədəd əlavə olunur (nəticə yaddaşda qalır)

  M-    _  Kalkulyatorun yaddaşında olan ədəddən ekranda 
yazdığımız ədəd çıxılır (nəticə yaddaşda qalır)

   C     _ ədəd ekranda və yaddaşda sıfırlanır

 CE    _ ədəd ekranda sıfırlanır

 MR   _ ekranda yaddaşda olan ədəd yazılır

   •      _ tam və kəsr hissəni ayıran 

   =     _ əməllərin nəticəsini ekrana çıxarır

Yuxarıda sadalananlardan başqa klaviaturada rəqəmləri və hesab 
əməllərini yığmaq üçün düymələr var.

Misal 1. 2,1+3,7-0,7 ifadəsinin qiymətini hesablayaq..

2,1 + 3,7 - 0,7 =

Nəticədə ekranda cavab alırıq: 5,1.
Misal 2. 25 + 4,2×3,5 hesablayaq

4,2 x 3,5 + 25 =

Cavab: 39,7.

Bu misalda kalkulyatora əməllər ardıcıllığının qaydalarına əsasən əvvəlcə vurmanı, sonra isə 

1.11 Kalkulyator

Məqsəd
1. Kalyulyatorun köməyilə hesablamalar aparmaq;
2.  Hesablamaları yoxlamaq və ədədi eksperimetlər aparmaq üçün 

kalkulyatordan istifadə etməyi bacaraq.

Kalkulyatorda 
işləyərkən əməllər 

ardıcıllığı qaydalarına 
riayət edək.
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toplamanı yerinə yetizdirək. 
Misal 3. 25 - 4,2×3,5 hesablayaq.
Bu halda yaddaşdan istifadə etmək əlverişlidir. Əvvəlcə vurmanı 

yerinə yetirək və nəticəni yaddaşda saxlayaq, daha sonra 25 yığaq 
və yadda saxlanan hasili çıxaq.

4,2 x 3,5 = M+ 25 - MR =

Cavab: 10,3.
Kalkulyator vasitəsilə kəsrlər üzərində də əməllər yerinə yetirə bilərik.
Misal 4.   Hesablayaq: :4

3
25
7

11
5# .

Kəsrin məxrəcini hesablayaq və cavabı yaddaşda saxlayaq, sonra surəti hesablayaq və yadda 
saxladığımız məxrəcə bölək:

4 x 25 x 5 = M+ aldıq 500

Ekrana cavab çıxır: 0,462
Cavab: 0,462

Hesablamalar zamanı sonsuz 
onluq kəsr alarıqsa, cavabı 
istənilən mərtəbəyə qədər 

yuvarlaqlaşdırırıq.

Suallara cavab ver:

1. Kalkulyatorun ekranının təyinatı nədir?
2. Rəqəmli düymələrin təyinatı nədir?
3. M – düyməsinin təyinatı nədir?
4. Yaddaşda yazılmış ədəd ekrana hansı düymə ilə çıxır?
5. Ədəd ekranda hansı düymə ilə sıfırlanır?
6. Əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllığına nə üçün riayət etmək lazımdır?

Çalışmalar

1  Kalkulyatordan istifadə etməklə hesabla:
 a) 3,5 + 6,9 + 0,25; b) 6,24 : 4×5,8;
 c) 2,8+3,1×4,7; ç) 0,28×4,5 : 100;
 d) 25,6+7,3 - 2,16; e) 32,8×33,3 :1,11;
 ə) 37,45 - 35,88 - 0,987; ə) (5,55 - 2,3)×4,4;
 g) 40×(6,5 + 7,3); ğ) (33,36 - 12,3) : 0,9.

3 x 7 x 11 = ÷ MR =
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2  Kalkulyatorun yaddaşından istifadə etməklə hesabla:
 a) 350-17×12; b) 66,8-3,54×2,7;
 c) (12-5,5)×(12+5,5); ç) (36,15+5,64)×(5,3-4,5);
 d) (15,9-6,81) : (6,2-3,4); e) 

12
11

46
15# ;

 ə)
25
3

28
13

26
7# # ; f) :18

17
6
5

20
3# .

3  Sxem tərtib et və hesabla: 
 a) ) 13+28-15; b) (3,2-2,3)×4,5; c) 15+(13-9):8;
 ç) (12,17+10,27)×(6,6-1,8); d) 35,25-6,3:0,9.

4  Tiniko kalkulyatorla iki ədədi toplayan zaman toplananlardan birinin 1357,32 -nin əvəzinə 
1367,42 yığdı. Tinikonun səhvini ən qısa yolla necə düzəltmək olar?

5   Laşa kalkulyatorla hesablayan zaman sonuncu əməldə səhv saldı:
 a) 12,35-ə vurmaq əvəzinə o, 1,235-ə vurdu.

Laşanın səhvini ən qısa yolla necə düzəltmək olar?
       b) Laşa 12,35-ə bölmək əvəzinə 1,235-ə böldü. O, bu səhvi necə düzəldə bilər?

6  Kalkulyatorda iki ədədi çıxan zaman Eka çıxılanın 632,59-un əvəzinə 532,51 yığdı. Ekanın 
səhvini ən qısa yolla necə düzəltmək olar?

7  2,5+3,5×4,2 ifadəsinin aşağıda verilmiş kalkulyatorla hesablanması sxemində hansı səhvə 
yol verilib?

2,5 + 3,5 x 4,2 =

8  Aşağıda verilmiş sxemə əsasən ədədi ifadənin hansı qiyməti hesablanır?

 a) 3,2 x 1,5 = -M+ MR0,5 =

 b) 7 + 2,4 x M+4 3,5 MR= - =

9  Aşağıdakı ifadələrin doğruluğunu yoxlayın: 
a) 119 sadə ədəddir;
b) 2405 ədədi 37-nin bölünənidir;
c) 2919-un 23-ə bölnməsindən alınan qalıq 21-dir;
ç)  29-a bölərkən qalıqda 23 qalan ən böyük dördrəqəmli ədəd 

9999-dur

10  Şəkildə verilmiş fəza fiqurlarının təpələrinin, tərəflərinin və üzlərinin sayını müəyyən et: 
Neçə təpəsi, tərəfi və üzü var: a) dördbucaqlı piramidanın?  b) altıbucaqlı piramidanın?

Kalkulyatorla ədədi 
eksperimentlər aparmaq və 

riyazi hipotezaları yoxlamaq 
olar.
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11  10 ədədinin soluna və sağına eyni bir rəqəmi elə yaz ki, 72-nin bölünəni olan ədəd alınsın.

12  Hansı ədədin sağına 36 yazmalıyıq ki, həmin ədəd 103 dəfə böyüsün?

13  n-in hansı qiymətləri üçün 9-a qalıqsız bölünür:
 a) 10n+71? b) 10n+17? c) 10n+35?

Cəhd et, görək!

Kvadrat çək və kəsişən düz xətlərlə 20 bərabər düzbucaqlıya elə böl ki, düz xətlərdən ən az 
sayda istifadə edəsən.

Kalkulyatorun tarixindən

Kalkulyatorların tarixi mənbəyi təxminən 40 əsr bundan əvvəl 
Qədim Babilondan gəlir. Babilonlular tərəfindən yaradılmış 
hesablama qurğusu – “Abak”, bu günə qədər qalmış hesablama 
prinsipinə əsasən qurulmuşdur.

Hər dörd əməli yerinə yetirən ilk mexaniki kalkulyatoru XVII 
əsrdə böyük fransız alimi Blez Paskal kəşf etmişdir.

Mexaniki kalkulyatorlar keçən əsrdə elektrokalkulyatorlar 
yaranana qədər geniş istifadə olunurdu. 

Paraqrafda təsvir olunmuş kalkulyatorlardan çox bütün mobil 
telefonlarda təsvir edilmiş kalkulyatorlar daha çox imkanlara malikdir. 
İnternet bir çox funksiyaya və imkanlara malik müasir kalkulyator 
aplikasiyalarının axtarışı və yüklənməsi imkanını yaradır.

Mexaniki kalkulyator
1913-cü il

Abak

Hesablama
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I Fəslin təkrarı

Suallara cavab ver:

• Simvolların hansı təyinatı var: , ,∈ ⊂ ∅?

• Rəqəmlər çoxluğu neçə elementdən ibarətdir? Gürcü əlifbası hərfləri çoxluğu?

• (-5) və 5 arasında neçə tam ədəd yerləşir?

• (-7)-nin əksi hansı ədəddir?

• Hansı ədədin modulu 0-a bərabərdir?

• Hansı ədədin modulu ona əks olan ədədə bərabərdir?

• Müxtəlifişarəli ədədlərin cəminin işarəsini necə təyin edə bilərsən?

• Eyni işarəli ədədlərin hasilinin işarəsi nədir?

Bu fəsildə nə öyrəndik;
1. Çoxluq nədir;
2. İki çoxluğun birləşməsi və kəsişməsi nədir;
3. Ven diaqramını nə üçün istifadə edirik;
4. Ədəd oxu nədir;
5. Ədədləri bir-biri ilə necə müqayisə edək;
6. Ədədin modulu nəyi göstərir;
7. Eyni işarəli və müxtəlif işarəli ədədləri necə toplayaq;
8. Çıxma əməli toplama əməli ilə necə əvəz olunur; 
9. Eyni işarəli və müxtəlif işarəli ədədlərin vurulmasını və bölünməsini necə yerinə yetirək;
10. Kalkulyatorun təyinatı nədir;

Sol sütunda yazılmış cümləyə sağ sütundan söz seç

1. İki müxəlif işarəli ədədin hasili ––––––. bərabərdir

2. Əks ədədlərin modulları –––––––––. mənfidir

3. Əks ədədlərin cəmi ––––––– bərabərdir. müsbətdir

4. Mənfi ədəd sıfırdan ––––––––––. sıfra

5. İki mənfi olmayan ədədin nisbəti ––––––––. müsbətdir

6. Azalan müsbət, çıxılan mənfidirsə, onda fərq –––––––. kiçikdir

7.  İki ədədin hasili birə bərabərdirsə, onda onlar ––––––– 
ədədlərdir

əks

8.  İki ədədin cəmi sıfra bərabərdirsə, onda onlar ––––––– 
ədədlərdir. 

qarşılıqlı tərs
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Çalışmalar

1  Verilir A={0, ‑1, 2, ‑3, 4}, B={0, ‑2, 2, ‑4, 4}. A,B və A+B çoxluqlarını yaz.

2  Diaqrama əsasən hansı yazılışın səhv olduğunu 
təyin et: 
a) B f A ; b) A , B = A ;  
c) B + C = D ; ç) C , B =D 

3  D üçrəqəmli natural ədədlər çoxluğudur. D-nin 
elə alt çoxluqlarını yaz ki, yalnız 100-ün bölünəni olan ədədlərdən ibarət olsun.

4  A üçün bölünəni olan ədədlər çoxluğu, B – beşin bölünəni olan ədədlər çoxluğu, D – 15-in 
bölünəni olan ədədlər çoxluğudur. Cədvəli çək və verilmiş nümunəyə əsasən boş xanaları 
doldur:

5 6 30 25
A 5 ∉ A
B 5 ∈ B
D 5 ∉ D

5  Səhər saat 11-dən axşam saat 19-a qədər havanın temperaturunu hər saatda ölçdülər. Cəd-
vəldə havanın temperaturunun ölçmə nəticələri verilmişdir.

Vaxt (saat) 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Temperatur 7,5 8,3 8,6 8,8 9,3 9,6 9,3 8,5 6,7

 a)  Aşağıdakı cədvəli çək və yuxarıda verilmiş cədvələ əsasən hesablanmış temperatur də- 
yişkənliyini verilmiş zaman aralığına görə doldur.

Vaxt parçası (saat) 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

Temperatur 
dəyişkənliyi +0,8

 b) Tempraturun hansı zaman aralığındaa artdığını və hansında azaldığını təyin et.

6  Ədədləri müqayisə et:

 a) +14 və +17;   b) 3,8 və -8,3;  c) -14  və +0,5;  ç) -5 və -2.

7  Ədədi düz xətt çək və nöqtələri qeyd et: E (+5), D (-2), A (-0,5), B(3).

A
B D C
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8  Cümlələri tamamla:
 Əgər ədədi düz xətdə a ədədi A nöqtəsinə, b ədədi isə B nöqtəsinə və

 a) A və B nöqtələri bir-birinə uyğun gəlirsə, onda ............... .
 b) A nöqtəsi B nöqtəsinin sağında yerləşirsə, onda .............. .
 c) B nöqtəsi A nöqtəsinin sağında yerləşirsə, onda .............. .

9  Şifahi hesabla: 

 a) 2,5 - 1,6:2; b) 4 4
1 2# # ; c) 1,5+0,5‑2;

 ç) :8
1 16 3

1# ; d) 6 5 4 6
5# -b l ; e) 12‑8×0,25;

 ə) 10 - (7,5 - 2); f) 2
1 2 1# - ; g) ( , ) ,3 5 3 2

1 47 38#- ;

 ğ) , , :12 7 3 12 7 3
1# - ; h) 6,7×15,8-15,8×6,7.

 10  Hesabla:    

 a) , ,3
2 0 125 0 24- + ; b) (5,6 - 4,8) : 0,2;

 c) ,2
1 0 75 5

2#+b l ; ç) : ,1 7
3 2 14

1
2
1 4 4 4

1#+ +b l ;

 d) , , ,8 4 0 1 12 3 3
1 10# # #+b l ; e) 

, ,

, ,

0 25 4 8 6
5

5
3 1 5 1 6

# #

# #
;

 ə) 
:5 2

1 4 10
3

5
1

2 4
1

4
3

12
7#

-

+b
b

l
l

; f) , , :3
1 0 5 0 25 2 6

1
12
5+ + +b bl l ;

 g) : , , :25 4 5 3 2 13
5 31 2

1#- +b^ h l ; ğ) :8 25
4 3 4

3 6 5
2#- ;

 h) 3 14
1 2 7

5 7 6 5
3#- -b bl l ; x) 

:

18
1

6
1

18
7

14
3

4
1

3
1

5 7
5#

+
+

+
.

11  İfadənin qiymətini hesabla: 

 a) ,4
3

8
5

8
1 4 5

1 0 2- - + - ;  b) , ,
,

5 6 0 8 5
4

0 6
3 6

7
0- + - + - + ;

 c) ,15
7

5
3

15
2 2 11

6
35
22 0 6#- + - + - ; ç) 9+(-9-11+4,8)-12,2 ;

 d) 2
1

3
2 3 6

5
2
1

3
1 2- + + - + + -b bl l ; e) 12-(25-64+96-145);

 ə) 3×(15:(-5)-10:|-2|)+12×|-3|;  f) 4×(-6)+|3×(-2)|×|-8|:4.
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12  A və B sütunlarında verilənləri bir-biri ilə müqayisə et və nəticəni müəyyən etmək üçün aşağıdakı 
qeydlərdən istifadə et:

 Əgər A>B olarsa,(a) cavabını seç;
 Əgər A<B olarsa, (b) cavabını seç;
 Əgər A=B olarsa, (c) cavabını seç;
Müqayisə mümkün deyilsə, (ç) cavabını seç.

  A B          Cavablar
 1 |5| |-21| a)   b)   c)    ç)
 2 3+|8| |-11|	 a)   b)   c)    ç)
 3 |-5x9| -5x(-9) a)   b)   c)    ç)
 4 |-10|x2 10x2	 a)   b)   c)    ç)
 5 |a| |-a| a)   b)   c)    ç)
 6 -a a a)   b)   c)    ç)
 7 a+1 a-1 a)   b)   c)    ç)
 8 1+a 1-a a)   b)   c)    ç)
 9 a+b a-b a)   b)   c)    ç)
 10 ab a:b a)   b)   c)    ç)

13  Marketdə bütün həftə ərzində şəkər ehtiyatı əvvəlcə 420 kq, sonra isə 385 kq dəyişdi. Cəd-
vələ əsasən hər bir halda marketdə həftənin sonu üçün şəkər ehtiyatının son dəyişikliyini 
hesabla:

 I dəyişiklik II dəyişiklik Bütün həftə ərzinə  
   dəyişiklik
 Gətirdilər 420 kq Gətirdilər 385 kq

 Gətirdilər 420 kq Satdılar 385 kq

 Satdılar 420 kq Gətirdilər 385 kq

 Satdılar 420 kq Satdılar 585 kq

14  Cədvəldə 3 yanvar saat 12-dən 4 yanvar saat 12-yə qədər havanın temperaturunun müşa-
hidəsi nəticələri verilmişdir: 

 3 yanvarda vaxt temperatur 4 yanvarda vaxt temperatur

 Gündüz saat 12  0  Gecə saat 3 -2

 Gündüz saat 3 1,5  Səhər saat 6 -3

 Axşam saat 6 0  Səhər saat 9 -1,5

 Axşam saat 9 -0,5  Gündüz saat 12 0

 Gecə saat 12 -1

 24 saat ərzində havanın orta temperaturunu hesabla. 
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15  İki fərqli üsulla 16 ədədini iki bərabər ədədin hasili şəklində göstər.

16  Hesablama aparmadan hasili 0 ilə müqayisə et:
 a) (+9)×(-210)×(-31);    b) (+57)×(+154)×(-91);    c) (-5)×(-1)×(-3).

17  Cədvəli çək və doldur:

 a 2 -1,5 1 2
1  -3

 b -5 2 5
2  0,8 3

 a+b  

 a-b

 ab

 a:b

18   Tutaq ki, A, 5-ə böldükdə qalıqda 1 alınan ikirəqəmli natural ədədlər çoxluğudur, B isə 9-a böldük-
də qalıqda 1 alınan ikirəqəmli natural ədədlər çoxluğudur. 

 a) A∩B çoxluğunun ən kiçik elementini tap;
  b) Hesabla n(A), n(B), n(A+B) və n(A,B).

19   Aşağıdakı ifadələrin doğruluğunu isbat et:
 a) Əgər, A,B=A olarsa, onda BfA;  
 b) Əgər, A∩B=A olarsa, onda AfB.

20   -15 və 16 arasında yerləşən bütün tam ədədlərin cəmini və hasilini hesabla.

21   Ədədi düz xətt çək və a və b nöqtələrinə uyğun nöqtələri qeyd et, əgər: a) a×b>0 və a>|b|;  
b) a×b<0 və a - b<0.

22   Universitetin 100 tələbəsindən  4
3 -ü ingilis və ya alman dilini bilir. Tələbələrin hansı hissəsi bil-

ir:
 a) hər iki dili, əgər ingilis dilini 25, alman dilini – 60 tələbə bilirsə;
 b) ingilis dilini, əgər alman dilini bilənlər ingilis dilini də bilirlərsə.

23   Aşağıdakı bərabərliklərin doğruluğunu isbat et:
 a) a+(-b)=a-b:
 b) a-(-b)=a+b.
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Test #1

1   İki çoxluq verilir: A={0,2,4,6}, B={-2,0,6,8}.
 A,B = 
 a) {0,2,4,8}; b) {-2,0,2,4,6,8}; c) {0,6,8}; d) {0,6}.

2  İki çoxluq verilir: A = {-1, 1, -2, 2},  B={-3, -1, 0, 1}.
 A +B= 
 a) {0,-2,2,-1,1,-3}; b) {-1,1}; c) {0,-1,1}; ç) {0,1,6}.

3   Tutaq ki, A sait hərflər çoxluğudur. Aşağıdakı yazılışlardan hansı doğrudur? 
 a) b∈A; b) u∈A; c) d∉A; ç) m∈A.

 Praktiki iş (cütlüklərlə)

1  İki üçbucaq çək, birləşməsi olsun:
a) üçbucaq;      b) dörbucaqlı.

2  İki üçbucaq çək, kəsişməsi olsun:
a) üçbucaq;     b) dördbucaqlı.

3  Həm kəsişməsi, həm birləşməsindən üçbucaq əmələ gələn iki üçbucaq çək.

4  Həm kəsişməsi, həm birləşməsindən bucaq əmələ gələn bucaq çək.

5  İki bucaq çək, kəsişməsi olsun:
a) düz bucaq;    b) düzbucaqlı.

6  Birləşməsi 1200-li bucaq əmələ gətirən iki düz bucaq çək. Bu düz bucaqların kəsişməsilə 
hansı ölçüdə bucaq alınar?

7  Birləşməsi də kəsişməsi də dairə olan iki dairə çək.

8  Birləşməsi yenə kvadrat olan üç kvadrat çək.
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4  Aşağıda verilmiş diaqrama əsasən hansı yazılışın doğru olduğunu 
təyin et:

a)  A fB ; b)  A f C ;
c)  A + B= ∅ ; ç)  A + C= ∅.

5  Əgər |x|=5, onda:
 a) -5=x;      b) x<5;     c) x=+5 və ya x=-5;    d) x>0.

6  Ədədi düz xətt üzərində 2 2
1- ‑və 1 3

2 arasında hansı tam ədədlər yerləşir?
 a) -1 və -3;    b) -1, -2, 2 və 0;   c) -1, +1 və 0;    ç) -1, +1, -2 və 0.

7  Ədədi düz xətt üzərində  -5 və +7 arasında neçə tam ədəd yerləşir?
 a) 6;       b) 5;          c) 12;           ç) 11.

8   Əgər a>3a olarsa, onda 
 a) a ≤ 0;             b) a > 0;          c) a ≥ 0;             ç) a < 0.

9  Əgər |y| = y olarsa, onda:  
 a) y=-y;          b) y<-1;      c) y=-1;        ç) y ≥ 0.

10  Əgər |z|=-z olarsa, onda: 
 a) z=1;          b) z > 1;          c) z ≤ 0;        ç) z ≥ 0. 

11   5
4

5
4

5
4

5
4

5
4- - - - - =

 a) 25
20- ; b) 25

20 ; c) -4; ç) 5.

12
 Ədədi (-1)-ə vurmaqla alınır:

 a) Bu ədədə tərs ədəd;
 b) Bu ədədə əks ədəd;
 c) -1;
 ç) Bu ədədin modulu

13  Əgər m - n = 54, onda n-m= 
 a) 54;            b) - 54;          c) 45;           ç) – 45.

14  Əgər a - b= -8 onda b-a= 
 a) -8;           b) 2;           c) 8;            ç) -14.

15  Əgər c=10, onda 8-c=
 a) 2;           b) -10;             c) 10;              ç) -2.

B C

A
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16  (- 4) -dən  (+6)- ya qədər bütün tam ədədlərin hasili: 
 a) 24;         b) -24;             c) 0;             ç) - 240.

17  - 8 -dən +8 -ə (daxil olmaqla) qədər bütün tam ədədlərin cəmi: 
 a) 16;           b) -16;           c) 0;              ç) - 64.

18   - 2,4 + 3,6 =
 a) 6; b) - 6; c) 1,2; ç) -1,2.

19  - 4,78 - 2,22 =
 a) 7; b) -7; c) 2,56; ç) -2,56.

20  8 1 4
1#- -b l=

 a) 8 2
1- ; b) 8 2

1 ; c) 10; ç) -10.

21  1,1:(-0,1)=
 a) 0,11; b) - 0,11; c) 11; ç) -11.

22
 12 5 5 6

5# - =b l
 a) -5; b) 5; c) -10; ç) 10.

23   (- 0,2+0,25):0,01=
 a) -5; b) 5; c) - 0,23; ç) 0,23.

24  Əgər iki ədədin hasili mənfidirsə, onda bu ədədlər:   
 a) Müsbətdir; b) Mənfidir; 
 c) Eyni işarəlidir; ç) Müxtəlif işarəlidir.

25  Tutaq ki, A 4-ün bölünəni olan ədədlər çoxluğudur, B isə - 6-nın bölünəni olan ədədlər 
çoxluğudur. Əgər a∈A∩B olarsa, onda a mütləq :

 a) 12 -nin; b) 10 -un; c) 24-ün; ç) 46-nın bölünənidir.
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Fəsil 2. Çoxbucaqlılar

Qədim Yunanıstanın ən 
böyük fi losofu və riyaziyyatçısı 
Platonun akademiyasının qapısına 
yazılmışdır:

  

    

“Həndəsəni bilməyən bu 
qapıdan içəri girməsin!”

“Bu dünyada yalnız bir yax-
şılıq var – bilik və yalnız bir pis-
lik var – cahillik”.

Platon (b.e.ə. 427-347-ci illər)

Layihə
Həndəsə gürcü memarlığında

1. Gürcü memarlığı abidələrinin şəkillərini tap;
2. Hansı həndəsi formalardan istifadə olunduğunu ayırd et;
3.  Müxtəlif tikililəri bir-biri ilə müqayisə et, onların ortaq nəyi 

var və nə ilə fərqlənirlər;
4. Layihəni təqdimat üçün hazırla.

Bu fəsildə öyrənəcəksən:
	  Ən sadə həndəsi fi qurları: düz xətt, şüa, parça, sınıq 

xətt;
	Qonşu və qarşılıqlı bucaqların xassələrini;
	  İki düz xəttin üçüncü düz xəttlə kəsişməsindən 

alınan bucaqların xassələrini;
	  Üçbucağın növlərini, xassələrini və bərabərlik 

əlamətlərini;
	Qurma məsələlərini.

Bu fəsli öyrəndikdən sonra biləcəksən:
	  Ən sadə həndəsi fi qurları ayırd etməyi və onların 

xassələrindən istifadə etməyi;
	  Qaşılıqlı, qonşu, birtərəfl i uyğun, daxili çarpaz və 

başqa bucaqları ayırd etməyi və onların xassələrindən 
istifadə etməyi;

	  Qabarıq çoxbucaqlıları ayırd etməyi, onun bucaqları 
cəmini hesablamağı, diaqonallarının sayını təyin 
etməyi;

	  Bərabər üçbucaqları ayırd etməyi və praktiki 
məsələləri həll etmək üçün üçbucaqların 
xassələrindən istifadə etməyi;

	  Parçanın orta perpendikulyarı, bucaq tənböləninin 
xassələrindən praktiki məqsədlər üçün istifadə 
etməyi;

	  Pərgar və xətkeş vasitəsilə müxtəlif qurma 
məsələlərini həll etməyi.
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2.1. Həndəsi fiqurlar

Tanış olaq: 
 1. Həndəsə nəyi öyrənir;
 2. Həndəsi fiqur nədir;
 3. Həndəsənin başlanğıc anlayışları (nöqtə, düz xətt, müstəvi).

Məqsəd

Eyni bir əşyanın müxtəlif xassələrini müxtəlif elmlər öyrənir. Kimyanı verilmiş əşyanın hansı 
maddələrdən ibarət olduğu, onların bir-birinə necə təsir etdikləri maraqlandırır. Fizika əşyanın fi ziki 
xassələrini öyrənir, məsələn əşya hansı sürətlə hərəkət edir və ya temperaturu necədir. Həndəsəni 
isə yalnız həndəsi fi qurların xassələri maraqlandırır.

Hər bir əşyanın öz forma və ölçüləri var. Fəzada əşyalar müvafi q qaydaya əsasən yerləşir. 
Onlar bir-birindən müxtəlif məsafələrlə uzaqlaşırlar. Çox vaxt bu və ya digər əşyanın öz təyinatını 
nə dərəcədə yaxşı yerinə yetirdiyi həmin xassələrdən asılıdır. Həndəsə əşyaların məhz bu cür 
xassələrini öyrənir.

Həndəsə riyaziyyatın bir hissəsi olaraq əşyaların formalarını, fi qurları və fəzada 
onların yerləşməsini öyrənir.

Həqiqi əşya müxtəlif məzmunlu xassəyə malikdir. Elə bir əşya yoxdur ki, yalnız bir xassəsi 
olsun, məsələn, kütlə və ya temperatur. Həmçinin, yalnız həndəsi xassələri olan əşya mövcud deyil. 
Bu cür əşya yalnız bizim xəyyalarımızda ola bilər.

Həqiqətən mövcud olan əşyaların həndəsi xassələrini öyrənmək üçün həndəsə yalnız həndəsi  
xassələrə malik olan təsəvvürdəki əşyaları öyrənəcəkdir.

Fotoşəkildə verilmiş topların müxtəlif rəngləri, ancaq eyni formaları var. Bu cür forması olan 
xəyali əşyaya kürə deyilir. Həndəsə kürənin xassələrini öyrənir ki, həqiqətən mövcud olan kürə 
formasına malik əşyaların xassələrini təyin etsin.

Ən sadə həndəsi fi qur nöqtədir və yalnız bir xassəsi var – fəzada müvafi q yerdə yerləşməsi. 
Hesab edilir ki, bütün fi qurlar nöqtələrdən ibarətdir. 

Ən sadə həndəsi fi qura nümunə düz xətdir. Düz xətti hər iki tərəfdən 
sonsuz uzanan xətt kimi təsəvvür edə bilərik. Düz xəttin xassələri barədə 
təsəvvürü günəş şüası və ya iki nöqtə arasında dartılmış sap yarada bilər. 
Bir qayda olaraq düz xətləri kiçik latın hərfl əri ilə işarə edirlər, nöqtələri 
isə - böyük latın hərfl əri ilə. Birinci şəkildə a və d düz xətlər, P və Q 
isə  - nöqtələrdir.

Əgər. b büz xətti A nöqtəsini əhatə edirsə, deyəcəyik ki, “A nöqtəsi 
b düz xətti üzərindədir” və ya “A nöqtəsi b düz xəttinə aiddir” və ya b 

düz xətti A nöqtəsindən keçir. Bu faktı bu  cür yazırıq: Adb. Birinci şəkildə P nöqtəsi d düz xət-
ti üzərində yerləşir: Pdd. Həmin şəkildə Q nöqtəsi a düz xəttinə aid deyil. Bu halda yazırıq: Q∉a.

şək.1

a
d
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P
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Əgər xətlərin bir ortaq nöqtəsi varsa, deyəcəyik ki, düz xətlər bu nöqtədə kəsişir. Məsələn, 
birinci şəkildə a və d düz xətləri P nöqtəsində kəsişir. 

Kağız vərəqi üzərində iki nöqtə qeyd edək və xətkeşin köməyilə bu nöqtələrdən düz xətt keçirək. 
Bu nöqtələrdən ikinci düz xətt keçirməyi də cəhd edək. Əmin olacağıq ki, bu xətt əvvəlcə çəkdiyimiz 
xətlə üst-üstə düşəcək. Belə ki, iki fərqli nöqtədən yalnız bir düz xətt keçirə bildik. Bu düz xəttin 
əsas xassəsidir:

İki fərqli nöqtədən yalnız və yalnız bir düz xətt keçirmək olar.
Həndəsi fiqurun başqa nümunəsi müstəvidir. O, sonsuza qədər yayılmış hamar səthdir. Hamar 

səthə nümunə lövhədir.
Müstəvini kiçik yunan hərfləri ilə qeyd edirlər. a düz xəttinin a 

müstəvisi üzərində yerləşməsi belə işarə olunur: afa.
İki müxtəlif düz xəttin bir ortaq nöqtədən çox nöqtəsi ola bilməz. 

Doğrudan da onların iki fərqli ortaq nöqtəsi olarsa, onda bu nöqtələr 
bir-birinin üzərinə düşəcək, çünki iki nöqtədən yalnız bir düz xətt 
keçirmək olar.

Bir müstəvi üzərində yerləşən iki fərqli düz xətt ya kəsişmir, ya da bir nöqtədə kəsişir.
Əgər bir müstəvidə yerləşən iki fərqli düz xətt kəsişmirsə, onlara paralel düz xətlər deyilir. 

İkinci şəkildə təsvir edilmiş AB və CD düz xətləri bir-birinə paraleldir, həmçinin AC və BD düz 
xətləri də paraleldir. AB və AC düz xətləri isə paralel deyil. 

Düz xətlərin paralelliyini qeyd etmək üçün xüsusi simvoldan “||” 
istifadə olunur. AB düz xəttinin BD düz xəttinə paralel olması faktı 
bu cür işarə olunacaq: AB||CD

Lövhənin hamar səthi üzərində hər hansı fiqur çəkək, məsələn, 
üçbucaq. Onun tərəfindən əhatə olunmuş lövhənin bir hissəsi 
müstəvi fiqurun təsvirindən ibarətdir.

Müstəvi fiqur müstəvinin bir hissəsini təşkil edir.
Əvvəlki siniflərdə tanış olduğun üçbucaq, dördbucaqlı və dairə müstəvi fiqurlara nümunədir. 

Kürə, prizma və piramida isə müstəvinin hissəsi deyillər. Onlar fəza həndəsi fiqurlarıdırlar, yəni 
həndəsi cisimlərdirlər. 

Bir müstəvi üzərində yerləşən müstəvi fiqurları öyrənən həndəsənin hissəsinə planimetriya 
deyilir, fəza fiqurlarını öyrənən hissəsinə isə - stereometriya deyilir.

A B

C D

şək. 2

Müstəvi fiqurları

dairə altıbucaqlı üçbucaq piramidasilindr prizma

Fəza fiqurları
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Suallara cavab ver:

1. Əşyaların hansı xassələri həndəsi xassələrdir?
2. Həndəsi fiqur nədir?
3. Nöqtənin hansı həndəsi xassəsi var? Düz xəttin? Müstəvinin?
4. Bir nöqtədən neçə düz xətt keçirmək olar? İki nöqtədən?
5. İki fərqli düz xəttin neçə ortaq nöqtəsi ola bilər?
6. Paralel düz xətlərin hansı xassəsi var?
7. Müstəvi və fəza fiqurları bir-birindən nə ilə fərqlənirlər?
8. Planimetriya nədir? Stereometriya nədir?
9. Sənin fikrincə rəssama, mühəndisə, həkimə həndəsəni bilmək nə üçün lazımdır?

Çalışmalar

1  Şəkildə təsvir edilmiş hava şarlarına fikir ver. Onların həndəsi və 
həndəsi olmayan xassələrini qeyd et.

2  Gündəlik həyatda rast gəldiyin əşyalardan hansılar məşhur həndəsi 
fiqurları xatırladır?

3  Sənə tanış olan həndəsi cisimləri sadala.

4  Şəkildəki fiqurun həndəsi cisim – kub – forması var. Bu kub neçə 
kiçik kubdan əmələ gəlib?

5  C nöqtəsində kəsişən a və b düz xətləri çək.

6  Çevrə çək və ardıcıl olaraq A, B, C və D nöqtələrini qeyd et. Bu 
nöqtələri birləşdirən bütün düz xətləri çək. Dairənin daxilində, 
çevrənin üzərində, dairənin xaricində hansı düz xətlərin kəsişdiyini ayırd et. 

7  Üç nöqtə qeyd et və onların hər ikisindən düz xətt keçir. Neçə düz xətt aldın? Bütün müm-
kün hallara bax. 

8  Üç a, b və c düz xətləri çək və P, Q və R nöqtələrini elə qeyd et ki, şərtlər eyni zamanda yer-
inə yetirilsin:

 • P  və Q nöqtələri a düz xəttinə aid olsun;
 • b düz xətti R nöqtəsindən keçsin;
 • b və c düz xətləri Q nöqtəsində kəsişsin;
 • P nöqtəsi c düz xəttində yerləşsin.
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9  Bundan əvvəlki məsələdə qurduğun təsvirdən istifadə et və aşağıda verilmiş düz xətlərdən hansının 
üst-üstə düşdüyünü qeyd et:

 a) a və RQ; b) b və PQ; c) c və QP; ç) RP və b.

10  Xətkeşin kənarının düz olub-olmadığını yoxlamaq üçün 
belə bir üsula müraciət edirlər: Kağız üzərində iki nöqtə 
qeyd edirlər və xətkeş köməyilə düz xətt çəkirlər. Sonra xət-
keşi fırladırlar və həmin kənarı ilə qeyd olunmuş nöqtələri 
uyğunlaşdırırlar və ikinci dəfə düz xətt çəkirlər. Əgər bu 
xətt birinci çəkilən xəttə uyğun gələrsə, onda xətkeşin 
kənarı düzdür (yuxarıdakı fiqur3-cü şəkildə) əks halda xət-
keş düz deyil (həmin şəkildəki ikinci fiqur). Bu metoda düz xəttin hansı xassəsi əsaslanır?

11  Şəkildə A və B nöqtələri qeyd et və d düz xətti keçir. Bu düz xətt üzərində A və B 
nöqtələrindən fərqli C nöqtəsi qeyd et. AC və BC nöqtələri bir-birinin üzərinə düşürmü? 
Cavabı əsaslandır.

12  Fotoşəkildə ulduzlu səma çəkilmişdir. Xətlə birləşmiş yeddi parlaq ulduz Böyük ayı 
bürcünü əmələ gətirir. Əgər bürcün sağ iki ulduzundan düz xətt keçirsək, oxla qeyd ol-
unmuş istiqamətdə davam etdirsək və ora-
da bürcün kənar ulduzundan bu iki ul-
duza qədər məsafəni ölçsək, təxminən 5 
dəfə çox məsafədə qütb ulduzunu tapmış 
olarıq. O, şimal istiqamətini göstərir. Bu 
qeydlərdən istifadə edərək qütb ulduzunu 
həqiqi şəraitdə tap.

13   Müstəvi üzərində dörd nöqtə verilmişdir. Hər 
iki nöqtədən düz xətt keçirilmişdir. Cəmi neçə 
fərqli düz xətt ala bilərik? Bütün mümkün hal-
lara bax.

14
 
 Çevrə çək və üzərində beş nöqtə qeyd et. Onlardan hər ikisindən düz xətt keçir. Cəmi neçə 

düz xətt alındı? Bu düz xətlərdən hər hansısa üst-üstə düşə bilərmi?

15   Dairə üç xətlə ən çox neçə hissəyə bölünə bilər? Müvafiq şəkil çək.

şək. 3
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16
  4-cü şəkildə  ABCD A1B1C1D1 kubu verilmişdir. AA1 və 

BB1 paralel düz xətlərdir. AA1 və AB – kəsişən düz xətlər. 
AA1 da BC düz xətləri nə paraleldir, nə də kəsişən. Belə 
düz xətlərə çarpaz düz xətlər deyilir. Şəkilə əsasən paralel, 
kəsişən və çarpaz düz xətlərin başqa cütlərini  yaz. Çarpaz 
düz xətləri eyni bir müstəviyə yerləşdirmək olarmı?

17  
Verilmiş kəmiyyətləri millimetrlərlə yaz: 

 a) 11 sm;   b) 2,3 sm; c) 0,4 dm; ç) 1,125 m.

18  
Verilmiş kəmiyyətləri santimetrlərlə yaz:

 a) 130 mm;    b) 3,7 dm;     c) 0,23 m;     ç) 0,35275 km..

19  
Hansı çoxdur:

 a) 14 sm yoxsa 35 mm?  b) 32  dm yoxsa 4  m?
 c) 9  sm yoxsa 0,9  m?  ç) 13  sm yoxsa 0,13 m?

20  
Üçbucağın tərəfl əri uzunluğu aşağıdakılar ola bilərmi:

 a) 3 sm, 4 sm, 8 sm?     b) 3 m, 4 m, 5 m?      c) 3 dm, 4  dm, 7 dm?

21  Ədədi çoxluq verilmişdir: A={3; 4; 6; 10; 11}. Tutaq ki, bu çoxluğun elementləri santi-
metrlərlə parçaların uzunluqlarıdır. Elementləri üçbucağın tərəfl əri uzunluqları ola bilən A 
çoxluğunun bütün üçelementli alt çoxluqlarını qur.

A1 B1

D1 C1

A B

D C

şək. 4

Layihə

“Həndəsi fi qurlar əhatəmizdə”
(müddət: 2 həftə)

1. Ətrafındakı əşyalara fi kir ver. Onları qruplaşdır:

 a) Həndəsi formalarına görə (müstəvi, fəza, üzlü, oval və s.)

 b) Fiziki xassələrinə görə (bərk, maye, ağır, yüngül və s.)

2. Layihəyə müvafi q şəkil əlavə et və təqdimat üçün hazırla..
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Müstəvidə a düz xətti çəkək və üzərində hər hansı 
O nöqtəsi qeyd edək (şək.1). Bu nöqtə a düz xəttini O O 
nöqtəsinin müxtəlif tərəfl ərində iki yerə bölür və bir-biri ilə 
O nöqtəsində kəsişir. Düz xəttin bu hissələrinə şüa deyilir, O 
nöqtəsinə isə - onların başlanğıcı. 1-ci şəkildə şüanın biri qırmızı, o 
biri isə - qaradır.

Şüanı qeyd etmək üçün onun başlanğıcını və həmin şüaya aid 
olan iki nöqtəsini adlandırırlar. Məsələn, 2-ci şəkildə O başlanğıcı 
olan iki şüanı adlandıra bilərik, OA və OB şüaları. Həmin şəkildə 
OB və OC eyni bir şüanı qeyd edir. Şüanı bir hərfl ə də qeyd etmək 
olar. Bunun üçün kiçik latın hərfi ndən istifadə edirlər və onu şüaya 
yaxın yazırlar. 

Parça müstəvidə hər hansı iki nöqtə arasında yerləşən düz xəttin 
hissəsidir. Bu nöqtələrə parçanın ucları deyilir. Parçanı adlandırmaq 
üçün  kiçik latın hərfi ndən istifadə edə və ya uc nöqtələrini istənilən 
ardıcıllıqla adlandıra bilərik. Məsələn 3-cü şəkildə düz xəttin 
rənglənmiş hissəsi a parçasıdır, yəni AB parçasıdır.

Parçanın uzunluğunu bölgülü xətkeşlə ölçə bilərik. Parçanın 
uzunluğu verilmiş parçada xətkeşin bölgülərinin – uzunluq vahidinin 
(məsələn, santimetr və ya millimetr) neçə dəfə yerləşdiyini göstərir.

Bərabər uzunluqları olan iki parçaya bərabər parçalar deyilir.

Verilmiş parçaya bərabər parçanı pərgar vasitəsilə qura bilərik. Bunun üçün pərgarın bir ayağını 
parçanın ucuna qoyaq, pərgarı elə açaq ki, onun ikinci ayağını isə parçanın ikinci ucuna qoyaq. Sonra 
pərgarın açıq vəziyyətini dəyişmədən pərgarın ayağını verilmiş düz xəttin istədiyimiz nöqtəsinə qoyaq 
və ikinci ayağı ilə düz xətt üzərində parçanın ikinci ucunu qeyd edək.

2.2 Şüa, parça, sınıq xətt

Məqsəd Təkrar edək:
 1. Şüa, parça və sınıq xətt anlayışlarını və şəkildə təsvir etməyi;
 2. Parçanın və sınıq xəttin uzunluğunun ölçülməsini;
 3. Üçbucaq bərabərsizliyini;
 4. Şüanın və parçanın xassələrini.

a
O

şək. 1

A
O

B
C

şək. 2

A a B

şək. 3
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Müstəvi üzərində iki A və B nöqtələri qeyd edək və onları bir 
neçə müxtəlif xətlə, həm də parça ilə birləşdirək (şək.4). Hər bir 
xəttin uzunluğunu ölçək. Bunun üçün A-dan B nöqtəyə qədər na-
zik sapı xəttin üzəri ilə aparaq, sapı dartaq və xətkeşlə onun uzu-
nluğunu ölçək. Ölçmə nəticəsində əmin olacağıq ki, keçirilmiş 
xətlər arasında ən az uzunluq AB parçasının olacaq. Bu parçanın 
ən əsas xassələrindən biridir:

İki nöqtəni birləşdirən xətlər arasında ən qısa olanı bu nöqtələri birləşdirən parçadır.

Parça müxtəlif fiqurların tərkib hissəsidir. Belə fiqurlardan biri 
sınıq xətdir. O, parçalardan ibarət xəttdir və qonşu xətləri bir düz xətt 
üzərində yerləşmir. Sınıq xətti təşkil edən parçalarının uclarına sınıq 
xəttin təpələri deyilir. Sınıq xətti qeyd etmək üçün onun təpələrini 
ardıcıllıqla adlandırırlar. Təpələri sınıq xəttin bir ucundan başlayaraq 
adlandırırlar. Məsələn, 5-ci şəkildə ABCDE sınıq xətti verilmişdir.
Onun təşkil edən AB, BC, CD və DE parçalarıdır, təpələri isə - A, B, 
C, D və E nöqtələridir.

Əgər sınıq xəttin uc nöqtəsi başlanğıc nöqtəsi ilə üst-üstə düşürsə, 
ona belə sınıq xəttə qapalı sınıq xətt deyilir. Qapalı sınıq xətt 6-cı 
şəkildə verilmişdir. Onun təpələri P, Q, R, S və T nöqtələridir, tərəfləri 
isə - PQ, QR, RS, ST və TP-dır. Qapalı sınıq xətti qeyd edən zaman 
təpələri istənilən təpədən başlayaraq adlandıra bilərik.

6-cı şəkildə verilmiş sınıq xətt özü-özünü kəsir, çünki onun PT və 
QR tərəfləri kəsişirlər. Özü özünü kəsməyən qapalı sınıq xətti müstəqil 
çəkməyə çalış. Özü özünü kəsməyən sınıq xəttə sadə sınıq xətt deyilir. 
8-ci şəkildə üç tərəfdən ibarət olan sadə qapalı sınıq xətt verilmişdir.

Sınıq xəttin uzunluğunu tapmaq üçün onun parçaları uzunluqlarını 
toplamaq kifayətdir. 

7-ci şəkildə ABCDE sınıq xətti verilmişdir. Onun ucları 
ABCDE parçaları ilə birləşir. AE parçasının uzunluğu A və E 
nöqtələrini birləşdirən istənilən başqa xəttin uzunluğundan kiçikdir, 
ona görə ABCDE sınıq xəttinin uzunluğundan da kiçik olacaq: 
AE<AB+BC+CD+DE.

Əgər ABC sınıq xətti iki AB və BC parçalarından ibarətdirsə, (şək.8) onda bərabərsizlik alırıq: 
AC<AB+BC. Bu bərabərsizliyə üçbucaq bərabərsizliyi deyilir.

BA

şək. 4
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şək.5
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S
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şək. 7
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Sınq xəttin uc nöqtələri arasındakı məsafə sınıq xəttin parçalarının uzunluqları cəmindən 
kiçikdir.
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Üçbucağın hər bir tərərfinin uzunluğu qalan iki 
tərəfinin uzunluqları cəmindən kiçikdir.

Ümumiyyətlə, hər üç A, B və C nöqtələri üçün aşağıdakı 
bərabərsizlik yerinə yetirilir:

AC≤AB+BC.

Bu bərabərsizlikdə bərabərlik yalnız B nöqtəsi AC 
parçasına aid olduqda yerinə yetirilir (şək.9).

A

B

C

Suallara cavab ver:

1. İki şüanın kəsişməsi ilə hansı fiqur alınır? Bütün mümkün halları sadala. 

2. İki parçanın kəsişməsi ilə hansı fiqur alınır? Bütün mümkün halları sadala.

3. Hansı halda iki parça bərabərdir? 

4. Verilmiş parçaya bərabər parçanı necə quraq?

5. Verilmiş iki nöqtəni birləşdirən xətlər arasında ən qısası hansıdır?

6. Sınıq xəttin uzunluğunu necə ölçək?

7.  Sınıq xəttin ucları arasındakı məsafə ilə bu sınıq xəttin uzunluğu arasında hansı asılılıq 
var?

8. Sınıq xəttin uzunluğu onun ucları arasındakı məsafəyə bərabər ola bilərmi?

9. Üçbucaq bərabərsizliyi nə deməkdir?

10. AC=AB+BC bərabərsizliyi yerinə yetirilərsə, A, B və C nöqtələri barədə nə demək olar?

Çalışmalar

1  a düz xətti çək və üzərində A, B, C və D nöqtələrini elə qeyd et ki:
 a) AB və CD şüalarının birləşməsi də kəsişməsi də şüa olsun;
 b) AB və CD şüalarının birləşməsi düz xətt, kəsişməsi isə parça olsun.

2  AB parçası a düz xətti üzərində yerləşir. Müvafiq şəkil qur və bu parçanın hansı iki şüanın 
kəsişməsi olduğunu qeyd et. 

3  a düz xətti çək və üzərində A, B, C və D nöqtələrini elə qeyd et ki:
 a) AB və CD şüalarının birləşməsi AB parçası, kəsişməi isə CD parçası olsun;
 b) AB və CD şüalarının birləşməsi AD parçası, kəsişməsi isə BC parçası olsun.

A B C

şək.9

şək.8
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4  Elə sınıq xətt çək ki: a) 4 təpədən və üç parçadan;   b) 4 təpədən və 4 parçadan ibarət olsun.

5  Dörd parçadan ibarət olan elə sınıq xətt çək ki, iki parçası bir düz xətt üzərində yerləşsin.

6  Düz xətt çək və pərgar vasitəsilə şəkildə verilmiş AB parçasına bərabər parça çək. Həmin 
düz xətt üzərində AB parçasından 2 dəfə uzun olan parça qur.

B
A

7   D nöqtəsi AB parçasını 4:3 nisbətində bölür. AB = 21sm olarsa, AD və BD parçalarının 
uzunluğunu tap.

8  AB parçası üzərində C və D nöqtələri elə götürülmüşdür ki, AC:CD:DB=2:3:5. AB = 12 sm 
olarsa, CD parçasının uzunluğunu tap.

9  A, B və C nöqtələri bir düz xətt üzərində yerləşir. AB, BC və AC parçalarından ən uzunu 
AC-dir. AB=4 sm və BC=5 sm olarsa, şəkil qur və AC parçasının uzunluğunu tap.

10  Əvvəlki məsələyə əsasən AC parçasının ən qısa olduğunu bilərək, AB, BC və AC 
parçalarının uzunluğunu tap.

11  AB parçasının üzərində C və D nöqtələri götürülmüşdür. AC=6,2 sm, BD=2,3 sm, AB = 9,5  
m olarsa, CD nəyə bərabərdir? 

12  AB parçası üzərində M və N nöqtələri götürülmüşdür. AM = 5,3 sm, BN = 12,5 sm, AB = 
20 sm olarsa, MN parçasının uzunluğu nəyə bərabərdir?

13  ABCD sınıq xətti verilmişdir. AB= 1,5 dm, BC = 0,2 m, CD = 24. Sınıq xəttin uzunluğu 
nəyə bərabərdir? Cavabı metrlərlə ifadə et.

14  ABC sınıq xətti verilmişdir. AB=15 sm, BC=13 sm. AC parçasının uzunluğu verilənlərə 
bərabər ola bilərmi: a) 28 sm? b) 0,2 m? c) 20 mm?

15  C nöqtəsinin AB parçasına aid olub-olmadığını təyin et:
 a) AB=7  sm;  BC=3 sm;  AC=4 sm;  
 b) AB=1,2  m;  BC=1,3 m;  AC=2,5 m; 
 c) AB =7  dm;  BC=4,1 dm;  AC=3,9 dm..

16  A, B, C üçbucağın təpələri ola bilərmi, əgər:
 a) AB = 16 sm;  BC = 13 sm;  AC = 22 sm;  
 b) AB = 2,2 m;  BC = 1,4 m;  AC = 0,8 m; 
 c) AB = 11 mm;  BC = 0,8 sm;  AC = 19 mm
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17  A, B və C nöqtələrindən düz xətt keçirmək olarmı, əgər:
 a) AB = 1,6 sm,  BC = 1,3 sm,   AC = 1,2 sm:  
 b) AB = 2  m,  BC = 4 m,  AC = 2 m? 
 c) AB = 13 mm,  BC = 0,6 sm,  AC = 0,7 sm?

18   Bir düz xətt üzərində yerləşən AB və CD parçalarının kəişməsi 2,4 sm uzunluqlu parçadır. 
AB = 7,3 sm və CD = 5,8 sm olarsa, şəkil qur və AD, AC və BD parçalarının uzunluqlarını 
təyin et. A, B, C və D nöqtələrinin düz xətt üzərində yerləşməsinin mümkün variantlarını 
müzakirə et.

19   Müstəvi üzərində 11-ci şəkildəki kimi 5 nöqtə qeyd et. Ucları 
A və B olan sınıq xətti elə qur ki, qalan üç nöqtədən keçsin. 
Cəmi neçə belə sınıq xətt var?

20   ABC üçbucağında AB = 25 sm, BC = 23 sm. Bu üçbucağın perimetri ola bilərmi:
 a) 30 sm? b) 1 m?  c) 50 sm?  ç) 51 sm? 

21   AB parçasının uzunluğu sınıq xəttin uzunluğunun 4
1 -i, BC=1,5 m olarsa, ABC sınıq xətti-

nin uzunluğunu tap. 

22  Açıq bucağın ölçüsü neçə dərəcədir?

23  OC şüası AOB bucağını AOC və COB bucaqlarına bölür. ∠AOC = 40º, ∠COB = 30º olarsa.

 AOB bucağının ölçüsü nəyə bərabərdir?

A

C

40°

30° B
O

24  Tənbölən neçə dərəcəli bucaqlara bölür:
 a) düz bucağı,  b) 120 - dərəcəli bucağı;  c) 60 – dərəcəli bucağı?

25  Saat əqrəbləri arasında neçə dərəcəli bucaq var:
 a) saat 6-da?  b) saat 9-da?   c) saat 13-də?

A

B

C D

E

şək.11

A
O

B
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Cəhd et görək!

Ola bilərmi?

Düzxətli yolun kənarında sıra ilə A, B və C tövləsi yerləşir. 
A tövlədə 3 at var, B tövlədə - 2 at, C tövlədə isə - 1 at. Su 
içmək üçün tövlədən çıxan atların ən az məsafə getməsi üçün 
su quyusunu düzəltməyə hansı yer seçilməlidir?

İki düz xəttin kəsişməsindən alınmış bucaqların hər biri:
a) iti; b) kor;  c) düz olsun?

Cütlüklərlə iş

1. Parçanın uzunluğunun gözəyarı ölçülməsi. 
Kağız vərəqi üzərində parça çək və ölçmə aparmadan onun uzunluğunu təyin etməyə çalış. 

Parçanın təxmini uzunluğunu söylə və sonra parçanı ölç. Kimin fərziyyəsi parçanın həqiqi 
ölçüsünə daha yaxın olsa, o qalib sayılır. Bu oyunda parça əvəzinə sınıq xəttin uzunluğunu da 
ölçmək olar.

2. Bucağın ölçüsünü gözəyarı ölçmək.
a)  Əvvəlcədən hər hansı bir ölçüdə bucaq adlandırın, məsələn 500. Sıra ilə gözəyarı 

adlandırılmış bucağın yarısına bərabər olan bucaq çəkin. Gözəyarı ölçdüklərinizi çəkilmiş 
bucaqları ölçməklə ölçün. Kimin cavabı bucağın həqiqi ölçüsünə daha yaxın olarsa, o 
qalibdir.

b)  Hər hansı bucaq çək və gözəyarı onun ölçüsünü söyləyin. Fərziyyənizi transportirlə 
yoxlayın. Kimin fərziyyəsi ölçü nəticələrinə daha yaxın olarsa o, qalibdir. 
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Tutaq ki, iki – AC və BD düz xətti O nöqtəsində kəsişir (şək.1). Onlar bütöv bucağı iki bucağa 
bölürlər. Bu bucaqlardır: ∠AOB, ∠BOC, ∠COD və ∠AOD.

Bu bucaqlardan iki elə bucağı seçək ki, onların heç bir ortaq 
nöqtəsi olmasın. Belə bucaqlar cütü dörddür: ∠AOB və ∠BOC,  
∠BOC və ∠COD, ∠COD və ∠AOD, ∠AOD və ∠AOB. Bucaqların 
belə cütünə qonşu bucaqlar deyilir. Məsələn, ∠AOB- nin iki qonşu 
bucağı var: ∠BOC və ∠AOD. 

Qeyd edək ki, qonşu bucaqların hər cütündə qalan iki tərəfi  düz 
xətdən ibarətdir. Məsələn, ∠AOD və ∠COD qonşu bucaqlarında 
belə tərəfl ər AC düz xətti üzərində yerləşən OA və OC şüalarıdır. Onlara əks şüalar deyilir. 

Bir tərəfi  ortaq , digər tərəfl əri əks şüalar olan bucaqlara qonşu bucaqlar deyilir.

Şək.2-də  ∠AOB və ∠BOC qonşu bucaqlardırlar, ∠BOC və ∠COD isə deyil. AOB və BOC 
bucaqlarının  cəmi  ∠AOC -yə bərabərdir, ancaq ∠AOC açıq bucaqdır və o, 1800-yə bərabərdir. 
Belə ki, qonşu bucaqların cəmi 1800-yə bərabərdir. 

Sonuncu cümlənin doğruluğunda əmin olmaq üçün biz onu müzakirə edərək təsdiq etdik, yəni 
isbat etdik.

Riyaziyyatda müzakirə yolu ilə təsdiq olunan cümləyə te-
orem, onun doğruluğunu təyin etmək üçün apardığımız 
müzakirəyə isə - teoremin isbatı deyilir. Bəzən teoremləri 
nömrələyirlər ki, lazım olduqda müvafi q teoremi düzgün 
qeyd etsinlər. Yuxarıda apardığımız müzakirə ilə biz aşağıdakı 
teoremi isbat etdik: 

Teorem 1. Qonşu bucaqların cəmi 1800-yə bərabərdir. 
Məsələ. İki qonşu bucaqdan biri 1100-yə bərabərdir (şək.3). 

İkinci bucaq nəyə bərabərdir?
Həlli. Qonşu bucaqların cəmi 1800-yə bərabər olduğu üçün məchul BOC bucağını tapmaq üçün 

1800-dən məlum bucağı çıxmaq lazımdır: ∠BOC = 1800 - 1100 = 700. 
Cavab. 700.

1-ci şəkilə qayıdaq. Tərəfl əri ikinci bucağın uyğun tərəfl ərinin əks 
şüaları olan ortaq başlanğıclı bucaqlara baxaq. Bu şəkildə belə bucaqlar 
∠AOB və ∠COD-dir. Bucaqların bu cütünə qarşılıqlı bucaqlar dey-
ilir. . 

Tərəfl əri əks şüalar olan bucaqlara qarşılıqlı bucaqlar deyilir. 

A B

CD

O

şək. 1

A B

CD

O

şək. 2

2.3 Qonşu və qarşılıqlı bucaqlar

Məqsəd Qonşu və qarşılıqlı bucaqların xassələrindən istifadə etməyi bacaraq.

A

B

C 110°

O
şək. 3



Fəsil 2. Çoxbucaqlılar      81

Teorem 2. Qarşılıqlı bucaqlar bərabədir.
İsbatı. 4-cü şəkildə ∠1 və ∠2 qarşılıqlı bucaqlardır. İsbat edək ki, ∠1 = ∠2. ∠1 və ∠3 baxaq. 

Onlar qonşu bucaqlardır. Qonşu bucaqların xassələrinə əsasən ∠1 + ∠3 = 1800, buradan ∠1 = 180º-
∠3.

İndi isə ∠2  və ∠3 baxaq. Bu bucaqlar da qonşudur, ona görə ∠2+∠3 = 1800 və ∠2= 1800-∠3.
İsbat edilmiş bərabərliklərə görə ∠1= 1800-∠3  = ∠2.
4-cü şəkildə AC və BD düz xətlərinin kəsişməsi ilə alınmış 

bucaqlardan ∠1 (həmçinin, ∠2) ən kiçik bucaqdır. AC və BD düz 
xətləri arasında bucağın ölçüsü olaraq ∠1- in ölçüsü (yəni, eynilə ∠2-
in ölçüsü)  götürülür. 

Ümumiyyətlə,

İki kəsişən düz xətt arasındakı bucaq kəsişmə nəticəsində alınmış bucaqlardan ən 
kiçiyidir.

 

İki düz xəttin kəsişməsindən alınmış bucaqlardan biri düz bucaq 
olarsa (şək.5), onun qonşu və qarşılıqlı bucaqları da düz bucaqlar 
olacaq. Belə düz xətlərə qarşılıqlı düz, yəni perpendikulyar düz 
xətlər deyilir. Perpendikulyar düz xətlər arasındakı bucaq 900-yə 
bərabərdir. AB düz xəttinin CD düz xəttinə perpendikulyar olması 
faktını bu cür qeyd edirlər: AB ⊥ CD..

A B

CD O
1 2

3

şək. 4

şək.5

B

C

O

A

D

Suallara cavab ver:

1. İki bucağın birləşməsindən alınan bucaq hansı halda həmin bucaqların cəminə bərabərdir?

2. Hansı bucaqlara qonşu bucaqlar deyilir?

3. Qonşu bucaq məlumdursa, bucağı necə tapmaq olar?

4. Hansı bucaqlar qarşılıqlı bucaqlardır?

5. Qarşılıqlı bucaqların hansı xassəsi var?

6. İki kəsişən düz xətt arasındakı bucağın ölçüsü hansı bucağın ölçüsünə əsasən təyin edilir?

7. Perpendikulyar düz xətlər hansı xətlərə deyilir?

8. Teorem nədir? Teoremin isbatı nə deməkdir?
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Çalışmalar

1  6-cı şəkildə tap:
a) Əgər ∠QOS = 60º  və ∠POS= 85º olarsa, ∠POQ-i;  
b) Əgər ∠POQ = 28º, ∠SOR = 32º və ∠POS = 80º olarsa, ∠QOR-i; 
c) Əgər ∠POR = 45º, ∠QOS = 48º və ∠POS = 75º olarsa, ∠QOR-i..

2  ∠ABC = 28º, ∠CBD= 52º. Bu bucaqları çək və ∠ABD-ni tap 
(iki hala bax).

3  AB düz xəttinin M nöqtəsindən MC şüası çəkilib. ∠AMC = 
120º. BMC bucağını tap.

4  7-ci şəkildə ∠AOB = 65º, ∠BOC = 60º, ∠AOD = 165º. COD 
bucağını tap.

5  Bucağı tap, əgər:
 a) Ona qonşu bucaq 100o olarsa;
 b) Ona qonşu bucağa bərabərdirsə;
 c) Ona qonşu bucaqdan 40o böyükdürsə;
 ç) Ona qonşu bucaqdan 3 dəfə böyükdürsə;
 d) Ona qonşu bucağın qarşılıqlı bucağından 2 dəfə kiçikdirsə

6  Ölçüləri 4:5 nisbətində olan qonşu bucaqları tap.

7  ABC bucağına qonşu olan bucaq 120º-dir. ABC bucağına qarşılıqlı olan bucaq qur və onun 
ölçüsünü tap.

8  α bucağına qonşu və qarşılıqlı bucağın ölçüləri bərabərdir. α bucağı nəyə bərabərdir?

9  Şəkildəki saat əqrəblərinin əmələ gətirdiyi bucaq nəyə 
bərabərdir?

10  Dəqiqə əqrəbi 30 dəqiqədə hansı bucaqla dönəcək? 5 
dəqiqədə? Bir saatda?

11  Saat əqrəbi bir saatda hansı bucaq qədər dönəcək? 1 dəqiqədə?

12  Dəqiqə əqrəbinə 60o dönməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır?

13  Saat əqrəbinə 30o dönməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır?

S

R

Q

P
O

şək. 6

A

D

C
B

O

şək. 7
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14  İki qonşu bucaqdan ola bilərmi:
 a) Hər ikisi iti olsun? 
 b) Hər ikisi kor olsun?
 c) Biri iti, biri kor olsun?
 ç) Biri iti, biri düz olsun?
 d) Biri kor, biri düz olsun?
 e) Hər ikisi düz olsun?

15  Ola bilərmi ki, iki düz xətt arasındakı bucaq olsun:
 a) 120º?      b) 60º?       c) 90º?

16  İki düz xəttin kəsişməsi ilə alınan bucaqlardan biri 112 -dir. Qalan bucaqları tap.

17  İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan üçü bir-birinə bərabərdir. Bu düz xətlər 
arasındakı bucağı tap.

18  İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan ikisinin cəmi: 
 a) 150º-dir. Bu düz xətlər arasındakı bucağı tap;  
 b) 240º-dır. Bu düz xətlər arasındakı bucağı tap.

19   Qonşu bucaqların tənbölənləri neçə dərəcəli bucaq əmələ gətirirlər?

20   Dəqiqə və saat göstəricisinin əqrəbləri ikinin yarısında, üçə işləmiş 15 dəqiqədə neçə 
dərəcəli bucaq əmələ gətirirlər?

21   Hər hansı vaxt anında saat və dəqiqə əqrəbləri bir-biri ilə üst-üstə düşürdülər. Onlar bir-biri ilə neçə 
dərəcəli bucağı əmələ gətirərdilər:

 a) 1 saatdan; b) 2 saatdan; c) yarım saatdan sonra?

22  Şəkildə təsvir edilmiş hər bir üçbucağın sahəsi 48 sm2-dir, bu üçbu-
caqların kəsişməsi ilə alınan altıbucaqlının sahəsi isə – 36 sm2-dir. Bu 
iki üçbucağın birləşməsindən əmələ gələn fiqurun sahəsini hesabla.

23  Bucağın neçə simmetriya oxu var? Simmetriya oxlarını qeyd etməklə 
müvafiq təsvirlər çək.

24  Hesabla: 

 a) 12 - 14 + 16 - 12 + 14; b) 7,2 - 9,4 + 6,7 - 7,2 + 9,4; c) 1 7
3 3 9

2 2 5
1 1 7

3 3 9
2- - - + ;

 ç) 0,3 × (-11) - (-3) × 1,1; d) 15:0,1- 1,5:0,01; e) , , :3 2
1 4 5 3 5 9

2#- - -^ h ;    

 ə) 
,

,

8 1 5 11 2
1

3 4
1 16 2 75 24

#

# #

-

-

b l
; f) 

,

,

24 2 25 11 4
1

1 3
1 6 1 2 12

#

# #

-

+

b l
; g) 

, :

,

36 2 25 1 2
1 18

1 6
1 9 18 0 55

#

# #

-

-
.
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Müstəvi üzərində sadə qapalı sınıq xətt quraq (şək.1). O, müstəvini iki hissəyə bölür. Sınıq xət-
tin daxilinə yerləşmiş (şəkildə həmin hissə rənglənmişdir) müstəvinin hissəsi, sınıq xətlə birlikdə 
çoxbucaqlı əmələ gətirir.

Çoxbucaqlı, sadə qapalı sınıq xətlə əhatə olunmuş müstəvinin hissəsidir. 

Sınıq xətti təşkil edən parçalara çoxbucaqlının tərəfl əri deyilir, sınıq 
xəttin təpələrinə isə - çoxbucaqlının təpələri. Birinci şəkildə çoxbucaqlı 
ABCDEA sınıq xətti ilə əhatə olunub. Onun təpələri: A, B, C, D və E-dir. 
Tərəfl əri isə: AB, BC, CD, DE və EA – dır. Sınıq xəttin uzunluğuna 
çoxbucaqlının perimetri deyilir. 

Daha sonra biz qabarıq çoxbucaqlılarla tanış olacağıq. Qabarıq 
çoxbucaqlı hər iki nöqtəsi ilə birlikdə onları birləşdirən parçadan 
da ibarətdir. 2-ci şəkildə soldakı çoxbucaqlı qabarıqdır. Şəkildən 

göründüyü kimi bu çoxbucaqlıda istənilən iki A və 
B nöqtələrini parçalarla birləşdirsək, onda bu parça 
çoxbucaqlıda yerləşmiş olacaq. Həmin şəkildə 
sağda yerləşən çoxbucaqlı qabarıq deyil, çünki 
onun elə iki M və N nöqtəsi var ki, onları birləşdirən 
parça çoxbucaqlıya bütövlüklə yerləşmir. 

1-ci şəkildə təsvir edilmiş çoxbucaqlının hər 
hansı iki tərəfi nə baxaq, məsələn AB və AE. 
AB və AE şüaları ilə əmələ gəlmiş  α bucağına 
çoxbucaqlının A təpəsində yerləşən daxili bucağı 
və ya sadəcə olaraq çoxbucaqlının bucağı deyilir. 
1-ci şəkildə təsvir edilmiş çoxbucaqlının beş belə 
bucağı var (təpələrinin sayına əsasən), ona görə ona 

beşbucaqlı deyilir. Ümumiyyətlə, çoxbucaqlının adı təpələrinin sayına əsasən müəyyən edilir. 
Məsələn, dörd təpəsi olan çoxbucaqlıya dördbucaqlı, altı təpəsi olan çoxbucaqlıya – altıbucaqlı və 
s. deyilir.

Çoxbucaqlının hər bir təpəsinin iki qonşu bucağı var. 1-ci şəkildə ∠A-
nın  β da γ hərfl əri ilə işarələnmiş qonşu bucaqları qeyd olunmuşdur. 
Onlara çoxbucaqlının xarici bucaqları deyilir. Hər bir təpənin yanında 
iki bərabər xarici bucaq yerləşir.

2.4 Çoxbucaqlı

A

B

C

D
E

α
β

γ

şək. 1

M

N

A

B

Qabarıq                    Çökük (qabarıq olmayan) 
çoxbucaqlı                         çoxbucaqlı

şək. 2

A

B

C

D

E şək. 3

Məqsəd Çoxbucaqlılarla, onların növləri və elementləri ilə  tanış olaq.
 Onları tapmağı və qurmağı bacaraq.
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Əgər qabarıq çoxbucaqlının iki qonşu olmayan təpəsini parça 
ilə birləşdirsək, onda bu parça çoxbucaqlının daxilində yerləşəcək. 
Bu parçaya çoxbucaqlının diaqonalı deyilir. 3-cü şəkildə çəkilmiş 
ABCDE çoxbucaqlısının BD diaqonalı çəkilmişdir. Bu çoxbucaqlının 
beş diaqonalı var. Bütün daxili bucaqları və tərəfləri bərabər olan 
çoxbucaqlıya düzgün çoxbucaqlı deyilir. 4-cü şəkildə düzgün 
beşbucaqlı təsvir olunub. Kvadrat düzgün dördbucaqlıdır.

Təcrübədə həndəsi formalardan ən çox çoxbucaqlılara rast gəlirik. 
Müxtəlif texniki qurğuların detalları və məişət təyinatlı əşyanın səthi 
çoxbucaqlılardan ibarətdir. Çoxbucaqlılara memarlıq və incəsənət 
nümunələrində də rast gəlirik. 

İyirminci əsrin başlanğıcında rəssamlıq cərəyanı – kubizm 
əşyaları çoxbucaqlı və dairə hissəcikləri vasitəsilə təsvir etməyə 
çalışırdı (şəkil 1.).

Çoxbucaqlılardan canlı orqanizmlər 
də “geniş” istifadə edirlər. Məsələn, 
arı pətəyinin xanası düzgün altıbucaqlı 
formasındadır (şəkil 2).

 

Pikasso “Mandolinalı qız”
şəkil 1

şəkil 2

Suallara cavab ver

1. Müstəvini hansı sınıq xətt yarıya bölür?

2. Sınıq xətt müstəvini ikidən artıq hissəyə nə vaxt bölə bilər? Müvafiq şəkil qur.

3. Sizə tanış olan həndəsi fiqurlardan hansılar çoxbucaqlıdır? Hansılar deyil?

4. Hansı çoxbucaqlı qabarıqdır?

5. Üç təpəsi olan çoxbucaqlıya nə deyilir? 7 tərəfi olan çoxbucaqlıya?

6. Onbucaqlının neçə xarici bucağı var?

7. Diaqonal nəyə deyilir?

8. Dördbucaqlının neçə diaqonalı var?

9. Hansı çoxbucaqlının diaqonalı yoxdur?

10. Hansı fiqura düzgün çoxbucaqlı deyilir?

şək. 4
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Çalışmalar

1  5-ci şəkildə verilmiş çoxbucaqlı qabarıqdırmı? Cavabı isbat et.

2  Qabarıq olmayan altıbucaqlı çək. Onun nə üçün qabarıq ol-
madığını göstər.

3  Dördbucaqlının perimetri 18,3 sm-ə bərabərdir. Onun üç tərə-
finin uzunluqları  4,2 sm, 5,2 sm və 6,5 sm-dir. Dördüncü 
tərəfin uzunluğunu tap.

4  Altıbucaqlının bütün tərəfləri bərabərdir. Perimetri 2,7 dm 
olarsa, hər bir tərəfin uzunluğunu tap. Cavabı santimetrlərlə 
ifadə et.

5  Üçbucağın daxili bucaqları 38º, 74º və 68º-dir. Bu üçbucağın xarici bucaqlarını tap.

6  Çoxbucaqlının xarici bucaqlarından biri 130º-dir. Ona qonşu olan daxili bucaq nəyə 
bərabərdir?

7  Düzbucaqlı və ona iki diaqonal çək. Pərgar vasitəsilə diaqonalların uzunluqlarını müqayisə 
et. Nəticə çıxar.

8  ABCD düzbucaqlısının perimetri 14 sm, BCD üçbucağının perimetri isə - 12 sm. AC dia-
qonalının uzunluğunu tap.

9  4-cü şəkildən istifadə et və pərgar vasitəsilə verilmiş beşbucaqlının diaqonallarının uzun-
luqlarını müqayisə et. Nəticə çıxar.

10  Qabarıq altıbucaqlı çək. Onun bir təpəsindən neçə diaqonal çəkmək olar? Sənin çəkdiyin 
altıbucaqlının cəmi neçə diaqonalı var?

11  Bir təpədən çıxan diaqonallarla qabarıq a) beşbucaqlı,   b) altıbucaqlı neçə üçbucağa 
bölünər?

12  Neçə simmetriya oxu var: a) beşbucaqlının? b) altıbucaqlının.

13   6-cı şəkildə ABD üçbucağının perimetri 12 dm-dir, BCD üçbucağının perimetri isə - 16 
dm. BD=4 dm olarsa, ABCD dördbucaqlısının perimetrini tap.

şək. 5

D

A

B

C

şək. 6
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14  Transportirin köməyilə daxili bucağı 60 dərəcəyə bərabər olan çoxbucaqlı çək. Hansı fiqur 
alındı?

15   ABCD dördbucaqlısının perimetri 13 sm-dir. ABD üçbucağının perimetri 8,2 m, BCD üç-
bucağının perimetri isə - 7,3 sm olarsa,  BD diaqonalının uzunluğunu tap.

16   Elə ABCD dördbucaqlısı qura bilərikmi ki, AB = 3 BC, BC = 2 CD,  AD = CD olsun? Ca-
vabı əsaslandır.

17   Qabarıq n-bucağının təpəsindən cəmi neçə diaqonal çəkə bilərik?

18   Məlumdur ki, qabarıq n-bucaqlının diaqonalları sayı n n
2

3-] g  bərabərdir. n = 3, n= 4, n = 

5 və n= 6 olarsa, düsturun doğruluğunu yoxla.

19  Aktyorlar qrupu konsert vermək üçün səhər saat 900-da qatarla Tbilisidən Batumiyə yol-
landı. Konsert axşam saat 800-da planlaşdırılıb. Tbilisidən Batumiyə qədər məsafə 400 km-
dir, qatar isə orta hesabla saatda 54 kilometr gedir. Qrup konsertə gecikəçəkmi?

20  Qiyanın evindən məktəbə qədər məsafə 2 kilometrdir. Dərs saat 900-da başlayır. Qiya evdən 
830-da çıxarsa və hər 4 dəqiqədə məktəbə 300 metr yaxınlaşarsa, məktəbə gecikərmi?

Cəhd et görək!

18-ci çalışmada verilmiş düsturun doğruluğunu istənilən n-üçün yoxla
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Ən sadə çoxbucaqlı üçbucaqdır (şək.1). Üçbucaq qabarıq çoxbucaqlıdır. Onun üç təpəsi və üç 
bucağı var. Başqa növ çoxbucaqlılarda olduğu kimi üçbucağın təpələrini qeyd etmək üçün böyük 

latın hərfl ərindən, tərəfl əri qeyd etmək üçün isə - həmin tərəfi n uclarını 
qeyd edən hərfl ər cütündən istifadə 
edə bilərik. 1-ci şəkildə təsvir 
edilmiş üçbucağın təpələri A, B və 
C, tərəfl əri isə - AB, BC və AC-
dir. Çox vaxt üçbucağın tərəfl ərini 
kiçik latın hərfl əri ilə qeyd edirlər. 
Belə halda tərəfi  qeyd etmək üçün 
qarşı təpəni işarə etdikləri hərfdən 
istifadə edirlər. 1-ci şəkildə B 

təpəsinin qarşı tərəfi  b hərfi  ilə işarə olunub. Üçbucağın özü 
∆ nişanəsi ilə işarə olunur.  Məsələn, “üçbucaq ABC” ∆ ABC 
kimi işarə olunacaq. 

Üçbucaqlarla bağlı bir neçə parça vardır. Onlar üçbucağı öyrənmək üçün vacib rol oynayırlar. 
Bunlardır: median, tənbölən və hündürlük.

Üçbucağın hər hansı tərəfi nin orta nöqtəsini qeyd edək. Bu nöqtə tərəfl ərin uclarından eyni 
məsafədədir. Onu parça ilə qarşı təpəyə birləşdirək. Bu parçaya 
üçbucağın medianı (“median” latın dilində orta deməkdir) deyilir.

Median üçbucağın təpəsini qarşı tərəfi n orta nöqtəsi ilə birləşdirən 
parçadır.

2-ci şəkildə P, Q və R, uyğun olaraq, BC, AC və AB tərəfl ərinin orta 
nöqtələridir, AP, BQ və CR isə - medianlardır. Üçbucağın üç medianı 
var. Şəkildə onlar bir nöqtədə kəsişirlər. Bu təsadüfi  deyil: gələcəkdə 
biz isbat edəcəyik ki, hər bir üçbucağın üç medianı bir nöqtədə 
kəsişir. 

3-cü şəkildə çəkilmiş ABC üçbucağının A təpəsindən BAC 
bucağının tənböləni çəkilmişdir. Bu şüa üçbucağın BC qarşı tərəfi ni P nöqtəsində kəsir. AP parçasına 
üçbucağın tənböləni deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bucağın təböləni şüadır, üçbucağın tənböləni 
isə - parçadır. 

Üçbucaqda üç, hər təpədən bir tənbölən çəkə bilərik. 5-i şəkildə AP, 
BQ və CR tənbölənlərdir. Şəkildən göründüyü kimi medianlar kimi üç-
bucağın hər üç tənböləni də bir nöqtədə kəsişir.

2.5  Üçbucaq

Məqsəd Üçbucağın meridianını, tənbölənini və hündürlüyünü tapmağı və qurmağı 
bacaraq. 

şək. 2

A

B

C

P

Q

R

şək. 1

A

B

C

a

b

c

şək. 3

B

P

R

Q
C

A
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Qeyd edək ki, ümumiyyətlə üçbucağın hər hansı təpəsindən çəkilmiş tənböləni həmin təpədən 
çəkilmiş medianla üst-ütə düşməyə bilər. 

Üçbucağın hündürlüyü üçbucağın hər hansı təpəsindən qarşı tərəfə çəkilmiş perpendikulyar düz 
xətdir. 4-cü şəkildəki ABC üçbucağına baxaq.

P

A

B

C
D

K

LM Q
RS

şək. 4

B nöqtəsindən AC düz xəttinə perpendikulyar çəkək. Perpendikulyarın oturacağı AC tərəfinin D 
nöqtəsinə uyğun gəlir: ∠BDC = 90º. BD parçası B təpəsindən AC tərəfinə çəkilmiş hündürlükdür. 
Üçbucağın üç hündürlüyü var.

 Üçbucağın təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün oturacağı qarşı tərəfdə yerləşməyə bilər. 4-cü 
şəkildə MKL üçbucağında ∠KML düzdür, ona görə K təpəsindən çəkilmiş perpendikulyar ML 
tərəfinin M ucuna düşəcək. Həmin şəkildə PQR üçbucağının P təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün S 
oturacağı QR tərəfinin uzadılmış tərəfində yerləşir.   

Üçbucağın hər üç tərəfini çəkək. Bu zaman iki hal ola bilər: 
1)  Hər üç hündürlük eyni bir nöqtədə kəsişir. Bu hal 5-ci şəkildə verilmişdir, AD, BE və CF 

hündürlükləri G nöqtəsində kəsişir.
2)  6-cı şəkildə hündürlüklərin 

ortaq nöqtəsi yoxdur. Bu halda 
hündürlükləri ehtiva edən düz 
xətlər bir nöqtədən keçəcək. LQ və 
MN hündürlükləri kəsişmir, ancaq 
onları ehtiva edən düz xətlər R 
nöqtəsində kəsişir. A

B

C

D

E

F
G

şək. 5

K

L
M

N

P

QR

şək. 6

Suallara cavab ver:

1. Qabarıq olmayan çoxbucaqlı varmı?
2.  Üçbucağın tərəfləri m,n və k hərfləri ilə qeyd olunub. Bu üçbucağın təpələrini necə qeyd 

edərdin?
3. Medianı necə quraq? Üçbucağın neçə medianı var?
4.  Bucağın tənböləni nəyə deyilir? Verilmiş bucağın tənbölənini hansı cihaz vasitəsilə qura 

bilərik?
5. Üçbucağın tənböləni hansı fiqurdur? Onu necə qura bilərik?
6. Üçbucağın hündürlüyü hansı fiqurdur? Onu necə qura bilərik?
7.  Üçbucağın medianlarının və tənbölənlərinin hansı ortaq xüsusiyyəti var? Bu xüsusiyyət 

hündürlüklərdə varmı? 
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Çalışmalar

1  ABC üçbucağının B təpəsindən AC tərəfinə BD medianı çəkilmişdir. CD= 6,4 sm olarsa 
şəkil qur və AC tərəfinin uzunluğunu tap.

2  ABC üçbucağında BD mediandır, E nöqtəsi isə - ABD üçbucağının BE medianının otura-
cağıdır. AC tərəfinin uzunluğu 16 sm olarsa, şəkil qur və ED parçasının uzunluğunu tap.

3  KLM üçbucağının KN tənböləni KM tərəfi ilə 30º-li bucaq əmələ gətirir. MKL bucağını 
tap.

4  7-ci şəkildə təsvir edilmiş üçbucağın C bucağının tənböləni BC 
tərəfi ilə neçə dərəcəli bucaq əmələ gətirir?

5  DEF üçbucağında DN tənböləndir. EDF bucağına qonşu bucağın 
ölçüsü 48  olarsa, ∠NDF-i tap.

6  7-ci şəkildə təsvir edilmiş üçbucağın hündürlükləri hansı nöqtədə 
kəsişəcək?

7   Damalı dəftərdə elə üçbucaq çək ki, hər hansı təpəsindən çəkilmiş hündürlük medianla üst-
üstə düşsün. Həmin təpədən tənbölən çək.

8  8-ci şəkildə çəkilmiş üçbucağı dəftərə çək. Onun hündürlükləri-
ni qur və onların kəsişmə nöqtələrini tap.

9  ABC üçbucağında AK, CM və BN meridianları çəkilmişdir. 
AM+BK+CN=28 dm. ABC üçbucağının perimetrini tap.

10
  PQR üçbucağının P təpəsindən QR tərəfinə PS meridianı 

çəkilmişdir. PQS və PRS üçbucaqlarının perimetrləri bərabərdir. İsbat et ki, PQ=PR.

11   ABC üçbucağının perimetri 30 sm-dir. AK mediandır. K nöqtəsi BC tərəfi üzərində  
götürülüb. ABK üçbucağının perimetri 18 sm, ACK üçbucağının perimetri isə - 24 sm-dir. 
AK medianının uzunluğunu hesabla.

12
  ABC üçbucağında A təpəsindən BC tərəfinə çəkilmiş hündürlük AB və AC tərəfləri ilə 30º-

li və 40º li bucaqlar əmələ gətirir. O, A bucağının tənböləni ilə neçə dərəcəli bucaq əmələ 
gətirir?

13   Kağızdan üçbucaq kəs. Medianın kənarı ilə kəs və alınmış üçbucaqları qoymaqla əvvəlki 
üçbucaqlardan fərqli üçbucaq al.

şək. 8

C

A

B

şək. 7
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14  İşıq şüasının hamar səthdən, məsələn, güzgüdən əks olunması zamanı (şək.9) səthə düşmüş şüa 
tərəfindən düşmə nöqtəsindən qalxan MC perpendikulyarı ilə əmələ gələn bucaq, yəni düşmə 
bucağı  (a) qayıtma bucağına (β), bərabərdir, yəni əksolunmuş şüa tərəfindən perpendikulyarla 
əmələ gələn bucağa  (şək. 9- da a=β).

Bu qanuna əsasən suallara cavab ver: 
a)  Şüanın düşmə bucağı 30o-yə bərabərdirsə, əks 

olunmuş şüa tərəfindən səthdə əmələ gələn 
bucaq nəyə bərabərdir?

b)  Əks olunmuş şüa səthlə 15o-li bucaq əmələ 
gətirirsə, düşən və əks olunan şüalar arasındakı 
bucaq nəyə bərabərdir? 

c)  Düşən v  əks olunan şüalar qarşılıqlı 
perpendikulyardırsa, düşmüş şüa səthlə neçə 
dərəcəli bucaq əmələ gətirir?

15  Verilmiş fiqurları və simmetriya oxlarını 
çəkin:

16  Şəkli çək və a oxuna nəzərən verilmiş altıbucaqlıya simmetrik fiquru qur.

a

α βdüş  n 
şüa

  ks 
olunan 

şüa

şək. 9

Cəhd et, görək!

Şəkli dəftərə çək və doqquz dairəni parçalardan ibarət sınıq 
xəttlə birləşdir.
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2.6 Qurma məsələləri. Praktiki iş

Məqsəd Parçanın orta perpendikulyarını, düz xəttə perpendikulyar olan xətti, 
bucağın tənbölənini və verilmiş bucağa bərabər bucağı qurmağı bacaraq. 

Verilmiş elementlərlə axtardığımız fi quru qurmalı olduğumuz məsələlər qurma məsələlərinə 
aiddir. Qurma məsələlərinin həlli əsasən pərgar və xətkeş vasitəsilə olur. Biz qurma məsələlərini 
indiyədək də qururduq. Məsələn, iki nöqtə arasında düz xətt çəkmək, verilmiş nöqtədə, mərkəz kimi 
verilmiş radiusla çevrə qurmaq, verilmiş oxa nəzərən nöqtəyə simmetrik olan nöqtənin qurulması 
və s.

Məsələ 1. XY parçası verilir. XY parçasının orta perpendikulyarını quraq. 
Həlli.  
I mərhələ. X nöqtəsində, mərkəz kimi pərgarla XY parçasının 

yarıdan çox uzunluqlu radiusu olan qövs çəkək. 

II mərhələ. Y nöqtəsində, mərkəz kimi eyni radiuslu qövs çəkək.

III. Alınmış iki qövsün kəsişmə nöqtələrində xətkeşlə düz xətt 
çəkək. 

Alınmış düz xəttin və XY parçasının kəsişmə nöqtəsi XY 
parçasının orta nöqtəsi olacaq, qurulmuş düz xətt isə XY parçasının 
orta perpendikulyarı. 

Yoxlanması: Pərgar və xətkeş vasitəsilə qurduğun düz xəttin XY 
parçasının orta perpendikulyarı olduğunu yoxla.

Pərgardan istifadə etməklə parçanın orta perpendikulyarının 
aşağıdakı xassəsini yoxla:

“Parçanın orta perpendikulyarının hər bir nöqtəsi parçanın 
uclarından eyni məsafədədir”.

Məsələ 2. m düz xəttində yerləşən P nöqtəsindən m düz xəttinə 
perpendikulyar düz xətt keçirək.

Həlli. 
I mərhələ. m düz xəttində P nöqtəsinin hər iki tərəfi ndə pərgarla PQ və PR bərabər parçalar 

ölçək. 
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II mərhələ. Q nöqtəsində mərkəz kimi PQ-dən böyük radiusla 
qövs çəkək.

III mərhələ. R nöqtəsində mərkəz kimi eyni radiuslu qövs 
çəkək. 

IV mərhələ. Alınmış kəsişmə nöqtəsindən və P nöqtəsindən 
düz xətt keçirək. Bu düz xətt m düz xəttinə perpendikulyar 
olacaq (transportirlə yoxsa).

Məsələ 3. m düz xəttinin xaricində yerləşən P nöqtəsindən m 
düz xəttinə perpendikulyar düz xətt keçirək. 

Həlli.
I mərhələ. P nöqtəsindən, mərkəz kimi m düz xəttini kəsən 

qövs çəkək. Kəsişmə nöqtələrini Q və R nöqtələri ilə qeyd edək. 

II mərhələ. Q və R nöqtələrindən, mərkəz kimi bərabər radiuslu 
qövslər çəkək. 

III mərhələ. Qövslərin kəsişmə nöqtəsindən və P nöqtəsindən 
düz xətt çəkək. 

Alınmış düz xətt m düz xəttinə perpendikulyar olacaq 
(transportirlə yoxla). Şəkildə O hərfi ilə bu düz xəttin  m düz xətti 
ilə kəsişmə nöqtəsi qeyd olunmuşdur. 

Qeyd: PO parçasının uzunluğuna P nöqtəsindən m düz xəttinə 
qədər məsafə deyilir. 

O
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Beləliklə, verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə qədər məsafəni tapmaq üçün, lazımdır:
a) Bu nöqtədən düz xəttə perpendikulyar düz xətt çəkmək. 
b) Alınmış düz xəttin uzunluğunu tapmaq.

Pərgardan istifadə etməklə aşağıdakı ifadələrin doğruluğunu 
yoxla:

“Düz xəttin xaricində yerləşən nöqtədən düz xəttin 
nöqtələrinə qədər çəkilən parçalardan ən kiçiyi bu düz xəttə 
çəkilmiş perpendikulyar düz xətdir”.  

Məsələ 4. Verilmiş bucağın tənbölənini quraq.
Həlli. 
I mərhələ. Bucağın P nöqtəsindən mərkəz kimi qövsü elə çəkək 

ki, bucağın tərəflərini kəssin. Kəsişmə nöqtələrini Q və R hərfləri ilə 
qeyd edək. 

II mərhələ. Q və R nöqtələrindən, mərkəzlərdən bucağın daxilinə 
bərabər radiusları olan kəsən qövslər çəkək. Kəsişmə nöqtəsin K ilə 
qeyd edək.

III mərhələ. PK şüası çəkək. Alınmış şüa QPR bucağının 
tənbölənidir (transportirlə yoxla).

Verilmiş şəklə əsasən bucağın təböləninin aşağıdakı xassəsini 
yoxla: 

Bucağın tənböləninin hər bir nöqtəsi bucağın tərəflərindən 
eyni məsafədədir.

.

C

B
OM

A
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Məsələ 5. Verilmiş bucağa bərabər bucaq quraq.
Həlli. 

I mərhələ. A nöqtəsindən, mərkəzdən qövsü elə çəkək ki, 
bucağın tərəflərini kəssin. Kəsişmə nöqtələrini B və C ilə işarə 
edək. 

II mərhələ. Şüa çəkək. Şüaya mərkəz kimi D başlanğıcından 
AB parçasına bərabər radiusu olan qövsü elə çəkək ki, şüanı 
kəssin. Kəsişmə nöqtəsini K hərfi ilə işarə edək. 

III mərhələ. Mərkəz kimi K nöqtəsindən BC parçasına bərabər 
radiusu olan qövsü elə çəkək ki, II mərhələdə qurulmuş qövsü 
kəssin. Qövslərin kəsişmə nöqtəsini M hərfi ilə işarə edək. 

IV mərhələ. D və M nöqtələrindən DM şüası çəkək. Alınmış 
MDK bucağı verilmiş BAC bucağına bərabər olacaq (transportir-
lə yoxla). 

Suallara cavab ver

1. Parçanın orta perpendikulyarını necə quraq?
2. Parçanın orta perpendikulyarı üzərində yerləşən nöqtənin hansı xassəsi var?
3. Verilmiş parçanın orta nöqtəsini pərgar və xətkeş vasitəsilə necə tapaq?
4. Düz xətt üzərində yerləşən nöqtədən düz xəttə olan perpendikulyarı necə quraq?
5. Düz xəttin xaricində yerləşən nöqtədən düz xəttə qədər perpendikulyarı necə quraq?
6. Nöqtədən düz xəttə qədər məsafə hansı parça uzunluğu ilə müəyyən edilir?
7. Bucağın təbölənini necə quraq?
8. Bucağın tənböləni üzərində yerləşən nöqtənin hansı xassəsi var?
9. Verilmiş bucağa bərabər bucağı necə quraq?

Çalışmalar

1  Parça çək və pərgar və xətkeş vasitəsilə onun orta nöqtəsini tap.

2  Pərgar və xətkeş vasitəsilə AB nöqtəsi üzərində yerləşən E nöqtəsindən düz xəttə perpend-
ikulyar çək.
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Cəhd et, görək!

Taxta materiyaldan üçbucaq və dördbucaqlı çərçivə düzəlt. Həm üçbucağın, həm də dörd-
bucaqlının formasıını dəyişməyə çalış. Üçbucaq deformasiyaya məruz qalırmı? Dördbucaqlı?

3  Parça çək və pərgar və xətkeş vasitəsilə onun üzərində iki dəfə çox uzunluqlu parça qur.

4  Parça çək və pərgar və xətkeş vasitəsilə dörd bərabər hissəyə böl.

5  Bucaq çək və pərgar və xətkeş vaitəsilə dörd bərabər hissəyə böl.

6  İti bucaq çək və pərgar və xətkeş vasitəsilə üzərində ondan iki dəfə çox uzunluğu olan bu-
caq qur.

7  AB parçası və a düz xətti verilmişdir. AB düz xəttinin uclarında pərgar və xətkeş vasitəsilə 
a düz xəttinə perpendikulyarlar çək, əgər:

 a) AB parçası a düz xətti üzərində yerləşirsə;
 b) AB parçası a düz xəttini kəsirsə;
 c) AB parçası a düz xəttini kəsmirsə.

8  M düz xətti AB parçasının orta perpendikulyarı üzərində yerləşir. MB=9 sm. MA parçasının 
uzunluğu nə qədərdir?

9  BC bucağının BK tənböləninin K nötəsindən BC tərəfinə qədər məsafə 7,2 dm-ə bərabərdir. 
K nöqtəsindən BA tərəfinə qədər məsafə nəyə bərabərdir?

10   ABC üçbucağı çək və pərgar və xətkeş vasitəsilə AM və BN medianları çək. Medianların 
kəsişmə nöqtəsini K hərfi ilə işarə et. Alınmış AK, KM, BK və KN parçalarını ölç və 
AK:KM və BK : KN nisbətlərini hesabla. Nəticə çıxar.

11   Üçbucaq çək və pərgar və xətkeş vasitəsilə hər üç tərəfinə orta perpendikulyar çək. Nəticə 
çıxar.

12   AB parçası çək. Pərgar və xətkeş vasitəsilə AB parçasına bərabər tərəfləri olan: a) üçbucaq, 
b) kvadrat çək.

13  Şəkili dəftərə çək və ABC üçbucağına oxla göstərilmiş paralel köçürmə ilə alınmış fiqur qur

A

B

C
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2.7 Paralel düz xətlərin xassələri

Məqsəd İki paralel düz xəttin üçüncü xətlə kəsişməsindən alınmış bucaqları 
tapmağı, adlandırmağı və onların xassələrindən istifadə etməyi bacaraq

1-ci şəkildə a və b düz xətləri c düz xətti ilə kəsişib. Alınmış bucaqlar nömrələnib. Qırmızı oxla 
qeyd olunuş paralel köçürmə ilə ∠1 və ∠5, ∠2 və ∠6, ∠3 və ∠7, ∠4 və ∠8 bucaqları bir-biri ilə 
üst-üstə düşəcək, ona görə bu bucaqlar bərabərdir. Bu cütlərə birtərəfl i uyğun bucaqlar deyilir. 

.

İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən 
alınan uyğun bucaqlar bərabərdir.

∠3 və ∠5, həmçinin ∠4 və ∠6 -ya daxili çarpaz 
bucaqlar deyilir. ∠3=∠1 (qarşılıqlı bucaqlar kimi), 
∠1=∠5 (uyğun bucaqlar kimi) olduğu üçün ∠3=∠5 
bərabərliyini alırıq. Analoji olaraq, ∠4=∠2 (qarşılıqlı 
bucaqlar kimi), ∠6=∠2 (uyğun bucaqlar kimi) olduğu 
üçün ∠4=∠6 bərabərliyini alırıq. Belə ki: 

İki paralel düz xəttin üçüncü düz xətlə kəsişməsindən alınan daxili çarpaz bucaqların 
bucaqları bərabədir.

∠3və ∠4 qonşu bucaqlardır. Ona görə ∠3+∠4=180º. Bu bərabərlikdə ∠3-ü ona bərabər ∠5-
lə əvəz etsək, bərabərlik alarıq: ∠5+∠4=180º. ∠4- ü isə ona bərabər ∠6 ilə dəyişsək bərabərlik 
alarıq: ∠3+∠6 =180º. Alınmış bərabərliklərə daxil olan bucaqlar cütünə daxili birtərəfl i bucaqlar 
deyilir. Beləliklə, 

İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən alınan daxili birtərəfl i bucaqların cəmi 
180o-yə bərabərdir.

şək.1

b

c

8

a

7
56

43
12

Suallara cavab ver

1. İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən neçə birtərəfl i uyğun bucaq alınır? 

2. Birtərəfl i uyğun bucaqların hansı xassəsi var?

3. İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən neçə daxili çarpaz bucaq alınır?

4. Daxili çarpaz bucaqların hansı xassəsi var?

5. Daxili birtərəfl i bucaqların hansı xassəsi var?

6. 1-ci şəkildə verilmiş 2-ci və 7-ci bucaqlar barədə nə deyə bilərsən?
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Çalışmalar

1   1-ci şəkildə verilmiş dörd bərabər bucağı adlandır.

2  1-ci şəkildə ∠6- ya bərabər bütün bucaqları adlandır.

3  1-ci şəkildə verilmiş cəmi 180 -yə bərabər olan bütün bucaqlar cütünü adlandır.

4  İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən alınan bucaqlardan biri düzdür. Qalan bu-
caqları tap.

5  İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən alınan bucaqlardan biri 37 -dir. Qalan bu-
caqları tap.

6  İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən alınan iki bucağın cəmi 130 -dir. Hər bir bu-
cağın ölçüsünü tap.

7  İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən alınan iki bucağın fərqi 70 -dir. Hər bir bu-
cağın ölçüsünü tap.

8  İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən alınan bucaqlardan biri 40 , o biri isə - 60  
ola bilərmi? Cavabı izah et.

9  2-ci şəkildə iki paralel düz xətt iki paralel düz xətlə 
kəsişib. Bucaqlardan biri 130 dərəcəyə bərabərdir. 
Qalan bucaqları tap.

10  AB||CD, ∠ABC=127º və ∠CDA=45º olarsa, 
ABCD dördbucaqlısının bütün bucaqlarını tap.

11  ∠A = 67 , ∠B = 76  olan  ∆ABC -də AB tərəfi nə 
paralel düz xətt çəkilmişdir və AC və BC tərəfl ərini D və E nöqtələrində kəsir. Bu düz xət-
tin üçbucağın tərəfl əri ilə əmələ gətirdiyi bucaqları tap.

12
  3-cü şəkildə verilmiş α bucağı 150 , β bucağı isə - 50 -dir. a və bu düz xətləri paraleldirmi?

13  Fiqurlar çək: parça, bucaq, üçbucaq, kvadrat və on-
ların simmetriya oxlarını çək.

şək. 3

b

a

130º
şək. 2

1 4

812

5

913

6

1014

7

1115

2
3
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Daxili bucaqları a, b da γ olan ABC üçbucağı verilmişdir. C təpəsindən AB tərəfi nə paralel 
düz xətt çəkilmişdir. ∠1, ∠2 və γ bucaqları açıq bucaq əmələ 
gətirir. Ona görə onların bucaqları cəmi 180 -yə bərabərdir:

∠1 + γ + ∠2 = 180 .

İkinci tərəfdən, ∠1 = a , ∠2 = β daxili çarpaz bucaqlar 
kimi. ∠1 + γ + ∠2 = 180  bərabərliyində ∠1 və ∠2 -ni	a və β 
ilə dəyişsək, alarıq: 

 

a	+	γ	+	b = 180 .
Bununla teoremi isbat etdik:

Məsələ: ABC üçbucağında A və B daxili bucaqlar uyğun 
olaraq, a və β -ya bərabərdir. C təpəsinin xarici bucağının 
ölçüsünü tapaq.
Verilir: ∆ABC, ∠A = , ∠B = .

Həlli. ∠BCD.

Cavab

∠BCD = 180  - ∠C = 180  - (180  - (∠A + ∠B)) = ∠A + ∠B = 

Cavab:  ∠BCD  =  + .
Baxdığımız məsələlərdən belə nəticəyə gəlirik:

Üçbucağın xarici bucağı ona qonşu olmayan daxili bucaqlarının cəminə bərabərdir.

Bucaqların ölçüsünə görə üçbucaqlar çoxluğu üç alt çoxluğa bölünür. Bunlar: itibucaqlı, 
düzbucaqlı və korbucaqlı üçbucaqlardır.

2.8 Üçbucağın bucaqları xassəsi

Məqsəd Üçbucağın daxili və xarici bucaqlarının xassələrindən isifadə etməyi bacaraq.

B

C DA

2

b
B

C

A

1
γ

a

Korbucaqlı üçbucaq Düzbucaqlı üçbucaqİtibucaqlı üçbucaq

a

b

Teorem 1. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 -yə bərabərdir.
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Düzbucaqlı üçbucağın düz bucağının qarşı tərəfinə - hipot-
enuz, qalan iki tərəfinə isə - katetlər deyilir.

Suallara cavab ver:
:

1. Üçbucağın iki düz bucağı ola bilərmi? Nə üçün?

2. Üçbucağın iki kor bucağı ola bilərmi? Nə üçün?

3. Üçbucağın 60º, 50º, 68º-yə bərabər bucaqları ola bilərmi? Nə üçün?

4. Düzbucaqlı üçbucağın neçə iti bucağı ola bilər?

5. Üçbucağın xarici bucağının hansı xassəsi ola bilər?

6. Bərabəryanlı üçbucağın xarici bucaqları neçə dərəcə ola bilər?

7. Düzbucaqlı və korbucaqlı üçbucaqlar çoxluqlarının kəsişməsi hansı çoxluqdur?

Çalışmalar

1  Üçbucağın iki bucağı: a) 32º və 65º;  b) 25º və 78º;   c) 69º  və 28º. Bu üçbucağın üçüncü 
bucağını tap.

2  ∆ABC -də ∠A =69º, ∠B = 82º. Hesabla ∠C.

3  Düzbucaqlı üçbucağın iti bucağının biri 300-dir. İkinci iti bucaq nəyə bərabərdir?

4  Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının nisbəti 4:5-dir. Bu üçbucağın ən kiçik bucağını tap.

5  Üçbucağın bucaqları a) 1:2:3;      b) 2:3:5   nisbətində olarsa, onları tap.

6  Verilmiş şəkildə: ∠DOB = 90º, ∠OBN = 110º. ∆AOB- nin bucaqlarını tap. 

7  ∆ABC- də ∠A = 60º, ∠B = 30º. O nöqtəsi A və B bucaqlarının tənbölənlərinin kəsişmə 
nöqtəsidir. ∠AOB- ni tap.

B

O

D

N
A

hipotenuz

katet

ka
te

t
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8  A və B bucaqlarının tənbölənləri ilə əmələ gəlmiş bucaq:
 ∠A = 40º, ∠B = 70º;  b) ∠A = 38º, ∠B = 72º olarsa ∆ABC-ni tap.

9  Düzbucaqlı üçbucağın xarici bucaqlarından biri 135º-yə bərabərdir. Üçbucağın iti bu-
caqlarını tap.

10  Üçbucağın iki bucağı 80º və 35º-yə bərabərdir. Üçbucağın xarici bucaqlarını tap.

11  Üçbucağın hər bir təpəsində bir xarici bucaq çək. Bu bucaqların cəmini hesabla. 

12  İsbat et ki, üçbucağın istənilən xarici bucağı ona qonşu olmayan bucağından böyükdür.

13  Düzbucaqlı üçbucağın düz bucağında yerləşən xarici bucağının tənböləninin katetlərlə 
əmələ gətirdiyi bucaqlarını tap.

14  ABCD üçbucağının B təpəsindən AC diaqonalına çəkilmiş BC perpendikulyarı tərəfi  ilə 50 
dərəcəli bucaq əmələ gətirir. AC diaqonalının düzbu-
caqlının tərəfl əri ilə əmələ gətirdiyi bucaqları tap.

15  M nöqtəsi qarşılıqlı paralel olan a və b düz xətlərinə 
A və B nöqtələri ilə bağlıdır. Şəkildə verilmiş ölçülərə 
əsasən MAC bucağını tap.

16   ∆ABC -nin A və B bucaqlarının tənbölənləri ilə əmələ gətirdi-
yi bucağı tap, əgər:

 a) ∠C = 40º;  b) ∠C = 150º;  c) ∠C = α.

17   Şəkildə verilmiş ABC üçbucağında AD və BK hündürlükləri 
arasındakı bucaq 50o-dir. C bucağını tap.

18  İsbat et ki, əgər iki bucağın tərəfl əri cüt-cüt paralelirsə, onda bu 
bucaqlar ya bərabərdir, ya da onların bucaqları cəmi 180o-yə 
bərabərdir.

19   ABC üçbucağında BK hündürlük, BD isə tənböləndir. Şəkildə 
verilmiş ölçülərə əsasən DBK bucağını tap.

M

A

b

a

B
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Ola bilərmi

a) ABC üçbucağının perimetri ABCD dördbucaqlısının perimetrindən böyük olsun?

b) ABC üçbucağının sahəsi ABCD dördbucaqlısının sahəsindən böyük olsun? 

20
  Şəkilə əsasən hansı bərabərlik doğrudur?

a) ∠1 = ∠3 ;  b) ∠1 + ∠2 = ∠4;   

c) ∠1 + ∠2 =∠3 + ∠4 ; ç) ∠1 = ∠4.

21  Şəkildə A məntəqəsindən B məntəqəsinə gedən iki alter-
nativ yol göstərilir. Hansı yol qısadır?

22  A məntəqəsindən B məntəqəsinə getmək üçün eyni zamanda 
eyni sürətlə iki yolçu çıxdı. Onlardan biri AOB yolundan, 
digəri isə - ACDB yolundan istifadə etdi. B məntəqəsinə 
hansı yolçu daha tez çatdı?

23
 
Verilmiş üçbucaqda adlandır:

 a) A bucağının qarşı tərəfini;
 b) ABC bucağının qarşı tərəfini;
 c) AB tərəfinin qarşı bucağını;
 ç) BC tərəfinin yan bucaqlarını.

4

2

3

1

BM

NA

C

O

A B

D

Cəhd et, görək!

İsbat et ki, qabarıq n-bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 180º(n-2) -yə bərabərdir.

A

B

C
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2.9 Bərabəryanlı üçbucaq

Məqsəd
Bərabəryanlı üçbucağın xassələrindən istifadə etməyi bacaraq

Üçbucaqları tərəfl ərinin uzunluğuna əsasən bərabərtərəfl i, bərabəryanlı və müxtəliftərəfl i 
üçbucaqlara ayırırlar. Bərabərtərəfl i üçbucağın bütün tərəfl əri bərabərdir, bərabəryanlı üçbucağın 
isə iki tərəfi  bərabərdir. Bərabəryanlı üçbucağın bərabər tərəfl ərinə yanları, üçüncü tərəfi nə isə 
oturacağı deyilir. 

Bərabəryanlı ∆ ABC üçbucağına baxaq. AB = BC, BK isə tənböləndir (şək.1). Bucağın 
tənbölənini ehtiva edən düz xətt onun simmetriya oxudur. Ona görə 
BK tənböləni  ∠B-nin simmetriya oxudur. Beləliklə, onun üzərindən 
qatlasaq BC tərəfi  BA tərəfi nin üstünə düşür. AB=BC olduğu üçün A və 
C nöqtələri bir-birinin üzərinə düşür. AK və KC parçaları da bir-birinin 
üzərinə düşür. Bu o, deməkdir ki, K nöqtəsi AC tərəfi nin orta nöqtəsidir. 
Deməli, BK tənböləni eyni zamanda ∆ ABC -nin tənbölənidir. ∠A = 
∠C, çünki onların tərkib parçaları bir-birinin üzərinə düşür. 

Üçbucağı tənbölən üzərindən qatlayarkən aldıq ki, ∠AKB = ∠CKB. 
Bu bucaqlar qonşu bucaqlardır, ona görə onların hər biri düzdür, yəni 
BK⊥AC. Deməli, BK tənböləni ∆ ABC- nin həm də hündürlüyüdür. 

Alınan nəticələri yekunlaşdıraq: 

Məsələ 1. İsbat edək ki, üçbucaqda böyük tərəfi n qarşısında böyük 
bucaq durur. 

Verilir:  ∆	ABC, BC > AB
  

İ.et.. ∠A > ∠C

İsbatı: BC tərəfi ndə B tərəfi ndən AB-yə bərabər AD parçası ölçək 
(şək.2). Alınmış ABD üçbucağı bərabəryanlıdır, ona görə ∠BAD = 
∠ADB. İkinci tərəfdən, ∠ BAC > ∠BAD, ∠ADB > ∠C, çünki ADB 
bucağı ADC üçbucağının xarici bucağıdır. Ona görə ∠A > ∠C. İsbat 
olundu.şək.2 C

B

A
D

Bərabəryanlı üçbucağın oturacağına qarşı təpədən çəkilmiş tənbölən üçbucağın 
simmetriya oxudur.

Bərabəryanlı üçbucağın oturacağına qarşı təpədən çəkilmiş tənbölən bu üçbucağın həm 
medianı, həm də hündürlüyüdür.

Bərabəryanlı üçbucağın oturacağına bitişik bucalqarı bərabərdir.
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Məsələ 2. Perimetri 32 sm olan ABC bərabəryanlı üçbucaqda AB = BC = 10 sm-dir. B təpəsindən 
BK hündürlüyü çəkilmişdir. AK parçasının uzunluğunu hesablayaq.

Verilir: ∆ ABC, AB = BC = 10sm, P∆ABC = 32sm,  BK ⊥ AC.
Tap.  AK

Həlli. I mərhələ. AC oturacağının uzunluğunu tapaq. Verilənlərə 
əsasən, AB + BC + AC = 32 sm, AB = BC = 10 sm. Buradan AC = (32 
- 20) sm=12 sm. 

II mərhələ. AK parçasının uzunluğunu hesablayaq. BK 
bərabəryanlı üçbucaqda oturacağa çəkilmiş hündürlük olduğu üçün 

həm də median olacaq, yəni AK = KC, buradan AK AC
2 6= = (sm)

Cavab. AK=6 sm.C

B

KA

şək. 3

Suallara cavab ver

1. Bucağın neçə simmetriya oxu var?

2. Neçə simmetriya oxu var: a) bərabəryanlı; b) bərabərtərəfli üçbucağın?

3. Üçbucaqda bərabər yanların qarşı bucaqları bərabər olmaya bilərmi?

4. Bərabəryanlı üçbucağın oturacağına bitişik bucağı düz, kor ola bilərmi?

5. Bərabərtərəfli üçbucaq düzgün çoxbucaqlı ola bilərmi?

6. Düzbucaqlı üçbucağın bucaqlarından biri a) 45º  b) 60º olarsa bərabəryanlı ola bilərmi?

Çalışmalar

1   Bərabəryanlı üçbucağın oturacağının uzunluğu 5 m, yan tərəfinin uzunluğu isə - 2 m ola 
bilərmi? 

2  Tərəflərinin uzunluğu:
 a) 4 sm, 8 sm, 8 sm;               b) 3 dm, 3 dm, 7 dm;   
 c) 9 sm, 9 sm, 1 dm;               ç) 5  sm, 1 dm, 5  sm olan üçbucaq mövcuddurmu?

3  Bərabəryanlı üçbucağın oturacağı 2 m, yan tərəfi isə - 2 km ola bilərmi?
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4  ABC üçbucağında  AB=BC, ∠A = 65º. ∠B nəyə bərabərdir?

5  İsbat et ki: a) Üçbucaqda bərabər tərəflərin qarşısında bərabər bucaqlar yerləşir; b) Üçbu-
caqda bərabər bucaqların qarşısında bərabər tərəflər yerləşir.

6  Bərabərtərəfli üçbucağın bucaqlarını hesabla.

7  Bərabəryanlı üçbucağın bir bucağı 60 dərəcədir. Qalan bucaqları tap.

8  Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarını tap.

9  İsbat et ki, kvadratın diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyardır.

10  Şəkildə AB = BC, CD = DE.  İsbat et ki, ∠BAC = ∠CED.

11  İsbat et ki, bərabəryanlı üçbucağın hər bir bucağının 
tənböləni onun həm medianı, həm də hündürlüyüdür.

12  Bərabəryanlı üçbucağın iki tərəfinin uzunluğu 6sm və 7sm-dir. Bu üçbucağın perimetrini 
tap (iki hala bax).

13  Bərabəryanlı üçbucağın iki tərəfinin uzunluğu 3m və 8m-dir. Bu üçbucağın perimetrini tap.

14  Bərabəryanlı üçbucağın medianlarından biri bu üçbucağın perimetrini 18 sm və 12 sm-lik 
bərabər hissələrə böldü. Bu üçbucağın yan tərəfinin uzunluğunu tap (bütün mümkün hallara 
bax).

15  Bərabəryanlı üçbucağın medianlarından biri bu üçbucağın perimetrini 21 sm və 18 sm-lik 
bərabər hissələrə böldü. Bu üçbucağın oturacağının uzunluğunu tap (bütün mümkün hal-
lara bax).

16  NT parçası MNK üçbucağının oturacağına çəkilmiş hündürlükdür. MNT üçbucağının peri-
metri 18 sm, MNK üçbucağının perimetri isə - 30 sm-dir. NT parçasının uzunluğunu tap.

17  Oturacağa bitişik bucaqlar: a) 30º;    b) 65º;   c) 52º;   ç) 80º olarsa, bərabəryanlı üçbucağın 
yan tərəfləri arasındakı bucağı tap..

18  Üçbucağın yan tərəfləri arasındakı bucaq: 
 a) 30º;  b) 120º; c) 152º;
 ç) 90º olarsa, oturacağa bitişik bucaqları tap.
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19  Üçbucaqda oturacağa bitişik bucaqlar təpədə duran bucaqdan 2 dəfə böyükdürsə, bərabər - 
yanlı üçbucağın bucaqlarını tap.

20  Oturacağa bitişik bucaq təpədə duran bucaqdan 30o kiçikdirsə, bərabəryanlı üçbucağın bu-
caqlarını tap.

21  Oturacağa bitişik bucaq təpədə duran bucaqdan 15o böyükdürsə, bərabəryanlı üçbucağın 
bucaqlarını tap.

22  Düzbucaqlı üçbucağın bir iti bucağı o, birindən iki dəfə böyükdür. Onların hər birinin 
ölçüsünü tap.

23  Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın xarici bucaqları nəyə bərabərdir?

24  Bərabəryanlı üçbucağın bucaqlarından biri: 
 a) 30º- yə; b) 44º -yə; c) 100º -yə; ç) 110º-yə bərabərdirsə qalan bucaqları tap. 
 Məsələnin neçə həlli var?

25  Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının tənbölənləri arasındakı bucağı tap.

26  Xarici bucaqlardan biri:
 a) 120º;  b) 40º;  
 c) 90º-yə bərabərdirsə, bərabəryanlı üçbucağın bucaqlarını tap.

27
  Bərabəryanlı üçbucağın perimetri oturacağın uzunluğundan 5 dəfə çoxdur. Yan tərəfi n 

oturacağa olan nisbətini tap.

28   ANC üçbucağında ∠A = 42º, ∠N = 106º. AC tərəfi ndə K və E nöqtələri elə götürülmüşdür 
ki, AK = KN , NE = EC . ∠ KNE- ni tap.

29   Şəkilə əsasən hesabla: 
 a) ∠ BAD, əgər	∠ BKC = 70º; 
 b) ∠ ABC; 
 c) CD-nin uzunluğunu, AB=10 sm və AB||CK olar-

sa;
 ç) ∠ A -nın uzunluğu 30º ola bilərmi? İzah et, nə 

üçün?

30   Bərabəryanlı üçbucağın oturacağa bitişik bucağının 
tənböləni oturacağa bərabərdir. Üçbucağın bucaqlarını tap.

31   Bərabəryanlı üçbucağın tənbölənlərindən biri yan tərəfi nə bərabərdir. Üçbucağın tərəfi ni 
tap. 

32   İsbat et ki, düzbucaqlı üçbucaqda 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı-
na bərabərdir. 
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33  1m3-i ifadə et: a) sm3-lə;  b) dm3 lə.

34  Məlumdur ki, 1 l təmiz su 1 kq-a bərabərdir. Kütləsi nə qədər olacaq:
 a) 1m3 suyun;     b) 1 sm3 suyun?

35  Kərpicin ölçüləri: uzunluğu 25 sm, eni 12,5 sm, qalınlığı 10 sm-dir. 1m3 həcmi olan kub 
formalı hovuza neçə kərpic yerləşər?

36  Normaya əsasən əhalisi 0,5 milyondan çox olan 
şəhərlərdə bir adama 15 kv.m-dən az olmayan 
yaşıllıq sahəsi nəzərdə tutulur. 2001-ci ilin 
göstəricilərinə əsasən Tbilisinin əhalisi 1080000 
nəfər idi, yaşıllıq sahəsi isə 605 ha. Tbilisinin 
yaşıllıq sahəsi normativlərə uyğunmu idi?

37  Avtomobil ixracının aksiz faizi buraxılış ili 14 ildən 
çox olan maşınlara motorun həcminin 1 sm3-nə 
görə 0,8 lariyə bərabərdir. Koba 2018-ci ildə 2003-
cü il buraxılışı, 1,8 l həcmində motoru olan avtomo-
bil aldı. Koba aksiz faizinə görə nə qədər pul ödəyəsi 
oldu?

Cəhd et, görək

İsbat et ki, qabarıq n-bucaqlının hər təpəsindən bir xarici bucaq götürsək və onları toplasaq 
cəmdə 360o alarıq.

Tbilisinin botanika bağı
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2.10 Üçbucaqların bərabərliyi. Bərabərliyin birinci əlaməti

Məqsəd İki tərəfinə və onlar arasındakı bucağa əsasən bərabər 
üçbucaqları tapmağı bacaraq.

İki müstəvi fi qurunun bərabərliyi deməkdir ki, onları üst-üstə 
qoymaqla bir-birinə yerləşdirmək olar. . 1-ci şəkildə ABC və KMN 
bərabər üçbucaqlar verilmişdir. Bu üçbucaqları üst-üstə qoymaqla 
ABC üçbucağının A təpəsi KMN üçbucağının M təpəsinə, B təpəsi – N 
təpəsinə, C təpəsi isə - K təpəsinə yerləşir. Uyğun olaraq, AB və MN, 
BC və NK, AC və MK tərəfl əri,  A və M, B və N,  C və K bucaqları da 
bir-birinə yerləşəcək.

Fiqurların bərabərliyini təyin etmək üçün onları üst-üstə qoymaq 
elə də vacib deyil. Məsələn, parçaların bərabərliyini təyin etmək onları 
ölçmək və uzunluqlarını müqayisə etmək, çevrələrin bərabərliyini təyin 
etmək üçün onların radiuslarını ölçmək və müqayisə etmək, bucaqların 
bərabərliyini təyin etmək üçün isə - onların dərəcə ölçülərini ölçüb müqayisə etmək kifayətdir. 
Üçbucaqların hər hansı bir elementini ölçməklə və müqayisə etməklə bərabərliyi təyin edə 
bilmərik. Məsələ ondadır ki, üçbucağın ölçüsünü onun altı elementi – üç tərəfi  və üç bucağı təyin 
edir. Aydındır ki, bərabər üçbucaqların tərəfl əri də bucaqları da bərabər olacaq. Ancaq iki üçbucağı  
müqayisə etmək üçün onların altı elementini ölçmək və müqayisə etmək olduqca əmək tələb edən 
işdir. Əslində aydın oldu ki, iki üçbucağın bərabərliyini təyin etmək üçün hər bir üçbucaqda üç 
elementi ölçüb, müqayisə etmək kifayət edir, lakin bu üç elementi istənilən deyil, müvafi q qaydalara 
əsasən seçməliyik. Bu qaydalara üçbucaqların bərabərlik əlamətləri deyilir. Cəmi üç əsas əlamət 
mövcuddur. Bu paraqrafda birinci əlamətlə tanış olacağıq.

Üçbucaqların bərabərliyinin birinci əlaməti aşağıdakı kimidir:

Bir üçbucağın iki tərəfi  və onlar arasında bucaq uyğun olaraq, ikinci uçbucağın iki 
tərəfi nə və onlar arasındakı bucağa bərabərdirsə, bu üçbucaqlar bərabərdir.

İsbatı: Verilmiş üçbucaqların üst-ütə qoymaqla bir-birinə yerləşdiyini göstərmək kifayətdir.

Verilir.: ∆ ABC  və  ∆ A1B1C1. AB =A1B1, AC =A1C1,  ∠A = ∠A1.
İs.et.:  ∆ ABC = ∆ A1B1C1.

A1B1C1 üçbucağını ABC üçbucağına elə qoyaq ki, A1 təpəsi 
A təpəsinin, A1B1 şüası AB şüasının, A1C1 şüası isə - AC şüasının 
üzərinə düşsün (bu mümkündür, çünki ∠A = ∠A1). Onda  AB = A1B1 
bərabərliyinə görə B1 nöqtəsi B nöqtəsinin, AC = A1C1 bərabərliyinə 
görə isə - C1 nöqtəsi C nöqtəsinin üzərinə düşəcək. Təpələr bir-birinə 
uyğunlaşdığı üçün, üçbucaqlar da bir-birinə uyğunlaşacaq. Bunu isbat 
etmək tələb olunurdu.

ABC və A1B1C1 üçbucaqlarının bərabərliyinin ∆ABC=∆A1B1C1 yazılışında təpələrin və tərə-
fl ərin ardıcıllığı hansı bucaqların və hansı tərəfl ərin bərabər olduğunu göstərir.
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Suallara cavab ver

1. Üçbucaq dördbucağa bərabər ola bilərmi?

2. İki üçbucağın bərabərliyi üçün onların bucaqlarının bərabər olması kifayətdirmi?

3.  İki bərabərtərəfli üçbucağın bərabərliyi üçün onların bir tərəfinin bərabər olması 
kifayətdirmi?

4. İki düzbucaqlının bərabərliyi üçün onların sahələrinin bərabər olması kifayətdirmi?

5. İki kvadratın bərabərliyi üçün onların sahələrinin bərabər olması kifayətdirmi?

6. Düzbucaqlı üçbucağın bərabərliyi üçün katetlərin bərabər olması kifayətdirmi?

7.  Üçbucaqların bərabərliyinin birinci əlamətində bərabər tərəflər arasındakı bucaqların 
bərabərliyi əvəzinə başqa bucağın bərabər olması kifayətdirmi?

Çalışmalar

1  Bərabər üçbucaqlar verilmişdir – ABC və MNK. Məlumdur ki, AB=MN, AC=MK. ABC 
və MNK üçbucaqlarının bərabər bucaqlarını adlandır.

2  Bərabər üçbucaqlar verilmişdir - ABC və MNK. Məlumdur ki, ∠A=∠M, ∠B=∠N. ABC 
və MNK üçbucaqlarının bərabər tərəflərini adlandır.

3  Şəkildə verilmiş üçbucaqlar bərabərdir. ABC üçbucağının hansı bucağı DEF üçbucağının F 
bucağına bərabərdir?

F

E

D

A B

C

550

550

4  Şəkildə verilmiş parçalardan: AB=AD, AC=AK, ∠BAK=∠CAD. Təpələri üçlüyü A, B, C, 
K, D nöqtələrində olan bərabər üçbucaqlar cütünü yaz.

A

B
K

C
D

5  Şəkilə əsasən isbat et ki:
 a) ∆ADB=∆CDB;    b) ∆FKE=∆FKL;   c) ∆SMN=∆NDS.
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6  E nöqtəsi ABCD dördbucaqlısının BC tərəfi nin orta nöqtəsidir. AE = ED, ∠ AEB=∠ CED, 
CD=3 sm. AB tərəfi nin uzunluğunu tap.

7  AB və CD parçaları kəsişmə nöqtəsi ilə yarıya bölünür. ∠ CAB = 45o. ∠ ABD -ni tap.

8  Bərabər uzunluqlu MN və KT parçaları O nöqtəsində elə kəsişir ki, MO = OT. MK = 9 
dm-ə bərabər olarsa, NT parçasının uzunluğunu tap.

9  ABC üçbucağında BD medianı çəkilmişdir. BD şüası üzərində E nöqtəsi elə götürülmüşdür 
ki, BD=DE. AE=8 sm. BC parçasının uzunluğu nəyə bərabərdir?

10  İki qarşılıqlı perpendikulyar düz xəttin O kəsişmə nöqtəsindən bərabər OA, OB, OC və OD 
parçaları ayrılmışdır. BC=12 sm. AB parçasının uzunluğunu və ∠ADO və ∠BCD-ni tap.

11  A bucağının tərəfl ərində AM və AN bərabər parçalar ölçülmüşdür. Bu bucağın tənböləninin 
D nöqtəsi M və N nöqtələri ilə birləşir. DM = 12 sm. DN-i tap.

12   Bərabəryanlı ∆ ABC -də BC oturacağında BM və NC bərabər parçaları ölçülmüşdür. 
AN=11 sm. AM-i tap.

13  Bərabəryanlı ∆ ABC- də BC oturacağında BM və NC bərabər parçaları ölçülmüşdür. 
∠AMN = 56º. ∠MNA-nı tap.

14  ABCD dördbucaqlısında BC=AD=12 sm. ∠ACB= ∠CAD, AB=10 sm. ABCD dörbu-
caqlısının perimetrini tap.

15  AK və BD parçalarının C kəsişmə nöqtəsi onların hər birini yarıya bölür. CDK üçbucağının 
perimetri 12 sm-ə bərabərdir. Məlumdur ki, ∆ABC-nin tərəfl ərinin uzunluqları natural 
ədədlərlə ifadə olunur. CDK üçbucağının tərəfl ərinin uzunluqlarını hesabla (bütün müm-
kün hallara bax).

16   İsbat et ki, üçbucağın hər hansı təpəsindən keçirilmiş median və hündürlük bir-birinin 
üzərinə düşürsə, onda bu üçbucaq bərabəryanlıdır.

17   Şəkildə ABCD dördbucaqlısı verilmişdir. BO = OD, AO =OC. Şəkildə verilmiş bərabər üç-
bucaqları adlandır. Onların bərabərliyini isbat et. 

18  İki yolçu yolda eyni bir istiqamətdə gedir. Qarşıda gedən 
yolçu 4 km/saat sürətlə, arxadakı isə - 6 km/saat sürətlə 
hərəkət edir. Yolçulardan birinin iti var və yolçular arasın-
dakı məsafə 8 km olduğu zaman it 15 km/saat sürətlə 
yolçular arasında qaçmağa başladı və arxadakı yolçu qarşı-
dakı yolçuya çatana qədər qaçdı. İt cəmi nə qədər yol qaçdı?

CB

A D

O
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İsbatı: 

Verilir.:  ∆ A BC  və  ∆ A1B1C1, 
AC = A1C1, ∠A = ∠A 1, 
∠C = ∠C 1.

İs.et.: ∆ A BC = ∆ A1B1C1.

A1B1C1 üçbucağını ABC üçbucağına elə qoyaq ki, A1C1 tərəfi  AB tərəfi nin üzərinə düşsün (bu 
mümkündür, çünki AC = A1C1), A1B1 şüası AB şüasının, A1C1 şüası – AC şüasının üzərinə düşsün 
(bu mümkündür, çünki  ∠A = ∠A 1, ∠C = ∠C 1). Onda B1 nöqtəsi B nöqtəsinin üzərinə və verilm-
iş üçbucaqlar bir-birinin üzərinə düşəcək, çünki onların hər üç təpəsi üst-üstə düşəcək. Bunu isbat 
etmək tələb olunurdu.

Çalışmalar

1  İki üçbucaq bərabərdirmi, əgər:
 a) İki tərəfi  və bir bucağı bərabərdirsə?
 b) Üç bucağı və bir tərəfi  bərabərdirsə?
 c) Tərəfi  və qarşısındakı bucaq bərabərdirsə?

2  ABC üçbucağında hər hansı elementin gösəricisini elə bərpa et ki, ABC və EFD bərabər üç-
bucaqlar alasan.

E

F

D

B

C

A 430

380

430

380

2.11 Üçbucaqların bərabərliyinin ikinci əlaməti

Tərəfinə və ona bitişik iki bucağa əsasən bərabər üçbucaqları 
tapmağı bacaraq.

Məqsəd

Bir üçbucağın bir tərəfi  və bu tərəfə bitişik iki bucağı 
uyğun olaraq, ikinci üçbucağın iki tərəfi nə və ona bitişik iki 
bucağına bərabərdirə, onda bu üçbucaqlar bərabərdir.

C

B

A C1

B1

A1

Suallara cavab ver

1. Üçbucaqların bərabərliyinin ikinci əlaməti necədir?
2.  Üçbucaqların ikinci əlamətində bu sözləri söyləmək olarmı: “Bu tərəfə bitişik iki bucaq” 

sözünü “iki bucaq” sözü ilə əvəz edək?
3.  Bərabəryanlı üçbucaqların bərabərliyi üçün oturacaqların və onların qarşı bucaqlarının 

bərabərliyi kifayətdirmi

Üçbucaqların bərabərliyinin ikinci əlaməti aşağıdakı kimidir:

10 sm
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3  Şəkilə əsasən isbat et ki:

A

B

∆ABC=∆ADC ∆EOF=∆COD

C

D

E C

O

F D

N

M

∆MNK=∆LNK
K L

4  Şəkildə verilmiş DEF üçbucağının hər hansı elementinin göstəricisini elə bərpa et ki, ABC və 
DEF bərabər üçbucaqları alasan. 

E

F

D
A

C

470

470
410

B

5  ∆ ABC- də AB= BC. AC tərəfi üzərində D və E nöqtələri elə götürülmüşdür ki, ∠ ABD = 
∠CBM. Şəkildə verilmiş bərabər üçbucaqları adlandır.

6  Şəkilə əsasən isbat et ki, ∆AMD=∆CND.

A D C

N

B

M

7  ABCD dördbucaqlısı verilmişdir. ∆ABD- nin sahəsi 20 sm2 ə bərabərdir, ∠ADB=∠CBD, 
∠ABD=∠CDB. ABCD dördbucaqlısının sahəsini tap.

8  AD parçasına nəzərən B və C nöqtələri elə yerləşir ki, ∠BAD=∠CDA, ∠BAC=∠CDB. 
AB=10 sm və BD=12 sm olarsa, AC və CD parçalarının uzunluqlarını tap.

9  AD və BC parçaları bir-biri ilə O nöqtəsində kəsişir. ACO və BDO bucaqları bərabərdir, 
OC=OD. İsbat et ki, ∆ CAD = ∆ CBD.

10   Yan tərəfləri bərabər olan iki bərabəryanlı üçbucaq verilmişdir. Bu üçbucaqların bərabərliyini 
təyin etmək üçün kifayətdirmi:

 a) Bir iti bucağın bərabərliyi?
 b) Kor bucaqların bərabərliyi?

15 sm

15 sm
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11   İsbat et ki, bərabəryanlı üçbucaqda:
 a) Yan tərəflərin medianları bərabərdir;
 b) Yan tərəflərə çəkilmiş (və ya onların davamına) hündürlüklər bərabərdir;
 c) Oturacağa bitişik bucaqların tənbölənləri bərabərdir.

12   Verilmişdir AM = AN, ∠ AME = ∠ ANE. İsbat et ki, ∆ ACM = ∆ ABN.

A

N

E
M

B
C

13   Şəkildə verilmişdir ki, AD =DC, ∠ ADB = ∠ CDB.
 İsbat et ki: a) ∆ ADB = ∆ CDB; b) BD ⊥ AC. 

A

D

C

B

14  Kubun iki qonşu üzü qırmızı rənglə boyanıb. Verilmiş açılışlardan hansı kubun açılışıdır?

 a  b  c  ç
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2.12 Üçbucaqların bərabərliyinin üçüncü əlaməti

Üçbucaqların bərabərliyinin üçüncü əlamətini öyrənək və məsələləri həll 
etmək üçün ondan istifadə etməyi bacaraq

Məqsəd

Bir üçbucağın üç tərəfi  uyğun olaraq, ikinci üçbucağın üç 
tərəfi nə bərabərdirsə, onda bu üçbucaqlar bərabərdir.

İsbatı: 
Verilir.: ∆ A BC  və ∆ A1B1C1,
AB = A1B1, AC = A1C1, BC = B1C1.

İs.et.: ∆ A BC = ∆ A1B1C1.

A1B1C1 üçbucağını ABC üçbucağının üzərinə elə qoyaq ki, A1 nöqtəsi A nöqtəsinə, C1 nöqtəsi 
- C nöqtəsinə uyğun gəlsin. B1 nöqtəsinin B nöqtəsinə yerləşdiyini göstərmək kifayətdir. Doğru-

dan da tutaq ki, B1 nöqtəsinin B nöqtəsinə yerləşmədiyini fərz etsək 
və ABB1 və BCB1 bərabəryanlı üçbucaqlarda AK və CD medianları 
çəksək onlar bu üçbucaqların hündürlükləri də olar. Belə çıxır ki, 
BB1 parçasının eyni bir K nöqtəsindən iki müxtəlif perpendikulyar 
çıxır və bu mümkün deyil. Deməli, B1 nöqtəsi B nöqtəsinə yerləşir, 
yəni ∆ A BC=∆ A1B1C1. Bunu isbat etmək tələb olunurdu.

C

B

A C1

B1

A1

C

K

A

B1B

Suallara cavab ver:

1. Üçbucaqların bərabərliyinin üçüncü əlaməti necədir?
2. Üçbucaqların bərabərliyinin üçüncü əlaməti üçün iki tərəfi n bərabər olması kifayətdirmi? 

Çalışmalar

1  Şəkilə əsasən DEF üçbucağının hansı bucağının ABC üçbucağının C bucağına bərabər old-
uğunu təyin et.

3
5

3

4
4

5

E

F

D

A

C

B

Üçbucaqların bərabərliyinin üçüncü əlaməti aşağıdakı kimidir:
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2  Şəkilə əsasən ABC və ADC üçbucaqlarının bərabərliyini isbat et.

C

A

B D

C
C

B A DDB
A

a) b) c)

3  Şəkilə əsasən isbat et ki, ∆ABC=∆DSE.

A

B

C
E

S

D

4  ABCD dördbucaqlısında AB=CD,  BC=AD. ∠B=130º. ∠D-ni tap.

5  ABCD dördbucaqlısında AB=CD və AC=BD. İsbat et ki, ∆ABD= ∆DCA.

6  ABCD dördbucaqlısında AB=AD, BC=DC, ∠B=37º. ∠D-ni tap.

7  ABCD dördbucaqlısında AB=CD, BC=AD, ∠BAD+∠BCD=170º. ∠BCD-ni tap.

8  ABC və A1B1C1 üçbucaqlarının iki-iki tərəfi və bu tərəflərdən uyğun tərəflərə çəkilmiş 
medianlar bərabərdir. İsbat et ki, ∆ABC=∆A1B1C1.

9  Şəkildə verilmiş AB, BC və CD parçaları bərabərdir. ∠BOC=52º. ∠AOD nəyə bərabərdir? 

B C

DA
O
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10  Verilir: MO=ON, AM=DN, AB=CD, ∠BMO=∠CNO. İsbat et ki, ∆ABM=∆DCN

A B

M

O

C D

N

11  Şəkildə təpələri A, B, C və D olan üçbucaqlı piramida verilm-
işdir. Aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilərsə, piramidanın bütün 
üzlərinin bərabər olduğunu isbat et:

 a) AB=CD, AC=BD, AD=BC;
 b) AB=CD, AC=BD, ∠ABD=∠BDC;
 c) AB=CD, ∠ABD=∠CAD, ∠DAB=∠ABC.

12  Verilir ABC və A1B1C1. AB=A1B1, BC=B1C1 və AM medianı 
A1M1 medianına bərabərdir. İsbat et ki, ABC=A1B1C1. 

13  ABCD dördbucaqlısı verilir. Məlumdur ki, AB=AD, BC=DC. İsbat et ki, AC parçası BAD 
bucğının tənbölənidir.

14  Şəkildə AB=AC, AE=AD. İsbat et ki, BD=CE. 
 

15  Verilir: AB = CD, AN = MD, NC = BM. 
 İsbat et ki ∠ 1 = ∠ 2.

16  İsbat et ki, bu üçbucağın hər hansı 
təpəsindən çəkilmiş tənbölən və 
hündürlük üst-üstə düşürsə, bu üçbu-
caqlar bərabərdir.

A

E D
O

B С

D

C

A B

A

MN

C D
1 2
B

Layihə (tədqiqat xarakterli)

Üçbucaqların bərabərlik əlamətləri
Sual: Üçbucaqların bərabərliyinin üç əlamətindən başqa üçbucaqların bərabərliyini hansı 

əlamətlərlə isbat edə bilərsiniz?
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  2.13 Düzbucaqlı üçbucağın bərabərlik əlamətləri

Düzbucaqlı üçbucağın bərabərlik əlamətlərini öyrənək və onlardan 
məsələlərin həlli üçün istifadə etməyi bacaraq.

Məqsəd

Gördüyümüz kimi iki üçbucağın bərabərliyi üçün onların müvafi q üç-üç elementinin bərabər ol-
ması kifayət oldu. Əgər bu üçbucaqlar düzbucaqlıdırsa, onda onların düz bucağı onsuz da bərabərdir, 
ona görə hər bir iti bucağın bərabərliyindən qalan bucaqların bərabərliyini də çıxara bilərik. Ona 
görə üçbucaqların bərabərliyinin üçüncü əlamətinə əsasən düzbucaqlı üçbucaqların bərabərliyinin 
aşağıdakı bərabərlik əlamətini alırıq: 

Bir düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu və iti bucağı və ya kateti və qarşı tərəfi ndəki 
iti bucağı, və ya kateti və ona bitişik iti bucağı o biri düzbucaqlı  üçbucağın uyğun 

elementlərinə bərabərdirsə, bu üçbucaqlar bərabərdir.

Düzbucaqlı üçbucaqların bərabərliyi üçün hipotenuzun və katetlərdən birinin bərabər olması da 
kifayətdir:

Bir düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu və kateti uyğun olaraq, o biri üçbucağın 
hipotenuzuna və katetinə bərabərdirsə, bu üçbucaqlar bərabərdir.

Verilir.:  ∆ A BC və ∆ A1B1C1, 
∠C = ∠C 1 = 90 ,

AB =A1B1, BC =B1C1.

İs.et.: ∆ A BC = ∆ A1B1C1.

İsbatı: Üçbucaqların bərabərliyinin 
üçüncü əlamətinə əsasən, AC = A1C1 
olduğunu göstərmək kifayətdir. 

BC və B1C1 katetlərini bir-birinə 
şəkildəki kimi uyğunlaşdıraq.  Alın-
mış ABA1 üçbucağı bərabəryanlıdır. Bu 
üçbucaqda BC parçası AA1 oturacağına 

çəkilmiş hündürlükdür, ona görə eyni zamanda həm də mediandır. Deməli, AB=A1B1. Bunu isbat etmək 
tələb olunurdu. 

A1

C (C1)

B (B1)

A

C1 A1

B1

CA

B

Suallara cavab ver:

1. Paraqrafda verilmiş isbatda üçbucağın bərabərliyinin hansı əlamətindən istifadə olunub?
2. Düzbucaqlı üçbucaqların bərabərliyi üçün katetlərin bərabər olması kifayətdirmi?

3. Düzbucaqlı üçbucaqların bərabərliyi üçün hipotenuzların bərabər olması kifayətdirmi?
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Çalışmalar

1  Kağız ABCD kvadratı AC diaqonalından qatladılar. B və D təpələrinin nə üçün üst-üstə düşdüyünü 
izah et.

2  Şəkilə əsasən isbat et ki, ∆ABD=∆CBD.

C

B

A

D

3  Şəkilə əsasən isbat et ki, ∆ABD=∆ACD.

A

B

D

C

4  Şəkilə əsasən isbat et ki, AB=CD

B

A

O

C

D

5  Şəkilə əsasən isbat et ki, ∆AB=∆CD.

B C

DA

6  Şəkilə əsasən isbat et ki, a) ∆ABD=∆CBD;  b) ∆EFL=∆KFL.

B

C
D

A

F

K
L

E

7  İsbat et ki, üçbucağın iki hündürlüyü bərabərdirsə, onda bu üçbucaq bərabəryanlıdır.
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8  ABC üçbucağının AB və BC tərəflərinə çəkilmiş hündürlüklər bərabərdir. AB=8 dm, AC=5 dm. 
ABC üçbucağının perimetrini hesabla.

9  İsbat et ki, parçanın orta perpendikulyarının hər bir nöqtəsi parçanın uclarından eyni məsafədədir.

10  İsbat et ki, bucağın tənböləninin hər bir nöqtəsi bucağın tərəflərindən eyni məsafədədir.  

11  ABC bucağının tənböləni üzərində götürülmüş M nöqtəsi BA tərəfindən 1 sm məsafədədir. M 
nöqtəsi BC tərəfindən hansı məsafədədir?

12  Qarşılıqlı perpendikulyar parçalar verilmişdir: AB və CD. AD=AC, CB=5 sm. DB nəyə bərabərdir?

13  DC=7 sm olarsa, şəkilə əsasən AE-ni tap.

14  Şəkildəki bərabər üçbucaqları tap.

B

C

D

EFA

15  Şəkilə əsasən isbat et ki, ∆MBO=∆NCO.

B
O

C

NKM

16  AB=24 sm olarsa, CD-ni tap.

A
21

B C

D

17  İsbat et ki, üçbucaqda bərabər bucaqlar qarşısındakı tərəflər bərabərdir.
 Qeyd: Üçüncü bucağın təpəsindən üçbucağın hündürlüyünü çək.

18  İsbat et ki, üçbucağın hər hansı təpəsindən çəkilmiş tənbölən medianla üst-üstə düşürsə, onda bu 
üçbucaqlar bərabərdir.

B

D E

CA
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19  ABC üçbucağının AM medianı BL tənböləninə perpendikulyardır. AB=2sm.BC-ni tap.

20  Şəkilə əsasən isbat et ki:
 a)  ∆ MOO1 = ∆ NOO1;
 b)  ∠ OMO1 = ∠ ONO1;
 c)  OO1 ⊥ MN; 
 ç)  O və O1  çevrələrinin ortaq simmetriya oxunu adlandır.

21  İsbat et ki, düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilmiş median hi-
potenuzun yarısına bərabərdir.

22  ABC üçbucağının AB tərəfində götürülmüş O nöqtəsindən AC tərəfini ona perpendikulyar çəkilm-
işdir. Perpendikulyar düz xətt AC tərəfini F nöqtəsində elə kəsir ki, ∠OFA=∠OFB=30º, BF=30 sm. 
ABF üçbucağının perimetrini tap.

23  Şəkilə əasən aşağıda verilənlərdən düzgün cavabı seç: 
∆AOB= ∆COD üçbucaqların bərabərliyinin

 a) 1-ci əlamətinə əsasən;
 b) 2-ci əlamətinə əsasən;
 c) 3-cü əlamətinə əsasən.

24  Bərabərtərəfli üçbucağın tərəflərinin orta nöqtələrini 
birləşdirməklə alınan üçbucağın bucaqlarını hesabla.

25  ABC düzbucaqlı üçbucaqda ∠A=47º. C nöqtəsindən hipotenuza CF perpendikulyarı çəkilmişdir. 
∠FCB-ni tap.

26   ABC üçbucağının təpələri çevrə üzərində yerləşirlər. AC çevrənin diametridir. AB=12 dm, ∠AC-
B=30º. B nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə nə qədərdir?

M

N

O1 O

A

C

DO

B

Cəhd et, görək!

ABC üçbucağının A təpəsindən çəkilmiş düz xətt CM medianına perpendikulyardır və onu 
iki bərabər hissəyə bölür. AC:AB-ni tap.
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Məqsəd Verilmiş üç elementə əsasən üçbucaqları qurmağı bacaraq.

Üçbucağın üç tərəfi  və üç bucağı var. Bu altı elementdən bəzi üç element bütöv üçbucağı bərpa 
etmək üçün kifayətdir. Bu elementlərdir:

1. İki tərəf və onlar arasındakı bucaq;
2. Tərəf və ona bitişik iki bucaq;
3. Üç tərəf.

Məsələ 1. a və b uzunluqlu iki parça və a bucağı verilmişdir (şək.1). Pərgar və xətkeş vasitəsilə iki 
tərəfi  uzunluqda a və b-yə, onlar arasındakı bucaq isə a-ya bərabər olan üçbucaq quraq.

Həlli.
I mərhələ. Verilmiş bucağa bərabər MCN bucağı quraq (2.6 paraqrafın məsələ 5).

II mərhələ. CM şüası üzərində a uzunluqlu CB parçası quraq.

III mərhələ. CN şüası üzərində b uzunluqlu CA parçası quraq.

α

M

NC

şək. 1

2.14 Üçbucaqların qurulması

a b α

α

M

NC

B

a

α

M

NC

B

A

a

b
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IV mərhələ. A və B nöqtələrini parça ilə birləşdirək. Alınmış ∆ ABC axtardığımız üçbucaqdır.

Məsələ 2. a uzunluqlu parça və α və β ölçülü iki bucaq verilmişdir (şək.2). Pərgar və xətkeş va-
sitəsilə tərəfi nin uzunluğu a-ya, ona bitişik bucaqları isə  α-ya  və β-ya bərabər üçbucaq quraq. 

Həlli.
I mərhələ. Düz xətt çəkək və üzərində a uzunluqlu BC parçası ölçək. 

II mərhələ. α ölçülü CBM bucağı quraq.

III mərhələ. β ölçülü BCN bucağı quraq. BM və CN şüalarının kəsişmə nöqtəsini A hərfi  ilə işarə 
edək.

Alınan ∆ ABC axtardığımız üçbucaqdır.

Məsələ 3. a, b və c uzunluqlu üç parça verilmişdir. Pərgar və xətkeş vasitəsilə tərəfl əri uzunluğu 
a-ya, b-yə və c-yə bərabər olan üçbucaq quraq.

Həlli. I mərhələ. Düz xətt çəkək və üzərində a uzunluqlu BC parçası ölçək.

a βα

şək. 2

şək. 3

α

M

NC

B

A

a

b

a CB

αB Ca

M

αB Ca

MN
A

β

a

c

b

a CB
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II mərhələ. Radiusu b,  mərkəzi B nöqtəsində olan qövs çəkək.

III mərhələ. Radiusu c, mərkəzi C nöqtəsində olan qövs çəkək. Qövslərin kəsişmə nöqtəsini A ilə işarə 
edək. 

IV mərhələ. A, B və C nöqtələrini müqayisə edək. Alınmış ∆ ABC  axtardığımız üçbucaqdır.

Suallara cavab ver

1. Verilmiş iki tərəfinə və bucağa əsasən üçbucağı necə quraq?

2. Verilmiş tərəfə və ona bitişik iki bucağa əsasən üçbucağı necə quraq?

3. Verilmiş üç tərəfə əsasən üçbucağı necə quraq?

4. α və β-nın istənilən qiymətləri üçün 2-ci məsələnin həlli varmı?

5. a, b və c-nin istənilən qiymətləri üçün məsələnin həlli varmı?

a

b

CB

b

CB

cA

a

b

CB

b

CB

cA

a

b

CB
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Çalışmalar

1  Pərgar və xətkeş vasitəsilə verilmiş elementlərə əsasən üçbucaq qur:

 

2  Tərəfinə və a və β ölçülü iki bucaqla üçbucaq qurmaq olarmı, əgər:
 a) a=80 , b=110  ?     b) a=70 , b=80 ?

3  Tərəflərinin uzunluğu  a, b və c olan üçbucaq qurmaq olarmı, əgər: 
 a) a=3 sm, b=3 sm, c=5 sm?    b)  a =7 sm,  b =11 sm, c =2 sm?

4  ABC üçbucağı qur, əgər:
 a) AB=5 sm, AC=8 sm, və ∠ BAC=60 ;
 b) AB=3 sm, BC=4 sm və ∠ ABC=120 .

5  ABC üçbucağı qur, əgər:
 a) AB=6 sm,  ∠ BAC=60º, ∠ ABC=100 ;
 b) AB=4sm, ∠ BAC=40º, ∠ ABC=80 .

6  MNQ  üçbucağı qur, əgər: 
 a)  MN=3  sm,  NQ = 4 sm, MQ = 5 sm;
 b) MN=4  sm, NQ = 6 sm, MQ = 5 sm.

7  Tərəfinin uzunluğu 6 sm olan bərabərtərəfli üçbucaq qur.

8   İki tərəfinin uzunluğu aşağıdakılar olan bərabəryanlı üçbucaq qur:
 a) 7 sm və3 sm;  b) 6 sm və 8 sm (bütün mümkün hallara bax).

9   Yan tərəfləri 10 sm, bucaqlarından biri isə a) 90o    b) 30o (bütün mümkün hallara bax) olan 
bərabəryanlı üçbucaq qur.

10
  Nika və Laşa eyni bir verilənlərə paraqrafda baxılmış üç qurmadan birini yerinə yetirdilər. 

Onların qurduqları üçbucaqlar bir-birinə bərabər olmadı.
 Aşağıda sadalananlardan hansı ola bilməz:
 a) Qurmanı Nika düzgün yerinə yetirmədi;
 b) Qurmanı Laşa düzgün yerinə yetirmədi;
 c) Qurmanı hər ikisi düzgün yerinə yetirmədi;
 ç) Qurmanı hər ikisi düzgün yerinə yetirdi.  

a) b) c)
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11  Şəkildəki a və b düz xətləri paraleldir. Verilmiş bucaqlara əsasən AMC bucağını tap.

12  Ququlu saat bir gecə-gündüz ərzində neçə dəfə “qu-qu” deyir? 
 (Nəzərə al ki, saat neçə tamam olursa, ququlu saat o qədər “qu-qu” deyir).

50

20

b

a CA

B

M

Cəhd et, görək!

Bu maraqlıdır!

1.  Altı uşağa bərabər sayda   a) beş, b) yeddi xaçapurini elə payla ki, heç bir xaçapurini altı yerə 
bölməyəsən.

2.  On uşağa bərabər sayda dəftərin a) yeddi,  b) doqquz vərəqini elə payla ki, heç bir vərəqi on 
hissəyə bölməyəsən.

Sonu 5-lə qurtaran ikirəqəmli ədədlərin kvadrata yüksəldilməsinin asan üsulu var. Bunun 
üçün həmin rəqəmin onluqları rəqəmini ondan 1 ədəd çox ədədə vurmalı və alınan hasilin 
yanına 25 yazmaq lazımdır. 

Məsələn,

 və .

a) Nə üçün belə olur?  
b) Qeyd olunmuş üsul üçrəqəmli ədədlər üçün də doğrudurmu?

Fikrini misallarla isbat et
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2.15 Çevrənin vətəri və toxunanı

Məqsəd
Çevrənin vətərinin və toxunanının xassələrindən istifadə etməyi bacaraq.

Hər iki ucu çevrənin üzərində yerləşən parçaya vətər deyilir. 
1-ci şəkildə AB və CD vətərləri verilmişdir. CD vətəri çevrənin 
mərkəzindən keçir. O, eyni zamanda çevrənin diametridir. 

Teorem 1.  Vətərə perpendikulyar olan radius onu yarıya bölür.

 

Ver.: OC⊥ AB
İs.et.:  AD = DB

İsbatı:
AOB üçbucağı bərabəryanlıdır, çünki AO = OB. OD bu üçbucağın  

AB oturacağına çəkilmiş hündürlükdür, ona görə o, həm mediandır, yəni 
AD = DB. Bunu isbat etmək tələb olunurdu.

Tərs mülahizə də analoji olaraq isbat olunacaq: 
Teorem 2. Radius vətəri yarıya bölürsə, onda o vətərə perpendikulyardır. 

(2-ci şəkildən istifadə et və müstəqil isbat et).

Teorem 3. Bərabər vətərlər tərəfi ndən dartılmış qövslər bərabərdir.
Ver.: AB = CD
İs.et.: AB= CD.

İsbatı: 
AOB və COD üçbucaqlarına baxaq. Bu üçbucaqların hər ikisi 

bərabəryanlıdır, bununla belə AO = OB = OC = OD, çünki bu parçalardan 
hər biri verilmiş çevrənin radiusudur. Verilənlərə əsasən AB = CD. 
Üçbucaqların bərabərliyinin üçüncü əlamətinə əsasən ∆ AOB = ∆ COD. 
Buradan nəticəyə gəlirik ki, ∠ AOB = ∠ COD. Ancaq bu bucaqlar 
çevrənin mərkəzi bucaqlarıdır və onların dərəcə ölçüləri AB və CD 
qövslərinin dərəcə ölçülərinə bərabərdir. Deməli, AB= CD. Bunu isbat 

etmək tələb olunurdu.
Çevrə ilə bir ortaq nöqtəsi olan düz xəttə toxunan deyilir. 
4-cü şəkildə verilmiş a düz xətti toxunan xətdir, çünki onun çevrə ilə bir ortaq A nöqtəsi var. 

şək.1

A B

C D
O

şək.2

A B

C
D

O

şək.3

A B

C

D

O
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Teorem 4. Toxunanın toxunma nöqtəsindən keçirilmiş radius toxunana perpendikulyardır
.

İsbatı. Çevrənin mərkəzindən a düz xəttinə qədər ən kiçik məsafə OA 
parçasının uzunluğuna bərabərdir, çünki istənilən başqa (məsələn, OB) 
parçanın B ucu dairənin xaricindədir. İkinci tərəfdən nöqtədən düz xəttə 
qədər ən kiçik məsafə bu nöqtədən düz xəttə çəkilmiş perpendikulyar 
parçanın uzunluğuna bərabərdir. Deməli,  OA ⊥ a, bunu isbat etmək tələb 
olunurdu.

Teorem 5. Dairənin xaricində götürülmüş nöqtədən çevrəyə iki toxunan çəkilərsə, həmin 
nöqtədən toxunma nöqtələrinə qədər məsafələr bərabərdir. (şək.5)

 

Ver: AB və AC toxunanlardır.
İs.et. AB = AC. 

İsbatı. Çevrənin OB və OC radiuslarını çəkək. Teorem 4-ə 
əsasən ABO və ACO üçbucaqları düzbucaqlı üçbucaqlardır. Bu 
üçbucaqların AO hipotenuzu ortaqdır, OB və OC katetləri isə 
bərabərdir. Düzbucaqlı üçbucaqların bərabərlik əlamətlərinə əsasən 
nəticəyə gəlirik ki, bu üçbucaqlar bərabərdir, ona görə onların qalan 
katetləri də bərabərdir, yəni AB = AC. Bunu istbat etmək tələb 
olunurdu.

Bucağın hər iki tərəfinə toxunan çevrəyə bucağın daxilinə çəkilmiş çevrə deyilir. 5-ci şəkildən 
istifadə et və müstəqil isbat et:

Teorem 6. Bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi bu bucağın tənböləni üzərində yerləşir.

şək. 4

A Ba

O

şək. 5

OA

B

C

Suallara cavab ver:

1. Çevrənin toxunanı hansı parçaya deyilir?
2. Çevrənin ən böyük vətərinə nə deyilir?
3. Vətərə perpendikulyar radiusun hansı xassəsi var?
4. Bərabər vətərlərin hansı xassələri var?
5. Çevrənin toxunanı hansı düz xəttə deyilir?
6. Toxunanın toxunma nöqtəsindən keçirilmiş radiusun hansı xassəsi var?
7. Eyni nöqtədən keçirilmiş toxunanların hansı xassəsi var?

8. Bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi harada yerləşir?

Çalışmalar

1  Çevrənin radiusunun uzunluğu 4,5 dm-dir. Bu çevrənin ən böyük vətərinin uzunluğunu tap.

2  O1 və O2 mərkəzləri olan çevrələrin radiusları uyğun olaraq, 4 sm və 5 sm-dir. O1O2=12 sm 
olarsa, bu çevrələrin O1O2 parçası ilə kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafə nəyə bərabərdir?
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3  A nöqtəsi 10 sm radiusu olan çevrənin O mərkəzindən 19 sm məsafədə yerləşir. A 
nöqtəsindən AO düz xəttinə və çevrənin kəsişmə nöqtələrinə qədər olan məsafələri tap.

4  A nöqtəsi 10 sm radiusu olan çevrənin O mərkəzindən 9 sm məsafədə yerləşir. A nöqtəsindən 
AO düz xəttinə və çevrənin kəsişmə nöqtələrinə qədər olan məsafələri tap.

5  Vətər və bu vətərin orta nöqtəsindən keçirilmiş radius arasındakı bucaq nəyə bərabərdir?

6  A və B nöqtələri O mərkəzi olan çevrələr üzərində yerləşir. ∠AOB = 30º. OAB bucağını 
tap.

7  A və B nöqtələri O mərkəzi olan çevrələr üzərində yerləşir. ∠BAO = 40º. AOB bucağını 
tap.

8  OA və OB radiusları 90o-li bucaq əmələ gətirir. AB=10 sm. Çevrənin mərkəzindən AB 
vətərinə qədər məsafəni tap.

9  Vətərin uclarından keçən radiuslar 90o-li bucaq əmələ gətirirlər. Çevrənin mərkəzindən bu 
vətərə qədər məsafə 10 sm-dir.Vətərin uzunluğunu tap.

10  Radiusa bərabər vətərin və onun uclarından keçən radiuslar tərəfindən əmələ gələn üçbu-
cağın bucaqlarını tap.

11  Çevrənin bir nöqtəsindən radiusa bərabər iki vətər çəkilmişdir. Bu vətərlər arasındakı bu-
cağı tap.

12  Çevrənin A nöqtəsindən iki qarşılıqlı perpendikulyar AB və AC vətəri çəkilmişdir. Çevrənin 
mərkəzindən AB vətərinə qədər məsafə 5 sm, AC vətərinə qədər isə - 7 sm-dir. AB və AC 
vətərlərinin uzunluqlarını tap.

13  O mərkəzi olan çevrənin A nöqtəsindən AB vətəri və AC toxunanı çəkilmişdir. ∠AOB = 
40º. BAC bucağını tap.

14  Çevrənin toxunanı və toxunma nöqtəsindən keçirilmiş radiusa bərabər vətər arasındakı bu-
cağı tap.

15   Üçbucağın hər üç tərəfinə toxunan çevrəyə üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrə deyilir 
(şək.6). İsbat et ki, üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi bu üçbucağın tənbölən-
lərinin kəsişmə nöqtəsidir.

şək. 6
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16   Bərabəryanlı ABC üçbucağına çəkilmiş çevrə (şək.7) AB 
yan tərəfinə K nöqtəsində toxunur. AK=3,2 sm, KB=1,5 sm. 
ABC üçbucağının perimetrini tap.

17   Üçbucağın hər üç təpəsinə toxunan çevrəyə üçbucağın xaricinə 
çəkilmiş çevrə deyilir (şək.8). İsbat et ki, üçbucağın xaricinə 
çəkilmiş çevrənin mərkəzi bu üçbucağın tərəflərinin orta perpend-
ikulyarlarının kəsişmə nöqtəsidir.

18   O mərkəzi olan çevrəyə AB diametri və AC və BC vətərləri 
çəkilmişdir (şək.9). İsbat et ki, ACB düz bucaqdır.

19  Mərkəzləri O1 və O2, radiusları R və r olan iki elə çevrə çək ki, 
aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilsin:

 a) O1O2 = R + r; b) O1O2 > R + r;
 c) R - r < O1O2< R + r; ç) O1O2 = R - r

20  AB parçası üzərində C nöqtəsi götürülmüşdür. AC=6sm. 
Məlumdur ki, AB və CB parçaları çevrələrin diametrləridir. Bu 
çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafəni tap.

Cəhd et, görək!

1. İki çevrə C nöqtəsində bir-birinə toxunur. A və B bu 
çevrələrin ortaq AB toxunanının çevrələrə toxunma 
nöqtələridir. ACB bucağını tap. 

2. Yem üçün 5 toyuğa 5 gündə 5 kq, 4 hind quşuna 4 gündə 
isə 4 kq qarğıdalı lazımdır. 4 toyuğa və 3 hind quşuna 62 
kq qarğıdalı neçə gün bəs edər?

3. İstənilən n natural ədədi üçün n! birinci n natural ədədin hasilini qeyd edirlər ((n! = 1 • 2 •3 
• • •n). Elə natural k ədədi varmı ki, 1!+2!+3!+ •••+ k!  cəmi 5-in bölünəni olsun?

şək. 7
C

B
K

A

şək. 8

şək. 9
nax. 9

A

C

BO

A
B

C
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2.16 Praktiki məsələlər

Məqsəd Praktiki məsələləri həll etmək üçün həndəsədən istifadə etməyi bacaraq. 

Bu bölmədə öyrəndiyimiz məsələyə əsasən bir neçə maraqlı 
praktiki məsələni həll edə bilərik. 

Məsələ 1. Avtobus dayanacağı harada düzəlməlidir ki, 
avtomobil yolunun kənarında yerləşən iki kənddən dayanacağa 
qədər məsafə eyni olsun?

Həlli. Bu məsələni riyazi dildə formalaşdırmaq üçün 
avtomobil yolunu a düz xətti, kəndləri isə - A və B nöqtələri 
şəklində təsəvvür edək (şək.1). 

Məsələ aşağıdakı kimidir:
a düz xətti üzərində A və B nöqtələrindən eyni məsafədə yerləşən nöqtəni tapaq. 
Tutaq ki, axtardığımız nöqtə M-dir. M nöqtəsinin yerinə yetirə biləcəyi şərtləri formalaşdıraq. 
a) M nöqtəsi a düz xətti üzərində olmalıdır;
b) M nöqtəsi A və B nöqtələrindən eyni istiqamətdə olmalıdır. 

A və B nöqtələrini parça ilə birləşdirək. AB parçasının O orta nöqtəsindən bu parçalara 
perpendikulyar b düz xətti çəkək. a və b düz xətlərinin kəsişmə nöqtəsi axtardığımız M nöqtəsidir. 
Doğrudan da üçbucaqların bərabərliyinin birinci əlamətinə görə  ∆ AOM = ∆ BOM, buna görə AM 
= BM. 

Məsələ 2. Üç qonşu quyunu elə yerdə qazmalıdır ki, hər birinin evindən eyni məsafədə olsun. 
Quyunu harada yerləşdirməlidirlər?

Həlli. Məsələni belə təsəvvür edə bilərik:
A, B və C nöqtələrindən eyni məsafədə olan nöqtəni tapaq 

(şək.2). 
AB və AC parçaları və onlara orta perpendikulyar düz xətlər 

çəkək. Bununla belə, AO=OC, çünki O nöqtəsi AC parçasının 
orta perpendikulyarı üzərində yerləşir. Alırıq: AO=OB=OC. 

Həndəsədən istifadə etməklə əlçatmaz obyektlər arasındakı 
məsafəni hesablaya bilərik.

A

M

B

O

a

b

şək. 1

A C

O

B

şək. 2
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Məsələ 3. Gölün bir tərəfində turbaza, ikinci tərəfində isə - idman meydançası var. Onlar 
arasındakı məsafəni necə ölçək?

Həlli. 3-cü şəkildə haşiyələnmiş əyri xətlə göl verilmişdir. 
A və B nöqtələri arasındakı məsafəni tapmalıyıq. 

Məsələni həll etmək üçün ox simmetriyasından istifadə 
edək.

Gölə yaxın düz xətti elə çəkək ki, ona A və B nöqtələrindən 
perpendikulyar çəkmək mümkün olsun. MN oxuna nəzərən A 
və B nöqtələrinə simmetrik A1 və B1 nöqtələrini quraq. A1B1 
parçasının uzunluğu axtardığımız məsafə olacaq.

Məsələ 4. Çayın enini necə ölçək?
Həlli. Çayın o biri sahilinə biz durduğumuz A nöqtəsindən yaxşı görünən hər hansı bir əşya 

bərkidək (4-cü şəkildə B nöqtəsi) və AB düz xəttinə perpendikulyar çəkək. Bu perpendikulyarda 
bərabər AC və CD parçalarını ölçək. D nöqtəsindən AD-yə perpendikulyar düz xətt çəkək və bu 
düz xətt üzərində E nöqtəsini elə qeyd edək ki, E, C 
və B nöqtələri bir düz xətt üzərində olsun. Alınmış DE 
parçasının uzunluğu çayın eninə bərabər olacaq. 

Doğrudan da üçbucaqların ikinci əlamətinə əsasən  
∆ BAC= ∆ EDC, ona görə AB=ED.

B1

B

NM

A1

A
ba

 şək. 3

A C D

E

B

 şək. 4

Suallara cavab ver:

1. 1-ci məsələnin həlli hansı həndəsi fakta əsaslanır?
2. 2-ci şəkilə əsasən O mərkəzi və OA radiusu olan çevrə hansı nöqtələrdən keçəcək?
3. Evlərin nə cür yerləşməsi halında 2-ci məsələnin həlli olmayacaq?
4. Ox simmetriyasının hansı xassəsi 3-cü məsələnin həllinə əsaslanır?
5. Məsələ 3-də istifadə etdiyimiz üsulla gölün ölçülərini təyin edə bilərikmi?

Çalışmalar

1  Nəqliyyat magistralı haradan keçməlidir ki, onun müxtəlif tərəflərində yerləşən iki yaşayış 
məntəqəsindən bu magistrala qədər məsafə eyni olsun? 

2  Paraqrafın “məsələ 2”ni dörd qonşu halında müzakirə et. Halları müzakirə et:
 a) Məsələnin həlli olduqda;  
 b) Məsələnin həlli olmadıqda.
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3  A, B və C məntəqələri elə yerləşmişdir ki, A məntəqəsi D məntəqəsinin cənubunda, B və 
C məntəqələri isə A məntəqəsindən ona qarşı şərqdə və qərbdə eyni məsafədədirlər. B və C 
məntəqələri D məntəqəsindən eyni məsafədədirlər?

4  A, B və C evləri düzbucaqlı üçbucağın təpələrində yerləşirlər. Bu evlərin sakinləri quyunu 
elə yerdə qazmaq istəyirlər ki, quyudan evlərə qədər məsafələr eyni olsun. Quyunu harada 
qazmalıdırlar?

5  A və B kəndləri avtomobil yoluna nəzərən müxtəlif cür yerləşirlər. Onların yerləşməsinin 
müxtəlif variantlarına bax və yolda elə bir yer tap ki, hər iki kəndə qədər məsafə bərabər 
olsun. Bu variantlar 5-ci şəkildə verilmişdir. Hər bir variant üçün məsələni həll etməyə 
çalış.Onlardan hansının həlli yoxdur? Nə üçün?

6  Çayın kənarında duran Saba çayın enini ölçmək üçün papağından istifadə etdi (şək.6). 
Şəkilə əsasən o bunu necə etdiyini izah et?

7  7-ci şəkilə əsasən çayın enini təyin etmək üçün istifadə olu-
nan üsulu izah et. Bu üsulla müxtəlif obyektlərin (məsələn, 
məktəbin binasının, bağçanın və ya parkın hər hansı bir 
hissəsinin, küçənin) ölçülərini təyin et.

8   Üçbucaq formalı parkda parkın kənarlarından eyni 
məsafədə olan fəvvarə düzəlməlidir. Fəvvarə üçün hansı 
yer seçilməlidir?

9   8-ci şəkildə verilmiş planda a və b avtomobil yolları, A 
və B isə yolda yerləşən avtomobil tənzimləyən stansi-
yalardır. Yeməkxana harada yerləşməlidir ki, yollardan 
və hər iki stansiyadan eyni məsafədə olsun? 

  Qeyd: Bucağın tənböləninin və parçaların orta perpendi-
kulyarının xassələrindən istifadə et.

şək. 6

B1

B

N M

A1

O

 şək. 7

A

A

B

a

b

şək. 8

 a) b) c)  ç)

B
B B

B

A
A

A
A

şək. 5
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10   (Fales məsələsi) Misirlilər Falesdən böyük pirami-
danın hündürlüyünü ölçməyi xahiş etdilər. Fales 
çubuğu torpağa şaquli bərkitdi və dedi: “Kölgə çubuq 
uzunluğunda olanda piramidanın kölgəsi piramidanın 
hündürlüyünə bərabər olacaq”. Falesin metodundan 
istifadə edərək ağacın, binanın və ya başqa obyeklərin 
hündürlüyünü təyin etməyə çalış.

11   ABC bucağının AB tərəfində BC tərəfindən m məsafədə olan nöqtə tap, əgər: a) ∠AB-
C=30º;  b) ∠ABC=45º.

12   İdmançı 100 m-lik məsafəni 10 saniyəyə qaçarsa, onun sürətini km/saatla ifadə et.

13   A məntəqəsindən 60 km/saat sürətlə avtobus çıxdı. 20 dəqiqədən sonra A məntəqəsindən 
eyni istiqamətdə 70 km/sürətlə avtomobil çıxdı. Avtombil avtobusa nə qədər vaxta çatar?

Bərabər hissəyə necə bölək?
(Praktiki iş)

1. Bərabəryanlı üçbucağı iki bərabər üçbucağa böl;
2. Bərabərtərəfli üçbucağı üç bərabər üçbucağa böl;
3. İstənilən növ üçbucağı dörd bərabər hissəyə bölmək olarmı?
4. Hansı növ üçbucağı 12 bərabər hissəyə bölmək olar? 16 bərabər hissəyə?

Ola bilərmi?

Üçbucağın müxtəlif təpələrində yerləşən iki xarici bucağının cəmi:
a) 180 dərəcəyə bərabər olsun?   b) 180 dərəcədən kiçik olsun?
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II fəslin təkrarı

Bu fəsildə nə öyrəndik?

1.  Ən sadə həndəsi fiqurları: nöqtə, düz xətt, müstəvi;

2.  Parçanın və sınıq xəttin uzunluğunu, iki nöqtə arasındakı məsafəni;

3. Qonşu və qarşılıqlı bucaqları;

4.  Perpendikulyar, perpendikulyarın qurulması, orta perpendikulyarın xassəsini;

5.  Bucağın tənbölənini, tənbölənin qurulmasını, tənbölənin xassəsini;

6.  Çoxbucaqlı, qabarıq çoxbucaqlının diaqonallarını;

7.  Üçbucağın tənblöləni, hündürlüyü və medianını;

8.  Üçbucağın xassələrini; üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasında əlaqəni;

9.  İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəişməsindən alınan bucaqları;

10. Üçbucağın daxili və xarici bucaqlarının xassələrini;

11.  Bərabəryanlı üçbucağın xassələrini;

12.  Pəragar və xətkeş vasitəsilə qurma məsələlərini;

13.  Üçbucaqların bərabərlik əlamətlərini;

14.  Çevrənin vətərinin və toxunanının xassələrini;

15.  Praktiki məsələlərdə həndəsədən istifadə etməyi.

Suallara cavab ver:

• Planimetriya nəyi öyrənir?

• Nöqtə iki şüanın ortaq nöqtəsi  ola bilərmi? Parça? Şüa? Düz xətt?

• Üç parçadan ibarət sınıq xətt özünü neçə nöqtədə kəsə bilər?

• A, B və C nöqtələri verilmişdir, AB + BC = AC. ABC sınıq xətt ola bilərmi?

• Verilmiş parçaya bərabər parçanı nə vaxt qura bilərik?

• Bucaq hansı vahidlərlə ölçülür?

• Açıq bucağın tərəfləri hansı fiquru əmələ gətirirlər?

• 120o bucaq iti, kor yoxsa düz bucaqdırmı?

• 100o bucağa qonşu olan bucaq neçə dərəcəlidir?

• Düz xəttlə onun perpendikulyarı neçə dərəcəli bucaq əmələ gətirir?

• Verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə neçə perpendikulyar düz xətt çəkmək olar?
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• Çoxbucaqlının sərhəddi necə sınıq xəttdir?

• Hansı çoxbucaqlıya qabarıq deyilir?

• Bucağın tənböləni nəyə deyilir? Üçbucağın tənböləninə?

• Üçbucağın medianı nədir? Hündürlüyü?

• Hansı üçbucağın simmetriya oxu var?

• Üçbucağın təsnifatı hansı elementlərə əsasən olur?

•  İki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən alınan daxili çarpaz bucaqların hansı 
xassəsi var?

• Bərabəryanlı üçbucağın oturacağa bitişik xarici bucaqları iti, düz, kor ola bilərmi?

•  Bərabəryanlı üçbucağın oturacağının uzunluğu yan tərəfinin uzunluğundan iki dəfə 
kiçik ola bilərmi? Yan tərəfinin uzunluğu oturacağın uzunluğundan iki dəfə kiçik ola 
bilərmi?

• Bərabər üçbucaqları hansı əlamətlərinə əsasən müəyyən edə bilərik? 

•  İki düzbucaqlı üçbucağın bərabərliyini təyin etmək üçün onların hipotenuzlarının və iti 
bucaqlarından birinin bərabər olması kifayət edirmi?

•  İki bərabəryanlı üçbucağın bərabərliyini təyin etmək üçün onların yan tərəflərinin 
bərabər olması kifayət edirmi?

• Parçanın orta perpendikulyarı üzərində duran nöqtələrin hansı xassəsi var?

• Bucağın tənböləni üzərində duran nöqtələrin hansı xassəsi var?

• Çevrənin vətərinin hansı xassəsi var?

• Çevrənin toxunanının hansı xassəsi var?

• Verilmiş obyektdən eyni məsafədə yerləşən nöqtəni necə tapaq?

Sol sütunda verilmiş cümləyə sağ sütundan söz seç.

1. Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucağın qarşısındakı tərəfə ----------- 
deyilir.

xarici

2. Düzbucaqlı üçbucaqda iti bucağın qarşısındakı tərəfə ---------- deyilir. hipotenuz

3. Üçbucağın hər bir tərəfinin uzunluğu qalan iki tərəfin uzunluqları 
cəmindən ------------ və onların fərqindən -----------.

böyükdür

bucaqlar

4. Üçbucağın daxili bucağının qonşu bucağına üçbucağın ------------- 
deyilir

katet

5. Üçbucağın təpəsini qarşı tərəfin orta nöqtəsi ilə birləşdirən parçaya 
üçbucağın ------------- deyilir.

kiçikdir

6. Bərabəryanlı üçbucaqda oturacağa bitişik ---------------- bərabərdir. median
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Suallara cavab ver:

1. Aşağıda verilmiş təsvirlərdən hansında təsvir olunub:
 a) şüa?  b) parça?  c) açıq sınıq xətt?  ç) bağlı sınıq xətt?  d) sadə sınıq xətt?

 1) 2) 3)   4)
2. 1-ci və 2-ci şəkillərədə təsvir olunmuş bucaqlardan hansı:
 a) düzdür; b) kordur; c) itidir; ç) açıqdır;
 d) a bucağına qonşudur;   e) ∠1 bucağı ilə qarşılıqlıdır.

a

A

B

C

D
şək. 1 şək. 2

2

3. Şəkildə hansı: a) Qabarıq çoxbucaqlıdır?  b) Dördbucaqlının diaqonallarının kəsişmə nöqtə-
sidir? c) Qabarıq olmayan çoxbucaqlıdır?  ç) Çoxbucaqlının xarici bucağıdır?

A

B
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D

E

E

D F
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4. Şəkilə əsasən adlandır: a) medianı; b) üçbucağın tənbölənini; c) üçbucağın hündürlüyünü;  ç) 
hündürlüklərin və ya onları əvəz edən düz xətlərin kəsişmə nöqtəsini.

5. Şəkildə verilmiş bucaqlar və parçalar hansı ölçüdədir? (transportirdən və xətkeşdən istifadə 
et).

a

b
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Çalışmalar

1  AB parçasının uzunluğu 2 sm, BC parçasının isə - 3 sm-dir. A və C nöqtələri bir-birindən 
hansı ən böyük və ən kiçik məsafədə ola bilər?

2  ABCD sınıq xəttində AB=8 sm, BC=1,2 dm, CD=0,16 dm-dir. Sınıq xəttin uzunluğu nəyə 
bərabərdir? Bu sınıq xəttin ucları arasındakı məsafə 40-sm-ə bərabər ola bilərmi?

3  Qonşu bucağından 10o kiçik olan bucağı tap.

4  Qonşu bucağının yarısına bərabər olan bucağı tap.

5  ABC üçbucağının AC tərəfinə çəkilmiş BD medianının D oturacağı C nöqtəsindən 4 sm 
məsafədədir. AC tərəfinin uzunluğunu tap.

6  ∠AOB = 50º, ∠BOC = 20º. Onların tənbölənləri arasındakı bucaq nəyə bərabərdir?

7  5 diaqonalı olan çoxbucaqlını tap.

8  ABC üçbucağında AD və BE medianları çəkilmişdir. 
 a)  AE parçası CD parçasından 6 sm uzundur. AC tərəfinin uzunluğu BC tərəfinin uzun-

luğundan nə qədər çoxdur?
 b)  AE parçası CD parçasından 6 sm uzundur. AC tərəfinin uzunluğu BC tərəfinin uzun-

luğundan neçə santimetr çoxdur?

9  ABC üçbucağında BD medianı çəkilmişdir. ABD üçbucağının perimetri BCD üçbucağının 
perimetrindən 3 dm çoxdur. AB tərəfi BC tərəfindən neçə santimetr uzundur.

10  ∆ BCD  də BD = CD, ∠BDC = 38º, DM mediandır. BMD və BDM bucaqlarını tap.

11  Bir bucağı digər iki bucağın cəminə bərabər olan üçbucaq necədir?

12  Ortaq nöqtəsi olan iki bərabər üçbucaq verilmişdir. Şəkildə verilmiş göstərişləri nəzərə al-
maqla bu üçbucaqların bərabər bucaqlarını adlandır: 

A A

P P

B B

O O

13  Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının tənbölənləri arasındakı bucağı tap.
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14  ABC üçbucağında BD medianı çəkilmişdir. ABD və BCD üçbucaqlarının perimetrləri 
bərabərdir. İsbat et ki, AB və BC tərəfl əri bərabərdir.

15  Şəkildə verilmiş b və c düz xətləri arasındakı bucağı tap.

a

b c

36 98+

16  Qabarıq dördbucaqlının bucaqları bir-biri ilə 3:4:5:6 nisbətindədir. Ən kiçik bucağı tap.

17  100 parçadan ibarət sınıq xəttin heç bir parçası a düz xətti üzərində deyil. Sınıq xətt a düz 
xəttini 2 nöqtədə kəsə bilərmi? 100 nöqtədə? 101 nöqtədə?

18  Müvafi q vaxt ərzində dəqiqə və saat göstəricisinin əqrəbləri bir-biri ilə 30o-li bucaq əmələ 
gətirirlər. 1 saatdan sonra əqrəblər hansı bucağı əmələ gətirərlər?

19  Kiçik bucaqları ölçmək üçün dərəcədən kiçik vahidlərdən istifadə edirlər: dəqiqə ((′) ilə 
işarə olunur) və saniyə ((″) ilə işarə olunur). 1 dərəcədə 60 dəqiqə var, 1 dəqiqədə isə - 60 
saniyə: 1º = 60ʹ; 1ʹ = 60″.″ 

 a) 75’ neçə dərəcədir?

 b)  3
2 0b l   neçə saniyədir ?

 c)  ∠AOB = 32º43ʹ27″ (32 dərəcə, 43 dəqiqə və 27 saniyə), 
∠BOC = 11º18ʹ33″ olarsa, AOC bucağı nəyə bərabərdir 
(şək.1)?

 ç)  ∠AOC = 51º və ∠AOB = 12º25ʹ12″ olarsa, BOC bucağı 
nəyə bərabərdir?

20  Yer kürəsinin öz oxu ətrafında fırlanmasına 24 saat lazımdır.
 a)  Yer kürəsi neçə dərəcə fırlanar: 1 saatda? 2 saat və 15 sani-

yədə?
 b)  Yer kürəsinin öz oxu ətrafında 30 dərəcə, 65 dərəcə 

fırlanmasına nə qədər vaxt lazımdır?
 c) Yer kürəsi bir saniyədə neçə dəqiqə ilə fırlanar? 
 ç) Yer kürəsi bir saniyədə neçə saniyə ilə fırlanar?

21  Bərabəryanlı üçbucağın perimetrini hesablamaq üçün 
ifadə qur, əgər:

 a)  a santimetr uzunluğu olan oturacaq yan tərəfdən iki 
dəfə kiçikdirsə;

 b) b santimetr uzunluğu olan yan tərəf oturacaqdan 3 sm 
kiçikdirsə.

A

B

C
O

şək. 1

Yer kürəsinin kosmosdan 
görünüşü



Fəsil 2. Çoxbucaqlılar      139

22  ABC üçbucağında AB = BC = 10 sm. AB yan tərəfin E orta nöqtəsindən keçirilmiş perpen-
dikulyar üçbucağın oturacağını K nöqtəsində kəsir. K nöqtəsi B nöqtəsi ilə birləşib. BKC 
üçbucağının perimetri 26 sm olarsa, AC oturacağını tap.

23  Bərabəryanlı ABC üçbucağında  AB = BC = 20 sm. AB tərəfinin orta nöqtəsindən AB 
tərəfinə çəkilmiş perpendikulyar BC tərəfini N nöqtəsində kəsir. N nöqtəsi A nöqtəsi ilə 
birləşib. ANC üçbucağının perimetri 28 sm-dir. AC tərəfinin uzunluğunu tap.

Tənlik qurmaqla həll et

24  Üçbucağın bucaqları 1:2:3 nisbətində olarsa, onları tap.

25  Bərabəryanlı üçbucağın oturacağına bitişik bucağı təpədə duran bucağın 
4
3 -nə bərabərdir. 

Üçbucağın bucaqlarını tap.

26  ∆ PRS -də ∠P = 84º. R bucağı S təpəsində yerləşən xarici bucaqdan 4 dəfə kiçikdir. Üçbu-
cağın qalan bucaqlarını tap.

27  M nöqtəsi ∆ ABC- nin BC tərəfində yerləşir. Hesabla:
 a) ∠ BAM, ∠ CAM -dən iki dəfə kiçikdirsə, ∠ BAC= 84º;
 b) BM, MC -dən 5 sm azdırsa, BC = 18 sm.

28  Şəkilə əsasən üçbucağın bucaqlarını tap.

29  O mərkəzi olan dairənin xairicində götürülmüş A nöqtəsindən AB və AC iki qarşılıqlı per-
pendikulyar toxunan çəkilmişdir. Radius OB=7 sm. ABOC dördbucaqlısının sahəsini tap.

İsbat et

30  Şəkildə verilmiş OP şüası ∠NOL- in tənbölənidir. İsbat et ki, ∆ 
NOP = ∆ LOP, əgər:

 a) ON=OL; b) ∠NPO=∠LPO.

31  BC və DE parçaları bir-biri ilə A nöqtəsində kəsişir. İsbat et ki, 
∆ ABD = ∆ ACE, əgər: 

 a) A nöqtəsi hər bir parçanın orta nöqtəsidir;
 b) A nöqtəsi BC parçasının orta nöqtəsidir və  ∠B = ∠C.

32  PR və MK parçaları bir-birini S nöqtəsində kəsir. İsbat et ki, ∆ 
SPM = ∆ SKR.,

 a) Məlumdur ki, MS = SR və ∠M = ∠R;
 b) Məlumdur ki, ∠M = ∠R və PS = SK.

2xx
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33  İsbat et ki, üçbucağın hər hansı tərəfinin medianının uzunluğu bu tərəfin uzunluğunun 
yarısına bərabərdirsə, bu üçbucaq düzbucaqlıdır.

34  İsbat et ki, üçbucağın hər bir tərəfinin medianının uzunluğu qalan iki tərəfin uzunluqlarının 
ədədi ortasından azdır.

35  Bərabərliyi isbat et: r a b c
2= + -

  a və b düzbucaqlı üçbucağın katetləri, c – hipotenuz, r – bu üçbu-
cağın daxilinə çəkilmiş dairənin radiusudur.

O

a

b
c

r

Test #2

1   AB parçası üzərində N və D nöqtələri götürülmüşdür. AN=7 sm, BD=9 sm, AB=10 sm. 
DN-nin uzunluğu nəyə bərabərdir? 

 a) 5 sm;  b) 1 sm;  c) 6 sm;   ç) 2 sm

2   AB=7,5 sm, AC=4,3 sm, BC=11,8 sm olarsa, onda: 
 a) C nöqtəsi AB parçasına aiddir;
 b) C nöqtəsi AB parçasının uc nöqtəsidir;
 c) A nöqtəsi BC parçasına aiddir;
 ç) B nöqtəsi AC parçasına aiddir.

3  
 MN=8,5 sm, NK=4,7 sm, KM=12,2 sm olarsa, onda: 

 a) N nöqtəsi MK parçasına aiddir;
 b) M, N və K nöqtələri bir düz xətt üzərində yerləşmir;
 c) K nöqtəsi MN parçasının daxili nöqtəsidir;
 ç) M nöqtəsi NK parçası üzərindədir.

4   Mərkəzləri O1 və O2 olan çevrələrin radiusları uyğun olaraq 7 sm və 10 sm-dir. O1O2=20 
sm olarsa, bu çevrələrin O1O2 parçası ilə kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafə nəyə 
bərabərdir?

 a) 17 sm;      b) 2 sm;           c) 5 sm;             ç) 3 sm.  

5   İki bucağın kəsişməsindən alınan bucaqlardan biri o birindən iki dəfə böyükdür. Bu bu-
caqlar arasında ən böyük bucaq:

 a) 120 ; b) 90 ; c) 60 ; ç) 80 . 

6   Qonşu bucaqlardan biri o birindən 30o böyükdürsə, onda onlar arasında ən böyük bucaq
 a) 150 ; b) 105 ; c) 100 ; ç) 195 .

7   Çevrənin bir nöqtəsindən keçirilmiş radiusa bərabər iki vətər arasındakı bucaq nəyə 
bərabərdir?

 a) 30 ; b) 120 ; c) 90 ; ç) 60 .
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8   a və b paralel düz xətlərdir. Şəkilə əsasən a bucağı nəyə 
bərabərdir?

 a) 95º;            b) 145º;             c) 135º;              ç) 90º.

9   Üçbucağın bir tərəfinin uzunluğu 3 sm, ikinci tərəfinin uzunluğu - 4 sm, perimetri isə - 12 
sm olarsa, onda üçüncü tərəfin uzunluğu:

 a) 4 sm;        b) 7 sm;       c) 15 sm;          ç) 5 sm.

10   ABC üçbucağında AB=BC, AD yan tərəfə endirilmiş hündürlük-
dür. ∠B nəyə bərabərdir?

 a) 30º;          b) 60º;          c) 40º;           ç) 45º.

11   M nöqtəsindən N nöqtəsinə qədər məsafə 5 sm, N nöqtəsindən A nöqtəsinə qədər – 8 sm 
olarsa, hansı mümkün deyil?

 a)  AM = 13 sm;          b) AM = 3 sm;         c) AM = 20 sm;           ç) AM = 0,7 dm.

12   ABC üçbucağında AB = 13 sm,  BC = 4 sm. Hansı bərabərlik mümkündür?
 a) AC = 2 sm;        b) AC = 12 sm;            c) AC = 9 sm;           ç) AC = 22 sm.

13   Çevrənin toxunanı və toxunanın toxunma nöqtəsindən keçirilmiş diametr neçə dərəcəli 
bucaq əmələ gətirər? 

 a) 90º; b) 60º; c) 120º; ç) 180º.

14   Əgər ∆ABC-də ∠A = 92º, ∠B= 58º, onda ∠ C = 
 a) 40º;           b) 30º;        c) 92º;            ç) 150º.  

15   Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarında biri 32o olarsa, o biri iti bucaq neçə dərəcədir:
 a) 64º;           b) 68º;          c) 58º;            ç) 90º.

16   Bərabəryanlı üçbucağın oturacağına bitişik bucaqlarından biri 40o-dirsə, onda təpəsində-
ki bucaq nəyə bərabərdir:

 a) 30º;             b) 60º;           c) 90º;               ç) 100º. 
17

 
  Bərabəryanlı üçbucaqda təpədə duran bucaq 30o-dirsə, oturacağa bitişik bucaq neçə 

dərəcədir:
 a) 150º;             b) 60º;             c) 75º;                    ç) 30º. 

18
  Bərabərtərəfli üçbucağın xarici bucağı bərabərdir:

 a) 60º-yə;            b) 100º-yə;             c) 120º-yə;                 ç) 30º-yə.

19   Verilmiş şəkilə əsasən y=
 a) 30º;          b) 60º;           c) 15º;              ç) 45º.

20   Şəkildə hansı növ üçbucaq verilmişdir?
 a) Korbucaqlı; b) İtibucaqlı;
 c) Düzbucaqlı; ç) Belə üçbucaq mövcud deyil.

b
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21   Dörd düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan 
ikisi şəkildə verilmişdir. x bucağını hesabla.

 a) 130º;       b) 150º;    c) 105º;            ç) 145º.

22  60o-li bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin 
mərkəzindən bucağın təpəsinə qədər məsafə 4,2 sm-ə bərabərdir. 
Çevrənin mərkəzindən bucağın tərəfinə qədər olan məsafəni hesabla.

 a) 8,4 sm;            b) 6,3 sm;                  c) 2,1 sm;                  ç) 3,2 sm.

23  Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilmiş hündürlük 8,5 
sm-ə bərabərdir. Hipotenuzun uzunluğunu tap.

 a) 17sm;         b) 12,6 sm;           c) 4,2sm;            ç) 6,4sm.

24   ABC və MNK üçbucaqları verilmişdir, bununla belə: ∠A=∠M, ∠B=∠N, AB=MN.  Ver-
ilmiş bərabərliklərdən hansı doğrudur? 

 a) AC=MK;            b) BC=NM;            c) AC=NK;              ç) AK=NB.

25  ABC və MNK üçbucaqları verilmişdir, bununla belə: AB=MN; BC=NK; AC=MK. Ver-
ilmiş bərabərliklərdən hansı doğrudur? 

 a) ∠A=∠K;         b) ∠B=∠M ;             c) ∠C =∠N;                ç)  ∠N=∠B.

Bu maraqlıdır!

Həndəsi fiqurlar memarlıqda 

İnsanlar ta qədimdən tikililər tikməyə başlamışdırlar. Onlar həmin tikililərin davamlı 
və rahat olması ilə yanaşı həm də gözəl görünüşə malik olmasına çalışırdılar. Ona görə 
tikililəri layihələşdirmək və tikmək ustalıqla bərabər incəsənət də tələb edirdi. Bu incəsənətə 
memarlıq deyilir.

Memarlar hər zaman həndəsi fiqurların 
gözəlliyini hiss edirdilər və tikililərdə onlardan 
istifadə etməyə çalışırdılar. Aşağıda biz sizə 
memarlığın şah əsərlərində həndəsi formaların 
istifadəsinə aid bir neçə nümunə gətirəcəyik.

Bəşəriyyət tərəfindən qurulmuş ən gözoxşayan 
abidələrdən biri – Misir piramidalarıdır – həmin 
adla olan həndəsi fiqurun adını daşıyırlar. Misir 
faraonlarının qəbirləri yerləşən bu nəhəng 
tikililər möcüzəvi dəqiqliklə yerinə yetirilmişdir. 
Onlar arasında ən böyük piramidanın – Xufu (Xeops) piramidasının hündürlüyü 146,7 
metrdir, oturacağı isə tərəfi təqribən 230,35 metr olan kvadratdır. Bununla yanaşı tərəflərin 
uzunluqları arasındakı fərq 20 sm-dən çox deyil! Qədim Misirlilərin tikinti zamanı yalnız ən 
sadə ölçü vahidlərindən istifadə etdiklərini nəzərə alsaq bu cür dəqiqlik çox təəccübedicidir.

Misir piramidaları



Fəsil 2. Çoxbucaqlılar      143

Ümumiyyətlə, piramida formalı tikililərə 
müxtəlif xalqların memarlıq əsərlərində rast 
gəlirik. Şəkildə Amerikalı hindilərin Maya 
tayfası tərəfindən tikilmiş pilləli piramida 
təsvir edilib.

Müasir memarlıqda piramidaların 
istifadəsinə aid nümunə olaraq Parisdə Luvr 
muzeyinin qarşısındakı şüşə piramidanı 
göstərmək olar. 

Tarix dərsliyindən qədim dövrün ən 
heyrətamiz abidələrindən olan – Afina 

məbədinin – Parfenonun təsviri sənə artıq tanışdır. Eramızdan əvvəl 447-ci ildə memarlar 
İktinos və Alikrate və heykəltəraş Fidi tərəfindən yaradılmış bu abidə öz mükəmməlliyi ilə  
o vaxtki dünyanı heyrətə gətirmişdir. Bu günə qalan qırıntılar əlbətdə ki, bu memarlıq şah 
əsərinin gözəlliyini bütöv şəkildə təsvir edə bilməz.

Qədim Yunanıstanda həndəsəni gözəllik mənbələrindən biri, həndəsi formaları isə - 
gözəlliyin  bütöv nümunəsi hesab edirdilər. O dövrün ən böyük filosoflarından biri Platon 
baxın nə yazırdı:

“Mən gözəlliyi canlı məxluqların 
gözəlliyində deyil, səthi pərgar və xətkeşlə 
yaradılmış cisimlərin gözəlliyində görürəm, 
çünki canlı məxluqlar yalnız hərdən gözəl 
olurlar, onlar isə hər zaman gözəl olurlar. “

Parfenonu tikənlər öz yaradıcılıqlarında 
qədim yunan mütəfəkkirlərinin baxışlarını 
tamamilə həyata keçirmişdilər. Parfenon 
sadə həndəsi formalardan istifadə etməklə 
qurulmuşdur.

Onun oturacağı düzbucaqlıdır. Üçbucaqlı 
prizma formalı damı silindrik sütunlar üzərində durur. Maraqlıdır ki, Parfenonun ölçülərində 
müvafiq qanunauyğunluqlar görünür. Bu tikilinin uzunluq:en:hündürlük nisbəti 81:36:16 
kimidir. 

Həndəsi formalar çox vaxt gündəlik məişət 
təyinatlı obyektlərdə də istifadə olunurdu. 
Ancaq, bu halda onlardan istifadə bir qayda 
olaraq zərurilikdən irəli gəlirdi və yenə də 
abidəyə gözəllik verirdi. Bu fotoşəkildə Roma 
Akvedukunun sayəsində yaşayış məntəqələri 
su ilə təchiz olunurdu. Su axarları düzbucaqlı 
paralelepiped formalı sütunlar və çevrə qövsü 
formalı tağlara söykənir.

Həndəsi fiqurlar müasir körpülərin 
konstruksiyasında geniş istifadə olunur. 
Şəkildə Pasko-Kenevik körpüsü təsvir Roma  Akveduku (50-ci il.)

Parfenon

Pilləli piramida
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edilmişdir. Onun uzunluğu 2503 futdur. 
Körpünün əsas hissəsi polad körpücüklər 
vasitəsilə əsas sütunlardan asılmışdır. Bu cür 
körpülərə asma körpülər deyilir. 

Fotoşəkildə təsvir edilmiş abidə onunla 
diqqətəlayiqdir ki, o bütövlükdə eyni növ 
həndəsi fiqurlar – səkkizbucaqlı prizmalar 
vasitəsilə qurulub. Bu 13-cü əsrdə Cənubi 
İtaliyada tikilmiş Kastel del Monte (italyanca 
“dağ qalası") qalasıdır. Bu abidənin planının 
əsasına qoyulmuş səkkizbucaqlı orta əsrlərin 
təsəvvürünə əsasən torpaq simvolu – kvadrat və göy simvolu – çevrə arasında orta simvol 
idi. 

Müasir memarlıqda yeni növ materiyallar və tikinti metodları vasitəsilə fantastik 
layihələr həyata keçirmək olur. Buna misal 
olaraq 1990-cı ildə Parisdə tikilmiş La Qrand 
Arşı (böyük tağ) göstərmək olar. 

Bu nəhəng tikilinin təqribən kub forması 
var (uzunluğu 112 m, eni – 108 m, hündürlüyü 
110 m). Tikili bir tərəfinin üstündə 6,33o 
qəsdən əyilib. Bu tikili ilə memar Yohan Otto 
Fon Sprekelsen fantastik həndəsi fiqurun – 
hiperkubun proyekiyasının bizim aləmdə 
necə göründüyünü təsvir etməyə çalışırdı. 

Biz həndəsənin memarlıqda necə istifadə  
olunmasına ötəri toxunduq və ən xarakterik 
nümunələr gətirdik. Əslində demək olar ki, 
bütün tikililərdə bu və ya digər həndəsə fiqur-
lardan istifadə olunur. Onları ayırd etməyə və 
tapmağa çalış və memarlıq düşüncəsini daha 
yaxşı anlayacaqsan. .

Pasko-Kenevik körpüsü. 1980-ci il.

Kastel del Monte

La Qrand Arş
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Gürcü tarixi abidələri və memarlıq nümunələri

Qovurma körpüsü

Pərvanə çayı üzərində qədim gürcü 
tarixi abidələrinin ən görkəmli daş 
abidələrindən biridir. XII-XIV əsr ilə 
tarixlənir. 

Gelati monastır kompleksi
Kutaisi yaxınlığında, Tsxaltsitela 

dərəsinə 1106-cı ildə Şah Qurucu David 
Gelati monastırını qurmuş və akademiya 
təsis etmişdir. Hazırda onu “Yeni 
Yerusəlim və ikinci Afina adlandırırlar”. 

a)  Tikililərdə hansı həndəsi fiqurları 
görürsən?

b)  Gelati kompleksi neçə əsrə malik-
dir? Qovurma körpüsü?

Suallara cavab ver

1. Xeops piramidasının oturacağı neçə kvadrat metr sahəni tutur?

2.  Hər mərtəbəni 3 metr hesab etsək Xeops piramidası neçə mərtəbəli ev hündürlüyü qədər 
olar?

3.  Pilləli piramianın hər dörd tərəfindən pilləkən qalxır (onlardan birini fotoşəkildə görürsən, 
səh.141). Hər bir pilləkən 91 pilləkəndən ibarətdir. İzah et, nə üçün pilləkənlərdə həmin 
ədəd qədər pillə var idi? Nəzərə al ki, Maya tayfasının hindiləri piramidanın təpəsində 
yüksələn platformanı da bir pillə sayırdılar.

4. Parfenonun hündürlüyü 13,72 m olarsa, uzunluğu və eni nəyə bərabərdir?

5. Parfenonun ölçüləri nisbətini təsvir edən ədədlərin hansı ortaq xüsusiyyəti var?

6. Pasko-Kenevik körpüsünün konstruksiyasında hansı həndəsi fiqurlar istifadə olunub?

7. Pasko-Kenevik körpüsünün uzunluğu futla verilib. Onun uzunluğu neçə metrdir?
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Cavablar:
Fəsil 1

1.1   3. {2;3;5;7;11;13;17;19}. 5. a). 6. b), c). 7. sonludur: a), c), e). 8. sonludur: c) və e). 12. a), ç), 

d), ə), f). 15. c). 16. b). 17. 1) b), 2) ç), 3) a). 18. a) 28, b) 10, c) 9, ç) 3. 19. c). 20. a). 21. c). 

23. b) və ç). 24. a)  b)  c) 1 ;  ç)  ; d) a ; e) 2 ; ə) 
>

1>2 ;  f) 2  . 26. a) , , ; b) , 

, ,  ,  ,  .  29. Natiya. 30. Qiqinin. 32. Kimya. 

1.2   1.  2; 3; 4; 5; 6; 7; 13 5; 13 .  3. Birləşməsi N natural ədələr çoxluğu, 
kəsişməsi, boş çoxluq. 4. 6-nın bölünəni ədədlər. 5.15-in bölünəni ədədlər, 6. Birləşməsi 3-ün 
bölünəni, kəsişməsi 6-nın bölünəni ədədlər çoxluğu. 7. bir. 8. 90, 60. 9. 6. 10. 11. 11. 6. 12. 
a) birləşməsi E, kəsişməsi F. b) birləşməsi F, kəsişməsi E. 14. a) 7-ci siniflər çoxluğu, b) əlaçı 
oğlanlar çoxluğu, c) əlaçı qızlar çoxluğu, ç) ; 15. a) bütün oğlanlar əlaçıdır, b) bütün əlaçılar 
oğlandır, c) bütün qızlar əlaçıdır, ç) bütün əlaçılar qızlardır, d) bütün qızlar və yalnız qızlar 

əlaçılardır. 16. a)    b)  c)  ç) ]> 17. ,  , 2 ,  . 18. 

>> ,, , . 19. 3. 20. 2. 22. 1  ton. 23. a) 4  m; b) 5 > m. 24. . 25. . 

1.3   1. a) +18°; b) -4°; c) +16°; ç) -8°. 2.-8sm. 3. a)+10000; b)-300; c)+50; ç)-80; d) +1900; 
e)-850; ə)-3; f)+2. 4.–2210m, +5090m. 5.a)+23°; b) -2°; c)+35°;  ç) -9°. 6. a)+8848 m; b)-

11022m; c)-5120m; ç)+5640m. 7. a)+20;-35; b)-15. 8. b) xeyr. 11. 5  lari. 12. 336 lari. 13. 
37,5m. 14. 5,5 lari. 17. 69km/saat. 18. a) 256km; b) 2saat 37dəq. 19. kifayətdir. 

1.4   9. a) A; b) E. 10. a) -7; b) 3. 11. a) 4; b)-3; c) 3,5; ç)1,5. 12. a) 0; b) -6; c) 6. 13. a) 4, b)-8, 

c) 4 ; ç) 5 . 14.  1  litrlik, 4 lariyə. 16. a) 65; b) ; c) 81; ç) 3; d)1,5; e) 1. 
1.5   3. –a=8;-32. 5. a)10; b)22.12. a)18; b)9; c)18; ç)0. 13. a)-3, -2, -1,0; b)-7,-6; c) -2,-1; 

 ç) 1,2,3,4,5. 14. -6 və -5, 6 və 7, 0 və 1, -1 və 0, 0 və 1, 69 və 70. 19. -100,-8,-5, 2,6,50. 
20.61,12,10,-10,-15,-38,-45. 21.b).22.a) çoxdur, b) çoxdur, c) azdır; 23.a). 24. c). 25. c). 
26. ç) və d). 28.13 və -3. 29. 0 və 2. 32. a) 1,01; b) 3,65; c) 0,25. 34. 5,033km. 

1.6   1. a) 23; b) 68; c) 12,58; ç) >]>> 2. a) |104|>|-61|; b)  c) ; ç) 

-|1200|<|-6|. 3. a)38; b)729; c)9; ç)78. 4. a) |5|+|12|=|5+12|; b) |-16+0|> -16+0; 5.a) -9,9 

və 9,9; b)-0,1 və 0,1; c)-12 və 12. 6. ç). 7. a)-25,-34,-42,-84; b) 0, +6, -12, 21, -52. 8. a) 

-514, -104, -64, -20, -2; b) -102, +94, 85, -63, 0. 9. a) a=±9; b) a=0; c) a=0. 10. a) a=±6; b) 

mümkün deyil. 11. a), b), c) |a|>|c|, ç) |b|>|a|. 13. a) 5; b) 9; c) 6. 15. -5. 16. -12 və 2. 17. a) 

a≤0, b) a=0. 18. a) xeyr, b) bəli; 19. a) III; b) I; c) IV; ç) II. 20. 15,45t. 21. 2kq. 22. 7,5 dəq. 

23. 10,8kq. 24. 52,5q.

1.7   1. a) və c) müsbətdir; b) və d) mənfidir 2. a) 50 + 3000; b) 0 + (-3000); c) -50 + (-4000). 

3. a) çoxdur; b) azdır. 6. a) +6; b) +4; c) -6; ç) -4; d) -5; e) -7; ə) 4; f)+10; g)-12. 9. a) -55; 

b)-243; c)3110500. 10. a)-123; b) 123; c)123. 11. a) -45; b) 36; c) -0,7. 17. 200-yə. 18. 0-a. 

19. a) 6; b) 8. 21. 0. 22. 7. 23. 2. 24. a) 700, 0, - 50; b) 650 lari. 25. a) 130; b) 130; c) 80; 

ç) 130. 26. (t-7)°. 28. 36 dəqiqəyə. 29. 1180.  

.>
>

>
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1.8   2. a) ; b) . 4. a) 6 vahid azalacaq; b) 3 vahid artacaq; c) 8 vahid artacaq; ç)10 

vahid azalacaq. 5. a) 8; b) 2; c) 12. 9. a) fərq çoxdur; b) azalan çoxdur. 10. a) 32-6°-ilə; 

b)+11°-ilə; c)+5°-ilə. 11. a)-7-8<12-24; b)25-25<2-(-6); c)32-25> 0-14; ç)-3-18>-45+(-5). 
13. a) 2; b) 11; c) 0,5; ç) 4,7. 14. a) x=-12; b) x=-13; c) x=1; ç) x=1,1. 15. a), b), ç) bəli; c) 
xeyr. 18. a) 0; b) 801. 19. B(-1,2), B(3,6); 20. 9 dəfə. 21. a) koordinatlar 3-qədər azalır; b) 
1,5-dən sağda bütün nöqtələr belədir; c) 1,5. 24. a) 64,2 lari; b) 59,92 lari. 25.11 lari. 26. 
a) 61,2 km-ə; b) 91,8 km-ə; c) 6,8 km-ə. 27. 1,8 km. 28. a) 4,9sm; b) 1,5sm2. 29. 0,69 kq. 
30. 0,4 kq arpa və 9,1 kq ot. 

1.9   1. a), ç), d) mənfidir; b), c), e) müsbətdir. 2. a)-da və b)-də mənfidir; c)-də müsbətdir. 5. a) 
x=-10, x=-49, x=-18; b) x=-3,6, x=5, x=-1,61; c) x=-2 x= 26,5, x=2,5; ç) x 1 9 = , x=-0,08, 

x =2. 8. a) -42,6; b) -27,36; c) ; ç) 115,1; d) 5,04 ; e) -0,4; ə) 115,1; f)-36,72; g) -1,4. 

10. a) +7 sm-lə; b) -15 sm-lə. 11. a) 36 mm-lə artacaq; b) 45 mm-lə enəcək. 12. -8°-lə. 14. 

a) 2; b) 2,5. 16. a) -15sm; b) -21sm. 17. a) ; b) > ; c) x=-2,9; ç) x=52,5. 18. a) 

azalan; b) çıxılan. 19. a) azalan; b) çıxılan. 20. bərabərdir. 22. 12,9km. 23. 2 km. 24. 25,2 
km. 25. 192,5 km. 

1.10   1. a) 3,3; b) 0,25; c) 0; ç) 2;  d) -5; e) 10; ə) 10,5; f),  g),  ğ), h),  ı),  i) 0;  x) -1. 2. a) 

; b) 6; c)1; ç) 37,1; d) 60; e) ; ə)  ; f) 1 >; g) 2; ğ)15; h)0; x) 10; ı) 0,1; i)-1; j)0, k) 

0. 3 . 2·0,6+3·1,4=5,4. 4. >2,5: 1 . 5. 2 . 8. a) 354051; b) 

354951. 9. 15·29=435; 11. a) 0,34; b) 2,13; c) 0,61; ç) 19,1. 12. -3,5; -0,7; 0,21; 1,01. 13. 

a) 0,25<1,44; b) 4,41<9; c) 16<25. Cəhd et, görək! a) 7; b) 5. 

1.11   1. a) 10,65; b) 9,048; c)17,37; ç)0,0126; d)30,74; e)984; ə)0,583; f)14,3; g) 552; ğ) 23,4. 
2. a)146; b)57,242; c)113,75; ç)33,432; d) 3,24642857; e) 0,298913; ə) 0,015; f) 0,17. 
3. a) 26; b) 4,05; c) 15,5; ç) 107,712; d) 28,25. 4. 10,1çıxsın. 5.a) 10-a vursun; b) 10-a 
bölsün. 6. 100,08-çıxmaqla. 7. Əvvəlcə vurma yerinə yetirilməlidir. 8. a) 0,5-3,2·1,5; b) 
3,5-(7+2,4)·4. 9. a) səhvdir; b), c), ç) doğrudur. 11. 4104. 12. 12-nin. 13. istənilən n üçün. 
Cəhd et, görək! 3 düz xətt bir tərəfə, 4 düz xətt o biri tərəfə paralel çəkək. 

I fəslin təkrarı 
1  1. ]>>. 2. ç). 15. 16=4·4=(-4)·(-4). 16. a) 

müsbətdir, b), c) mənfidir. 18. a) 46; b) n(A)=18, n(B)=10, n(A∩B)=2, n( )=26. 20. 
cəm15-ə, hasil 0-a. 22. a) 0,1-hissəsi; b) 0,75-hissəsi. 

Fəsil 2
2.1   4. 27. 9. c). 13. 1, 4 və ya 6 düz xətt. 14. 10, xeyr. 15. 7. 17. a) 110mm; b) 23mm; c) 40mm; 

ç) 1125mm. 18. a) 13sm; b) 37sm; c) 23sm; ç) 35275sm. 19. a)14sm; b) 4m; c) 0,9m; ç) 
bərabərdir. 20. a) və c) xeyr; b) bəli. 21.{3;4;6},{3,10,11},{4,10,11}, {6,10,11}. 

2.2   7. 12sm, 9sm. 8. 3,6sm. 9. 9sm. 10. 1sm. 11. 1sm. 12. 2,2sm. 13. 0,59m. 14. a) və c) xeyr; 
b) bəli. 15. a) bəli; b) xeyr; c) xeyr. 16. a) bəli; b) və c) xeyr. 17. a) xeyr; b) və c) bəli. 20. 
a), b) və c) xeyr; ç) bəli. 21. 2m. 22. 180°. 23. 70°. 26. a)180°; b) 90°; c) 30°.  Ola bilərmi?  

>

>
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a) və b) mümkün deyil; c) mümkündür.
2.3   1. a) 25°; b)20°; c)18°. 2. 80° və ya 24°. 3. 60° və ya 120°. 4. 70° 5. a) 80°; b) 90°;  c) 110°; 

ç) 135°; d) 60°. 6. 80°, 100°. 7. 60°. 8. 90°. 9. 150°. 10. 180°, 30°, 360°. 11.  30° , 15°, 
0,5°. 12. 10 dəq. 13. 1saat; 14. a), b), ç), d) xeyr; c) və e) bəli. 15. a) xeyr; b) və c) bəli; 16. 
68°,112°,68°. 17. 90°; 18. a) 75°; b) 60°. 19. 90°. 20. 135°;22,5°. 21. a) 30°;b) 60°;c) 165°. 

22. 60sm2; 24. a) 16; b) 6,7; c) ; ç) 0; d) 0; e) 0.
2.4   1. xeyr. 3. 2,4sm. 4. 4,5sm. 5. 142°,106°,112°. 6. 50°. 8. 5sm. 11. a) 3; b) 4. 12. a) 5; b) 6. 

13. 20dm. 15. 1,25sm. 16. olmaz. 17. n-3. 19. xeyr. 20. xeyr. 
2.5   1. 12,8sm. 2. 4sm. 3. 60°. 4. 45°. 5. 114°. 6. C nöqtəsində. 9. 56dm. 11. 6sm. 12. 5°. 14. a) 

60°; b) 150°; c) 45°. 
2.6   8. 9sm. 9. 7,2dm. 
2.7   5. 37°,143°; 6.65°,65°. 7. 125°,55°. 8. olmaz. 9. 130°,50°. 10. ∠A=135o, ∠B=127°, 

∠C=53°, ∠D=45°. 11. 76°,67°. 12. xeyr. 
2.8   4. 40°. 5. a) 30°,60°,90°; b) 36°,54°,90°. 6. 20°,70°,90°. 7. 135°. 8. a) 55°; b) 55°. 9. 

45°,45°. 10. 100°,115°,145°. 13. 45°,135°. 14. 40°,50°. 15. 20°. 16. a) 70°; b) 15°; c) 
°

. 17. 50°. 19. 10°; 20. c). 21. ANB. 22.ikinci. 
2.9   1. xeyr. 3. olar. 4. 50°. 12. 19sm və ya 20sm. 13. 19m. 14. 12sm və ya 8sm. 15. 11sm və 

ya 15sm. 16. 3sm. 19. 36°,72°,72°. 20. 50°,50°,80°; 21. 65°,65°,50° . 22. 30°,60°. 23. 
90°,135°,135°. 25. 45°. 26. a) 60°, 60°, 60°; b) 140°,20°,20°; c) 90°,45°,45°. 27. 2. 28. 32°. 

29. a) 50°; b) 120°; c) 10sm; ç) olmaz. 30. 72°,72°,36°. 31. , , ]>. 35. 320. 36. 
Xeyr. 37. 1440 lari. 

2.10   6. 3sm. 7. 45°. 8. 9dm. 9. 8sm. 10. 12sm, 45o, 90o. 11. 12sm. 12. 11sm. 13. 56o. 14. 44sm. 
15. 2sm, 5sm, 5sm; 3sm, 4sm, 5sm; 4sm, 4sm, 4sm. 18. 60km.

2.11   1. a), b), c) heç bir şərt kifayət deyil. 2. AB =10sm. 4. ∠E=410 və ya ∠F=920. 5. ∆ABD = 
∆CBM, ∆ABM =∆ CBD. 7. 40sm2. 8. 10sm, 12sm. 10. a) xeyr; b) bəli. 

2.12   4. 130°. 6. 37°. 7. 85°. 9. 156°. 
2.13   8. 21dm. 11. 1sm-lə. 12. 5sm. 13. 7sm. 16. 24sm. 19. 4sm. 22. 90sm. 23. b). 25. 47°. 26. 

12dm. Cəhd et görək! 1:2. 
2.14   2. a) xeyr; b) bəli. 3. a) bəli; b) xeyr. 10. ç). 11. 30°. 12. 156. 
2.15   1. 9dm. 2. 3sm. 3. 9sm, 29sm. 4. 1sm,19sm. 5. 90°. 6.75°; 7. 100°; 8. 5sm. 9. 20sm. 10. 60°. 

11. 120o. 12.14sm, 10sm. 13. 20°. 14. 30°. 16. 15,8sm. 20. 3sm. Cəhd et, görək! 1. 90°; 2. 
40 gün; 3. xeyr. 

2.16   3. var. 4. hipotenuzun orta nöqtəsində. 8. daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. 12. 36km/
saat. 13. 2 saatda.

II fəslin təkrarı
  1. 5sm, 1sm. 2. 36sm, olmaz. 3. 85°. 4. 60°. 5. 8sm. 6. 35° və ya 15° . 8. a) 12sm-lə, b) 

2-dəfə. 9. 3dm-lə. 10. 90°,19°. 11. düzbucaqlı. 13. 45°. 15. 62°. 16. 60°. 17. 2 və 100 
nöqtəsində bəli, 101 nöqtəsində xeyr. 18. 60° və ya 0°. 20. ç) 15 bucaq saniyəsi. 21. a) 5a, 
b) 3b+3.  22. 16sm. 23. 8sm. 24. 30°, 60°, 90°.  25. 54°, 54°, 72°. 26. 28°, 68°. 27.  a) 28°; 
b) 6,5sm. 28. 30°, 60°, 90°. 29. 49sm2. 
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Terminlərin izahlı lüğəti
Absis – Nöqtənin koordinatı, Dekart koordinat 
müstəvisinin birinci oxudur və x ilə işarə olunur. 
(Alman alimi  - Leybnis 1665-ci ildə daxil 
etmişdir).
Açıq bucaq – Tərəflərinin birləşməsi düz xətt 
olan bucaq. Açıq bucaq 180o-yə bərabərdir. 
Alqoritm – Bu və ya digər məqsədə çatmaq üçün 
lazım olan əməllər ardıcıllığı.
Ardıcıllıq – Müəyyən qaydaya əsasən düzülmüş 
eyni bir növ əşyalar, məsələn, fiqurlar, simvollar, 
ədədlər.
Bərabər fiqurlar – Bir-birinə yerləşən fiqurlar.
Bölən – 1. Verilmiş tam ədədin qalıqsız 
bölündüyü natural ədəd; 2. Bölünənin bölündüyü 
bölmə əməlinin komponenti. 
Bölünən - verilən ədədə qalıqsız bölünən ədəd-
lər.
Bucaq – Ortaq başlanğıclı iki şüadan ibarət 
müstəvinin hissəsi.
Cəbrin əsas eynilikləri – Beş eynilik, ədədlərin 
toplanması və vurulması qaydalarını təsvir edir:

1) a+b=b+a; 
2) (a+b)+c=a+(b+c); 
3) ab=ba; 
4) (ab)c=a(bc); 
5) (a+b)c=ac+bc

Cüt ədəd – 2-nin bölünəni olan ədəd.
Çoxbucaqlı – Sadə qapalı sınıq xəttlə məhdud-
laşmış müstəvinin hissəsi. Sınıq xəttin tərəfləri 
çoxbucaqlının tərəfləri, tərəflərin ucları isə çox-
bucaqlının təpələridir. 
Çoxluq - hər hansı obyektlər birliyi.
Dərəcə - Bucağın ölçü vahidi.
Dəyişən – Müxtəlif qiymətlər ala bilən kəmiyyət.
Dəyişəni olan ifadə - Dəyişən və ya dəyişənlərdən 
ibarət olan ifadə.
Dəyişəni olan ifadənin qiyməti – Dəyişənləri 
onları mümkün ədədi qiymətlərlə əvəz etməklə 
alınan ədədi ifadənin qiyməti. 
Diaqonal – Çoxbucaqlının bir tərəfində 
yerləşməyən iki təpəsini birləşdirən düz xətt.
Düstur – Riyazi simvollarla yazılmış dəyişənlər 
arasındakı asılılıq.
Düz bucaq – Açıq bucağın yarısı. 90o bərabər 
olan bucaq.
Düz mütənasib asılılıq – Bir kəmiyyətin bir 

neçə dəfə artması (azalması) ilə o biri kəmiyyətin 
də həmin qədər artması (azalması) asılılığı. Düz 
mütənasib kəmiyyətlərin nisbəti hər zaman sa-
bitdir. Bu nisbətə düz mütənasiblik əmsalı deyilir.
Eynilik – Dəyişənlərin mümkün qiymətlərində 
doğru olan bərabərlik.
Ədədi silsilə - Hər bir həddi ikincidən başlayaraq 
əvvəlki həddindən eyni bir ədədin – silsilənin 
fərqini artırmaqla əmələ gələn ədədi ardıcıllıqdır.
Ədədin sadə vuruqlara ayrılması – Ədədin 
sadə ədədlərin hasili şəklində göstərilməsi.
Ədədin faizlə yazılışı – Verilmiş ədədin 100-ə 
vurulmasından alınan yazılış, hansı ki, “%” ilə 
işarə olunur.
Ədədin modulu – Mənfi ədədə əks olan ədəd, 
müsbət ədədin isə özünə bərabər olan ədəd.
Ədədin onluq yazılışı – Vergül ilə (və ya nöqtə 
ilə) iki – tam və kəsr hissəyə bölünmüş ədədlərin 
sonlu və ya sonsuz ardıcıllığı.
Əks ədəd – Verilən ədəddən yalnız işarəsi ilə 
fərqlənən ədəd.
Əmsal – Dəyişənli ifadədə ədədi vuruq.
Faiz - “%” ilə işarə olunan ədədin yüzdə bir 
hissəsi.
Hesab – ədədlər və onlar üzərində əməlləri öyrə-
nən elmdir.
Həndəsə – əşyaların formalarını, ölçülərini və 
fəzada onların yerləşməsini öyrənən riyaziyyatın 
bir hissəsi (“geo” – yerin, “metriya” ölçülməsi 
deməkdir).
Həndəsi fiqur – Həndəsi xüsusiyyətlərə malik 
(forma, ölçü, yerləşmə) olan nöqtələr çoxluğu.
Hipotenuz – Düzbucaqlı üçbucağın düz 
bucağının qarşı tərəfi (termini qədim yunan alimi 
– Evklid b.e.ə.III əsrdə daxil etmişdir).
Hündürlük – (üçbucağın) - Üçbucağın hər han  -
sı təpə nöqtəsindən qarşı tərəfinə və ya bu tərəfi 
özündə saxlayan düz xəttə çəkilmiş perpen di kul-
yarın uzunluğudur.
Xarici bucaq – Çoxbucaqlının bucağına qonşu 
bucaq.
Xətti tənlik – Məchulun yalnız birinci dərəcə-
sindən ibarət olan tənlik.
İki nöqtə arasında məsafə - İki nöqtəni 
birləşdirən düz xətt.
İsbat etmək – Teoremin doğruluğunu təyin 
etmək üçün aparılmış müzakirə.
İslah etmək – İfadədə eyni kəmiyyətlərin və əks 

>
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işarəsi olan hədlərin sıfırlaşdırılması.
İti bucaq – Düz bucaqdan (90o-dən kiçik) kiçik 
bucaq.
Kalkulyator – Hesablama cihazı.
Katet – Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucağı 
əmələ gətirən tərəf, yəni düzbucaqlı üçbucaqda 
iti bucağın qarşısındakı tərəf.
Koordinatlar - Ədəd oxunda və koordinat 
müstəvisində nöqtənin yerini müəyyən edən 
ədədlər.
Kor bucaq – 90o-dən böyük, 180o-dən kiçik olan 
bucaq.
Kök (qüvvətin) – qüvvətə yüksəldilmiş ədəd.
Kub – 6 üzü, 12 tili və 8 təpəsi olan düzgün 
çoxüzlü.
Kvadrat – Bərabər tərəfləri və bərabər bucaqları 
olan dördbucaqlı.
Qabarıq fiqur – Hər iki nöqtəsi ilə birlikdə 
onları birləşdirən parçalardan ibarət fiqur.
Qarşılıqlı bucaqlar – Tərəfləri tamamlayıcı 
şüalardan ibarət ortaq təpəsi olan bucaqlar cütü.
Qonşu bucaqlar – Bir tərəfi ortaq, qalan iki 
tərəfi düz xətt əmələ gətirən bucaqlar. Qonşu 
bucaqların cəmi 180o-yə bərabərdir.
Qrafik – Dəyişənlər arasındakı asılılığı ifadə 
edən koordinat müstəvisi üzərində verilmiş 
çoxluq.
Median – Üçbucağın təpəsini onun qarşı tərəfinin 
orta nöqtəsi ilə birləşdirən düz xətt.
Miqyas – Obyektin təsvirində həqiqi ölçünün 
nə qədər böyüməsini və ya kiçilməsini göstərən 
nisbət.
Minus – 1.Riyazi əməl – çıxma əməlini qeyd 
edən işarə (üfüqi xətt “-“). 2. Mənfi ədədi qeyd 
edən işarə.
Mümkün qiymət – ifadədə iştirak edən dəyişənin 
ala biləcəyi ədədi qiymət.
Mürəkkəb ədəd – İkidən çox böləni olan natural 
ədəd.
Müstəvi fiquru – Müstəvinin hissəsini təşkil 
edən fiqur.
Oxşar hədlər – Yalnız ədədi vuruqları (əmsalları) 
ilə fərqlənən dəyişənli ifadənin toplananları.
Ordinat – Koordinat müstəvisi üzərində yerləşən 
nöqtənin ikinci koordinatı; Dekart koor dinat 
müstəvisinin ikinci koordinatı, y ilə işarə olunur.
Orta perpendikulyar – Par,anın orta nöqtəsindən 
perpendikulyar qaldırılmış düz xətt.

Oturacaq (perpendikulyarın) – perpendikulyarın 
düz xətt üzərində oturan hissəsi.
Paralel düz xətlər – Bir müstəvidə yerləşən 
kəsişməyən düz xətlər.
Paralel köçürmə - Verilmiş fiqurun hər bir 
nöqtəsinin eyni bir istiqamətlə, eyni bir məsafə 
ilə yerdəyişməsi. Paralel köçürmə ilə alınmış 
fiqur verilmiş fiqura bərabərdir.
Parça – İki nöqtə arasında yerləşən düz xəttin 
hissəsi.
Parçanın uzunluğu – Verilmiş parçada uzunluq 
vahidinin neçə dəfə yerləşdiyini göstərən ədəd.
Perimetr – Çoxbucaqlının bütün tərəflərinin 
uzunluqları cəmi.
Perpendikulyar – Verilmiş düz xətlə düz bucaq 
əmələ gətirən düz xətt, şüa və ya parça.
Perpendikulyar düz xətlər – Aralarındakı bucaq 
90o-yə bərabər olan düz xətlər.
Planimetriya – Həndəsənin müstəvi fiqurlarını 
öyrənən hissəsi.
Plyus – 1. Toplama əməlini qeyd edən işarə; 2. 
Müsbət ədədi qeyd edən işarə.
Radius – Çevrənin nöqtəsini mərkəzi ilə 
birləşdirən düz xətt.
Sabit ardıcıllıq – bütün üzvləri bərabər olan 
ardıcıllıq.
Sadə ədədlər – Yalnız iki böləni olan natural 
ədədlər
Stereometriya – Fəza fiqurlarını öyrənən 
həndəsənin hissəsi.
Teorem – Doğruluğu müzakirə ilə isbat olunan 
riyazi cümlə.
Tək ədəd – 2-yə qalıqsız bölünməyən natural 
ədəd.
Tənbölən – Bucağın təpəsindən çıxan və onu 
yarıya bölən şüadır. 
Tənbölən (üçbucağın) – Bucağın təpəsindən 
qarşı tərəfi kəsən üçbucağın bucaqlarından 
birinin tənböləninin parçası.
Tənlik – Məchul həddən ibarət bərabərlik.
Tənliyin həlli – Tənliyi doğru ədədi bərabərliyə 
çevirən məchul həddin qiymətlər çoxluğu.
Transportir – Bucaq ölçən cihaz.
Vətər – Çevrənin iki nöqtəsini birləşdirən parça.
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Riyazi terminlərin axtarışı

         A
Abak – 59
Absis – 123
Alqoritm – 121
Alt çoxluq – 10
Ardıcıllıq – 103

           B
Bərabər çoxluqlar – 10
Bərabəryanlı üçbucaq – 103
Birhədli – 57
Birhədlinin əmsalı – 58
Birhədlinin qüvvəti – 196
Boş çoxluq – 10

              Ç
Çoxbucaqlı – 84
Çoxhədli - 58
Çoxhədlinin qüvvəti – 198
Çoxluğun elementi – 9
Çoxluq – 9
Çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi – 16

                D
Dəyişəni olan ifadə - 39
Dövri ardıcıllıq – 104
Düz mütənasib asılılıq – 136
Düzgün çoxbucaqlı – 85

            E
Eynilik – 43

           Ə
Ədədi düz xətt – 23
Ədədi silsilə - 108
Ədədin modulu – 33
Ədədlərin bölünməsi – 48
Ədədlərin çıxılması – 42
Ədədlərin toplanması – 36
Ədədlərin vurulması – 47
Əks ədədlər - 28

          F
Faiz – 11
Fəza fiquru – 70

          H
Hipotenuz - 100

          X
Xarici bucaq – 85

Xətti tənlik – 94

          K
Kalkulyator – 56
Katet – 100
Koordinatlar – 123

           Q
Qabarıq çoxbucaqlı – 84
Qarşılıqlı bucaq - 80
Qonşu bucaq– 80
Qrafik – 130
Qüvvət – 186

          M
Median – 88
Mənfi ədədlər – 21
Moda – 27
Müxtəsər vurma düsturları – 73, 77
Mümkün qiymət – 39
Müsbət ədəd – 21
Müstəvi fiquru – 70
Mütənasiblik əmsalı – 136

             O
Oxşar hədlər – 58
Ordinat – 261
Orta perpendikulyar – 92

               P
Paralel düz xətlər – 70

             S
Sabit ardıcıllıq – 241
Səpilmə diapazonu – 27

              T
Tam ədədlər – 28
Tənbölən (üçbucağın) – 88
Tənlik – 90
Tənliyin həlli – 90
Toxunan – 126

              Ü
Üçbucağın hündürlüyü – 88
Üçbucaq bərabərsizliyi – 76

            V
Ven diaqramı – 10
Vətər – 126ir.

Qeyd: Qırmızı rənglə axtardığınız dərsliyin I hissəsində, qara rənglə isə - II hissəsində verimişdir.
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