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“Deyilənə görə bir dəfə Ptolomey Evkliddən soruşur ki, həndəsədə onun 
“Başlanğıclar” - indikindən daha qısa yol varmı, buna o, belə cavab 

verir: həndəsədə şahlar üçün ayrıca yol yoxdur”.   
 

Prokl 
 

GİRİŞ 
 
Bu vəsait şagirdlər, müəllimlər, riyaziyyatdan dərnək rəhbər-

ləri, abituriyentlər, pedaqoji universitetin tələbələri, magistrlər və 
həndəsədən məsələ həllinə maraq göstərən hər kəs üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Qarşıya qoyulan əsas məqsəd müəllifin 2008-ci ildə 
nəşr olunmuş “Planimetriyanın məsələ vasitəsilə təkrarı” kitabını 
genişləndirmək və tamamlamaqdan ibarətdir. Buraya o, qədər də 
standart olmayan, mövcud dərslik və vəsaitlərə daxil olmayan 
şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafına kömək edən, 
həndəsədən hesablama, isbat və qurma məsələləri daxil edilmiş-
dir. Belə məsələlər vasitəsilə planimetriya və stereometriya kurs-
larını təkrar edib sistemləşdirməyi nəzərdə tuturuq. Kitabda 
həlləri ilə verilən məsələlərdən ölkəmizdə və xüsusən xarici ali 
məktəblərə qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar istifadə edə bilər. 
Bunu özünü yoxlamada, habelə unudulanları bərpa etməkdə mü-
hüm vasitə hesab edirik. Lakin oxucular özünü sınamaq məq-
sədilə təqdim olunan məsələləri müstəqil həll etməyə çalışmalı, 
yalnız bundan sonra göstərilən həll və cavablara müraciət etmək 
yaxşı olardı. Beləliklə, gənclər həndəsə məsələlərini burada 
göstərilənlərdən fərqli, özlərinə məxsus, bəzən də daha səmərəli 
üsullarla da həll edə bilərlər. Bu vəsaitlə yanaşı, onun sonunda 
göstərilmiş ədəbiyyatdan da istifadə etməklə həndəsədən hesab-
lama, isbat və qurma məsələlərinin həllində müəyyən vərdiş və 
bacarığa nail olmaq mümkündür. Həmin məqsədə nail olmaqda 
şagirdlərə kömək üçün istifadə etmədiyimiz müvafiq vəsaitləri də 
bu siyahıya daxil etmişik. 

Onu da bilmək lazımdır ki, məzunlar bu vəsaitdən istifadə 
etməklə buraxılış, həmçinin test üsulu ilə orta ixtisas və ali 
məktəblərə qəbul imtahanlarına hazırlıq prosesində həndəsəni 
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yenidən öyrənə, habelə bu baərədə özlərini yoxlaya bilərlər. Son 
illərdə bəzi xarici ölkələrin ali məktəblərində qəbul imtahanları 
zamanı həndəsədən təklif edilmiş bir sıra məsələlər də bu vəsaitə 
daxil edilmişdir. Apardığımız araşdırmalar göstərdi ki, bu məq-
sədlə abituriyentlərə əsasən hesablama məsələləri təklif olunur, 
isbat və qurma məsələlərindən isə daha çox olimpiadalarda 
istifadə olunur. Tədris prosesində də belə birtərəfli yanaşma var-
dır. Bu da həndəsənin lazımı səviyyədə mənimsənilməməsi sə-
bəblərindən biridir. 

Bu boşluğu, qismən də olsa, doldurmaq üçün kitabda hər üç 
növə aid (hesablama, isbat və qurma) 500-ə yaxın həndəsə məsə-
lələri təhlil edilir ki, bunlardan ayrı-ayrı mövzuları və bütövlükdə 
kursun təkrarı üçün istifadəni faydalı hesab edirik. Məsələlər orta 
məktəbin həndəsə kursunu demək olar ki, əhatə edir. 

Kitabdakı məlumat xarakterli faktlara şüurlu yanaşdığınız və 
təqdim etdiyimiz məsələləri müstəqil həll edə bildiyiniz halda hər 
hansı şəraitdə həndəsəyə aid məsələlər həllində müvəffəqiyyət 
qazanacağınıza əvvəlcədən təminat vermək olar. 

Təlim prosesində ümumiləşdirmə şagirdlərin riyazi mədəniy-
yətinin yüksəldilməsində sistematik məntiqi əməliyyatdır. Vəsait-
də verilən məsələlərin əksəriyyəti həmin təfəkkür əməliyyatından 
düzgün istifadə etmək və bununla da həndəsəni daha da dərindən 
öyrənmək üçün olduqca faydalıdır. 

Oxuculara təqdim edilən bu kitab müəllifin uzun illər ərzində 
apardığı axtarışların nəticəsidir. Burada, görkəmli riyaziyyatçı-
ların dili ilə həndəsəni öyrənməyin əhəmiyyəti, ayrı-ayrı məsə-
lələr üzərində düşüncə xüsusiyyətləri, unudulmuş biliklərin bər-
pası, yenidən öyrənmək üçün məsələlər vasitəsi ilə təkrarın təşkili 
və aparılması göstərilir, həndəsə məsələlərinin həlli yolları, bu-
nunla əlaqədar şagirdlərin ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə 
qabiliyyətlərinin inkişafı nümunələri araşdırılır. 

Öz faydalı qeydləri və təklifləri ilə şagirdlərin həmin həndəsi 
qabiliyyətlərinin yüksəldilməsində faydalı ola biləcək, bu kitabın 
daha da təkmilləşməsinə kömək edəcək, xeyirxah oxuculara qa-
baqcadan minnətdarlığımızı bildiririk. 
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Hazırki proqrama görə həndəsənin hər kii bölməsi I-VI 
siniflərdə propedevtik, VII-IX siniflərdə planimetriya sistematik, 
stereometriya propedevtik, X-XI siniflərdə isə stereometriya 
sistematik öyrənilir. 

Təlimin göstərilən mərhələlərində həndəsənin lazımi səviy-
yədə öyrənilməsinə nail olmaq üçün aşağıdakı cəhətlərə diqqəti 
artırmaq məqsədəuyğundur. 

1) Məktəbə qədər yaşda və ibtidai siniflərdə hansı həndəsi 
materiallardan istifadə etməklə uşaqların düşüncələrinin inkişaf 
etdirilməsinə daha çox əhəmiyyət verilməlidir?Bu məqsədlə ailə-
də və bağçada uşaqlarla lazımi hazırlıq işləri aparmaq olduqca 
faydalıdır. Şagirdlərdə ümumiləşdirici təfəkkürün düzgün inkişaf 
etdirilməsi, onların məktəbəqədərki hazırlığından, əyani həndəsə 
ilə I-VI siniflərdə necə tanış olmalarından xeyli asılıdır. 

2) V-VI siniflərdə həndəsə materialının öyrənilməsinin meto-
dik sistemini müasir tələblər səviyyəsində qurmaq lazımdır. 

Apardığımız araşdırmalar göstərdi ki, V-VI siniflər üçün 
vahid riyaziyyat kursu yaratmaq cəhdləri müvəffəqiyyətlə başa 
çatmamışdır. Bu ilk növbədə kursun həndəsə hissəsinin, həm də 
həndəsi və ədədi materialın birləşməsinin məzmunlarına aiddir. 
Bir çox belə kurslar yaradılmışdır. Lakin burada, birincisi həndəsi 
material azdır, onlar əsasən gələcək sistematik biliklərin propo-
devtikasına yönəlmişdir. Ikincisi, ibtidai siniflərdə olduğu kimi 
bu iki ildə öyrənilənləri, ifadə olunanları heç olmasa təsəvvürlər 
səviyyəsində başa düşmək çətindir. Bu o deməkdir ki, sonrakı 
sinifdə hər şeyi təzədən başlamaq lazımdır. Əsas problem ondan 
ibarətdir ki, bu yaş üçün V-VI sinif şagirdlərinə xas olan böyük 
fəallıq və imkanauyğun xüsusi həndəsə kursu yaratmaq lazımdır. 
Bu məzmunda da kitablar vardır, lakin həmin problem üzərində 
işi davam etdirmək lazımdır. 

Son illərdə bəzi xarici ölkələrdə (o cümlədən Rusiyada) V-VI 
siniflərin riyaziyyat kursunu hesab, cəbr və həndəsənin element-
ləri üzrə ayrı-ayrı dərslik şəklində ayırmaq fikri yaranmış və 
qismən həyata keçirilmişdir. Lakin ibtidai və V-VI siniflər üçün 
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vahid riyaziyyat dərsliklərinin yüksək səviyyədə hazırlanması 
daha məqsədəuyğundur. 

3) Son 100 ildə VII-XI siniflərdə həndəsənin sistematik 
kursundan çoxlu sayda dərsliklər yazılmışdır. Lakin onların ha-
mısı bir-birinə, Evklidin “Başlanğıcları” kitabına oxşayır. Tərif-
lərin, aksiomların, teoremlərin ifadəsi, mövzuların ardıcıllığı, 
tədrisin şərhi texnologiyası dəyişsə də hər şey “Başlanğıclar” 
səviyyəsində qalmışdır. XX əsrin ikinci yarısında məktəb kursuna 
koordinatlar, vektorlar, həndəsi çevirmələr kimi mövzular daxil 
edilmişdir, onlar isə faktik olaraq dərindən öyrənmə səviyyəsində 
olmaqla kütləvi məktəb səviyyəsinə uyğun işlənməməmişdir. 
Məktəblərimizdə uzun müddət A.P.Kiselyovun, sonralar isə A.N.Kol-
moqorovun, Z.A.Skopetsin, A.D. Aleksandrovun, A.V.Poqorelovun 
həndəsə dərsliklərindən istifadə olunmuşdur. Hazırda isə Respub-
likamızda hazırlanmış kitablar işlənilir. Dərslikləri daima təkmil-
ləşdirmək lazımdır.  

4) Hazırda riyaziyyatı dərindən öyrənən məktəblər və siniflər 
mövcuddur. Həndəsənin dərinləşdirilmiş kursuna şagirdlərin 
ümumiləşdirmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək ilə əlaqədar mate-
rial daxil ola bilər. Həndəsəyə daxil edilən belə materialın məz-
munu və öyrənilməsi metodikası necə olmalıdır? Qoyulan suala 
cavab vermək üçün hər hansı ümumi mühakimədən başlamaq 
lazımdır. Bu məqsədlə şagirdlərə fərdi yanaşmaq məqsədəuy-
ğundur. Eyni bir material bəzi şagirdlər üçün asan, bəzilərinə 
görə isə çətindir. Dərslikdə hər iki qrupa daxil ola bilən şagirdlər 
nəzərə alınmalıdır. Həndəsə dərsliyində hər bir şagirdin qavrama 
qabiliyyətinə uyğun olan nəzəri və praktik material olmalıdır. 

5) Həndəsənin tədrisində ciddi məntiqlə, aksiomatik qurma 
ilə intuisiyanın, şagirdlərin həyat təcrübəsinin münasibəti didak-
tik prinsiplərə əsaslanaraq müəyyənləşdirilməlidir. Əsas diqqət 
fiqurların xassələrinin mənimsənilməsi, bunların məsələlər həl-
linə və praktikaya tətbiqləri əsasında şagirdlərdə məntiqi təfək-
kürün o, cümlədən ümumiləşdirmə qabiliyyətinin, idrak prose-
sinin inkişafına verilməlidir. 
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6) Məlumdur ki, VII-IX siniflərdə planimetriya, son iki 
sinifdə isə stereometriya öyrənilir. Bu ənənə də Evkliddən 
başlamış, indi də davam edir. Həndəsənin belə tədrisi real həyatı 
hadisələrə uyğundurmu? 

Bu sualın böyük tarixi vardır, ona verilən bir çox cavablar 
tam aydın deyil. 

Hər şeydən əvvəl bilmək lazımdır ki, bizi müstəvi obyektləri 
deyil, üçölçülü fəza əhatə edir. Yaşadığımız aləm üç ölçülüdür, 
bütün məktəb fənləri fəza obyektlərini və proseslərini öyrənir. 
Deməli, həndəsənin planimetriya və stereometriya olmaqla iki 
hissəyə bölünməsi həyati deyil. Məlumdur ki, bunu Evklid 
özünün “Başlanğıcları”nda  belə etmişdir. Lakin tarixən isbat 
olunmuşdur ki, Evklid həmin kitabı həndəsəni yeni öyrənməyə 
başlayanlar üçün dərslik deyil, artıq bu haqda müəyyən biliyi olan 
insanlara ünvanlamışdır. 

Əvvəl fəza fiqurlarının, sonra isə müstəvi fiqurlarının xas-
sələrini öyrənmək, habelə həndəsəni fuzionizm ideyası (fəza və 
müstəvi fiqurların xassələrini qarşılıqlı əlaqədə öyrənmək) əsa-
sında qurmaq fikirləri də vardır. 

Hazırda bir çox ölkələrdə (o cümlədən Rusiyada) həndəsə 
dərsliyi üçüncü yanaşma əsasında qurulmuşdur. Şagirdlərin ümu-
miləşdirmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək baxımından belə yanaş-
manı müvafiq hesab edirik. 

7) Həndəsənin mövcud öyrənmə sistemi şagirdlərin idrak 
fəaliyyətinin bütün mərhələlərinin (qavrayış, diqqət, hafizə, 
təfəkkür və nitq, təxəyyül və yaradıcılıq), xüsusən təfəkkür 
əməliyyatları və formalarının inkişaf etdirilərək qaydaya salın-
masında mühüm vasitə olmalıdır. 

8) Həndəsə dərslərində riyaziyyatın tədrisi sahəsində əldə 
olunmuş müsbət naliyyətlərə və təcrübəyə əsaslanaraq, səmərəli 
olaraq irəliyə baxmaqla çətinliklər üzərində düşünməyi, analitik-
sintetik yolla mühakimə və isbatlar aparma qabiliyyətini şagird-
lərdə inkişaf etdirməyi əsas vəzifə hesab edirik. Bu isə ilk növ-
bədə dərsliklər və hazırlıqlı müəllimlər vasitəsilə reallaşa bilər. 
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Bütün yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, müasir informasiyalı 
cəmiyyətdə, İKT-nin bütün didaktik imkanlarını müəyyənləş-
dirmək və onlardan geniş istifadə etmək lazımdır. 

Dərs vəsaitində təhlil olunan hesablama isbat və qurma 
məsələləri deyilənlər baxımından faydalıdır.  
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“Riyaziyyat-əlbəttə insan onunla təbiəti və özünü 
idarə edir” 

 
A.N.Kolmoqorov 

 
 
 

I. Planimetriya 
1. Hesablama məsələləri 

 
1. ABC üçbucağında medianlar AM=15sm və CL=12 sm, bir 

tərəf isə BC=2 105  sm-dir. BP medianını tapın. 
2. Bərabəryanlı trapesiyanın diaqonalı onu sahələri 6 sm2 və 

14 sm2 olan iki üçbucağa ayırır. Trapesiyanın yan tərəfi 4 sm 
olarsa, onun hündürlüyünü tapın. 

3. Bərabəryanlı üçbucaqda yan tərəf 15 sm, oturacaq isə 24 
sm-dir. Bu üçbucağın medianlarının və hündürlüklərinin kəsişmə 
nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. 

4. C düz bucaq tənböləni hipotenuzu 15 sm və 20 sm 
hissələrə bölür. Bölgü nöqtəsindən C bucağının tərəflərinə qədər 
məsafələri tapın.  

5. Trapesiyanın oturacaqları 6 sm və 18 sm-dir. Diaqonal-
larının kəsişmə nöqtəsindən oturacaqlara paralel düz xət yan 
tərəfləri kəsənə qədər uzadılmışdır. Bu düz xəttin yan tərəflər 
arasında qalan parçasının uzunluğunu tapın. 

6. ABCD trapesiyasında AB və DC parçaları oturacaqlardır. 
AB=30 sm, DC=24 sm, AD=3 sm və ∠ DAB=600 olarsa BCE 
üçbucağının sahəsini tapın. 

7. ABC üçbucağında AB=3m. AB tərəfinə endirilmiş CD 
hündürlüyünün uzunluğu 3 m-dir. AD=BC. AC tərəfinin uzun-
luğunu tapın.  

8. ABC üçbucağında BD hündürlüyü 11,2, AE hündürlüyü 
isə 12-yə bərabərdir, BE:EC=5:9. AC tərəfinin uzunluğunu tapın. 

9. Çevrə daxilinə çəkilmiş qabarıq ABCD dördbucaqlısının 
diaqonalları E nöqtəsində kəsişir. BD diaqonalı ABC bucağının 
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tənböləni, BD, CD parçalarının uzunluqları isə uyğun olaraq 25 
və 15-dir. BE parçasının uzunluğunu tapın. 

10. ABC üçbucağında ∠ MAC=450 olmaqla AM medianı 
çəkilmişdir. AC=3 2 , BC=10 olarsa ABC üçbucağının sahəsini 
tapın. 

11. Bərabəryanlı trapesiyanın yan tərəfi 13 -ə, oturacaqları 
isə 3 və 4-ə bərabərdir. Trapesiyanın diaqonalını tapın. 

12. Yan tərəfləri 10, daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 4 olan 
bərabəryanlı trapesiyanın sahəsini tapın. 

13. Oturacağı AC və oturacaqdakı bucağı 750 olan 
bərabəryanlı üçbucağın xaricinə mərkəzi O nöqtəsində yerləşən 
çevrə çəkilmişdir. BOC üçbucağının sahəsi 16-ya bərabərdir. 
Çevrənin radiusunu tapın.  

14. Radiusu 
3

38  olan çevrənin daxilinə düzgün ABC 

üçbucağı çəkilmişdir. BD vətəri AC tərəfini E nöqtəsində kəsir, 
AE:EC=3:5 olarsa BE parçasının uzunluğunu tapın. 

15. Hipotenuzu AC=20 olan düzbucaqlı ABC üçbucağında 
BM medianı çəkilmişdir. ABM üçbucağının daxilinə çəkilmiş 
çevrə P nöqtəsində BM medianına toxunur. BP:PM=3:2 olarsa 
BC katetini tapın. 

16. Oturacaqları 20 sm və 10 sm, yan tərəfləri 6 sm və 8 sm 
olan trapesiyanın sahəsini tapın.  

17. Tərəfləri cba ,,  və d  olan trapesiyanın sahəsini tapın 
( bd ||  və bd > )  

18. ABCD paraleloqramın diaqonalları O nöqtəsində kəsişir. 
AB= a , BC= b  ( ba > ) və ∠ AOD= α  isə paraleloqramın 
sahəsini tapın. 

19. ABCD paraleloqramının BD diaqonalı onun DH hündür-
lüyü və BC tərəfi ilə 400-li  bucaq əmələ gətirir. Paraleloqramın 
bucaqlarını tapın. 

20. ABC üçbucağında C bucağı iti qalmaqla artırsa, AC və 
BC tərəflərinin uzunluqları isə dəyişməz qalırsa, AB tərəfi necə 
dəyişir? 
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21. Katetlərinin uzunluğu BC= a , AC= b  olan düzbucaqlı 
ABC üçbucağının hipotenuzu üzərində AB düz xətti ilə ayrılmış, 
həmin üçbucağın yerləşmədiyi, yarımmüstəvidə kvadrat 
qurulmuşdur. C düz bucaq təpəsindən kvadratın Q mərkəzinə 
qədər məsafəni tapın. 

22. Bərabəryanlı üçbucağın bərabər olmayan tənbölənləri 
arasındakı bucaq α -dir. Üçbucağın təpəsindən çəkilmiş medianın 
uzunluğu l -ə bərabərdir. Bu üçbucağın tənbölənləri arasındakı 
asılılığı müəyyən edin. 

23. Mərkəzi O nöqtəsində, radiusu R olan çevrədə CD 
diametri və ona paralel AB vətəri verilir. Diametrin və ya onun 
uzantısı üzərində ixtiyari M nöqtəsi götürülmüşdür. AM2+BM2 
cəmi M nöqtəsinin verilmiş vəziyyətində vətərin vəziyyətindən 
asılıdırmı? 

24. Üçbucağın tərəfləri cba ,, -dir. a  tərəfinə və cb,  
tərəflərinin uzantılarına toxunan çevrənin radiusunu hesablayın. 

25. Bərabəryanlı ABC üçbucağınınn, A1, B1 uyğun olaraq 
AC, BC tərəflərinin orta nöqtələri və ∠ ABB1+ ∠ BAA1=600 
olarsa, bucaqlarını tapın. 

26. ABC üçbucağının tənbölənləri O nöqtəsində kəsişir. AO 
düz xətti OBC üçbucağının xaricinə çəkilmiş çevrəni O və M 
nöqtələrində kəsir. BC=2, ∠ A=300

 olarsa, OM parçasının 
uzunluğunu tapın. 

27. AB çevrənin diametridir. Mərkəzi B nöqtəsində olan 
ikinci çevrənin radiusu 2-yə bərabərdir və birinci çevrə ilə C,D 
nöqtələrində kəsişir. İkinci çevrənin CE=3 vətəri birinci çevrəyə 
toxunanın hissəsidir. Birinci çevrənin radiusunu tapın. 

28. ABCD və ECDA trapesiyaları bərabəryanlıdırlar, 
BC||AD, BC>AD və AE || DC, AE>DC. CDE və BDA bucaqları 

cəminin kosinusu 
3
1 , DE=7 dir. BE-ni tapın. 

29. Oturacaqları 1 və 4 olan bərabəryanlı trapesiyasında bir-
birinə, hər biri iki yan tərəfə və oturacaqlardan birinə toxunan iki 
çevrə yerləşdirilmişdir. Trapesiyanın sahəsini tapın. 
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30. M,N nöqtələri ABCD trapesiyasının yan tərəfləri üzərində 
olub, onlardan keçən düz xətt AD= a , BC= b  olan oturacaqlara 
paraleldir. MN parçasının diaqonallar vasitəsilə üç bərabər his-
səyə bölündüyünü bilərək onun uzunluğunu tapın. Trapesiyanın 
diaqonallarının kəsişmə nöqtəsi MBCN dördbucaqlısının daxilin-
də yerləşir. 

31. Qabarıq ABCD dördbucaqlısında tərəflərin orta nöqtələri 
uyğun olaraq K, L,M,N-dir. KM və LN parçaları E nöqtəsində 
kəsişir. AKEN, BKEL və DNEM dördbucaqlarının sahələri 
uyğun olaraq 6; 6; 12-dir.  

a) CMEL dördbucaqlısının sahəsini; 

b) AB=
2
1  isə CD parçasının uzunluğunu tapın. 

32. Radiusu 3-ə bərabər çevrə kateti AB=5 olan düzbucaqlı 
ABC üçbucağının A və B təpələrindən keçir. CD düz xətti D 
nöqtəsində bu çevrəyə toxunur. DA şüası CDB bucağını yarıya 
bölür. ABD bucağının qiymətini və ikinci AC katetinin 
uzunluğunu tapın. 

33. ABC üçbucağında B təpə bucağı 
3
π -ə bərabərdir, daxilə 

çəkilmiş çevrənin mərkəzini A, C təpələri ilə birləşdirən par-
çaların uzunluğu isə uyğun olaraq 4 və 6 dır. ABC üçbucağının 
daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. 

34. Bərabəryanlı ABC üçbucağının AC və CB yan tərəflərini 
uyğun olaraq P, Q nöqtələrində kəsən çevrə həm də ABQ 
üçbucağının xaricinə çəkilmişdir. AQ və BP parçaları D 
nöqtəsində, AQ:AD=4:3 olmaqla, kəsişir. S(PQC)=3 olarsa, DQB 
üçbucağının sahəsini tapın. 

35. Düzbucaqlı ABC üçbucağının ( 090=∠C ) sahəsi 6-ya, 

onun xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu 
2
5 -ə bərabərdir. Bu 

üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. 
36. Mərkəzi M nöqtəsində olan çevrə AOB bucağının 

tərəflərinə A, B nöqtələrində, mərkəzi N nöqtəsində olan ikinci 
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çevrə isə BA şüasına, OA parçasına, bucağın OB tərəfinin O 
nöqtəsindən uzantısına toxunur. ON:OM=12:13. Çevrələrin 
radiuslarının nisbətini tapın. 

37. Radiusu 22  olan çevrənin daxilinə çəkilmiş dördbu-
caqlının üç tərəfi eyni olub 2-yə bərabərdir. Dördüncü tərəfin 
uzunluğunu tapın. 

38. Tərəfi 4 sm olan ABCD kvadratında mərkəzləri A, C 
nöqtəsində olan BD çevrə qövsləri çəkilmişdir. Bu qövslərlə 
əhatə olunmuş “linzanın”-fiqurun sahəsini tapın. 

39. ABCD paraleloqramında 21, ll  və 21 ,mm  düz xətləri 
uyğun olaraq A, C və B, D bucaqlarının tənbölənləridir. 1l  və 2l  
arasındakı məsafə 1m  və 2m  arasındakı məsafədən 3  dəfə 

azdır. AC=
3
22 , BD=2. BAD bucağını və ABD üçbucağının 

daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. 

40. Bucaqlarından biri 
3
4arctg  olan dördbucaqlı radiusları 

6  -ya və 1-ə bərabər çevrələrin uyğun olaraq daxilinə və 
xaricinə çəkilmişdir. Dördbucaqlının sahəsini və diaqonalları 
arasındakı bucağı tapın. 

41. Oturacaqları 4 və 1 olan bərabəryanlı trapesiyanın 
daxilinə çevrə çəkilmişdir. Bu trapesiyanın sahəsini tapın. 

42. Düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrə toxunma 
nöqtəsilə katetlərdən birini uzunluqları 4 və 6 olan parçalara 
ayırır. Digər katetin uzunluğunu tapın. 

43. Bərabəryanlı ABC üçbucağında (AB=BC) AM medianı 
və AH hündürlüyü bu üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrəni uyğun 
olaraq P və K nöqtələrində kəsənə qədər uzadılmışdır. 
AM:MP=11:3 olduğu məlumdur. AH:HK nisbətini tapın.  

44. Oturacağı 12 sm və hündürlüyü 8 sm olan bərabəryanlı 
üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrəyə oturacağa paralel toxunan 
çəkilmişdir. Bu toxunanın üçbucağın tərəfləri arasında qalan 
parçasının uzunluğunu tapın. 
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45. Oturacaqları 4,7 == ba olan trapesiyanın diaqonallarının 
orta nöqtələrini birləşdirən parçanın uzunluğunu tapın.  

46. ABCD paraleloqramın BC tərəfindəki M nöqtəsi bu tərəfi 
B təpəsindən başlayaraq 5:2 nisbətində bölür. AM və BD-in 
kəsişmə nöqtəsi P olarsa, S(BMP):S(ABCD) nisbətini tapın. 

47. Bərabəryanlı ABCD trapesiyasında O – kiçik BC 
oturacağının orta nöqtəsi, OA isə A bucağının tənbölənidir. 
Trapesiyanın hündürlüyü 6, AD=16-dır. Trapesiyanın sahəsini 
tapın. 

48. Trapesiyanın oturacaqlarından birinin uzunluğu 7 sm-dir. 
Oturacaqlara paralel və trapesiyanı sahələri bərabər iki hissəyə 
bölən parçanın uzunluğu 5 sm-ə bərabərdir. Trapesiyanın ikinci 
oturacağının uzunluğunu tapın. 

49. ABCD kvadratının BC tərəfi üzərində, təpə nöqtəsindən 
fərqli, M nöqtəsi qeyd edilmişdir və ondan, AC diaqonalını və 
AB düz xəttini uyğun olaraq N, P nöqtələrində kəsən, düz xətt 
keçirilmişdir. MN=DN olduğu məlumdur. MPD bucağının 
qiymətini tapın. 

50. Bərabəryanlı ABC üçbucağının daxilinə (AB=BC) ra-
diusu 507,0 -yə bərabər olan çevrə çəkilmişdir. AM medianı bu 
çevrəni P və Q nöqtələrində kəsir (P nöqtəsi A və Q arasında 
yerləşir). AP=QM olarsa PQ parçasının uzunluğunu tapın. 

51. İki konsentrik çevrənin diametrləri rombun diaqonalları 
üzərinə düşür. Rombun iti bucağının hansı qiymətində çevrələrin 
əhatə etdiyi halqanın sahəsi kiçik çevrə dairəsinin sahəsinin 2 
mislindən böyük olar? 

52. Bərabəryanlı ABC üçbucağının (AC=BC) daxilinə çevrə 
çəkilmişdir. Bu fiqurun, aralarındakı məsafə ən kiçik olan, iki 
nöqtəsini tapın. ACB bucağının qiymətindən asılı olaraq 
məsələnin necə müxtəlif həlli olduğunu aydınlaşdırın. 

53. Mərkəzləri arasındakı məsafə a -ya bərabər olan (0; r) və 
(0; 2r) çevrələri verilir. OO1 parçası üzərində götürülmüş X 
nöqtəsindən kiçik və böyük çevrələr uyğun olaraq βα ,  bucaqları 
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altında görünür, 
2

sinα  isə 
2

sin β -dən üç dəfə böyükdür. X 

nöqtəsinin OO1 parçası üzərindəki vəziyyətini müəyyən edin. 
54. Kvadratın O mərkəzindən tərəfinə perpendikulyar və ona 

bərabər OM parçası çəkilmiş və sonra M nöqtəsi kvadratın 
təpələri ilə birləşdirilmişdir. Təpəsi M nöqtəsində olan qonşu 
parçalar (OM parçası müstəsna olmaqla) arasındakı bucaqlardan 
ən böyüyünü tapın. 

55. ABCD rombunun D təpə nöqtəsi ACFE rombunun AE 
tərəfi üzərindədir. BAD bucağının hansı qiymətində BE və FE 
parçaları perpendikulyar olar? 

56. Yan tərəfi BC=5, A və D təpələrindən BC düz xəttinə 
qədər məsafələr uyğun olaraq 3 və 7 olan ABCD trapesiyasının 
sahəsini tapın. 

57. Çevrə üzərində A nöqtəsi, onun diametri üzərində D, E 
nöqtələri, diametrin B nöqtəsindən uzantısı üzərində isə F nöqtəsi 
götürülmüşdür. ACDBAD ∠=∠ , CAEBAF ∠=∠ , 2=BD , 

4,5 == BFBE  olarsa BC-nin uzunluğunu tapın. 
58. ABCD trapesiyasının BC oturacağı üzərində, A, C, D 

nöqtələri ilə birlikdə eyni çevrə üzərində olan, E nöqtəsi qeyd 
edilmişdir. A,B,C nöqtələrindən keçən digər çevrə CD düz 
xəttinə toxunur. AB=12, BE:EC=4:5 isə BC-ni tapın. Verilmiş 
şərtlər ödənildikdə birinci çevrənin radiusunun ikinci çevrənin 
radiusuna nisbətinin bütün mümkün qiymətləri çoxluğunu tapın. 

59. Trapesiyanın diaqonalları 12 və 6-dır. Oturacaqların 
uzunluqları cəmi isə 14-ə bərabərdir. Trapesiyanın sahəsini tapın. 

60. Hündürlüyü 2-yə bərabər ABCD trapesiyası, (BC||AD) 
mərkəzi O nöqtəsində olan çevrənin daxilinə çəkilmişdir, 

060=∠COD . Bu trapesiyanın sahəsini tapın. 
 

2. İsbat məsələləri 
 
61. ABC üçbucağının daxilinə çəkilmiş çevrə BC, CA və AB 

tərəflərinə uyğun olaraq A1, B1 və C1 nöqtələrində toxunur. A 
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nöqtəsi və B1C1 düz xəttindən eyni uzaqlıqda olan düz xətt q(A) 
olsun; analoji olaraq q(B), q(C) düz xətləri təyin edilsin. q(A), 
q(B), q(C) düz xətlərinin əmələ gətirdiyi üçbucağın və ABCΔ -in 
xaricinə çəkilmiş çevrələrin mərkəzlərinin üst-üstə düşdüyünü 
isbat edin. 

62. ABC üçbucağının BM medianı üzərində, MBCAKM ∠=∠  
olmaqla, K nöqtəsi qeyd olmuşdur. AK=BC olduğunu isbat edin. 

63. İsbat edin ki, düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilmiş 
hündürlük yalnız və yalnız 1-ə bərabər olduqda, onu 2xy =  
parabolası daxilinə, hipotenuzu absis oxuna paralel götürməklə, 
çəkmək olar (bütün təpələri parabolanın üzərində olan üçbucaq 
parabolanın daxilinə çəkilmişdir). 

64. ABC üçbucağının AB və BC tərəfləri üzərində ( 090≠∠B ) 
uyğun olaraq M və N nöqtələri qeyd olmuşdur. İsbat edin ki, A, 
M, N və C nöqtələri yalnız və yalnız AN və CM parçalarının 
kəsişmə nöqtəsi ABC və BMN üçbucaqlarının ortosentrlərini 
birləşdirən düz xətt üzərində olduqda, bir çevrə üzərində yer-
ləşirlər. 

65. ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş çevrənin, B təpəsi 
daxil olmayan, qövsünün ortasının A, C təpələrindən və daxilə 
çəkilmiş çevrənin mərkəzindən bərabər uzaqlıqda olduğunu isbat 
edin. 

66. Üçbucağın daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrələrin 
mərkəzləri arasındakı məsafənin TO2=R2-2Rr (1) düsturu ilə 
hesablandığını isbat edin, burada r və R uyğun olaraq daxilə və 
xaricə çəkilmiş çevrələrin radiusları, T,O isə mərkəzləridir. 

67. ABC üçbucağının xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin 
mərkəzlərini uyğun olaraq O və T ilə işarə edək. Xaricdən daxilə 
çəkilmiş aω  çevrəsi AB, AC tərəflərinin uzantılarına və BC 
tərəfinə uyğun olaraq K, M, N nöqtələrində toxunur. KM 
parçasının P orta nöqtəsinin ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş 
çevrə üzərində olduğu məlumdur. O, N və T nöqtələrinin bir düz 
xətt üzərində yerləşdiyini isbat edin. 
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68. İsbat edin ki, ixtiyari üçbucağı, düzbucaqlı üçbucaq əmələ 
gətirən, üç hissəyə ayırmaq olar. 

69. İsbat edin ki, qabarıq n bucaqlının daxili bucaqlarının 
sinusları cəmi 6,29-dan kiçikdir. 

70. ABC üçbucağı verilir. İsbat edin ki, BB/ tənböləninin orta 
nöqtəsi, A təpəsi və C nöqtəsinin B təpəsindəki xarici bucağın 
tənböləni üzərindəki proyeksiyası bir düz xətt üzərindədir. 

71. Verilmiş çevrə daxilinə düzgün üçbucaq çəkilmişdir. 
Çevrə üzərində qeyd olunmuş ixtiyari nöqtədən bu üçbucağın 
təpələrinə qədər məsafələrin kvadratları cəminin üçbucağın tərəfi 
kvadratının iki mislinə bərabər olduğunu isbat edin.  

72. İsbat edin ki, çevrə daxilinə çəkilmiş qabarıq dördbu-
caqlının qarşı tərəflərinin hasilləri cəmi onun diaqonalları hasilinə 
bərabərdir. 

73. İtibucaqlı ABC üçbucağında AL tənböləni çəkilmişdir. 
İsbat edin ki, ABL və ACL üçbucaqlarının ortosentirləri 
arasındakı məsafə ACAB − -ni aşmır. 

74. Düzbucaqlı ABC üçbucağında ( 090=∠C ) CH 
hündürlüyü AM və BN tənbölənlərini uyğun olaraq P və Q 
nöqtələrində kəsir. İsbat edin ki, PM və QN parçalarının 
ortalarından keçən düz xətt hipotenuza paraleldir. 

75. Qabarıq ABCDEFG yeddibucaqlısında AC||EF, BD||FG, 
CE||GA, DF||AB, EG||BC və FA||CD isə GB||DE olduğunu isbat 
edin. 

76. 1) Sunərgizi üçbucağının bucaqlarından birinin 600-yə 
bərabər olduğunu isbat edin. 

2) Bu üçbucağın digər iki bucaqlarını da tapın.  
77. Fərz edək ki, cba ,,  üçbucağın tərəflərinin uzunluqlarıdır, 
zyx ,,  isə 0=++ zyx  şərtini ödəyən ədədlərdir. 

0222 ≤++ zxcyzbxya  bərabərsizliyini isbat edin. 
78. Qabarıq ABCD dördbucaqlısının diaqonalları O 

nöqtəsində kəsişir. AO və DO parçaları üzərində uyğun olaraq M 
və N nöqtələri elə götürülmüşdür ki, BM||CD və CN||AB. İsbat 
edin ki, MN||AD. 
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79. Üç eyni dairə 87-ci şəkildə göstərildiyi kimi müstəvi 
üzərində yerləşdirilmişdir və alınmış 6 hissənin hər birinin sahəsi 
tam sayda kvadrat santimetrlə ifadə olunur.  

İsbat edin ki, birinci, üçüncü və 
altıncı hissələrin sahələri cəmi ilə ikinci,  
beşinci hissələrin sahələri cəminin fərqi  
3sm2-na bölünür. 
 
 
 
 
 
 
 
80. Ucları A, B nöqtələrində olan 321 ,, ωωω  çevrələrinin 

qövsləri AB düz xəttindən bir tərəfdə yerləşir. B nöqtəsindən 
çıxan iki şüa bu qövsləri uyğun olaraq M1, M2, M3 və K1, K2, K3 
nöqtələrində kəsir. İsbat edin ki,  

32

21

32

21

KK
KK

MM
MM

=  

81. Trapesiyanın hər bir təpə nöqtəsi bu təpələrin daxil 
olmadığı diaqonallara nəzərən simmetrik inikas edilmişdir. Isbat 
edin ki, təpələri alınmış nöqtələrdə olan dördbucaqlı da trapesi-
yadır. 

82. ABC üçbucağının (AB < BC) daxilə çəkilmiş çevrənin 
mərkəzi T, AC tərəfinin və xaricə çəkilmiş çevrənin ABC 
qövsünün orta nöqtələri uyğun olaraq M və N –dir. İsbat edin ki, 
∠TMA=∠TNB. 

83. ABCD bütün bucaqları 600-dən böyük olan rombdur. 
Onun tərəfləri üzərində bərabərtərəfli ABK və CDM üçbucaqları 
qurulmuşdur. Fərz edək ki, KC və BM düz xətləri N nöqtəsində 
kəsişir. İsbat edin ki, AND düzgün üçbucaqdır. 

3

6 
41 

2
5

Şəkil 87 . 
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84. ABCD qabarıq dördbucaqlısı verilir. İsbat edin ki, 
Varinon paraleloqramının perimetri, bu dördbucaqlının diaqonal-
ları uzunluğunun cəminə bərabərdir. 

85. İsbat edin ki, dördbucaqlının orta xətləri kəsişmə nöqtə-
sində yarıya bölünür. 

86. Dördbucaqlının diaqonallarının kvadratları cəminin onun 
orta xətlərinin kvadratları cəmindən 2 dəfə böyük olduğunu isbat 
edin. 

87. İsbat edin ki, təpələri ABCD dördbucaqlısının tərəflərinin 
ortalarında olan paraleloqramın sahəsi bu dördbucaqlının sahə-
sinin yarısına bərabərdir.  

88. İsbat edin ki, tərəflərinin ortaları eyni olan bütün dörd-
bucaqlılar müadildir. 

89. İsbat edin ki, dördbucaqlının sahəsi, diaqonallarından biri, 
orta xətti və bunlar arasındakı bucağın sinusu hasilinə bərabərdir. 

90. İsbat edin ki, dördbucaqlının diaqonalları bərabərdirsə, 
onda onun sahəsi orta xətlərinin hasilinə bərabərdir. 

91. İsbat edin ki, Varinon paraleloqramının dördbucaqlının 
qarşı təpələrinə yanaşıq ayırdığı üçbucaqların sahələri cəmi bəra-
bər olub onun (dördbucaqlının) sahəsinin dörddə birinə bərabər-
dir. 

92. Sahəsi S olan dördbucaqlının daxilində E nöqtəsi qeyd 
edilərək, onun bütün tərəflərinin orta nöqtələrinə nəzərən inikas 
olunur. Yeni A1B1C1D1 dördbucaqlısı alınır. İsbat edin ki, 
S(A1B1C1D1)=2S. 

93. ABCD dördbucaqlısında AC, BD diaqonallarının orta 
nöqtələri uyğun olaraq E, F; BC, AD tərəflərinin orta nöqtələri isə 

L, N-dir. İsbat edin ki, S(ELFN)<
2
1 S(ABCD). 

94. İsbat edin ki, dördbucaqlının tərəflərinin kvadratları cəmi 
onun diaqonallarının kvadratları cəmi ilə diaqonallarının orta 
nöqtələrini birləşdirən parça kvadratının dörd mislinin cəminə 
bərabərdir. 

95. ABCD trapesiyasının (BC||AD) CD tərəfi üzərində K 
nöqtəsi elə qeyd edilmişdir ki, bərabərtərəfli ABK üçbucağı 
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alınmışdır. İsbat edin ki, AB düz xətti üzərində elə L nöqtəsi var 
ki, CDL üçbucağı da bərabərtərəflidir. 

96. ABCD kvadratının daxilində ABK düzgün üçbucağı 
qurulmuşdur. BK və AD düz xətləri P nöqtəsində kəsişir. İsbat 
edin ki, KD və CP parçalarının ortalarını birləşdirən parça 
kvadratın tərəfinin yarısına bərabərdir. 

97. Bucaqları 
7

2,
7

ππ  və 
7

4π  olan üçbucaq verilir. İsbat edin 

ki, tənbölənlərin oturacaqlarının əmələ gətirdiyi üçbucaq bəra-
bəryanlıdır. 

98. İsbat edin ki, 97-ci məsələdə alınmış B1CA1C1 dörd-
bucaqlısının xaricinə çevrə çəkmək olar. 

99. 97-ci məsələdə baxılan üçbucaq üçün aşağıdakı müna-
sibətlərin ödənildiyini isbat edin. 

1) OB1=OC=CA1= bc
c

a
−=

2

; 

2) CC1= c
ab , BB1= b

ac ; 

3) BA1= cba −+ ; 
4) 2

11 aCCBB =⋅ , 111 CACCBB =−  
5) OCCCBB += 11 ;  

6) 111 CCBBCCb ⋅+= , 111 CCBBBBc ⋅+= ; 

7) 
2

531 +
<

−
−

<
ab
ac  

100. ABCD dördbucaqlısı mərkəzi O nöqtəsində olan çev-
rənin xaricinə çəkilmişdir, AOC sınıq xətti üzərində isə 

∠ PBQ= ABC∠
2
1  olmaqla P və Q nöqtələri qeyd edilmişdir. 

İsbat edin ki, ADCPDQ ∠=∠
2
1 . 

101. ABC üçbucağının tənbölənlərinin T kəsişmə nöqtəsin-
dən AB və BC tərəflərini uyğun olaraq M və N nöqtələrində 
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kəsən düz xətt çəkilmişdir. Alınmış BMN üçbucağı iti bucaqlıdır. 
AC tərəfi üzərində K və L nöqtələri, ∠ TLA= ∠ TMB, 
∠ TKC= ∠ TNB, olmaqla qeyd edilmişdir. İsbat edin ki, 
AM+KL+CN=AC.  

102. ABC üçbucağında BB1 tənböləndir. B1 nöqtəsindən BC-
yə çəkilmiş perpendikulyar ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş 
çevrənin BC qövsünü K nöqtəsində kəsir. B nöqtəsindən AK-ya 
çəkilmiş perpendikulyar AC-ni L nöqtəsində kəsir. İsbat edin ki, 
K, L nöqtələri və AC qövsünün (B nöqtəsi daxil olmayan) ortası 
bir düz xətt üzərindədir. 

103. İtibucaqlı üçbucaqda AP, BQ və CR hündürlükləri 
çəkilmişdir. İsbat edin ki, APRABQ ∠=∠ . 

104. İsbat edin ki, itibucaqlı üçbucağın iki hündürlüyünün 
oturacaqlarını birləşdirən parça ondan verilənə oxşar üçbucaq 
ayırır.  

105. İsbat edin ki, üçbucağın tənböləninin kvadratı aralarında 
yerləşdiyi tərəflərin hasili ilə üçüncü tərəfin tənbölənlə bölün-
düyü parçaları hasilinin fərqinə bərabərdir.  

106. Üçbucağın daxilində onun bir təpəsindən çəkilmiş me-
dian və hündürlük müxtəlifdir və həmin təpədən çıxan tərəflərlə 
bərabər bucaq əmələ gətirir. Üçbucağın düzbucaqlı olduğunu 
isbat edin. 

107. 1) Bucağın daxilinə çəkilmiş iki çevrənin ortaq T1T2 
toxunanı (T1, T2 toxunma nöqtələridir) onun tərəflərini A1, A2 
nöqtələrində kəsir. A1T1=A2T2 (və ya bununla eynigüclü 
A1T2=A2T1) olduğunu isbat edin. 

2) Bucağın daxilinə çəkilmiş iki çevrədən biri bucağın 
tərəflərinə K1, K2, digəri L1, L2 nöqtələrində toxunur. İsbat edin 
ki, K1L2 düz xətti bu çevrələrdən bərabər vətərlər ayırır. 

108. Çevrə təpəsi O nöqtəsində olan bucağın tərəflərinə A, B 
nöqtələrində toxunur. A nöqtəsindən OB-yə paralel çevrəni C 
nöqtəsində kəsən şüa çəkilmişdir. OC parçası çevrəni E nöqtə-
sində kəsir, AE və OB düz xətləri isə K nöqtəsində kəsişir. İsbat 
edin ki, OK=KB.  
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109. Paraleloqramın hər bir tərəfi üzərində bir nöqtə qeyd 
edilmişdir. Təpələri bu nöqtələrdə olan dördbucaqlının sahəsi 
paraleloqramın sahəsinin yarısına bərabərdir. İsbat edin ki, 
dördbucaqlının diaqonallarından heç olmazsa biri paraleloqramın 
tərəflərindən birinə paraleldir. 

110. Düzgün ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş çevrə 
üzərində M nöqtəsi qeyd edilmişdir. MA, MB, MC parçalarından 
ən böyüyünün uzunluğunun qalan ikisinin uzunluqları cəminə 
bərabər olduğunu isbat edin.  

111. İsbat edin ki, kvadratın tərəfi ilə diaqonalının ortaq 
ölçüsü yoxdur. 

112. Müstəvi üzərində mərkəzləri O1, O2 nöqtələrində və 
ortaq A2 təpəsi olan iki A1B1A2C1 və A2B2A3C2 kvadratları 
verilir. B, C nöqtələri isə uyğun olaraq B1B2, C1C2 parçalarının 
ortalarıdır. İsbat edin ki, O1BO2C kvadratdır. 

113. A1A2A3 üçbucağının A2A3, A3A1, A1A2 tərəfləri 
üzərində mərkəzləri O1, O2, O3 nöqtələrində (bu nöqtələr üçbu-
cağın xaricində yerləşir) olan kvadratlar qurulmuşdur. İsbat edin 
ki, 1) O1O2 və A3O3 parçalarının uzuqluqları bərabərdir və qar-
şılıqlı perpendikulyardırlar; 2) A3A1, O1O2, A3A2 və A3O3 
parçalarının ortaları kvadratın təpələridir; 3) Bu kvadratın sahəsi 
mərkəzi O3 nöqtəsindəki kvadratın sahəsindən 8 dəfə kiçikdir. 

114. Düzbucaqlı üçbucağın xaricində AC, BC katetləri üzə-
rində ACDE və BCKF kvadratları qurulmuşdur. E, F nöqtə-
lərindən hipotenuzun uzantısına EM və FN perpendikulyarları 
endirilmişdir. Isbat edin ki, EM+FN=AB. 

115. ABC üçbucağının xaricində AB, BC tərəfləri üzərində 
ABDE və BCKF kvadratları qurulmuşdur. İsbat edin ki, DF 
parçası üçbucağın BP medianından 2 dəfə böyükdür. 

116. ABC üçbucağının medianlarının kəsişmə nöqtəsindən 
AB və AC tərəflərini kəsən l  düz xətti çəkilmişdir. İsbat edin ki, 
l  düz xəttindən B, C təpələrinə qədər məsafələrin cəmi ondan A 
təpəsinə qədər olan məsafəyə bərabərdir. 
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117. İsbat edin ki, üçbucağın trisektristləri düzgün üçbucağın 
təpələrindən keçir (Morle teoremi)1. 

118. İsbat edin ki, dördbucaqlının diaqonallarının kəsişmə 
nöqtəsi və qarşı tərəflərinin orta nöqtələri bir düz xətt üzərin-
dədirsə, onda o, trapesiya və ya paraleloqramdır. 

119. AMNO paraleloqramının ON tərəfi və onun OM 
diaqonalı üzərində elə B, C nöqtələri qeyd edilmişdir ki, 

→→

= ON
n

OB 1  və 
→→

+
= OM

n
OC

1
1 . İsbat edin ki, M, B, C nöqtələri 

bir düz xətt üzərində yerləşir. 
120. İsbat edin ki, tərəfləri dcba ,,,  olan qabarıq dördbucaqlı 

üçün S(ABCD)
4

2222 dcba +++
≤  bərabərsizliyi doğrudur. 

                                                 
1  Frenk Morle (1880-1937) İngilis riyaziyyatçısıdır. 
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“Gözəllik simmetriya ilə sıx əlaqədardır” 
Veyl G. 

 
3. Qurma məsələləri 

 
Bu məsələlərin şagirdlərin yaradıcılıq vərdişləri və məntiqi 

təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli olması şübhə-
sizdir. Lakin bunlardan məktəbdə o qədər də istifadə edilmir, 
onlar kifayət qədər populyar deyildir. Fikrimizcə bunun əsas 
səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin məsələlərin ənənəvi olaraq töv-
siyə edilən metodik sxemi quruluş etibarı ilə təkcə çətin olmayıb, 
həm də həlli gedişində məntiqi ardıcıllıq yoxdur. Ənənəvi 
sxemdəki ardıcıllıqsızlıq hər şeydən əvvəl “analiz” istilahının iki 
mənalı başa düşülməsində özünü göstərir. Bu əməliyyata əsasən 
“məsələ həllinin açarı”, “məsələ həlli üsulunun axtarılması” və s. 
kimi baxılır. Analizin məqsədi təkcə məsələnin həlli üsulunu 
axtarmaqla məhdudlaşmır, burada ikinci bir məqsəd də tapılan 
həllin tam ümumiliyini müəyyənləşdirməkdir. Analiz əsasən ikin-
ci məqsədə xidmət edir. Daha doğrusu analizin məqsədi axtarılan 
fiqurun varlığı üçün şərtlər sistemini müəyyən etməkdən ibarət-
dir. Elmi-metodik ədəbiyyatda çox vaxt analiz sintezə qarşı 
qoyulur. Sintezlə müəyyən edilir ki, verilən şərtlər sistemi kafidir, 
başqa sözlə həmin şərtləri gözləməklə qurulmuş fiqur həqiqətən 
məsələnin bütün şərtlərini ödəyir. Qurma məsələsini həll etmək 
onun şərtlərini ödəyən bütün fiqurları tapmaq (konstruktiv 
vasitələrlə) deməkdir. Deməli, analiz və sintez yerinə yetiril-
mişdirsə məsələ tamamı ilə həll edilmişdir və heç bir “araşdırma” 
məcburi deyildir. İndicə göstərdiyimiz kimi “araşdırma” tələbi 
əsasən analizin iki mənalı şərhi nəticəsində yaranmışdır. Odur ki, 
qurma məsələlərinin ənənəvi həlli sxemində eyni bir əməliyyat 
iki dəfə aparılır. Bəzən bu iki müxtəlif yolla edilir, bəzən isə üsul 
da əvvəlki kimi qalır. Çox vaxt araşdırma ilə analiz eyniləşdirilir. 
Məktəbdə həndəsi qurmalara, ənənəvi çətin və məntiqi dəqiq 
olmayan dörd mərhələdən əl çəkib müvafiq ümumiləşdirmələri 
aparmaqla, daha yaxşı diqqət vermək lazımdır. Bu halda şagird 
və müəllimlərdə konstruktiv məsələlərə canlı maraq yaranar və 
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yaradıcı təşəbbüs üçün şərait olar. Apardığımız eksperiment və 
uzun illərin təcrübəsi bu hökmü təsdiq etmişdir. 

Qurma məsələləri müəyyən standart sxemlə həll edilir. Əvvəl 
analiz aparırıq, başqa sözlə əvvəl fərz edirik ki, axtarılan fiqur 
qurulmuşdur və onun xassələrini araşdırmaqla əsas şərtlərin 
köməyi ilə necə vermək mümkün olduğunu tapırıq. Bu müha-
kimələr əsasında qurmanın ardıcıllığını təsvir edirik. Sonra isbat 
etmək lazımdır ki, qurmanın göstərilən ardıcıllığı tələb olunan 
nəticəyə gətirir, habelə hansı hallarda necə həll olması müəyyən-
ləşdirilir. Bir neçə məsələ üzərində bu sxemin tam yerinə 
yetirilməsi ilə kifayətlənərək, bir çox hallarda həllin yazılışında 
həmin sxemdən kənara çıxırıq. İş burasındadır ki, əksər hallarda 
analizdən sonra isbat artıq tam aydın görünür. Belə hallarda isbat 
aparılmır, lakin unutmaq lazım deyil ki, bu işi müstəqil aparmaq 
vacibdir. İsbatın tam aşkar olmadığı hallarda yaranmış çətinlik-
dən çıxış yolu göstərilir. Bəzən həllər sayının göstərilməsi 
üzərində dayanmağa da ehtiyac olmur (aşkar görünən hallarda). 
Qurma məsələlərinin həlli metodlarının (həndəsi yerlər, həndəsi 
çevirmələr, cəbri metod) onların həlli prosesində mənimsənil-
məsinə üstünlük veririk. 

A və B qeyd edilmiş nöqtələrdirsə, onda 1: ≠= kBxAx  
şərtini ödəyən x nöqtələrinin həndəsi yeri çevrədir. Bu çevrəyə 
Apoloni çevrəsi deyilir. Qurma məsələlərinin həllində bəzən bu 
həndəsi yerdən istifadə olunur. 

121. Perimetri və iki daxili bucağı verilən üçbucağı qurun. 
122. aha,  və xaricinə çəkilmiş çevrənin R radiusuna görə 

üçbucaq qurun. 
123. Verilmiş ABC üçbucağının daxilində elə M nöqtəsi 

qurun ki, S(ABM):S(BCM):S(ACM)=1:2:3 olsun. 
124. a  oturacağına, o biri iki tərəfinin b-c=m fərqinə və 

oturacağındakı bucaqların B-C fərqinə görə üçbucaq qurun. 
125. Verilmiş çevrə daxilindəki P nöqtəsindən elə vətər 

keçirin ki, P-in vətəri böldüyü parçaların fərqi verilmiş a  
kəmiyyəti olsun. 
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126. A nöqtəsi və S çevrəsi verilir. A nöqtəsindən, bu çevrədə 
uzunluğu d-yə bərabər vətər ayıran, düz xətt çəkin. 

127. Müstəvi üzərində A və B nöqtələri verilir. AM və BM 
parçaları kvadratları fərqinin sabit olduğu M nöqtələrinin həndəsi 
yerini tapın. 

128. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu üzərində, katetlərə 
qədər məsafələrinin kvadratları cəmi ən kiçik olan, nöqtəni tapın. 

129. Oturacağının yerləşdiyi düz xəttə və yan tərəflərinə 
çəkilmiş hündürlüklərin oturacaqlarından ibarət iki nöqtəyə görə 
üçbucaq qurun. 

130. Təpə nöqtələrindən birinə, bunun qarşısındakı tərəfin 
ortasına və hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsinə görə üçbucaq 
qurun. 

131. Hansı eyni düzgün çoxbucaqlılardan parket yığmaq 
olar? 

132. A və B çevrənin verilmiş iki tərpənməz nöqtələridir, M 
isə həmin çevrənin mütəhərrik nöqtəsidir. AM parçasının, 
çevrənin xaricində, uzantısı üzərində MN=MB parçası ayrılır. N 
nöqtələrinin həndəsi yerini tapın. 

133. Verilmiş AB parçası üzərində, verilmiş α  bucağının 
yerləşdiyi seqmenti qurun. 

134. Bir çevrə düz xəttə A nöqtəsində toxunur. Başqa bir 
çevrə isə həmin düz xəttə B nöqtəsində və birinci çevrəyə M 
nöqtəsində toxunur. M nöqtələrinin həndəsi yerini tapın.  

135. Dairə daxilinə düzgün altıbucaqlı çəkilmişdir. Yalnız 

xətkeşdən istifadə etməklə R radiusunun 
n
1  hissəsini qurun, 

burada n=2,3,4,5... 
136. Verilmiş duz xətt üzərində, verilmiş iki nöqtədən 

məsafələri cəmi ən kiçik olan, nöqtə qurun. 
137. Bir təpəsi verilmiş iti bucağın daxilində verilən nöqtədə, 

digər iki təpəsi isə bucağın tərəfləri üzərində olan perimetri ən 
kiçik üçbucaq qurun. 
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138. MN düz xətti və onun bir tərəfində A və B nöqtələri 
verilmişdir. Bu düz xətt üzərində elə bir C nöqtəsi tapın ki, 
∠ACM=2∠BCN olsun.  

139. Oturacağı a , təpəsindəki bucağı α  və yan tərəflərinin 
cəmi m olan üçbucağı qurun. 

140. Verilmiş iki O və O1 çevrələrinin elə bir kəsənini çəkin 
ki, kəsənin bu çevrələr daxilində qalan hissələri, verilən a  və 1a  
parçalarına bərabər olsun. 

141. Verilmiş üç nöqtədən, aralarındakı məsafələr bərabər 
olan, paralel düz xətlər çəkin. Aşkardır ki, söhbət gedən üçüncü 
məsafə iki bərabər məsafələrin hər birindən 2 dəfə çox ola bilər.  

142. Diametrin uzantısı üzərində elə nöqtə qurun ki, bu 
nöqtədən çevrəyə çəkilmiş toxunanın uzunluğu diametrə bərabər 
olsun. 

143. Verilən üçbucağın təpələrini mərkəz qəbul edərək, 
xaricdən bir-birinə toxunan çevrələr qurun. 

144. c tərəfinə, bh  hündürlüyünə və am  medianına görə 
üçbucaq qurun. 

145. Üç hündürlüklərinin oturacaqlarına görə üçbucaq qurun. 
146. İki konsentrik çevrələrdə elə kəsən çəkin ki, böyük 

çevrənin vətəri kiçik çevrənin vətərindən iki dəfə böyük olsun. 
147. Bucağın tərəfi üzərində onun digər tərəfindən və 

daxilindəki nöqtədən eyni məsafədə olan nöqtəni tapın.  
148. Verilmiş seqmentin daxilinə, bir tərəfi seqmentin vətəri 

(oturacağı) üzərində olan, kvadrat çəkin. 
149. Trapesiyanı oturacaqlarına paralel, diaqonalları ilə üç 

bərabər hissəyə bölünən, düz xətt parçası ilə kəsin. 
150. Verilmiş iki nöqtədən keçən və verilmiş düz xəttə 

toxunan çevrəni qurun. 
151. Yalnız xətkeşdən istifadə etməklə trapesiyanı iki müadil 

hissəyə ayırın.  
152. Yalnız xətkeşdən istifadə edərək paraleloqramı, sahələri 

1:3 nisbətində olan, iki hissəyə ayırın. 
153. Verilmiş üçbucağa, oturacağı onunla eyni düz xətt 

üzərində və ortaq bucağı olmaqla müadil üçbucaq qurun. 
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154. Verilmiş düz xətt üzərində elə nöqtə tapın ki, onun düz 
xətdən bir tərəfdə yerləşən iki nöqtədən məsafələri fərqinin 
modulu ən kiçik, habelə elə nöqtə tapın ki, fərqin modulu ən 
böyük olsun. 

155. Verilmiş ABC üçbucağı daxilinə iti bucağı məlum elə 
bir romb çəkin ki, onun tərəflərindən biri üçbucağın AB oturacağı 
üzərində, iki təpəsi isə, üçbucağın AC və BC yan tərəfləri 
üzərində olsun. 

156. Üçbucağın tərəflərindən birinin üzərində A nöqtəsi qeyd 
edilmişdir. Bu nöqtədən, üçbucağın sahəsini iki bərabər hissəyə 
bölən, düz xətt keçirin. 

157. Radiusu məlum olan, verilmiş nöqtədən keçən və verilən 
düz xəttə toxunan çevrəni qurun. 

158. Verilmiş üç nöqtədən keçən çevrəni qurun. 
159. Verilmiş üç nöqtədən bərabər məsafədə olan düz xətti 

qurun. 
160. Dairə xaricindəki nöqtədən, ona xarici hissəsi daxili 

hissəsinə bərabər olan, kəsən çəkin. 
161. Verilmiş üçbucağın xaricinə, verilmiş başqa üçbucağa 

bərabər, üçbucaq çəkin. 
162. Verilmiş üçbucağın daxilinə, verilmiş başqa üçbucağa 

bərabər, üçbucaq çəkin. 
163. Yunan xaçı ilə müadil kvadrat və tərsinə kvadratla 

müadil yunan xaçı düzəldin. 
164. Uzunluğu ən kiçik parça ilə üçbucağı iki müadil hissəyə 

bölün. 
165. Daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrələrinin mərkəzi 

verilən Sunərgizi üçbucağını qurun. 
166. Dairənin xaricindəki nöqtədən, ona xarici hissəsi daxili 

hissəsindən iki dəfə böyük olan, kəsən çəkin. 
167. Təpələri ABCD düzbucaqlısının tərəfləri üzərində olan 

rombu qurun. 
168. ABCD dördbucaqlısının daxilində elə F nöqtəsi tapın ki, 

bu nöqtəni dördbucaqlının tərəflərinin orta nöqtələri ilə birləş-
dirdikdə alınan dördbucaqlıların sahələri bərabər olsun. 
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169. Tərəflərinin orta nöqtələrinə görə beşbucaqlını qurun. 
170. Diaqonallarına, bucaqlarından birinə və oturacaqlarının 

orta nöqtələrini birləşdirən parçaya görə trapesiyanı qurun. 
171. Verilmiş üçbucağın daxilinə bir tərəfi üçbucağın otura-

cağı üzərində olan kvadrat çəkin. 
172. Düz bucağı üç bərabər hissəyə bölün. 
173. AB parçasının üçündən ona perpendikulyar qaldırın. 
174. Müstəvi üzərində kəsişərək paraleloqram əmələ gətirən 

dörd düz xətt verilmişdir. Hər bir təpəsi bu düz xətlərdən birinin 
üzərində olan kvadrat qurun. 

175. Çevrə daxilinə çəkilməsi məlum olan dördbucaqlını 
tərəflərinin uzunluğuna görə qurun. 

176. Bucaqları 
7

2,
7

ππ  və 
7

4π  olan (məsələ 97) üçbucağı 

böyük bucaqlarının tənbölənlərinə görə qurun. 
177. ABCD kvadratın daxilində AX+CX=BX+DX şərtini 

ödəyən bütün X nöqtələrini tapın.  
178. ABCD paraleloqramının AB tərəfi üzərində P nöqtəsi 

qeyd edilmişdir. Tərəfləri ABCD paraleloqramından sahələri 
bərabər üçbucaqlar ayıran, təpəsi P nöqtəsində olan, daxilə 
çəkilmiş paraleloqram qurun. 

179. Müstəvi üzərində tərəfi 1-ə bərabər düzgün altıbucaqlı 
çəkilmişidr. Yalnız xətkeşdən istifadə edərək uzunluğu 13,7  
olan parçaları qurun. 

180. Dörd tərəfinə görə trapesiyanı qurun. 
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“Cism odur ki, uzunluğu, eni və dərinliyi vardır” 
Evklid 

 
II Stereometriya 

1. Hesablama məsələləri 
 
181. Düzbucaqlı 1111 DCBABCDA  paralelepipedinin oturaca-

ğının tərəfləri smAB 12=  və smAD 5=  və ( ) 0
1 45=∧ ABCBD -

dir. 1DD - i tapın. 

182. Kubun iki qarşı tilindən, sahəsi 2264 sm  olan, kəsik 
keçirilmişdir. Kubun tilinin və diaqonalının uzunluğunu tapın. 

183. Düzgün dördbucaqlı 1111 DCBABCDA  prizmasında 

( ) 0
11 30, =∠ ADDBD  verilir. ( )ABCBD ,1∠ -ni tapın. 

184. 111 CBABCA  düz prizmasında smAB 5= , smBC 3= , 
0120=∠ABC . Yan üzlərdən ən böyüyünün sahəsi 35 sm2-dır. 

Prizmanın yan səthinin sahəsini tapın. 
185. Düzgün üçbucaqlı MABC  piramidasında smAB 8= , 

ϕ=∠BMC . Piramidanın hündürlüyünü tapın.  
186. Düzgün dördbucaqlı piramidanın oturacağının tərəfinin 

uzunluğu m, yan tillər arasındakı bucaq α -dır. Piramidanın: 1) 
hündürlüyünü, 2) yan tilini, 3) yan üzlə oturacaq müstəvisi 
arasındakı bucağı; 4) iki yan üzlərin müstəviləri arasındakı bucağı 
tapın. 

187. Düzgün altıbucaqlı piramidanın oturacağının tərəfinin 
uzunluğu a -ya, yan səthinin sahəsi isə piramidanın təpəsindən və 
oturacağın böyük diaqonalından keçən kəsiyin sahəsinə 
bərabərdir. Piramidanın yan səthinin sahəsini tapın. 

188. Piramidanın oturacağı, tərəfləri 5 m, 4m və kiçik diaqo-
nalı 3m olan, paraleloqramdır. Piramidanın hündürlüyü oturaca-
ğın diaqonallarının kəsişmə nöqtəsindən keçir və 2m-ə bərabər-
dir. Piramidanın tam səthinin sahəsini tapın. 
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189. DABC  piramidasının oturacağı smACAB 13== , 
smBC 10=  olan ABC  üçbucağıdır; AD  tili oturacaq müstə-

visinə perpendikulyardır və 9 sm-ə bərabərdir. 
Piramidanın yan səthinin sahəsini tapın.  
190. Piramidanın oturacağı diaqonalı 8 sm olan düzbucaq-

lıdır. İki yan üzün müstəvisi oturacaq müstəvisinə perpendikul-
yardır, digər iki yan üz isə oturacaqla 300 və 450 bucaqları əmələ 
gətirir. Piramidanın tam səthinin sahəsini tapın.  

191. Piramidanın oturacağı tərəfləri 12 sm, 10 sm və 10 sm 
olan üçbucaqdır. Yan üzlərin hər biri oturacaqla 450-lik bucaq 
əmələ gətirir. Piramidanın yan səthinin sahəsini tapın. 

192. DABC  piramidasının oturacağı hipotenuzu smBC 10=  
olan düzbucaqlı üçbucaqdır. Piramidanın yan tilləri bir-birinə 
bərabərdir və hündürlüyü 12 sm-dir. Piramidanın yan tilini tapın.  

193. Düzgün üçbucaqlı kəsik piramidanın oturacaqlarının 
tərəflərinin uzunluqları 4 dm və 2 dm, yan tili isə 2 dm-dir. 
Piramidanın hündürlüyünü və apofemini tapın. 

194. Düzbucaqlı ABC üçbucağının c- yə bərabər AB 
hipotenuzu düzgün ABD üçbucağının tərəfidir. Onun C təpəsi isə 
D təpə nöqtəsinin ABC müstəvisi üzərində proyeksiyasıdır. ABD 
üçbucağının mərkəzinin proyeksiyasından AB tərəfinə qədər 
məsafəni tapın. 

195. Bərabəryanlı korbucaqlı ADM üçbucağının ( )0120=∠A  
müstəvisi, tərəfi a  və ADC  bucağı 600 olan, ABCD rombuna 
perpendikulyardır. MB məsafəsini tapın. 

196. Düzbucaqlı ABC ( cABCABC ==∠=∠ ,,900 α ) və 

bərabəryanlı ABD (AB=AD,
2

, πβαβ <<=∠DAB ) üçbucaq-

ları D təpəsinin ABC müstəvisi üzərindəki proyeksiyası C nöqtəsi 
olmaqla yerləşdirilmişdir. CD parçasının uzunluğunu tapın. 

197. Tərəfi a  olan ABCD kvadratının və FCB bucağı 600-yə 
bərabər BEFC rombunun müstəviləri perpendikulyardır. BFD 
üçbucağının sahəsini tapın. 
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198. Düzbucaqlı ABC üçbucağının ( 00 60,90 =∠=∠ BC ) 
A təpəsindən, onun müstəvisinə perpendikulyar qaldırılımışdır və 
bunun üzərində AM=h parçası ayrılmışdır; M nöqtəsi B və C 
nöqtələri ilə birləşdirilmişdir. ABCM ikiüzlü bucağı 300-yə 
bərabər olarsa, MBC üçbucağının sahəsini tapın. 

199. Bərabəryanlı ABC üçbucağının (AB=AC,
2
πβ<=∠BAC ) 

AC yan tərəfindən, B təpəsindən d məsafədə, müstəvi keçiril-
mişdir. Bu müstəvi ilə üçbucağın müstəvisi arasındakı iti bucaq 
α -ya bərabərdir. ( )ABCS -ni tapın. 

200. Düzbucaqlı ABC üçbucağının C təpəsindən, AB hipote-
nuzunu paralel və ondan h məsafədə üçbucağın müstəvisi ilə α  
bucağı əmələ gətirən, müstəvi keçirilmişdir. Üçbucağın hipotenu-
zuna çəkilmiş hündürlüyü katetlərlə β  bucağı əmələ gətirirsə, 
onun sahəsini tapın. 

201. Bərabəryanlı düzbucaqlı ABC üçbucağının ( 090=∠C ) 
və tərəfi a  olan AMNB kvadratının müstəviləri perpendikul-
yardır. ANC üçbucağının sahəsini tapın. 

202. Tərəfi a -ya bərabər ABCD kvadratının və bərabəryanlı 
korbucaqlı, BCM, 0120=∠B  olan, üçbucağının müstəviləri per-
pendikulyardır. ADM üçbucağının sahəsini tapın.  

203. ABC korbucaqlı üçbucağın ( dmBCACB 32,1200 ==∠ ) 
B təpəsindən onun müstəvisinə qaldırılmış perpendikulyar üzərin-
də, müstəvidən 3 dm məsafədə, D nöqtəsi qeyd edilmişdir. B təpə 
nöqtəsindən ACD müstəvisinə qədər məsafəni tapın. 

204. Bərabəryanlı ABC ( cABACB ==∠ ,1200 ) və ABD 

( 0120=∠ABD ) üçbucaqları verilir. Tapın: 1) Üçbucaqların 
müstəviləri arasındakı iti bucaq α -ya bərabərdirsə, C təpə 
nöqtəsindən ABD müstəvisinə qədər məsafəni; 2) D təpə nöqtə-
sindən ABC müstəvisinə qədər məsafəni; 3) C və D təpə 
nöqtələrindən məsafələri qurulmuş ABD və ABC müstəviləri 
arasındakı məsafəni. 
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205. Tərəfi c-yə bərabər olan düzgün ABC və bərabəryanlı 
korbucaqlı ABD ( 0120=∠DAB ) üçbucaqları, D təpəsinin ABC 
müstəvisi üzərində proyeksiyası ABC üçbucağının mərkəzindən 
keçən və AB-yə paralel düz xətt üzərində olmaqla, 
yerləşdirilmişdir. Bu üçbucaqların müstəviləri arasındakı bucağın 
kosinusunun qiymətini tapın. 

206. Düzgün dördbucaqlı piramidanın daxilinə və xaricinə 
çəkilmiş sferaların mərkəzləri eynidir. Piramidanın təpəsindəki 
müstəvi bucağın qiymətini tapın.  

207. Tili a -ya bərabər olan kubun daxilinə sfera çəkilmişdir. 
Kubun ortaq təpəsi olan üç üzünə və əvvəlki sferaya toxunan, 
digər sferanın radiusunu tapın. 

208. Kubun tilinin uzunluğu a -ya bərabərdir, MN – onun 
diaqonalıdır. Kubun M nöqtəsindən çıxan üç tilinə və N 
nöqtəsinin daxil olduğu üç üzünə toxunan sferanın radiusunu 
tapın. 

209. Düzgün üçbucaqlı kəsik piramidanın daxilində radiusu 
r -ə bərabər, hər iki oturacağa və yan tillərə toxunan, kürə 
yerləşdirilmişdir. Oturacaqların tərəflərinin nisbəti 2:1 olarsa, 
onları tapın. 

210. Tili l  olan düzgün üçbucaqlı kəsik piramidanın daxilinə, 
bütün üzlərə toxunan birinci kürə və bütün tillərə toxunan ikinci 
kürə çəkmək olar. Kəsik piramidanın oturacaqlarının tərəflərini 
tapın. 

211. SABC piramidasında SC tili oturacaq müstəvisi ilə 600-
lik bucaq əmələ gətirir və SC=AB. Piramidanın A,B,C təpələri və 
yan tillərinin orta nöqtələri radiusu 1 sm olan sfera üzərindədir. 
Piramidanın hündürlüyünün uzunluğunu tapın. 

212. Tili a  olan düzgün SABC tetraedrində A təpəsindən BC 
tilinə paralel, SBC yan üzünə perpendikulyar (S- tetraedrin təpə 
nöqtəsi, ABC oturacağıdır) müstəvi keçirilmişdir. SA, SB, SC 
tillərinə və keçirilən müstəviyə toxunan kürənin radiusunu tapın.  

213. PABC üçbucaqlı piramidasının PH hündürlüyünün H 
oturacağı ABC üzünün üzərindədir. 
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00 60,120,2,1,
21
5

=∠=∠=== ACBAPBPBPAPH . 

Piramidanın xaricinə çəkilmiş sferanın radiusunu tapın. 
214. PABCD piramidasının oturacağı ABCD trapesiyasıdır. 

Bu trapesiyanın BC və AD oturacaqları BC:AD=2:5 münasibə-
tindədir. Trapesiyanın diaqonalları E nöqtəsində kəsişir, pirami-
danın daxilinə çəkilmiş sferanın O mərkəzi isə PE parçası 
üzərindədir və onu PO:OE=7:2 nisbətində bölür. PBC yan 
üzünün sahəsi 8-ə bərabərdir. Piramidanın tam səthinin sahəsini 
tapın. 

215. Bütün tilləri a  olan düzgün dördbucaqlı piramidanın 
daxilinə, dörd təpəsi piramidanın apofemləri, digər dörd təpəsi isə 
oturacaq müstəvisi üzərində olan, kub çəkilmişdir. Kubun həc-
mini və səthinin sahəsini tapın. 

216. Radiusu 0,5 dm-ə bərabər kürənin daxilinə, hündürlüyü 
8 sm olan düzgün dördbucaqlı prizma çəkilmişdir. a) kürənin və 
prizmanın həcmləri nisbətini; b) prizmanın yuxarı oturağacağının 
təpələrinin birindən aşağı oturacağının diaqonallarına qədər mə-
safələri tapın. 

217. Düz paralelepipedin oturacağı tərəfi a  olan rombdur, iki 
yan üzlər arasındakı bucaq isə ϕ -yə bərabərdir; Paralelepipedin 
böyük diaqonalı oturacaq müstəvisi ilə β  bucağı əmələ gətirir. 
Paralelepipedin həcmini tapın. 

218. M nöqtəsi bərabəryanlı ABC üçbucağının AB=BC=13 
sm, AC=10 sm, tərəflərindən 26/3 sm məsafədədir. Bu nöqtənin 
verilmiş üçbucağın müstəvisindən olan məsafəsini tapın. 

219. Silindrin ox kəsiyi, sahəsi 
π
25  olan kvadratdır. Silindrin 

tam səthinin sahəsini tapın. 
220. Doğuranı 20, oturacağının diametri 8 olan konusun 

daxilinə kürə çəkilmişdir. Kürənin və konusun yan səthinin 
toxunma xəttinin uzunluğunu tapın. 

221. Düz konusun oturacağındakı nöqtədən onun doğuranına 
qədər ən böyük məsafə 1-ə bərabərdir. Bu məsafəni göstərən 
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parça konusun oturacağına ϕ  bucağı altında meyl edir. Konusun 
yan səthinin sahəsini tapın. 

222. Düz dairəvi konusun S təpə nöqtəsindən SAB kəsiyi  
keçirilmişdir. (AB vətəri oturacağın diametrindən kiçikdir). SC 
doğuranı (OC- parçası AOB bucağının tənbölənidir) konusun 
oturacağına α , kəsiyin müstəvisinə isə β  bucaqları altında meyl 
edir. Oturacağın mərkəzindən verilmiş doğurana qədər məsafə 1-
ə bərabərdir. Konusun oturacağının mərkəzindən kəsiyin müs-
təvisinə qədər məsafəni tapın. 

223. AB=13 dm parçasının ucları silindrin oturacaqları 
çevrələrinin üzərindədir. Silindrin oturacağının radiusu 10 dm, 
AB düz xətti ilə silindrin oxu arasındakı məsafə isə 8 dm –dir. 
Silindrin h hündürlüyünü tapın. 

224. Silindrin AA1 doğuranından, biri onun oxundan keçən, 
iki kəsən müstəvi keçirilmişdir. Silindrin bu müstəvilər ilə 
kəsikləri arasındakı bucaq ϕ -yə bərabərdirsə, onların sahələri 
nisbətini tapın. 

225. Silindrin doğuranı ilə ox kəsiyinin diaqonalı arasındakı 
bucaq ϕ -yə, oturacağının sahəsi isə S-ə bərabərdir. Silindrin yan 
səthinin sahəsini tapın. 

226. Konusun h-a bərabər hündürlüyü doğuranla 600-lik 
bucaq əmələ gətirir. Konusun iki qarşılıqlı perpendikulyar 
doğuranlarından keçən müstəvi kəsiyinin sahəsini tapın. 

227. Hündürlüyü 10 sm olan konusun təpəsindən və otura-
cağının 600-li qövsü gərən vətərindən müstəvi keçirilmişdir. 
Alınmış kəsiyin oturacaq müstəvisi ilə 450-lik bucaq əmələ 
gətirdiyini bilərək, onun sahəsini tapın. 

228. Yan tərəfi m-ə və oturacağa bitişik bucağı ϕ -yə bərabər 
olan bərabəryanlı üçbucaq oturacağı ətrafında fırlanır. Üçbucağın 
fırlanmasından alınan cismin səthinin sahəsini tapın. 

229. Kəsik konusun oturacaqlarının radiusları R və r-dir, 
burada rR > , doğuran isə oturacaq müstəvisi ilə 450-lik bucaq 
əmələ gətirir. Ox kəsiyin sahəsini tapın. 
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230. Diaqonalları 15 sm və 20 sm olan rombun bütün tərəfləri 
radiusu 10 sm-ə bərabər sferaya toxunur. Sferanın mərkəzindən 
rombun müstəvisinə qədər məsafəni tapın. 

231. Tərəflərinin uzunluğu AB=6, BC=8, AC=10 olan ABC 
üçbucağının təpələri radiusu 13-ə bərabər sferanın üzərində yer-
ləşir. Sferanın mərkəzindən üçbucağın müstəvisinə qədər məsa-
fəni tapın. 

232. Oturacağının tərəfi a , yan tili a2  olan düzgün üçbu-
caqlı piramidanın daxilinə və xaricinə çəkilmiş sferaların ra-
diuslarını tapın. 

233. Düzgün dördbucaqlı PABCD piramidasında oturacağın 
tərəfi 3, hündürlük 2-dir. A təpəsindən PCD üzünə qədər 
məsafəni tapın. 

234. Bütün tilləri a -ya bərabər olan dördbucaqlı piramidanın 
daxilinə bərabərtərəfli silindr çəkilmişdir. Silindrin oturacağının 
diametrini tapın. 

235. Hündürlüyü h-a bərabər olan konusun iki qarşılıqlı 
perpendikulyar doğuranı onun yan səthinin sahəsini 1:2 nisbə-
tində bölür. Konusun həcmini hesablayın. 

236. Bərabərtərəfli konusun H hündürlüyü, həm də kürənin 
diametridir. Bu cismlərin səthilərinin kəsişmə xəttinin uzun-
luğunu tapın. 

237. Konusun hündürlüyü, səthi onun yan səthinin sahəsini 
yarıya bölən, kürənin diametridir. Konusun oturacağı radiusunun 
onun hündürlüyünə nisbətini tapın. 

238. Doğuranı 17, hündürlüyü 15 olan konusun daxilinə kürə 
çəkilmişdir. Konusun yan səthi ilə kürə səthinin ortaq xəttinin (bu 
çevrədir) uzunluğunu tapın. 

239. Bütün tilləri 12-yə bərabər olan üçbucaqlı piramidanın 
və radiusu 3-ə bərabər kürənin mərkəzləri eyni nöqtədir. Kürənin 
piramidanın daxilində qalan hissəsinin səthi sahəsini tapın. 

240. Üç doğuranı qarşılıqlı perpendikulyar olan konusun 
daxilinə radiusu R-ə bərabər kürə çəkilmişdir. Konusun otura-
cağının radiusunu tapın. 
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241. Yarım sfera şəklində kasa su ilə doldurulmuşdur. Kasanı 
300 əydikdə suyun nə qədər hissəsi tökülür? 

242. Düzgün ABCDEFA1B1C1D1E1F1 altıbucaqlı prizmasın-
da, O nöqtəsi onun oturacağının mərkəzidir. BE1=8, 

0
1 60=∠ BEE . a) Prizmanın, b) onun xaricinə çəkilmiş silindrin 

və c) daxilinə çəkilmiş silindrin həcmini tapın. 
243. Düz prizmanın oturacağı paraleloqramdır. Oturacağın 

a -ya bərabər tərəfindən və digər oturacağın onun qarşındakı 
tərəfindən β  bucağı əmələ gətirən kəsik keçirilmişdir. Kəsiyin 
sahəsi Q-yə bərabərdir. Prizmanın həcmini tapın. 

244. Silindrin daxilinə düzgün n bucaqlı prizma çəkilmişdir. 
Prizmanın və silindrin həcmləri nisbətini tapın. 

245. Paralelepipedin bütün üzləri tərəfi a  və iti bucağı 600 
olan bərabər romblardır. Paralelepipedin həcmini tapın. 

246. Mail paralelepipedin oturacağı tərəfləri a  və b  olan 
düzbucaqlıdır. Uzunluğu c olan yan til oturacağın qonşu tərəfləri 
ilə ϕ -yə bərabər bucaq əmələ gətirir. Paralelepipedin həcmini 
tapın. 

247. Hündürlüyü 1,5 sm-ə bərabər olan piramidanın oturacağı 
tərəfi 6 sm olan rombdur. Oturacağa bitişik ikiüzlü bucaqların hər 
biri 450-yə bərabərdir. Piramidanın həcmini tapın. 

248. Kəsik piramidanın oturacaqları hipotenuzları m və n 
olan ( nm > ) bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqlardır. Katetlərin 
daxil olduğu iki yan üz oturacağa perpendikulyardır, üçüncüsü isə 
onunla ϕ  bucağı əmələ gətirir. Kəsik piramidanın həcmini tapın. 

249. İki bərabər kürə, birinin mərkəzi digərinin səthi üzərində 
olmaqla, yerləşdirilmişdir. Kürələrin ortaq hissəsinin həcminin 
bir kürə həcminə nisbətini tapın.  

250. Oturacaqlarının radiusları r1 və r2 olan kəsik konusun 
daxilinə kürə çəkilmişdir. Kəsik konusun və kürənin həcmləri 
nisbətini tapın. 

251. Düzgün dördbucaqlı piramida radiusu R olan sferanın 
daxilinə çəkilmişdir. Piramidanın yan tillərindən biri oturacaq 
müstəvisinə perpendikul-yardır, ən böyük yan til isə onunla α  
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bucağı əmələ gətirir. Piramidanın yan səthinin sahəsini tapın və 

17
8arcsin=α , 17=R  olduqda onun qiymətini hesablayın. 

252. Yan üzü hündürlüyü ilə 450-lik bucaq əmələ gətirən 
düzgün dördbucaqlı piramidanın daxilinə radiusu 6 olan kürə 
çəkilmişdir. Piramidanın oturacağının sahəsini tapın. 

253. Tilinin uzunluğu 1-ə bərabər ABCDA1B1C1D1 kubunun 

şaquli AA1 və üfiqi AB tilləri üzərində, 
4
3,

3
1

== ANAM  

olmaqla, uyğun olaraq M və N nöqtələri qeyd edilmişdir. M,N 
nöqtələrindən oturacağın AC diaqonalına paralel müstəvi 
keçirilmişdir. Alınmış kəsiyin sahəsini tapın.  

254. Tilinin uzunluğu a -ya bərabər olan kubun diaqonalı, 
səthi onun tilinə toxunan, düz dairəvi silindrin oxudur. Silindrin 
oturacağının radiusunu tapın. 

255. Düzgün dördbucaqlı piramidanın xaricinə çəkilmiş 
radiusu 12 olan sferanın O mərkəzindən piramidanın yan tilinə 
qədər məsafə 24 -yə bərabərdir. 1) Piramidanın hündürlüyünü; 
2) O nöqtəsindən piramidanın yan üzünə qədər məsafəni; 3) 
piramidanın daxilinə çəkilmiş kürənin radiusunu tapın. 

256. Düzbucaqlı ABCDA1B1C1D1 paralelepipedinin 
oturacağı tərəfi 6-ya bərabər kvadratdır. Mərkəzi ABCD üzünün 
O mərkəzi ilə üst-üstə düşən və AB1D1 müstəvisinə toxunan 
kürənin radiusunu tapın. 

257. Sferanın daxilinə silindr çəkilmişdir. Silindrin oxundan 
müstəvi keçirilmişdir. Silindrin doğuranı 4 sm-ə bərabər olub 
kürənin müstəvi ilə kəsiyində 600-lik qövs gərir. Silindrin 
həcminin 4 mislinin kürənin həcminə nisbətini tapın. 

258. Düz prizmanın oturacağı rombdur. Prizmanın diaqonal-
larının və hündürlüyünün uzunluqları uyğun olaraq 8 sm, 5 sm, 2 
sm-dir. Rombun tərəfinin uzunluğunu tapın. 

259. Üçbucaqlı ABCD piramidasında AD=3, CD=5 tilləri 

məlumdur, habelə 
2
π

=∠=∠=∠ BACCBDABD ; Bunlardan 
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əlavə ABC və ADC üzləri arasındakı bucaq 
12
π -yə bərabərdir. 

Piramidanın həcmini tapın. 
260. Oturacağının tərəfi 2-yə bərabər düzgün ABCA1B1C1 

prizmasının oturacağının AC tərəfindən müstəvi elə keçirilmişdir 
ki, kəsikdə sahəsi 32  olan ACM üçbucağı alınmışdır. B 
təpəsindən bu kəsiyin müstəvisinə qədər məsafəni tapın.  

261. Oturacaqları trapesiya olan düz prizmada paralel yan 
üzlərin sahələri 8 sm2 və 12sm2, onlar arasındakı məsafə isə 5 sm-
dir. Prizmanın həcmini tapın. 

262. Düzgün üçbucaqlı piramidanın həcmi 3162 -ə bərabər-
dir, onun oturacağının mərkəzindən yan üzünə endirilmiş perpen-
dikulyar isə yan üzün daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzindən 
keçir. Piramidanın oturacağının tərəfini tapın. 

263. Düz silindrin və düz konusun hündürlükləri bərabərdir. 
Silindrin yan səthinin sahəsinin konusun yan səthinin sahəsinə 

nisbəti 5:6 –dır. Bundan əlavə 
3
12cos −=α , burada α -konusun 

doğuranı ilə onun oturacaq müstəvisi arasındakı bucaqdır. Silin-
drin həcminin konusun həcminə nisbətini tapın.  

264. Düz ABCA1B1C1 prizmasının oturacağı ABC düzbu-
caqlı üçbucağıdır, O nöqtəsi isə onun xaricinə çəkilmiş çevrənin 

mərkəzidir. AC=BC=1, 
2
2

1 =CC  olarsa, prizmanın C təpə-

sindən OC1  düz xəttinə perpendikulyar keçirilmiş müstəvilə 
kəsiyinin sahəsini tapın. 

265. Rombun, hər bir diaqonalı ətrafında, fırlanmasından 

alınan cismlərin həcmləri uyğun olaraq 1 və 
3
3 -ə bərabərdir. 

Rombun tərəfi ətrafında fırlanmasından alınan cismin həcmini 
tapın. 
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266. Bərabəryanlı ABCD trapesiyasının (AD||BC) daxilinə 

çevrə çəkmək olar. 
3
2cos =< BAD  və trapesiyanın BC tərəfi 

ətrafında fırlanmasından alınan cismin həcmi 11-ə bərabərdir. 
Trapesiyanın AD tərəfi ətrafında fırlanmasından alınan cismin 
həcmini tapın. 

267. ABCD düzbucaqlısının AB və AD tərəfləri ətrafında 
fırlanmasından alınan cismlərin həcmləri uyğun olaraq 1 və 3 -ə 
bərabərdir. Bu düzbucaqlının A təpəsindən keçən və AC 
diaqonalına perpendikulyar olan düz xətt ətrafında fırlanmasından 
alınan cismin həcmini tapın. 

268. 
2
π

=< ACB  olan düzbucaqlı ABC üçbucağının A,B,C 

təpələrindən m||BC, n||AC, p||AB düz xətləri keçirilmişdir. ABC 
üçbucağının m və n düz xətləri ətrafında fırlanmasından alınan 
cisimlərin həcmləri uyğun olaraq 65 və 156-dır. Bu üçbucağın p 
düz xətti ətrafında fırlanmasından alınan cismin həcmini tapın. 

269. Sferanın daxilinə aşağı oturacaqları ortaq və həcmləri 
eyni olan konus və silindr çəkilmişdir. Kürə səthinin sahəsi 

105 -dir. konusun yan səthinin sahəsini tapın. 
270. Həcmi 4-ə bərabər konusun xaricinə sfera çəkilmişdir. 

Həcmi 8 olan digər sfera xaricə çəkilmiş sferaya daxildən, konusa 
isə onun oturacağının mərkəzində, toxunur. Xaricə çəkilmiş 
kürənin həcmini tapın. 

271. Doğuranı oturacaq müstəvisi ilə α  bucağı əmələ gəti-
rən, 8,0cos =α , konus kürənin daxilinə çəkilmişdir. Konusun 
təpəsindən keçən müstəvi kürəni kəsir, kəsiyin sahəsinin kürənin 
səthi sahəsinə nisbəti 0,24-ə bərabərdir. Kəsən müstəvi ilə 
oturacaq müstəvisi arasındakı bucağın kosinusunu tapın. 

272. Kəsik konusun aşağı oturacağı kürəyə toxunur, onun 
yuxarı oturacağının çevrəsi isə kürənin səthi üzərində yerləşir. 
Kürənin səthi sahəsinin kəsik konusun yan səthinin sahəsinə 
nisbəti 5:7 –dir. Kəsik konusun doğuranı ilə oturacaq müstəvisi 
arasındakı bucağın kosinusunu tapın. 
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273. Konusun daxilinə həcmi 9 olan silindr çəkilmişdir. 
Silindrin yuxarı oturacaq müstəvisi verilmiş konusdan həcmi 63 
olan kəsik konus ayırır. Əvvəlki konusun həcmini tapın. 

274. Konusun ox kəsiyi təpəsindəki bucaq β -ya bərabərdir, 

3
2cos =β . Kürənin və konusun oturacağının mərkəzləri, habelə 

onların radiusları eynidir. Kürənin və konusun kəsişmə çevrəsin-
dən müstəvi keçirilmişdir. Konusun bu müstəvidən aşağıda 
yerləşən hissəsinin həcmi 19-a bərabərdir. Konusun həmin müstə-
vidən yuxarıda yerləşən hissəsinin həcmini tapın.  

275. Piramidanın oturacağı tərəfləri 5,12 və 13 olan 
üçbucaqdır, onun hündürlüyü isə yan üzlərin hündürlükləri 
(həmin təpədən çəkilmiş) ilə, 300-dək kiçik olmayan, eyni bucaq 
əmələ gətirir. Belə piramidanın ən böyük həcmi nə ola bilər? 

276. Düzgün dördbucaqlı SABCD piramidasının SH hündür-
lüyünün H oturacağından SDC üzünə çəkilmiş perpendikulyarın 
uzunluğu 6 -ya, SB yan tilinin oturacaq müstəvisi ilə əmələ 

gətirdiyi bucaq isə 
3
π -ə bərabərdir. Piramidanın xaricinə çəkilmiş 

sferanın radiusunu tapın. 

277. Konusun, aralarındakı bucaq 
5

arcsin π -ə bərabər, iki 

doğuranından müstəvi keçirilmişdir. Konusun doğuranının otura-

caq müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucağın kosinusu 
4
1 -ə bərabər-

dir. Kəsiyin sahəsinin konusun tam səthinin sahəsinə nisbətini 
tapın. 

278. Düz ABCDA1B1C1D1 prizmasının oturacağı, AB=10, 
76=AC  olan, ABCD rombudur. Yan til 2131 =AA . B 

təpəsindən 1AC  düz xəttinə qədər məsafəni tapın. 
279. Dördbucaqlı MABCD piramidasında tillərin hər biri 

11 -ə bərabərdir. AD düz xətti ilə BM tilinin ortasından BC-yə 
paralel keçən düz xətt arasındakı məsafəni tapın. 



 42

280. MABC piramidasında MA=13 yan tili oturacaq 
müstəvisinə perpendikulyardır. 090=< BAC , 39=AB  və 

52=AC . A təpəsindən BCM müstəvisinə qədər məsafəni tapın. 
281. Silindrin yuxarı oturacağının çevrəsi üzərindəki A 

nöqtəsindən AD doğuranı və alt oturacağın çevrəsini C 
nöqtəsində kəsən AC=10 maili çəkilmişdir. Silindrin oturacağının 
radiusu 5-ə, hündürlüyü isə 8-ə bərabərdir. Silindrin oxundan, AC 
maili və AD doğuranından keçən, müstəviyə qədər məsafəni 
tapın. 

282. ABCDA1B1C1D1 kubunun tili 3 -ə bərabərdir. AB1D1 
və BDC1 müstəviləri arsındakı məsafəni tapın. 

283. ABCDA1B1C1D1 kubunun tili 6 -ya bərabərdir. B1D 
və CD1 düz xətləri arasındakı məsafəni tapın. 

284. Tili 3 -ə bərabər olan kubun qonşu üzlərinin çarpaz 
diaqonalları arasındakı məsafəni tapın. 

285. Düz ABCA1B1C1 prizmasında AA1 yan tilinin orta 
nöqtəsi O dur, 5201 =AA , AB=BC=20, AC=32. AC1 və B1O 
düz xətləri arasındakı bucağın sinusunu tapın. 

286. Düzgün üçbucaqlı ABCA1B1C1 prizmasının ABC 
oturacağının AB=4 tərəfinin orta nöqətsi T-dir. Prizmanın yan tili 

22 -yə bərabərdir. B1T düz xətti ilə BCC1B1 yan üzünün 
müstəvisi arasındakı bucağın sinusunu tapın. 

287. MABCD piramidasında hündürlük 2,5 –dir, bütün yan 
tillər bərabərdir, oturacağı isə diaqonalı 2, diaqonallar arasındakı 
bucaq 300 olan düzbucaqlıdır. Oturacaq müstəvisi ilə, AM düz 
xəttinə paralel olub, B, D nöqtələrini üzərində saxlayan, müstəvi 
arasındakı bucağın tangensini tapın. 

288. ABCDA1B1C1D1 kubunun tili a -ya bərabərdir. Kəsən 
müstəvi AB, AA1 və A1D1 tillərinin ortasından keçir. Kəsiyin 
sahəsini tapın. 

289. ABCA1B1C1 prizmasında oturacağın AB və AC tərəfləri 
bir birinə və AA1 yan tilinə perpendikulyardır. AB=AC=AA1=4. 
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AB, AC və AA1 tillərinin ortalarından keçən kəsiyin sahəsini 
tapın.  

290. Konusun doğuranı 4-ə bərabərdir və oturacaq müstəvisi 
ilə 600-lik bucaq əmələ gətirir. Konusun oturacağa paralel və 
hündürlüyün ortasından keçən kəsiyinin sahəsini tapın.  

291. Tili 2-yə bərabər ABCDA1B1C1D1 kubu və mərkəzi 
onun A1B1C1D1 üzünün diaqonallarının kəsişmə nöqtəsində olan, 
BC1D müstəvisinə toxunan kürə verilir. Kürənin kubun daxilində 
qalan hissəsinin həcmini tapın. 

292. Üçbucaqlı ABCA1B1C1 prizmasının həcmi V –yə 
bərabərdir. AA1 tilinin ortasında E, BB1 tilinin üzərində isə 
B1F:FB=1:4 olmaqla F nöqtələri qeyd edilmişdir. C, E, B1 və C, 
E, F nöqtələrindən iki müstəvi keçirilmişdir. Prizmanın bu 
müstəvilər arasında qalan hissəsinin həcmini tapın. 

293. Üçbucaqlı ABCA1B1C1 prizmasında oturacağın BC 
tərəifndən və A1B1 tilinin K1 orta nöqtəsindən keçən müstəvi onu 
iki çoxüzlüyə ayırır. Bu çoxüzlülərin həcmləri nisbətini tapın. 

 
2. İsbat məsələləri 

 
294. İsbat edin ki, düzbucaqlı kağız vərəqindən sonsuz sayda 

müxtəlif tetraedrlər düzəltmək olar (yapışdırma üst-üstə qoyma-
dan, yalnız kənarlarla olur). 

295. ABCD A1B1C1D1 kubunun AD, A1B1, CC1 tillərinin 
orta nöqtələri uyğun olaraq K, Z, M dir. İsbat edin ki, KZM 
mərkəzi kubun mərkəzi üzərinə düşən düzgün üçbucaqdır.  

296. Müstəvi 0=+++ dczbyax  tənliyi ilə verilir. ( cba ,, ) 
vektorunun bu müstəviyə perpendikulyar olduğunu isbat edin. 

297. l  düz xətti kəsişən iki 21, ll  düz xətləri ilə eyni bucaq 
əmələ gətirir, həm də nəzərə almaq lazımdır ki, bu düz xətt 21, ll  
düz xətlərini üzərində saxlayan α  müstəvisinə perpendikulyar 
deyil. İsbat edin ki, l  düz xəttinin α  müstəvisi üzərindəki 
proyeksiyası da 21, ll  düz xətləri ilə eyni bucaq əmələ gətirir. 
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298. İsbat edin ki, l  düz xətti iki kəsişən düz xətlərin hər biri 
ilə, yalnız və yalnız bu düz xətlər arasındakı bucaqlardan birinin 
tənböləninə perpendikulyar olduqda, bərabər bucaq əmələ gətirir. 

299. A1 və A2 nöqtələri l  düz xətti üzrə kəsişən 1α  və 2α  
müstəviləri üzərindədir. İsbat edin ki, yalnız və yalnız A1, A2 
nöqtələri l  düz xəttindən bərabər məsafədə olduqda A1A2 düz 
xətti 21 ,αα  müstəviləri ilə eyni bucaq əmələ gətirir. 

300. İsbat edin ki, iki çarpaz düz xəttən paralel müstəvilər 
keçirmək olar. 

301. İki çarpaz düz xətt verilir. İsbat edin ki, ucları bu düz 
xətlər üzərində olub, onlara perpendikulyar yeganə parça vardır. 

302. Fəzada cüt-cüt çarpaz üç düz xətt vardır. İsbat edin ki, 
üç tili bu düz xətlər üzərində olan yeganə paralelepiped vardır.  

303. l  düz xətti cüt-cüt perpendikulyar üç düz xətlərlə 
γβα ,, bucaqları əmələ gətirir. İsbat edin ki, 1coscoscos 222 =++ γβα  
304. D təpəsindəki müstəvi bucaqları düz olan ABCD 

tetraedrində ABC üzünün kvadratının düzbucaqlı üçbucaqlardan 
ibarət, digər üzlərin kvadratları cəminə bərabər olduğunu isbat 
edin. 

305. İsbat edin ki, kubun tillərinin ixtiyari müstəvi üzərində 
proyeksiyalarının uzunluqlarının kvadratları cəmi 28a -na bəra-
bərdir, burada a  - kubun tilinin uzunluğudur. 

306. Koordinatı ( )000 ,, zyx  olan nöqtədən 0=+++ dczbyax  

tənliyi ilə verilən müstəviyə qədər məsafənin 
222

000

cba

dczbyax

++

+++
 -

nə bərabər olduğunu isbat edin. 
307. Oxları ilə doğuranları arasındakı bucaqları bərabər olan 

iki konusun oxları paraleldir. İsbat edin ki, onların səthilərinin 
kəsişməsinin bütün nöqtələri bir müstəvi üzərindədir. 

308. Tili a  olan ABCDA1B1C1D1 kubu verilir. İsbat edin ki, 
fəzanın ixtiyari nöqtəsindən AA1, B1C1, CD düz xətlərindən 

birinə qədər məsafə 
2

a -dən kiçik deyil. 
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309. ABCDA1B1C1D1 paralelepipedi verilir. AC1 diaqonalı-
nın A1BD müstəvisi ilə kəsişmə nöqtəsi M-dir. İsbat edin ki, 

3
1AC

MA = . 

310. Hər hansı müstəvi ilə düzgün üçbucağın tərəfləri ara-
sındakı bucaqlar βα ,  və γ -ya bərabərdir. İsbat edin ki, bu 
bucaqlardan birinin sinusu digər iki bucağın sinusları cəminə 
bərabərdir. 

311. l  düz xətti α  müstəvisinə perpendikulyar deyil, l ′  onun 
bu müstəvi üzərində proyeksiyasıdır. Fərz edək ki, 1l  həmin 
müstəvi üzərində hər hansı düz xətdir. İsbat edin ki, yalnız və 
yalnız 1ll ⊥′  olduqda 1ll ⊥  (üç perpedikulyar teoremi). 

312. a) Düzgün tetraedrin qarşı (çarpaz) tillərinin 
perpendikulyar olduğunu isbat edin; b) Təpəsi S nöqtəsində olan 
düzgün piramidanın oturacağı A1...A2n-1 çoxbucaqlısıdır. SA1 və 
AnAn+1 tillərinin perpendikulyar olduğunu isbat edin. 

313. Çoxbucaqlının bir müstəvidə sahəsi S-dir. İsbat edin ki, 
onun digər P müstəvisi üzərindəki proyeksiyasının sahəsi 

ϕcos⋅S -yə bərabərdir, burada ϕ  baxılan P  müstəvisi ilə 
çoxbucaqlının müstəvisi arasındakı bucaqdır. 

314. Üçbucaqlı piramidanın oturacaq tillərindəki ikiüzlü 
bucaqlar βα ,  və γ  uyğun yan üzlərin sahəsi isə cba SSS ,, -dir. 
Oturacağın sahəsinin γβα coscoscos cba SSS ++  olduğunu 
isbat edin. 

315. Cismin iki müstəvi üzərindəki proyeksiyası dairələrdir. 
İsbat edin ki, bu dairələrin radiusları bərabərdir. 

316. İsbat edin ki, tili 1 olan kubun müstəvi üzərində pro-
yeksiyasının sahəsi, ədədi qiymətcə, onun bu müstəviyə perpen-
dikulyar düz xətt üzərində proyeksiyasının uzunluğuna bəra-
bərdir. 

317. Üç düz xətt A nöqtəsində kəsişir. Onların hər birinin 
üzərində iki nöqtə götürülmüşdür: B və B/, C və C/, D və D/. İsbat 
edin ki, ( ) ( ) =′′′ DCBAVABCDV :  ( ) ( )DACABAADACAB ′⋅′⋅′⋅⋅= : . 
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318. DABC tetraedrinin həcminin αγβ sinsinsin
6
1 ADACAB ⋅⋅ -

ya bərabər olduğunu isbat edin, burada γβ ,  ilə A təpəsindəki AB 
və AC tillərinə bitişik müstəvi bucaqlar işarə edilmişdir, α  isə 
AD tilindəki ikiüzlü bucaqdır. 

319. Tetraedrin iki üzünün sahəsi 21, SS , bu üzlər arasındakı 
ikiüzlü bucaq α , onların ortaq tilinin uzunluğu isə a -dır. 

Tetraedrin V həcminin 
a

SS
3

sin2 21 α -ya bərabər olduğunu isbat 

edin. 
320. Radiusu R olan sferanın xaricinə çəkilmiş çoxüzlünün 

həcminin RS
3
1 -ə bərabər olduğunu isbat edin, burada S- 

çoxüzlünün səthinin sahəsidir. 
321. İsbat edin ki, kürənin və onun xaricinə çəkilmiş kəsik 

konusun həcmləri nisbəti onların tam səthiləri sahələrinin nis-
bətinə bərabərdir. 

322. Kəsik konusun yan səthinin sahəsi, radiusu onun doğu-
ranına bərabər olan, dairənin sahəsinə bərabərdir. İsbat edin ki, bu 
konusun daxilinə kürə çəkmək olar. 

323. Hündürlüyü oturacaqlarının diametrləri arasında orta 
mütənasib olan kəsik konusun daxilinə kürə çəkmək mümkün 
olduğunu isbat edin. 

324. İsbat edin ki, düzgün tetraedrin üç təpəsini dördüncü 
təpədən çəkilmiş hündürlüyün orta nöqtəsilə birləşdirdikdə, cüt-
cüt perpendikulyar üç düz xətt alınır. 

325. R və r uyğun olaraq düzgün dördbucaqlı piramidanın 
xaricinə və daxilinə çəkilmiş kürələrin radiuslardır. İsbat edin ki, 

12 +≥
r
R . 

326. Üçbucaqlı SABC piramidasının ABC oturacağı 
üzərindəki O nöqtəsindən uyğun olaraq SA, SB, SC tillərinə 
paralel və SBC, SCA, SAB üzlərini A/, B/, C/ nöqtələrində kəsən 
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OA/, OB/, OC/ düz xətləri çəkilmişdir. İsbat edin ki, 

1=
′

+
′

+
′

SC
CO

SB
BO

SA
AO . 

3271. Paralel müstəvilər üzərində yerləşməyən və uyğun 
tərəfləri paralel olmayan iki ABC və A1B1C1 üçbucaqlarına 
baxaq. Bu üçbucaqların uyğun təpələrini birləşdirən düz xətlər isə 
bir O nöqtəsində kəsişir. İsbat edin ki, üçbucaqların uyğun 
tərəflərinin uzantıları cüt-cüt kəsişir və bu kəsişmə nöqtələri bir 
düz xətt üzərindədir. 

3272. İsbat edin ki, hər hansı üçbucaqlı piramidanın təpələrini 
qarşı üzlərin ağırlıq mərkəzi ilə birləşdirən parçalar bir nöqtədə 
kəsişir və bu nöqtə ilə onların hər biri 1:3 nisbətində bölünür. 

328. Düzgün tetraedrin daxilindəki ixtiyari nöqtədən onun 
dörd üzünə qədər məsafələr cəminin sabit kəmiyyət olduğunu 
isbat edin. 

329. İki-iki kəsişən sonlu sayda düz xətlər verilmişdirsə, 
onların hamısının ya bir nöqtədə kəsişdiyini yaxud da bir müstəvi 
üzərində olduğunu isbat edin. 

330. İsbat edin ki, kubun müstəvi ilə kəsiyi düzgün altı-
bucaqlı ola bilər.2  

331. İsbat edin ki, hündürlükləri eyni və oturacaqları paralel 
olan bərabər konusların ortaq hissəsinin həcmi onların hər birinin 

həcminin 
4
1 -ə bərabərdir.  

332. İsbat edin ki, konusun həcmi yan səthinin sahəsi ilə 

oturacağın mərkəzindən doğurana qədər məsafə hasilinin 
3
1 -ə 

bərabərdir.  

                                                 
2  Məsələni belə də ifadə etmək olar: İsbat edin ki, kubu müstəvi 
ilə elə kəsmək olar ki, kəsikdə düzgün altıbucaqlı alınar. 
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333. Düzgün dördbucaqlı piramidanın yan tilləri, təpədən 
cba ,,  və d  məsafədə olan nöqtələrdən keçən, müstəvi ilə 

kəsilmişdir. İsbat edin ki, 
dbca
1111

+=+ . 

334. İsbat edin ki, təpədəki müstəvi bucaqları düz olan 
tetraedrin çarpaz tillərinin ortalarını birləşdirən parçanın uzun-
luğu bu tetraedrin xaricinə çəkilmiş sferanın radiusuna bərabərdir. 

335. İsbat edin ki, tetraedrin ikiüzlü bucağının tənbölən 
müstəvisi qarşıdakı tili bu ikiüzlü bucağı əmələ gətirən üzlərin 
sahəsi ilə mütənasib hissələrə bölür. 

336. ABCD tetraedrin həcminin ϕsin
6
1 CDABd ⋅⋅ -yə bəra-

bər olduğunu isbat edin. Burada d  parçası AB və CD düz xətləri 
arasındakı məsafə, ϕ  - onlar arasındakı bucaqdır. 

337. Fəzada iki çarpaz düz xətt verilir. Tetraedrin qarşı tilləri, 
uzunluqlarını saxlamaqla, bu düz xətlər üzrə yerini dəyişir. İsbat 
edin ki, bunun nəticəsində tetraedrin həcmi dəyişmir. 

338. Müstəvi radiusları R, r olan iki toxunan kürəyə A, B 
nöqtələrində toxunur. İsbat edin ki, RrAB 2= . 

339. a) Bir müstəvi üzərində olmayan iki çevrə iki müxtəlif 
A, B nöqtələrində kəsişir. İsbat edin ki, bu çevrələri üzərində 
saxlayan yeganə sfera vardır. b) Bir müstəvi üzərində olmayan iki 
çevrə l  düz xəttinə P nöqtəsində toxunur. İsbat edin ki, bu 
çevrələri üzərində saxlayan yeganə sfera vardır. 

340. Üçbucaqlı kəsik piramidanın iki yan üzü daxilə çəkilmiş 
dördbucaqlıdırsa, onun digər yan üzünün də daxilə çəkilmiş 
dördbucaqlı olduğunu isbat edin. 

341. Müstəvi bucaqları γβα ,,  və bunların qarşısındakı 
ikiüzlü bucaqları A, B, C olan üçüzlü bucaq verilir. İsbat edin ki, 
müstəvi bucaqları CBA −−− πππ ,,  və ikiüzlü bucaqları 

γπβπαπ −−− ,,  olan üçüzlü bucaq vardır. 
342. İsbat edin ki, üçüzlü bucağın ikiüzlü bucaqları düzdürsə, 

onda onun müstəvi bucaqları da düzdür. 
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343. İsbat edin ki, uyğun ikiüzlü bucaqları bərabər olan 
üçüzlü bucaqlar bərabərdir. 

344. Tetraedrin a  tilindən çıxan üzlərin sahələri S1, S2, bu 
tildəki ikiüzlü bucaq α , a -nın qarşısındakı til b, b və a  tilləri 

arasındakı bucaq ϕ  olarsa, ( )
4

sincos2
2

21
2

2
2

1
ϕα abSSSS =−+  

bərabərliyinin doğruluğunu isbat edin. 
345. Düzbucaqlı ABCDA1B1C1D1 paralelepipedinin AC1 

diaqonalı A1BD müstəvisinə perpendikulyardır. İsbat edin ki, bu 
paralelepiped kubdur. 

346. a) Qabarıq çoxüzlünün bütün üzlərinin sahələri bə-
rabərdir. İsbat edin ki, onun daxili nöqtəsindən üzlərinin müstə-
vilərinə qədər məsafələrin cəmi bu nöqtənin vəziyyətindən asılı 
deyil. 

b) Tetraedrin hündürlükləri 4321 ,,, hhhh , onun ixtiyari daxili 
nöqtəsindən üzlərinə qədər məsafələri isə 4321 ,,, dddd -dir. İsbat 

edin ki, 1=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑

i

i
d
h

. 

347. Sferanın xaricinə çəkilmiş çoxüzlünü kəsən müstəvi onu 
həcmləri V1, V2, səthilərinin sahələri S1, S2 olan iki hissəyə bölür. 
İsbat edin ki, yalnız və yalnız müstəvi daxilə çəkilmiş sferanın 
mərkəzindən keçdikdə 2211 :: SVSV =  olar. 

348. ABCD tetraedrində M və N uyğun olaraq AB və CD 

tillərinin orta nöqtələridir. İsbat edin ki, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

→→→
BCADMN

2
1 . 

349. Təpəsi O nöqtəsində olan düz üçüzlü bucağın tilləri 
müstəvi ilə A, B, C nöqtələrində kəsişir. ABC üçbucağının 
itibucaqlı olduğunu isbat edin.  

350. A(-4; -4; 4), B(-3; 2; 2), C(2, 5,1), D(3; -2; 2) nöqtələri 
verilir. İsbat edin ki, AC və BD parçaları perpendikulyardır. 
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351. Sferaya toxunan iki müstəvi a  düz xətti üzrə kəsişir. 
İsbat edin ki, toxunma nöqtələrini birləşdirən düz xətt a -ya 
perpendikulyardır.  

352. 1) İsbat edin ki, müstəvi üzərində olmayan dörd 
nöqtədən yalnız bir sfera keçirmək olar. 2) İsbat edin ki, çevrə və 
onun müstəvisi üzərində olmayan nöqtədən yalnız bir sfera 
keçirmək olar. 

353. İsbat edin ki, piramidanın xaricinə sfera çəkməyin 
mümkün olması üçün, onun oturacağının xaricinə çevrə çəkməyin 
mümkün olması zəruri və kafidir. 

354. Sfera ( ) ( ) ( ) 2222 Rczbyax =−+−+−  koordinat 
başlanğıcından keçir. İsbat edin ki, koordinat başlanğıcında 
sferaya toxunan müstəvinin tənliyi 0=++ czbyax  şəkildədir.  
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“Evklid həndəsəsi – sadəcə məntiqi sistemlərdən biri 
deyil. O, belə sistemlərə, digər elmlərin yamsılamağa 
cəhd etdikləri və yenə də cəhd etdiyi, ilk və ən böyük 
nümunədir” 

 
Poya C. 

 
3. Qurma məsələləri 

 
355. α  müstəvisi üzərində ba,  düz xətləri verilir. Verilmiş 

M nöqtəsi α  müstəvisi üzərində deyil. Ma,  və Mb, -dən keçən 
müstəvilərin kəsişmə xəttini qurun. 

356. ABC bucağı və M nöqtəsi verilir. (AB), M və (BC), M-
dən keçən müstəvilərin kəsişmə xəttini qurun. 

357. ABC üçbucağı və onun müstəvisi üzərində olmayan M 
nöqtəsi verilir. M və A –dan α  müstəvisini elə keçirin ki, ABC 
və α  müstəvilərinin kəsişmə xətti: 1) BC parçasını yarıya 
bölsün; 2) BAC bucağını yarıya bölsün. 

358. a  düz xətti və M nöqtəsi verilir. Verilmiş nöqtədən, a -
nı düz bucaq altında kəsən, düz xətt çəkin. 

359. ABC bucağı və onun müstəvisi üzərində olmayan M, 
BC şüası üzərində olan P nöqtəsi verilir. BP ≠ . M və P 
nöqtələrindən α  müstəvisini elə keçirin ki, ABC və α  
müstəvilərinin kəsişmə xətti verilmiş bucağın tərəfləri üzərində 
konqruent parçalar ayırsın. 

360. ABCD tetraedrinin AD, AB, BC, CD tillərinin 
ortalarından keçən müstəvi kəsiyini qurun. Kəsikdə alınan 
dördbucaqlının növünü təyin edin. 

361. aNMa ∉=∩ ,α  verilir. a  və N –dən keçən müstəvi 
ilə α  müstəvisinin kəsişmə xəttini çəkin. 

362. α  müstəvisi üzərində a  düz xətti və M nöqtəsi 
verilmişdir. α∉N  nöqtəsindən elə β  müstəvisi keçirin ki, α  
və β  müstəvilərinin kəsişmə xətti M – dən keçib, a -ya 
perpendikulyar olsun. 
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363. ABCD tetraedrinin AB, AD, CD tilləri üzərində uyğun 
olaraq M, N, P nöqtələri elə seçilmişdir ki, NP və AC düz xətləri 
paralel deyildir. Tetraedrin verilmiş nöqtələrdən keçən kəsiyini 
qurun. 

364. Verilmiş nöqtədən verilmiş düz xətlə çarpaz olan düz 
xətt keçirin. 

365. 1) Verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə paralel müstəvi 
keçirin; 2) verilmiş nöqtədən verilmiş müstəviyə paralel düz xətt 
keçirin. 

366. A və B nöqtələri uyğun olaraq kəsişən α  və β  
müstəvilərinə aid olub, onların c kəsişmə xəttinə aid deyil. A və 
B nöqtələrindən c düz xəttinə paralel müstəvi keçirin. 

367. M və N nöqtələri ABCD tetraedrinin AD və AB 
tillərinin daxili nöqtələridir. Verilmiş nöqtələrdən keçən və AC 
düz xəttinə paralel olan müstəvi ilə tetraedrin kəsiyini qurun. 

368. ABCD trapesiyası verilmişdir, burada AB||CD və M 
nöqtəsi trapesiyanın müstəvisinə aid deyil: 1) M-dən və CD-dən, 
M-dən və AB-dən; 2) M-dən və AD-dən, M-dən və BC-dən 
keçən müstəvilərin kəsişmə xəttini qurun. 

369. ABCDA1B1C1D1 paralelepipedində M,N,P nöqtələri 
uyğun olaraq DD1, BB1, CC1 tilləri üzərindədir və MP ||/ CD, 
MN ||/ DB. MNP və ABC müstəvilərinin kəsişmə xəttini qurun. 

370. Kubla, onun bir təpədən çıxan üç tilinin uclarından 
keçən müstəvi ilə kəsiyini qurun. Kubun tili a -ya bərabərdirsə, 
kəsiyin perimetrini və sahəsini tapın.  

371. ABCDA1B1C1D1 paralelepipedi verilmişdir; DC və 
A1B1 tillərinin orta nöqtələri M və N –dir. 1) AM və AN düz 
xətlərinin BB1C1C üzü ilə kəsişmə nöqtələrini qurun; 2) AMN və 
BB1C1 müstəvilərinin kəsişmə xəttini qurun.  

372. ABCDA1B1C1D1 paralelepipedinin, (BC1) –dən və DD1 
tilinin M orta nöqtəsindən keçən müstəvi ilə kəsiyini qurun. 

373. ABCDA1B1C1D1 paralelepipedində M nöqtəsi B1C1 
parçasının orta nöqtəsidir. Paralelepipedin: 1) (DC)-dən və M-
dən; 2) (AD)-dən və M-dən keçən müstəvi ilə kəsiyini qurun. 
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374. ABCDA1B1C1D1 düzbucaqlı paralelepipedi verilmişdir. 
AB, AA1, CD tillərinin ortasından keçən müstəvi ilə 
paralelepipedin kəsiyini qurun. 

375. ABCDA1B1C1D1 paralelepipedi verilmişdir. A1C düz 
xətti ilə AB və C1D1 tillərindən keçən müstəvinin kəsişmə 
nöqtəsini qurun. 

376. Verilmiş M nöqtəsindən verilmiş a  düz xəttinə paralel 
düz xətti çəkin.  

377. Verilmiş düz xəttin verilmiş müstəviyə paralel müstəvi 
keçirin. 

378. A, C təpələrindən və A1B1 tilinin M nöqtəsindən keçən 
α  müstəvisi ilə ABCDA1B1C1D1 paralelepipedinin kəsiyini 
qurun. 

379. Tetraedrin təpəsindən onun qarşı üzünə paralel müstəvi 
keçirilmişdir. Tetraedrin qalan üzlərinin müstəviləri ilə bu 
müstəvinin kəsişmə xəttini qurun. 

380. ABCDA1B1C1D1 kubunun B təpəsindən, CC1 və A1D1 
tillərinin ortasından keçən müstəvi ilə kəsiyini qurun.  

381. İki çarpaz düz xəttin ortaq perpendikulyarını qurun. 
382. Verilmiş düz xəttə paralel və verilmiş digər iki düz xətti 

kəsən düz xətt qurun. 
383. Ucları verilmiş iki düz xətt üzərində olan, verilmiş 

uzunluqda, verilmiş müstəviyə paralel parça qurun. 
384. SABC tetraedri verilir. ABC oturacağı üzərindəki O 

nöqtəsindən, iki qarşı SC və AB tillərini kəsən, düz xətt çəkin.  
385. ABCDA1B1C1D1 paralelepipedi verilir. a) A1D1DA yan 

üzünün M simmetriya mərkəzindən keçib A1A və B1D çarpaz düz 
xətlərini kəsən; b) D1 təpəsindən keçib A1A və B1D çarpaz düz 
xətlərini kəsən; c) paralelepipedin diaqonallarının O kəsişmə 
nöqtəsindən keçib A1D və B1D1 çarpaz düz xətlərini kəsən düz 
xətt çəkin. Hər üç halda iki çarpaz düz xətti kəsən düz xətt 
çəkmək tələb olunur.  

386. Dördbucaqlı ABCDA1B1C1D1 prizması verilir. Onun 
A,C,B1 təpələrindən keçən müstəvi ilə kəsiyini qurun. 
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387. PABC tetraedrində MZ düz xətti ilə (M nöqtəsi B və C 
arasında yerləşir, Z isə PO hündürlüyünün orta nöqtəsidir, O 
nöqtəsi ABC oturacağının daxilindədir) tetraedrin səthinin kəsiş-
mə nöqtəsini tapın (qurun). 

388. PABC tetraedrində LE parçasının (L – nöqtəsi PAC 
üzündə, E isə A və B arasındadır) PAD üçbucağı ilə (D nöqtəsi B 
və C arasındadır) kəsişmə nöqtəsini qurun. 

389. ABCA1B1C1 çoxüzlüsü paralelepipedin diaqonal kəsiyi 
ilə ayrılmışdır. AK1 parçasının (K1 ilə B1C1 –in daxili nöqtəsi 
işarə edilmişdir) A1BC müstəvisi ilə kəsişmə nöqtəsini tapın. 

390. ABCA1B1C1 çoxüzlüsündə PBC və DAK üçbucaqlarının 
kəsişməsini qurun (P, D, K uyğun olaraq AA1 , CC1 və AB tilləri 
üzərindədir). 

391. ABCA1B1C1 çoxüzlüsündə MN parçası ilə (M və N 
nöqtələri uyğun olaraq AA1B və BB1C üzləri üzərində yerləşir) 
A1BC üçbucağının kəsişmə nöqtəsini tapın.  

392. ABCA1B1C1 çoxüzlüsündə AA1M və CC1N üçbucaq-
larının kəsişməsini qurun (M və N nöqtələri uyğun olaraq BC və 
AB tərəfləri üzərindədir). 

393. ABCA1B1C1 çoxüzlüsündə ABK və MNQ üçbucaq-
larının kəsişməsini qurun. ( 11 , CCKCAAQ ∈∈ , K və Q nöqtələri 
AC tilindən bərabər məsafələrdədir, M və N uyğun olaraq BC və 
AB tillərinin orta nöqtələridir). 

394. ABCA1B1C1 çoxüzlüsü verilir. a) B1C1 tili üzərində elə 
K nöqtəsi tapın ki, AK və A1M parçaları kəsişsinlər (M nöqtəsi 
BC tili üzərində yerləşir); b) AB tili üzərində elə Z nöqtəsi tapın 
ki, ZK (K nöqtəsi A1C1 tili üzərindədir) və A1M (M nöqtəsi BC 
tili üzərindədir) parçaları kəsişsinlər. 

395. PABC tetraedrində DMN və QKZ üçbucaqlarının 
kəsişməsini qurun (D və Q nöqtələri uyğun olaraq PA və PC 
tilləri üzərindədir; A, K, N, C və A, Z, M, B nöqtələri uyğun 
olaraq AC və AB tərəfləri üzərindədir)  

396. PABC tetraedrində AQL və DMN üçbucaqlarının 
kəsişməsini qurun (D, Q, L nöqtələri uyğun olaraq PA, PC, PB 
tilləri üzərindədir, M və N nöqtələri isə AB, BC tilləri üzərində 
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olub, D və Q nöqtələrindən, habelə AC – dən bərabər 
məsafələrdədir). 

397. Fəzada verilmiş nöqtənin verilmiş digər nöqtədən keçən 
müstəvilər üzərindəki proyeksiyasının həndəsi yerini tapın. 

398. ABCA1B1C1 çoxüzlüsündə A1BC üçbucağının MN düz 
xətti ilə kəsişmə nöqtəsini qurun (M və N nöqtələri uyğun olaraq 
AB düz xətti və A1B1C1 üzü üzərindədir). 

399. ABCDA1B1C1D1 paralelepipedində onun DD1B1B 
diaqonal kəsiyi ilə MN düz xəttinin (M və N oturacaqların daxili 
nöqtələridir) kəsişmə nöqtəsini qurun.  

400. PABC tetraedrinin PC tilində elə X nöqtəsi tapın ki, KX 
parçası (K nöqtəsi AB tilinin üzərindədir) digər MN parçası (M 
və N nöqtələri uyğun olaraq PA və BC tilləri üzərindədir) ilə 
kəsişsin. 

401. Dördbucaqlı SABCD piramidası verilir. Piramidanın SA 
yan tili üzərində verilmiş M nöqtəsindən ABCD oturacağının 
müstəvisinə paralel və SC yan tilini kəsən müstəvi keçirin. 

402. ABCDA1B1C1D1 paralelepipedi verilir. B1C1CB üzünün 
B1C diaqonalından paralelepipedin AC1 diaqonalına paralel 
müstəvi keçirin və bu müstəvinin A1B1C1D1 aşağı oturacağı ilə 
kəsişmə xəttini qurun. 

403. Düzgün dördbucaqlı SABCD piramidası verilir; onun, 
ABCD oturacağının AB və BC tərəfləri ilə eyni bucaq əmələ 
gətirən, müstəvi ilə kəsiyini qurun. 

404. Oturacağı ABCD düzbucaqlısı və SD yan tili oturacaq 
müstəvisinə perpendikulyar olan dördbucaqlı SABCD piramidası 
verilir. Piramidanın xaricinə çəkilmiş sferanın mərkəzini qurun. 

405. Silindrin, onu iki müadil hissəyə bölən, kəsiyini qurun. 
406. C təpəsindəki bütün müstəvi bucaqları düz olan üçbu-

caqlı SABC piramidası verilir. Piramidanın xaricinə çəkilmiş 
sferanın mərkəzini qurun. 

407. Üçbucaqlı SABC piramidasının hündürlüyü onun ABC 
oturacağının xaricinə çəkilmiş çevrənin O1 mərkəzindən keçir. 
Piramidanın xaricinə çəkilmiş sferanın mərkəzini qurun. 
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408. ABCDA1B1C1D1 paralelepipedi verilir. Onun A1D1DA 
üzünün AD1 diaqonalından B1D diaqonalına paralel keçən 
müstəvi ilə kəsiyini qurun. 

409. Verilmiş ABCDA1B1C1D1 kubunun BB1C1C üzündə M 
nöqtəsi qeyd edilmişdir. Bu üzdə kubun B1D diaqonalına 
perpendikulyar düz xətt çəkin. 

410. Düz prizmaının oturacaqlarından eyni məsafədə olan 
nöqtələrin həndəsi yerini qurun. 

411. Hündürlüyü verilmiş silindrin hündürlüyünə bərabər, 
həcmi isə 4 dəfə böyük olan silindri təsvir edin. 

412. Konusu oturacağa paralel müstəvi ilə elə kəsinki alınmış 

kiçik konusun həcmi verilənin həcminin 
8
1 -ə bərabər olsun. 

413. Oturacağının radiusu R, hündürlüyü 2R olan silindr 

verilir. Həcmi silindrin həcminin 
3
2 -nə bərabər olan sferanı təsvir 

edin. 

414. Sahəsi sferanın sahəsinin 
8
1 -nə bərabər olan sfera 

hissəsi səthini təsvir edin. 
415. a  düz xətti və onun xaricində M nöqtəsi verilir. M 

nöqtəsindən a  düz xəttinə paralel müstəvi keçirin. 
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“Həndəsə yalnış çertyojlar üzərində düzgün mühaki-
mə aparmaq məharətidir” 

 
C.Poya 

Həllər, şərhlər və cavablar 
I Planimetriya 
Əsas düsturlar 

 
1. İxtiyari üçbucaq ( cba ,, - tərəflər; γβα ,, -bu tərəflər 

qarşısındakı bucaqlar; p-perimetrin yarısı; cba rrrr ,,,  uyğun 
olaraq daxilə, xaricdən daxilə çəkilmiş çevrələrin radiusları; S- 
sahə; cba hhh ,,  uyğun olaraq cba ,,  tərəflərinə çəkilmiş 
hündürlüklər): 

cba chbhhaS
2
1

2
1

2
1

===                                              (1.1) 

βγα sin
2
1sin

2
1sin

2
1 acabbcS ===                           (1.2) 

( )( )( )cpbpappS −−−=                                            (1.3) 

p
Sr =                                                                               (1.4) 

ap
Sra −

=                                                                       (1.5) 

bp
Srb −

=                                                                       (1.6) 

cp
Src −

=                                                                       (1.7) 

cba rrrrS =                                                                (1.8) 

α
γβ

sin2
sinsin2aS =                                                          (1.9) 

β
αγ

sin2
sinsin2bS =                                                          (1.10) 
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γ
βα

sin2
sinsin2cS =                                                            (1.11) 

αcos2222 bccba −+=  (Kosinuslar teoremi)              (1.12) 

Rcba 2
sinsinsin

===
γβα

 (Sinuslar teoremi)               (1.13) 

2. Düzbucaqlı üçbucaq ( ba, - katetlər; c – hipotenuz; cc ba , - 
katetlərin hipotenuz üzərində proyeksiyaları): 

    abS
2
1

=                                                                      (1.14) 

cchS
2
1

=                                                                         (1.15) 

2
cbar ++

=                                                                    (1.16) 

2
cR =                                                                               (1.17) 

222 cba =+ (Pifaqor teoremi)                                        (1.18) 

c

c

c

c
b
h

h
a

=                                                                           (1.19) 

c
a

a
ac =                                                                             (1.20) 

c
b

b
bc =                                                                             (1.21) 

βαβα bctgbtgcca ==== cossin                               (1.22) 
3. Düzgün üçbucaq: 

4
32aS =                                                                        (1.23) 

6
3ar =                                                                           (1.24) 

3
3aR =                                                                          (1.25) 
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4. İxtiyari qabarıq dördbucaqlı ( d1 və d2 diaqonallar; ϕ - 
onlar arasındakı bucaq; S – sahə): 

ϕsin
2
1

21ddS =                                                              (1.26) 

5. Paraleloqram ( a  və b  - qonşu tərəflər; α  onlar arasındakı 
bucaq; ah - a  tərəfinə çəkilmiş hündürlük) 

ϕα sin
2
1sin 21ddabahS a ===                                   (1.27) 

6. Romb: 

21
2

2
1sin ddaahS a === α                                           (1.28) 

7. Düzbucaqlı:  

ϕsin
2
1

21ddabS ==                                                     (1.29) 

8. Kvadrat (d- diaqonaldır): 

2

2
2 daS ==                                                                   (1.30) 

9. Trapesiya ( a  və b - oturacaqlar; h – onlar arasındakı 
məsafə; l  – orta xətt): 

2
bal +

=                                                                          (1.31) 

lhhbaS =⋅
+

=
2

                                                            (1.32) 

10. Xaricə çəkilmiş çoxbucaqlı (p – perimetrin yarısı; r - 
daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu): 

 
prS =                                                                             (1.33) 

 
11. Düzgün çoxbucaqlı ( na - düzgün n bucaqlının tərəfi; R- 

xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu; r - daxilə çəkilmiş çevrənin 
radiusu): 

RaRaRa === 643 ;2;3                                     (1.34) 
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12. Çevrə, dairə (r- radius; C- çevrənin uzunluğu; S- dairənin 
sahəsi): 

rC π2=                                                                          (1.35) 
2rS π=                                                                           (1.36) 

13. Sektor ( l  - sektorun qövsünün uzunluğu; n0 – mərkəzi 
bucağın dərəcə ölçüsü; α  - mərkəzi bucağın radian ölçüsü ) 

απ rnrl == 0

0

180
                                                              (1.37) 

απ 2
02

2
1

360
rnrS ==                                                        (1.38) 

14. Üçbucağın medianları bir nöqtədə kəsişir və bu nöqtə hər 
bir medianı təpədən başlayaraq 2:1 nisbətində bölür.  

15. Üçbucağın medianları uzunluqları ( cba mmm ,, ) tərəflərin 
uzunluqları ( cba ,, ) vasitəsilə  

( ) 2222
2
1 acbma −+= , ( ) 2222

2
1 bacmb −+= , 

( ) 2222
2
1 cbamc −+=                                                        (1.39) 

düsturları ilə ifadə olunur. 
16. Üçbucağın tərəflərinin uzunluqları medianların uzunluq-

ları vasitəsilə  

( ) 2222
3
2

acb mmma −+= , ( ) 2222
3
2

bac mmmb −+= ,  

( ) 2222
3
2

cba mmmc −+=                                                     (1.40) 

düsturları ilə ifadə olunur. 
17. Üçbucağın tənböləni çəkildiyi tərəfi qalan iki tərəflə 

mütənasib hissələrə bölür. 
18. Üçbucağın tənböləninin uzunluğu  

11baablc −=                                                                (1.41) 
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düstürü ilə ifadə olunur, burada ba,  verilmiş ABC üçbucağının 
iki tərəfinin uzunluqları, 1a  və 1b  isə üçüncü tərəfin parçaları 
uzunluğudur. 

19. Üçbucağın tənbölənlərinin uzunluqları ( )cba lll ,,  onun 
tərəfləri uzunluqları ( )cba ,,  ilə  

 
  

(1.42) 
 
 

 
düsturları vasitəsilə ifadə olunur. 

20. İxtiyari üçbucağın hündürlükləri ( cba hhh ,, ) ilə onun 
daxilinə çəkilmiş çevrənin r radiusu arasında  

rhhh cba

1111
=++                                                            (1.43) 

münasibəti vardır.  
21. Diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyar olan bərabəryanlı 

trapesiyanın S sahəsi onun hündürlüyünün (h) kvadratına 
bərabərdir: 

2hS =                                                                              (1.44) 
 
22. Daxilinə çevrə çəkmək mümkün olan bərabəryanlı 

trapesiyanın hündürlüyü (h) onun oturacaqları ( )ba,  arasında 
həndəsi orta kəmiyyətdir: 

abh =                                                                           (1.45) 
 
1. Fərz edək ki, ABC verilmiş üçbucaqdır, BM=MC, AM=15 

sm, AZ=ZB, CZ=12 sm, AP=PC, BC= 1052 sm (Şəkil 1.) O 

medianların kəsişmə nöqtəsi olduğundan smAMAO 10
3
2

== ; 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ca

bacbacac
l

cb
acbacbbc

l
ba

cbacbaab
l bac +

−+++
=

+

−+++
=

+

−+++
= ,,  
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smAMOM 5
3
1

== ; smCZCO 8
3
2

== ; smCZOZ 4
3
1

== . 

Şərtə görə 105== MCBM  sm. OMCΔ - dən  
OMCMCOMMCOMOC ∠⋅⋅−+= cos2222 ;  

( ) OMC<⋅⋅⋅−+= cos1055210558
222  və deməli 

105
6,6cos =∠OMC . BOMΔ -dən  

BMOOMBMOMBMBO ∠⋅⋅−+= cos2222 ;  
OMCBMO ∠−=∠ coscos  

olduğundan 19666130
105

6,651052251052 =+=⋅⋅++=BO .  

Onda BO=14 sm. Medianın xassəsinə görə BOBP
2
3

=  və 

beləliklə, smBP 2114
2
3

=⋅= . 

2. Fərz edək ki, ABCD verilmiş trapesiyadır, AB=CD=4sm, 
( ) ( ) ADCHsmACDSsmABCS ⊥== ,14,6 22  (Şəkil 2.)  

( ) ( ) )(20146)( 2smACDSABCSABCDS =+=+=
olduğundan 

( ) )(1020
2
1)(

2
1 2smABCDSACHS =⋅== ;  

 
( ) ( ) )(41014)( 2smACHSACDSCHDS =−=−= ,  
CHDΔ -dən trapesiyanın hündürlüyünü tapaq. 

222 16 CHCHCDHD −=−= və 4
2
1

=⋅HDCH ; Burada 

( )4;0∈CH olduğundan, 816 2 =−⋅ CHCH . Sonuncu 

bərabərlikdən ( ) 6416 22 =−CHCH  və ya 
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( ) 08,06416
2224 =−=+− CHCHCH , 82 =CH , 

22±=CH  alırıq. 22−  kənar kökdür.  
3. Fərz edək ki, ABC üçbucağında: AB=BC=15 sm, AC=24 

sm, BM=MC, BH⊥AC, AK⊥BC (Şəkil 3.) ABH üçbucağından 

2
2

5
4

15
12sin >===

AB
AHα . Deməli, 045>α , başqa sözlə 

090>∠ABC  və ABC  üçbucağı kor bucaqlıdır. 
AOHBAH ∠=∠ , OHAH ⊥  olduğundan 

BAHAOH ΔΔ ~ , odur ki, 
AH
OH

BH
AH

= ; 

BH
AHOH

2
= ; )(16

1215

12
22

2
smOH =

−
= . 

BHPH
3
1

= olduğundan, smPH 3= , 

)(13316 smPHOHOP =−=−= . 

4. Fərz edək ki, ABC  üçbucağında KCBACKACB =<<=< ,900 , 
smKBsmAK 15,20 == , CBKP ⊥  (Şəkil 4). CK  baxılan 

ABCΔ - in düz bucağının tənböləni olduğundan 
CB
AC

KB
AK

= ; 

3
4

15
20

==
CB
AC , kCBkAC 3,4 == . Pifaqor teoreminə görə 

222 ABCBAC =+  və beləliklə, 1225916 22 =+ kk , 
smACkk 28,7,3525 22 === , smCB 21= . KPBACB ΔΔ ~  

olduğundan 
KB
AB

KP
AC

= ; 
15
3528

=
KP

; smKP 12= . K nöqtəsi ACB 

bucağının tənböləni üzərində olduğandan, onun tərəflərindən eyni 
məsafədədir. 
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5. Fərz edək ki, ABCD  trapesiyasında smBC 6= , 

smAD 18= , PQM ∈ , ADPQ ||  (Şəkil 5). CMBAMD ΔΔ ~ . 

Odur ki, 
BC
AD

BM
MD

CM
AM

== ; 3
6

18
==

BC
AD . PAMBAC ΔΔ ~  

olduğundan 
PA
AB

PM
BC

AM
AC

== ; 
3
4

3
11 =+=

+
=

AM
MCAM

AM
AC . 

3
4

=
PM
BC ; 

3
46

=
PM

; smPM 5,4= . MQDBCD ΔΔ ~ -dən 

MD
BD

MQ
BC

= ; 
3
4

=
MD
BD ; 

3
4

=
MQ
BC ; 

3
46

=
MQ

; smMQ 5,4= . 

Beləliklə, )(9 smMQPMPQ =+=  
6. AB tərəfinə DK perpendikulyarını endirək. Onda 

030=< ADK  (Şəkil 6.) Beləliklə, 
2
3

2
1

== ADAK , 

3
2
3

=DK . B nöqtəsindən AC düz xəttinə 

çəkilmiş perpendikulyarın uzunluğunu h ilə 
işarə edək. Onda 

( )
( ) CE

AE
CE

ECAE
CE
AC

hCE

hAC

BCES
ABCS

+=
+

==
⋅

⋅
= 1

2
1
2
1
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. BAEDCE ΔΔ ~  olduğundan 
AE
CE

AB
DC

=  və ya 
5
4

=
AE
CE  

tənasübünü alırıq. Onda 
4
5

=
CE
AE . Bu halda ( )

( ) 4
9

4
51 =+=

BCES
ABCS , 

onda ( ) ( )ABCSBCES
9
4

=  (1). Sonra 

 ( )
2
345

2
3330

2
1

2
1

⋅=⋅⋅=⋅= DFABABCS  və (1)-ə əsasən 

( ) )(310
2
345

9
4 2smBCES =⋅⋅= . 

7. xAD =  işarə edək. Onda xBC =  (Şəkil 7), xDB −= 3 . 
DBC  üçbucağından Pifaqor teoreminə görə 

( ) ( )222 33 xx −+= , 2=x  alırıq. ADC  üçbucağından 

( ) )(732
22 mAC =+= . 

8. Şərtə görə xBE 5= , xCE 9=  (Şəkil 8). 

( ) AEBCBDACABCS ⋅=⋅=
2
1

2
1  bərabərliyindən istifadə edib 

12142,11 ⋅= xAC  tənliyini alırıq. Buradan xAC 15= . AECΔ -

dən Pifaqor teoreminə görə 222 2258112 xx =+  və buradan 
1=x  alırıq. Beləliklə 15=AC . 
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9. Şərtə və daxilə çəkilmiş bucaq haqqında teoremə əsasən 
ACDDBCABD ∠=∠=∠  bərabərlikləri doğrudur (Şəkil 9). 

Onda  ECDBCD ΔΔ ~ . (D bucağı ortaqdır). xBE =  işarə edək. 

    Onda 
15
25

25
15

=
− x

 tənasübünü qurmaq olar ki, buradan  

25
151525 ⋅

=− x ;  925 −=x  

  16=x .  
 
 
 
 
 
 
 
10. Məsələni həll etmək üçün vəziyyəti təhlil edib bilmək 

lazımdır ki: 
-  verilmiş üçbucaq iki müadil üçbucaqdan 

ibarətdir; 
- əvvəlcə AM tərəfi tapılarsa, AMC 

üçbucağının sahəsini αsin
2
1 abS =  düsturu 

ilə tapmaq olar; 
 
 
- AMC üçbucağından AM tərəfini kosinuslar teoremindən 

istifadə etməklə tapmaq olar. Bu təhlil “fikirdə” aparılır. Bundan 
sonra lazımı hesablamalar aparılır. xAM =  işarə edək. (Şəkil 10) 
Onda kosinuslar teoreminə görə xx 61825 2 −+= , 
 0762 =−− xx ,buradan 7,1 21 =−= xx . Beləliklə, AM=7 və 

( ) =⋅⋅⋅=
2
2723

2
1MACS  

5,10= . Deməli, ( ) 21)(2 =⋅= MACSABCS . 

Şəkil 9.
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11. Bərabəryanlı trapesiyanın elementlərinin hesablanmasına 
aid belə məsələləri həll etmək üçün həmin trapesiyanın xassəsini 
(oturacaqdakı bucaqları və diaqonalları bərabərdir) bilməklə 
yanaşı bərabəryanlı trapesiyanın kiçik oturacağı ucundakı 
təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün böyük oturacağı böldüyü 
parçalardan birinin oturacaqların fərqinin, digərinin isə onların 
cəminin yarısına bərabər olduğunu nəzərə almaq lazımdır. 
Göstərilən faktlardan istifadə etməklə lazımi hesablamalar 

aparılır: 
2
1

2
34
=

−
=AH , 

2
7

2
34
=

+
=DH  (Şəkil 11); 

4
51

4
113222 =−=−= AHABBH ; 

=+= 222 DHBHBD   

25
4
49

4
51

=+=  buradan 5=BD . 

12. Çevrənin xaricinə çəkilmiş 
trapesiyanın hündürlüyü çevrənin dia-
metrinə (h=2r), oturacaqlarının cəmi 
yan tərəflərin cəminə ( )dcba +=+ , yan tərəflərin cəminin 

yarısı isə orta xəttə ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

+ mdc
2

 bərabərdir (Şəkil 12). Bu xas-

sələrdən istifadə etməklə trapesiyanın sahəsinin hesablanması bir 
əmələ gətirilir: 10,8 === ABmh  olduğundan 80108 =⋅=S  
(Şəkil 13.) 
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13. BOC  - yan tərəfləri axtarılan radiusa – R bərabər 
bərabəryanlı üçbucaq olduğundan (Şəkil 14), şərtdə isə həmin 
üçbucağın sahəsi verildiyindən, onda baxılan məsələni həll etmək 

üçün üçbucağın γsin
2
1 abS =  sahə düs-

turundan istifadə etmək, bunun üçün isə 
əvvəlcə BOC  bucağının qiymətini tap-
maq təbii olardı. BOC mərkəzi bucaq 
olduğundan daxilə çəkilmiş uyğun A 
bucağından 2 dəfə böyükdür.  

Beləliklə, aşağıdakı hesablamanı ye-
rinə yetirmək lazımdır: 
 00 150752 =⋅=< BOC ;  

16150sin
2
1 02 =⋅R , buradan 22162 ⋅⋅=R  və R=8. 

14. Məsələni həll etmək üçün bilmək lazımdır ki, axtarılan 
parça, bir tərəfi verilmiş düzgün üçbucağın a  tərəfi, digəri isə 

a
8
5  və bunlar arasındakı bucaq 600 olan üçbucağın, tərəfidir. 

(Şəkil 15). Deməli, BE-ni Kosinuslar 
teoremindən istifadə etməklə tapmaq 
olar. Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusuna 
əsasən düzgün üçbucağın tərəfini tapmaq 

qalır: 
3

3
3

38 aR ==  və beləliklə 

5,8 == CEa ; 

495,058225642 =⋅⋅⋅−+=BE , 
buradan BE=7. 

15. Əvvəlki məsələdə olduğu kimi şərtə görə çəkilmiş çertyojun 
təhlili baxılan məsələnin həlli planının hazırlanmasına kömək edir. Bu 
təhlilin mühüm anı bərabəryanlı AMB üçbucağına keçməkdir (Şəkil 
16), burada AM və MB hipotenuzun yarısına bərabərdir. Sonra MP 
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və PB parçalarını hesablayıb və toxunanların bərabər parçalarından 
istifadə etməklə (Şəkil 17) AB katetini tapmaq olar. 

 
 

Onda axtarılan BC kateti Pifaqor teoremi ilə hesablanılır. 
AM=MB=10 olduğundan 

610
5
3

5
3,410

5
2

5
2

=⋅===⋅=⋅= MBBPMBMP .  

4== MPKM  olduğundan 6410 =−== AKAH , 
6== BPBH . Beləliklə, 12=AB , 45 ⋅=AC , 43 ⋅=AB -dir. 

ABCΔ -dən 164422 =⋅=−= ABACBC . 
16. Bu məsələnin həlli ilə əlaqədar biliklərin ümumiləşdirilməsi 

dərsinin aparılmasına nümunə göstəririk. Əsas məqsəd eyni bir 
məsələnin çoxlu sayda üsullarla həll edilməsidir. Baxılan məsələdə 
ədədi verilənlər elə seçilmişdir ki, mürəkkəb hesablamalar aparmağa 
ehtiyac olmasın. Aşağıda məsələnin 8 həllini veririk.  

I. ABCD trapesiyasında AB=6 sm, BC= 10 sm, CD=8 sm, 
AD=20 sm. S(ABCD) –ni tapmalıyıq. Qalan həllərdə də şərt eyni 
olacaqdır. BM və CN parçalarını ADBM ⊥   və ADCN ⊥  olmaqla 
çəkək (Şəkil 18), onda BCNM düzbucaqlıdır, odur ki, BM=CN və 
BC=MN. Onda bu 
halda AM+ND=10. 
AM=x olsun, onda ND 
=10-x. Pifaqor teoremi-
nə görə ABM və DCN 
üçbucaqlarından 
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222 6 xh −= , ( )222 108 xh −−= , bu iki bərabərlikdən 

( )2222 1086 xx −−=−  və ya 22 201006436 xxx −+−=− , 
7220 =x , )(6,3 smx = . İndi h - ı tapaq:  

2222 8,496,12366,36 =−=−=h , smh 8,4= . 

( ) 728,4
2

2010
2

=⋅
+

=⋅
+

= hADBCABCDS (sm2) 

II. Fərz edək ki, ADBN ⊥  və CDBK || , onda BCDK  
paraleloqramdır. (Şəkil 19). 
Buradan smCDBK 8== , 
 smBCKD 10== . Fərz edək 
ki, xsmAN = , 
Onda ( )smxNK −= 10 . Son-
rakı mühakimə tamamı ilə bi-
rinci həllə eynidir. İndi ABK  
üçbucağının növünü müəyyən etmək lazımdır. Pifaqor teoreminin 
tərsinə görə bu üçbucaq düzbucaqlıdır ( )222 8610 +=  

III. Fərz edək ki, ADBN ⊥  və CDBK || , onda KBCD  
paraleloqramdır və smCDBK 8== , smBCKD 10== . ABK  
üçbucağına baxaq: smAB 6= , smBK 8= , smAK 10= . 

222 8610 +=  olduğundan ABK  düzbucaqlı üçbucaqdır. Bilirik 
ki, düzbucaqlı üçbucaqda katetin kvadratı onun hipotenuz 
üzərindəki proyeksiyası ilə hipotenuzun uzunluğu hasilinə 
bərabərdir. Baxdığımız halda bu 1062 ⋅= x  deməkdir ki, buradan 

smx 6,3= . ABNΔ -dən Pifaqor teoreminə görə smh 8,46,36 22 =−= . 
Bundan sonra mühakimə birinci həldəki kimi davam etdirilir. 

IV. CDBK ||  çəkək, onda BCDK  paraleloqramdır, buradan 

smKDBC 10== , odur ki, smKDADAK 10=−= . 222 1086 =+  
olduğundan ABK  düzbucaqlı üçbucaqdır ( 090=< ABK ). 

( ) )(24
2
86

2
2smBKABABKS =

⋅
=

⋅
= . 
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 Digər tərəfdən ( ) hhhAKABKS 5
2

10
2

==
⋅

= . Onda 245 =h , 

)(8,4 smh = . 
V. İndi məsələnin, düzbucaqlı üçbucaqda triqonometrik 

asılılıqdan istifadə etməklə, həllini verək. Bunun üçün ilk dörd 
həldə istifadə edilən çertyojun yalnız bir hissəsindən istifadə 
etmək lazım gəlir. Pifaqor teoreminin tərsinə görə ABK  
düzbucaqlı üçbucaqdır (Şəkil 20). Onda 

5
4

10
8sin ==α . Qurmaya görə ABN  də 

düzbucaqlı üçbucaqdır ( AKBN ⊥ ). Onda 

)(8,4
5
46sin smABBN =⋅== α . 

β  bucağı ilə əlaqədar da analoji işi davam 
etdirmək olar. həllin sonrası aşkardır. 

VI. Yeni sual qoyaq: “Pifaqor teoreminin tərsindən istifadə 
etməmək olarmı?” Pifaqor teoremindən hər dəfə köməkçi üçbu-
cağın sahəsini hesablamaqda lazım olan elementləri tapmaq məq-
sədi ilə istifadə edirdik. İndi köməkçi üçbucağın sahəsini onun 
oturacağı və hündürlüyündən istifadə etmədən hesablayaq. ABK  
üçbucağının bütün tərəfləri məlumdür, odur ki, onun sahəsini 
Heron düsturunu tətbiq etməklə hesablamaq olar. Bunun üçün 
əvvəlcə ABK  üçbucağının perimetrinin yarısını hesablayırıq. 

Tərifə görə )(12
2

1086
2

smcbap =
++

=
++

= . İndi həmin 

üçbucağın sahəsini tapaq:  
( ) ( )( )( ) 22424612 smcpbpappABKS =⋅⋅⋅=−−−= . 

Lakin, ( )
2

10 hABKS ⋅
= , onda ( ) )(8,4

10
242

10
2 smABKSh =

⋅
=

⋅
= . 

Onda trapesiyanın sahəsi ( ) )(728,4
2

2010 2smABCDS =⋅
+

= . 

VII. Əvvəlki həllərdə paraleloqramın tərəflərinin xassəsin-
dən, sahə anlayışından və Pifaqor teoremindən istifadə etdik. İndi 
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fiqurların oxşarlığından istifadə etməklə məsələnin həllini verək. 
Bunun üçün AB  və CD  tərəflərini M nöqtəsində kəsişənə qədər 
uzatmaqla trapesiyanı üçbucağa tamamlayırıq (Şəkil 21). Sonra 

CDBK ||  çəkib və müəyyən edirik ki, KDBC = , onda 10=AK . 
Pifaqor teoreminin tərsinə əsasən 
tapırıq ki, 090=∠ABK , ona görə 
ki, iki paralel düz xətlərin üçüncü 
düz xətlə kəsişməsi haqda teoremə 
görə M təpə nöqtəsindəki bucaq da 
900-yə bərabərdir. ABKΔ  və 

AMDΔ , 2=k  oxşarlıq əmsalı ilə, 

çünki 
AK
ADk = , oxşardır (iki buca-

ğa görə: A- ortaqdır, MB ∠=∠ ). 
Buradan )(12 smkABAM =⋅= . smBKkDM 16=⋅= . Onda B 
və C uyğun olaraq MDAM ,  parçalarının orta nöqtələri oldu-
ğundan smMB 6= , smMC 8= . AMD  və BMC  düzbucaqlı üç-

bucaqlar olduğundan ( ) )(24
2
86

2
2smMCBMBMCS =

⋅
=

⋅
= ; 

( ) )(96
2
1612

2
2smDMAMAMDS =

⋅
=

⋅
= . İndi trapesiyanın sa-

həsini asanlıqla tapa bilərik: S(ABCD)= S(AMD)-S(BMC)=96-
24=72 sm2. Bu həllin son sətrini başqa şəkildə də ifadə etmək 
olar:  
S(ABCD)=S(AMD)-S(BMC)=4·S(BMC)-
S(BMC)=3·S(BMC)=3·24=72(sm2).  
S(ABCD)= 3S(BMC) olduğunu nəzərə alsaq məsələnin başqa bir 
həllini də alarıq. 

VIII. BK||CD çəkək və C nöqtəsini K ilə birləşdirək (Şəkil 
22). ABK və CKB üçbucaqları iki tərəf və onlar arasındakı bu-
cağa görə bərabərdirlər: BC, AD paralel düz xətlərinin BK kəsəni 
ilə əmələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqlar olduğundan ∠AKB = 
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∠KBC, BK – ortaq tərəfdir. Onda AK=BC. Analoji olaraq CKB 
və KCD üçbucaqlarının bərabərliyi isbat edilir.  

Üç bərabər ABK, BKC və KCD üçbucaqlarını aldıq. Onda 
S(ABCD)= 

=3·S(BKC)= )(72
2

863 2sm=
⋅

⋅ . 

Başqa həllərdə göstərmək olar, lakin 
onların hamısı tamamı ilə və ya 
qismən artıq baxdıqlarımız həllərə 
gətirilir. Bütün həlləri təhlil etməklə 
belə nəticəyə gəlirik ki, onlardan ən 
yaxşısı birinci və sonuncudur. Birinci həllin üstünlüyü ondan iba-
rətdir ki, o daha təbiidir, sonuncu isə, əlavə qurmalar nəticəsində 
trapesiya üç bərabər üçbucağa ayrıldığına görə, daha sadə və 
orijinal görünür. Lakin ideya baxımdan yeddinci həll daha zən-
gindir. Burada, əlavə qurma trapesiyanın üçbucağa tamamlanması 
və oxşar üçbucaqların tətbiqində iki müxtəlif yanaşma və sonun-
cu həlldə baxılan üçbucaqların sahələrinin bərabərliyinin fikrə 
gətirilməsi gözlənilməz priyomlardır. 

17. 16-cı məsələnin II həllindən istifadə etmək məqsədə-
uyğundur. Bu zaman alınmış ümumi düsturda 16-cı məsələnin 
verilənlərini yerinə yazmaqla trapesiyanın sahəsinin 72 (sm2) 
olduğunu alarıq. cbad ++< olduqda məsələnin həlli vardır.  

18. 
→→

= aAB  və 
→→

= bAD  vektorlarına baxaq. ba >  oldu-

ğundan 00 900 << α . Deməli 
→→→

+= baAC  və 
→→→

−= baDB . 

Onda 22cos baDBACDBAC −=⋅=⋅
→→

α , 

 buradan 
αcos

22 baDBAC −
=⋅ . 

 Odur ki, ( ) αα tgbaDBACABCDS
2

sin
2
1 22 −

=⋅= . İndi alın-

mış bu həlli araşdırmaq lazımdır. ABCD paraleloqramında B 
təpəsindən AC diaqonalına BD perpendikulyarını endirək (Şəkil 23).  
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xBP =  olsun. OCAO =  və ya OPPCOPAP +=−  
olduğundan PCAPOP −=2 . OPBΔ -dən αxctgOP = , APBΔ -

dən 22 xaAP −=  və BPCΔ -dən 22 xbPC −= , onda 

,2 2222 xbxctgxa −+=− α abx <<<0 . Alınmış sonuncu 
bərabərliyin hər tərəfi müsbət olduğundan onu kvadrata yüksəldə 
bilərik:  

222222 44 xbxctgctgxba −⋅+=− αα .  
Aşkadır ki, alınmış bərabərliyin də hər 
tərəfi müsbətdir, odur ki, yenə kvadrata 
yüksəldə bilərik. Bundan sonra müvafiq 
çevirmələr nəticəsində 

  
 
 

( ) ( ) ( ) 0816
2222222244 =−++−+ bactgbaxctgctgx ααα  alırıq. 

Alınmış bikvadrat tənliyin həqiqi kökü olmalıdır, bunun üçün 

onun diskriminantı mənfi olmamalıdır: ( ) ( ) 0
cos

1 222
2

222 ≥−−+ baba
α

. 

Məsələn, 5,0,1 == ba  olduqda bu bərabərsizlik ödənilmir. 

Deməli, yalnız 22

22
cos

ba
ba

+

−
≥α  olduqda baxılan paraleloqramın 

sahəsini αtgbaS
2

22 −
=  düsturu ilə hesablamaq olar. Ümumiy-

yətlə parametrli həndəsə məsələlərinin həlli zamanı alınmış həlli, 
baxılan fiqurun təyin olunması nöqteyi nəzərdən, araşdırmaq 
lazımdır.  

19. H nöqtəsi BC düz xətti üzərində ola bilməz (əks halda 
BDH üçbucağının bucaqları cəmi 900+400+400=1700 olardı), odur 
ki, H∈AB, ∠ DBH=900-400=500. Bundan əlavə ∠ DBC=400, 
çünki əks halda bu bucaq kor olardı. (1800-400=1400), H nöqtəsi 
BA şüası üzərində yerləşərdi və belə alınardı ki, 
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∠ ABC= ∠ DBC+ ∠ DBH>1880. İki hal mümkündür: a) H 
nöqtəsi BA şüasına daxildir, b) B nöqtəsi C və H arasında yer-
ləşir. a) halında ∠ ABC= ∠ DBC+ ∠ DBH=900, başqa sözlə 
ABCD düzbucaqlıdır (Şəkil 24 a). b) halı 24 b şəklində göstərilir; 
buradan ∠ HBD=1800-(900+400)=500; ∠ DBA=1800-500=1300; 
∠ ABC= ∠ DBA+ ∠ DBC=1300+400=1700; Onda 
∠BCA=∠BAD=100.  

Deməli axtarılan bucaqlar: 900, 900, 900, 900 və ya 100, 1700, 
100, 1700 olar.  

 
 
 
 
 

20. 
ACB

AB
∠sin

 nisbəti sabit qalmalı olduğundan (Şəkil 25), 

ACB bucağı isə artdığından, lakin iti bucağın sinusu da artdığı 
üçün, onda baxılan üçbucağın AB tərəfi artır.  

 
21. Həllin iki üsulunu göstərək: I. (Sinuslar teoreminə 

əsaslanır). Şərtə görə ∠AQB=∠AQE=900 (Şəkil 26). Deməli Q 
nöqtəsi, diametri üçbucağın hipotenuzu olan, ABC üçbucağının 
xaricinə çəkilmiş çevrənin üzərində yerləşir. ΔAQC-dən sinuslar 
teoreminə görə )45sin( 0+= αABCQ , burada BAC∠=α . 
Sonra AB=c işarə edib 

22
2)45sincos45cos(sin 00 ba

c
b

c
accCQ +

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=+= αα  alırıq.  



 76

II. (Kosinuslar teoreminə əsaslanır). AQC üçbucağından 
kosinuslar teoreminə görə yazarıq: 

)45cos(2 0222 +⋅⋅−+= αAQbAQbCQ , 
2

2
2 cAQ = olduğundan 

−
+

+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−+=−⋅⋅⋅−+=

22
)sin(cos

2
2

2
2

2

22
2

2
2

2
22 bab

c
a

c
bbccbcbcbCQ αα

( )
2

2
2 baabb +

=+− , 
2
baCQ +

=  

22. Fərz edək ki, ABC-də AC=BC, CK və AM tənbölənləri O 
nöqtəsində kəsişir (Şəkil 27). Onda lCK = , α=∠AOK , 

α−=∠ 090OAK ,  
α21802 0 −=∠=∠=∠ OAKABCBAC  ,  

( ) −=∠+∠−=∠ 00 180180 BAMABMAMB  

( ) 0903 −=∠+∠− αOAKABC . ACKΔ -dan 
 
 

( ) αα 221800 ctglctglCAKctgCKAK ⋅−=−⋅=∠⋅= , buradan 
α222 ctglAKAB ⋅−=⋅= . Sonra ABMΔ -dən sinuslar teoermi-

nə görə 
AMB

AB
ABC

AM
∠

=
∠ sinsin

 və ya 
α
α

α 3cos
22

2sin −
⋅−

=
ctglAM , 

buradan 
α
α

3cos
2cos2 ⋅

=
lAM . 

23. M nöqtəsinin diametrin (Şəkil 28 a) və onun uzantısı 
(Şəkil 28 b) üzərində olması vəziyyətlərinə baxaq. Kosinuslar 
teoerminə görə BOM və AOM üçbucaqlarından (Şəkil 28): 

BOMOMROMRBM ∠⋅⋅−+= cos2222 ,   
BOMOMROMRAM ∠⋅⋅−+= cos2222  yazarıq. Buradan 

( )2222 2 OMRBMAM +=+ . Beləliklə, 22 BMAM +  cəmi M 
nöqtəsinin verilmiş vəziyyətlərində vətərin necə yerləşməsindən 
asılı deyil.  
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24. Həllin iki üsulunu verək.  
I. Fərz edək ki, ABC üçbucağında AB=c, BC= a , AC=b, 

xaricdən daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu ar -dır. (Şəkil 29). 

Onda 
2
AtgAKOKra ⋅== . 

2
cbaAK ++

= , 
A
AAtg

∠+
∠−

=∠
cos1
cos1

2
 

olduğundan 
A
Acbara ∠+

∠−++
=

cos1
cos1

2
. ABC üçbucağından ko-

sinuslar teoreminə görə alınır ki: 
bc

acbA
2

cos
222 −+

=∠ . Sonun-

cu nəticəni radiusun ifadəsində yerinə yazıb 
( )( )
( )( )acbacb

cbacbacbara ++−+
−++−++

=
2

, burada 
2

cbap ++
= -ni 

nəzərə aldıqda ( )( )
ap

cpbppra −
−−

=  alınır.  

II. 30-cu şəkildən görünür ki, ( ) −⋅⋅+⋅⋅= aa rcrbABCS
2
1

2
1

ara ⋅⋅
2
1 , 

Onda 
( )acb

Sra
−+

=

2
1

. Burada ( ) apacb −=−+
2
1 ; 

 

          Şəkil 28. 
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 ( )( )( )cpbpappS −−−=  olduğunu nəzərə alıb 

( )( )
ap

cpbppra −
−−

=  tapırıq.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Üçbucağın üçüncü CC1 medianını çəkək və medianların 
kəsişmə nöqtəsini isə M ilə işarə edək (Şəkil 31). Onda ABM 
üçbucağından alınır ki, ∠ AMB=1200. Verilmiş bərabəryanlı 
üçbucaqda AMB, BMC və CMA bucaqları arasında ikisi eynidir. 
Lakin bu bucaqlardan biri (∠AMB=1200) artıq bizə məlumdur, 
odur ki, bərabəryanlı-
lığın ixtiyari halında 
(Şəkil 31 a, b) ya 
AMB bucağına bəra-
bər bucaq vardır, onda 
bu bucaqlardan üçün-
cüsü də 1200=3600-
2·1200–dır, yaxud  
∠ BMC= ∠ CMA=

0
00

120
2

120360
=

− . 

Alırıq ki, bucaqların üçü də 1200-yə bərabərdir. Onda 
∠ BMA1=1800 - 1200=600, MA1 parçası isə BMC üçbucağının 
tənböləni, həm də medianıdır, deməli həm də hündürlüyüdür. 
Buradan nəticə olaraq alınır ki, AA1 parçası ABC üçbucağının 
tənböləni və hündürlüyüdür. Analoji olaraq BB1 və CC1 parçaları 
da baxılan üçbucağın medianı, hündürlüyü və tənbölənidir. Onda 
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ABC bərabərtərəflidir, odur ki, bucaqlarının üçü də 600-yə 
bərabərdir.  

26. α2=∠A , β2=∠B , γ2=∠C  (Şəkil 32) işarə edək. 
Onda üçbucağın xarici bucağı haqqında teoremə görə 

γα +=∠ MOC , βα +=∠ MOB , 

 onda 0
0

105
2

1802 =+=++=∠ αγβαBOC , 

090=++=∠+∠=∠ γαβMOCOBCOBM , odur ki, OM - 
çevrənin diametridir və sinuslar teoreminə görə  

( ) =+
=

∠
= 00 4560sin

2
sin BOC

BCOM  
13

24

2
2

2
1

2
2

2
3

2
+

=
⋅+⋅

= . 

 
 
 
 
 
 
 
 

27. α=∠==∠
∪

BCEBCCAB
2
1  (Şəkil 33) olduğundan 

αα sin2
2

sin22
===

BCABR
7

4

4
31

1

cos1

1
sin

1
22
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=
−

==
αα

. 

 
28. Trapesiyaların hər ikisini eyni bir, ADC üçbucağının xaricinə 

çəkilmiş, çevrənin daxilinə çəkmək olar (Şəkil 34).  Odur ki, 
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ADBCDEDBCCBEDBE ∠+∠=∠+∠=∠  və 
3
1cos =∠DBE  və 

7=== DEACBD  olduğundan 
3

14cos2 =∠⋅⋅= DBEBDBE . 

29. Çevrələrin MN=x ortaq toxunanı onların K toxunma 
nöqtəsindən keçir və AED bucağının tənböləni üzərində yerləşən, 
mərkəzlər xəttinə perpedikulyardır 
(Şəkil 35). Odur ki, MN||BC||AD. 
AED və MEN üçbucaqlarının oxşar-

lığından 
x

x 1
4
=  və buradan x=2 alı-

rıq. BM=CN=b, AM=DN= a  işarə 
edək. AMND və MBCN bərabəryanlı 
trapesiyaları çevrə xaricinə çəkil-

diyindən 3
2

4
=

+
=

xa , 
2
3

2
1

=
+

=
xb  

və 
2
9

=+ ba , 
2
3

2
14

1 =
−

=AB  

olduğundan 1ABBΔ -dən  

( )222
1 bahBB +== 23

2
39 2

2

22
2

1 ⋅=
−

=− AB ; 23=h . Onda 

( )
2

1523
2

41
=⋅

+
=ABCDS .  

30. ABCAMK ΔΔ ~  və ACDKCN ΔΔ ~  olduğundan (Şəkil 
361), xLNKLMKzKCyAK ===== ,,  işarə etsək,  

ba
abx

a
x

b
x

zy
z

a
x

zy
y

b
x

2
12

2 +
=⇒=+⇒

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

+
=

+
=

 alırıq. 

31. a) EK, EL, EM və EN parça-
ları uyğun olaraq AEB, BEC, CED və 
DEA üçbucaqlarının sahələrini yarıya bölür (Şəkil 362). Buradan  
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S(CMEL)=S(CME)+S(CLE)=S(DME)+S(BLE)=S(DNEM)-
S(DNE)+S(BKEL)-S(BKE)=12-S(ANE)+6-S(AKE)=18- 
-S(AKEN)=18-6=12.  

b) KLMN dördbucaqlısı paraleloq-

ramdır( KNBDLMKNACKL ====
2
1,

2
1 ), 

buradan NE=EL. Bundan əlavə 
S(ANE)=S(AKEN)-S(AKE) =  
=6-S(AKE)=6-S(BKE)=S(BKEL)-
S(BKE)=S(BLE). Buradan alınır ki, A 
və B nöqtələri LN düz xəttindən eyni 
məsafədədir, yəni AB||LN. Analoji olaraq isbat edilir ki, DC||LN, 

deməli ABCD oturacaqları AB=
2
1 , DC=x və orta xətti 

4
21

2
2
1

xx
NL +

=
+

=  olan trapesiyadır. Onda 

⇒
+

+
=

+
+

+
+

===
16

23

4
21

4
21

2
1

)(
)(

24
12

2
1

x
x

xx

x

NLCDS
ABLNS

2
54616 =⇒+=+ xxx

. 
32. α=∠CDA , β=∠CAD , xAC =  işarə edək (Şəkil 37). 

ADBΔ -dən sinuslar teoreminə görə 

6
5arcsin

32
5sin =⇒
⋅

= αα , 
6
11cos =α , 

090
2
1

<∠= CDBα  olduğundan, bura-

dan alınır ki, D nöqtəsi AB qövslərindən 
böyüyü üzərindədir, həm də CAB buca-
ğının daxilində yerləşir. AD və AB 
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qövsləri bərabər olduğundan AD=AB=5, 0902 −= αβ  və ACD 
üçbucağından sinuslar teoreminə görə 

( ) ( ) =−
=

−
=

+
⋅=

1sin4cos
sin5

3cos
sin5

sin
sin5 2αα

α
α
α

βα
αx

1116
225

1
36
254

6
11

6
55

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅

⋅
 

33. 4=OA , 6=OC , 
3
π

=∠ABC  (Şəkil 38). Daxilə 

çəkilmiş çevrənin radiusu r olsun. Şəkildən görünür ki, 

( ) =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=−−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∠

+
∠

−=∠
32

1
2
1

22
ππππππ BCAAOC

3
2π 

Kosinuslar teoreminə görə 

192243616
3

2cos64264 22 =++=⋅⋅−+=
πAC .  

Onda ( )
19

36
192
2
324

192
2
1

3
2sin64

2
1

=
⋅

=⇒⋅=⋅⋅= rrAOCS π .  

34. C nöqtəsindən çəkilmiş kəsə-
nin xassəsinə görə (Şəkil 39) 
AC·PC=BC·QC, buradan, AC=BC 
olduğundan, PC=QC. Beləliklə, 
PQ||AB, odur ki, APQB bərabəryanlı 
trapesiyadır. Asanlıqla müəyyən 

etmək olar ki, CABCPQ ΔΔ ~  və 
BADPQD ΔΔ ~ , buradan isə 

3
11=−=

−
===

AD
AQ

AD
ADAQ

AD
QD

AB
PQ

CB
CQ  

bərabərlikləri alınır. Onda oturacaqları 
bir düz xətt üzərində olan ortaq təpəli 

PBQ və PCQ üçbucaqlarının sahələri ( ) hBQPBQS ⋅=
2
1  və 
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( ) hCQPCQS ⋅=
2
1  olar. (Oturacaqlar eyni düz xətt üzərində və 

təpələri ortaq olduğundan hər iki üçbucağın hündürlüyü eynidir - 

h). Onda ( )
( ) CQ

BQ
PCQS
PBQS

= , CQBCBQ −=  olduğunu burada 

nəzərə alıb  
( )
( ) 213111 =−=−=−=

−
==

BC
CQCQ

BC
CQ

CQBC
CQ
BQ

PCQS
PBQS , 

Onda ( )PBQS ( ) 62 == PCQS . Analoji olaraq ( )
( ) 4

3
===

AQ
AD

BP
BQ

PQBS
QDBS , 

odur ki,  ( ) ( )
2
96

4
3

4
3

=⋅== PQBSQBDS . 

35. Fərz edək ki, bac ,,  uyğun olaraq verilmiş üçbucağın 
hipotenuzu və katetləri, R isə xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu-
dur. Onda C=2R=5, üçbucağın sahəsinin iki misli 122 == abS . 

Pifaqor teoreminə görə 2522 =+ ba . Alınmış 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=+

=

25

12
22 ba

ab
  

tənliklər sistemindən ⎢
⎣

⎡
==
==

3,4
4,3

ba
ba

 və sonra 6
2

=
++

=
cbap  

alırıq. Onda daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu 1
6
6
===

p
Sr  olar. 

36. E mərkəzi N nöqtəsində olan çevrənin BO düz xəttinə 
toxunma nöqtəsi olsun. (Şəkil 40). 1rMB = , 2rNE =  işarə edək 
və məsələnin şərtinə görə xOM 13= , xON 12=  yazarıq. OM və 
ON uyğun olaraq AOB və AOE bucaqlarının tənbölənləri 
olduğundan α=∠=∠ AOMBOM , β=∠=∠ AONEON  işarə 
edək, onda 

 ( ) πβα =+2 , 
2
πβα =+ . Deməli αsin131 xr = ,  
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αβ cos12sin122 xxr == , buradan  

axtarılan nisbət αtg
r
r

12
13

2

1 =  olar.  

BN parçası ABE  
bucağının tənbölənidir, bu bucağın  
qiymətini OAB üçbucağından 

tapmaq olar.  ( ) απαπ −=−=∠
2

2
2
1OAB ,  

beləliklə
24
απ

−=∠EBN   

EBN üçbucağında αα sin12cos13 xxOEBOBE +=+= , odur 

ki, =
+

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

αα
ααπ

sin12cos13
cos12

24 xx
xtg

1312
12
+αtg

. 
2
αtgt =  

işarə edək; burada 10 << t , çünki 
2

0 πα << . 

İndi
t
ttg

+
−

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

1
1

24
απ , 21

2
t
ttg

−
=α hesablayıb 

( )
( )2

2

11324
112

1
1

tt
t

t
t

−+

−
=

+
−  tənliyini alırıq, buradan 125 2 =t , 

5
1

=t . 

Onda 
12
5

=αtg , odur ki, 
144
65

12
13

2

1 == αtg
r
r . 

37. ABCD dördbucaqlısının bərabər tərəfləri AB, BC və CD 
olsun (Şəkil 41). Bunlar eyni bir çevrənin bərabər vətərləri oldu-

ğundan, onların gərdiyi qövslər də bəra-
bərdir, deməli daxilə çəkilmiş ACB, CAB 
və CAD bucaqları da bərabərdir.  
∠ ACB= ∠ CAD bərabərliyindən BC||AD 
alınır, odur ki, ABCD bərabəryanlı trapesi-
yadır. ∠ CAD= α  işarə edək, onda 
∠BAD=2α . Sinuslar teoreminin nəticəsinə 

Şəkil 40. 
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görə 
R

CD
2

sin =α , burada 22=R  məlum xaricə çəkilmiş 

çevrənin radiusudur. Beləliklə, 
22

1
24

2sin ==α . Fərz edək 

ki, E və F nöqtələri uyğun olaraq B və C nöqtələrinin AD düz 
xətti üzərindəki proyeksiyasıdır. ABE düzbucaqlı üçbucağından 

( )
2
3sin212cos 2 =−== αα ABABAE  alınır. AE=FD, EF=BC 

olduğundan 52
2
32 =+⋅=AD  

38. “Linzanın” sahəsi BD diaqonalı ilə bölünmüş iki bərabər 
yarım “linzaların” sahələri cəminə bərabərdir (Şəkil 42,səh.90 
bax). Belə fiqurların hər birinin sahəsi  

radiusu 4-ə bərabər dairənin sahəsinin dörddə biri ilə 
kvadratın  sahəsinin yarısının fərqinə bərabərdir. Deməli axtarılan 

sahə ( ) ( )28842
2

164
4
12 2 −=−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅= πππS . Tələb olunan 

sahəni tapmaq üçün belə də mühakimə etmək olar. Fərz edək ki,  
“linzanın” sahəsi S-dır. Kvadratın  sahəsi dairənin dörddə biri 

sahələri cəmi ilə onların  ortaq hissəsinin fərqinə bərabər oldu-

ğundan 22 44
4
12 =−⋅⋅ Sπ  yazarıq, buradan 168 =− Sπ , 

( )28 −= πS  alırıq.   
39. Fərz edək ki, A1,C1 və B1D1 uyğun olaraq 21, ll  və 

21, mm  düz xətlərinin BC, AD və AD, BC tərəfləri ilə kəsişmə 
nöqtələridir (Şəkil 43). α2=∠BAD , aAB = , bBC = , 21, ll  düz 
xətləri arasındakı məsafəni h, 21, ll  düz xətləri arasındakı 
məsafəni d ilə işarə edək. Onda α=∠ 1BAA , απ 2−=∠ABC , 

απ
−=∠

21ABB  olar, buradan alınır ki, 11 lm ⊥ . Lakin 12 ll , 

21 mm  odur ki, 21 lm ⊥ , 12 lm ⊥ , 22 lm ⊥ . Bundan əlavə 
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α=∠=∠ DCCABA 11 , olduğundan aABBA ==1 , 
aDCDC ==1 . Beləliklə, 11 CDCABA Δ=Δ . Analoji olaraq 

11 CDDABB Δ=Δ  ( CDAB = , DCDABB 11 ∠=∠ , 
CDDBAB 11 ∠=∠ ).  

 
a) Fərz edək ki, S, S1, S2 uyğun olaraq ABCD, AA1CC1, 

BB1DD1 paraleloqramlarının S3, S4 isə ABB1, CDD1 
üçbucaqlarının sahələridir. Onda S=2S3+S1=2S4+S2, burada 

αcos211 ahhAAS =⋅= , αsin212 addBBS =⋅= , 

( ) ααπ 2sin
2

2sin
2
1 2

2
3

aaS =−= , α2sin
2

2

4
aS = . Beləliklə, 

21 SS =  yəni αα sincos dh = , burada 3dh = . Buradan 

3
1

==
d
htgα , 

6
πα = , 

3
2 πα ==∠BAD . 

b) 
p
kr =  düsturundan, burada )(ABDSk = , p  isə ABD 

üçbucağının perimetrinin yarısıdır, ABD – üçbucağının daxilinə 

çəkilmiş çevrənin radiusunu tapaq. Şərtə görə 
3
22

=AC , 

2=BD . ABC və ABD üçbucaqlarından kosinuslar teoreminə 

görə ( ) abbaabba ++=−−+= 2222 2cos2
3
22 απ , =−+= α2cos24 22 abba  
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abba −+= 22  alırıq. Buradan 
3
5

=ab , 
3

1722 =+ ba , 3=+ ba , 

2
5

2
=

++
=

BDbap , 
12

3
6
52sin

2
1

⋅== αabk , 
6
3

==
p
kr . 

40. ABCD dördbucaqlısının daxilinə çəkilmiş çevrənin 
mərkəzini O, bu çevrənin dördbucaqlının tərəflərinə toxunma 
nöqtələrini A1, B1, C1, D1 ilə (Şəkil 44), α2=∠BAD , 

β2=∠CDA  işarə edək, onda α=∠=∠ AODAOA 11 , 

β=∠=∠ DODDOC 11 . Belə hesab edək ki, 
3
42 arctgA ==∠ α . 

Daxilə çəkilmiş dördbucaqlının xassəsinə görə 
π=∠+∠=∠+∠ ADCABCBCDBAD . Buradan alınır ki, 

α=∠=∠ OCCOCB 11 , β=∠=∠ 11 BOBBOA . 
3
42 =αtg  

olduğundan 
α

α
21

2
3
4

tg
tg

−
= , başqa sözlə 0232 2 =−+ αα tgtg , 

buradan ,
2
1

=αtg  .2=αctg Bundan əlavə, 

11111 ==== ODOCOBOA . Fərz edək ABCD dördbucaqlısının 
sahəsi S-dir. Onda ββαα ctgtgctgtgS +++=   (1). Bu dörd cüt 
düzbucaqlı üçbucaqların sahələri cəmidir, hər cüt isə bərabər 
üçbucaqlardır. Fərz edək ki, atg =β , bctg =β , onda 

atgctgAB +=+= 2βα , bctgAD +=+= 22 β . Kosinuslar 

teoreminə görə ( ) ( ) ( )( ) α2cos22222 222 babaBD ++−+++= , 

burada ,
5
3

21
12cos

2
=

+
=

α
α

tg
  

buradan ( ) ( )[ ]abbababaBD +++−++++= 24
5
684222 . 

1=⋅= ββ ctgtgab  olduğundan ( ) ( ) 22 2222 −+=−+=+ baabbaba . 
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xba =+  götürüb, xxBD
5
822 +=  (2) alırıq. Digər tərəfdən 

ABD üçbucağı radiusu 6  olan çevərinin daxilinə çəkildiyindən 

sinuslar teoreminə görə .62
2sin

=
α

BD Buradan 

25
16242sin24 22 ⋅== αBD  (3). (2) və (3) bərabərliklərindən 

,0
5

16
5

24
5
82 =⋅−+ xx ,

5
16

=x  (1) düsturundan isə 

7,5
10
57

2
5

2
5

==+=++= xbaS  tapırıq. BD və AC diaqonalları 

arasındakı bucağı ϕ  ilə işarə edək, onda ϕsin
2
1 ACBDS ⋅= , 

burada ,
5

68
=BD .62

2sin
=

β
AC Lakin 

β
ββ

2sin
2

=+= ctgtgx , buradan 
8
522sin ==

x
β , 

4
65

=AC , 

ϕsin
4

65
5

68
2
1

10
57

⋅⋅= , 
20
19sin =ϕ , 

20
19arcsin=ϕ . 

41. ABCD trapesiyasında AD=4, BC=1 və onun daxilinə 
çevrə çəkilmişdir (Şəkil 45). Fərz edək ki, BF parçası AD tərəfinə 
çəkilmiş hündürlükdür, onda 

5,1
2

14
2

=
−

=
−

=
BCADAF . Çevrə xa-

ricinə çəkilmiş qabarıq dördbucaqlı-
nın xassəsinə görə 
AD+BC=AB+CD. ABCD bərabəryanlı  

trapesiya olduğundan 5,2
2

=
+

=
BCADAB . 

Pifaqor teoreminə görə ABF düzbucaqlı üçbucağından 
.25,15,2 2222 =−=−= AFABBF   
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Onda ( ) 525,2
2

=⋅=⋅
+

= BFBCADABCDS . 

42. ABC üçbucağının daxilinə (AB ⊥ AC) mərkəzi O 
nöqtəsində olan AB katetinə D nöqtəsində toxunan çevrə 
çəkilmişdir (şəkil 46). Şərtə görə AD=4, DB=6 verilir. AC 
katetinin uzunluğunu tapmaq lazımdır. Çevrəyə çəkilmiş 
toxunanların xassəsinə görə AD=AM=4; DB=BN=6. CM=x işarə 
edək, onda AB=10, AC=4+x, CB=6+x. Pifaqor teoreminə görə 
CB2=AB2+AC2 və ya (6+x)2=100+(4+x)2 buradan x=20 və 
AC=4+x=24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qeyd: AD=6, DB=4 götürsək, onda CM parçasının uzunluğu 

mənfi qiymət olardı. Bu isə mümkün deyil. 
 43. Fərz edək ki, 47 və 48 –ci şəkillərdə AB=BC= a , 

∠ BAC= ∠ BCA=α , BM=MC=
2
a , AC= αcos2a  olduğundan, 

onda AMC üçbucağından kosinuslar teoreminə görə 

AM= α2cos81
2

+
a . 47-ci şəkildəki çevrənin daxilindəki M 

nöqtəsindən iki vətər keçir. Məlum teoremə görə 

AM·MP=BM·MC, odur ki, MP=
α2cos812 +

a  və 

3:11cos81: 2 =+= αMPAM , buradan 
3
1cos2 =α . İndi 48-ci 

şəkilə baxaq. AHC üçbucağından αα sincos2aAH = , 

C



 90

α2cos2aHC =  və ( )α2cos21−= aBH . Sonra yenə məlum 
teoremə görə (yuxarıdakı kimi) BH·HC=AH·HK, odur ki, 

( )
α

αα
sin

coscos21 2−
=

aHK  və ( )
α
α

2

2

cos21
cos12:

−

−
=HKAH . Burada 

3
1cos2 =α  yerinə yazıb AH:HK=4 alırıq.  

44. Verilmiş üçbucağın oturacağı AC=12 sm, hündürlüyü 
BD=8sm və MN-toxunandır (Şəkil 49). ABDΔ -dən 

10086 22222 =+=+= ADBDAB , 
)(10 smAB = . ABDOBL ΔΔ ~ -dən 

BD
BL

AD
OL

= . 6== ADAL  olduğundan, 

4=−= ALABBL . Beləliklə, 
8
4

6
=

OD , 

buradan 3=OD .  

ABCMBN ΔΔ ~ -dən 
BD
BK

AC
MN

= , lakin 

22 =⋅−= ODBDBK . Beləliklə, 
8
2

12
=

MN , 3=MN  (sm).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 42. 
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45. Fərz edək ki, FK trapesiyanın orta xəttidir, AD=7, BC=4 

(Şəkil 50). 5,5
2

47
2

=
+

=
+

=
BCADFK . FM və NK uyğun 

olaraq ABC və BCD üçbucaqlarının orta xətti olduğundan 
FM=NK=2 və MN=FK-FM-NK=1,5. 

 
 
 
 
 
 
 

46. BMP və DAP üçbucaqları 
5
7

==
BM
ADk  oxşarlıq əmsalı 

ilə oxşardır (habelə homotetikdir) (Şəkil 51). Odur ki, 
( ) ( )BMPSkDAPS 2= . ( ) SBMPS = , ( ) 1SABCDS =  ilə işarə 

edək. Onda ( ) SDAPS ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

5
7 , ( ) ( ) ( ) =−= DAPSDABSABPS  

SS
25
49

2
1

1 −= ; Habelə, 

( ) ( ) ( ) ( ) SSSABCSBMPSADMSABPS −⋅=−=−= 12
1

7
5

7
5 . Bu 

ifadələrin bərabərliyindən SSSS −=− 11 14
5

25
49

2
1 , 1168

25 SS =  

alırıq.  
47. AB=CD=x olsun, onda BA=BO=OC=x (Şəkil 52). 

xOCADHPADHPHDPD −=−=−=−= 8
22

. CPD 

düzbucaqlı üçbucağına baxaq (CP=6, PD=8-x, CD=x). Pifaqor 

teoreminə görə ( )22 864 xx −+= , 
4

25
=x , onda 
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5,122 == xBC . İndi verilmiş trapesiyanın sahəsini tapaq: 

( ) =⋅
+

= CDADBCABCDS
2

5,856
2

165,12
=⋅

+ . 

48. ABCK ||  və ADCH ⊥2  çəkək (Şəkil 53). xBC =  
olsun, Onda 

21 22
1

2
CHADBCCHMNBC
⋅

+
⋅=⋅

+  və ya  

( )2111 2
1

2
7

2
5 HHCHxCHx

+⋅
+

=⋅
+  (1). 

LCNKCD ΔΔ ~  -dən 
1

2
CH
CH

LN
KD

=  və ya 

1

211

5
7

CH
HHCH

x
x +
=

−
−  (2). (1) bərabərliyindən ( )

7
52

1

211
+
+

=
+

x
x

CH
HHCH

 

(3) yazarıq. (2) və (3) –dən alınır ki, ( )
x
x

x
x

−
−

=
+
+

5
7

7
52 , buradan 

)(1 smBCx == .  
49. B və D nöqtələrinin kvadratın diaqonalına nəzərən sim-

metrik olmasından alınır ki, NB=ND. İndi göstərək ki, NP=NB. 
Doğrudan da ΔBNM bərabəryanlıdır, ∠BMN=∠MBN, buradan 
∠NBP=900-∠MBN=900–∠BMN=∠BPN, deməli, ΔBNR – də 
bərabəryanlıdır (NP=NB). 
NP=NB=NM=ND bərabərliyi onu göstərir 
ki, P, B, M və D nöqtələri bir çevrə 
üzərindədir. (Şəkil 54). Daxilə çəkilmiş 
MPD və MBD bucaqları bu çevrənin eyni 
qövsünə söykəndiyindən 
∠MPD=∠MBD=450.  

50. Fərz edək ki, ABC üçbucağında O daxilə çəkilmiş çevrənin 
mərkəzi, N və D bu çevrənin BC və AC tərəflərinə toxunma 
nöqtələridir (Şəkil 55). AB=BC= a , ∠BAD=∠BCD=α , 
AP=QM=n, PQ=x işarə edək. Onda AD=CD= αcosa  və bir 
nöqtədən çevrəyə çəkilmiş toxunanlar haqqında teoremə görə 
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CN= αcosa . Odur ki, MN=MC-CN= ( )αcos5,0 −a . Sonra bir 
nöqtədən çevrəyə çəkilmiş toxunan və kəsən haqqında teoremə görə 
AQ·AP=AD2 və MP·MQ=MN2. 
Qəbul etdiyimiz işarələrə görə buradan alırıq ki:  
( ) α22cosanxn =+  və ( ) ( )22 cos5,0 α−=+ anxn  

(1). Odur ki, ( )22 cos5,0cos αα −=  və 
25,0cos =α . AMC üçbucağından kosinuslar 

teoreminə görə ( )α2
2

2 cos81
4

+=
aAM  və 

4
6aAM = . Odur ki, 

4
62 axn =+ . 

Sonuncu bərabərlikdən n -i tapıb, (1) 
bərabərliklərindən birində yerinə yazıb 

4
2ax =  alırıq. İndi a  parçasının uzunluğunu tapmaq qalır. 

CODΔ -dən, burada CO şüası BCD bucağının tənbölənidir, alırıq 

ki, daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu 
2

cos αα tgaODr == -dır. 

5
3

cos1
cos1

2
2 =

+
−

=
α
ααtg , onda 

5
15

2
=

αtg  və 
20

15ar = . Odur ki, 

3,1
15

507,025
15

25
=

⋅
=⋅= rx . 

51. Fərz edək ki, α  rombun iti bucağı, R və r çevrələrin 
radiuslarıdır. ( ) 22 rRhalqaS ππ −= , ( ) 2rdaireS π=  (Şəkil 56). 
Şərtə görə 
( ) ( )daireShalqaS 2> , yəni  

222 2 rrR πππ >− , 22 3rR > , 
3

1
<

R
r . 
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Lakin 
2
αtg

R
r
= , və ya 

3
1

2
<

αtg , buradan  030
2
<

α , 060<α . 

Deməli rombun iti bucağı  060 -dən kiçik olduqda halqanın sahəsi 
kiçik çevrə dairəsi sahəsinin 2 mislindən böyük olar.  

52. Axtarılan nöqtələrdən biri üçbucağın təpə nöqtəsi, digəri 
üçbucağın bu təpədən çəkilmiş tənböləninin onun daxilinə 
çəkilmiş çevrə ilə kəsişmə nöqtəsidir. ABC üçbucağı bərabər 
tərəflidirsə (bu halda 060=∠ACB ) onda məsələnin üç həlli 
vardır (Şəkil 57). Bu A və K, B və M, C və D nöqtələr cütləridir. 
Fərz edək ki, ACAB ≠ . Bu halda CD və AK –ni müqayisə edək 
(Şəkil 58). rCOCD += , rAOAK +=  olduğundan CO və AO-
nu müqayisə etmək kifayətdir. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AOCO >  isə onda ən böyük məsafə CD-dir. Bu halda məsələnin 
bir həlli vardır: C və D nöqtələr cütü (Şəkil 58, a) AOCO <  
olarsa onda ən böyük məsafə AK –dır, məsələnin iki həlli vardır: 
A və K habelə B və M nöqtələr cütləri (Şəkil 58, b). 

Göstərilən halların hər birində ACB bucağının hansı qiyməti 
aldığını aydınlaşdıraq. Fərz edək ki, α2=∠ACB . İndi COF və 

AOD üçbucaqlarından (Şəkil 58, a) 
αsin

rCO = , 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=

2
45sin 0 α

rAO  tapırıq. AOCO > olduqda 

C 

        a)                              b) 
                     Şəkil 58.                    
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

>

2
45sinsin 0 αα

rr , odur ki, ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −<

2
45sinsin 0 αα , buradan 

2
450 αα −< , 030<α , onda 060<∠ACB . Analoji olaraq 

AOCO <  olduqda 060>∠ACB . Deməli, 060=∠ACB  olduqda 
məsələnin üç 060>∠ACB  olduqda iki, 060<∠ACB  olduqda 
bir həlli vardır.  

53. yOX =  işarə edək, onda yaXO −=1  olar. 
y
r

=
2

sinα , 

ya
r
−

=
2

2
sin β  (Şəkil 59). Şərtə görə 

ya
r

y
r

−
⋅=

23 , buradan 

7
ay = , onda 

7
6

71
aaaXO =−= . Deməli X nöqtəsi 1OO  

parçasını 6:1: 1 =XOOX  nisbətində bölür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Kvadratın tərəfini a  ilə işarə edək. AMD, DMC və BMC 

bucaqlarından (Şəkil 60) hansının ən böyük olduğunu müəy-
yənləşdirmək tələb olunur. ADM və BCM üçbucaqları bərabər 
olduğundan BMCAMD ∠=∠ , odur ki, AMD və DMC bucaq-
larını müqayisə etmək kifayətdir. AMD üçbucağında 



_________Milli Kitabxana_________ 

 96

0135=∠MAD , 
22

aADAM == , onda kosinuslar teoreminə 

görə =⋅⋅−+= 0
22

22 135cos
2

2
2

aaaMD 222

2
5

2
3 aaa =+ . İndi 

AMD∠cos -ni tapaq. =∠⋅⋅−+= AMDaaaaa cos
22

52
22

5 2
22  

AMDaa ∠−= cos53 22 , buradan 
5

2cos =∠AMD . DMCΔ -

dən −+= 222
2
5

2
5 aaa DMCaaDMCa ∠−=∠⋅⋅ cos55cos

2
52 222 , 

buradan 
5
4cos =∠DMC . =−

5
2

5
4 , 0

5
524
<

−
= , deməli 

,coscos AMDDMC ∠∠  bucaqlar iti olduğundan isə 
AMDDMC ∠>∠ . Kalkulyatordan istifadə etməklə tələb olunan 

bucağı tapırıq: 25360 ′=∠DMC . 
55. cAB = , bAE = , α=∠A  işarə edək. ABEΔ -dən kosi-

nuslar teoreminə görə ( αcos222 bccbBE −+= )  
(Şəkil 61,a). Həmin teoremə görə BEFΔ -dən 

EFBE
BFEFBEBEF

⋅⋅
−+

=∠
2

cos
222

, ( )
=

−+⋅

+−+−+
=∠

α

α

cos22
cos2cos

22

2222

bccbb
cbbbccbBEF  

α

α

cos22

cos22
22 ⋅−+

⋅−−
=

bccb

ccb . 0cos =∠BEF  olarsa 090=∠BEF , 

başqa sözlə 0cos22 =−− αccb , buradan 1
2

cos −=
c

bα . Lakin 

2
cos

2
α

=
c

b , onda 01
2

coscos =+−
αα , 0

2
cos

2
cos2 2 =−

αα , 

( 01800 << α  olduğunu nəzərə alsaq) buradan 060
32
==

πα , 
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0120=α . Qeyd edək ki, bu halda D və E nöqtələri üst-üstə düşür 
(Şəkil 61, b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. AD tərəfinin M orta nöqtəsindən EF||BC düz xəttini 

çəkək (Şəkil 62).  
Onda 

AFMDEM Δ=Δ ,

( ) ( ) =⋅==⇒=
+

=
+

= BCMHEFBCSABCDS
DHAH

MH 5
2

73
2

21

   2555 =⋅= . 
57. BC çevrənin diametri olduğundan (Şəkil 63) 

+∠=∠+∠ ACBABCBAD  
00000 909018090180 =−=∠⇒=∠−=∠+ BADBACABC , 

=∠+∠=∠ FABBAEFAE   
090=∠+∠= EACBAE , buradan xEC 3=  işarə edib 

( ) ( )⇒+⋅==+ xAD 332423 2  ( ) ( ) 216216 =⇒+=+⇒ xx , 
11632 =++=BC . 

 
 
 
 
 
 

             Şəkil 61. 
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58. CD – ikinci çevrəyə toxunduğundan (Şəkil 64) 

ABCACACD ∠==∠
∪

2
1 , CBAACDACBCAD ΔΔ⇒∠=∠ ~ , 

odur ki, 
∪

=∠=∠ ACCDABAC
2
1 . Beləliklə, AB birinci çevrənin 

toxunanıdır, buradan ( ) ⇒=⇒⋅=+⋅= 29454412 22 xxxxx  
189 ==⇒ xBC (şərtdən alınır ki, xECxBE 5,4 == ). Məsələ-

nin şərtinin ödənilməsi üçün tərəfləri AB=12 və BC=18 olan 
ABC üçbucağının varlığı, BC=AC 
halından başqa, (onda AC=AD olar və 
ABCD paraleloqramdır) zəruri və 
kafidir (D nöqtəsi müvafiq bucaqların 
bərabərliyindən, AD və BC tərəflərinin 
paralelliyindən, AB, CD düz xətlərinin 
uyğun çevrələrə toxunmasından və E 
nöqtəsinin BC kəsəni lazımi nisbətdə 
bölməsindən bərpa olunur).  

Bununla çevrələrin radiuslarının nisbəti (bu çevrələr oxşar 
ACD və ABC üçbucaqlarının xaricinə çəkilmişdir); 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−

∈=≠
3
5;

3
1

18
1218;

18
12181

2

1
BC
AC

r
r . 

59. ABCD trapesiyasının BC 
oturacağı və BD diaqonalı üzərin-
də BCED paraleloqramını quraq 
(Şəkil 65). Onda (CDE)=S(ABC) 
və Heron düsturunu tətbiq edib 
S(ABCD)=S(ABC)+S(ACD)= 
S(ACD)+S(CDE)=S(ACE)= 
= 516241016 =⋅⋅⋅ .  
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60. Trapesiya çevrənin daxilinə çəkildiyindən o 
bərabəryanlıdır (Şəkil 66). Fərz edək ki, ADCH ⊥ , ADBE ⊥ , 
onda BCEHCHBE === ,2 , ABE  və DCH  üçbucaqlarının 
bərabərliyindən isə HDAE =  alınır. 

Daxilə çəkilmiş 030
2
1

=∠=∠ CODCAD .

Düzbucaqlı CHA  üçbucağından 
32300 == CHctgAH  alırıq. Onda  

( ) ( ) 34322
2
1

=⋅=⋅=⋅+= CHAHCHADBCABCDS

. 
 

61. Fərz edək ki, q(A), q(B), q(C) düz xətlərinin kəsiş-
məsindən DEF üçbucağı alınır. Bu düz xətlərin ABC üçbucağının 
tərəfləri ilə kəsişmə nöqtələrini K, L, M, N, P, Q ilə işarə edək. 
(Şəkil 67); aşkardır ki, bu nöqtələr uyğun olaraq AB1, AC1, BC1, 
BA1, CA1, CB1 parçalarının ortalarıdır. DKQ, ELM və FPN 
üçbucaqlarında DHD, EHE və 
FHF hündürlüklərini çəkək. İs-
bat edək ki, bu hündürlüklərin 
oturacaqları ABC üçbucağının 
tərəflərinin orta nöqtələri ilə üst-
üstə düşür. AK=KB1=a , 
CQ=QB1=b, KHD=x, QHD=y, 

α2=∠BAC , ABC üçbucağı-
nın xaricinə çəkilmiş çevrənin 
mərkəzini T ilə işarə edək. Onda 

α=∠TAC , 
α−=∠=∠ 090QKDAKL , α=∠ DKDH , 1TAB  və DKDH  

üçbucaqları oxşardır. Odur ki, 
DDH

a
x

TB 21 = . Analoji olaraq 
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DDH
b

y
TB 21 =  bərabərliyini alırıq. Son iki bərabərlikdən isə 

byax 22 =  (bu hasillərin hər ikisi DDHTB ⋅1 -yə bərabərdir) və 
bayx +=+  olduğunu nəzərə alıb (tənliklər sistemini həll edib) 

aybx == ,  tapırıq. Beləliklə, 
2

ACbaxaAH D =+=+= , 

deməli DH  nöqtəsi AC tərəfinin ortasıdır. Analoji olaraq isbat 
edilir ki, HE və HF uyğun olaraq AB və BC tərəflərinin orta 
nöqtələridir. Bununla da müəyyən etdik ki, DHD, EHE və FHF 
parçaları ABC üçbucağının tərəflərinin orta perpendikulyarlarıdır, 
ona görə də bu üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi 
olan O nöqtəsindən keçirlər. DEF üçbucağı üçündə O nöqtəsinin 
xaricə çəkilmiş çevrənin mərkəzi olduğunu isbat etmək qalır. 
Yuxarıda α2=∠BAC  bərabərliyindən α=∠ DKDH  bərabər-
liyini aldıq. Analoji olaraq almaq olar ki, α=∠ ELEH -dır, onda 
DOE üçbucağı bərabəryanlıdır, OD=OE. Eyni qayda ilə 

β2=∠ABC  işarə edərək β=∠ EMEH  və β=∠ FNFH  alırıq, 
buradan OFOE = . Deməli O nöqtəsi D, E və F nöqtlərindən 
eyni məsafədədir. Bu da o deməkdir ki, O nöqtəsi DEF üç-
bucağının xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. Məsələ tamamı 
ilə həll olundu. 

62. M nöqtəsinə nəzərən K ilə simmetrik K/ nöqtəsini quraq. 
(Şəkil 68). Onda AM=MC, KM=MK/ və ∠KMA=∠K/ MC 
olduğundan MCKKMA ′Δ=Δ , buradan  

MBCAKMCKM ∠=∠=′∠ . 
Beləliklə KBC ′  üçbucağı bərabər-
yanlıdır, BCKC =′ -dir ki, bu da 

AKKC =′  ( MCKKMA ′Δ=Δ  
olduğundan) ilə birlikdə məsələnin 
hökmünü verir. 

63. Əvvəlcə bilmək lazımdır 
ki, bütün təpələri parabola üzərin-
də olan üçbucaq bu əyrinin daxi-
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linə çəkilmişdir. Fərz edək ki, 2xy =  parabolası daxilə çəkilmiş 
ABC üçbucağının AB hipotenuzu Ox oxuna paraleldir. (Şəkil 69).  

aAB 2=  hesab edib AB-yə çəkilmiş hündürlüyün uzunluğunu h 
ilə işarə edək;  
onda A, B, C nöqtələrinin koordinatları  
uyğun olaraq  

( )2;aa− , ( )2;aa  və ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −− haha 22 ;  

ədədlər cütləri olacaqdır. 090=∠C   
olduğundan 
 

{ }hahaAC −+−=
→

;2  və { }hahaBC −−−=
→

;2  vektorlarının 
skalyar hasili sıfıra bərabərdir, yəni  

( ) ( ) ( ) 01222 =−=+−=−⋅−+⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−⋅⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +− hhhhhhahaaha

. Məsələnin mənasına görə 0≠h , beləliklə 1=h . İndi tərs 
hökmü isbat edək: hipotenuzu çəkilmiş hündürlüyünün uzunluğu 
1-ə bərabər olan ixtiyari düzbucaqlı üçbucağı tələb olunan 
qaydada 2xy =  parabolasının daxilinə çəkmək olar. Fərz edək 
ki, a2  verilmiş Δ -ın hipotenuzudur, 1≥a . Verilmiş Δ -a bərabər 
və 2xy =  parabolasının daxilinə çəkilmiş Δ -i göstərək. 

( ) ( )22 ;,; aaQaaP −  və ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −− 1;1 22 aaR  nöqtələri parabolanın 

üzərindədir, PQ parçasının uzunluğu a2  olub absis oxuna 
paraleldir. Asanlıqla yoxlamaq olar ki, 222 QRPRPQ +=  

bərabərliyi ödənilir, buradan 090=∠PRQ . Habelə qeyd edək ki, 
R nöqtəsi PQ parçasından 1-ə bərabər məsafədə yerləşir ki, bu 
nəticə də üçbucaqların bərabərliyindən alınır.  

64. Fərz edək ki, 1AA  və 1CC  parçaları ABC üçbucağının, 

1MM  və 1NN  isə BMN üçbucağının hündürlükləridir. Bu 
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üçbucaqların ortosentrlərini 
uyğun olaraq H1 və H2 ilə işarə 
edək; 090≠∠B  şərtinə görə H1 
və H2 nöqtələri müxtəlifdir (Şəkil 
70). Diametrləri AN və CM olan 
çevrələri uyğun olaraq 1ω  və 2ω  
ilə işarə edək. AC1H1 və CA1H1 
üçbucaqların oxşarlığından 
H1A·H1A1=H1C·H1C1 bərabərliyi başqa sözlə H1 nöqtəsinin 1ω  
və 2ω  çevrələrinə görə, MN1H2 və NM1H2 üçbucaqlarının oxşar-
lığından isə H2M·H2M1=H2N·H2N1 başqa sözlə H2 nöqtəsinin 
həmin çevrələrə görə dərəcələrinin bərabərliyi alınır. H1 və H2 
nöqtələrindən hər birinə radikal OX haqqında teoremi tətbiq edib 
belə nəticəyə gəlirik ki, H1H2 düz xətti 1ω  və 2ω  çevrələrinin 
radikal oxları ilə üst-üstə düşür. 

Fərz edək ki, AN və CM parçaları P nöqtəsində kəsişir. Onda A, 
M, N və C nöqtələrindən keçən çevrənin varlığı AP·PN=CP·PM 
(başqa sözlə P nöqtəsinin 1ω  və 2ω  çevrələrinə görə dərəcələrinin 
bərabərliyi) bərabərliyi ilə eynigüclüdür, bu isə xatırlatdığımız 
teoremə görə P nöqtəsinin 1ω  və 2ω  çevrələrinin radikal oxları 
üzərində olması deməkdir. Bu ox isə, göstərdiyimiz kimi, H1H2 
düz xətti ilə üst-üstə düşür. 

65. ABC üçbucağının daxilinə və xaricinə çəkilmiş ω  və 1ω  
çevrələrinin mərkəzlərini uyğun olaraq T və O, CA qövsünün orta 
nöqtəsini isə B/ ilə işarə edək. (Şəkil 71). BB/ şüası ABC 
bucağının tənböləni olduğundan B/A=B/C, bu isə o deməkdir ki, 

1ω  çevrəsinin ABB/ və B/BC bərabər 
bucaqlarına söykənən vətərləri bərabərdir. İndi 
B/T və B/A parçalarının bərabərliyini isbat 
etmək kifayətdir ki, bu da ATB/ üçbucağının 
bərabəryanlı olması ilə birgüclüdür. Buna isə 
ATB/ və TAB/ bucaqlarının bərabərliyini isbat 
etməklə inanmaq olar. ABT üçbucağının xarici 
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bucağı olan ∠ATB/ onun iki daxili bucaqlarının cəminə bərabərdir, 

yəni 
2

BAABTBATBAT ∠+∠
=∠+∠=′∠ .  

Sonra BCATACBTA ′∠+∠=′∠ , lakin 
2
ATAC ∠

=∠ , xaricə 

çəkilmiş çevrənin eyni qövsünə söykənən BCA ′∠  və BCB′∠  hər 

biri 
2
B∠ -yə bərabərdir. Beləliklə ATB/ üçbucağının AT 

oturacağındakı bucaqların hər biri 
2

BA ∠+∠ -yə bərabərdir. Bu 

da o deməkdir ki, həmin üçbucağın AB/ və B/T tərəfləri 
bərabərdir. 

Analoji olaraq üçbucağın qarşı təpə nöqtəsi daxil olmayan 
AB və BC qövslərinin orta nöqtəsi üçün hökmlər isbat edilir.  

66. Məsələnin həlli bilavasitə qövsün ortası haqqında əvvəlki 
65- ci məsələyə və vətərlər haqqında məlum teoremə (dairənin 
içərisində götürülmüş nöqtədən istənilən qədər vətər keçirilərsə, 
hər vətərin parçalarının hasili bütün vətərlər üçün sabit olur, 
çünki hər vətər üçün bu hasil götürülmüş nöqtədən keçən dia-
metrin parçaları hasilinə bərabərdir) əsas-
lanır. Həmin sabit ədəd R2-d2 –na bəra-
bərdir, burada R – çevrənin radiusu, d isə 
çevrənin mərkəzindən verilmiş nöqtəyə 
qədər məsafədir. Baxdığımız halda çev-
rənin daxilindəki T nöqtəsindən BB/ vətəri 
keçir, beləliklə BT·TB/=R2-TO2 (2), bura-
da TO=d –dir. İndi hər hansı üsulla 
BT·TB/ hasilini hesablamaq qalır. Burada 
da 65-ci məsələdən istifadə etməklə TB/-i başqa düzbucaqlı B/CQ 
üçbucağından istifadə etməklə tapmaq olar (Şəkil 72), burada Q 
xaricə çəkilmiş çevrə üzərində B/ ilə diametral əks vəziyyətdə olan 
nöqtədir (başqa sözlə Q xaricə çəkilmiş çevrənin B təpəsinin daxil 
olduğu CA qövsünün orta nöqtəsidir) BTC/ (C/ - daxilə çəkilmiş 
üçbucağın AB tərəfinə toxunma nöqtəsidir) və QCB/ düzbucaqlı 
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üçbucaqların oxşarlığından alınır ki, 

CTQBCBBT
CB
QB

CT
BT ′⋅′=′⋅⇒

′
′

=
′

 və ya rRBTBT ⋅=′⋅ 2 . 

Buradan (2) bərabərliyinə əsasən 222 TORrR −=⋅  və ya 
rRRTO 222 −=  alırıq. Tələb edilən isbat oldu. 

67. Xaricdən daxilə çəkilmiş aω  çevrəsinin mərkəzini aT , 
radiusunu aR , ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş ω  çevrəsinin 
radiusunu R, onun mərkəzini O ilə işarə edək (Şəkil 73). AK=AM 
olduğundan AP düz xətti KAM bucağının tənbölənidir. Beləliklə, 
AP düz xətti T  və aT  nöqtələrindən keçir, P nöqtəsi isə ω  
çevrəsinin BC qövsünün orta nöq-
təsidir. Əvvəl məsələnin həllində lazım 
olan PCPBPTPT a ===  bərabərlik-
lərinin doğru olduğunu isbat edək. 

α=∠=∠ CATBAT , 
β=∠=∠ CBTABT  işarə edək. Aş-

kardır ki, α=∠=∠ CAPCBP  (eyni 
qövsə söykənən daxilə çəkilmiş bucaq-
lar olduğundan) 

αβ +=∠+∠=∠ CBPTBCTBG  BTP 
bucağı ABT üçbucağının xarici 
bucağıdır, odur ki, αβ +=∠+∠=∠ BATABTBTP . Aldıq ki, 

BTPTBP ∠=∠ , buradan TPBT = . Sonra 090=∠ aTBT  (ABC 
və ona qonşu CBK bucaqlarının tənbölənləri arasındakı bucaq). 
Onda TBPPBTa ∠−=∠ 090 , ( )βα +−=∠−=∠ 00 9090 aa BTTBPT . 
Aldıq ki, BPTPBT aa ∠=∠ , PTBP a= . Analoji olaraq isbat 
edilir ki, PTTPCP a== . Köməkçi fakt (lemma) isbat edildi. 

Aşkardır ki, α=∠=∠−=∠ aaa KATPKTPKT 090 . aKPTΔ -
dan αα sinsin aaa RKTPT =⋅= . Sinuslar teoreminə görə 
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ABPΔ -dən αsin2RBP = . Lemmadan alınır ki, BPPTa = , bu-
radan RRa 2= . Fərz edək ki, NT parçasının orta nöqtəsi O–dır. 
Onda aNTPO ||′ , beləliklə, BCPO ⊥′ .  
Sonra RRNTPO aa ===′ 5,05,0  Lakin BCOP ⊥  və ROP = . 
Bu o deməkdir ki, OO =′ , buradan da məsələdə tələb olunan alınır.  

68. Fərz edək ki, A, C bucaqları iti olan ABC üçbucağı 
verilir. AB və BC parçalarının orta nöqtələrini uyğun olaraq M və 
N, M nöqtəsinin AC tərəfi üzərindəki proyeksiyasını P, bu nöqtə 
ilə M, N nöqtələrinə nəzərən simmetrik nöqtələri uyğun olaraq Q 
və R ilə işarə edək (Şəkil 74). 

090<∠A  və 090<∠C  bərabər-
sizliklərinə görə P nöqtəsi AC 
parçasının daxilində yerləşir. ABC 
üçbucağını PM və PN parçaları 
üzrə kəsməklə, düzbucaqlı üçbucaq 
əmələ gətirən, üç fiqur alırıq. 
Doğrudan da BMQAMP Δ=Δ , 

BNRCNP Δ=Δ . Habelə qeyd edək ki,  
0180=∠+∠+∠=∠+∠−∠ BCAABCBACRBNABCQBM .Beləliklə

 MBQΔ , BNRΔ  və BMPN  dördbucaqlısı, 090=∠=∠ MPAPQR  
olan, PQR  üçbucağını əmələ gətirir. 

69. Məsələni həll etmək üçün αα ≤sin  faktını bilmək la-
zımdır (Şəkil 75). Onda qalan addımlar aşkardır: 

( ) ( ) ++−+−=+++ ...sinsinsin...sinsin 2121 απαπααα n  
( ) ( ) 28,622...sin 21 ==−−=−++−+−≤−+ πππαπαπαπαπ nnnn

. Deməli, 3,;29,62sin...sinsin 21 ≥∈<≤+++ nNnn πααα . 
 
 
 
 
 

Şəkil 74
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70. Mərkəzi A nöqtəsində və əmsalı 
BA

AC
′
 olan homotetiya 

BB ′  tənböləninin ortasını ona paralel olan DC parçasının ortasına 
çevirir, burada D bu homotetiyada B nöqtəsinin obrazıdır (Şəkil 76). 

DC və BB ′  düz xətlərinin paralelliyindən BDCABCBCD ∠=∠=∠
2
1  

alındığından CBD bərabəryanlı (CB=BD) üçbucaqdır. Beləliklə, 
DC parçası CBD bucağının tənböləninə perpendikulyardır və bu 
tənbölənlə yarıya bölünür. Buradan da tələb olunan alınır.  

71. Həllin iki üsulunu göstərək. 
I. Üçbucağın tərəfi a  olsun. ABC üçbucağının xaricinə çə-

kilmiş çevrə qövsü üzərindəki nöqtəni M ilə işarə edək. İsbat 
etmək lazımdır ki, 2222 2aMCBMAM =++ .  

Əvvəlcə, üç MA, MB, MC parçalarından ən böyüyününün 
MA olduğunu qəbul edərək, isbat edək ki, 
MA=MB+MC. Bunu məsələnin həllinə 
hazırlıq hesab etmək olar. AM parçası 
üzərində AN=MC ayıraq (Şəkil 77). Onda 
ABN və CBM üçbucaqları, iki tərəflərinə 
və onlar arasındakı bucağa görə bəra-
bərdir. Bu bərabərlikdən BN və BM tərə-
flərinin bərabərliyi alınır.  

Beləliklə BNM üçbucağı BMN bucağı 600 olan bərabəryanlı 
üçbucaqdır, buradan da onun düzgün olması alınır. Onda 
AM=AN+NM=MC+BM. Bu bərabərliyin hər tərəfini kvadrata 
yüksəldib AM2=BM2+MC2+2BM·MC (1)alırıq. ∠BMC=1200 olan 
BMCüçbucağın-dan kosinuslar teoreminə görə 
BC2=BM2+MC2-2BM·MC·cos1200=BM2+MC2+BM·MC; 
BM·MC=BC2-BM2-MC2 (2). (1) və (2)–dən 
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AM2=BM2+MC2+2BC2-2BM2-2MC2 
və buradan tələb olunan AM2+BM2+CM2= 22a  alınır. 

 
 
II. Çevrənin mərkəzini koordinat 

başlanğıcında götürməklə koordinat sis-
temi seçək (Şəkil 78). Fərz edək ki, 

üçbucağın tərəfi 1-dir, onda 
3
3

=OB . 

Üçbucağın təpə nöqtələrinin və M-in 
koordinatlarını da göstərək: 

( )yxMACB ;;
6
3;

2
1;

6
3;

2
1;

3
3;0 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

. (Müəyyənlik üçün M nöqtəsini BC qövsü üzərində götürürük). 
Bizi maraqlandıran parçaların göstərilən koordinatlara görə 

ifadələrini yazaq: 
22

2

6
3

2
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += yxAM ; 

22
2

6
3

2
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= yxCM ; 

2
22

3
3
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= yxBM .  

İsbat edəcəyimiz 2222 2BCCMBMAM =++  bərabərliyi 

koordinatlarla 133 22 =+ yx  və ya 
2

22
3
3
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=+ yx  şəklində 

olur. Bu isə, baxılan çevrənin tənliyi olduğundan, doğrudur. 
72. Məsələnin üç üsulla həllini göstərək. I Fərz edək ki, ABD 

bucağı CBD-dən böyük olan ABCD dördbucaqlısı çevrə daxilinə 
çəkilmişdir (Şəkil 79). İsbat edək ki, 

BDACADBCCDAB ⋅=⋅+⋅ .  
CBD  bucağına bərabər olan ABK 

bucağını quraq (K nöqtəsi AC diaqonalı 
üzərindədir). Üçbucaqların oxşarlığının 
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birinci əlamətinə görə DBCABK ΔΔ ~ . Odur ki, 
CD
BD

AK
AB

=  və 

ya BDAKCDAB ⋅=⋅  (1) bərabərliyi doğrudur. 
CBKABD ∠=∠  və BDABCA ∠=∠  olduğundan iki bucağına 

görə ABDBCK ΔΔ ~ . Odur ki, 
AD
BD

KC
BC

=  və ya 

BDKCADBC ⋅=⋅  (2). (1) və (2) bərabərliklərini hədbəhəd 
toplayıb ACBDADBCCDAB ⋅=⋅+⋅  alırıq.  

II. Dördbucaqlının tərəflərini dcba ,,,  diaqonallarını isə 
nm, ilə işarə edək (Şəkil 80). ABD və BCD üçbucaqlarından 

kosinuslar teoreminə görə Aaddam cos2222 −+= ,  
( )Abccbm −−+= 0222 180cos2 . Bu bərabərlikdən  

bc
cbm

ad
mdaA

22
cos

222222 −−
=

−+
= ;

bc
cbm

ad
mda

22

222222 −−
=

−+ , 

−−+ bcmbcdbca 222 0222 =++ adcadbadm , 
( )( )

adbc
acdbabcdm

+
++

=2  alırıq.  

Analoji olaraq ikinci diaqonalın kvadratını tapırıq: 
( )( )

cdab
bcadbdacn

+
++

=2 . Son iki bərabərliyi tərəf tərəfə vurub 

( )222 bdacnm +=⋅  və ya bdacmn +=  nəticəsinə gəlirik. 
III. Fərz edək ki, P inversiya mərkəzidir (Şəkil 81). 

İnversiyanın tərifinə görə PAAPPBBP ⋅′=⋅′  və ya 
PB

AP
PA
BP ′

=
′

. 

Onda ABPPAB ′′ΔΔ ~  (ikinci əlamətə görə). Beləliklə, 

PB
APABBAPBAPABBA
′⋅

=′′⇒′=′′ ::

. İnversiya əmsalını h ilə işarə edək: 
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PB
AB

PA
hBA

PA
hAP ⋅=′′⇒=′ . Fərz edək ki, ABCD 

dördbucaqlısı çevrə daxilinə çəkilmişdir. İnversiya mərkəzi D 
olsun (Şəkil 82). Onda bu çevirmədə çevrə düz xəttə çevirilir: 

AA ′→ , BB ′→ , CC ′→ . Bu halda CBBACA ′′+′′=′′  və ya 

DBDC
BCh

DBDA
ABh

DCDA
ACh

⋅
⋅

+
⋅
⋅

=
⋅
⋅ , buradan eyni çevirmədən sonra 

BCADCDABDBAC ⋅+⋅=⋅  alırıq. Bu üsulla həll inversiya 
çevirməsilə tanış olan şagirdlər və ya bakalavrlar üçün 
münasibdir.  

73. Fərz edək ki, P və Q uyğun olaraq ABL və ACL 
üçbucaqlarının ortosentrləridir. Onda A nöqtəsi BAC bucağının 
daxilində yerləşən PQ parçasının uzantısı üzərində yerləşir (ABC 
üçbucağı iti bucaqlı olduğuna görə). α2=∠BAC , QALPAL ∠==∠ ϕ  

işarə edərək 00 900 ≤<≤ αϕ  alırıq. (Şəkil 83). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBP ⊥  və ALCQ ⊥  olduğundan AP və AQ parçalarının 
AL düz xətti üzərindəki proyeksiyaları uyğun oalraq AB və AC 
parçalarının proyeksiyaları ilə üst-üstə düşür: 

αϕ coscos ABAP = , αϕ coscos ACAQ = . Beləliklə, 

ϕ
α

cos
cosACABAQAPPQ −=−= ,  1

cos
cos

<
ϕ
α  olduğundan (bu 

00 900 <<≤ αϕ  bərabərsizliyindən alınır), ACABPQ −≤  alı-
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nır ki, bunu da isbat etmək tələb olunurdu. Yalnız üçbucaq bəra-
bəryanlı (AB=AC) olduqda ACABPQ −=  bərabərliyi alına 
bilər. 

74. BCH və ACH üçbucaqlarında PM və QN parçalarını 
uyğun olaraq K1, K2 nöqtələrində kəsən CL1 və CL2 tənbölən-
lərini çəkək (Şəkil 84).  

ACCB ⊥  və ABCH ⊥  olduğun-
dan CL1 düz xətti AM düz xəttinə 
perpendikulyar olacaqdır. Beləlik-
lə, MCP üçbucağında CK1 tənbö-
ləni həm də hündürlükdür, onda isə 
MC=CP və MK1=K1P. Analoji ola-
raq müəyyən edilir ki, K2 nöqtəsi 
QN parçasının ortasıdır. CK1=K1L1 
və CK2=K2L2 bərabərliklərini aldıq. 
Onlardan birincisini, AK1-in eyni za-
manda hündürlük və tənbölən ol-
duğu, CAL1 üçbucağına baxmaqla almaq olar; analoji səbəbə görə 
ikinci bərabərlik ödənilir. K1K2 parçası L1CL2 üçbucağının orta 
xəttidir və L1L2parçasına paraleldir; buradan da məsələnin tələbi 
alınır. 

75. Göstərilən parçaların paralelliyindən ardıcıl olaraq üçbu-
caqların sahələrinin aşağıdakı bərabərlikləri alınır: 
( ) ( ) ( ) ( ) ==== FACSDFASBDFSGBDS  

= ( ) ( ) ( )EGBSCEGSACES == . 
( ) ( )EGBSGBDS =  bərabərliyi o demək-

dir ki, DEGB ||  (Şəkil 85). 
Analoji məsələ (qabarıq ABCDE 

beşbucaqlısında ADBC || , BECD || , 
ACDE ||  və BDAE ||  isə CEAB ||  

olduğunu isbat edin). [28] –də vektorun tətbiqi ilə həll edilir. 
76. 1) Əvvəlcə bilmək lazımdır ki, üçbucağın xaricinə 

çəkilmiş çevrənin mərkəzi və ortosentri onun daxilinə çəkilmiş 

Şəkil 84.
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çevrə üzərində ola bilər. Belə 
üçbucaq sunərgizi üçbucağı 
adlanır. Bu üçbucaq itibucaqlıdır. 
Fərz edək ki, mərkəzi T 
nöqtəsində olan çevrə ABC 
sünərgizi üçbucağının daxilinə 
çəkilmişdir və onun AB, BC və 
CA tərəflərinə uyğun olaraq C/, 
A/, B/ nöqtələrində toxunur (Şəkil 86). Onda çevrənin bölündüyü 
A/B/, B/C/ və C/A/ qövsləri arasında xaricə çəkilmiş çevrənin O 
mərkəzi və ABC üçbucağının H ortosentri daxil olmayan qövs 
vardır. Belə qövs B/C/ olarsa onda 

( ) OABOABAOBACBCAH ∠=∠−−=∠−=∠−=∠ 2180
2
190

2
19090 0000 .  

(ACB bucağı ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş çevrə 
daxilinə çəkildiyindən AOB mərkəzi bucağı ilə eyni qövsə 

söykənir. Odur ki, AOBACB ∠=∠
2
1  bərabərliyi ödənir; 

OABAOB ∠−=∠ 21800  bərabərliyi isə OA=OB bərabərliyindən 
alınır). Buradan asanlıqla alınır ki, AB/H və AC/O üçbucaqları 
AT düz xəttinə nəzərən bir-biri ilə simmetrikdirlər; xüsusi halda 
AH=AO bərabərliyini alırıq. BH⊥AC olduğundan AB və AH 
parçalarının AC düz xətləri üzərindəki proyeksiyaları eynidir. 

CAHAHCABAB ∠⋅=∠⋅ coscos . Beləliklə,  

2
1

2
1

2
sincoscos =⋅⋅=⋅=∠⋅=∠⋅=∠

AH
AB

AB
AH

AO
AB

AB
AHACB

AB
AHCAH

AB
AHCAB . 

(
AO
ABACB

2
sin =∠  bərabərliyi, xaricinə çəkilmiş çevrənin 

radiusu AO olan, ABC üçbucağından sinuslar teoerminin tətbiqi 

nəticəsində alınır). Beləliklə 060
2
1arccos ==∠CAB , deməli 

məsələdə tələb edilən alındı. 
2) Müqayisə məqsədi ilə bu məsələni “Hesablama 

məsələləri” hissəsinə daxil etmədik.  
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Əvvəlki bənddəki işarələri saxlamaqla habelə B və H 
nöqtələrinin AT düz xəttindən müxtəlif tərəflərdə yerləşdiyini 
qəbul edərək (Şəkil 86) kosinuslar teoreminə görə 

( )[ ]
( ) =
+⋅

−++
=

⋅⋅
−+

=∠=∠
rr

rrr
AHAT

THAHATTAHTAO
2122

214
2

coscos
222222

 

2
12 −= (burada r – daxilə çəkilmiş çevrənin radiusudur) 

Buradan 
0000 36

2
12arccos609090 ≈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=∠−∠−=∠−=∠ TAOBATBAHABC ,  

00 84
2
12arccos60 ≈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=∠ACB .  

77. Belə bir faktdan istifadə edirik ki, verilən ixtiyari üç 
ədədlərdən hasili mənfi olmayan ikisini seçmək olar. Müəyyənlik 
üçün fərz edək ki, 0≥xy . ( )yxz +−=  olduğundan 

( ) ( ) −−=+−+−=++ 22222222 xcxyxcyxybxyazxcyzbxya  
( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )( ) yxacbcbabycxxyacbbycxxyacbyb −+++−−−=−+−−=−+−− 222222222  

cba ,,  üçbucağın tərəfləri olduğundan 0>−+>++ acbcba , 
buradan isə məsələnin tələbi alınır.  

78. DOCBOM ∠=∠ və ODCOBM ∠=∠  olduğundan 
ODCOBM ΔΔ ~ ; buradan ODOBOCOM :: =  (1). Analoji olaraq 

OAB və OCN üçbucaqlarının oxşarlığından  OAOCOBON :: =  (2) 
alırıq. (1) və (2)-dən ODOAONOM :: = , buradan isə, Fales 
teoreminin tərsinə görə, məsələnin tələbi alınır.  

79. 1,2,3,4,5,6 rəqəmləri ilə işarə olunmuş hissələrin sahə-
lərini uyğun olaraq 654321 ,,,,, SSSSSS  ilə işarə edək (Şəkil 87, 
bu şərtdə göstərilir.) Aşkardır ki, 531 SSS += , 326 SSS += . 
Odur ki, ( ) ++++=+−++ 235352631 SSSSSSSSS  

3523 3SSSS =−−+  buradan tələb edilən alınır. 
80. 31321 ,,,, AKAKAMAMAM  parçalarını çəkib (Şəkil 88) 
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BAKBAM 11 ∠=∠  (1) 
BAKBAM 22 ∠=∠  (2) 
BAKBAM 33 ∠=∠  (3) 

bərabərliklərini yazaq ( BAM i  və 
BAKi  iω  çevrəsi daxilinə çəki-

lmiş ( 3,2,1=i ) eyni qövsə söykə-
nən bucaqlar olduğundan 
bərabərdir). (1) və (2) –dən uyğun 
olaraq 2121 KAKMAM ∠=∠  (4) və 3232 KAKMAM ∠=∠  (5) 
alırıq. Odur ki, (2) və (4) görə 2121 ~ KAKMAM ΔΔ , (3) və (5)-ə 
görə isə 3232 ~ KAKMAM ΔΔ , buradan uyğun olaraq 

2

21

2

21
AK

KK
AM

MM
=  və 

32

2

32

2
KK

AK
MM

AM
=  yazırıq. Sonuncu iki 

bərabərliyi tərəf-tərəfə vurub tələb olunanı alırıq. 
81. Belə bir məlum fakta əsaslanarıq: KM və LN parçaları O 

nöqtəsində kəsişirlərsə, onda yalnız və yalnız 
ON
OL

OM
OK

=  

münasibəti ödənildikdə MNKL ||  olur.  
Fərz edək ki, ABCD trapesiyadır ( BCAD || ), o isə onun 

diaqonallarının kəsişmə nöqtəsidir, 1111 ,,, DCBA  isə göstərilən 
simmetriyada DCBA ,,,  nöqtələrinin obrazlarıdır. Aşkardır ki, 
onda O nöqtəsi 11CA  və 11DB  parçalarının hər birinə daxildir, 
başqa sözlə 1111 ,,, DCBA  dördbucaqlısının diaqonallarının 
kəsişmə nöqtəsidir. Simmetriyanın xassəsinə görə OAOA =1 , 

OBOB =1 , OCOC =1 , ODOD =1 , 
OB
OD

OC
OA

=  və 
OD
OB

OC
OA

≠  

olduğundan isə 
1

1

1

1
OB
OD

OC
OA

=  və 
1

1

1

1
OD
OB

OC
OA

≠  alırıq. Beləliklə, 

11DA  və 11CB  düz xətləri bir-birinə paralelldir, 11BA  və 11DC  
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düz xətləri isə yox. Bu da o deməkdir ki, 1111 ,,, DCBA  
dördbucaqlısı trapesiyadır.  

82. aBC = , bAC = , cAB = , α=∠BAC , β=∠ABC , 
γ=∠ACB , daxilə və xaricə çəkilmiş çevrələrin radiuslarını 

uyğun olaraq r və R ilə işarə edək (Şəkil 
89). Aşkardır ki, 0180<∠TMA , 

0180<∠TNB . Q daxilə çəkilmiş çevrənin 
AC tərəfinə toxunma nöqtəsi olarsa, onda 

məlumdur ki, 
2

acbAQ −+
= , ac <  

şərtindən isə alınır ki, AMQ∈ . Odur ki, 

ca
r

acbb
r

AQAM
r

QM
rTMAtg

−
=

−+
−

=
−

==∠
2

22
 (1). NP xaricə çəkilmiş çevrənin diametri olarsa, onda NPM ∈ , 

090=∠NBP ; bundan əlavə 
∪∪

= PCAP , buradan 

 
2
β

=∠=∠ CBPABP  və BPT ∈ , 
∪∪∪∪

+== CPBCNPBN  

bərabərliyi 090
2
−+=∠

βαBPN -ni tapmağa imkan verir, odur 

ki, ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=∠=

2
cos290

2
sin2sin2 0 βαβα RRBPNRBN . 

2
sin β

rBT =  olduğundan 

( )[ ]
=

−
=

−+⋅
−=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−==∠
γααβαβαβ sin2sin2

2

sinsin
2
12

2
cos

2
sin2 RR

r

R

r

R

r
BN
BTTNBtg

 

ca
r
−

=
2   (2). (1) və (2)-dən tələb olunan alınır. 
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83. ABCD rombunun bucaqları üzərinə qoyulmuş şərt onu 
göstərir ki, AKBCMD altıbucaqlısı qabarıqdır (Şəkil 90).  
Aşkardır ki, onda A,N və D, N nöqtələri uyğun olaraq BK və CN 
düz xətlərindən bir tərəfdə yerləşirlər. 

 
 
Göstərək ki, N nöqtəsi mərkəzi 

A nöqtəsində və radiusu AB olan 
çevrə üzərində yerləşir. BK parçası 
bu çevrənin vətəri olduğundan  

BAKBNK ∠=∠
2
1  bərabərliyini 

müəyyən etmək kifayətdir. Fərz edək 
ki, β=∠ABC , ( )0180=+=∠ γβγBCD , onda β+=∠ 060KBC , 

γ+=∠ 060BCM , KBC və BCM üçbucaqları bərabəryanlı 

olduğundan isə ( )
2

6060180
2
1 000 ββ −=−−=∠BCK , 

( )
2

6060180
2
1 000 γγ −=−−=∠CBM , buradan 

=∠+∠=∠−=∠ CBMBCKBNCBNK 0180  

BAK∠==
+

−+=
2
130

2
6060 000 γβ .  

Beləliklə, AN=AB. Analoji olaraq mərkəzi D nöqtəsində və 
radiusu DC olan çevrəyə baxmaqla DN=DC bərabərliyini ala 
bilərik. Onda isə AN=DN=AD, bunu da isəbat etmək tələb 
olunurdu. 

84. Fransa riyaziyyatçısı və mexaniki Per Varinon (1654-
1722) elementar həndəsədən dərslik yazmışdır. Onun diqqətini 
belə bir aşkar fakt xüsusi cəlb etmişdir: qabarıq dördbucaqlının 
tərəflərinin orta nöqtələri paraleloqramın təpələridir. Doğrudan da 

91-ci şəkildəki KLMN paraleloqramdır, çünki ACKL
2
1

= , 
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ACMN
2
1

=  və ACKL || , ACMN ||  (üçbucağın orta xəttinin 

xassəsinə görə, deməli MNKL =  və MNKL || . Odur ki, KLMN 
paraleloqramına Varinon paraleloqramı dördbucaqlının qarşı 
tərəflərinin ortalarını birləşdirən KM və LN parçalarına isə 
dördbucaqlının orta xətti deyilir. Sonrakı 
85-94 məsələlərində bu paraleloqramın 
tətbiqlərini göstəririk. 

Qoyulan məsələnin isəbatına gəldik-

də isə deyə bilərik ki, ACMNKL
2
1

==  

və BDKNLM
2
1

==  olduğundan onda 

( ) BDACKLMNP +=  (Şəkil 91). 
85. ABCD dördbucaqlısının KM və 

LN orta xətləri məsələ 84-dəki paraleloqramın diaqonalları 
olduğundan (Şəkil 92) kəsişmə nöqtəsi onları yarıya bölür. 

86. İxtiyari paraleloqramda, o, cümlədən, məsələ 84-dəki 
paraleloqramın diaqonallarının kvadratları cəmi onun bütün 
tərəflərinin kvadratları cəminə bərabərdir, yəni 

( )2222 2 LMKLLNKM +=+ ; ACKL
2
1

=  və BDLM
2
1

=  

(Şəkil 92) olduğunu nəzərə alıb ( )2222
2
1 BDACLNKM +=+ , 

( )2222 2 LNKMBDAC +=+  yazırıq.  

87. ( ) 1sin
2
1

∠⋅= BDACABCDS ; ( ) 2sin∠⋅= KNKLKLMNS  

(Şəkil 93). 21 ∠=∠ , ACKL
2
1

= , BDKN
2
1

=  olduğunu nəzərə 

alsaq, ( ) =∠⋅⋅= 1sin
4
1 BDACKLMNS ( )ABCDS

2
1  
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88. Bütün belə dördbucaqlılar üçün eyni bir (84-cü məsələdə 

baxılan) paraleloqram təyin edilmişdir. Bu paraleloqramın sahəsi 
hər bir əsas dördbucaqlının sahəsinin yarısına bərabərdir (Məsələ 
87), bununla da onların müadil olması alınır. 

89. 94-cü şəkilə əsasən ( ) ϕsin⋅⋅= LNACABCDS  bərabər-
liyini isbat etməliyik. KLN  üçbucağı, təpələri dördbucaqlının 
tərəflərinin orta nöqtələrində olan, paraleloqramın yarısıdır. 

( ) ϕsin
2
1 LNKLKLNS ⋅=  ( ϕ=∠=∠ KLNAEN ). ACKL

2
1

=  

olduğundandan ( ) ϕsin
4
1 LNACKLNS ⋅= , deməli 

( ) ϕsin
2
1 LNACKLMNS ⋅= , digər tərəfdən isə 

( ) ( )ABCDSKLMNS
2
1

=  (Məsələ87), onda ( ) ϕsin⋅⋅= LNACABCDS . 

90. Dördbucaqlının AC və BD diaqonalları bərabər olduğu 
halda o düzbucaqlıdır və təpələri bu düzbucaqlının orta 
nöqtələrində olan paraleloqram rombdur (Şəkil 95) , rombun 
sahəsi isə onun diaqonalları hasilinin yarısına bərabərdir: 

( ) LNKMKLMNS ⋅=
2
1 . Onda 

( ) LNKMKLMNSABCDS ⋅== )(2 . 
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91. ( ) 1SKBLS = , ( ) 2SLCMS = , ( ) 3SMDNS = , ( ) 4SAKNS =  

ilə işarə edək. ( )ABCDSSSSS
4
1

4231 =+=+  olduğunu isbat 

etmək tələb edilir (Şəkil 96). Artıq isbat etmişik ki, KLMN 
paraleloqramdır. Diaqonalları onu dörd müadil üçbucağa bölür, odur ki, 
( ) ( ) ( ) ( )TNAKSTLCMSTMDNSTKBLS +=+  bərabərliyini isbat etmək 

kifayətdir (Şəkil 96). Məlumdur ki, 
median üçbucağı iki müadil hissəyə 
bölür. Bərabər sahələri eyni hərflər-
lə işarə edək: ( ) ( ) xKTBSATKS =+ ; 
( ) ( ) yLTCSBTLS =+ ; 
( ) ( ) zTMDSTCMS =+ ; 
( ) ( ) tATNSTDNS =+ .  

Onda ( ) ( ) tzyxTMDNSTKBLS +++=+  (Şəkil 97). İndi aşkar-

dır ki, ( )ABCDSSSSS
4
1

4231 =+=+  (Şəkil 96). 
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92. Təpəsi verilmiş dördbucaqlının orta nöqtələrində olan 
paraleloqramla 1111 DCBA  paraleloqramının tərəfləri uyğun ola-

raq paraleldir (Şəkil 98). 112
1 BAKL = , 112

1 DAKN =  (üçbucaqda 

orta xəttin xassəsinə görə), onda  
( ) ( ) ( ) SABCDSKLMNSDCBAS 2241111 === . 

 

93. ( ) ( )ABCDSKLMNS
2
1

=  olduğundan, E və F nöqtələrinin 

KLMN paraleloqramının ciddi olaraq daxilində yerləşdiyini isbat 
etmək kifayətdir, burada K,M uyğun olaraq dördbucaqlının AB və 
CD tərəflərinin orta nöqtələridir. 

Aşkardır ki, ACKLTT
2
1

21 ==  və 

ACECAE
2
1

==  (Şəkil 99). Fərz 

edək ki, E nöqtəsi G-nin üzərinə düşür 
və KLMN – in xaricində yerləşir, onda 

212
1 TTACGC >=  lakin bu ACTT

2
1

21 =  

bərabərliyinə ziddir. E nöqtəsi T1 ilə 

üst-üstə düşərsə, onda 211 2
1 TTACCT ==  olar ki, bu da mümkün 

deyil. Deməli, E nöqtəsi KLMN paraleloqramının daxilində yer-
ləşir. Analoji olaraq, göstərmək mümkündür ki, F nöqtəsi də 
KLMN paraleloqramının daxilində yerləşir. Onda 

( ) ( ) ( )ABCDSKLMNSELFNS
2
1

=< . 

94. İsbat etmək lazımdır ki, 
2222222 4EFBDACADCDBCAB ++=+++  (Şəkil 99). 

ELN  üçbucağında ET median üçün 



_________Milli Kitabxana_________ 

 120 

( )
4

2
4

2222
2 LNENELEFET −+

== , burada CDENABEL
2
1,

2
1

==  

buradan 2
22

2
2

EFCDABLN −
+

=  (1). Analoji olaraq KFM 

üçbucağının FT medianının ifadəsini tapıb və ADKF
2
1

= , 

BCFM
2
1

= , EFFT
2
1

=  olduğunu nəzərə alıb tapırıq: 

2
22

2

2
EFBCADKM −

+
=  (2). Bundan əlavə 

2

22
22 BDACKMLN +
=+  (Məsələ 86). (3). Beləliklə, (1), (2) 

və (3)-dən 
2

2
2

22
2

2222 BDACEFADCDBCAB +
=−

+++  və 

buradan =+++ 2222 ADCDBCAB  222 4EFBDAC ++=  
alırıq.  

95. İsbat edək ki, CDL üçbucağı bərabərtərəflidir, burada L 
nöqtəsi AB düz xətti ilə CD parçasının orta perpendikulyarının 
kəsişməsidir (Şəkil 100). Fərz edək ki, M və N nöqtələri uyğun 
olaraq AB və CD parçalarının ortaları, M/, N/ isə M və N 
nöqtələrinin uyğun olaraq CD və AB düz xətləri üzərində 
proyeksiyalarıdır. Onda NLBMKC ∠=∠  (bu bucaqlardan hər 
birisi BCDABC ∠−∠−0270 -yə bə-
rabərdir), beləliklə düzbucaqlı MM/K 
və NN/L üçbucaqları oxşardır. Odur 

ki, 
NL
NN

MK
MM ′

=
′

  (1) münasibəti doğ-

rudur. ( ) NNBMBMNS ′⋅=
2
1  və 

( ) MMCNCMNS ′⋅=
2
1 .  BC  və MN   parçaları paralel olduğun-
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dan ( ) ( )CMNSBMNS = . Odur ki, MMCNNNBM ′⋅=′⋅  (2). 

(1) və (2) –dən 
NL
CN

MK
BM

=  alırıq. Bu isə o, deməkdir ki, BMK və 

CNL düzbucaqlı üçbucaqları oxşardır. Onda isə 
060=∠=∠ KBMLCN , buradan da alınır ki, CDL üçbucağı 

bərabərtərəflidir. 
 
 
 
96. Fərz edək ki, L, L/ və M 

uyğun olaraq KD, KC və CP par-
çalarının orta nöqtələridir (Şəkil 101).  
Aşkardır ki, L və L/ nöqtələri KM 
düz xəttinə (habelə bu düz xətt 
ABCD kvadratının simmetriya oxu-
dur ) nəzərən simmetrikdir. Odur ki, 
LM=L/M, L/M isə KCP üçbucağı-
nın orta xətti olduğundan 

KPMLLM
2
1

=′= , indi KP parçasının kvadratın tərəfinə bəra-

bər olduğunu isbat etmək qalır. 00 3090 =∠−=∠ KABKAP  və 
00 3090 =∠−=∠ ABKKPA , deməli AKP  bərabəryanlıdır 

(AK=KP). 

97. Fərz edək ki, ABC üçbucağında 
7
π

=∠A , 
7

2π
=∠B , 

7
4π

=∠C  və 111 ,, CCBBAA - tənbölənlərdir. 111 CBA  üçbuca-

ğının bərabəryanlı olduğunu isbat etmək lazımdır. α=∠A , 
β=∠B , γ=∠C , cABbACaBC === ,,  (Şəkil 102) işarə 

edək. Belə üçbucağın tərəfləri arasında acabbc +=  asılılığı 
olduğunu müəyyən edək. ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş 
çevrənin radiusunu 1 qəbul edərək aşağıdakı cəmə baxaq:  
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===
+

=
+

=+

7
2sin

7
cos

7
3sin

7
2sin2

7
cos

7
3sin2

7
4sin

7
2sin2

7
4sin

7
2sin11

π

π

ππ

ππ

ππ

ππ

bc
cb

cb
 

a
1

7
sin2

1

7
cos

7
sin2

7
cos

===
πππ

π

  və ya acabbc +=  (1). 

1~ BCBACB ΔΔ  ( γ=∠C  ortaqdır və αβ
==∠

21BCB ); odur 

ki, 
a
b

CB
a

BB
c

==
11

 və ya 
b

aCB
2

1 =  (2). Üçbucağın 1AA  tənbö-

ləninin xassəsinə görə 
a

cb
CA

b
BA

c +
==

11
 və ya 

cb
acBA
+

=1  və 

(1) bərabərliyini nəzərə almaqla 
b

a
bc
aacBA

2

1 =⋅=  (3). (2) və 

(3) bərabərliklərindən alınır ki, 11 BACB = . Onda 1111 CCBCBA Δ=Δ  

(2-ci əlamət: 1111 BCACCB ∠=∠ , çünki 
2
γβ = , bərabəryanlı 

CBC1  üçbucağının yan tərəfləri kimi 11 CBBA =  və 11 BCCC = ) 
və 1111 CBCA = . Bunu da isbat etmək lazım idi.  

98. 11CCB  və 11CBA  üçbucaqlarının bərabərliyindən alınır 
ki, 1111 CCBBAC ∠=∠ , habelə 

11
0

11 180 CBACCA ∠−=∠ , on-

da  0
1111 180=∠+∠ CCBCCA  

alırıq (Şəkil 102), deməli 
111 CCAB dördbucaqlısının 

xaricinə çevrə çəkmək olar. 
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99. 1) 1COB  üçbucağı bərabəryanlıdır, çünki 

211
γ

=∠=∠ COBOCB . Habelə 1COA  üçbucağı da bərabəryan-

lıdır: 
2211
αγ

+=∠=∠ COACOA , başqa sözlə 11 CAOCOB == ; 

( )
b

aba
b

aaBAaCA −
=−=−=

2

11 . Bundan əlavə 97-ci məsələ-

nin həllindəki (3) bərabərliyindən alınır ki, 
c
a

b
ab
=

− , odur ki, 

c
aCA

2

1 =  (4). CBABCB ΔΔ ~1  (Şəkil 102): 
ca

b
a

CB
c

BB
b
a

+
=== 11  

( 11 ABBB = , çünki BAB1Δ  bərabəryanlıdır) və ya acab += 22  

(5). ACBCAC ΔΔ ~1 : 
ba

c
a

CC
b

AC
c
b

+
=== 11  ( BCCC 11 = , 

çünki BCC1Δ  bərabəryanlıdır) və ya abbc += 22  (6). 

(5) və (6) –dan acabac ++= 22  alınır və 97-ci məsələnin 
həllindəki (1) bərabərliyini nəzərə almaqla bcac += 22 . Onda 

bc
c

a
−=

2
. Beləliklə, bcCA −=1  

2) 1)-də baxılan üçbucaqların oxşarlığından alınır. 
3) bcCA −=1  olduğundan cabCAaBA −+=−= 11  

4) 
c

abCC =1  və 
b
acBB =1  bərabərliklərindən, (6) və (4) 

bərabərliklərini də nəzərə almaqla, alınır ki, 2
11 aBBCC =⋅ , 

1

2222

11 CA
c

a
bc

ba
bc
bcaCCBB ===⋅=−  

5) 1BOCΔ - bərabəryanlıdır (
7
3

22 11
παγβγ

=+=∠=
+

=∠ BOCOBC ), 

odur ki, 11 CCBCOB == , onda OCCCOCBCOBBB +=+== 1111 . 
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6) 4)-dən alınır ki, 11 CCBBa ⋅= . 97-ci məsələnin 

həllindəki (1) bərabərliyindən alırıq ki, 1CCab
c

ab
=−=  və 

1BBac
b
ac

=−=  və ya 11 BBcCCba −=−= , yəni 

1111 CCCCBBCCab +⋅=+=  və 111 BBCCBBc +⋅=  
7) cba >+  bərabərliyindən alınır ki, 

1111112 BBCCBBCCCCBB +⋅>+⋅ , 1111 CCBBCCBB −>⋅ , 

013

1

1
2

1

1 <+−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
CC
BB

CC
BB ,  

2
53

2
53

1

1 +
<<

−
CC
BB ,  11 CCBB >  

olduğundan 
2

531
1

1 +
<<

CC
BB . 

100. ABCD  dördbucaqlısı xaricə çəkildiyindən 
OABOAD ∠=∠ , OBCOBA ∠=∠ , OCDOCB ∠=∠ , ODAODC ∠=∠ ; 

habelə 0180=∠+∠=∠+∠ AODBOCCODAOB  (1) bərabərliyi 
də ödənilir. [ ]OAP∈  isə, onda aş-
kardır ki, [ ]OCQ∈  və (1) bərabərli-
yindən nəticə olaraq 

QODPOB ∠=∠ sinsin  (2), 
QOBPOD ∠=∠ sinsin  (3) alınır. 
α=∠=∠ BAPDAP , 1β=∠ABP , 

2β=∠PBO , 3β=∠OBQ , 4β=∠QBC , 

1δ=∠ADP , 2δ=∠PDO , 

3δ=∠ODQ , 4δ=∠QDC  (4) işarə edək (Şəkil 103). 
ADPOBPABP ,,  və ODP  üçbucaqlarına sinuslar teoremini 

tətbiq edib uyğun olaraq 
αβ sinsin 1

PBAP
= , 

2sinsin β
OP

POB
PB

=
∠

, 
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1sinsin δα
APPD

= , 
POD

PDOP
∠

=
sinsin 2δ

 bərabərliklərini alırıq. Bun-

lardan 
2

1

2

1
sin
sin

sin
sin

sin
sin

β
β

δ
δ

⋅
∠
∠

=
POD
POB  (4) alınır. Analoji 

olaraq, BCQ, OBQ, COQ, və ODQ üçbucaqlarına baxıb 

4

3

4

3
sin
sin

sin
sin

sin
sin

β
β

δ
δ

⋅
∠
∠

=
QOB
QOD  (5) bərabərliyini ala bilərik: 

ABCPBQ ∠=∠
2
1  şərtindən və OBCOBA ∠=∠  bərabərliyindən 

alınır ki, 21 ββ =  və 43 ββ = ; onda (2) – (5) bərabərliklərini 

nəzərə almaqla 
4

3

2

1
sin
sin

sin
sin

β
β

δ
δ

=  (6). Buradan isə 31 δδ =  alınır. 

Əslində 321 ,, δδδ  və 4δ  iti bucaqlardır; 4321 δδδδ +=+ ; 

31 δδ >  bərabərsizliyindən 42 δδ <  və (6) bərabərliyinin əksinə 

olaraq 
4

3

2

1
sin
sin

sin
sin

δ
δ

δ
δ

>  alına bilər. Eyni qayda ilə 31 δδ <  bəra-

bərsizliiynin mümkün olmadığı müəyyən edilir. Beləliklə, 

31 δδ = , onda isə ADCADCPDQ ∠=+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∠=+=∠

2
1

2
1

3132 δδδδ  

alınır ki, bunu da isbat etmək tələb olunurdu. 
101. T nöqtəsindən AB, BC, CA tərəflərinə uyğun olaraq 

TC1, TA1, TB1 perpendikulyarlarını endirək (Şəkil 104). Aşkardır ki, 
bu perpendikulyarların uzunluqları 
bərabərdir; bundan əlavə bir nöqtədən 
daxilə çəkilmiş çevrəyə toxunanlar 
kimi AC1=AB1 və CA1=CB1. Onda 
katetlərinə və bunların qarşısındakı iti 
bucaqlarına görə TKB1 və TNA1 düz-
bucaqlı üçbucaqları bərabərdir, odur 
ki, B1K=A1N. Analoji olaraq 
B1L=C1M. Beləliklə, 
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AM+KL+CN=AM+MC1+NA1+ +CN=AC1+CA1=AB1+CB1=AC. 
Qeyd: BMN korbucaqlı üçbucaq olan halda da məsələnin 

tələbi ödənilir. 
102. Fərz edək ki, T1 və T2 uyğun 

olaraq B1 və B-dən endirilmiş perpendi-
kulyarların oturacaqlarıdır (Şəkil 105). 
ALT1 və BT2K düzbucaqlı üçbucaqların
da α=∠=∠ 12 LATBKT  (eyni bir 
KC qövsünə söykənən bucaqlar ol-
duğundan); odur ki, 

12
0

11 90 BKBBKTALTLBB ∠=∠=−=∠=∠ α , yəni B, B1, L, K 
nöqtələribir çevrə üzərində yerləşir. Buradan β=∠=∠ BLKKBB1  
və BB1T2 və KLT1 düzbucaqlı üçbucaqlarından 

=∠=∠=−=∠=∠ ABCBTBKLTAKL
2
190 21

0
1 β AKC∠

2
1 , bu 

isə o deməkdir ki, KL düz xətti, B-nin daxil olmadığı, AC 
qövsünün orta nöqtəsindən keçir.  

103. ABC üçbucağında hündürlüklərin kəsişmə nöqtəsi H 
olsun (Şəkil 106). APB∠  və CRB∠  
düz olduğundan BH diametr olmaqla 
BPHR dördbucaqlısının xaricinə çevrə 
çəkmək olar.  Onu qurmaqla görürük 
ki, APRABQ ∠=∠  (eyni bir qövsə 
söykənən daxilə çəkilmiş bucaqlar oldu-
ğundan). Beləliklə, köməkçi çevrənin qurul-
ması daxilə çəkilmiş bucaqlar haqqında 
teoremdən istifadə etməyə imkan verdi və 
bununla da məsələdə göstərilən bucaqlar 
arasında əlaqə yarada bildik. 

104. Fərz edək ki, AA1 və BB1 
verilmiş ABC itibucaqlı üçbucağın 
hündürlükləridir (Şəkil 107). BAA1∠  
və BAB1∠  düzdür, odur ki, AB tərəfi 
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diametr olmaqla onun üzərində qurulmuş çevrə A1, B1 
nöqtələrindən keçir. Sonra 11

0180 AABABC ∠−=∠ , 

11
0

11 180 AABCBA ∠−=∠ , odur ki, CBAABC 11∠=∠  və 
CBAABC 11~ ΔΔ .  

105. ABC üçbucağının xaricinə çevrə çəkək və CD tən-
bölənini çevrə ilə E nöqtəsində kəsişənə qədər uzadaq (Şəkil 
108).  aBC = , bAC = , mAD = , nBD = , lCD = , xDE =  
olsun. Şərtə görə BCEACE ∠=∠ , bundan əlavə BCAEC A∠=∠  
(eyni qövsə söykənən daxilə çəkilmiş bucaqlar olduğuna görə). 

Beləliklə, BCDACE ΔΔ ~  və 
l
a

b
xl
=

+  

bərabərliyi doğrudur, buradan lxabl −=2 . 
AB və CE vətərləri D nöqtəsində kəsişirlər. 
Odur ki, mnlx = . Onda mnabl −=2 . 
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106. ABC üçbucağının CH hündürlüyü və CM tənböləninin 
AC, BC tərəfləri ilə bərabər bucaqlar əmələ gətirdiyini fərz edək 
(Şəkil 109). ABC üçbucağının xaricinə çevrə çəkək və CM 
medianı çevrə ilə D nöqtəsində kəsişənə 
qədər uzadaq. ACH və BCD üçbucaqlarına 
baxaq. Şərtə görə BCMACH ∠=∠  və eyni 
bir qövsə söykənən daxilə çəkilmiş bucaqlar 
olduğundan DA ∠=∠ , onda 

090=∠=∠ CBDAHC . Beləliklə, CD 
çevrənin diametridir. Çevrənin mərkəzi CD 
diametri və AB parçasına onun M orta nöq-
təsində m perpendikulyarı üzərindədir. CM 
medianı hündürlük olmadığından, CD və m düz xətlərinin bir 
ortaq nöqtəsi var ki, bu da xaricə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. 
Beləliklə, AB çevrənin diametridir və 090=∠ACB . 

107. 1) Belə hesab etmək olar ki, T1, T2 nöqtələri A1A2 düz 
xətti üzərində  A1,T1,T2,A2 ardıcıllıqda yerləşir (Şəkil 110). Onda 
bir nöqtədən çevrəyə çəkilmiş iki toxunan bərabər olduğundan: 

A1T1=A1K1, A1T2=A1L1, 
A2T2=A1L2, A2T1=A2K2, 
K2L2=K1L1 buradan 
A1T1+A1T2= A2T1+A2T2, 
2A1T1+T1T2= 2A2T2+T1T2, 
A1T1=A2T2.  

 
 

2) Fərz edək ki, P və Q uyğun olaraq 
bucağın tərəflərinə K1, K2 və L1, L2 
nöqtələrində toxunan çevrələrin K1L2 ilə 
kəsişmə nöqtələridir (Şəkil 111). 
Verilmiş nöqtədən çevrəyə çəkilmiş toxu-
nan və kəsən haqqındakı teoeremə görə 

211
2
11 LKQKKL ⋅= , 

122
2
22 KLPLKL ⋅= . Aşkardır ki, 
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2211 KLKL = , odur ki, 122211 KLPLLKQK ⋅=⋅ , buradan 

121 PLQK = . Bu bərabərliyin hər tərəfinə PQ -ni əlavə edib (və 
ya P, Q nöqtələrinin 21LK  parçası üzərində yerləşməsi ardı-
cıllığından asılı olaraq hər tərəfdən PQ-ni çıxıb) tələb olunanı 
alırıq: QLPK 21 = . 

108. Məsələni kəsən və toxunan, daxilə çəkilmiş bucaq 
haqqında teoremlərdən, üçbucaqların oxşarlığından və s. istifadə 
etməklə müxtəlif üsullarla həll etmək olar. Həllərdən daha qısa və 

münasibini göstərək. Çevrəyə C 
nöqtəsində toxunan çəkək. Fərz 
edək ki, bu toxunanın AOB buca-
ğının AO və OB tərəfləri ilə kəsişmə 
nöqtələri P və N –dir (Şəkil 112).  
Aşkardır ki, PB düz xətti OPN 
üçbucağının simmetriya oxudur, ona 
görə toxunanların dördü də bəra-
bərdir:  
 

OA=OB=BN=CN. AOKCNO ∠=∠ ; OAKACONOC ∠=∠=∠  
olduğundan OAKNOC ΔΔ ~  (Son iki bucağın hər biri AE 

qövsünün yarısı ilə ölçülür). Odur ki, 
2
1

===
ON
CN

OA
OK

OB
OK ; 

OBOK =2 , OBOKOK +=2 , KBOK = . 
109. Aşkardır ki, KLMN dördbucaqlısının diaqonallarından 

heç olmasa biri, ABCD paraleloqramının tərəfinə paraleldirsə, 
onda dördbucaqlının S(MNKL) sahəsi, paraleloqramın S(ABCD) 
sahəsinin yarısına bərabərdir (Şəkil 113, a). Fərz edək ki, LN 
diaqonalı AD-yə paralel deyil. L, M və N nöqtələrinin yerləşməsi 
vəziyyətini qeyd edək və S(MNKL) sahəsinin K nöqtəsinin BC 
tərəfi üzərindəki vəziyyətindən asılı olaraq necə dəyişdiyinə 
diqqət edək. LMN üçbucağının sahəsi dəyişmədiyindən, qeyd 
olunmuş LN oturacaqlı KLN üçbucağının sahəsi isə K nöq-
təsindən LN düz xəttinə qədər məsafə ilə mütənasibdir. Onda 
aşkardır ki, K nöqtəsi B-dən C-yə hərəkət etdikdə KLMN 
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dördbucaqlısının sahəsi monoton dəyişəcəkdir: LC>BN olduqda 
artır, LC<BN olduqda isə azalır. Bizə məlumdur ki, KM||AB 

olarsa onda ( ) ( )ABCDSKLMNS
2
1

= ; Lakin ( )KLMNS  kəmiy-

yəti monoton dəyişdiyindən, onda K nöqtəsinin bütün başqa 

vəziyyətlərində ( )KLMNS  sahəsi ( )
2

ABCDS -dən böyük və ya 

kiçik olar. Beləliklə, yalnız və yalnız LN||AD və ya KM||AB 

olduqda ( )
2

)( ABCDSKLMNS = . 

Monotonluqdan istifadə etmədən, sa-

dəcə ( )
)( ABCDS

KLMNS  nisbətini 

aADBC == , bCDAB == , 
1xAM = , 2xBK = , 1yAN = , 

2yDL =  (Şəkil 113, b) parçalarının 
uzunluqları ilə ifadə etməklə də, 
məsələni həll etmək olar: 1ybNB −= , 

2xaKC −= , 2ybCL −= , 

1xaDM −=  olduğunu da nəzərə alsaq 
( )
( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
ab

yyxx
ab

yxaybxa
ab

ybxyx
ABCDS
KLMNS

22
1

22
1 212121221211 −−

−=
−+−−

−
−+

−=  

Buradan görünür ki, yalnız 21 xx =  və ya 21 yy =  olduqda 
( )

2
1

)(
=

ABCDS
KLMNS  olar. 

110. Məsələni həndəsi və triqono-
metriyanın tətbiqi ilə həll etmək olar. Hər 
iki üsulu göstərək. 
1) Fərz edək ki, göstərilən parçalardan 
ən böyüyü MA-dır (Şəkil 114).  M nöqtə- 
 sindən MD=MB parçasını ayıraq. 

060=∠=∠ ACBAMB  (hər iki bucaq eyni 
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AB qövsünə söykənir). Buradan alınır ki, BMD düzgün 
üçbucaqdır. Bundan sonra asanlıqla müəyyən etmək olar ki, 

BMCABD Δ=Δ . Beləliklə MA=AD+DM=MC+MB. 
2) ABC üçbucağının tərəfini a , α=∠BAM  ilə işarə edək. 

Sinuslar teoremini tətbiq etməklə göstərilən parçaları a  və α  ilə 

ifadə edək: 060sin
sinαaMB= , ( )

060sin
60sin α−

=
aMC , ( )

0

0

60sin
60sin α+

=
aMA . 

( )[ ]=−+=+ αα 0
0 60sinsin

60sin
aMCMB  ( ) ( )

0

0

0

0

60sin
60sin

60sin
30cos αα +

=
− aa . 

Alınmış son nəticəni MA ilə müqayisə etməklə məsələ də tələb 
ediləni alırıq. 

3) Baxılan məsələni Ptolomey teoreminin tətbiqi ilə də həll 
etmək olar. Bu teoremin riyazi ifadəsi belədir: 

ABMCACMBBCMA ⋅+⋅=⋅ . Şərtə görə AB=BC=AC olduğundan 
MA=MB+MC. 

111. Kvadratın diaqonalı üzərində B nöqtəsindən onun 
tərəfini AB=BD1 ayıraq (Şəkil 115). 
Bunu yalnız bir dəfə etmək mümkündür. 
Alınmış D1 nöqtəsindən kvadratın 
diaqonalına qaldırılmış perpendikulyar 
kvadratın tərəfini B1 nöqtəsində kəsir, B1 
nöqtəsini B ilə birləşdirək. AB1B və 
BB1D1 üçbucaqları bərabərdir, çünki 
onlar düzbucaqlıdır, BB1 tərəfi ortaqdır 
və qurmaya görə BD1=BA. Beləlik-
lə, AB1=D1B1. Düzbucaqlı B1CD1 üçbucağında 0

11 45=∠ CDB  

(BC kvadratın diaqonalıdır), beləliklə 0
11 45=∠ DCB , ona görə 

CDDB 111 = . İsbat etdik ki, CDDBAB 1111 == , buradan 
CDCD <1 . İndi CB diaqonalına C nöqtəsində perpendikulyar 

qaldıraq, onun üzərində 111 BDCA =  ayıraq və 1A  nöqtəsini 1B  
ilə birləşdirək. CDBA 111  dördbucaqlısı diaqonalı CB1  olan 
kvadratdır. Kvadratlar qurmaq prosesini davam etdirmək olar. 
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Bununla parçaların sonsuz ardıcıllığını alırıq: 
0...4321 >>>> CDCDCDCD ; bu parçaların hər biri eyni bir 

kvadratın diaqonalı ilə tərəfi arasındakı fərqdir. Onların uzunluğu 
üçün ifadələri asanlıqla tapmaq olar: ABCBCD −=1 , 

...,1112 BACBCD −= . 
İndi fərz edək ki, başlanğıcdakı kvadratın diaqonalı ilə 

tərəfinin ortaq ölçüsü vardır, yəni elə l  parçası uzunluq vahidi, 
vardır ki, diaqonal və BC tərəfində tam dəfə yerləşir. Başqa sözlə 
BC və AB parçalarının uzunluğu tam ədədlə ifadə olunur. Bu 
halda ABCBCD −=1  və 111 BCDA  kvadratının 

11 CDABABAC −=−  fərqlərinə bərabər olan CB1  diaqonalının 
uzunluğu tam ədədlə ifadə olunur.  

Beləliklə biz tam müsbət ədədlərin sonsuz 
0.........1 >>>>> kCDCDCD  ardıcıllığını qurduq, baxmaya-

raq ki, bu sonsuz ola bilməz (burada CD  ilə iCD  parçalarının 
uzunluğu işarə edilmişdir). Alınmış ziddiyyət kvadratın diaqonalı 
ilə tərəfinin ortaq ölçüsünün olmadığını isbat edir. 

112. Məsələnin həllində həndəsi çevirmələrdən istifadə edək. 
Əlbəttə bu məsələni, əlavə qurmalar aparmaqla və bir sıra 
konqruent üçbucaqlara baxmaqla, həndəsi çevirməni tətbiq 
etmədən də həll etmək olar. Lakin məsələdə “düzgün” fiqurlardan 
– kvadratlardan söhbət getdiyindən onun həllində həndəsi 

çevirmələrin tətbiqini göstərmək 
maraqlıdır. Aşkardır ki, 1O  nöq-

təsi ətrafında 090  dönmə 1B  
nöqtəsini 2A  nöqtəsinə, 2O  nöq-

təsi ətrafında 090  dönmə isə 2A  
nöqtəsini 2B  nöqətisinə çevirir 
(Şəkil 116). Bu iki dönmənin 

ardıcıl aparılması (kompozisiyası) 0180  dönməlidir, başqa sözlə 
hər hansı nöqtəyə nəzərən simmetriyadır. Bu iki dönmənin ardıcıl 
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aparılması nəticəsində 1B  nöqtəsi 2B  nöqtəsinə keçdiyindən 
baxdığımız dönmələrin kompozisiya 21BB  parçasının orta nöq-
təsi B-yə görə simmetriyadır. Digər tərəfdən məlumdur ki, bu iki 
dönmənin mərkəzi O1 və O2 nöqtələrindən keçən və uyğun olaraq 
O1O2 düz xətti ilə 450 bucaq əmələ gətirən iki düz xəttin kəsişmə 
nöqtəsindədir. Deməli bu düz xətlər B nöqtəsində kəsişirlər və 
O1BO2 düz bucağı B nöqtəsində olan bərabəryanlı düzbucaqlı 
üçbucaqdır. Analoji olaraq isbat edilir ki, 21BOC  üçbucağı 
bərabəryanlı, C bucağı düz olan, düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu iki 
üçbucağın birləşməsi CBOO 21  kvadratını verir ki, bunu da isbat 
etmək lazım idi.  

113. 23 AA  və 31AA  parçalarının orta nöqtələrini uyğun 
olaraq 1B  və 2B  ilə işarə edək (Şəkil 117). Mərkəzi 2O  və 3O  
nöqtələrində olan kvadratlara əvvəlki məsələnin nəticəsini tətbiq 
edərək alırıq ki, 312 OBO  üçbucağı 1B  təpə bucağı düz olan 
bərabəryanlı üçbucaqdır. Beləliklə, 1B  nöqtəsi ətrafında  900 
dönmə 33OA  parçasını 21OO  
parçasına çevirir bu isə 1)-in 
isbatıdır. 2B  nöqtəsi ətrafında 
900 dönmə 2O  nöqtəsini 3A  
nöqtəsinə çevirdiyindən bu iki 
dönmənin ( 1B  və 2B  nöqtələri 
ətrafında) ardıcıl aparılması 
nəticəsində əvvəlki məsələdə 
olduğu kimi alırıq ki, 112 BCB  
(burada 1C  ilə 33OA  parça-
sının ortası işarə edilir). 1C  təpə bucağı 900 olan bərabəryanlı 
düzbucaqlı üçbucaqdır. Analoji olaraq alırıq ki, 122 BCB  (burada 

2C  nöqtəsi 21OO  parçasının ortasıdır) 2C  təpə bucağı 900 olan 
bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu da 2)-nin isbatıdır. 
Alınmış kvadratın 21BB  diaqonalı 321 AAA  üçbucağının orta 
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xəttidir və mərkəzi 3O  nöqtəsində olan kvadratın 21AA  tərə-
findən 2 dəfə kiçikdir. Buradan isə 3)-in isbatı alınır. 

114. Düzbucaqlı ACB üçbucağında CL hündürlüyünü çəkək. 
(Şəkil 118). Aşkardır ki, EAMACL Δ=Δ , FBNBCL Δ=Δ . Odur 
ki EM=AL, FN=BL, EM+FN=AL+LB=AB. 

 
 
 
 
 
 
 
 

115. ABC üçbucağını paraleloqrama tamamlayaq. BP 
medianını isə onun diaqonalına çatdıraq (Şəkil 119). Fərz edək ki, 

α=∠ABC , onda α−=∠ 180DBF . Lakin α−=∠ 0180BCQ , 
bu bucağın aralarında yerləşdiyi tərəflər də öz aralarında 
bərabərdir, odur ki, QCBDBF Δ=Δ . Beləliklə, BQ=2BP=DF. 

116. Fərz edək ki, o üçbucağın medianlarının kəsişmə 
nöqtəsi, AD mediandır (Şəkil 120). l  düz xəttinə BM, DL, CN, 
AK perpendikulyarları qaldıraq. Aşkardır ki, DL parçası BMNC 

trapesiyasının orta xəttidir. Odur ki, 
2

CNBMDL +
=  və 

DLOAKO ΔΔ ~ , ona görə 
2
1

==
OA
DO

AK
DL  və CNBMDLAK +== 2 . 
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117. Məlumdur ki, üçbucağın tənbölənləri bir nöqtədə kəsişir. 
Bu bucağı yarıya bölən düz xətdir. Üçbucağın bucağını üç bəra-
bər hissəyə bölən düz xətlər onun trisekstrisləri adlanır. Üç-
bucağın hər təpəsindən onun iki trisektrisini çəkmək olar. Tən-
bölənlər əvəzində trisekstristlərə baxaq və onların kəsişməsindən 
alınan XYZ üçbucağının düzgün üçbucaq olduğunu (Şəkil 121) 
isbat edək. Həllin iki üsulunu göstəririk. 

I(həndəsi). ABC üçbucağının bucaqlarını γβα 3,3,3  ilə işarə 

edək (Şəkil 122). 0180333 =++ γβα  olduğundan 060=++ γβα , 

γβα −=+ 060 . Fərz edək ki, AY və BX trisektristləri U 
nöqtəsində kəsişir. AZ və BZ düz xətləri AUB üçbucağının 
tənböləni olduğundan, ZU da bu üçbucağın tənbölənidir. Odur ki, 

( ) ( ) ( ) γγβαβα +=−−=+−=−−=∠=∠=∠ 3060909022180
2
1

2
1 000AUBZUBAUZ . 

İndi bir təpəsi Z nöqtəsində, X1 və Y1 təpələri isə uyğun olaraq 
BX və AY düz xətləri (aşağıda isbat edəcəyik ki, bunlar X və Y 
nöqtələrinin üzərinə düşür) üzərində olan bərabər tərəfli X1Y1Z 
üçbucağını quraq. Bunun üçün Z nöqtəsindən ZU ilə 300 –lik 
bucaq əmələ gətirən iki ZX1 və ZY1 şüalarını çəkək. Bu şüaların 
BX və AY ilə (başqa sözlə, BU və AU ilə kəsişmə nöqtələrini X1 
və Y1 ilə işarə edək. Aşkardır ki, UZYUZX 11 Δ=Δ  olduğundan 
(Şəkil 122) (bu üçbucağın bərabər bucaqları və ortaq tərəfi var-
dır) ZX1 = ZY1; odur ki, 11XZYΔ  təpə bucağı 600 olan bərabər-
yanlı başqa sözlə, düzgün üçbucaqdır. Sonra AY və BX düz xət-
lərinə nəzərən Z nöqtəsi ilə simmterik nöqtələri P və Q ilə işarə 
edək. AY və BX düz xətləri ZAC və ZBC bucaqlarının tənbölən-
ləri olduğundan P və Q nöqtələri ABC üçbucağının uyğun olaraq 
AC və BC tərəfləri üzərindədir. PY1X1 və QX1Y1 bucaqlarının 
qiymətlərini tapaq. 0

11 60=∠ YZX  (düzgün üçbucağın bucağı) 

olduğundan ( )γ++=∠+∠=∠ 00
111 3030UZXZUXBZX  ( UZX1Δ  - 

un xarici bucağı) və BZXBQX 11 ∠=∠  (bu bucaqlar BU düz 
xəttinə nəzərən simmetrikdirlər),  
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( ) ( ) ( ) γγγγ 218060606060360 000000
11 −=+−+−+−−=∠ YQX . 

Eyni qayda ilə γ21800
11 −=∠ XPY  bərabərliyi isbat edilir. 

Beləliklə, 1111 YQXXPY ∠=∠ ; bundan əlavə QXZXZYPY 1111 ===  
(birinci iki parça AU düz xəttinə nəzərən, sonuncu iki parça isə 
BU düz xəttinə nəzərən simmetrikdirlər). Buradan alınır ki, 

QXPY 11  dördbucaqlısı bərabəryanlı trapesiyadır ( 1Y  və 1X  
nöqtələrindəki bucaqlar γ2180 − -ya, odur ki, P , Q  təpələ-
rindəki bucaqlar γ2 -ya bərabərdir). İndi QXPY 11  trapesiyasının 
xaricinə çevrə çəkək (şəkildə bu göstərilmir). Bu çevrənin 1PY , 

11XY , QX1  vətərləri konqruyent olduğundan, bu vətərlərin 
söykəndiyi daxilə çəkilmiş bucaqlar da konqruyentdir; ona görə 

γ=∠=∠=∠ PQXPXYPQY 1111 . Lakin γ3=∠PCQ , Ona görə 
QXPY 11  trapesiyasının xaricinə çəkilmiş çevrə C nöqtəsindən də 

keçir. İndi bu çevrənin 1PY , 11XY , QX1  qöslərinin bərabər-
liyindən (bərabər vətərlərin gərdiyi) alınır ki, 

γ=∠=∠=∠ CQXCXYPCY 1111 , buradan isə XYZZYX Δ=Δ 11  
alınır. Bu isə baxılan teoremin isbatıdır (məsələnin həllidir). 

II (hesablama ilə). Yenə belə hesab edək ki, α3=∠A , 
β3=∠B , γ3=∠C ; ABC üçbucağının tərəfləri uzunluğunu 

cba ,,  onun xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu isə d  ilə işarə 
edək (Şəkil 123). XYZ üçbucağının XY=z tərəfinin uzunluğunu 

tapmağa çalışaq. Bunun üçün hər 
şeydən əvvəl CX=m və CY=n 
parçalarını tapaq; bundan sonra 

CXYΔ -dən kosinuslar teoreminə 
görə XY-i tapmaq olar. m və n-i 
hesablamaq üçün isə sinuslar 
teremindən istifadə edirik. Bu 

teoermi tərəfləri bAC = , nCY =  və bucaqları α=∠A , 
γ=∠C , ( ) ( ) ββγα +=−−=+−=∠ 0000 12060180180Y  

olan AYCΔ -yə tətbiq edib (burada yenə aşkar 060=++ γβα  
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bərabərliyindən istifadə edirik). ( )βα +
= 0120sinsin

bn  və ya 

( )β
α
+

= 0120sin
sinbn  alırıq. Yenə sinuslar teoreminə görə ABCΔ -

dən d
B

b
=

∠sin
 və ya β3sinsin dBdb =∠= . Odur ki, 

( ) ( )β
βα

β
βα

−

⋅
=

+
= 00 60sin

3sinsin
120sin

3sinsin ddn . Məlumdur ki, 

βββ 3sin4sin33sin −= . Bu ifadəni belə çevirmək olar.  

=
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=−= βββββββ 2

2
23 sin

2
3sin4sin

4
3sin4sin4sin33sin  

( ) ( )( )=−+=−= βββββ sin60sinsin60sinsin4sin60sinsin4 00202

 
( ) ( )βββ −+= 00 60sin60sinsin4 .  

β3sin -ın bu ifadəsini ( )αβα −⋅= 060sin3sinsin4dn -da yerinə 

yazıb ( )αβα +⋅= 060sinsinsin4dn  alırıq. Tamamilə analoji 

qaydada isbat edilir ki, ( )αβα +⋅= 060sinsinsin4dm . İndi 
CXYΔ -dən kosinuslar teoreminə görə 

( ) ( )[ −+++=−+== βαβαγ 02022222222 60sin60sinsinsin16cos2 dmnnmXYz  

( ) ( ) ]γβα cos60sin60sin2 00 ++− . Qeyd edək ki, 

( ) ( ) =++++ γβα 00 6060 ( ) 0000 18060120120 =+=+++ γβα , 

odur ki, bucaqları α+=∠ 060E , 
β+=∠ 060F  və γ=∠G  olan 

EFGΔ  vardır (Şəkil 124). Fərz edək 
ki, bu üçbucağın xaricinə çəkilmiş 
çevrənin δ  diametri 1-ə bərabərdir. 
Onda sinuslar teoreminə görə bu üçb
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ucağın tərəfləri ( )α+== 060sinFGl , ( )β+== 060sinEGf ,
γsin==EFg  olacaqdır. Həmin EFGΔ -yə kosinuslar teoremini 

tətbiq edib ( ) ( )−+++ βα 0202 60sin60sin

( ) ( ) ==−+=++ 22200 cos2cos60sin60sin2 glffl γγβα  

γ2sin=  alırıq. Beləliklə, γβα 22222 sinsinsin16dz =  və ya 
γβα sinsinsin4=z . XZ və YZ parçalarının y, x uzunluqları 
γβα sinsinsin4=z  ifadəsindən γβα ,,  bucaqlarının dövrü 

əvəzlənməsi ilə alınır. γβα ,,  bucaqları z-in ifadəsinə simmetrik 
daxil olduğundan γβα sinsinsin4dzyx === . Deməli, 
tərəfləri x,y,z olan XYZΔ  bərabərtərəflidir. 

118. Fərz edək ki, MNPQ verilmiş dördbucaqlı, A onun 
diaqonallarının kəsişmə nöqtəsi, B, C isə uyğun olaraq MN, QP 
qarşı tərəflərinin orta nöqtələridir və A, B, C bir düz xətt 

üzərindədir (Şəkil 125). 
→→

= MAa , 
→→

= NAb  işarə edək. Onda 
→→

= akAP  
(çünki A,M,P nöqtələri bir düz xətt 

üzərindədir), habelə 
→→

= blAQ . B nöq-
təsi MN parçasının ortası olduğundan 

→→→→→
+=+= baANAMAB

2
1

2
1

2
1

2
1 . Eləcə 

də 
→→→→→

+=+= blakAQAPAC
222

1
2
1 . Şərtə görə A, B, C nöqtələri 

bir düz xətt üzərində yerləşirlər, ona görə də elə m ədədi vardır 

ki, 
→→

= ABmAC , yəni 
→→→→

+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ blakbam

222
1

2
1 . Burada 

→
a  və 

→
b  vektorlarının kollienar olmadığından alınır ki, m=k=l. 



 139 

Nəhayət, 
→→→

−= abMN , ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=−=
→→→→→
abkakblPQ , yəni 

→→
= MNkPQ . Beləliklə, PQ||MN, bu da o deməkdir ki, MNPQ 

dördbucaqlısı trapesiya və ya paraleloqramdır. 

119. 
→→

= aAB , 
→→

= bON  işarə edək. Onda 
→→→→→

+
+=+= OM

n
AOOCAOAC

1
1 ; 

→→→→→
−=−= baOBABAO

2
1 ; 

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=−=

→→→→→→
b

n
abAOONOM 1 →→

−
+ ab
n

n 1 , başqa sözlə 

→→→→→→

+
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
+

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= a

n
nab

n
n

n
b

n
aAC

1
1

1
11 ; 

→→

+
= AB

n
nAC

1
. 

Buradan alınır ki, A, B, C nöqtələri bir düz xətt üzərində yerləşir. 
120. Dördbucaqlını diaqonalı ilə iki üçbucağa ayıraq (Şəkil 

126). Onda ( ) ( ) ( )ADCSABCSABCDS += . Məlumdur ki, 

( ) BabABCS sin
2
1

= , 
2

22 baab +
≥ . Buradan 

( )
4

22 baABCS +
≤ (1). Analoji olar

aq, ( )
4

22 dcADCS +
≤  (2). (1)və 

(2) –dən tələb olunan alınır. 
090=∠=∠ DB  və 

dcba ===  və ya ABCD kvadrat olarsa, onda şərtdə verilən 
münasibət bərabərliyə çevrilir. 

121. Şərtin sxematik yazılışı (Şəkil 127) Verilir: 
ACBCABp ++=2 , α∠  və β∠ . Bu verilənlərə görə ABC 

üçbucağını qurmaq lazımdır. Həllin ənənəvi sxemini göstərək. 
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I. Analiz. Fərz edək ki, məsələ həll edilmişdir və 111 CBA  

axtarılan üçbucaqdır (Şəkil 128). Məsələnin şərtində perimetr 
verilir. İki bucağı ( 1A∠  və 1C∠ ) 1800-yə qədər açmaqla bu 
üçbucağın perimetrini quraq. MN parçası 
( NCCAMAMN 1111 ++= ) 111 CBAΔ  -in perimetridir. MN 
parçasının uclarını B1 nöqtəsi ilə birləşdirib NMB1Δ -i və iki 
bərabəryanlı 11AMB  və NBC 11  üçbucaqlarını alırıq ( 111 BAMA =  
və NCBC 111 = ). 111 CAB∠  və 111 BCA∠  uyğun olaraq 11AMBΔ  
və NCB 11Δ -in xarici bucaqları olduğundan köməkçi NMB1  
üçbucağında oturacağa bitişik bucaqları 

11111 2
1 CABAMBM ∠=∠=∠  və 11111 2

1 BCACNBN ∠=∠=∠ -

dir. Beləliklə NMB1Δ -da bir tərəf (MN=2p) və ona bitişik iki 

bucaq ( 1112
1 CABM ∠=∠  və 1112

1 BCAN ∠=∠ ) məlumdur. 1B  

eyni zamanda axtarılan üçbucağın təpə nöqtəsidir. 11BMA  və 

11BNC  üçbucaqlarında uyğun olaraq 1A  və 1C  təpələrindən 
hündürlüklər çəksək onlar eyni zamanda bu üçbucaqların 
axtarılan üçbucağın digər iki təpəsini ( 1A  və 1C ) üzərində 
saxlayan, medianları olacaqdır. Odur ki, axtarılan üçbucağın 
həmin iki təpə nöqtələrini qurmaq üçün: 1) köməkçi üçbucaqların 
hər birinin yan tərəflərinin ortasından axtarılan üçbucağın 
perimetrinə bərabər üçüncü tərəfi kəsənə qədər perpendikulyarlar 
qaldırmaq; 2) həmin perpendikulyarların perimetrlə kəsişmə 
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nöqtələrini 1B  nöqtəsi ilə birləşdirmək lazımdır. Aparılan ana-
lizdən qurmanın yolu görünür. Buradan axtarılan fiqurun qurul-
ması planı alınır. 1) İxtiyari düz xətt üzərində verilmiş perimetrə 
bərabər parça qurmaq; 2) bu parçanı üçbucağın tərəfi qəbul 
edərək onun uclarında eyni yarımmüstəvidə verilmiş bucaqlara 
bərabər bucaqlar qurmalı; 3) bu bucaqların hər birinin tənbö-
lənlərini qurub onları kəsişənə qədər uzadırıq. 4) Tənbölənlərin 
kəsişmə nöqtəsi axtarılan üçbucağın təpələrindən biri olacaqdır. 
5) Köməkçi üçbucaqların hər birinin yan tərəflərinin ortasından 
perpendikulyarlar qaldırıb axtarılan üçbucağın perimetrinə bəra-
bər olan üçüncü tərəfi kəsənə qədər uzadırıq: 6) Alınmış kəsişmə 
nöqtələrini köməkçi üçbucağın təpə nöqtəsi ilə birləşdirməli; 
onda axtarılan üçbucaq alınır. 

II. Qurma: Məsələnin həllinin bu mərhələsi 1)-6) bənd-
lərindən ibarət plan əsasında aparılır (Şəkil 129). 

III. İsbat. ABC axtarılan 
üçbucaqdır (Şəkil 129). Doğrudan 
da: 1) pCCACAA 211 =++  
(qurmaya görə). Lakin, ABAA =1 , 

BCCC =1  (proyeksiyaları bərabər 
olan maillər olduğundan). Beləliklə, AB+BC+AC=2p;  

2) BAA1  və 1BCC  üçbucaqlarında xarici bucaqlar 
olduğundan BAAABABAC 11 ∠+∠=∠ , 11 CBCBCCACB ∠+∠=∠ . 

Lakin, ABAAABA ∠=∠=∠
2
1

11 , CCBCBCC ∠=∠=∠
2
1

11  

(qurmaya görə), odur ki, α=∠BAC , β=∠ACB . 3) Beləliklə, 
ABC məsələnin şərtini ödəyən üçbucaqdır. 

IV. Araşdırma. 1) 0180<∠+∠ CA  olduqda məsələnin həlli 
vardır, qurmanın aparılmasının bütün mərhələlərində bu 
məhdudluq yerinə yetirilmişdir. 2) göstərilən məhdudlaşdırma 
olmaqla məsələnin həmişə yeganə həlli vardır, bu isə həllin 

analizi prosesindən alınır: bir tərəfi (2p) və iki bucağına A∠
2
1  və 
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C∠
2
1  görə yeganə köməkçi üçbucaq qurmaq olar; bu üçbucağın 

yan tərəflərinin hər birinin yalnız bir ortaq nöqtəsi vardır; yan 
tərəflərin hər birinin ortalarından yalnız bir perpendikulyar 
qaldırmaq olar, bunlar isə üçbucağın üçüncü tərəfini yalnız iki 
nöqtədə kəsə bilər; bu iki nöqtə birinci təpə nöqtəsi ilə birlikdə 
yeganə üçbucağı təyin edir. 

122. Uzunluğu a  olan BC parçasını quraq. ABC üçbucağının 
xaricinə çəkilmiş çevrənin O mərkəzi radiusları R və mərkəzləri 
B, C nöqtələrində olan iki çevrənin kəsişmə nöqtələridir. Bu 
kəsişmə nöqtələrindən birini mərkəz götürməklə ABC 
üçbucağının xaricinə çevrə çəkirik. Axtarılan üçbucağın A təpə 
nöqtəsi bu çevrə ilə BC tərəfinə, ah -ya bərabər məsafədə, paralel 
çəkilmiş düz xəttin kəsişməsidir (Belə düz xətt ikidir). 

123. BC və AC tərəfləri üzərində uyğun olaraq 
3:1: 11 =CABA  və 2:1: 11 =CBAB  olmaqla 1A  və 1B  

nöqtələrini quraq. Fərz edək ki, X nöqtəsi ABC üçbucağının 
daxilində yerləşir. Aşkardır ki, yalnız və yalnız X nöqtəsi 1BB  
parçası üzərində yerləşdikdə ( ) ( ) 2:1: =BCXSABXS  və yalnız 
və yalnız X nöqtəsi 1AA  parçası üzərində yerləşdikdə 
( ) ( ) 3:1: =ACXSABXS . Odur ki, axtarılan M nöqtəsi 1AA  və 

1BB  parçalarının kəsişmə nöqtəsidir. 
124. Analiz. Fərz edək ki, məsələ həll edilmiş və tələb olunan 

ABC üçbucağı qurulmuşdur (Şəkil 130). Burada aBC =  
oturacağı məlumdur. mABAC =−  
fərqini şəkilə daxil etmək üçün AC tərəfi 
üzərində AD=AB ayıraq, onda DC=m 

alarıq. Digər tərəfdən α
2
1

=∠DBC  olar.  

 
Doğrudan da −∠=∠−∠=∠−∠=∠ ABCADBABCABDABCDBC
( ) =∠+∠ DCBDBC −∠−∠ DBCABC  DCB∠− ; deməli, 
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DCBABCDBC ∠−∠=∠2  və ya ( ) α
2
1

2
1

=∠−∠=∠ ACBABCDBC . 

Beləliklə, BDCΔ -də iki tərəf ( mDCaBC == , ) və bir bucaq 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =∠

2
αDBC  məlumdur, odur ki, onu qurmaq olar. Bu üçbucağı 

qurduqdan sonra ABCΔ -ni asanlıqla qura bilərik. 

Qurma. 
2
α

=∠DBC  qurub, onun BC tərəfi üzərində aBC =  

parçasını ayıraq. Sonra mərkəzi C nöqtəsində və radiusu mCD =  
olan qövslə həmin bucağın BD tərəfini D nöqtəsində kəsir və C 
nöqtəsi ilə D nöqtəsini birləşdiririk. Sonra alınmış BDC üç-
bucağının BD tərəfinin E orta nöqtəsində bu tərəfə perpen-
dikulyar çəkirik və onu üçbucağın CD tərəfinin uzantısı ilə A 
nöqtəsində kəsişənə qədər uzadırıq. A və B nöqtələrini birləşdirib 
tələb olunan ABCΔ -ni alırıq. 

İsbat : ABC üçbucağında qurmaya görə aBC =  və 
=−=− ADACABAC  mDC == -dir. Digər tərəfdən 

( ) ( ) =∠−∠−∠+∠=∠−∠ DBCADBDBCABDACBABC  
DBC∠= 2 , deməli ABCΔ  tələb olunandır.  

Araşdırma: 01800 << α  və ma >  (üçbucağın bir tərəfi qa-
lan iki tərəfin fərqindən böyükdür) olduqda məsələnin yeganə 
həlli vardır.  

125. Fərz edək ki, o verilmiş çevrənin mərkəzi, AB verilmiş 
P nöqtəsindən keçən vətər,  M isə bu vətərin orta nöqtəsidir. 
Aşkardır ki, PMBPAP 2=−  090=∠PMO  olduğundan M 
nöqtəsi diametri OP olan çevrənin üzərindədir. OP parçasını 

diametr götürməklə S çevrəsini quraq. Sonra 
2
aPM =  olmaqla S 

çevrəsinin PM vətərini qururuq (belə vətər ikidir). Bu vətər PM 
düz xəttilə verilir. 

126. S çevrəsinin radiusunu R, mərkəzini O ilə işarə edək. 
Fərz edək ki, S çevrəsi A nöqtəsindən keçən l  düz xəttindən PQ 
vətərini ayırır; PQ vətərinin ortası M nöqtəsi olsun. Onda 
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22222
4
1 dRMQOQOM −=−= . Deməli axtarılan düz xətt A 

nöqtəsindən keçir və radiusu 22
4
1 dR − , mərkəzi O nöqtəsində 

olan çevrəyə toxunur. 
127. A nöqtəsini koordinat başlanğıcı, OX oxunun istiqaməti 

AB şüası üzrə olmaqla koordinat sistemi daxil edək. M nöqtəsinin 
koordinatları ( )yx ;  olsun. Onda 222 yxAM +=  və 

( ) 222 yaxBM +−= , burada ABa = . Odur ki, 
222 2 aaxBMAM −=− . kBMAM =− 22  və ya 22 aaxk −=  

olan nöqtələr çoxluğu ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ + y
a

ka ,
2

2
 nöqtələrindən ibarətdir, 

burada y ixtiyari götürülür. Beləliklə, axtarılan həndəsi yer 

(çoxluq) AB parçasına perpendikulyar olan 
a

kax
2

2 +
=  düz 

xəttidir. 
128. Bu hipotenuza çəkilmiş hündür-

lüyün oturacağıdır. Düzbucaqlı ABC üçbu-
cağının hipotenuzu üzərindəki hər bir M 
nöqtəsi üçün 2222 MCQKMQMK ==+  
(Şəkil 131).  

MC-in uzunluğu ən kiçik, yəni hün-
dürlük, olduqda axtarılan minimum alınır. 

129. Fərz edək ki, 1A  və 1B  verilmiş 
nöqtələrdir (Şəkil 132). Bu nöqtələr üç-
bucağın oturacağı diametr olmaqla qurulmuş 
çevrə üzərindədir. Çevrənin mərkəzi isə 
(bununla birlikdə üçbucağın AB oturacağı) 

11BA  parçasının orta perpendikulyarı ilə 
verilmiş l  düz xəttinin kəsişmə nöqtəsin-
dədir. Beləliklə üçbucağın iki təpə nöqtəsi 
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(A və B) məlumdur. Üçüncü təpə nöqtəsini tapmaq üçün 1AB  və 

1BA  düz xətlərini çəkib onların C kəsişmə nöqtəsini tapmaq 
lazımdır.  

130. Fərz edək ki, A nöqtəsi (üçbucağın təpəsi), H – 
ortasentr, 1A - qarşı tərəfin orta nöqtəsi verilir (Şəkil 133). 
Üçbucağın A təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü AH düz xətti, onun 
xaricinə çəkilmiş çevrənin O mərkəzi isə 1A  nöqtəsindən keçən 

və AH düz xəttinə paralel olan l  düz xətti 
üzərindədir. Üçbucağın BC tərəfi l  düz 
xəttinə perpendikulyar olan və 1A  nöq-
təsindən keçən m düz xətti üzərindədir. 
Onu da qeyd edək ki, ABC üçbucağının 
BC tərəfinə nəzərən H ortasentrinə sim-
metrik H/ nöqtəsi bu üçbucağın xaricinə 
çəkilmiş çevrə üzərindədir (Bu hökmü 
əsaslandırmaq lazımdır). 

Bütün deyilənlərdən alınır ki, üçbucağın qurulmasını belə 
yerinə yetirmək olar: 1) lAH ,  və m  düz xətlərini qururuq; 2) 

HA ′  parçasının orta perpendikulyarı və l  düz xəttinin kəsişmə 
nöqtəsi kimi xaricə çəkilmiş çevrənin O mərkəzini tapırıq. 3) 
Mərkəzi O nöqtəsində, radiusu AO olan çevrə qururuq. Bu 
çevrənin m düz xətti ilə kəsişdiyi B və C nöqtələri ABC 
üçbucağının qalan iki təpə nöqtələridir. 

131. Düzgün eyni adlı çoxbucaqlıdan parket yığmağın 
mümkün olması üçün onun daxili bucağının bir neçə dəfə təkrari 
nəticəsində tam bucaq, yəni 3600 alınmalıdır. Düzgün n 

bucaqlının hər bir daxili bucağı ( )
n
n 21800 −  olduğundan 

( )
n
n 2180:360 −  natural ədəd olmalıdır. Bu şərtdən istifadə 

edərək n-in hansı qiymətlər ala biləcəyini təyin edək. 

( ) k
nn

n
n

n
+=

−
+=

−
=

−
2

2
42

2
2

2180
360 , burada 

2
4
−

=
n

k , 
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( ) 42 =−nk , 24
+=

k
n . 40 << k  olduğunudan, həm də k tam 

ədəddir, odur ki, n-in tam olması üçün k yalnız 4 ədədinin 
bölənləri (1; 2; 4) ola bilər. Bu da n üçün 6; 4; 3 qiymətlərini 
verir. Beləliklə, tələb olunan çoxbucaqlı yalnız düzgün üçbucaq, 
kvadrat və düzgün altıbucaqlı ola bilər. Göstərək ki, bu həmdə 
kafidir, yəni həqiqətən göstərilən çoxbucaqlı növlərindən parket 
yığmaq olar. Bir-birindən eyni məsafədə yerləşən paralel düz 
xətlər sistemini belə paralel düz xətlər sistemi ilə düz bucaq 
altında kəsdikdə kvadratlardan parket yığımı alınır. Biri-birindən 
eyni məsafədə yerləşən paralel düz xətlər sistemini belə düz 
xətlər sistemi ilə 600-lik bucaq altında kəsdikdə alınan eyni 
rombların kiçik diaqonalını çəkməklə üçbucaqlardan ibarət parket 
alırıq. Üçbucaqlardan ibarət parketdən müvafiq şəkildə altı 
üçbucağı birləşdirməklə altıbucaqlılardan ibarət parket alarıq. 

132. AB vətəri çevrəni iki 1c  və 2c  qövslərinə bölür (Şəkil 134). 

1c  qövsü üzərində götürülmüş M nöqtəsi üçün N nöqtələrinin həndəsi 
yeri, ucları A, B nöqtələrində olan AB vətərindən 1c -in yerləşdiyi 
tərəfdəki digər çevrə qövsü olacaqdır. Bu qövsün daxilinə çəkilmiş 
AB vətərinin uclarına söykənmiş 
bucaq 1c  qövsünün daxilinə çəkil-
miş analoji bucaqdan iki dəfə kiçik-
dir. 2c  qövsü üzərində götürülmüş 
M1 nöqtəsi üçün axtarılan nöqtə-
lərin həndəsi yeri ucları A, B 
nöqtələrində olan AB vətərindən 

2c -in yerləşdiyi tərəfdəki digər 
çevrə qövsüdür. Bu qövsün daxi-
linə çəkilmiş AB vətərinin uclarına 
söykənən bucaq 2c  qövsünün 
daxilinə çəkilmiş analoji bucaqdan 
iki dəfə kiçikdir. 
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133. Analiz. Fərz edək ki, məsələ həll olunmuşdur; tutaq ki, 
AmB seqmentində α  bucağı yerləşir, yəni bu seqment daxilinə 
çəkilmiş hər hansı ACB bucağı α -ya bərabərdir (Şəkil 135).  
Çevrəyə A nöqtəsində toxunan yardımçı AE düz xəttini çəkək. 
Onda toxunan ilə vətərin əmələ gətirdiyi  BAE bucağı daxilə 
çəkilmiş ACB bucağına bərabər olacaqdır, çünki həmin bucaq-
ların hər biri AnB qövsünün yarısı ilə ölçülür. İndi çevrənin 
mərkəzinin (O nöqtəsi), AB düz xəttinin ortasından qaldırılmış 

DO perpendikulyarı və eyni zamanda AE 
toxunanına toxunma nöqtəsində qaldı-
rılmış AO perpendikulyarı üzərində ol-
duğuna diqqət edək. Buradan qurmanın 
üsulu alınır. 

Qurma. AB parçasının ucunda α  
bucağına bərabər BAE bucağını quraq; 
AB-in ortasından DO perpendikulyarını 
çəkib, A nöqtəsindən AE düz xəttinə 

perpendikulyar qaldıraq. Bu iki perpendikulyarın kəsişdiyi O 
nöqtəsini mərkəz götürüb, AO radiusu ilə çevrə çəkək.  

İsbatı: AmB seqmenti daxilinə çəkilmiş hər hansı bucaq AnB 
qövsünün yarısı ilə və BAE=α  bucağı da həmin qövsün yarısı ilə 
ölçüldüyünə görə, AmB tələb olunan seqmentdir. 

Qeyd edək ki, 135-ci şəkildə seqment, AB parçasından 
yuxarıda qurulmuşdur. Bu seqment AB parçasının o biri tərəfində 
də qurula bilər. Deməli, verilmiş AB parçasının verilən α  bucağı 
altında göründüyü nöqtələrin həndəsi yeri iki seqment qövsündən 
əmələ gəlir, bunlardan hər birində α  bucağı yerləşir və biri AB 
parçasının bir tərəfində, o biri isə həmin parçanın digər tərfində 
olur. Bu məsələnin 132 ilə əlaqəsinə də diqqət vermək lazımdır. 

134. M nöqtəsini çevrələrin düz 
xətlə toxunma nöqtələri A və B ilə 
birləşdirək və çevrələrin MN ortaq 
toxunanını çəkək (Şəkil 136), burada 
N ilə MN və AB düz xətlərinin 
kəsişmə nöqtələri göstərilmişdir. 
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AMB üçbucağında AN, NM və NB parçaları, eyni bir N 
nöqtəsindən çevrələrə çəkilmiş toxunanlar kimi, bərabər 
olduğundan N nöqtəsi AMB üçbucağının xaricinə çəkilmiş 
çevrənin mərkəzidir. Beləliklə məsələnin şərtini ödəyən ixtiyari 
iki çevrə üçün M nöqtəsi radiusu NM və mərkəzi N olan çevrə 
üzərində yerləşir. Asanlıqla isbat etmək olar ki, bu hökmün tərsi 

də doğrudur, belə ki, radiusu AB
2
1  və mərkəzi N nöqtəsində olan 

çevrənin A, B-dən fərqli ixtiyari M nöqtəsi, düz xəttə uyğun 
olaraq A və B  nöqtələrində toxunan hər hansı iki çevrənin 
toxunma nöqtəsidir.  

Beləliklə, axtarılan həndəsi yer radiusu AB
2
1  və mərkəzi AB 

parçasının N orta nöqtəsində olan, A, B nöqtələri müstəsna 
olmaqla, çevrədir.  

135. Fərz edək ki, ABCDEF verilmiş altıbucaqlı və O 
dairənin mərkəzidir (Şəkil 137). AD, BE, CF və AE çəkək. M1 
nöqtəsi OF radiusunu yarıya bölür. Bu aşkardır. BM1 çəkək. 
BM1C və M2M1O üçbucaqlarının oxşarlığından alınır ki, M2 
nöqtəsi OA radiusunu 1:2 nisbətində bölür. 

Beləliklə ROM
3
1

2 = . İndi CM2 çəkək. 

Alınmış M3 nöqtəsi elədir ki, ROM
4
1

3 = . 

Bu CM2D və M3M2O üçbucaqlarının 
oxşarlığından alınır. M3 və D nöqtələrini 

birləşdirib elə M4 nöqtəsi alırıq ki, ROM
5
1

4 =  və s.  

136. a) Verilmiş A və B nöqtələri verilmiş CD düz xətti 
üzərindədirsə, onda AB parçası üzərindəki ixtiyari M nöqtəsi 
tələb edilən nöqtədir. 

b) A nöqtəsi CD düz xətti üzərində, B nöqtəsi isə bu düz 
xəttin xaricində olarsa (Şəkil 138) onda A axtarılan nöqtədir. 
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Doğrudan da, CD düz xəttinin A-dan 
fərqli ixtiyari M nöqtəsi üçün 
AM+MB>AB bərabərsizliyi ödənilir.  

c) A və B nöqtələri CD düz 
xəttindən müxtəlif tərəflərdədirsə 
(Şəkil 139) onda AB və CD düz 
xətlərinin M kəsişmə nöqtəsi axtarılandır. Doğrudan da, CD düz 
xəttinin ixtiyari başqa N nöqtəsi üçün AN+NB>AB=AM+MB. 

 
d

) A 
və 
B 

nöq
tələri CD düz xəttindən eyni 
tərəfdədirsə (Şəkil 140), onda CD düz xəttinə nəzərən A nöqtəsilə 
simmetrik A1 nöqtəsini qurub, A1B və CD düz xətlərinin kəsişmə 
nöqtəsi kimi axtarılan M nöqtəsini tapırıq. Aşkardır ki, CD düz 
xəttinin ixti-
yari başqa N nöqtəsi üçün  NA+NB=NA1+NB>A1B=A1M+MB= 
=MA+MB münasibətləri doğrudur. 

137. Fərz edək ki, AB1C1 üçbucağının B1, C1 təpələri uyğun 
olaraq MON bucağının ON, OM tərəfləri üzərində, üçüncüsü isə 
verilmiş A nöqtəsindədir (Şəkil 141). A 
nöqtəsi ilə uyğun olaraq ON və OM-ə 
nəzərən simmetrik A1 və A2 nöqtələrini 
quraq və Ai ilə B1-i sonra isə A2 və C1-i 
birləşdirək. AB1C1 üçbucağının perimet-
ri A1B1C1A2 sınıq xəttinin perimetrinə 
bərabərdir, bu isə A1A2 parçasından 
böyükdür. Buradan alınır ki, baxılan növ 
üçbucaqlardan perimetri ən kiçik olanı 
təpələri A, B və C nöqtələrində olandır, 
burada B və C nöqtələri A1A2 düz xəttinin uyğun olaraq ON və 
OM düz xətləri ilə kəsişmə nöqtələridir.  
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138. Analiz. Fərz edək ki, MN 

düz xətti üzərində tələb edilən C 
nöqtəsi qurulmuşdur. Bu nöqtəni A 
və B ilə birləşdirək (Şəkil 142). 
Onda BCNACM ∠=∠ 2  olar. AC 
düz xəttini C nöqtələrindən öz 
istiqamətində uzadaq və bu uzantı 
üzərində ixtiyari K nöqtəsi qeyd 
edək, sonra MN düz xəttinə nəzərən B nöqtəsinə simmetrik olan 
B/ nöqtəsini quraq və B/ ilə C nöqtəsini birləşdirək. Onda 

CNBBCN ′∠=∠  (oxa nəzərən simmetrik olan iki düz xəttin 
kəsişmə nöqtəsi OX üzərindədir və OX, həmin düz xətlərin 
arasındakı bucağın tənbölənidir) və NCKACM ∠=∠  olar. 
Verilən şərti burada nəzərə alsaq BCNKCN ∠=∠ 2 . Deməli, 

CB′  düz xətti KCN bucağının tənbölənidir. İndi mərkəzi B′  
nöqtəsində və radiusu DB′  olan çevrə quraq (D ilə BB ′  ilə MN 
düz xəttinin kəsişmə nöqtəsi işarə edilmişdir). Onda MN və AK 
düz xətləri bu çevrənin toxunanları olacaqdır, C nöqtəsi isə AK 
toxunanı ilə MN düz xəttinin kəsişmə nöqtəsidir. 

Qurma: Əvvəlcə MN düz xəttinə nəzərən B nöqtəsinə 
simmetrik olan B/ nöqtəsini, sonra (B/, B/D) çevrəsini quraq. 
Bundan sonra isə A nöqtəsindən qurduğumuz çevrəyə AK 
toxunanı çəkək. AK toxunanı ilə MN düz xəttinin C kəsişmə 
nöqtəsi tələb olunan nöqtədir.  

A nöqtəsindən (B/, B/D) çevrəsinə AK və AK/ kimi iki 
toxunan çəkmək mümkün olduğundan məsələnin həmişə iki həlli 
(C və C/ nöqtələri) vardır.  

139. ABC axtarılan üçbucaq olsun (Şəkil 143). Yan tərəflərin 
cəmini nəzərə almaq üçün BA-nı uzadaq və və BM=m ayıraq.  
MC parçasını çəkərək köməkçi BMC üçbucağını alırıq. Bu 
üçbucağı qurduqdan sonra, axtarılan ABC üçbucağını asanlıqla 
qura bilərik. BMC üçbucağını qurmaq, M nöqtəsinin tapılmasına 
gətirilir. AMC üçbucağı bərabəryanlıdır (AM=AC), deməli 
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BACM ∠=∠
2
1 ; M nöqtəsinin aşağıdakı iki şərti ödəməsinin 

lazım gəldiyini görürük: 1) bu nöqtə B-dən m məsafədədir, 2) 

verilmiş BC parçası bu nöqtədən 
2
α -yə bərabər bucaq altında 

görünür (Məsələ 133). İiknci şərti ataraq, mərkəzi B nöqtəsində 
olan və m radiusu ilə çəkilən çevrə üzərində 
sonsuz sayda M nöqtələri alırıq. Birinci şərti 

ataraq, BC üzərində qurulmuş və 
2
α -yə 

bərabər olan bucağın yerləşdiyi seqmentin 
qövsü üzərində də sonsuz sayda M nöqtələri 
alırıq. Beləliklə, M nöqtəsinin tapılması iki 
həndəsi yerin qurulmasından iabərt olur və bunların hər birini 
qurmaq mümkündür. Bu həndəsi yerlərin ortaq nöqtələri olmazsa, 
məsələ də mümkün olmaz; bu həndəsi yerlərin toxunma və ya 
kəsişməsindən asılı olaraq məsələnin bir və ya iki həlli ola bilər. 
Şəkildə məsələnin şərtlərini ödəyən iki ABC və A1BC üçbucağı 
alınır. 

Bəzən məsələ, nöqtələrin təyini deyil, bir neçə şərti ödəyən 
düz xəttin tapılmasından ibarət olur. Şərtlərdən birini atsaq, 
sonsuz sayda düz xətlər alırıq; onda bu düz xətlərin bir xətti təyin 
etmələri halı da ola bilər (məsələn, bu düz xətlərin hamısı bir 
çevrənin toxunanları olar). 

Başqa bir şərti atıb, əvvəlki atılan şərti nəzərə aldıqda, təkrar 
olaraq sonsuz sayda düz xətt alınır və bunlar ola bilsin ki, başqa 
bir xətti təyin edirlər. Mümkün olarsa, bu iki xətt qurulur, bundan 
sonra axtarılan xətt asanlıqla tapılır. Sonrakı məsələ bu baxımdan 
maraqlıdır. 

140. Şərtlərdən yalnız birini, məsələn kəsənin O çevrəsi 
daxilindəki hissənin a -ya bərabər ola bilməsi şərtini götürsək, 
onda bu çevrənin mərkəzindən eyni məsafədə olan sonsuz sayda 
kəsənlər alarıq (çünki bərabər vətərlər mərkəzdən eyni uzaqlıqda 
olur). Ona görə, O çevrəsi daxilində a -ya bərabər bir vətər 
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qurub, sonra bu vətərlə mərkəz arasındakı məsafəyə bərabər 
radiusla O çevrəsi ilə konsentrik çevrə çəksək, bütün kəsənlər, bu 
köməkçi çevrəyə toxunmalıdır; eyni qayda ilə, nəzərdə yalnız 
ikinci şərti tutsaq, axtarılan kəsənin O1 ilə konsentrik olan ikinci 
köməkçi çevrəyə toxunduğunu görərik. Deməli məsələ hər iki 
çevrəyə ortaq toxunanın qurulmasından ibarətdir. 

141. a) Fərz edək ki, verilmiş A, B, C nöqtələri bir düz xətt 
üzərində yerləşmir (Şəkil 144). Belə hesab edək ki, məsələ həll 
edilmişdir və AD, BF, EC tələb olunan düz xətlərdir. BF düz xətti 
AD və CE düz xətləri arasındakı 
məsafəni yarıya bölməli olduğundan 
o, AC parçasının F orta nöqtəsindən 
keçməlidir. Buradan alınır ki, düz 
xətlərdən birini ABC üçbucağının 
BF medianı üzrə çəkmək, digər 
ikisini isə A və C nöqtələrindən ona 
paralel keçirmək lazımdır. Bu halda 
məsələnin üç həlli (üç median çəkmək olar) vardır. 

b) Nöqtələr bir düz xətt üzərindədirsə və onlardan ikisi 
üçüncüyə nəzərən simmetrikdirsə, onda bu nöqtələrdən keçən 
ixtiyari paralel düz xətlər tələb olunandır. Qonşu nöqtələr ara-
sındakı məsafələr bərabər deyildirsə, onda məsələnin həlli yoxdur. 

142. Fərz edək ki, AB çevrənin 
diametri O isə onun mərkəzidir (Şəkil 
145). AC⊥AB çəkək və AC=AB 
ayıraq. C və O nöqtələrini birləşdirək. 
CO-un çevrə ilə kəsişmə nöqtəsi D 
olarsa, onda D nöqtəsində çevrəyə 
toxunan MD düz xətti AB diametrinin 
uzantısını axtarılan M nöqtəsində kəsə-
cəkdir. Doğrudan da OA=OD və 

AOD∠  ortaq olduğundan OMDOCA Δ=Δ . Buradan isə 
OM=OC=AB alınır. 

143. Axtarılan çevrələr D, E,F toxunma nöqtələri ilə 
üçbucağın tərəflərini AD=AF, BD=BE, CE=CF parçalarını 
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ayırmalıdır (Şəkil 146). Bir nöqtədən çevrəyə çəkilmiş toxunanlar 
bərabər olmasından belə nəticyə gəlirik ki, D, E, F nöqtələri 
üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin bu üçbucağın tərəflərinə 
toxunma nöqtələridir. Buradan aydındır 
ki, ABC üçbucağının daxilinə çevrə 
çəkməklə məsələ asanlıqla həll edilir. 
Göründüyü kimi tələb olunan çevrələri 
qurmaq üçün onların radiuslarını 
bilmək lazımdır. Mərkəzləri üçbucağın 
A, B və C təpələrində olan çevrələrin 
radiuslarını uyğun olaraq x,y və z ilə 
işarə edək. Onda şəkilə əsasən 

cyx =+ , azy =+ , bzx =+  olar (üçbucaq verildiyindən onun 
a, b,c tərəfləri məlum hesab edilir). Bu 

tənliklərdən isə 
2

acbx −+
= , 

2
bcay −+

=  və 
2

cbaz −+
=  alırıq. 

Bunlar isə qurulması tələb edilən çevrələrin radiuslarıdır. 
Mərkəzləri və radiusları məlum çevrələri qurmaqla məsələni həll 
etmiş oluruq. 

Üçbucağın tərəfləri arasındakı asılılığa görə acb >+ ; 
bca >+ ; cba >+  olduğu üçün x,y və z parçalarının qurulması 

həmişə mümkündür. Məsələnin yalnız bir həlli vardır. 
144. c=AB hipotenuzuna, BDhb =  

katetinə görə düzbucaqlı ABD üçbuca-
ğını quraq (Şəkil 147). BM||AD çəkək 
və radiusu amAM 2=  və mərkəzi A 
nöqtəsində olan çevrə qövsü ilə BM 
parçasını ayıraq. Tapılmış M nöqtə-
sindən CM||AB çəkək və CM ilə AD 
düz xəttinin kəsişmə nöqtəsi C olduğunu qeyd edək. C nöqtəsi 
axtarılan ABC üçbucağının üçüncü təpə nöqtəsi olacaqdır. 

ba hm =2  və ya cma =2  olarsa həll yeganədir. ba hm >2 , lakin 
cma ≠2  isə məsələnin iki həlli vardır. ba hm <2  və ya chb ≤  

isə onda məsələnin həlli yoxdur.  
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145. Məsələnin həlli “İtibucaqlı üçbucağın hündürlüklərinin 
oturacaqlarını birləşdirən düz xətlər, tənbölənləri verilən üçbu-
cağın hündürlükləri olan üçbucaq əmələ gətirir” teoreminə əsas-
lanır. Odur ki, əvvəlcə bu teoremi isbat etmək lazımdır.  

Fərz edək ki, AD, BE və CF itibucaqlı ABC üçbucağının 
hündürlükləridir (Şəkil 148). İsbat etmək lazımdır ki, AD, BE və 
CF parçaları DEF üçbucağının tənbölənləridir. Məsələn, isbat 
edək ki, ADFEDA ∠=∠ . 090=∠=∠ ADCAFC  olduğundan 
AFDC dördbucaqlısının xaricinə çevrə 
çəkmək olar. Eyni bir AF qövsünə 
söykəndiyindən ACFADF ∠=∠ . 
Eyni qayda ilə isbat edirik ki, 

EBAEDA ∠=∠ . Lakin düzbucaqlı 
ABE və ACF üçbucaqlarından alırıq 
ki, ACFBACABE ∠=∠−=∠ 090 . 
Beləliklə ADFEDA ∠=∠ . Deməli 
AD parçası EDF bucağının tənbölə-
nidir. Analoji olaraq digər iki bucağın tənbölənləri müəyyən 
edilir. Məsələnin həllinə gəldikdə demək lazımdı, təpələri veril-
miş nöqtələrdə olan üçbucağın daxili bucaqlarının tənbölənlərini 
çəkək. Bu üçbucağın hər bir təpəsindən bu bucaqların tənbö-
lənlərinə perpendikuylar düz xətlər çəkək. Bu qayda ilə qurulmuş 
düz xətlərin əmələ gətirdiyi üçbucaq isbat etdiyimiz teoremə görə 
tələb olunan üçbucaqdır. 

146. Kiçik çevrənin OA radiusunun uzantısı üzərində 
AB=OA parçasını ayıraq. (Şəkil 149). 
AB parçası diametr olmaqla çevrə 
çəkək və bu çevrənin böyük çevrə ilə 
kəsişmə nöqtəsini C ilə işarə edək. CA 
axtarılan kəsəndir. Doğrudan da O1CA 
və OAD üçbucaqlarının oxşarlığından 

görünür ki, ADAC
2
1

=  və bərabər 

OCA, OED üçbucaqlarından AC=ED 
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alınır. Beləliklə, CE=CA+AD+DE=AC+2AC+CA=4CA, 
AD=2CA, onda CE=2AD. Böyük çevrənin radiusu kiçik çevrənin 
diametrindən böyük olduqda məsələnin həlli yoxdur.  

147. Verilmiş M nöqtəsindən 
və verilmiş AOB bucağının O 
təpəsindən keçən OM düz xəttini 
çəkək (Şəkil 150). Bucağın OB 
tərəfi üzərində ixtiyari K nöqtəsi 
qeyd edib və ondan OA-ya KL 
perpendikulyarı endirib, sonra 
mərkəzi K nöqtəsində və radiusu 
KL olan çevrə qövsü ilə OM düz 
xəttini N nöqtəsində kəsək. İndi M nöqtəsindən bucağın OB 
tərəfini P nöqtəsində kəsən MP||NK çəksək onda P axtarılan 
nöqtə olacaqdır. Doğrudan da, PR⊥OA çəkdikdə görürük ki, 

KN
PM

KL
PR

OK
OP

== , buradan isə 

KL=KN olduğundan PR=PM 
alırıq. Həmin tərəf üzərində 
məsələnin şərtini ödəyən daha bir 
nöqtə vardır. Bu M nöqtəsindən 
KN1-ə paralel çəkilmiş düz xəttin 
OB ilə kəsişmə nöqtəsidir. Bucaq 
düz və ya kor olduqda P nöqtəsi 
belə tapılır: AOB bucağının O 
təpə nöqtəsi ilə M nöqtəsi OM 
parçası ilə birləşdirilir və OM parçasının L orta nöqtəsindən 
PL⊥OM çəkirik. (Şəkil 151). OB və PL düz xətlərinin P kəsişmə 
nöqtəsi axtarılan nöqtədir. Düz bucaq halında belə nöqtə OB 
tərəfi üzərində yeganədir. Bucaq kor olduqda OB tərəfi üzərində 
belə nöqtə ya bir dənədir yaxud yoxdur. Aşkardır ki, bu sonuncu 
OX⊥OB olmaqla M nöqtəsi AOX bucağının daxilində və ya 
onun sərhədlərində olduqda mümkündür.  

Qeyd. P nöqtəsindən OA şüasına qədər məsafə OA düz xəttinə 
perpendikulyar PK parçasının uzunluğu deyil OP parçasının 
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uzunluğudur. PK-ın uzunluğu OA şüasına qədər məsafə deyil. OA 
düz xəttinə qədər məsafədir. 

148. Seqmentin oturacağı olan AB vətərinə perpendikulyar 
OD radiusunu çəkək (Şəkil 152) OD və AB-in kəsişmə nöqtəsi C 
olsun. MN tərəfi AB-in üzərində olan OD-yə nəzərən simmetrik 
ixtiyari MNPQ kvadratını quraq. Seqmentin qövsünü uyğun 
olaraq S və R nöqtələrində kəsən CQ və CP düx xətlərini çəkək. S 

və R nöqtələrindən AB-yə per-
pendikulyar endirək və onların otu-
racaqlarını T, L ilə işarə edək. S,R,L 
və T nöqtələri axtarılan kvadratın 
təpələri olacaqdır. Aşağıdakı üç cüt 
oxşar üçbucaqlara baxmaqla qurma-
nın doğruluğunu asanlıqla göstər-

mək olar: CST və CQM; CRL və CPN; CSR və CQP. Seqmentin 
qövsü: 0270≤α  olduqda məsələnin yeganə həlli vardır. 

0270>α  olan halda məsələnin həlli yoxdur. 
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149. Fərz edək ki, ABCD trapesiyası AD-yə paralel MN 
parçası ilə MK=KL=LN olmaqla kəsilmişdir (Şəkil 153). Byöük 
oturacağı P nöqətsində kəsən CL düz xəttini çəkək. KN=2LN 
olduğundan AD=2PD. Beləliklə P nöqtəsi AD parçasının or-
tasıdır. Buradan alınır ki, axtarılan parçanı qurmaq üçün diaqo-
nalla bir oturacağın ortasını digər oturacağın sonu ilə birləşdirən 
düz xəttin kəsişmə nöqtəsindən trapesiyanın oturacaqlarına pa-
ralel düz xətt çəkmək kifayətdir. 
Çəkilən bu düz xətlə trapesiyanın 
yan tərəflərinin kəsişmə nöqtələ-
rindən başlayaraq axtarılan bərabər 
parçalar müəyyən edilir. Qurmanın 
doğruluğunun isbatı əvvəl ACP və 
PCD, sonra isə ABC və DCB üçbucaqlarına baxmaqla asanlıqla 
alınır. Məsələnin iki həlli vardır. İkinci həll şəkildə qırıq xətlə 
göstərilmişdir.  

150. A və B verilmiş nöqtələr, MN isə verilmiş düz xətt 
olsun. 

a) A və B nöqtələri MN düz xəttindən müxtəlif tərəflərdə və 
ya onun üzərində olarsa, onda məsələnin həlli yoxdur. 

b) AB||MN olarsa onda həll yeganədir. Bu halda axtarılan 
çevrə AB parçasının ortasından MN-ə çəkilmiş perpendikulyarın 
oturacağından keçir. 

c) A və B nöqtələrinin MN düz xəttindən bir tərəfdə 
yerləşməsi halına baxmaq üçün əvvəlcə verilmiş nöqtədən çev-
rəyə çəkilmiş toxunan və kəsən haqqındakı teoremi xatırlamaq 
lazımdır.  

A və B nöqtələri MN düz MN düz 
xəttindən bir tərəfdə yerləşirsə və AB düz 
xətti MN-i hər hansı C nöqtəsində kəsirsə 
(Şəkil 154) onda axtarılan çevrə MN düz 
xəttinin elə D nöqətsindən keçir ki, CD 
parçası AC və BC arasında orta mütənasib 
kəmiyyət olur (xatırladılan teorem). Bu 
halda məsələnin iki həlli vardır. 
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d) A və ya B nöqtələrindən biri, lakin hər ikisi eyni zamanda 
yox, MN üzərində yerləşərlərsə, onda həll yeganədir. 

151. Verilmiş ABCD trapesiyasının AD və BC yan tərəflərini 
M nöqtəsində kəsişənə qədər uzadaq. (Şəkil 155). Bu nöqtədən və 
diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən keçən düz xətt trapesiyanın 
oturacaqlarını L və K nöqtələrində kəsir. Bu düz xətt trapesiyanı 
iki müadil hissəyə bölür. Doğrudan da 
MK düz xətti L və K nöqtələri ilə trape-
siyanın oturacaqlarını bərabər parçalara 
ayırır. Buradan da ADLK və KLCB trape-
siyalarının müadilliyi alınır. K və L nöq-
tələrinin trapesiyanın oturacaqlarının orta-
ları oluduğunu isbat etmək üçün AMB 
üçbucağının M təpəsindən medianın çəkək. Bu median DC 
oturacağını da yarıya bölür. Məlumdür ki, trapesiyanın oturacaq-
larının orta nöqtələrini birləşdirən düz xətt, diaqonalların kəsişmə 
nöqtəsindən keçir (Bunu isbat etmək lazımdır). Beləliklə, çəkil-
miş median MK düz xəttinin üzərinə düşür, L və K nöqtələri isə 
tarpesiyanın oturacaqlarını yarıya bölür. 

152. Verilmiş ABCD paraleloqramının diaqonalları O 
kəsişmə nöqtəsindən onun tərəflərinə paralel olmayan ixtiyari MF 
düz xətti keçirək (Şəkil 156). Bu düz xətt paraleloqram iki müadil 
ABEF və FECD trapesiyalarına bölür, 
burada E və F ilə MF düz xəttinin parale-
loqramının qarşı tərəfləri ilə kəsişmə 
nöqtələri işarə edilmişdir. Paraleloqramın 
AB tərəfinin uzantısı MF düz xətti ilə M 
nöqtəsində kəsişir. M, N nöqtələrindən 
keçən düz xətt ABEF trapesiyasının 
diaqonallarının kəsişmə nöqtəsindən ke-
çir. Bu düz xətt ABEF trapesiyasını iki 
müadil dördbucaqlıya (məsələ 151-ə baxmalı) və paraleloqramı, 
sahələri nisbəti 1:3 olan, iki hissəyə ayırır. 
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153. Verilmiş ABC üçbucağının AC oturacağı üzərində 
axtarılan üçbucağın verilən oturacağına bərabər olan AD parça-
sını ayıraq (Şəkil 157). D nöqtəsini B ilə birləşdirək.  

C nöqtəsindən BD-yə paralel düz xətt 
çəkək. Bu düz xəttin AB ilə kəsişmə nöqtəsi K 
olsun. Bu nöqtə axtarılan üçbucağın üçüncü 
təpəsidir. İsbat S(KBD)=S(BCD) olmasından 
alınır. Başqa sözlə S(KBD)=S(BCD) olduğun-
dan S(ABC)=S(AKD). 

154. a) Verilmiş A və B nöqtələrindən 
keçən düz xətt verilmiş CD düz xəttinə paralel və perpendikulyar 
deyildirsə, onda CD düz xəttinin AB parçasının orta perpen-
dikuyları ilə kəsişmə nöqtəsi üçün |AM-MB| ifadəsinin sıfıra 
bərabər ən kiçik, AB və CD düz xətlərinin kəsişmə nöqtəsi üçün 
isə AB parçasının uzunluğuna bərabər ən böyük qiyməti vardır.  

b) AB düz xətti CD düz xəttinə paralelldirsə onda |MA-MB| -
in ən kiçik qiymət aldığı M nöqtəsi AB parçasının ortasından CD-
yə çəkilmiş perpendikulyarın oturacağıdır. Bu minimum sıfra 
bərabərdir.  

 CD düz xətti üzərində |AM-MB|-in ən böyük qiymət aldığı 
belə nöqtə yoxdur. 

c) AB⊥ CD olarsa onda |AM-MB| -in ən byöük qiyməti AB 
ilə CD-in kəsişmə nöqtəsi üçün müəyyən edilir. Bu qiymət AB 
parçasının uzunluğuna bərabərdir. CD düz xətti üzərində |AM-
BM|-in ən kiçik qiymət aldığı belə M nöqtəsi isə yoxdur. 

155. Əvvəlcə, rombun təpələrindən birinin BC tərəfi üzərində 
olması tələbini ataq. Bu halda məsələnin qalan şərtlərini ödəyən 
sonsuz sayda romb qurmaq olar. 
Bunlardan birini quraq (Şəkil 158). 
AC tərəfinin üzərində hər hansı bir 
M nöqtəsi götürək. Təpəsi bu nöq-
tədə olmaqla, verilən bucağa bəra-
bər bucaq quraq; bu bucağın bir 
tərəfi AB oturacağına paralel olsun, 
o biri tərəfi isə AB oturacağını bir N 
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nöqtəsində kəssin. AB tərəfi üzərində N nöqtəsindən başlayaraq 
MN-ə bərabər AP parçasını ayırıb, tərəfləri MN və NP olan romb 
quraq. Fərz edək ki, Q nöqtəsi rombun dördüncü təpəsidir. Sonra 
A təpəsini oxşarlıq mərkəzi götürüb, MNPQ rombuna oxşar olan 
bir romb qururuq, bu halda oxşarlıq əmsalını elə seçirik ki, yeni 
rombun, MNPQ rombunun Q təpəsinə uyğun olan təpəsi BC 
tərəfinin üzərində olsun. Bunun üçün AQ düz xəttini, BC tərəfi 
ilə bir X nöqtəsində kəsişincəyə qədər uzadırıq. Bu X nöqtəsi 
tələb edilən rombun təpələrindən biri olacaqdır. Bu nöqtədən 
MNPQ rombunun tərəflərinə paralel düz xətlər çəkərək, tələb 
edilən XYZU rombunu alırıq. 

156. ( ) ( )PQRSAQXS
2
1

=  isə (Şəkil 159), 

onda QRPQAQQX ⋅=⋅
2
1  və ya 

AQ
PQ

QR
QX

2
=  

157. Axtarılan çevrə üç şərti ödəməlidir:  
1) onun radiusu verilmiş R parçasına bərabər olmalıdır; 2) 

Verilmiş A nöqtəsindən keçməlidir; 3) Verilmiş a  düz xəttinə 
toxunmalıdır (Şəkil 160). 3) şərtini ataq və 1), 2) şərtini ödəyən 
çevrələrin mərkəzlərinin həndəsi yerini tapaq. Belə çevrələrin 
mərkəzləri A nöqtəsindən R məsafədə olmalıdır və tərsinə A 
nöqtəsindən R məsafədə olan bütün nöqtələr belə çevrələrin 

mərkəzləridir. Beləliklə ax-
tarılan həndəsi yer mərkəzi A 
nöqtəsində və radiusu R olan 
çevrədir. 2) şərtini ataq və 1), 
3) şərtlərini ödəyən çevrələrin 
mərkəzlərinin həndəsi yerini 
tapaq. Belə çevrələrin mər-
kəzləri a  düz xəttindən R mə-
safədə olmalıdır və tərsinə 
düz xətdən R məsafədə olan 
hər bir nöqtə belə çevrənin 

mərkəzidir. Beləliklə, axtarılan həndəsi yer a  düz xəttinə paralel 
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olan və ondan R məsafədə yerləşən bir cüt bb ′,  düz xətləridir. 
Axtarılan çevrələrin X mərkəzləri şərtlərin üçünü də ödəməlidir 
və beləliklə tapılan hər iki həndəsi yerin üzərindədir. Bu həndəsi 
yerlərin ortaq nöqtəsi vardırsa, onda onların hər birini mərkəz 
götürməklə R radiuslu çevrələr çəkməklə, məsələnin şərtlərini 
ödəyən bütün çevrələri alırıq. 160-ci şəkildə K çevrəsi b düz 
xəttini X1 və X2 nöqtələrində kəsir və b/ düz xətti ilə ortaq nöqtəsi 
yoxdur. Beləliklə, məsələnin iki həlli vardır. Lakin, başqa hallar 
da ola bilər. A nöqtəsinin a  düz xəttindən məsafəsi 2R dən 
böyük olarsa, onda K çevrəsinin bb ′,  düz xətləri ilə ortaq nöqtəsi 
yoxdur; deməli məsələnin həlli də yoxdur. A nöqtəsinin a  düz 
xəttindən məsafəsi 2R-ə bərabərdirsə, onda K çevrəsi bb ′,  düz 
xətlərindən birinə toxunur, digəri ilə isə ortaq nöqtəsi yoxdur; bu 
halda məsələnin bir həlli vardır. A nöqtəsinin a  düz xəttindən 
məsafəsi 2R-dən kiçikdirsə, lakin sıfırdan böyük isə, onda K 
çevrəsi bb ′,  düz xətlərindən birini kəsir, digəri ilə isə ortaq 
nöqtəsi yoxdur; bu halda məsələnin iki həlli vardır. A 
nöqtəsindən a  düz xəttinə qədər məsafə sıfıra bərabərdirsə, onda 
K çevrəsi bb ′,  düz xətlərinin hər ikisinə toxunur, onda məsələnin 
yenə iki həlli vardır. Beləliklə, məsələnin R-in qiymətindən, A və 
a -ın nisbi vəziyyətlərindən asılı olaraq 0,1 və 2 həlli vardır.  

158. Verilmiş nöqtələri A,B,C ilə işarə edək. Axtarılan 
çevrənin mərkəzi bu nöqtələrin üçündən də eyni məsafədə 
olmalıdır. A,B nöqtələrindən bərabər məsafədə olan nöqtələrin 
həndəsi yeri AB parçasının orta perpendikulyarıdır. ELəcə də, 
A,C nöqtələrindən bərabər məsafədə olan nöqtələrin həndəsi yeri 
AC parçasının orta perpendikulyarıdır. A,B,C nöqtələrinin 
üçündən də eyni məsafədə olan nöqtələrin həndəsi yeri yalnız bu 
iki perpendikulyarın kəsişmə nöqtəsi ola bilər. A,B,C nöqtələri 
bir düz xətt üzərində yerləşmirlərsə, onda həmin perpendikul-
yarlar hər hansı nöqtədə kəsişir. Bu nöqtə ABC üçbucağının 
xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. A,B,C nöqtələri bir düz 
xətt üzərində olduqda isə onda perpendikulyarlar bir-birinə 



 162 

paraleldir və deməli ortaq nöqtələri yoxdur. Beləliklə, məsələnin 
ya bir həlli var yaxud heç bir həlli yoxdur.  

159. Verilmiş nöqtələr A,B,C olsun (Şəkil 161). A,B 
nöqtələrindən eyni məsafədə olan düz xətt ya AB parçasının P 
orta nöqtəsindən keçir və ya AB düz xəttinə paraleldir. A, C 
nöqtələrindən eyni məsafədə olan düz xətt ya AC parçasının N 
orta nöqətsindən keçir və ya AC düz xəttinə paralelldir. A,B,C 

nöqtələrinin üçündən də eyni məsa-
fədə olan düz xətt ya P və N nöq-
tələrindən keçir, bu PN düz xətti 
olacaqdır və ya P nöqtəsindən keçir 
və AC düz xəttinə paraleldir, bu PM 
düz xətti olacaqdır və ya N nöq-
təsindən keçir və AB-yə paraleldir, 
bu NM düz xəttidir və ya AB və AC-
yə paraleldir, A,B,C nöqtələri bir düz 

xətt üzərində deyildirsə belə düz xətlər ola bilməz. Beləliklə, 
A,B,C nöqtələri bir düz xətt üzərində deyildirsə, onda axtarılan 
düz xətt yalnız ABC üçbucağının orta xətləridir. A,B,C nöqtələri 
bi düz xətt üzərindədirsə, onda PN,PM,NM düz xətləri bu düz 
xəttin üzərinə düşür və bundan əlavə bu düz xəttə paralel olan 
bütün düz xətlər A,B,C nöqtələrindən eyni məsafədədir. Belə-
liklə, birinci halda məsələnin üç, ikincidə isə sonsuz sayda həlli 
vardır.  

160. A verilmiş nöqtə, K verilmiş dairə, O onun mərkəzi 
olsun (Şəkil 162). Fərz edək ki, məsələ həll edilmişdir və AM/M 
axtarılan kəsənlərdən biridir, M/ nöqtəsi AM-in ortasıdır. O/ 
nöqtəsi AO-ın ortası olsun. O/M/ düz xətti AOM üçbucağının orta 

xəttidir, beləliklə OMMO
2
1

=′′ , 

başqa sözlə O/M/ parçası K dairəsi-
nin radiusunun yarısına bərabərdir. 
Beləliklə, M/ nöqtəsi üçün iki hən-
dəsi yer müəyyən oldu: K çevrəsi və 
mərkəzi OA parçasının orta O/ nöq-
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təsində və radiusu iki dəfə kiçik K/ çevrəsi; bu M/ nöqtəsini 
tapmağa imkan verir. Verilənlərin daxil olduğu və qurmanın 
aparıldığı 162 şəkili üzərində analizi də aparmaq olar. Lakin, 
praktikada çox vaxt analizə ayrıca baxılır. Məsələni həll etmək 
üçün hər hansı radiusla K dairəsi çəkilir, sonra bu dairənin 
radiusunun yarısına bərabər radiusla OA parçasının orta O/ 
nöqtəsi mərkəz olmaqla K/ çevrəsini çəkirik. Sonra A nöqtəsini 
K, K/ çevrələrinin M/ ortaq nöqtəsi ilə birləşdirib axtarılan kəsəni 
alırıq. Məsələni araşdırmaq məqsədi ilə K dairəsinin radiusunu  
R, OA məsafəsini d ilə işarə edək. Onda K/ dairəsinin radiusu 

R
2
1  və OO/ məsafəsi d

2
1  olar. KK ′,  dairələrinin radiusları 

cəmi R
2
3 , fərqi isə R

2
1 -dir. Rd

2
3

2
1

>  və ya Rd 3>  olduqda K, 

K/ çevrələrinin ortaq nöqtəsi yoxdur, beləliklə də məsələnin həlli 

yoxdur. Rd
2
3

2
1

=  və ya Rd 3=  olduqda məsələnin bir həlli 

vardır. Rd
2
3

2
1

<  və ya Rd 3<  olduqda məsələnin iki həlli 

vardır. Mümkün hallar yalnız bunlardır, çünki Rd
2
1

2
1

≤  ola 

bilməz, çünki bu halda Rd ≤  olardı və A nöqtəsi məsələnin 
şərtinin əksinə olaraq K dairəsinin xaricində yerləşməzdi. 

161. ABC, A/B/C/ verilmiş üçbucaqlar olsun (Şəkil 163). 
ABC üçbucağının xaricinə A/B/C/ üçbucağına bərabər olan 
A1B1C1 üçbucağı çəkmək tələb olunur. Yalnız A1B1C1 üçbu-
cağının hansı tərəfi ABC üçbuca-
ğının hansı təpəsindən keçməsi gös-
tərildikdə məsələ kifayət qədər 
müəyyən ola bilər. Fərz edək ki, 
A/B/ tərəfinə bərabər A1B1 tərəfinin 
C-dən, A/C/ tərəfinə bərabər A1C1 
tərəfinin B-dən B/C/ tərəfinə 
bərabər B1C1 tərəfinin A-dan keç-
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məsi tələb olunur. B/ bucağına bərabər olan B1 bucağı AC 
tərəfinin qarşısında durmalı olduğundan B/ bucağına bərabər 
bucağın yerləşdiyi AC-yə söykənən qövs üzərində olmalıdır. 
Eləcə də C1 nöqtəsi C/ bucağına bərabər bucağın yerləşdiyi AB-
yə söykənən qövs üzərində olmalıdır. B1C1 tərəfi bu iki qövsün 
ortaq A nöqtəsindən keçən kəsəni və B/C/ tərəfinə bərabər 
olmalıdır. Belə kəsəni 160 məsələsinin həllində göstərilən üsulla 
qurmaq olar. Sonra C1B, B1C düz xətlərini çəkib A1 nöqtəsində 
kəsişənə qədər uzatmaqla, B1C1, B/C/ tərəfləri və bunlara bitişik 
B1, B/ və C1, C/ bucaqlarına görə A/B/C/ üçbucağına bərabər 
A1B1C1 üçbucağını alırıq. Həllərin sayı 160 məsələsində olduğu 
kimi B/C/-ə bərabər B1C1 kəsəninin sayı qədər 2; 1 və 0 ola bilər. 
Məsələnin şərtində bir üçbucağın digər üçbucaq xaricinə hansı 
ardıcıllıqla çəkilməsi göstərilmədiyindən mümkün kombinasiya-
ların sayı üzrə baxılan növdə altı qurma aparmaq lazım gəlir. 

162. Fərz edək ki, ABC üçbucağının daxilinə A/B/C/ üçbu-
cağına bərabər olan üçbucaq çəkmək tələb olunur (Şəkil 164). 
Burada tərs metodu tətbiq etmək olar. Yəni əvvəlcə A/B/C/ üçbu-
cağının xaricinə, 161 məsələsində olduğu kimi, ABC üçbucağına 
bərabər A1B1C1 üçbucağını çəkək. Sonra AB, BC, CA tərəfləri 
üzərində uyğun olaraq A1C/, B1A/, C1B/-ə bərabər AC2, BA2, CB2 
parçalarını ayıraq. Onda ABC üçbucağının daxilinə çəkilmiş, 

A/B/C/ üçbucağına bərabər, 
A2B2C2 üçbucağını alarıq. Bu-
radan görünür ki, tərs məsələnin 
hər bir həllinə düz məsələnin 
müəyyən həlli uyğun olur. Ha-
belə asanlıqla inanmaq olar ki, 
tərsinə, düz məsələnin hər bir 
həllinə tərs məsələnin müəyyən 

həlli uyğundur. Buradan da aydın olur ki, tərs metod baxılan 
məsələnin bütün həllərini, almağa imkan verir. 

163. Yunan xacı adlanan fiqur və ondan kvadratın necə 
alınması və tərsinə 165-ci şəkildə göstərilir. 
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164. Aşkardır ki, axtarılan parçanın ucları ən kiçik bucağın 
aralarında yerləşdiyi tərəflər üzərində olmalıdır. Fərz edək ki, 
ABC üçbucağında C ən kiçik bucaq, EF isə axtarılan parçadır 

(Şəkil 166). Onda ( ) ( )ABCSECFS
2
1

= ; 

CCBACCCFEC sin
4
1sin

2
1

⋅⋅=⋅  və ya CBACCFEC ⋅=⋅
2
1  

(1). ECFΔ -dən kosinuslar teoreminə görə 
( ) ( ) =−⋅+−=⋅⋅−+= CCFECCFECCCFECCFECEF cos12cos2 2222  

( ) ( )CCBACCFEC cos12 −⋅+−= . Verilmiş ABC üçbucağı 
üçün ( )CCBAC cos1−⋅  sabit kəmiyyətdir, odur ki, CFEC =  
olduqda EF ən kiçik qiymət alır. Bu halda (1)dən 

CBACEC ⋅=
2
12  və ya 

2
BCACEC ⋅

=  alırıq. 

165. Qurulması tələb olunan üçbucaq haqqında lazımı 
məlumat almaq üçün məsələ 76-ya baxmaq lazımdır.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fərz edək ki, axtarılan üçbucağın daxilinə və xaricinə çəkil-

miş çevrələrin mərkəzi olan T və O nöqtələri verilmişdir. Onda 
TO parçasının uzunluğu daxilə çəkilmiş çevrənin r radiusuna 
bərabərdir (Şəkil 86).  

Digər tərəfdən T və O nöqtələri arasındakı məsafəni d ilə 
işarə etsək r=d yaza bilərik. Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu R 
olarsa onda RrRd 222 −=  məlum düsturunu alırıq. İndi xaricə 
çəkilmiş çevrənin R radiusunu tapa bilərik: d mərkəzlər 
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arasındakı məsafə olduğundan rTOd == , onda ( )rR 21+=  
alırıq. 

Bilirik ki, sunərgizi üçbucağının bucaqlarından biri 600-yə 
bərabərdir (Məsələ 76). Fərz edək ki, bu bucağın təpəsi A 

nöqtəsindədir (Şəkil 86), onda rrAT 2

2
60sin

0 == . Hər iki 

çevrəni və ATO üçbucağını qurub A nöqtəsindən daxilə çəkilmiş 
çevrəyə toxunan çəkək. Bu toxunanın xaricə çəkilmiş çevrə ilə 
kəsişmə nöqtələri sunərgizi üçbucağının digər iki təpə nöqtələri 
olacaqdır. 

166. Fərz edək ki, A verilmiş nöqtə, K verilmiş dairə, O onun 
mərkəzidir (Şəkil 167). AM/M kəsənin elə çəkmək tələb olunur 
ki, AM/=2M/M olsun. Bu məsələ 160-ın ümumiləşdirilməsidir və 
oxşar qaydada həll edilə bilər. MO/||MO çəkək. Məsələnin 

şərtindən AMMA
3
2

=′  və 

sonra OMA ′′ , AMO  üçbucaqla-

rının oxşarlığından MOOM
3
2

=′′  

alırıq. M ′  nöqtəsi üçün iki hən-
dəsi yer alınır: K çevrəsi və mər-
kəzi OA parçası üzərində A nöqtəsindən başlayaraq onun üçdə 
ikisinə bərabər məsafədə yerləşən O′  nöqtəsində və radiusu K 
çevrəsi radiusunun üçdə ikisi olan K/ çevrəsi. Onda M/ bu həndəsi 
yerlərin ortaq nöqtəsidir. Lakin həmin həllə daha ümumi mü-
hakimə ilə də gəlmək olar. M nöqtəsinin K çevrəsi üzərində 
olması, M/ nöqtəsinin isə AM parçası üzərində onun A baş-

lanğıcından AM
3
2  məsafədə və bundan əlavə K çevrəsi üzərində 

olması tələb olunur. Sonuncu şərti atsaq, onda birinci iki şərt M/ 

nöqtəsinin həndəsi yeri kimi oxşarlıq mərkəzi A və əmsalı 
3
2  
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olan K çevrəsinə oxşar K/ çevrəsini verir. Bu metodu 160-da 
tətbiq etmək olardı.  

167. Düzbucaqlının diaqonalları bərabər olduğundan təpələri 
düzbucaqlının tərəflərinin orta nöqtələrində olan KLMN 
dördbucaqlısı rombdur (Şəkil 168). 

168. ( ) ( )KFMNSKLMFS =  olduğunu təmin edən F nöqtəsini tap

maq tələb olunur. Məlumdur ki, ( ) ( ) ( )ABCDSMNDSKBLS
4
1

=+  

(məsələ91, şəkil 96) və şərtə görə ( ) ( )ABCDSNFMDS
4
1

= (Şəkil 

169). Deməli, ( ) ( ) ( ) ( )NMDSNFMSMNDSKBLS +=+ , buradan 
( ) ( )NFMSKBLS =  və 21 hh =  odur ki, F nöqtəsi MN-ə paralel 

və ondan 1h  məsafədə olan düz xətt üzərindədir. Analoji olaraq 

( ) ( ) ( )ABCDSAKNSLCMS
4
1

=+  (məsələ 91, şəkil 96) və şərtə 

görə ( ) ( ) ( )ABCDSLCMSLFMS
4
1

=+  (Şəkil 169). Deməli, 

( ) ( ) ( ) ( )LCMSLMFSAKNSLCMS +=+ , buradan ( ) ( )LMFSAKNS +  
və 43 hh =  odur ki, F nöqtəsi KN-ə paralel və ondan 3h  
məsafədə olan düz xətt üzərindədir. Beləliklə F qırıq xətlərlə 
göstərilməklə çəkilən düz xətlərin kəsişmə nöqtəsindədir. 

 
 
 
 
 
 
169. Fərz edək ki, K, L, M, G, H 

uyğun olaraq axtarılan ABCDE beşbu-
caqlısının AB, BC, CD, DE, EA tərəf-
lərinin orta nöqtələridir (Şəkil 170). 
Analiz göstərir ki, ABCD dördbucaq-
lısının tərəflərinin K,L,M orta nöqtə-
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lərinə görə KLMN paraleloqramını (məsələ 84-ün həlli ilə 
əlaqədar izahata baxmalı), sonra isə tərəflərinin H,N,G orta 
nöqtələrinə görə AED üçbucağını qurmaq olar. Sonrası aşkardır.  

170. Fərz edək ki, qurulması tələb olunan trapesiyada AC, 
BD diaqonallarının uzunluqları, LN parçası və A bucağının 

qiyməti məlumdur (Şəkil 171). ACKL
2
1

=  və BDKN
2
1

=  

olduğundan üç tərəfinə görə KLN üçbucağını qura bilərik. Sonra 
bu üçbucağı trapesiyanın tərəflərinin orta 
nöqtələrinin birləşdirilməsindən alınan 
paraleloqrama (məsələ 91) qədər 
tamamlayırıq. Daha sonra isə KN parçası 
üzərində A bucağının yerləşdiyi seq-
menti qururuq (məsələ 133) və N nöqtə-
sindən KM-ə paralel düz xətt çəkirik bu 
düz xətt seqmenti A nöqətsində kəsir. 
Qurmanın sonrası aşkardır. 

171. ABC üçbucağı verilir (Şəkil 172) DE tərəfi üçbucağın 
AC oturacağı, G təpəsi AB tərəfi və 
F təpəsi AC tərəfi üzərində olan 
DEFG kvadratı qurmaq tələb olunur. 
Sonuncu tələbi atıb sonsuz sayda, o 
cümlədən tələb olunan DEFG kvad-
ratı da daxil olmaqla, D/E/F/G/ şəkil-
də kvadratlar alırıq. Hər hansı iki 
belə kvadrat oxşardır, məsələnin şər-
tinə görə onların uyğun tərəfləri isə paraleldir. Uyğun D/ təpələri 
BC düz xətti, uyğun G/ təpələri isə BA düz xətti üzərində 
yerləşdiyindən oxşarlıq mərkəzi BC, BA xətlərinin B kəsişmə 
nöqtəsidir, beləliklə isə F/ şəkildə uyğun təpələr də B nöqtəsindən 
keçən düz xətt üzərindədir. Buradan qurmanın yolu alınır: 
D/E/F/G/

  şəkildə hər hasın kvadrat qururuq; BF/ düz xəttini çəkib 
onu AC tərəfi ilə F nöqtəsində kəsişənə qədər uzadırıq. Tələb 
olunan DEFG kvadratını qururuq. Məsələnin həmişə bir həlli 
vardır.  
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172. BDC bərabərtərəfli üçbucaqdır, 
odur DBC bucağı düz bucağın üçdə ikisinə 
bərabərdir. Onu BE düz xətti ilə yarıya 
bölüb DBAEBDCBE ∠=∠=∠  alırıq 
(Şəkil 173).  

173. AB parçası üzərində bərabərtərəfli CAB üçbucağını 
qurub və AC tərəfinin uzantısı üzərində 
CD=CB ayıraq (Şəkil 174). D və B nöq-
tələrindən keçən DB tələb olunan düz xəttir. 
Göründüyü kimi son iki məsələnin hər iki-
sinin həlli eyni bir ideyaya əsaslanır: qur-
mada düzgün üçbucaqdan istifadə. Bu üsul-
dan həndəsə məsələlərinin həllində, yeri gəl-
dikcə, istifadə etmək olar. 

174. Fərz edək ki, ABCD verilmiş düz xətlərin kəsişərək 
əmələ gətirdiyii paraleloqramdır (Şəkil 175). Onun BD diaqo-
nalını tərəf kimi götürməklə BMND kvadratını quraq. Bu kvad-
ratı hər bir paralel düz xətlər cütü üzrə paralel köçürməklə iki həll 
alırıq. (Bu kvadratları – həlli 175-ci şəkildə səlis xətlə göstəririk). 
AC diaqonalı üzərində kvadrat qurub analoji köçürmə ilə daha iki 
həll alırıq. Sonra ABCD paraleloqramının simmetriya mərkəzini 
O ilə işarə edib AD və BC düz xətlərini bu nöqtə ətrafında 900 
dərəcə döndərək. Fərz edək ki, 1111 DCBA  dördbucaqlısı AB, CD 
düz xətləri və bunları kəsən AD və BC düz xətlərinin dön-
məsindən sonra alınan paraleloqramdır. Aşkardır ki, bu parale-
loqramın simmetriya mərkəzi O nöqtəsi üzərinə düşür, başqa 
sözlə O nöqtəsi 11CA  və 11DB  parçalarının hər birinin ortasıdır. 
Odur ki, diaqonallar kimi bu parçaların hər biri üzərində 
qurulmuş kvadratlar da daha iki həlli verir. 176-cı şəkildə 
diaqonalı 11DB  olan kvadrat səlis xətlə göstərilmişidr. Qeyd edək 
ki, ABCD kvadrat olmayan düzbucaqlı olarsa, onda son iki həll 
olmaz, çünki bu halda 1111 DCBA   paraleloqramı yoxdur. ABCD 
kvadrat olduqda isə həllərin sayı sonsuzdur. Yenidən ümumi 
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şəkildə ABCD-i paraleloqram hesab edərək göstərək ki, yuxarıda 
sadaladığımızdan başqa həllər yoxdur.  

Kvadratın təpələrinin verilmiş düz xətlər üzərində yerləşməsi 
ilə əlaqədar iki hal mümkündür: 1) kvadratın hər bir tərəfinin 
sonu kəsişən düz xətlərin üzərindədir; 2) kvadratın iki qarşı tərəfi 
müxtəlif paralel düz xətlər cütünün əmələ gətirdiyi zolağa düşür. 
İkinci hal ödənirsə onda zolaqda yerləşən tərəflər ABCD 
paraleloqramının diaqonallarından birinə bərabər və paralel 
olmalıdır. Birinci halda isə kvadratın qarşı təpələri paralel düz 
xətlər üzərində, kvadratın mərkəzi isə düz xətlərin zolağın 
daxilində yerləşən kəsişmə nöqtəsində (zolaq bu nöqtədən keçən 
düz xətlə yarıya bölünür) yerləşəcəkdir. Beləliklə, kvadratın 
mərkəzi O nöqtəsi ilə üst-üstə düşür, öz mərkəzi ətrafında 900 
dönmədə kvadrat özünə çevrildyiindən O nöqtəsi ətrafında 
paralel düz xətlərdən bir cütü və kvadratın dönməsi ilə bir 
diaqonal digərinə keçir. 

175. Fərz edək ki, dcba ,,,  daxilə çəkilmiş dördbucaqlının 
tərəfləridir və α=∠A  (Şəkil 177). Kosinuslar teoreminə görə 

ABDΔ  və BCDΔ -dən αα cos2cos2 2222 bccbadda ++=−+ , 
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buradan ( )bcad
cbda

+
−−+

=
2

cos
2222

α .  

İndi α  bucağını və sonra dördbucaqlını 
qura bilərik. Bucağı qurmaq üçün 
ixtiyari l  parçası götürək və 

l
cbdau

2222 −−+
=  (müəyyənlik 

üçün belə hesab edək ki, 2222 cbda +≥+ ), ( )
l

bcad +
=

2ϑ  

parçalarını quraq. Onda α  kateti u  və hipotenuzu ϑ  olan 

düzbucaqlı üçbucağın (
ϑ

α u
=cos ) bucağı olacaqdır. Sonrası 

aşkardır. 
176. B və C bucaqlarının tənbölənlərini bl  və cl  ilə işarə 

edək. Onda üçbucağın tərəflərini bu tənbölənlər vasitəsi ilə ifadə 
etmək olar: cblla = , cbc lllb += , cbb lllc += . Bu 
parçaları pərgar və xətkeş vasitəsilə asanlıqla qurmaq olar. 
Beləliklə məsələ üç tərəfinə görə üçbucağın qurulmasına gətirildi. 

177. Bu kvadratın orta xəttinin, yəni qarşı 
tərəflərin ortasını birləşdirən parçanın nöqtə-
ləridir. Doğrudan da, fərz edək ki, ABCD 
kvadratının MN orta xətti üzərində ixtiyari X 
nöqtəsi qeyd edilmişdir (Şəkil 178). Bu 
nöqtəni kvadratın təpə nöqtələri ilə birləş-
dirdikdə alınan ABX və DCX  bərabəryanlı 

üçbucaqlarından 
⎩
⎨
⎧

=
=

DXCX
BXAX

 yazarıq. Buradan tələb edilən alınır. 

178. ABCD paraeloqramında PQ||AD, 
QM||BD və QN||AC çəkək. Onda M, P, N 
nöqtələri axtarılan paraleloqramın uc təpə-
ləridir (Şəkil 179). 

 



 172 

179. Verilmiş düzgün altıbucaqlının bir tərəfini buraxıb digər 
iki tərəfini P nöqtəsində kəsişənə qədər uzatdıqda bu nöqtədən 
altıbucaqlının təpələrindən birinə qədər məsafə 7 -yə bəra-
bərdir. BC və ED tərəflərinin uzantısı P nöqtəsində kəsişir. P 
nöqtəsini A ilə birləşdirək (Şəkil 180). PCD düzgün üçbucaqdır. 
Odur ki CP=1, 0120=∠ABC  (düzgün altıbucaqlının daxili 
bucağı olduğundan). ABP üçbucağından kosinuslar teoreminə 
görə 

=⋅−+= 0222 120cos2 BPABABPBAP
 7214 =++ . 7=AP . Altıbucaqlının 
kiçik diaqonalı ilə onunla ortaq nöqtəsi 
olmayan tərəfin kəsişmə nöqtəsindən 
altıbucaqlının təpələrindən birinə qədər 
məsafə isə 13 -ə bərabərdir. Bunu 
əsaslandırmaq lazımdır. 

180. Trapesiyanın böyük oturacağı a , kiçik oturacağı b  və 
dc,  yan tərəfləri verilir; bu verilənlərə görə onu qurmaq tələb 

olunur. Fərz edək ki, ABCD ax-
tarılan trapesiyadır (Şəkil 181). 
CE||DA çəkək. Onda CEB üçbu-
cağını üç CE=c, CB=d, EB= ba −  
tərəflərinə görə qurmaq olar. Bundan 
sonra EA=b parçasını ayırıb və EA, 
EC parçaları üzərində AECD parale-
loqramını qurmaq kifayətdir. Bunun-
la tələb edilən trapesiyanın üç təpəsi məlumdur. Dördüncü təpə 
nöqtəsini almaq üçün AE parçasının uzantısı üzərində EB= ba −  
parçasını qurmaq lazımdır.  
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“Təbiətdə bərk cisimlər olmasa idi həndəsə də olmazdı”  
A.Puankare. 

II Stereometriya 
 

Əsas düsturlar 
 

1. İxtiyari prizma ( l -yan tili; p-oturacağın perimetri; S- 
oturacağın sahəsi; H – hündürlük; kP  - perpendikulyar kəsiyin 
perimetri; yS -yan səthin sahəsi; V -həcm). 

      lPS ky =                                     (II. 1) 
SHV =                                        (II.2) 

lSV k=                                        (II.3) 
2. Düz prizma: 

lPS y =                                       (II.4) 
3. Düzbucaqlı paralelepiped ( cba ,,  - onun ölçüləri; d -

diaqonal):  
pHS y =                                       (II.5) 

abcV =                                         (II.6) 
2222 cbad ++=                         (II.7) 

4. Kub ( a  - til ) 
3aV =                                            (II.8) 

3ad =                                         (II.9) 
5. İxtiyari piramida ( S - oturacağın sahəsi; H – hündürlük; V-

həcm):  

SHV
3
1

=                                     (II.10) 

6. Düzgün piramida (P – oturacağın perimetri; l - apofem; 
yS - yan səthin sahəsi)  

plS y 2
1

=                                     (II.11) 
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SHV
3
1

=                                  (II.12) 

7. İxtiyari kəsik piramida ( 1S  və 2S  - oturacaqların sahəsi; h 
– hündürlük; V-həcm): 

( )21213
1 SSSShV ++=                    (II.13) 

8. Düzgün kəsik piramida ( 1P  və 2P - oturacaqların perimetri; 
l -apofem; yS -yan səthin sahəsi): 

( )lPPS y 212
1

+=                                (II.14) 

9. Silindr (R – oturacağın radiusu; H – hündürlük; yS -yan 
səthin sahəsi; V -həcm):  

RHS y π2=                                   (II.15) 

HRV 2π=                                     (II.16) 
10. Konus (R oturacağının radiusu; H – hündürlük; l -

doğuran; yS  -yan səthinin sahəsi; V - həcm)  
lRS y π=                                      (II.17) 

HRV 2
3
1π=                                 (II.18) 

11. Kürə, sfera (R- kürənin radiusu; S- sferik səthin sahəsi; 
V- həcm ): 

24 RS π=                                      (II.19) 
3

3
4 RV π=                                     (II.20) 

12. Kürə seqmenti (R – kürənin radiusu; h- seqmentin 
hündürlüyü; S – seqmentin sferik səthinin sahəsi; V – həcm):  

RhS π2=                                      (II.21) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= hRhV

3
12π                        (II.22) 

13. Kürə sektoru (R – kürənin radiusu; h – seqmentin 
hündürlüyü; V-həcm) 
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hRV 2
3
2π=                                 (II.23) 

181. ABDΔ -dən (Şəkil 182) 

13512 2222 =+=+= ADABBD  (sm). 
( )ADCDD ⊥1 , BD parçası BD1 diaqonalı ilə 

oturacaq müstəvisi arasındakı bucaqdır,deməli,
 0

1 45=∠ BDD ; BDD1 - 
bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Odur ki, 

)(131 smDBDD == . 
182. Kubun tilini a  ilə işarə edək. Onda 

21 aBC =  (Şəkil 183). ADBA ⊥  və 

1AABA ⊥ , odur ki, BA  tili 11AADD  
üzünün müstəvisinə perpendikulyardır, 
onda 1ADBA ⊥ . Deməli 11DABC  kəsiyi 
düzbucaqlıdır, onun sahəsi 1BCABS ⋅= , 

2264 aa ⋅= , 642 =a , )(8 sma = . 
Düzbucaqlı paralelepipedin diaqonalı 
haqqında teoremə görə 22

1 3aBD = , 
22

1 83 ⋅=BD , )(381 smBD = . 
183. ( )1ADDAB ⊥ , odur ki, 1AD  parçası 1BD  diaqonalının 

11AADD  üzünün müstəvisi üzərindəki proyeksiyasıdır, deməli 

1BD  diaqonalı ilə bu üzün müstəvisi 
arasındakı bucaq BAD1∠ -dir, yəni 

0
1 30=∠ ABD  (Şəkil 184). 

BD  parçası 1BD  diaqonalının priz-
manın oturacaq müstəvisi üzərindəki 
proyeksiyasıdır, beləliklə BDD1∠  
prizmanın diaqonalı ilə oturacaq müs-
təvisi arasındakı bucaqdır. Fərz edək 
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ki, oturacağın tərəfi a -ya bərabərdir, onda onun diaqonalı 2a  
olar. Düzbucaqlı 1ABD  üçbucağında aBD 21 =  (300-lik bucaq 
qarşısındakı katetin xassəsinə görə). DBD1Δ -dən 

2
2

2
2cos

1
===

a
a

BD
BDx , 045=x . 

184. ABCΔ -dən (Şəkil 185) kosinuslar teoreminə görə 

−+= 222 BCABAC  49
2
1352925120cos2 0 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⋅⋅−+=⋅− BCAB ; 

smAC 7= . 
AC parçası ABC üçbucağının böyük 

tərəfidir, odur ki, 11AACC -prizmanın böyük 
yan üzüdür. Onda, 35=⋅hAC , 357 =⋅h , 

)(5 smh = . ( ) )(755735 2smhpSyan =⋅++=⋅= ;  
185. Düzgün üçbucaqlı piramidanın hündürlüyü onun ABC 

oturacağının xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzindən keçir. 
Hündürlüyün oturacağını O ilə işarə edək (Şəkil 186). Onda 

OA=R bu çevrənin radiusudur. Aşkardır ki, 

3RAB = , 
3

8
== AOR , 

3
4

2
==

AOOD . MBDΔ -dən 

2
ϕMDtgBD = , 

2

4
ϕtg

MD = . MODΔ -dən  

23
11

2

4
3

16

2

16 2

2

22 ϕ
ϕϕ

tg
tgtg

ODMDMO −=−=−= . 

186. MABCD verilmiş piramida, O isə onun hündürlüyünün 
oturacağı olsun (Şəkil 187). 1) ABCD –kvadratdır, α=∠BMC , 
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k isə BC tərəfinin orta nöqtəsidir. 

2
mBKOK == . MBKΔ -dan; 

2
2 αtg

mMK= ; 

MOKΔ -dan =−= 22 OKMKMO  

2
sin2

cos
4

2
4

2

2

2

α
α

α
mm

tg

m
=−=  

2) MBKΔ -dan 

2
sin2 α
mMB =  

3) BCOK ⊥ , BCMK ⊥ , odur ki, OKM∠  yan üzün (MBC) 
müstəvisi ilə piramidanın oturacağı arasındakı ikiüzlü bucağın 
xətti bucağıdır. β=∠OKM  işarə edək, onda OMKΔ -dan 

2
2

2
:

2
cos α

α
β tg

tg

mm
MK
OK

=== , ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
arccos αβ tg  

4) MDOE ⊥  çəkək. OEMD ⊥  və ACMD ⊥  olduğundan 
( )ACEMD ⊥ . Odur ki, AEC bucağı MD yan tilindəki ikiüzlü 

bucağın xətti bucağıdır. γ=∠AEC  olsun. MECΔ -dən, 

α=∠EMC , αsin=
MC
EC , 

2
cossin

2
sin2

αα
α

⋅=⋅= mmEC .  

OECΔ -dən 
2

sinγ⋅=ECOC ,

2
cos2

2
2

cos:
2

2
2

sin
α

αγ
== mm , 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

2
cos2

2arcsin
2 α
γ , 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

2
cos2

2arcsin2
α

γ .  
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187. MABCDEF piramidasında MO 
onun hündürlüyü, aAB =  oturacağın 
tərəfi, MK isə AMB yan üzünün 
hündürlüyü olsun (Şəkil 188). Otura-
cağın tərəfi a  olduğundan onun bö-
yük diaqonalı a2  olar. 

( ) MKABAMBS ⋅=
2
1 ; ( ) MOADMADS ⋅=

2
1 . 

Məsələnin şərtinə görə 

MOaMKa ⋅⋅=⋅ 2
2
1

2
1 , MOMK 2= , beləliklə, 030=∠MKO  

AOKΔ -dan 
2
3aOK= . MOKΔ -dan aaOKMK ===

2
3:

2
3

30cos 0 . 

236
2
1 aaaS yan =⋅⋅= . 

188. Şərtə görə AB=5m, AD=4m, BD=3m (Şəkil 189). ABD 
düzbucaqlı üçbucağında 090=∠ADB  (Pifaqor teoreminin 
tərsinə görə AB hipotenuz, AD, DB katetlərdir). DOAD ⊥  
olduğundan üç perpendikulyar haqqında teoremə görə 

MDAD ⊥ , deməli MD parçası 
MAD üzünün hündürlüyüdür.  

MDOΔ -dan 5,25,12 22 =+=MD . 
ADBΔ -dən, ABDK ⊥ , 

DBADDKAB ⋅=⋅ , 345 ⋅=⋅DK , 

5
12

=DK . MOFΔ -dən, DF||DK, 

5
6

2
1

== DKOF ; 

5
342

25
36422 =+=+= OFMOMF ; 
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( ) ( ) ( ) 34210
5
34255,2422 +=⋅+⋅=+⋅= AMBSAMDSyanS ; 

( ) 1234. =⋅=oturS , ( ) ( ) )(34222 2mtamS += . 
189. BCAK ⊥  çəkək, onda üç perpendikulyar haqqında 

teoremə görə DKBC ⊥ , deməli DK parçası DBC üçbucağının 
hündürlüyüdür (Şəkil 190). ABKΔ - dan 

=+= 22 AKDADK 122516922 =−=−= BKABAK ; 
DAKΔ -dan 1514481 =+ . ADB və 

ADC üçbucaqları iki katetlərinə görə 
bərabərdir. Odur ki,. 
( ) ( ) ( ) )(1921559132 2smBDCSADBSyanS =⋅+⋅=+=  

190. Fərz edək ki, MAB və MAD 
müstəviləri oturacaq müstəvisinə per-
pendikulyardır, onda onların MA kəsiş-

mə xətti oturacaq müstəvisinə per-
pendikulyardır (Şəkil 191). CB⊥AB 
olduğundan, üç perpendikulyar teore-
minə görə CB⊥MB, odur ki, MBA 
bucağı CB tilindəki ikiüzlü bucağın 
xətti bucağıdır, 030=∠MBA . Analoji 
olaraq AD⊥DC, MD⊥DC, MDA 
bucağı DC tilindəki ikiüzlü bucağın 
xətti bucağıdır və şərtə görə, 045=∠MDA . Fərz edək ki, 

smxMA = , onda smxMB 2= , smxAB 3= . MADΔ -dən 

smxADMA == , smxMD 2= . ABCΔ -dən, 222 ACBCAB =+ , 

643 22 =+ xx , 162 =x , 4=x . Beləliklə, smMA 4= , 
smDCAB 34== , smMB 8= , smMD 24= , smBCAD 4== .  
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( ) +⋅= AMAByanS
2
1

=⋅+⋅+⋅ DMDCBMBCAMAD
2
1

2
1

2
1

=⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅= 2434
2
184

2
144

2
134

2
1  683824 ++ .  

( ) 316434. =⋅=oturS   

( ) ( ) )(633386832424 2smtamS ++=++= . 
191. Fərz edək ki, AB=AC=10sm, BC=12 sm, MO – 

piramidanın hündürlüyü, AE isə ABC üçbucağının BC tərəfinə 
çəkilmiş hündürlük və mediandır 
(Şəkil 192). ABEΔ  dən BE=6sm,AE

=8 sm. ( ) )(4886 2smABCS =⋅= . 
Fərz edək ki, OD və OK parçaları 
ABC üçbucağının AB və AC 
tərəflərinə çəkilmiş perpendikulyar-
lardır, onda MEO, MDO, MKO yan 
üzlərin müstəviləri ilə piramidanın 

oturacağı arasındakı ikiüzlü bucaqların xətti bucaqlarıdır. 
Deməli, 045=∠=∠=∠ MKOMDOMEO . MEO, MDO, MKO 
üçbucaqları katetlərinə və onların qarşısıdakı iti bucaqlarına görə 
bərabərdirlər. Odur ki, OE=OD=OK, onda O nöqtəsi piramidanın 
oturacağının daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. 

( ) 3
16
48

====
p

ABCSrOE  (p – üçbucağın perimetrinin 

yarısıdır). MOEΔ -dən, OE=3 sm, ME= 23  sm.  

( ) ( ) ( ) )(24823101210
2
1

2
1 2smMEACBCAByanS =⋅++=⋅++= . 

Məsələnin cavabını daha tez belə almaq olar: 

( ) 4886 =⋅=oturS , ( ) ( )
045cos

oturSyanS = , ( ) )(248

2
1
48 2smyanS == . 
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192. Fərz edək ki, piramidanın hündürlüyü DO-dur. Onda 
DAO, DBO və DCO üçbucaqları hipote-
nuzları və katetlərinə görə bərabərdirlər. 
Beləliklə, OA=OB=OC, deməli, O nöqtəsi 
ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş 
çevrənin mərkəzidir (Şəkil 193). ABC 
düzbucaqlı üçbucaq olduğundan, onun 
xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi BC 
hipotenuzunun ortasıdır. DOCΔ -dən 

)(132514422 smOCDODC =+=+= . 
193. Kəsik piramidanın oturacaqlarının mərkəzləri O və O1 

olsun (Şəkil 194). ABCΔ -dən 3RAB = , burada AOR = ; 

3
4

=AO ; 
2

AOOK = ; 
3

2
=OK . 

111 CBAΔ -dən: 
3

2
11 =OA , 

3
1

1 =MO . 

EK=OK-OE, OE=O1M; 

3
1

3
1

3
2

=−=EK . FAA1Δ -dən: 

AF=AO-FO, FO=A1O1, 

3
2

3
2

3
4

=−=AF . =−= 22
11 AFAAFA  )(

3
62

3
44 dm=−= . 

MEKΔ -dan: )(3
3
1

3
822 dmEKMEMK =+=+= . 

194. Şərtə görə ( )ABCCD ⊥ , ABDK ⊥  çəkək, onda üç 
perpendikulyar haqqında teoremə görə ABCK ⊥ . Bərabərtərəfli 
ABD üçbucağının mərkəzi, hündürlüklərin kəsişmə nöqtəsidir, bu 
nöqtəni O ilə işarə edək (Şəkil 195). Deməli, DKO∈ . KDC  və 

1KOO  üçbucaqlarına ( 1O - nöqtəsi O nöqtəsinin ABC müstəvisi 
üzərindəki proyeksiyasıdır) baxaq: 1OKODKC ∠=∠  və 
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0
1 90=∠=∠ KOODCK , bu üçbucaqlar oxşardır, odur ki, 

OK
DK

KO
CK

=
1

 (1).  

ABD üçbucağında O, həm də 
medianların kəsişmə nöqtəsi olduğundan 

3=
OK
DK , onda (1) bərabərliyi 3

1
=

KO
CK , 

31
CKKO =  (2) şəklinə düşür. AD və BD 

mailləri bərabər olduğundan onların 
proyeksiyaları da bərabərdir (AC=BC). 

Beləliklə, ABC, 045=∠=∠ CBACAB  olan, bərabəryanlı üç-
bucaqdır. Bu üçbucaqda CK hündürlüyü, həm də mediandır və O, 

2
450 ctgAKCK =∠= -dir. CK-nın qiymətini (2)-də yerinə yazıb 

61
cKO =  alırıq.  

195. MAK və BAK üçbucaqlarına 
baxaq: (Şəkil 196). 090=∠=∠ MKABKA  
(ikiüzlü bucağın qurulması qaydasına əsa-
sən); AM=AB (şərtə görə); 

000 60120180 =−=∠KAM  və 
000 60120180 =−=∠KAB , beləliklə, 

KABKAM ∠=∠ . Düzbucaqlı MAK və 
BAK üçbucaqları, hipotenuzları və iti 

bucaqlarına görə, bərabərdir, yəni BK=MK və aaMK
2
360sin 0== . 

BKM, 090=∠BKM  (Çünki uyğun müstəvilər perpendikul-
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yardır) və aMKBK
2
3

==  olan, bərabəryanlı düzbuxaqlı üçbu-

caqdır, odur ki, 6
22

3
2
3

22
aaaMB =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= . 

196. Şərtə görə ( )ABCCD ⊥ , ABCK ⊥  çəkək, onda üç per-
pendikulyar haqqında teoremə görə 

ABDK ⊥  (Şəkil 197). Düzbucaqlı AKD 
üçbucağında ββ coscos cADAK == ; 

ββ sinsin cADAK == .ACK düzbucaql üç
bucağında αβα tgcAKtgCK ⋅== cos .DKCdüzb

ucaqlı üçbucağından =−= 22 CKDKDC   

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=−= 1

cos
1cossincossin 2

2222222

α
ββαββ ctgcc  

βα
αα

β 22
2

2
coscos

coscos
cos1 −=−⋅=

cc .  

197. ABCD kvadratının və BEFC rombunun diaqonalları 
uyğun olaraq 2aBD =  və aBF =  (Şəkil 198). ( ) ( )ABCBCE ⊥  
və BCCD ⊥  (şərtə görə) olduğundan ( )BCECD ⊥ , beləliklə 

FCCD ⊥ , deməli DCF  düzbu-
caqlı üçbucaqdır və ondan 

22222 aaaDCFCFD =+=+= .  
BFD  üçbucağının sahəsini 

Heron düsturuna əsasən tapaq: 

( ) 2
2

22
2
1 aaaaap +=++= .   

( ) 7
422

22
2

22 aaaaaaBFDS =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += . 
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198. ( )ABCMA ⊥  və BCAC ⊥  olduğundan, üç per-
pendikulyar haqqında teoremə görə BCMC ⊥ , beləliklə BCM 
və ABC müstəviləri arasındakı ikiüzlü bucağın xətti bucağı ACM 
dir və şərtə görə 030=∠ACM  (Şəkil 199). Düzbucaqlı AMC 

üçbucağında hAMMC 2
30sin 0 == ; 3

300 h
tg
AMAC == . 

Düzbucaqlı ABC üçbucağında h
ctg

ACBC == 060
. 

( ) 22
2
1

2
1 hhhBCMCMBCS =⋅⋅=⋅= .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
199. Şərtə görə ( )ADCBD ⊥ , ADC  müstəvisində 

ACDK ⊥  çəkək, onda üç perpendikulyar haqqında teoremə görə 
(Şəkil 200) ACBK ⊥ . Tərifə görə ADB və ACB müstəviləri 
arasındakı bucaq BKD –dir, şərtə görə isə α=∠BKD . BDK 

üçbucağından ( )090=∠BDK , 
αα sinsin

dBDBK == . Düzbucaqlı 

ABK üçbucağından 

βαβ sinsinsin ⋅
==

dBKAB .

( ) =⋅
⋅

⋅=∠⋅= β
βα

sin
sinsin2

1sin
2
1

22

2dBACACABABCS  
βα sinsin2 2

2

⋅
d  
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200. ABC və a  müstəvisinin bir 
ortaq C nöqtəsi vardır və l  düz xətti 
üzrə kəsişirlər (Şəkil 201), ABl ||  (əks 
halda AB düz xətti a  müstəvisini 
kəsərdi). Şərtə görə aMN ⊥  və 

ABMC ⊥ , beləliklə lMC ⊥ . Üç 
perpendikulyar haqqında teoremə görə 

lNC ⊥ . ABC və a  müstəviləri 
arasındakı bucaq MCN-dir və şərtə görə α -ya bərabərdir. 

Düzbucaqlı MNC üçbucağından 
αα sinsin

hMNMC == . 

Düzbucaqlı CAM üçbucağından 
βαβ cossincos ⋅

==
hMCAC . 

MBC üçbucağında ( )090=∠CMB  β−=∠ 090BCM , 

( ) βαβ sinsin90cos 0
hMCBC =

−
= . ( ) =⋅= BCACABCS

2
1  ×

⋅
⋅

βα cossin2
1 h  

βαβα 2sinsinsinsin 2

2

⋅
=×

hh . 

201. Şərtə görə ( ) ( )ABCAMN ⊥ , ABBN ⊥ , odur ki, 
( )ABCBN ⊥ . ( )ABCBN ⊥  və ACBC ⊥  olduğundan, 

ACNC ⊥  və ANC də düzbucaqlı 
üçbucaqdır (Şəkil 202). Bərabəryanlı 
ABC üçbucağında ( )090=∠ACB  

2
aACBC == . Düzbucaqlı CNB 

üçbucağında ( )090=∠CBN  isə 

2
3

2

2
2 aaaCN =+= .  
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Onda ( ) 3
42

3
22

1 2aaaANCS =⋅⋅= . 

202. İki ABC və MBC müstəviləri arasındakı MKN bucağı, 
şərtə görə, 900-dir, deməli MKN düzbucaqlı üçbucaqdır (Şəkil 
203). MK parçası MBC üçbucağının 
hündürlüyüdür. aMBMK

2
360sin 0 == . 

Qurmaya görə aABNK == . MN isə 
AMD üçbucağının hündürlüyüdür (üç 
perpendikulyar haqqında teoremə görə 

NDMN⊥ ), 7
24

3 22 aaaMN =+= ; 

( ) 7
4

7
22

1 2aaaAMDS =⋅⋅= . 

203. B təpə nöqtəsindən ACD müstəvisinə çəkilmiş 
perpendikulyarı qurmaq üçün bu müstəviyə perpendikulyar və B 

nöqtəsindən keçən müstəvini quraq, 
onda axtarılan perpendikulyar da 
onun üzərində olacaqdır (Şəkil 204). 

ACBK ⊥  quraq. Onda üç perpen-
dikulyar haqqında teoremə görə 

ACDK ⊥ . Onda ( )DBKAC ⊥  alı-
rıq, buradan da müstəvilərin perpen-
dikulyarlıq əlamətinə görə belə çıxır 

ki, ( ) ( )BDKACD ⊥ . ACD  və ADK  müstəviləri isə üst-üstə 
düşür. DKBM ⊥  qurub ( )ACDBM ⊥  alırıq. Korbucaqlı 

ABC üçbucağının BK hündürlüyü 3
2
33260sin 0 =⋅== BCBK  

olur. DBK bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqdır, yəni BD=DK=3 
dm, beləliklə onun hipotenuza bitişik bucaqları 450-dir. Onda, 

2
1345sin 0 ⋅== BKBM . 
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204. 1) ABC və ABD müstəviləri arasındakı bucağı quraq: 
ABCM ⊥  və ABNM ⊥ , şərtə görə α=∠CMN . Düz xətt və 

müstəvinin perpendikulyarlıq əlamətinə görə ( )CMNAB ⊥ , 
Onda iki müstəvinin perpendikulyarlıq əlamətinə görə 
( ) CMNABD ⊥ . 

CMN  müstəvisində C nöqtəsindən  MN-ə çəkilmiş perpendi-
kulyarın uzunluğu (Şəkil 205) axtarılan məsafə olacaqdır. AMC 

üçbucağında
2
cAM= (M nöqtəsi AB-

in ortasıdır); 060=∠ACM  (CM –

 tənböləndir); 
32600

c
tg
AMCM == .  

 
Düzbucaqlı CNK üçbucağında ( )090=∠CKM  αα sin

32
sin cCMCK == . 

2) ABDM ⊥1  və ABMC ⊥11  ( )ABCC ∈1  quraq, onda 
( ) ABDMC ⊥11  (Şəkil 205); ( ) ( )ABDDMC ⊥111 . DMC 11  
müstəvisində D təpəsindən 11MC -ə şəkildə göstərildiyi kimi, 

perpendikulyar çəkək. 1DBMΔ -dən 
2
360sin 0

1 ⋅== cBDDM . 

11MDKΔ  -dən ( )0
11 90=∠ MDK  αα sin

2
3sin11 ⋅== cDMDK . 

3) CNM  və DMC 11  müstəviləri paraleldir (bu qurmadan 
görünür), onlar arasındakı məsafə 1MM  parçasının uzunluğu 

olacaqdır. 11 BMMBMM += ; 
2
cMB =  (M nöqtəsi AB-in 

ortasıdır), 
2

60cos 0
1

cBDBM ==  (düzbucaqlı 1DBM  üçbuca-

ğından). Onda, cccMM =+=
221 . 
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205. D nöqtəsindən ABC müstəvisinə çəkilmiş perpen-
dikulyarın oturacağını K ilə işarə edək (Şəkil 206). Şərtə görə 

ABOK || . ABKM ⊥  quraq, üç perpendikulyar haqqında 
teoremə görə ABDM ⊥  və ABD  
üçbucağının hündürlüyü DM -dir. 
Üçbucaqların müstəviləri arasındakı 
bucaq DMK  olacaqdır (tərifə görə). 
Düzbucaqlı MKO üçbucağından 

DM
MKDMK =∠cos  (1) ( )090=∠DKM . 

MDAΔ -dan 3
2

60sin 0 cDADM =⋅=  

(2). Aşkardır ki, CNNOMK
3
1

== , düzgün ABC üçbucağından 

2
360sin 0 ⋅== cBCCN . Onda 3

6
cMK =  (3). (1) də (2) və 

(3) nəzərə alıb 
3
1

3
2

6
3cos =⋅=∠

c
cDMK   tapırıq.  

206. Fərz edək ki, O – hər iki sferanın mərkəzidir. AMB 
müstəvisinə OH perpendikulyarını çəkək (Şəkil 207). 
OM=OA=OB olduğundan HM=HA=HB. Odur ki, H nöqtəsi 
AMB üçbucağının xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. E 
nöqtəsi, ABCD oturacağının xaricinə 
çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. O 
nöqtəsi daxilə çəkilmiş sferanın mər-
kəzi olduğundan, onun radiusu OE 
və ya OH-dır, deməli OE=OH. Düz-
bucaqlı OEB və OHB üçbucaqlarının 
bərabərliyindən alırıq ki, EB=BH. 
Analoji olaraq, EA=AH. Üç tərəfinə 
görə ABE və ABH üçbucaqları 
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bərabərdir. ABE düzbucaqlı üçbucaqdır, odur ki, AEB bucağına 
bərabər olan AHB bucağı düz bucaqdır. Deməli, daxilə çəkilmiş, 
AB qövsünə söykənən BMA bucağı 450-yə bərabərdir. 

Qeyd edək ki, məsələ sferaları qurmadan, hətta onların 
mərkəzlərini dəqiq müəyyənləşdirmədən həll edildi. Lakin, həldə 
sferaların mərkəzlərinin yerləşdiyi parçanın məlum olması 
mühüm oldu, bu parça piramidanın ME hündürlüyüdür. 

Sfera ilə çoxüzlülərin kombinasiyasına aid bəzi məsələlərin 
həllində sferanın böyük çevrə üzrə kəsiyinə baxmaq münasibdir, 
çünki mərkəz belə müstəvilərdə yerləşir.  

207. Məsələnin şərtinin fəzada təsvir edilməsi, birincisi xeyli 
mürəkkəbdir, ikincisi isə, belə təsvir məsələni həll etməyə kifayət 
qədər məlumat vermir. Lakin, qeyd edək ki, kubun daxilinə 
çəkilmiş sferanın mərkəzi onun diaqonallarının kəsişmə nöq-
təsidir. Fərz edək ki, ikinci sfera C təpəsindən çıxan üzlərə 
toxunur. Bu ikinci sferanın mərkəzi həmin üç üzdən eyni 
məsafədə olan nöqtədir. Üç müstəvidən eyni məsafədə olan 

nöqtələr çoxluğu kubun diaqona-
lından ibarət CA1  düz xəttidir.  
Deməli, axtarılan sferanın mər-
kəzi diaqonal üzərində yerləşir. 
Beləliklə, məsələnin sonrakı həlli 
üçün kubun diaqonal kəsiyini - 

CCAA 11  düzbucaqlısını qurmaq 
lazımdır (Şəkil 208). OK və O1K1 uyğun olaraq böyük və kiçik 

sferaların radiuslarıdır: 
2
aOK = , 

2
3aOC = . xKO =11  işarə 

edək, onda 
21
axOO +=  və ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−=

22
3

1
axaCO . 

COKKOC 11~ ΔΔ -dən alınır ki, 
CO

OC
OK

KO

111
=  və ya 

( )32
223

3
2

−=⇒
−−

=
ax

xaa
a

x
a . 
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208. Baxılan halda kubu və sferanı təsvir etməyə ehtiyac 
yoxdur. Hələlik, heç bir şəkil çəkmədən, qeyd edək ki, sferanın 
mərkəzi, N nöqtəsində kəsişən üç 
müstəvidən eyni məsafədə yer-
ləşən, O nöqtəsidir. Bu nöqtə MN 
diaqonalı üzərindədir. Deməli, 

11NNMM  diaqonal kəsiyini çək-
mək münasibdir, burada 1MM  və 

1NN  parçaları kubun −a  ya 
bərabər tilləridir, MN  və 11NM  
parçaları isə kubun oturacaqlarının 2a -yə bərabər diaq-
onallarıdır. 11NNMM  diaqonal müstəvisi sferanı, 1MM  tilinə və 

NM1  diaqonalına toxunan, lakin, məsələdə haqqında danışılan 
sfera verilmiş kubun daxilinə çəkilmədiyindən, tamamı ilə 

11NNMM  düzbucaqlısında yerləşməyən, böyük dairə çevrəsi 
üzrə kəsir (Şəkil 209). Sferanın radiusunu x ilə işarə edək. 

MNM1  və LON  üçbucaqlarının oxşarlığından 
2

2
a

xa
a
x −
=  və 

buradan ( )ax 22 −=  alırıq. 
209. Məsələnin şərti ilə əlaqədar kürənin təsvir edilməsi o, 

qədər də asan olmadığından, kəsik piramidanı təsvir etməklə 
kifayətlənmək olar.  (Şəkil 210, a). Sonra, 1AA  tilindən və 
oturacaqların mərkəzindən keçən DDAA 11  müstəvisinə baxaq. 
(Şəkil 210, b).  
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DDAA 11  müstəvisinin hər bir nöqtəsi kəsik piramidanın yan 
tillərindən eyni məsafədə olduğundan, sferanın mərkəzi onun 
üzərində yerləşir. Fərz edək ki, xAB = , onda xBA 211 = , 

2
3xAD= , 311 xDA = . Bir nöqtədən çevrəyə çəkilmiş toxuna-

nın xassəsindən istifadə etməklə +⋅=+=
2

3
3
2

111
xOAAOAA

33
3
2 xx =  yazmaq olar. Şəkil 210, b-dən görünür ki, 

2
1

2
1

2
1 OOLAAA += ; 

3
3

3
33

3
2

111
xxxAOOALA =−=−= . 

Beləliklə, ( )2
2

2
1 2

3
3 rxAA +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  və ya ( ) ( )2

2
2

2
3
33 rxx +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  . 

Sonuncu tənlikdən 
2
3rx =  alırıq. Beləliklə, kəsik piramidanın 

yuxarı və aşağı oturacaqlarının tərəfləri uyğun olaraq 
2
3r  və 

6r  -dir.  
Yuxarıdakı 207-209 məsələlərində sferanın mərkəzinin 

çoxüzlünün hər hansı kəsiyində yerləşdiyini müəyyən etmək 
mümkün oldu. Lakin müəyyən qədər çətin bəzi məsələlərdə 
sferanın mərkəzinin vəziyyətini hətta kəsiklərin köməyi ilə də 
göstərmək mümkün olmur. Lakin belə məsələlər tamamı ilə 
müəyyən də ola bilər, başqa sözlə onlarda uyğun hesablamalar 
aparmaq olar. Belələlərinə nümunə göstərək (məsələ 210-212).  
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210. 211,a şəklində yalnız kəsik piramidanı təsvir edirik. Fərz 
edək ki, xAB = , yBA =11 , daxilə çəkilmiş kürə 1KK  apofeminə 
və 1, OO  nöqtələrində oturacaqlara toxunur. 11AAKK  kəsiyini 

təsvir edək (Şəkil 211, b) və 
323

1
2

3 xxOK =⋅= , 

3211
yKO = , 

321
yxKK +

=  tapaq. Sonra bərabəryanlı 11BBCC  

trapesiyasına baxaq, burada 1KK  - hündürlükdür (Şəkil 211, c). 

Pifaqor teoreminə görə HBB1  üçbucağından 
22

2

322 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
yxxyl  

tənliyini alırıq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İndi tillərə toxunan sferaya baxaq. Bu sferanı 11AABB  müs-

təvisi ilə kəsək. (şəkil 211, d). Xaricə çəkilmiş dördbucaqlının 
tərəflərinin xassəsindən istifadə edərək lyx 2=+  tənliyini  

yazırıq. Beləliklə, 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

lyx

yxxyl

2
322

22
2

 və ya ( )
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=

=−−

xly

llxl

2
3

2
22
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tənliklər sistemini və buradan 0
3

2
2

2 =+−
lxlx , ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

3
21lx , 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

3
21ly  alırıq. 

211. M, N, B, A nöqtələri şəkildə təsvir etmədiyimiz sfera 
üzərindədir (Şəkil 212, a). Yalnız qeyd edək ki, ABMN müstəvisi 

sferanı trapesiyanın xaricinə çəkilmiş çevrə üzrə kəsir. Analoji 
olaraq BCPN müstəvisi də sferanı trapesiyanın xaricinə çəkilmiş 
çevrə üzrə kəsir. Bu trapesiyalar bərabəryanlıdır, odur ki, 
AM=BN=CP, buradan isə AS=BC=CS. SABC piramidasında 
bütün yan tillər bərabərdir, odur ki, onun hündürlüyü ABC 
oturacağının xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzindən keçir. 

ASO, BSO, CSO iti bucağının 600 olan bərabər düzbucaqlı 
üçbucaqlardır. Buradan alınır ki, 

22
300 ABASOBOCAOCSOBSOASO ====⇒=∠=∠=∠ . 

ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu 

COBOABAO ===
2

-dur. Beləliklə, isbat edildi ki, 

AO+OB=AB. Deməli, O nöqtəsi AB tərəfi üzərindədir. ABC 
üçbucağında OC medianı AB-in yarısına bərabərdir. Deməli, 
ABC düzbucaqlı üçbucaqdır. Lakin, 
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090=∠=∠=∠ ACBANBAMB  olduğundan (Şəkil 212, b), AB – 
sferanın diametridir, burada O sferanın mərkəzidir. SOC 
düzbucaqlı üçbucaqdır, OP=1 və bu üçbucağın medianıdır. 

Deməli, SC=AB=2, 3
2
3260sin 0 =⋅== SBSO . 

212. Şərtdə deyilən müstəvini quraq. Bunun üçün SBC 
müstəvisinə perpendikulyar 1AK  parçasını ( 1K - nöqtəsi SBC 
üzünün mərkəzidir) və BC-yə paralel 11CB  parçasını çəkək (Şəkil 
213, a). 11CAB  müstəvisi BC-yə paralel və SBC müstəvisinə 

perpendikuylardır. ϕ=∠AKS  işarə edək və 
SK
HK

=ϕcos , burada 

2
3aSK = , 

6
3aHK = , 

3
1cos =ϕ ; 

222
ϕπϕπ

−=
−

=∠SAK , 

ϕπ
−=∠

21AKK , 
22221
ϕϕπϕπ

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=∠SAK  tapaq. AO 

parçası 1SAK  bucağının tənbölənidirsə (Şəkil 213, b), onda 

4
ϕ

=∠SAO , 
2

1
cos1

sin
2

=
+

=
ϕ

ϕϕtg , 

4
1

4
2

2 2 ϕ

ϕ
ϕ

tg

tg
tg

−
= ; 
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23
4

4
1

4
2

2
1

2
−=⇒

−
=

ϕ
ϕ

ϕ

tg
tg

tg
.  Fərz edək ki, 000 ,, CBA  

sferanın tillərə toxunma nöqələridir (Şəkil 213, c). Onda 
000 CBSA  düzgün tetraedrdir, çünki 00BSA  600-li bucağı olan 

bərabəryanlı üçbucaqdır. SO tərəfi tillərlə bərabər üçbucaqlar 
əmələ gətirir, beləliklə 0H  nöqtəsi 000 CBA  oturacağının 

mərkəzidir və ϕ=∠ 00 ASK , 
22200
ϕπϕπ

−=
−

=∠ KSA , 

22220
ϕϕππα =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−==∠ SOA .  

213, c şəklində OSA0  üçbucağından αtgSAr ⋅= 0  tapırıq. 

OAA0Δ -dan: ( )
44 00
ϕϕ tgSAatgAAr −=⋅= . Onda 

( )
400
ϕα tgSAatgSA −=⋅  və 

4

4
0 ϕα

ϕ

tgtg

atg
SA

+
= ; αϕ tgtg =

4
, 

2
2

=αtg . Kürənin axtarılan radiusu r -dirsə onda 

=
−+

⋅
=

23
2
2

2
2

4
ϕatg

r  
( )

32223
2
2

2
223

+
=

−+

−
=

aa
. 

213. PABC piramidasının xaricinə çəkilmiş kürənin APB və 
ACB müstəviləri ilə kəsiyi mərkəzləri N və L nöqtələrində olan 

eyni radiuslu (Şəkil 214, a) 
3
7

sin2sin2
=

∠
=

∠
=

ACB
AB

APB
ABr  

(Sinuslar teoreminə görə) dairələrdir, çünki kosinuslar teoreminə 
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görə 7
2
121221 22 =⋅⋅⋅++=AB . 

Xaricə çəkilmiş sferanın 
O mərkəzi, AB tilinin M 
orta nöqtəsindən, ona per-
pendikulyar keçirilmiş 
müstəvidə, NML buca-
ğının tənböləni üzərində 
yerləşir (Şəkil 214, b, 
burada) iki bərabər vətər – 

bu yuxarıda göstərilən iki bərabər dairənin kəsişməsindədir). AB 
tilindəki ϕ  ikiüzlü bucağı – itidir və 

( )
7
3

7
120sin212 0

=
⋅⋅

==
AB
PABSPK  olduğundan ==∠=

PK
PHPKHsinsinϕ

=⋅
3
7

21
5

3
5 . Odur ki,

3
2sin1coscos 2 −=−−==∠ ααNML , 

5
2cos1
2cos1

=
+
−

=
α
ααtg ,  

32
35

32
7

=⋅=⇒=∠⋅= αtgMNNOANMctgAMMN , axtarılan 

radius isə 
2
21

34
35

3
7

=
⋅

+=R . 

214. E nöqtəsindən PABCD piramidasının ixtiyari yan üzünə 
qədər məsafə, O nöqtəsindən bu üzlərə 

qədər r məsafəsindən 
7
9

7
27
=

+
=

PO
PE  

dəfə çoxdur (PEL və POK üçbucaq-
larının oxşarlığından, şəkil 215). Odur 
ki, ( ) ( ) ( ) ( ) =PCDSPADSPABSPBCS :::  

( ) ( ) ( ) ( ) == EPCDVEPADVEPABVEPBCV :::  
( ) ( ) ( ) ( )ECDSEADSEABSEBCS :::= .  
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(Sonuncu bərabərlik P təpəsindən endirilmiş ortaq h hündürlüklü 
piramidaların həcmlərinin müqayisəsindən alınır). Burada 

( ) ( ) ( )
( ) 20

2
5888 =⋅=⋅=⋅=⋅=

BC
AD

CE
AE

EBCS
EABSPBCSPABS ,   

( ) ( ) 50
2
520 =⋅=⋅=

BC
ADPABSPADS , 

( ) ( ) 20=⋅=
BC
ADPBCSPCDS .  Onda 

( ) 982050208 =+++=yanS . Sonra, analoji mühakimə ilə 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⇒=⇒==== 7:9:2:9:::: yanStamSOEPErhOABCDVPABCDVotrStamS

 ( ) 126
7
998 =⋅=⇒ tamS . 

215. Piramidanın iki qarşı üzlərinin 
DM və DN apofemlərindən keçən 
müstəvi ilə kəsiyinə baxaq. (Şəkil 216). 
Piramidanın bütün tilləri a -ya bərabər 
olduğundan, oturacağındakı kvadratın 
diaqonalı 2a -dir. Pifaqor teoreminə 

görə piramidanın 
2

2aOD =  hündürlü-

yünü tapırıq. Kubun tilinin uzunluğu x  
olsun. Onda onun oturacağının diaqonalı 2x  olar. 2xPK = , 

2
2xPL = . Aşkardır ki, aMN = , 

2
aMO = , xLO = . Oxşar 

OMD və LPD üçbucaqlarına baxaq və 
PL
MO

DL
DO

=  tənasübünü 

yazaq. Onda 
22

2

2
22

2
x

a

xa
a

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

 yazarıq, buradan 
4

2ax =  və 

32
23aV = ; 2

4
3 aS = . 
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216. Prizmanın diaqonallarının kəsişmə nöqtəsini O ilə işarə 
edək. Bu 1111 DCBABCDA  prizmasının (Şəkil 217) xaricinə 
çəkilmiş radiusu smOBDOOACOOCAO 511 ======  olan 
kürənin mərkəzidir. Onda 

)(
3

560
3
4 33 smrVK

ππ == . smAC 101 = , 

)(664100 smAC =−= , smCD 23=  ol
duğundan 

3
1

2 144 smCCCDVpr =⋅= . Onda 

108
125π

=
pr

K
V
V . Prizmanın tərifinə 

görə ( )ABCDBB ⊥1 , yəni BDBB ⊥1 . Deməli 1BB -in uzunluğu 
axtarılan birinci 1d  məsafəsidir. Şərtə görə smd 81 = . 1B  və 1O  
nöqtələrini birləşdirək. Onda OB1 , mayilinin aşağı oturacaq 
müstəvisi üzərindəki proyeksiyası 1BO -dir. ACBO ⊥1  oldu-
ğundan, üç perpendikulyar haqqında teoremə görə ACOB ⊥11  
və 11OB  parçasının uzunluğu axtarılan ikinci 2d  məsafəsidir. Bu 

məsafə isə 739642
1

2
12 =+=+= BOBBd  (sm)-dir. 

217. Şərtə görə β=∠ 1ACA , 
ϕ=∠=∠ BADBCD  (Şəkil 218). 

( ) ϕsin2aotrS =  və 
2

cosϕaOAOC == , 

2
cos2 ϕaAC= , βϕβ tgatgACAA ⋅=⋅=

2
cos21 .  

( ) =⋅= 1AAotrSV  βϕϕ tga ⋅⋅=
2

cossin2 3 .  

 
 
 
 



 199 

218. Üçbucaqlı MABC piramidasına baxmaq lazımdır (Şəkil 
219). Bu piramidanın MO hündürlüyünü tapmaq tələb olunur. M 
nöqtəsindən üçbucağın tərəflərinə qədər məsafələr bərabər 
olduğundan, O nöqtəsi ABC üçbucağının daxilinə çəkilmiş 
çevrənin mərkəzidir. Bu nəticə MDO, MEO, MFO üçbucaqla-
rının bərabərliyindən alınır. Bu üçbucaqların hamısı düz bucaqlı-
dır, MObunlarda ortaq tərəfdir və MD=ME=MF. Ona görə də 

həmin üçbucaqlar bərabərdir. Daxilə 

çəkilmiş çevrənin radiusu 
p
Sr =  

düsturundan tapılır, burada S ilə ABC 
üçbucağının sahəsi, p ilə isə onun 
perimetrinin yarısı işarə edilmişdir. 
Şərtdə görə p=18, S=60 alırıq, onda 

3
10

=r .Düzbucaqlı MDO üçbucağından 

Pifaqor teoreminə görə )(8
3

10
3
26 22

22 smODMDMO =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−= . 

219. Silindrin oturacağının diametri 2R dirsə, onda onun 
hündürlüyü də 2R-ə bərabərdir. Məsələnin şərtinə görə 

( )
π
252 2 =R  və ya 

π⋅
=

4
252R . ( ) += 22 RtamS π  

( ) 5,37
4
256622 2 =⋅==⋅⋅+
π

πππ RRR . 

220. Konus və onun daxilinə çəkilmiş 
sfera kombinasiyasının ox kəsiyinə bax-
maqla (Şəkil 220), belə nəticə çıxarmaq 
olar ki, axtarılan çevrənin radiusu sfera ilə 
konusun doğuranının D toxunma nöq-
təsindən konusun oxuna qədər olan DK 
məsafəsinə bərabərdir. Məsələnin şərtinə 
görə AB=12, BC=3, onda AD=12-3=9. 
ADK və ABC üçbucaqlarının oxşar-
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lığından 
4
9

=DK  alırıq. Onda axtarılan çevrənin uzunluğu π5,4  

olar.  
221. A nöqtəsindən konusun doğuranına qədər ən böyük 

məsafəni xarakterizə edən AK perpen-
dikulyarı (Şəkil 221) ABM müstəvisi 
üzərində yerləşir (AB- oturacağın 
diametridir). Düzbucaqlı AKB və MOB 
üçbucaqlarına baxaq. Onlar ϕ  iti 
bucağına görə oxşardırlar. AKBΔ -dən 

oturacağın radiusunu 
ϕcos2

1
=R , 

MOBΔ -dən isə doğuranın uzunluğunu 

ϕϕϕ 2sin
1

cossin2
1

=
⋅

=MB  ifadə edək. Onda baxılan konusun 

yan səthinin sahəsi ( )
ϕϕ

π
ϕϕ

π
cos2sin22sin

1
cos2
1

=⋅⋅=yanS  

olar. 
222. Düzbucaqlı ( )090=∠OMCOMC  

üçbucağından 
αsin

1
=OC , düzbucaqlı 

SOC üçbucağından isə 
α

α
cos

1
=⋅= tgOCSO  

(Şəkil 222). SOK üçbucağında 
( )βα +−=∠ 090KSO , axtarılan məsafə 

isə 

( )[ ] ( )
α
βαβα

cos
cos90sin 0 +

=+−= SOON .  

 
 
 
 



 201 

223. BC doğuranını çəkək (Şəkil 223). BCOO ||1  
olduğundan, ( )ABCOO ||1 . ACOK ⊥  quraq. 1OOOK ⊥  və 

BCOO ||1  olduğundan, BCOK ⊥ . Beləliklə, OK düz xətti ABC 
müstəvisinin iki kəsişən AC və BC düz xətlərinə 

perpendikulyardır. Onda ( )ABCOK ⊥ , 
ona görə də AB və OO1 düz xətləri 
arasındakı məsafə OK-ya bərabərdir, yəni 
OK=8 dm. AKOΔ -dan )(6810 22 mdAK =−= , 
odur ki, dmAC 12= . ABCΔ -dən 

)(51213 22 dmBC =−= . Beləliklə, h=5 dm. 
224. 1AACA ⊥ , 1AABA ⊥  olduğundan 

(Şəkil 224) ϕ=∠CAB  1AA  tilindəki 
ikiüzlü bucağın xətti bu-

cağıdır və 090=∠ACB  (diametrə söykənən 
daxilə çəkilmiş bucaq olduğundan). ABCΔ -dən 

ϕcosABAC = . Alınmış 11AACC  və 11AABB  
kəsikiləri düzbucaqlı olduğundan 
( )
( ) ϕcos

1

1

11

11 ==
⋅
⋅

=
AB
AC

AAAB
AAAC

AABBS
AACCS . 

225. Silindrin ox kəsiyi ABCD 
dördbucaqlısı olsun (Şəkil 225). Silindrin oturacağının radiusunu 
r, hündürlüyünü h ilə işarə edək. ABDΔ -
dən hrctgADctgAB === ϕϕ 2 .  

( ) ϕπϕππ ctgrctgrrhryanS 24222 =⋅⋅== . 

Məsələnin şərtinə görə Sr =2π , beləliklə, 
( ) ϕctgSyanS ⋅= 4 . 

 
226. APO düzbucaqlı üçbucağında (Şəkil 226) PO 

hündürlüyü 300-lik bucaq qarşısındadır, odur ki, AP=2h. APB 
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bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqdır, odur ki, 

( ) 2222
2
1

2
1

2
1 hhhBPAPBPAPAPBS =⋅⋅=⋅=⋅= .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

227. Konusun oturacağındakı AB vətəri 600-lik qövs 
gərdiyindən, o oturacağın radiusuna bərabərdir, AB=OB=OA. 

ABOC ⊥  çəkək və C, M nöqtələrini birləşdirək (Şəkil 227). 
Onda CMAB ⊥  (üç perpendikulyar haqqında teoremə görə) və 
AB tilindəki ikiüzlü bucağın xətti bucağı MCO∠ -dur. Şərtə görə 

045=∠MCO . MCOΔ -da 10== MOCO , 210=MC . 

BOCΔ -dən    
3

320
30cos 0 ==

OCBO . 

( ) )(
3

6100210
3

320
2
1

2
1 2smMCABMABS =⋅⋅=⋅= .  

228. Bərabəryanlı ABC üçbucağının 
oturacağı ətrafında fırlanmasından alınan 
cism (Şəkil 228) ortaq oturacaqlı iki 
konusdan ibarətdir. Konusların oturaca-
ğının diametri 1BB  parçasıdır. Axtarılan S 
sahəsi konusun yan səthinin iki mislinə 
bərabərdir: ( ) ABOByanSS ⋅⋅== π22 . 

AOBΔ -dən mAB =  və ϕsinmOB = , 

Onda ϕπ sin2 2mS = . 
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229. Verilmiş kəsik konusun ox kəsiyi bərabəryanlı ABCD 
trapesiyasıdır (Şəkil 229). BC və AD 
parçalarının ortalarını M və E ilə işarə 
edək. Bu nöqtələr kəsik konusun otura-
caqlarının mərkəzləridir və rBM = , 

RAE = . ADBK ⊥  çəkək, onda 
rBMKE == , rRAK −= . ABKΔ -dan 

rRAKBK −==  (çünki düzbucaqlı 
üçbucağın iti bucaqları 450-yə 

bərabərdir).  

( ) ( ) =⋅
+

== BKADBCABCDSkesikS
2

( ) 22
2

22 rRrRRr
−=−

+ . 

230. Rombun tərəfi xAB =  olsun (Şəkil 230). Onda 
222 20154 +=x , 6254 2 =x , )(5,12 smx = . Rombun sahəsini 

hesablamaq üçün iki düsturdan istifadə etməklə, onun hündür-

lüyünü tapırıq: BDACMNBC ⋅=⋅
2
1 , 1520

2
15,12 ⋅⋅=⋅MN , 

12=MN , onda )(6 smMK = . Kürənin mərkəzindən kəsən 
müstəviyə qaldırılmış perpendikulyar, kəsiyin mərkəzindən, 
başqa sözlə rombun diaqonallarının kəsişmə nöqtəsindən keçir. 

OKMΔ -dən )(864610 2222 smMKOMOK ==−=−= . 

231. 222 8610 +=  olduğundan 090=∠ABC  (Şəkil 231). 
( )ABCOK ⊥ , K-sferanın müstəvi ilə kəsiyinin mərkəzidir, 

AK=KC=5, OKCΔ -dən 1222 =−= KCOCOK . 
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232. Fərz edək ki, ABCD verilmiş piramida, O daxilinə 
çəkilmiş sferanın mərkəzi, AK-hündürlük, К – daxilə çəkilmiş 
sferanın BCD üzünə toxunma nöqtəsi, M-sferanın ACD üzünə 
toxunma nöqtəsidir (Şəkil 232,a). M nöqtəsi AE apofemi 
üzərindədir, AEOM ⊥ . Daxilə çəkilmiş sferanın radiusunu r ilə 

işarə edək. Onda OK=OM=r. 
6

3
2

3
3
1

3
1 aaBEKE =⋅== ; 

AEC-dən =−= 22 CEACAE  
2
15

4
4

2
2 aaa =−= .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKEΔ -dən 33
3

22 aKEAEAK =−= . AEKAOM ΔΔ ~  -dan 

alınır ki, 
AE
EK

AE
OM

=  və ya 

2
15

6
3

3
33 a

a

ra
r

=
−

, buradan 

( )
334

153 ar −
= . İndi xaricə çəkilmiş sferanın radiusunu tapaq. Bu 

sferanın radiusunu R, mərkəzini N ilə işarə edək (Şəkil 232, b). 

Onda, RNDNA == ; 
3

3
2

3
3
2

3
2 aaBEKBKD =⋅=== . 
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NKDΔ -dən 
3

2
222 aRKDNDNK −=−= ;  AKDΔ -dən 

222 ADKDAK =+ , 2
2

2
2

2 4
33

aaaRR =+⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−+ . Bu tənliyi 

həll edib 
11

332aR =  alırıq.  

 
233. Həllin 3 üsulunu göstəririk. 
I. Axtarılan məsafə A nöqtəsindən PCD müstəvisinə 

endirilmiş perpendikulyarın uzunluğuna bərabərdir (Şəkil 233, a). 
Bu perpendikulyarı, ona bərabər olan başqa münasib parça ilə 
əvəz edək. AB düz xətti PCD müstəvisinə paralel olduğundan, bu 
düz xətdən PCD müstəvisinə qədər olan məsafə A nöqtəsindən 
həmin müstəviyə qədər məsafəyə bərabərdir. Bunu, 

( ) ( )PCDABPCDA ,, ρρ =  kimiişarə edək. İndi AB tilinin orta 
nöqtəsini M ilə göstərək və qeyd edək ki, ( ) ( )PCDMPCDA ,, ρρ = . 
M nöqtəsindən PCD üzünə MK perpendikulyarını qurmaq üçün, 
piramidanın PMN ox kəsiyini göstərib, CDMN ⊥  çəkək, onda 

CDPN ⊥  olar. Aşkardır ki, ( )PMNCD ⊥ . PCD üzü CD 
parçasından keçir, odur ki, ( ) ( )PMNPCD ⊥ . Bu halda M 
nöqtəsindən PCD üzünə çəkilmiş perpendikulyar PMN müstəvisi 
üzərindədir və PMN, PCD müstəvilərinin kəsişmə xəttinə 
perpendikulyardır. Qeyd edək ki, 233,a şəklində PMN üçbucağı, 
onun müstəvisi təsvir müstəvisinə paralel olduğundan, təhrif 
olunmadan təsvir edilmişdir. Odur ki, MKN bucağı da təhrif 
edilmir: 090=∠MKN . ( ) MKPCDM =,ρ -nı hesablayaq. 

PHNΔ -dən 
2
5

2
34

2
22 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=+= HNPHPN ; 

( ) =⋅= PHMNPMNS
2
1 4,2

5
232

2
1

=
⋅⋅

=
⋅

=⇒⋅
PN

PHMNMKMKPN  
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II. A nöqtəsindən PCD müstəvisinə qədər məsafə APCD 
piramidasının A təpəsindən PCD üzünə çəkilmiş hündürlüyünün 
uzunluğuna bərabərdir. Əvvəlcə, PABCD piramidasının həcmini 

hesablayaq: ( ) ( ) 6
3
1

=⋅= PHABCDSPABCDV . Bu piramida, 

oturacaqları ACD, ABC və təpəsi P nöqtəsində olan iki bərabər 

piramidadan ibarətdir. Deməli, ( ) ( ) 3
2
1

== ABCDVAPCDV , 

lakin ( ) ( ) ( ) 3,
3
1

=⋅= PCDAPCDSAPCDV ρ  (1). Yuxarıda 

hesabladıq ki, 
2
5

=PN , onda ( )
4

153
2
5

2
1

2
1

=⋅⋅=⋅= CDPNPCDS . 

Beləliklə, ( )PCDS  üçün tapılan qiyməti (1)-də yrinə yazıb 

( )PCDA,ρ -yə nəzərən ( ) 3,
4

15
3
1

=⋅⋅ PCDAρ  tənlyiini alırıq və 

buradan ( ) 4,2
5

12, ==PCDAρ . 

III. Koordinatlar metodunu tətbiq edək. Düzbucaqlı koordinat 
sisteminin başlanğıcını ABCD kvadratının H mərkəzində 
götürək, absis oxunu HA şüası üzrə yönəldək. Onda ordinat oxu 
HD, üçüncü ox isə HP şüaları üzrə yönələr (Şəkil 233, b). Bu 
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koordinat sistemində, 23=AC , 2=HP  və 
2

23
=HD  

olduğunu nəzərə almaqla, A, C, D, P nöqtələrinin koordinatlarını 

tapaq: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 0;0;2

2
3A , ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− 0;0;2

2
3C , ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 0;2

2
3;0D , ( )2;0;0P . 

Müstəvinin, 1=++
c
z

b
y

a
x  parçalarla, tənliyindən istifadə etmək-

lə PCD müstəvisinin tənliyini yazaq. 

−++−⇒=++
−

zyxzyx 2
4
31

22
2
32

2
3

 

026234402
2
3

=+−−⇒=− zyx . ( )000 ;; zyxA  nöqtəsin-

dən PCD müstəvisinə qədər məsafəni 
222
000

CBA

CzByAx

++

++
=ρ  

düsturundan istifadə etməklə tapırıq, burada 0=+++ DCzByAx  

müstəvinin ümumi tənliyidir. Baxılan halda, 
2

23
0 =x ; 

000 == zy ; 4=A , 4=B , 23−=C , 26=D . Onda 

( ) 4,2
25
212

181616

26002
2
34

, ==
++

+++⋅
=PCDAρ . 

234. Bilmək lazımdır ki, piramida düzgündür, silindrin 
oturacağı isə piramidanın oturacağının daxilinə çəkilmiş dairə 
deyildir, lakin silindr piramidanın yan üzlərinin hündürlüyünə 
(apofeminə) toxunur. Bunu əsaslandıraq. Fərz edək ki, silindr 
SAB yan üzünə K nöqtəsində toxunur (Şəkil 234, a).  
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Silindrin yuxarı oturacağı, mərkəzi O, nöqtəsində olan tərəfi 
11BA -ə bərabər, kvadratın daxilinə çəkilmiş dairədir. 

111 BAKO ⊥ , MKSO ⊥1  çəkək. Onda, ( )KSOBA 111 ⊥ . İndi SL 
apofemini çəkək. ( ) 111 BAKSO ⊥  və 11|| BAAB  olduğundan, 

KSO1  və SOL  müstəviləri paraleldir. Bu müstəvilərin ortaq S 
nöqtəsi olduğundan isə onlar üst-üstə düşürlər, odur ki, K nöqtəsi 
SL apofemi üzərindədir (Şəkil 234, a). Beləliklə, silindrin ox 
kəsiyi, bərabəryanlı SNL üçbucağının daxilinə çəkilmiş MKQP 
kvadratıdır, burada SN, SL – piramidanın apofemləridir (Şəkil 

234, b). Asanlıqla hesablamaq olar ki, 
2

3aSLSN == , 

2
2aSO = .  Silindrin oturacağının axtarılan PQ diametrini x ilə 

işarə edək və qeyd edək ki, şərtə görə 1OOPQx == . SMK və 
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SNL üçbucaqlarının oxşarlığından 
1SO

SO
MK
ML

=  və ya 

xa

a

x
a

−
=

2
2
2

2

 alınır. Buradan ( )12 −= ax . 

235. Fərz edək ki, SA və SB doğuranları qarşılıqlı 
perpendikulyardır (Şəkil 235, a). Qeyd edək ki, konusun 
hündürlüyü böyüdükcə, onun ox kəsiyi təpəsindəki müstəvi 
bucağı kiçilir, hər hansı 
qarşılıqlı perpendikul-
yar doğuranı olan konus 
isə kifayət qədər alçaq 
görünür. Verilmiş konu-
sun yan səthinin AAB ′  
açılışına baxaq (Şəkil 
235, b). O, qövsünün 
uzunluğu oturacaq çev-
rəsinin uzunluğuna bə-
rabər olan, dairə sekto-
rudur. Onu da qeyd edək ki, həmin açılış, konusun hündürlüyü 
kiçildikcə onun yan səthinin sahəsi radiusu doğuranın uzunluğuna 
bərabər olan dairənin sahəsinə yaxınlaşdığından, sektordan 
ibarətdir. Məsələnin şərtinə görə SAnB  və mBAS ′  sektorlarının 
sahələri nisbəti 1:2 –yə bərabərdir, odur ki, 

2:1: =′∪∪ mBAAnB  (1) yaza bilirik. (1) şərti ödənildiyindən 
AnB qövsünün dərəcə ölçüsü 1200-yə bərabərdir, AB vətəri isə 
çevrə daxilinə çəkilmiş düzgün üçbucağın oturacağıdır. Konusun 
oturacağının radiusu xAO =  olarsa, onda 3xAB = . ASB 
bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqdır (lakin bu konusun ox kəsiyi 
deyil). Pifaqor teoremindən bir neçə dəfə istifadə etməklə 

222 ABSBAS =+ , 22 32 xAS = , 
2

3 2
2 xAS = ; 
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222 ASSOAO =+ , 
2

3 2
22 xhx =+ , 22 2hx =  yaza bilərik. 

Onda 32
3
2

3
1 hhxV ππ =⋅= . Belə məsələlərin həlli ilə əlaqədar 

konusun təsviri alqoritmini düzgün yerinə yetirməyə adət etmək 
lazımdır. Əvvəlcə konusun oturacağının təsviri olan ellips, onun 
O mərkəzindən SO hündürlüyü, S nöqtəsindən ellipsə SA, SC 
toxunanları çəkilir. Belə bir fakta xüsusi diqqət olunur ki, AC – 
konusun oturacağının diametri, ASC üsbucağı isə ox kəsiyi 
deyildir.  

236. Kürənin diametri - 1MO , MC - isə onun böyük 
dairəsinin vətəri olsun (Şəkil 236). CMOMCO 12 ~Δ -dən 

21
2 MOMOMC ⋅= . Şərtə görə HMO=1 . 

xMC =  işarə edək. Onda 
H
xMO

2

2 = . 

2MCO  və 1MAO  üçbucaqlarının oxşar-

lığından 
12 MO

MA
MO
MC

=  və ya 
3

2HAM =  

olduğundan, 
3

22

⋅
=

H
H

H
x , Onda 

2
3Hx = . Şərtə görə, konus bərabərtərəflidir, odur ki, 

0
1 60=∠MAO , buna görə də 0

2 60=∠MCO . Onda, 

4
3

2
1

2
330sin 0

2
HHMCCO =⋅=⋅= . Radiusu 2CO  olan 

çevrənin uzunluğu 
2

3Hπ  olar. 

Bu məsələdə baxılan halda kürə və konus səthlərinin kəsişmə 
xəttinin çevrə olduğunu gördük. 236-cı şəkil təkcə bu məsələnin 
deyil, sonrakı məsələnin də həllinə kömək edir. 
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237. 2MCO  və 1MAO  üçbucaqlarının oxşarlığından (Şəkil 

236). 
1

2

1

2
AO
CO

MO
MO

MA
MC

==  alınır. Böyük və kiçik konusların yan 

səthilərinin sahələri uyğun olaraq MAAO ⋅⋅ 1π  və MCCO ⋅2π  

ilə hesablanır. Şərtə görə 
2
1

1

2 =
⋅
⋅⋅
MAAO
MCCO

π
π . Buradan, 

2
1

2

2
=

MA
MC  

və ya 
2

1
=

MA
MC , onda 

2
1

1

2 =
MO
MO . 

1MO - böyük dairənin diametri olduğundan 1MCO düzbucaqlı 
üçbucaqdır, C nöqtəsi isə konusun doğuranı və sfera üzərindədir. 
Düzbucaqlı üçbucaqda metrik münasibətdən istfiadə etməklə 

21
2 MOMOMC ⋅=  alırıq. Buradan, 

2
1

2
MO

MO = , 

22 2MCMA =  olduğunu nəzərə almaqla, 
22

2
1

2 MOMA
=  və ya 

2
1

2 2 MOMA ⋅=  nəticəsinə gəlirik. Pifaqor teoerminə görə 

=−⋅=−= 2
1

2
1

2
1

22
1 2 MOMOMOMAAO  ( )122

1 −MO . 

Beləliklə, 12
1

1 −=
MO
AO . 

238. Daxilə çəkilmiş kürənin mərkəzi konusun oturacağından 
və onun yan səthindən eyni uzaq-
lıqda olan nöqtədir, odur ki, kürə-
nin mərkəzi konusun hündürlüyü 
üzərindədir. Konusun ox kəsiyinə 
baxmaqla kifayətlənmək olar 
(Şəkil 237). Fərz edək ki, ASB 
konusun ox kəsiyi, 1O -daxilə çə-
kilmiş kürənin mərkəzi, D, F – 
kürənin konusun yan səthinə 
toxunma nöqtələri, DE –daxilə 
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çəkilmiş kürənin konusun yan səthinə toxunduğu xətt olan 
çevrənin radiusudur. Asanlıqla hesablamaq olar ki, AO=8. 1SDO  

və SOA  üçbucaqlarının oxşarlığından 
SA

SO
AO

DO
SO
CD 11 ==  alınır. 

xOODO == 11  işarə edək. Onda 
17

15
8

xx −
= . Buradan 

5
24

1 == DOx . Onda 
5
51

5
241511 =−=−= OOSOSO . 1SDO  

düzbucaqlı üçbucağından 11
2

1 EOSODO ⋅= , 
85

192
5125
5576

1 =
⋅
⋅

=EO ; 

22
2

1
2

1
2

85
192

5
24

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−= EODODE , 

17
72

=DE . Onda ra-

diusu məlum çevrənin uzunluğu 
17

144
17
722 ππ =⋅  olar. 

Qeyd: DE parçasının uzunluğunu kalkulyatorun tətbiqi 

olmadan hesablamaq üçün kök altındakı 
22

85
192

5
24

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

ifadəsinin vuruqlarını yazmalı. 
239. Verilmiş piramidanın mərkəzi O olsun (Şəkil 238). 

Aşkardır ki, O nöqtəsi piramidanın 
hündürlüyü üzərindədir və daxilə 
çəkilmiş, habelə məsələdə deyilən 
sferaların mərkəzidir. Daxilə çəkilmiş 
kürənin piramidanın üzlərinə toxun-
ma nöqtələrini H, L ilə işarə edək və 
əvvəlcə yan üzün SK hündürlüyünü, 
sonra isə piramidanın SH hündür-

lüyünü tapaq: 36
2

3
==

ASSK ,onda 

3236
3
1

=⋅=KH  və ( ) ( ) 643236
22
=−=SH . LSO və 
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HSK üçbucaqlarının oxşarlığından 
SK
SO

KH
OL

=  və ya 

36
64

32
OLOL −

=  alınır. Buradan daxilə çəkilmiş kürənin 

radiusunu tapırıq: 36 <== OLOH . 
Hesablamanın bu nəticəsinin xüsusi əhə-

miyyəti vardır. Alınmış bu nəticəni düzgün şərh 
etmək lazımdır. Daxilə çəkilmiş kürənin 
radiusu verilmiş kürənin radiusundan kiçikdir. 
Odur ki, tetraedrin hər bir üzündən kənara kürə 
seqmentləri çıxır. Fərz edək ki, kürə 
seqmentinin mərkəzi H-dır (Şəkil 239). Kürə 
seqmentinin HM hündürlüyü OM-OH fərqinə bərabərdir, burada 
OM – verilmiş kürənin radiusudur, yəni OM=3. Onda 

63−=HM . Bir kürə seqmentinin səthinin sahəsi 
( )6332 −⋅π -dir, dörd belə seqmentinin səthinin sahəsi isə 
( )6324 −π  olar. Verilmiş kürə səthinin sahəsi π36 , onun 

piramidanın daxilində qalan hissəsinin səthinin sahəsi isə 
( ) ππππ 36624632436 −=−−  dir. 

240. Şəkildə kürəni təsvir etməyib, yalnız SBSA ⊥ , 
SCSB ⊥ , SCSA ⊥  və ( )ABCSH ⊥  olan konusu göstəririk 

(Şəkil 240). Konusun doğuranını x ilə işarə edək, onda 
bərabəryanlı ASCBSCASB ,,  düzbucaqlı üçbucaqlarından 

2xACBCAB ===  ala-
rıq. Görünür ki, konusun 
oturacağının daxilinə düz-
gün ABC üçbucağı çəkil-
mişdir. 3AHAB = , onda 
axtarılan radius 

3
6

3
2 xxCHAH ===  
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olur.  Düzbucaqlı ACH üçbucağından 
3

3
3

2 2
2 xxxSH =−= . 

Konusun MSC ox kəsiyinə baxaq, burada O konusun daxilinə 
çəkilmiş verilmiş kürənin mərkəzidir. SCOK ⊥  çəkək və qeyd 
edək ki, şərtə görə ROK =  (Şəkil 240, b). SOK  və SCH  

üçbucaqlarının oxşarlığından 
SC
SO

HC
OK

=  və ya 
x

Rx

x
R −

= 3
3

3
6

 

alırıq. Buradan konusun doğuranının uzunluğunun ( )
2

233 +
=

Rx  

olduğunu tapırıq. Onda ( )
=⋅

+
=

3
2

2
233RAH ( )23 +R . 

241. Fərz edək ki, ABC 
kasanın ilk vəziyyətidir (suyun 
AB səviyyəsi üfüqi xəttə para-
leldir). Kasa 300 əyildikdə o, 
A1B1C1 vəziyyətində olur (Şəkil 
241, suyun qalan A1B2 səviyyəsi 
üfüqü xəttə paraleldir). Suyun ilk 
həcmini V, qalan həcmini isə V1 
ilə işarə edək. Onda tökülən suyun 

həcmi V-V1 olar. Məsələnin şərtinə görə 
V
V

V
VV 11 1−=

−  

nisbətini tapmaq tələb olunur. Suyun ilk həcmi yarımkürənin 
3

3
2 RV π=  həcminə, qalan suyun həcmi isə 121 CBA  kürə 

seqmentinin ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

3
2

1
hRhV π  həcminə bərabərdir, burada R – 

kürənin radiusu, h – kürə seqmentinin hündürlüyüdür. 112 AOOΔ -
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dən 
212
ROO =  tapırıq, onda 

212
ROORh =−= . Beləliklə, 

3
2

2
1 24

5
643

RRRRhRhV πππ =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= . Onda 

16
5

3
2:

24
5 331 == RR

V
V

ππ  və 
16
11

16
511 1 =−=−

V
V . 

242. Yalnız prizmanı təsvir etmək kifayətdir (Şəkil 242). a) 
341 =EE , 4=BE , 2=OB , 3=OK . ( ) 36. =oturprizmS , 

( ) 72=prizmV ; b) ( ) 316. π=xaricsilV ; c) ( ) 312. π=daxilsilV .  
 

 
243. 11DABC  kəsiyi paraleloqramdır, çünki onun AB və 

11CD  qarşı tərəfləri paraleldir (Şəkil 243). ABDK ⊥  çəkək, 
onda üç perpendikulyar haqqında teoremə görə KDAB 1⊥ . 

KDD1 - kəsiyin müstəvisi ilə oturacaq müstəvisi arasındakı 
ikiüzlü bucağın xətti bucağıdır. Odur ki, β=∠ KOD1 , 

βcos1⋅=KDKD . ( ) ββ coscos1 QKDABKDABABCDS =⋅⋅=⋅= . 

Şərtə görə aAB =  olduğundan 
a

QKD βcos
= . DKD1Δ -dan 

a
QtgKDDD ββ sin

1
⋅

=⋅= . ( )
a

QDDABCDSV
2

2sin2

1
β⋅

=⋅=  
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244. Şəkildə silindrin daxilinə çəkilmiş düzgün n-bucaqlı 
prizmanın üç yan üzü təsvir edilmişdir (Şəkil 244). hCC =1 , 

rOB = , p - prizmanın oturacağının perimetri, S- prizmanın 
oturacağının sahəsi olsun. O nöqtəsindən BC tərəfinə OK 
perpendikulyarını çəkib, alınan OKB üçbucağından 

n
BOK

0180
=∠ , 

n
rOK

0180cos= , 
n

rBK
0180sin=  alırıq. Odur 

ki, 
n

rBC
0180sin2= . 

n
rnp

0180sin2⋅= , 
n

nrOKpS
0

2 360sin
2
1

2
1

=⋅⋅= ; 

( )
( ) n

n
r

n
nr

hr
hS

silV
prizV 0

2

0
2

2
360sin

2

360sin
2
1

πππ
==

⋅
=  

245. 1AA  tilinin proyeksiyası AK parçasıdır (Şəkil 245). 
α=∠ AKA1  olsun. Onda 

00 30coscos60cos ⋅= α , 

3
1cos =α , 

3
6

3
11sin =−=α . 

KAA1Δ -dan 
3
6sin1

aaKA == α . 

2
2

3
660sin

3
02 aaaV == . 

246. Həllin iki üsulunu verək.  
I. Fərz edək ki, 1AA  tili AB və AD tərəfləri ilə ϕ -yə bərabər 

iti bucaq əmələ gətirir (Şəkil 246). Onda 1AA  tilinin ABCD 
oturacaq müstəvisi üzərindəki proyeksiyası DAB bucağının 
tənböləni olan AO parçasıdır. ABOE ⊥  çəkək. Onda üç 
perpendikulyar haqqında teoremə görə EAAB 1⊥ . EAA1Δ -dən 

ϕcos⋅= cAE , ϕsin1 ⋅= cEA . AEOΔ  -dan ϕcos⋅== cAEEO , 

çünki 045=∠OAE . EOA1Δ -dan 
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ϕϕϕ 2coscossin 222222
11 −=−=−= cccEOEAOA . 

ϕ - kor bucaq olan halda da həmin nəticə alınır.  
II. Fərz edək ki, xAOA =∠ 1 , ϕ=∠=∠ ADAABA 11  (Şəkil 

246). Şərtə görə 045=∠AOB , odur ki, 045coscoscos ⋅= xϕ , 

buradan ϕcos2cos =x . ϕϕ 2coscos21cos1sin 22 −=−=−= xx ; 

ϕ2cossin11 −== cxAAOA ; ϕ2cos−= abcV .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
247. Şərtə görə piramidanın oturacağa bitişik ikiüzlü 

bucaqları bərabərdir, odur ki, piramidanın təpə nöqtəsi rombun 
daxilinə çəkilmiş dairənin mərkəzinə, başqa sözlə onun diaqo-
nallarının kəsişmə nöqtəsinə proyeksiyalanır (Şəkil 247). MKO 
bucağı DC tilindəki ikiüzlü bucağın xətti bucağıdır. MOKΔ  
bərabəryanlı olduğundan, MO=OK=1,5 sm. Rombun BF hün-
dürlüyünü çəkək. BF=2OK=3sm; )(1836.)( 2smotS =⋅= . 

( )395,118
3
1 smV =⋅⋅= .  

248. Düz bucaqları C və C1 olan 
ABC və A1B1C1 üçbucaqları verilmiş 
kəsik piramidanın oturacaqları olsun 
(Şəkil 248). Şərtə görə piramidanın iki 
yan üzü oturacaq müstəvisinə 
perpendikulyardır, odur ki, CC1 tili də 
oturacaq müstəvisinə 
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perpendikulyardır, ABCD ⊥ , 111 BAKC ⊥  çəkək, onda KDC 
bucağı AB tilindəki ikiüzlü bucağın xətti bucağıdır və O, ϕ -yə 
bərabərdir. Bərabəryanlı düzbucaqlı ACB üçbucağında CD 
hündürlüyü, eyni zamanda, hipotenuza çəkilmiş mediandır, odur 

ki, 
22
mABCD == . 

Analoji olaraq, 
21
nKC = . İndi CDKE ⊥  çəkək, onda 

2
nmCECDED −

=−= . KEDΔ -dən ϕtgnmKE
2
−

= ; 

( )
422

1 2mmmABCS =⋅= ; ( )
4

2

111
nCBAS = . Kəsik piramidanın 

( )113
1 SSSShV ++=  həcm düsturundan istifadə edək. Baxılan 

halda, 
4

2mS = , 
4

2

1
nS = , ϕtgnmh

2
−

= , odur ki,  

( ) ϕϕ tgnmnmnmtgnmV 33
2222

24
1

444423
1

−=⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅++

−
⋅=  

249. Kürənin radiusunu R ilə işarə edək, onda 
2
RCBAC ==  

(Şəkil 249). Kürələrin ortaq hissəsi hündürlükləri 
2
Rh =  olan iki 

bərabər kürə seqmentindən ibarətdir. ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= hRhseqV

3
1. 2π , 

2
Rh =  olduqda ( )

24
5

23
1

4
.

32 RRRRseqV ππ =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⋅= . Onda 

( )
12

5.
3RhisseortaqV π

= ; ( )
( ) 16

5
=

kureV
hisseortaqV  . 
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250. Daxilinə kürə çəkilmiş kəsik konusun ox kəsiyini təsvir 
edək (Şəkil 250). 1rCE = , rKD =  olsun, onda 1rCM = , 

rDM = , 1rrDC +=  olar. KDCF ⊥  çəkək, onda 1rrFD −= . 

CDFΔ -dən ( ) ( ) 1
2

1
2

1 2 rrrrrrCF =−−+= . Kürənin ra-

diusu 122
rrCFEKR === . Kəsik konusun və kürənin həcm 

düsturlarından istifadə edib 

( )
( )

( )
( ) 1

2
11

2

3
1

2
11

2
1

2
3
4

2
3
1

.
rr

rrrr

rr

rrrrrr

kureV
konuskesV ++

=
++⋅

=
π

π
 

alırıq.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
251. Fərz edək ki, piramidanın MD 

tili onun ABCD oturacaq müstəvisinə 
perpendikulyardır (Şəkil 251). Kürənin 
O mərkəzi A və C təpələrindən eyni 
məsafədədir, odur ki, MDB müstəvisi 
üzərində yerləşir. MDB düzbucaqlı 
üçbucaqdır, odur ki, onun xaricinə 
çəkilmiş çevrənin O mərkəzi MB=2R 
hipotenuzunun orta nöqtəsidir.Onda 

( ) ( ) =⋅== CDMDMDASMDCS
2
1   
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( ) αααα cossin2
2

cos2sin2
2
1 2 ⋅=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅= RRR . Üç perpendikul-

yar haqqında teoremə görə BCMC ⊥ , odur ki,  

( ) ( ) =⋅+=⋅== BCDCMDBCMCMABSMCBS 22
2
1

2
1

×⋅+ 2cos2sin4
2
1 2222 αα RR  =× αcosR αα 22 sin22cos

2
2

+R . 

Onda yan səthin sahəsi 
( ) ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ++=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⋅= ααααααα 22222 sin22sin2cos2sin22cos

2
2cossin22 RRRyanS

17=R , 
17
8arcsin=α  götürüb (onda 

17
8sin =α , 

17
3cos =α , çünki 

2
0 πα<< ). =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⋅=

17
50

17
82

17
3172yanS  

54
17

25243172 =
+

⋅⋅⋅=  alırıq.  

252. a) Piramidanın, H hündürlüyündən onun oturacağının a  
tilinə paralel, müstəvi ilə kəsiyinə baxaq (Şəkil 252). Bu müstəvi 
iki yan üzrə perpendikulyardır (çünki, H hündürlüyünə habelə a  
tilinə perpendikulyar olan oturacaqdakı til onların hər ikisinin 
üzərindədir), deməli kürənin hün-
dürlüyün üzərində olan mərkəzi 
ilə birlikdə onun həmin iki yan 
üzrə toxunma nöqtələri də kəsi-
yin üzərindədir.  Beləliklə, kəsik-
də hipotenuzu a  olan bərabər-
yanlı düzbucaqlı üçbucaq və 
onun daxilinə çəkilmiş radiusu 6 
olan çevrə alınır. 
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Pifaqor teoreminə görə yan tərəfi 6
2
+

a  və hipotenuzu a  

olan bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqdan 

⇔=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++⇔=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 2

2
2

22
636

4
26

2
6

2
aaaaaa  

⇔=−−= 07212
2

2
aa ( )2662 ±=a , 0>a  olduğundan 

( )2112 +=a , buradan oturacağın sahəsi ( )2231442 +=a . 
253. Məsələdə söhbət gedən kəsiyi quraq. Həmin kəsiyin 

müstəvisi (onu T ilə işarə edək). AC-yə paralel olduğundan onun 
ABCD oturacaq müstəvisi ilə NP kəsişmə xətti də AC-yə 
paraleldir (Şəkil 253, a). Analoji olaraq ACMQ || . Fərz edək ki, 
L və K uyğun olaraq T müstəvisi ilə BB1 və DD1 düz xətlərinin 
kəsişmə nöqtəsidir. K nöqtəsinin DD1 düz xətti üzərində 
vəziyyətini tapaq. Bunun üçün BB1D1D diaqonal kəsiyi 
müstəvisinə baxaq (Şəkil 253, b). KL ilə NP və MQ düz 
xətlərinin kəsişmə nöqtələrini uyğun olaraq E və G ilə işarə edək, 
H isə G nöqtəsinin kubun aşağı oturacağı üzərində proyeksiyası 

olsun. Onda 
3
1

== MAGH ; NBPΔ -dən 
8
245sin 0 == NBBE . 

Aşkardır ki, 2
8
7

8
22 =−=−= BEBDDE ,  

2
8
3

2
2

8
27

=−=−= DHDEHE . KDE və GHE 

üçbucaqlarının oxşarlığından 
9
7

=
⋅

=
HE

DEGHKD . Beləliklə, 

axtarılan kəsik MNPQK (Şəkil 253, a,c) beşbucaqlısıdır. Onun 
sahəsi MKQ bərabəryanlı üçbucağı ilə MQPN trapesiyasının 
sahələri cəminə bərabərdir:  
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( ) ( )[ ] ( )GENPKEMQGENPMQKGMQMNPQKS ⋅+⋅=++⋅=
2
1

2
1 . 

Burada 2==ACMQ ; 2
4
12 ==NBNP ; 226

72
722 =+= KDDEKE ;  

226
72
322 =+= GHHEGE . Odur ki, 113

288
31

4
37

72
113

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=S . 

254. 1111 DCBABCDA  kubuna baxaq (Şəkil 254). Fərz edək 
ki, onun CA1  diaqonalı düz dairəvi silindrin oxudur. Aşkardır ki, 
silindrik səth kubun 1A  və C  təpələrindən çıxan tillərinə toxuna 

bilməz. Kubun qalan ixtiyari, CA1  
diaqonalı ilə çarpazlaşan tilləri, 
oturacağının radiusu bu tillərin və 

CA1 -in ortaq perpendikulyarı olan 
belə silindrin səthinə toxunur. 
Müəyyənlik üçün AD tilini götü-
rək. Göstərilən ümumi perpendi-
kulyarın r-uzunluğunu, başqa sözlə 
çarpazlaşan CA1  və AD düz xət-
ləri arasındakı məsafəni tapmaq 
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tələb olunur. Bu məsafə A nöqtəsindən (AD tilinin ona 
perpendikulyar AA1B1B müstəvisi üzərindəki proyeksiyası) 

CA1 -in həmin üz üzərindəki proyeksiyası olan, BA1  parçasına 
qədər məsafəyə bərabərdir: AOr = , burada O nöqtəsi AA1B1B 

kvadratının mərkəzidir. Odur ki, 
22

1
1

aBAAO == . 

Qeyd edək ki, həmin nəticəni kubun CA1  diaqonalı ilə 
çarpaz olan ixtiyari tili üçün də almaq olar, başqa sözlə göstərilən 
silindrik səthi bütün belə tillərin hamısına toxunur.  

255. Piramidanın oturacağı ABCD, S – onun təpə nöqtəsi, K 
və E uyğun olaraq DC və AC parçalarının orta nöqtələri, O1- 
piramidanın daxilinə çəkilmiş kürə-
nin mərkəzi, r – onun radiusu, M və 
N nöqtələri O nöqtəsindən SK və 
SC parçalarına çəkilmiş perpen-
dikulyarların oturacaqları, SKP∈  
və SKPO ⊥1 , hSE =  olsun (Şəkil 
255). Onda rOEOM == , 12==OCOS , 

24=ON , NCSN = . 
743214422 =−=−= ONOSSN , 

78=SC . α=∠ESK , β=∠ESC  

işarə edək. Onda 
3
7cos ==

SO
SNβ , 

3
2sin =β , 

3
56cos =⋅== βSCSEh , 

3
148sin == βSCEC , 

3
78

2
==

ECEK , 
7

1
==

SE
EKtgα , 

8
7cos =α , 

4
2sin =α . O nöqtəsindən piramidanın yan üzünə 

qədər məsafə OM-ə bərabərdir və 23sin =⋅= αSOOM . Qəbul 
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etdiyimiz işarəyə görə rPO =1 , PSO1Δ -dən αsin=
− rh
r , 

buradan ( )122
3
8

sin1
sin

−=
+

=
α
αhr . 

256. Verilmiş paralelepipedin ACC1A1 kəsiyinə baxaq (Şəkil 
256, a, b). AOF üçbucağında: 3=OF , 23=AO , 33=AF . 
Axtarılan radius bu üçbucağın OK hündürlüyüdür. Bu üçbucağın 

sahəsi bir tərəfdən OFAO ⋅
2
1 , digər tərəfdən isə OKAF ⋅

2
1 -dır. 

Odur ki, OKAFOFAO ⋅=⋅  buradan 

6
33

323
=

⋅
=

⋅
=

AF
OFAOOK .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

257. ( ) ABrHotrSsilV ⋅=⋅= 2).( π , ( ) 3
3
4 RkureV π=  

olduğundan 

2

2

3

2

3

2 3

3
4

3

3
4

4
)(
)(4

R
ABr

R

ABr

R

ABr
kureV

silV ⋅
=

⋅
=

⋅
=

ππ

π  (1). 

İndi kürənin və silindrin oturacağının 
radiuslarını tapaq (Şəkil 257). AOB 
üçbucağından R=4 tapırıq (çünki bu 
üçbucaq bərabərtərəflidir). AOO1 üçbuca-
ğından 3230cos4 0 ==r . Alınmış 
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qiymətləri (1)-də yerinə yazıb ( )
( ) 25,2

64
412334

3

2
=

⋅⋅
==

R
ABr

kureV
silV  

alırıq.  
258. Düzbucaqlı AC1C və DB1B üçbucaqlarından rombun 

diaqonallarının uzunluqlarını tapırıq (Şəkil 258): 

604642
1

2
1 =−=−= CCACAC ; 

214252
1

2
1 =−=−= BBDBBD . 

Fərz edək ki, rombun diaqonalları O 
nöqtəsində kəsişir. Onda düzbucaqlı 
AOD üçbucağından rombun tərəfi-
nin uzunluğunu tapırıq: 

4
81

22

22
2 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

BDACAD , 

)(5,4 smAD = . 

259. ( )ABCBD ⊥ , 
2
π

=∠BAC  

(Şəkil 259) olduğundan, üç perpendi-
kulyar haqqında teoremə görə, 

2
π

=∠ DAC ; 
2
π

=∠ DAB  

(ikiüzlü bucağın xətti bucağıdır); 
( )ABDAC ⊥ . Odur ki,  

 
 

( ) ×⋅⋅−=⋅⋅=⋅=
12

cos3
2
135

3
1

2
1

3
1

3
1 22 πBDABACABDSACV  

2
3

6
sin3

2
sin3 ==×

ππ .  

260. Şərtə görə ( ) 32=ACMS  (Şəkil 260), yəni 

322
2
1

=⋅⋅ MK , buradan 32=MK . Düzbucaqlı ABK 
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üçbucağından 3=BK , BMKΔ -dan 
3=BM . Axtarılan BH məsafəsi BMK 

üçbucağının hündürlüyüdür. BKM 
üçbucağının sahəsi düsturunu iki 
formada yazmaqla onu tapa bilərik: 

BHMKBKBM ⋅=⋅
2
1

2
1 , 5,1

32
33
==

⋅
=

MK
BKBMBH . 

261. Fərz edək ki, ABCDA1B1C1D1 
düz prizmadır, ( ) 2

11 12 smDDAAS = , 

( ) 2
11 8smCCBBS =  (Şəkil 261). Paralel yan üzlər arasındakı 

məsafə BC və AD düz xətləri arasındakı məsafəyə, başqa sözlə 
BE-yə bərabərdir (BE=5 sm). 
( ) 111 AAADDDAAS ⋅= , 
( ) 111 BBBCCCBBS ⋅=  olduğundan 

n
AD 12

= , 
n

BC 8
=  (burada 1AAh=  

prizmanın hündürlüyüdür). Prizma-
nın oturacağının sahəsi 

( ) ( ) )(505
2

812

2
2sm

h
hhBEBCADABCDS =⋅

+
=⋅

+
= . 

Onda ( ) =⋅=⋅= h
h

hABCDSV 50  )(50 3sm= . 

262. K- nöqtəsi AC tərəfinin 
ortası, O – oturacağın mərkəzi, 
OM isə SK apofeminə çəkilmiş 
perpendikulyar olsun (Şəkil 262). 
SO və OK parçaları AC-yə per-
pendikulyar olduğundan ( )SOKAC⊥ , 
odur ki, ACOM ⊥ , ona görə də 

( )ASCOM ⊥ . Piramidanın otu-
racağının tərəfi a , yan üzün otu-
racaq müstəvisinə əmələ gətirdiyi 



 227 

β=∠SKO  olsun. Onda 
32

aOK = , 
βcos32

aSK = , 

βcos
32

aMK = . Odur ki,  

β
β

cos
sin

32

2
⋅=−=

aMKSKSM  və CMctgSMMK ⋅= β2:  

parçası KSC üçbucağında tənbölən olduğundan  SCKCSMMK :: =  
tənasübü ödənilir. Tənasübün sağ tərəfindəki parçaları tapaq: 

2
aKC=  və β

β
2

2

22
22 312

6cos124
tgaaaSKKCSC +=+=+= . 

Onda tənasüb 1233 22 += ββ tgtg  şəklə düşür, buradan 

3
32

=βtg . SOKΔ -dan 
332
atgaOKtgSO === ββ , olduğun-

dan verilmiş piramidanın həcmi 
36

3
34

3
3
1 32 aaaV =⋅⋅=  olur. 

Şərtə görə 3162
36

33
=

a , buradan 333 292814916236 ⋅=⋅⋅⋅=⋅=a , 

1829 =⋅=a .  

263. Şərtə görə KS HH = , ( )
( ) 6

5
.
.

=
konyanS
silyanS ; 

3
12cos =α . 

( ) HRsilV 2π= , ( ) HrkonV 2

3
1π=  olduğundan, ( )

( ) 2

2

2

2 3

3
1 r

R

Hr

HR
konV
silV

==
π

π , 

beləliklə silindr və konusun oturacaqlarının radiuslarının nisbətini 
tapmaq lazımdır (Şəkil 263, a, b).  
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( )
( ) 12

5
6
52

6
5

.
.

=⇒=⇒=
lr

RH
rl
RH

konusyanS
silyanS

π
π . 

İndi H  və l  arasındakı əlaqəni 
tapaq. αsin=

l
H , αα 2sin212cos −= , 

deməli 
3
2

2
3
11

2
2cos1sin2 =

+
=

−
=

αα ; 

3
2sin =α . Onda 

12
5

=⋅
l
H

r
R ; 

12
5

3
2
=⋅

r
R , 

212
35

=
r
R  və ( )

( ) 78125,0
32
25

212
353

2

==⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

konV
silV . 

264. AC=BC olduğundan, ABC üçbucağında C düz bucaqdır 
(Şəkil 264). ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi 
AB hipotenuzunun ortasındadır, 

odur ki, 
2
2

=CO ; 11CCOO - 

kvadrat olduğundan, C nöqtə-
sindən keçən OC1 -ə perpen-
dikulyar 1CO -dir. Onda axtarılan 

11BCA  kəsiyinin sahəsini asan-
lıqla hesablamaq olar: OCO1Δ -
dan 

1
2
1

2
1

2
2

2
2

22

1 =+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=CO ; ( ) =11BCAS  

2
212

2
1

2
1

111 =⋅⋅=⋅= COBA . 

265. ABCD verilmiş romb olsun (Şəkil 265, a), aAB = , 

α=∠BAD  işarə edək. Onda 
2

cosαaAO = , 
2

sinαaBO = . 
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Aşkardır ki, rombun AC və BD diaqonalları ətrafında 
fırlanmasından alınan cismlərin həcmləri uyğun olaraq 

2
sin

2
cos

3
2 23

1
ααπ aV =  və 

2
sin

2
cos

3
2 2

3
2

ααπ aV =  dır.  

Rombun, onun tərəfi ətrafında fırlanmasından (Məsələn, AB, 
şəkil 265, b) alınan cismin həcmini tapmaq üçün MNCD 

düzbucaqlısının MN 
tərəfi ətrafında fırlan-
masından alınan silin-
drin həcminə AMD 
üçbucağının fırlanma-
sından alınan konusun 
həcmini əlavə edib və 
BNC üçbucağının fır-
lanmasından alınan 

konusun həcmini çıxmaq lazımdır. Bu üçbucaqlar öz aralarında 
bərabərdir və αsinaMD = . Odur ki, απ 23 sinaV = . Axtarılan 

V həcmini tapmaq lazımdır. 
2

sin6
1

α
=

V
V , 

2
cos6

2

α
=

V
V  

olduğundan 3611
2

2
2

1

2 =⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

VV
V  və 

2
2

2
1

216

VV

VV
V

+
= . Burada, 

11 =V , 
3
3

2 =V  yazıb, 3=V  alırıq. 

266. Verilmiş ABCD trape-
siyasında aAD = , bBC = , 

α=∠BAD , hCNBM ==  hün-
dürlük olsun (Şəkil 266, a). Onda 

αhctgDNAM ==  və fırlanma-
dan alınan axtarılan cismin həcmi 

( ) =+= αππ ctghbhADV 32
3
2
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + απ hctgbh

3
22  olar. 

2
bahctg −

=α  olduğundan, ( ) ( )bahADV 2
3
1 2 += π . 

hDPAQ ==  və αhctgCPBQ ==  olduğundan (Şəkil 266, b) 
fırlanmadan alınan verilən cismin həcmi 

( ) ( )bahhctgahctghahBCV +=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=−= 2

3
1

3
2

3
2 2232 παπαππ

 olar. Odur ki, ( )
( ) ba

ba
BCV
ADV

+
+

=
2

2  və trapesiyanın xaricinə çevrə 

çəkmək mümkün olduğundan 
2

baCDAB +
==  və 

ba
ba

AB
AM

+
−

==αcos , 
ba
ba

+
−

=αcos , buradan 
α
α

cos1
cos1

+
−

⋅= ab . 

Onda ( )
( ) α

α

α
α
α
α

cos3
cos3

cos1
cos12

cos1
cos12

+
−

=

+
−

⋅+

+
−

⋅+
=

aa

aa

BCV
ADV . Şərtə görə 

3
2cos =α . Onda ( )

( ) ( ) ( ) 711
11
7

11
7

11
7

3
23

3
23

=⋅=⋅=⇒=
+

−
= BCVADV

BCV
ADV . 

Deməli, ( ) 7=ADV . 
267. Düzbucaqlının A təpəsindən AC-yə perpendikulyar 

keçən düz xətt MN olsun. 
Düzbucaqlının B və D təpələrindən 
MN düz xəttinə perpendikulyarlar 
endirək. Deməli, BM, AC, DN 
parçalarının hər biri MN-ə perpen-
dikulyardır (Şəkil 267). Onda axta-
rılan həcm 21 VVV +=  -dir, burada  

( ) 222
1 33

MBAMMBMBACACAMV ⋅⋅−+⋅+⋅=
ππ   və  



 231 

( ) 222
2 33

NDANNDNDACACANV ⋅⋅−+⋅+⋅=
ππ  

dAC = , α=∠CAD  ilə işarə edək, onda α=∠MAB , 
α−=∠=∠ 090DANBAC  və α2sindMB = , α2cosdND = , 

αα cossindANAM == . Göstərilənləri 21 VVV += -də yerinə 

yazıb, çevirmələr apardıqdan sonra ααπ sincos3dV =  alırıq. 
Düzbucaqlının onun tərəfləri ətrafında fırlanmasından alınan 
silindrlərin həcmləri ( ) ααπ sincos 23dABV =  və 

( ) ααπ 23 sincosdADV = -dır. ( ) αcos=
V
ABV , ( ) αsin=

V
ADV  

olduğundan ( ) ( ) 222 VADVABV =+  və burada ( ) 1=ABV , 
( ) 3=ADV  yerinə yazıb 2=V  alırıq.  

268. cAB = , α=∠ABC  işarə edək (Şəkil 268, a, b, c). 
Onda αsincAC = , αcos⋅= cBC  və ABC  üçbucağının 
m düz xətt ətrafında fırlanmasından alınan cismin həcmi 

ααπ 23
1 sincos

3
2 cV =  olur. Analoji olaraq ABC  üçbucağının n düz 

xətti ətrafında fırlanmasından alınan cismin həcmi 

ααπ sincos
3
2 23

2 cV = -dır. İndi ABC  üçbucağının p düz xətti 

ətrafında fırlanmasından alınan cismin həcminin ifadəsini 
müəyyən edək. pAM ⊥  və pBN ⊥  çəkək (Şəkil 268, c). Onda 

αα cossincBNAM == , α2sincMC =  və α2coscNC =  və 
ABC  üçbucağının p düz xətti ətrafında fırlanmasından alınan 

cismin həcmi ααπ 223 sincos
3
2 cV =  olur. αcos

1
=

V
V , 

αsin
2
=

V
V  olduğundan 1

2

2

2

1
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
V
V

V
V  və 

2
2

2
1

21

VV

VVV
+

⋅
= , 

burada 651 =V , 1562 =V  şərtini nəzərə alıb 60=V  tapırıq.  
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269. Konfiqurasiyanın ox kəsiyinin təsvirinə baxaq (Şəkil 

269). Konusun oturacağının radiusu rAD = , onun doğuranı ilə 
oturacaq müstəvisi arasındakı bucaq α=∠BAD  olarsa, onda 

konusun həcmi απ tgrV 3
1 3

1
=  olar. 

απ 2−=∠=∠ ABCANC  olduğundan, 
silindrin hündürlüyü α22rctgNC −= , 

onun həcmi isə απ 22 3
2 ctgrV −= -dır. 

Şərtə görə 21 VV =  buradan 
2
32 =αtg  və 

ya 
5
2cos2 =α . Kürənin radiusu 

( ) ααπ 2sin2sin2
2 rrR =
−

= , onun səthinin sahəsi 
α

π
2sin

4
2

2

1
rS = . 

Konusun yan səthinin sahəsi 
α

π
cos

2

2
rS = -dır, odur ki, 

( )αα 2

1

2 cos1cos −=
S
S  və ( ) 6

5
21

5
2105cos1cos 2

12 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=−⋅= ααSS . 

270. Konfiqurasiyanın ox kəsiyini təsvir edək (Şəkil 270). 
Konusun oturacağının radiusunu ADr =  və α=∠BAD  işarə 

edək, onda onun həcmi απ tgrV 2
1 3

1
=  olar. α−=∠ 090DAM  

olduğundan, daxildəki kürənin radiusunun iki misli 
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αrctgDMr ==12 , həcmi απ 33
2 6

1 ctgrV = , məlum həcmlərin 

nisbəti isə α4
2

1 2tg
V
V

=  olar. Şərtə görə 41 =V , 82 =V , onda 

2
12 4 =αtg  və 

2
12 =αtg  alırıq.  

Xaricə çəkilmiş kürənin radiusu 

( ) αα 2sin2180sin2
2

0
rrR =

−
= , onun həc-

mi isə 
3

2sin3
4

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

α
π rV -dır. Onda 

 
 

( )
8
27

2
111

cos
1

6
:

2sin3
4 332

6

33

3

3

2
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=+=== α

α
απ

α
π tgctgrr

V
V ; 

8
27

2
=

V
V , 278

8
27

=⋅=V  . 

271. Konusun ox kəsiyi müstəvisinə perpendikulyar keçi-
rilmiş kəsiyi quraq (Şəkil 271). Burada BD –konusun hün-
dürlüyü, O –daxilə çəkilmiş kürənin mərkəzi, ONODr == onun 
radiusu, BK – iki müstəvinin kəsişmə xətti, OT  parçası MN-ə 
çəkilmiş perpendikulyar 

1rTNMT ==  daxilə çəkilmiş 
kürənin kəsiyinin radiusu, 

α=∠=∠ BCDBAD , 
8,0cos =α . Fərz edək ki, 
β=∠BKD , onda β=∠BOT  

və βcos⋅= BOOT . Lakin, AO 
parçası ABD üçbucağında 
tənböləndir, odur ki, 
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αcos==
AB
AD

BO
r  və 

αcos
rBO = . Buradan 

α
β

cos
cosrOT =  və 

OTN  üçbucağından ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=−=

α
β

2

2
2222

1
cos
cos1rOTrr . İndi 

kəsiyin sahəsinin kürənin səthi sahəsinə nisbətini asanlıqla 

tapmaq olar: ( ) ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

α
βππ 2

2
22

1
cos
cos1

4
14: rr . Şərtə görə bu 

nisbət 0,24-ə bərabərdir, odur ki, 16,0cos2,0cos == αβ . 
272. Konfiqurasiyanın ox kəsiyini təsvir edək (Şəkil 272). 

Konusun aşağı və yuxarı oturacaqlarının radiuslarını ANR = , 
BMr =  kürənin toxunma nöqtələrinə çəkilmiş radiusunu 

ONOB ==ρ , BAN∠=α  ilə işarə edək. Onda 

2
α

=∠=∠ OANOAB  və bir 

nöqtədən çevrəyə çəkilmiş toxu-
nanlar kimi RANAB == . 

αcosRrR =−  olduğundan, 
( )αcos1−= Rr  və konusun yan 

səthinin sahəsi ( ) ( )απ cos22 −= rkonS . 

Lakin, 
2
αρ Rtg= . Odur ki, 

kürənin səthinin sahəsi 

( )
α
απαπ

cos1
cos14

2
4 222

+
−

⋅== RtgRkurS  olur.  Şərtə  görə 

( ) 7:5)(: =konSkurS  və ya ( )
( )( ) 5

7
cos2cos1

cos14
=

−+
−

αα
α , buradan 

018cos33cos5 2 =+− αα  tənliyini alırıq, onun da iki kökündən 
yalnız birinin 6,0cos =α  mənası vardır. 
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273. Konfiqurasiyanın ox kəsiyini təsvir edək (Şəkil 273). 
Əvvəlki konusun və silindrin radiusları ADR = , MKr =  və 
hündürlükləri BDH = , KDh =  olsun. 
Onda silindrin və kəsik konusun həcmləri 
uyğun olaraq hrV 2

1 π=  və 

( )22
2 3

rrRRhV ++=
π  olar, buradan 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++= 1

3
1

2

2

1

2
r
R

r
R

V
V . Şərtə görə bu nisbət 

7-yə bərabərdir. Yəni, 71
3
1

2

2
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++

r
R

r
R , 

211
2

=++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

r
R

r
R , 020

2
=−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

r
R

r
R , 4=

r
R . İndi MKB və 

ABD üçbucaqlarının oxşarlığından 
4
1

==
−

R
r

H
hH , 

3
4

=
h
H . 

Əvvəlki konusun axtarılan həcmi V olarsa onda 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

h
H

r
R

hr
HR

V
V 2

2

2

1 3
1

3π
π  və ya 

3
416

3
1

9
⋅⋅=

V , 64=V . 

Göründüyü kimi, məsələnin həllinə səmərəli yanaşdıqda, 
mürəkkəb çevirmələr aparmaq lazım gəlmir. Odur ki, şagirdlərə 
səmərəli həlli tapmağı öyrətmək lazımdır.  

274. Konfiqurasiyanın ox kəsiyini 
təsvir edək (Şəkil 274). İlk konusun 
həcmini – V, kəsik konusun məlum 
həcmini – V1, axtarılan konusun həcmini – 
V2 ilə işarə edək. Habelə DMDAR ==  
və PMr =  uyğun olaraq əvvəlki və 
kəsilmədən alınan konusun oturacaqlarının 
radiusları, BDH = , BPh =  həmin 
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konusların hündürlükləri olsun. Onda 1
22

2

2

1 −=
−

=
V
V

V
VV

V
V  və 

HRV 2
3
1π= , hrV 2

2 3
1π=  olduğundan, 

h
H

r
R

V
V

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2

2
. ABD 

və MBP üçbucaqlarının oxşarlığından alınır ki, 
r
R

h
H

= , onda 

3

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

r
R

V
V . Xatırlayaq ki, β=∠ABC , ona görə 

2
900 β

−=∠=∠ AMDBAD , beləliklə β=∠ADM  və 

β−=∠ 090MDB . İndi aşkardır ki, βcosRr =  və 

8
191

8
271

27
8
11

cos
1
3

2

1 =−=−=−=
βV

V ; 
8

19

2

1 =
V
V , 

819
19
8

19
8

12 =⋅== VV . 

275. Piramidanın h hündürlüyü ilə yan üzlərinin hün-
dürlükləri arasındakı bucağı 

030≥α  ilə işarə edək (Şəkil 
275, a). Onda piramidanın hün-
dürlüyünün o oturacağından pira-
midanın oturacağındakı tillərini 
üzərində saxlayan üç düz xəttə 
qədər məsafələr eynidir və 

irtghR =⋅= α , ( )3;2;1;0=i -ə 
bərabərdir, burada ir  tərəfləri 

51 =a , 122 =a , 133 =a  olan 
oturacaqdakı üçbucağın (düzbucaqlı üçbucağın) sahəsi 

düsturundan tapılır: ii PrS ==⋅⋅= 30125
2
1 , 32102 aaaP ++= , 
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3,2,103,2,1 aPP −= , çünki mərkəzi O nöqtəsində və radiusu r olan 
çevrə ya üçbucağın bütün tərəflərinə toxunur, onda 0rPS = , ya 

3a  tərəfinə və digər iki tərəfin uzantılarına (Şəkil 275, b) toxunur, 

onda 3321 2
1

2
1

2
1 rprararaS =−+= , yaxud 1a  və 2a  

tərəflərinə, digər iki tərəflərin uzantılarına toxunur və onda 
1rpS =  və ya 2rpS = . Odur ki, piramidanın həcmi üçün 

=
⋅

⋅≤⋅⋅==
3

02 30
3
1

3
1

3
1

P
ctgSctgrSShV α  3150

23
3302
=

⋅
=  

qiymətini alırıq. Bu da 030=α  və 3rr =  olduqda bərabərliyə 
çevrilir. 

276. Fərz edək ki, hSH = , aAB =  (Şəkil 276) və R 
axtarılan radiusdur. Onda oturacağın diaqonalı 2aBD = , 

2
aBH = . Düzbucaqlı SBH üçbucağın-

dan 
2
3

3
aBHtgSH ==

π , deməli 

32 ah =  (1). H nöqtəsinin SDC 
üzündəki E proyeksiyası bu üzün SF 
apofemi üzərindədir. Düzbucaqlı SHF və 
SEH üçbucaqlarının oxşarlığından 

HFSFHESH :: =  tənasübünü alırıq, 

deməli 
a

ahh 224
6

+
=  (2). (1) və (2) –dən 42=h  və 

72=a  alırıq. SABCD piramidasının xaricinə çəkilmiş sferanın 
radiusu SH düz xətti üzərində yerləşir, beləliklə, bu sferanın R 
radiusu BSD üçbucağının xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusuna 

bərabərdir. SDSB = , 
3
π

=∠SBD  olduğundan bu üçbucaq 



 238 

bərabərtərəflidir. Deməli, 
3
π

=∠BSD , onda sinuslar teoreminin 

nəticəsinə görə =⇔= 2
3

sin2 aRBD π  
3
4223 =⇔= RR . 

277. Konusun doğuranı - l , kəsiyin sahəsi 1S  olarsa, onda 

105
arcsinsin

2
1 2

2
1

llS ππ
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= (Şəkil 277). 

Konusun tam səthinin sahəsi 2S  olsun, 

onda ( )RlRRlRS +=+= πππ 2
2 , burada 

R -konusun oturacağının radiusudur. 

AMOΔ -dan βcos=
l
R , 

4
lR = , onda 

16
5

164

22

2
llllS ππ =⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⋅= . Beləliklə, 

32,0
16

5:
10

22

2

1 ==
ll

S
S ππ . 

278. Verilmiş prizma düzdür, deməli 
( )ABCCC ⊥1 , odur ki, BCCC ⊥1  və 
ACCC ⊥1  (Şəkil 278). Beləliklə, 

( ) 1721310
222

1
2

1 =+=+= CCBCBC , 

( ) ( ) 2121376
222

1
2

1 =+=+= CCACAC . 
 Heron düsturuna görə 
 

( ) ( )( )( ) ( )( )( ) 8421241724102424111 =−−−=−−−= ACpBCpABppABCS . 

Eyni zamanda, ( ) BMACABCS ⋅= 11 2
1 . Onda 84

2
1

1 =⋅ BMAC , 

buradan 8
21
842

=
⋅

=BM . 
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279. MO – verilmiş piramidanın 
hündürlüyü olsun (Şəkil 279). Şərtə 
görə AM=BM=CM=DM, beləliklə, 
AO=BO=CO=DO. Odur ki, O nöq-
təsi piramidanın outracağının xaricinə 
çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. 
AB=BC=CD=DA olduğundan ABCD 
rombdur. Çevrə daxilinə çəkilmiş romb 
kvadratdır. Odur ki, MABCD düzgün 
piramidadır. Fərz edək ki, MB parça-
sının orta nöqtəsi K, MC-in orta 
nöqtəsi isə N-dir. KN və AD düz xətləri BC-yə paraleldir, odur 
ki, özləri də paraleldir. KN düz xəttinin hər hansı nöqtəsindən 
(məsələn, N nöqtəsindən) AD-yə çəkilmiş perpendikulyarın 
uzunluğu axtarılan məsafə olacaqdır. ADKN ||  və 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ==≠ ADBCKNADKN

2
1

2
1  olduğundan AKND dördbu-

caqlısı trapesiyadır, axtarılan məsafə isə onun hündürlüyüdür. 
Fərz edək ki, NH parçası AKND trapesiyasının hündürlüyüdür. 
KN parçası MBC üçbucağının orta xəttidir, deməli 

115,0=KN . Onda 1125,0
2

=
−

=
KNADDH . N – nöqtəsi 

düzgün MCD üçbucağının MC tərəfinin ortasıdır, deməli, 

2
3311

2
3

=⋅=DN . Beləliklə, DNH üçbucağından 

25,2
4

11
16
121

16
11

4
3322 ===−=−= DHDNNH . 

280. A nöqtəsindən BCM müstəvisinə perpendikulyar 
müstəvi keçirsək, onda A nöqtəsindən bu müstəvilərin kəsişmə 
xəttinə çəkilmiş perpendikulyar BCM müstəvisinə də per-
pendikulyar olar. Fərz edək ki, BCAH ⊥  (Şəkil 280), onda üç 
perpendikulyar haqqında teoremə görə BCMH ⊥ . Beləliklə, 

( )AMHBC ⊥  və ( ) ( )AMHMBC ⊥ . AMH  müstəvisində 
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MHAK ⊥  çəkək. Onda 
( )BCMAK ⊥ . AK  parçasının 

uzunluğu A nöqtəsindən BCM 
müstəvisinə qədər olan məsafədir. 

ABCΔ -dən, 

655239 22 =+=BC . 
( ) AHABCS ⋅=⋅= 6552392  

olduğundan, 
5

156
65

5239
=

⋅
=AH . 

AMHΔ -dan, 
5

169
5

15613
2

2 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=MH . ( ) =⋅=

5
156132 AMHS AK⋅

5
169  

olduğundan, 12
169

15613
=

⋅
=AK . 

281. Silindrin doğuranı onun oxuna 
paraleldir, odur ki, ox və kəsən müstəvi 
paraleldirlər. BC-də silindrin doğuranı 
olsun (Şəkil 281). AB vətərinin orta 
nöqtəsini K, silindrin yuxarı oturacağının 
mərkəzini O ilə işarə edək. Onda 

ABOK ⊥ . ( )AOBBC⊥  olduğundan 
( )ABCOK⊥ . Deməli, OK  parçasının 

uzunluğu, axtarılan məsafəyə bərabər-
dir. ABCΔ -dən 66410022 =−=−= BCACAB . BOKΔ -dan 

435 2222 =−=−= BKOBOK . 
282. 11 || DCAB  və 11 || BCAD  (Şəkil 282, a) olduğundan 

11DAB  və 1BDC  müstəviləri paraleldir. CA1  düz xətti 11DB  və 
BD  habelə AH  və KC1  ( CCAA 11  kəsiyinə baxmalı) düz 
xətlərinə perpendikulyar olduğundan (nə üçün) bu müstəvilərin 
ortaq perpendikulyarıdır. Göstərilən kəsiyin təsvirindən (Şəkil 
282, b) istifadə edib asanlıqla göstərmək olar ki, 
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3
3

1
aFCEFEA === . Kubun tili 3=a  olduğundan 

axtarılan məsafə 1=EF  dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Çarpaz düz xətlər arasındakı məsafəyə aid hesablama 

məsələlərini həll edərkən iki halı fərqləndirmək faydalıdır 
(Məsələ283-289). 1) çarpaz düz xətlər perpendikulyardır; 2) 
çarpaz düz xətlər perpendikulyar 
deyil. Çarpaz düz xətlər perpendikul-
yardırsa ( )ba ⊥  onların birindən 
(məsələn, a  düz xəttindən) digər b  
düz xəttinə perpendikulyar müstəvi 
( )α  keçirmək daha sadədir (Şəkil 
283). b  düz xətti ilə α  müstəvisinin 
kəsişmə nöqtəsindən (O nöqtəsi) α  
müstəvisində a  düz xəttinə ON 
perpendikulyarı çəkilərsə onda bu 
çarpaz düz xətlərin ortaq perpendikulyarı olacaqdır (nə üçün?), 
onun uzunluğu isə həmin düz xətlər arasındakı məsafə bərabərdir. 
Məsələnin şərtinin təsvir olunduğu konfiqurasiyada artıq belə 
müstəvinin olması mümkündür. Bu halda onu tapmaq lazımdır 
(Məsələ 283-ə baxmalı). 

283. 11 DCCD ⊥ , 1DC  parçası isə DB1 -in 11DCC  müstəvisi 
üzərindəki proyeksiyası olduğundan (Şəkil 284) DBCD 11 ⊥  (üç 
perpendikulyar haqqında teoremə görə).  
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Beləliklə, düz xətt və müstəvinin 
perpendikulyarlıq əlamətinə görə 

( )111 CDBCD ⊥ . 1CD  və 1DC  düz 
xətlərinin kəsişmə nöqtəsini O ilə 
işarə edək. O nöqtəsindən DB1  düz 
xəttinə OK perpendikulyarını çəkək, 
onda OK çarpazlaşan DB1  və 1CD  
düz xətləri arasındakı məsafədir. 
Onu tapaq. OKD  və DCB 11  
düzbucaqlı üçbucaqları oxşardır, odur ki, DBODCBOK 111 :: = . 

Buradan 1
23

63

1

11 =
⋅

=
⋅

=
DB

CBODOK . Çarpaz düz xətlər 

perpendikulyar deyildirsə, onda onların birindən ikinci düz xəttə 
paralel müstəvi keçirməyi sınamaq 
olar (asanlıqla isbat etmək olar ki, 
belə müstəvi yeganədir). Sonra ikin-
ci düz xəttin hər hansı nöqtəsindən 
qurulmuş müstəviyə qədər məsafəni 
tapmaq lazımdır (Şəkil 285). Məsə-
lənin şərtinin təsviri konfiqurasiya-
sında belə müstəvinin olması müm-
kündür. Onda onu tapmaq lazımdır. 

Çarpaz düz xətlər paralel müs-
təvilər üzərində yerləşirsə, onda bu düz xətlər arasındakı məsafə 
həmin paralel müstəvilər arasındakı məsafəyə bərabərdir (284 
məsələsinə baxmalı). 

284. ABCDA1B1C1D1 verilən kub olsun (Şəkil 286). 
Məsələn, AB1 və BC1 çarpaz düz xətləri arasındakı məsafəni 
tapaq. Bu düz xətlər AB1D1 və BDC1 paralel müstəviləri üzərində 
yerləşir. Beləliklə, axtarılan məsafə AB1D1 və BDC1 müstəviləri 

arasındakı məsafəyə, yəni CA13
1 -yə bərabərdir (məsələ, 282-yə 



 243 

baxmalı) 31 ABCA =  olduğun-
dan, axtarılan məsafə 1-ə bərabər-
dir. 

Bucağın qiymətinin hesablan-
masına aid stereometriya məsələ-
lərinin həllində aşağıdakıları tap-
maq təklif olunur:  

1) kəsişən düz xətlər arasın-
dakı bucağı; 

2) çarpaz düz xətlər arasındakı bucağı; 
3) düz xətt və müstəvi arasındakı bucağı; 
4) ikiüzlü bucağı; 
5) iki müstəvi arasındakı bucağı. 
Çarpaz düz xətlər arasındakı bucağın tapılmasına aid mə-

sələlərin həlli ilə əlaqədar çox vaxt bu düz xətlərdən birinin 
üzərində nöqtə qeyd etmək və ya artıq mövcud konfiqurasiyada 
verilmiş çarpaz düz xətlərə paralel kəsişən düz xətləri tapmaq 
münasib olur. 

285. BB1 tilinin orta nöqtəsini K ilə işarə edək (Şəkil 287). 
Onda OBAK 1||  və 1KAC  bucağı 1AC  və OB1  düz xətləri 
arasındakı bucağa bərabərdir. Prizma düz olduğundan 

ABBB ⊥1 , ABKΔ -dan 3051020 22 =⋅+=AK .  
Fərz edək ki, 1ACKT ⊥ . KBCABK 11Δ=Δ  olduğundan (iki 

katetə görə) 1KCAK = , odur ki, 

1TCAT = . Fərz edək ki, AC tilinin 
orta nöqtəsi M-dir. Onda 1|| CCTM  
və 15,0 CCTM =  ( 1ACC  
üçbucağının orta xətti). Beləliklə, 

KBCCTM |||| 1  və KBTM = . 
Deməli, KBMT  dördbucaqlısı 
paraleleoqramdır, odur ki, 

BMKT = , BCAB = , MCAM = , 
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beləliklə, ACBM ⊥ . Deməli, 121620 22 =−== BMKT . 

Beləliklə, 4,0
30
12sin 1 ===∠

AK
KTKAC . 

286. Fərz edək ki, BCTM ⊥  (Şəkil 288). Düzgün prizmanın 
yan tilləri onun oturacağına perpendikulyar olduğundan 

( )CBBMT 1⊥ . Beləliklə, TMB1  bu-
cağı, TB1  düz xətti ilə 11BBCC  yan 
üzünün müstəvisi arasındakı, axtarılan 
bucaqdır. Prizma düzgündür, beləliklə, 

( )ABCBB ⊥1 , deməli TBB1  düzbu-
caqlı üçbucaqdır, odur ki, 

32842
1

2
1 =+=+= BBBTTB . 

ABC  üçbucağı bərabərtərəfli olduğun-
dan, onun AK medianı hündürlükdür, 

odur ki, 32
2

34
==AK . AK və TM 

parçaları BC-yə perpendikulyardır, odur ki, BMT və BKA 
üçbucaqları oxşardır. AT=BT, deməli, KM=MB. Onda 

3=MT . 5,0
32

3sin
1

1 ===∠
TB

MTMTB . 

287. Piramidanın hündürlüyü MO, oturacağın diqonallarının 
kəsişmə nöqtəsi O olsun (Şəkil 
289). AMC müstəvisində AM düz 
xəttinə paralel OK düz xəttini 
çəkək, onda MK=KC. KBDC iki-
üzlü bucağı düz bucaqdan kiçikdir, 
deməli onun qiyməti BCD və BKD 
müstəviləri arasındakı axtarılan bu-
cağın qiymətinə bərabərdir. KBDC 
ikiüzlü bucağın xətti bucağını qu-
raq. Fərz edək ki, 

( )ACTACKT ∈⊥ , onda MOKT || , deməli ( )ABCKT ⊥ . Belə 
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hesab edəcəyik ki, ABCD düzbucaqlısında BOC bucağı COD 
bucağından kiçikdir. Onda T nöqtəsindən BD düz xəttinə 
çəkilmiş perpendikulyarın oturacağı (X nöqtəsi) B və O nöqtələri 
araısnda yerləşəcəkdir. Üç perpendikulyar haqqında teoremə görə 

BDXK ⊥ , ona görə də KXT bucağı ikiüzlü KBDC bucağının 
axtarılan xətti bucağıdır. 

MOKT ||  və KCMK =  olduğundan 25,15,0 =⋅= MOKT . 
Fərz edək ki, BDCP ⊥ . Düzbucaqlı OCP üçbucağında 

030=∠COP , odur ki, 5,015,05,0 =⋅=⋅= OCCP ; 
25,05,0 =⋅= CPXT . XKTΔ -dən axtarılan xətti ϕ  bucağının 

tangensini tapırıq: 525,0:25,1: === XTKTtgϕ . 
288. AB  və 1AA  tillərinin ortaları olan T və M nöqtələri 

1ABB  və kəsən müstəvilərin üzərindədir, beləliklə TM parçası 
axtarılan kəsiyin tərəfidir (Şəkil 290). K nöqtəsi 11DA  tərəfinin 
ortası olsun. Analoji olaraq deyə bilərik ki, MK parçası da kəsiyin 
tərəfidir. MT  və 11AB  düz xətləri Y  nöqtəsində kəsişir. Y  və K  
nöqtələri 11BCA  və kə-
sən müstəvi üzərində-
dir, odur ki, KY  onların 
ortaq düz xəttidir. Bu 
düz xətt 11DC  tilini L  
nöqtəsində kəsir. Belə-
liklə, KL parçası kəsi-
yin tərəfidir. Fərz edək 
ki, KL düz xətti 11CB  
düz xəttini X nöqtəsin-
də, MT  isə 1BB -i Z 
nöqtəsində kəsir. X və 
Z nöqtələrini düz xətlə 
birləşdirib kəsiyin daha iki təpəsini K və E nöqtələrini alırıq.  

MT  parçası 1ABA  üçbucağının orta xəttidir, beləliklə, 
BAMT 1||  və aBAMT 25,05,0 1 =⋅= . Analoji olaraq 
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1|| ADMK  və aADMT 25,05,0 1 =⋅= . BAMT 1||  olduğundan 
YZB1  və BAB 11  üçbucaqları oxşardır, odur ki, 

0
111 45=∠=∠ BABYZB . Beləliklə, aMAYA 5,011 == .  

11 KYAKLD Δ=Δ  olduğundan (katet və iti bucağa görə) 
aYALD 5,011 == , beləliklə, L  nöqtəsi 11CD  tilinin ortasıdır. 

Onda 11|| CAKL  və aCAKL 25,05,0 11 == . 
ABC  və 111 CBA  müstəviləri paraleldir, odur ki, kəsən 

müstəvi onları paralel düz xətlər ( KLTR || ) üzrə kəsir. 
ACCAKLTR |||||| 11  olduğundan ACTR ||  və deməli, R nöqtəsi 

BC tilinin ortasıdır, aACTR 25,05,0 =⋅= . Analoji olaraq E 
nöqtəsi 1CC  tilinin ortasıdır və aCDLE 25,05,0 1 =⋅= . Onda 

aRE 25,0= . Beləliklə, axtarılan kəsik bütün tərəfləri bərabər və 
cüt-cüt paralel olan TMKLER  altıbucaqlısıdır. KLTR ||  və 

KLTR =  olduğundan, TRLK  dördbucaqlısı paraleloqramdır və 
deməli, TL  və KR  diaqonalları onların orta O nöqtəsində kəsişir. 

KABR 1=  və KABR 1||  olduğundan 1BRKA  dördbucaqlısı 
paraleloqramdır, beləliklə, 1BARK = . Analoji olaraq isbat edilir 
ki, 1ADTL =  və ACME = . Beləliklə, 25,0=== MERKTL . 
Onda TMKLER  altıbucaqlısı altı bərabər düzgün üçbucaqlardan 
ibarətdir, deməli, bu düzgün altıbucaqlıdır və onun sahəsi 

2
2

4
33

4
3

2
26 aa =⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
-dır.  

289. Fərz edək ki, K, M, T uyğun oalraq 11CA , 1AA , AB  
tillərinin orta nöqtələridir (Şəkil 291). Verilmiş prizmanı 
paralelepipedə qədər tamamlayaq. ACDBBD |||| 11 , 

ABDCCD |||| 11  və 11 || CCDD  olsun. 1111 CDBABDCA  
paralelepipedinin bütün üzləri kvadratdır, odur ki, o kubdur. İsbat 
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etmək olar ki, qurul-
muş kubun kəsiyi tə-

rəfi 
2

2a  olan düz-

gün KMTREL  altı-
bucaqlısıdır (Məsələ 
288-də bu isbat edil-
mişdir). Verilmiş 
prizmanın kəsiyi bu 
altıbucaqlının yarısın-
dan ibarətdir 
( KMTPN  beşbucaq-
lısı), deməli onun sa-
həsi 

364
4

33
2
1

4
33

2
1 22 =⋅⋅=⋅ a -dir. 

290. Konusun oturacağının radiusu 2-yə bərabərdir. Onda 
oturacağa paralel kəsiyin radiusu 1, sahəsi isə π  olar.  

291. 111 CBA  müstəvisi kürənin mərkəzindən keçir, deməli 

kürəni yarıya bölür, onun həcmi 3
3
2 Rπ -na bərabərdir, burada R – 

kürənin radiusudur. Kubun DBC1  müstəvisi ilə kəsiyi, 
DCBC 11 =  olan (Şəkil 292), DBC1  üçbucağıdır. 1ACC  

müstəvisi DBC1  müstəvisini 1OC  düz xətti üzrə kəsir, burada O 
nöqtəsi BD parçasının ortasıdır. DBC1  üçbucağında 11 DCBC =  
olduğundan BDOC ⊥1 . ( )ABCCC ⊥1  olduğundan BDCC ⊥1 . 
Habelə, BDAC ⊥ , deməli, ( )1ACCBD ⊥  və ona görə 
( ) ( )11 ACCDBC ⊥ . İndi 1ACC  müstəvisində ( )DBCKO 11 ⊥ . 
Buradan alınır ki, kürənin 1O  mərkəzindən DBC1  toxunan 
müstəvisinə qədər məsafə KO1  parçasının uzunluğuna 
bərabərdir, beləliklə, KOR 1= . Kürənin radiusunu hesablayaq. 
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Düzbucaqlı 11 COO  üçbucağından 211 == AAOO , 
2225,05,0 1111 =⋅== CACO , 61 =OC . 11COO  üçbucağın 

sahəsini KOOCCOOO 11111 2
1

2
1

⋅=⋅  iki üsulla hesablamaqla 

hipotenuza çəkilmiş KO1  hündürlüyünü KO1622 ⋅=  

bərabərliyindən 
3

32
1 =KO  tapırıq.  

 
Kürənin radiusu kubun tilinin yarısından böyük, lakin onun 

üzünün diaqonalının yarısından ( 11CO ) kiçik olduğundan, kubun 

daxilində kürənin yarısı deyil, hündürlüyü 1
3

321 −=−= Rh  

olan seqmentin yarısının dörd misli qədər az hissəsi yerləşir 
(Şəkil 292, b). Həmin seqmentin həcmi ( ) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=⋅ hRhseqV

3
14

2
1

2
14 2π  

və ya ( ) ( ) ( )121
3

2
3
122 22 +−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= RRhRhseqV ππ  dir. 
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Beləliklə, kürənin kubun daxilində qalan hissəsinin həcmi 

( ) ( ) ( )=−−=+−−= 13
3

2121
3

2
3

2 3223 RRRRRV πππ  

( )
27

38272 −
=

π  olur.  

Çoxüzlülərin həcmlərinin müqayisəsinə aid məsələlərə diqqət 
etmək lazımdır. Adətən belə məsələlərdə çoxüzlülərin kombi-
nasiyasından və ya onların müstəvi ilə kəsilməsi nəticəsində 
alınmış hissələrin həcmlərinin nisbətindən söhbət gedir. 

Onların həllinin əsasında, piramidanın həcmi düsturundan 
alınan, aşağıdakı mühüm faktlar durur. 

1) Ortaq hündürlüklü piramidaların həcmləri onların otura-
caqları sahəsi ilə mütənasibdir. 

2) Oturacaqları eyni olan piramidaların həcmləri bu oturacağa 
çəkilmiş hündürlüklərlə mütənasibdir. 

3) nASA ...1  və nATA ...1  piramidalarının TS ,  təpələri nAA ...1  
müstəvisindən bir tərəfdə yerləşirsə, onda yalnız və yalnız ST düz 
xətti nAA ...1  müstəvisinə paralel olduqda, onlar müadildir.  

4) MABC  və 111 CBMA  tetraedrlərinin M  təpəsində ortaq 

üçüzlü bucağı vardırsa, onda 
( )
( ) MCMBMA

MCMBMA
MABCV

CBMAV
⋅⋅
⋅⋅

= 111111  

5) İki oxşar çoxüzlülərin həcmləri nisbəti oxşarlıq əmsalının 
kubuna bərabərdir. Sadaladığımız faktların isbatı o qədər də çətin 
deyil. Onlardan, ilk üçünü şifahi isbat etmək olar. Dördüncü, 
hökmü isbat etmək üçün tetraedrlərin AH  və 11HA  
hündürlüklərini çəkib, MHA 11  və AHM  üçbucaqlarının 

oxşarlığına əsasən 
MA
MA

AH
HA 111 =  (Şəkil 293) və 11CMB , MBC  

üçbucaqlarının ortaq M təpə nöqtəsi olduğundan 
( )
( ) MCMB

MCMB
MBCS

CMBS
⋅
⋅

= 1111  münasibətlərinin doğruluğuna diqqət 

etmək kifayətdir.  
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Beşinci, hökmün isbatı isə 
11-ci sinifin həndəsə kitabında 
“oxşar çoxüzlülərin həcmləri 
nisbəti” mövzusu altında [123] 
verilir. Çoxüzlülərin həcmlə-
rinin müqayisəsi ilə əlaqədar 
məsələlərin həlli zamanı bu 
fiqurları hissələrinə ayırmaq, 
onları müxtəlif üzlərdə yerləş-
dirmək və başqa çoxüzlüyə qə-
dər tamamlamaq lazım gəlir 
(məsələ 292-293-ə baxmalı). 
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292. Göstərilən müstəvilər arasında yerləşən çoxüzlü 1CEFB  
tetraedridir (Şəkil 294), məsələ isə onun həcminin prizma 
həcminin hansı hissəsini təşkil etdiyini müəyyənləşdirməkdən 
ibarətdir. Onun həcmi ilə əlaqə-
dar aşağıdakılara diqqət etmək 
lazımdır:  

1) 1CEFB  tetraedrindən priz-
maya, aralıq hissə - piramidadan 
“keçilir” ki, bunun da həcmini 
hər iki çoxüzlünün həcmi ilə 
asanlıqla müqayisə etmək olar. 
Bunun üçün (verilmiş və ona oxşar 
məsələlərdə) oturacağı prizmanın 
oturacaqlarından birinin üzərinə 
düşən təpəsi isə digər oturacağın 
müstəvinin üzərində olan (və bir 
qayda olaraq prizmanın təpəsi 
üzərində düşən) piramidaya 
baxılır. Aşkardır ki, bu qayda ilə 
qurulan ixtiyari piramidanın 
həcmi prizmanın həcminin üçdə birinə bərabərdir. 

2) Baxılan halda 1CEFB  tetraedrlərinin üzlərindən heç biri 
prizmanın oturacağı üzərinə düşmədiyindən, onun həcmini otu-
racağı prizmanın yan üzünün müstəvisi üzərinə düşən, pira-
midanın həcmi ilə müqayisə etmək asandır. Asanlıqla müəyyən 
etmək olar ki, 11ACABB  çoxüzlüsü 1CEFB  tetraedri ilə C 
təpəsindən çəkilmiş ortaq hündürlüklü dördbucaqlı piramidadır. 
Bu çoxüzlülərin həcmləri nisbətini tapaq. 

( ) ( )−= 11111 CBABCAVACABBV  ( )
3

2
3111

VVVCBCAV =−=− ; 

( )
( )

( )
( ) 10

1
5
1

2
12

1

1

1

11

1

11

1 =⋅===
BB

FB

AABBS
EFBS

ACABBV
CEFBV . (sahələrin 



 252 

nisbətini hesablayarkən 1EFB   üçbucağı və 11AABB  
paraleloqramının E təpəsindən çəkilmiş hündürlüklərinin eyni 
olması nəzərə alınmışdır). 

Beləliklə, ( ) ( )
153

2
10
1

10
1

111
VVACABBVCEFBV =⋅=⋅= . 

293. Prizmanın 1BCK  müstəvisi ilə kəsiyini qurmaq üçün 

1AA  və 1BK  düz xətlərinin D kəsişmə nöqtəsini, sonra isə DC  
və 11CA  düz xətlərinin 1L  kəsişmə nöqtəsini qeyd etmək 
kifayətdir (Şəkil 295). 111 LKABCA  və CCBLBK 1111  
çoxüzlülərin həcmlərinin müqayisəsi planını göstərək. 

1) 111 LKABCA  - kəsik piramidadır, odur ki, onun həcmini 
DABC  piramidasının həcmi ilə müqayisə etmək məntiqidir.  

2) DABC  piramidasından 111 CBABCA  prizmasına ABCA1  
tetraedri vasitəsilə “keçmək” daha 
sadədir. Baxılan halda DABC  və 

ABCA1  çoxüzlülərinin həcmləri nis-
bətini axtararkən onların B təpə-
sindən çəkilmiş ortaq hündürlüyünü 
görmək olar (ya ortaq ABC otura-
cağı, yaxud A təpəsindəki ortaq 
üçüzlü bucaq). 

İndi qeyd edilən planı yerinə 
yetirək. DAK 11  və BBK 11  üçbucaq-
ları, ikinci əlamətə görə, bərabər-
dirlər, beləliklə, 111 AABBDA == . 
Onda 111 LKDA  və DABC  tetra-
edrləri oxşar olduğundan 
( )
( ) 8

13
1111 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

DA
DA

DABCV
LKDAV , 

buradan 
( )

( ) 8
7

8
11111 =−=

DABCV
LKABCAV

. 
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DABC  və ABCA1  tetraedrlərinin, B təpəsindən çəkilmiş, 
ortaq hündürlüyü vardır, odur ki, onların həcmləri DAC  və 

ACA1  oturacaqlarının (bilmək lazımdır ki, tetraedrin ixtiyari 
üzünü oturacaq hesab etmək olar) sahələri ilə mütənasibdir. 1CA  
parçası DAC  üçbucağının medianı olduğundan ACA1  və CDA1  

üçbucaqları müadildir. Beləliklə, ( )
( )

( )
( ) 2

11
==

ACAS
DACS

ABCAV
DABCV . 

( )
( ) 3

1

111

1 =
CBABCAV

ABCAV
 olduğunu nəzərə alıb 

( )
( )

( )
( ) ×=

ABCAV
DABCV

CBABCAV
DABCV

1111
 

( )
( ) 3

2

111

1 =×
CBABCAV

ABCAV
, 

( )
( )

( )
( )

( )
( ) 12

7
3
2

8
7

111

111

111

111 =⋅=⋅=
CBABCAV

DABCV
DABCV

LKABCAV
CBABCAV
LKABCAV . 

( )
( ) 12

5
12
71

111

1111 =−=
CBABCAV

CCBLBKV
 alırıq, buradan 

( )
( ) 5

7
12
5:

12
7

1111

111 ==
CCBLBKV

LKABCAV . Çoxüzlülərin həcmlərinin, yu-

xarıda göstərilən 1)-5) faktlarına əsaslanaraq, müqayisə edil-
məsinə aid daha çox məsələlər həll etmək olar. Bunlardan ikisini 
göstərməklə (292-293) kifayətlənirik. 

294. Düzbucaqlı kağız vərəqinin bükülməsi ilə silindr 
düzəldilir. Silindrin yuxarı və aşağı oturacaqlarında iki diametr 
çəkilir. Diametrlər arasındakı bucaq çox böyük deyildirsə, onda 
oturacaqları bu diametrlər üzrə “yastılamaqla” tetraedr alırıq. 
Diametrlər arasındakı bucağı dəyişməklə, müxtəlif tetraedrlər 
almaq olar. 

295. Fərz edək ki, O kubun mərkəzidir. Onda 
→→

= DCOK 12 , 
→→

= 12 DAOL  və 
→→

= 112 CAOM  bərabərlikləri doğrudur. 11DAC  
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üçbucağı düzgün olduğundan, KLM -də düzgün üçbucaqdır, O 
nöqtəsi isə onun mərkəzidir. 

296. Fərz edək ki, ( )111 ,, zyx  və ( )222 ,, zyx - verilmiş 
müstəvinin nöqtələridir. Onda ( ) 0222111 =++−++ czbyaxczbyax , 
bu isə o deməkdir ki, ( )212121 ,, zzyyxx −−−  və ( )cba ,,  
vektorları perpendikulyardır. Odur ki, verilmiş müstəvinin iki 
nöqtəsindən keçən ixtiyari düz xətt ( )cba ,,  vektoruna 
perpendikulyardır. 

297. İsbatı l  düz xəttinin 21, ll  düz xətlərinin O kəsişmə 
nöqtəsindən keçməsi halı üçün aparmaq kifayətdir. Fərz edək ki, 
A baxılan l  düz xəttinin O – dan fərqli hər hansı nöqtəsidir, A 
nöqtəsinin α  üzərindəki proyeksiyası P ; A  nöqtəsindən 21, ll  
düz xətlərinə endirilmiş perpendikulyarların oturacaqları 21, BB -
dir. 21 AOBAOB ∠=∠  olduğundan düzbucaqlı 1AOB  və 2AOB  
üçbucaqları bərabərdir, odur ki, 21 OBOB = . Üç perpendikulyar 
haqqında teoremə görə 11 OBPB ⊥  və 22 OBPB ⊥ .  

298. Fərz edək ki, α -verilmiş kəsişən düz xətləri üzərində 
saxlayan müstəvisidir. α⊥l  olması halı aşkardır. l  düz xətti α  
müstəvisinə perpendikulyar deyildirsə, onda yalnız və yalnız bu 
düz xəttin α  müstəvisi üzərindəki proyeksiyası 21, ll  düz 
xətlərinin arasındakı bucaqlardan birinin tənböləni olduqda 
onlarla eyni bucaq əmələ gətirir (məsələ 297-yə baxmalı); bu o 
deməkdir ki, l  düz xətti ikinci tənbölənə perpendikulyardır.  

299. l  düz xəttinə perpendikulyar olan α  müstəvisi üzərinə 
proyeksiyaya baxaq. Bu proyeksiyada 21, AA  nöqtələri ′′

21 , AA  
nöqtələrinə, l  düz xətti L  nöqtəsinə, 21,αα  müstəviləri 21, pp  
düz xətlərinə keçir. Məsələ, 297-in həllində olduğu kimi yalnız və 
yalnız ′′

21 AA  düz xətti  21, pp  düz xətlərinə perpendikulyarlarla, 
başqa sözlə 21, pp  düz xətlərinin özləri ilə eyni bucaq əmələ 
gətirdikdə, 21,αα  müstəvilərinə perpendindikulyarlarla eyni 
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bucaq əmələ gətirir. Bu isə öz növbəsində o deməkdir ki, 
LALA ′=′

21 . 
300. Fərz edək ki, a  və b  verilmiş 

çarpaz düz xətlərdir (Şəkil 296). a  düz 
xəttinin ixtiyari nöqtəsindən b  düz 
xəttinə paralel bb ,′  düz xəttinin ixtiyari 
nöqtəsindən isə a  düz xəttinə paralel a′  
düz xəttini, keçirək. İndi iki müstəvi 
çəkək: birini a  və b′  düz xətlərindən, 
digərini isə b  və a′  düz xətlərindən. 
Məlum teoremə görə (bir müstəvinin iki 
kəsişən düz xətti, uyğun olaraq, o biri 
müstəvinin iki kəsişən düz xəttinə 
paraleldirsə, bu müstəvilər paraleldir) bu müstəvilər paraleldir. a  
düz xətti oinlardan birincisinin, b  düz xətti isə ikincisinin 
üzərində yerləşir. 

301. Məsələni başqa formada da ifadə etmək olar: İki 
kəsişməyən düz xətt verilmişdirsə, onda hər iki düz xətti düz 
bucaq altında kəsən yalnız yeganə bir düz xətt vardır.  

Bu düz xəttə verilmiş iki düz xəttin ortaq perpendikulyarı 
deyilir. Bu ortaq perpendikulyarın uzunluğu verilmiş iki düz xətt 
arasındakı ən qısa məsafə adlanır.  

Fərz edək ki, AB  və BA ′′  verilmiş 
paralel olmayan (çarpaz) düz xət-
lərdir (Şəkil 297). Bu düz xət-
lərdən, yeganə qayda ilə, iki paralel 

αα ′,  müstəviləri keçirmək olar 
(məsələ 300-ə baxmalı). AB  və 

BA ′′  düz xətlərinin hər ikisinə 
perpendikulyar olan ixtiyari düz 
xətt α  müstəvisinə perpendikul-
yardır (d düz xətti α  müstəvisi 
üzərindəki kəsişən iki düz xəttə 

perpendikulyardırsa, onda müstəviyə də perpendikulyardır) və 
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tərsinə α  müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətt AB  və BA ′′  
düz xətlərinin hər ikisinə perpendikulyardır. AB düz xəttini kəsən 
α  müstəvisinə perpendikulyarların həndəsi yeri isə β ′  müs-
təvisidir. Bu müstəvilərin hər ikisi α  müstəvisinə perpen-
dikulyardır, lakin paralel deyil və üst-üstə düşmürlər (çünki AB  
və BA ′′  düz xətlərinə paralel olmaqla yanaşı α  müstəvisinə 
perpendikulyar müstəvi yoxdur); onlar α  müstəvisinə per-
pendikulyar olan HH ′  düz xətti üzrə kəsişir; bu da axtarılan 
yeganə düz xətdir. AB  və BA ′′  düz xətləri arasındakı HH ′  düz 
xətti üzrə hesablanan məsafə, AB  və BA ′′  düz xətləri üzərindəki 
hər hansı uyğun olaraq M  və M ′  nöqtələri arasındakı 

MM ′məsafəsindən kiçikdir, çünki o, αα ′,  paralel müstəviləri 
arasındakı axtarılan məsafədir. Verilmiş düz xətlər kəsişirsə, onda 
ortaq perpendikulyar kəsişmə nöqtəsindən keçir və ən qısa 
məsafə sıfra bərabər olur. Nəhayət, iki paralel düz xəttin sonsuz 
sayda, bir-birinə bərabər, ortaq perpendikulyarı vardır. 

Qeyd edək ki, çarpaz düz xətlər tənlikləri ilə verilərsə, onların 
ortaq perpendikulyarının tənliyini yazmaq və uzunluğunu 
hesablamaq üçün düstur çıxarmaq olar. 

302. Axtarılan paralelepipedi almaq üçün verilmiş düz 
xətlərin hər birindən iki müstəvi keçirmək lazımdır: düz xətlərin 
birindən qalan ikisinə, digər düz xəttən qalan ikisinə paralel 
müstəvilər. 

303. Koordinat sistemi daxil edək və onun oxlarını verilmiş 
üç perpendikulyar düz xətlərə paralel istiqamətlərə yönəldək. l  

düz xətti üzərində uzunluğu vahid olan 
→
u  vektoru götürək. Bu 

vektorun koordinatları ( )zyx ;; -dir, burada αcos±=x ; 

βcos±=y ; γcos±=z . Odur ki, =++ γβα 222 coscoscos  

1
2

222 ==++=
→
uzyx .  

304. Həllin üç üsulunu göstərək. 
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I. Fərz edək ki, γβα ,,  uyğun olaraq ABC müstəvisi ilə 
DBC, DAC və DAB müstəviləri arasındakı bucaqlardır. 
( ) kABCS =  olarsa, onda ( ) αcoskDBCS = , ( ) βcoskDACS = , 
( ) γcoskDABS = . Son üç bərabərliyin hər birini kvadrata 

yüksəldib tərəf tərəfə toplayıb, 1coscoscos 222 =++ γβα  
olduğunu (məsələ, 303-ə baxmalı) nəzərə alsaq tələb olunanı 
alırıq. 

II. Fərz edək ki, ABC və DBC müstəviləri arasındakı bucaq 
α , D′  isə D  nöqtəsinin ABC müstəvisi üzərindəki 
proyeksiyasıdır. Onda ( ) ( ) αcosABCSDBCS =  və 

( ) ( ) αcosDBCSBCDS =′ , buradan ( ) ( ) ( )
( )

( )
( )ABCS
DBCS

ABCS
DBCSDBCSBCDS

2
=⋅=′ ; 

analoji olaraq ABD′  və ACD′  üçbucaqları üçün 

( ) ( )
( )ABCS

DABSABDS
2

=′ ; ( ) ( )
( )ABCS

DACSACDS
2

=′   alırıq. Son 

üç bərabərliyi tərəf-tərəfə toplayıb və 
( ) ( ) ( ) ( )ABCSACDSABDSBCDS =′+′+′  olduğunu nəzərə alıb 

tələb oulnanı tapırıq.  
III. ABC üçbucağının tərəflərini uyğun olaraq cba ,,  ilə işarə 

edək. Onda həmin üçbucağın perimet-

rinin yarısı
2

cbap ++
= ,(Şəkil 298) və

 sahəsi ( ) ( )( )( )cpbpappABCS −−−=2  
olar. cba ,,  tərəfləri məlum deyil. 
Lakin onlar uyğun olaraq ADB, CDA 
və ADB düzbucaqlı üçbucaqların 
hipotenuzlarıdır. Həmin üçbucaqların 

nml ,,  katetləri məlum olarsa, cba ,, -

ni bunlar vasitəsi ilə ifadə etmək olar (Şəkil 298); 222 nma += , 
222 lnb += , 222 mlc += . Digər tərəfdən nml ,,  verilmiş 

( )ADCS , ( )ADBS , ( )CDAS  sahələri ilə əlaqədardır: 
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( )BDCSmn =
2
1 , ( )ADCSnl =

2
1 , ( )ADBSlm =

2
1 . Beləliklə, 

yeddi məchulu ( )nmlcbaS ,,,,,,  tapmaq üçün yeddi tənliklər 
sistemi vardır. Axtarılan üçbucağın sahəsini tapmaq üçün ən sadə 

düstur ( ) ahABCS
2
1

= -dır. (Şəkil 298), burada a -həmin 

üçbucağın oturacağı, h  isə hündürlüyüdür. a  ilə artıq qarşı-
laşmışıq, h  isə yeni kəmiyyətdir. Sahəsi ( )ABCS  olan üçbucağın 
h  hündürlüyünü hər hansı köməkçi üçbucaqdan istifadə etməklə 
hesablamaq olar. Bunun üçün tetraedri h hündürlüyündən və düz 
üçüzlü bucağın təpəsindən keçən müstəvi ilə kəsək. Kəsikdə 
hipotenuzu h  və katetlərindən biri l  olan düzbucaqlı üçbucaq 
alırıq; İkinci katet (onu k ilə işarə edək) sahəsi ( )BDCS  olan 
üçbucağın a  tərəfinə çəkilmiş hündürlüyü olacaqdır. Beləliklə, 

222 lkh +=  alırıq. İndi k-nı tapmaq lazımdır. ( )BDCSka =⋅
2
1 . 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə almaqla 
( ) ( ) =+=+== 22222222224 lakalkahaABCS
( ) ( ) ( )+=++= BDCSlmnBDCS 22222 44

( ) ( )ADBSADCS 22 44 ++ , buradan 

( ) ( ) ( ) ( )ADBSADCSBDCSABCS 2222 ++= . Bunu da isbat 
etmək tələb olunurdu. Hər üç həll nəticəsində üç ölçülü fəzada 
Pifaqor teoreminin ifadəsini aldıq. 

305. Kubun tilləri ilə verilmiş müstəviyə perpendikulyar olan 
düz xətt arasındakı bucaqlar uyğun olaraq βα ,  və γ  olsun. Onda 
kubun tillərinin bu müstəvi üzərində proyeksiyalarının 
uzunluqları αsina , βsina  və γsina  (hər biri 4 dəfə olmaqla), 

bunların kvadratları α22 sina , β22 sina , γ22 sina  və cəmi 

( )γβα 2222 sinsinsin ++a  olar. 1coscoscos 222 =++ γβα  

olduğundan (məsələ 303) 2sinsinsin 222 =++ γβα . Onda 
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( ) 22222 2sinsinsin aa =++ γβα . Kubun bütün tillərinin 
verilmiş müstəvi üzərində proyeksiyalarının kvadratları cəmi isə 

22 824 aa =⋅  olar. 
306. 0=+++ dczbyax  müstəvisinə verilmiş ( )000 ,, zyxA  

nöqtəsindən çəkilmiş 
perpendikulyarın otura-
cağı ( )1111 ,, zyxA  ol-

sun. 
→

1AA  və ( )cban ;;
→

 
vektorları verilmiş müs-
təviyə perpendikulyar 
olduğundan kollienardır 
(Şəkil 299). Ona görə: 

→→
⋅= nkAA 1 , 

( ) ( )kckbkazzyyxx ;;;; 010101 =−−− .  Buradan kaxx += 01 , 
kbyy += 01 , kczz += 01  alırıq. ( )1111 ,, zyxA  nöqtəsi 

müstəvinin üzərində olduğundan: 0111 =+++ dczbyax , 
( ) ( ) ( ) 0000 =++++++ dkczckbybkaxa , 

( ) ++++ 0
222 axkcba 000 =++ dczby . Buradan 

222
000

cba
dczbyax

k
++

+++
−=  alırıq. 

→→
⋅= nkAA1  olduğundan 

222
000

1
cba

dczbyax
AA

++

+++
=

→
 olar. 

307. Fərz edək ki, konusun oxu OZ oxuna paraleldir, onun 
təpə nöqtəsinin koordinatları ( )cba ;; , oxu ilə doğuranı arasındakı 
bucaq α  -dır. Onda konusun səthinin nöqtələri 
( ) ( ) ( )2222 czkbyax −=−+−  (1) tənliyini ödəyir, burada 

αtgk = . Oxu bu konusun oxuna paralel və doğuranı ilə oxu 
arasındakı bucağı α -ya bərabər olan digər konusun təpə nöq-



 260 

təsinin koordinatları ( )111 ;; cba  dir. Onda ikinci konusun səthi 

nöqtələri ( ) ( ) ( )21
22

1
2

1 czkbyax −=−+−  (2) tənliyini ödəyir. 
Konus səthilərinin iki tənliyinin fərqi, eyni bir α  bucağı, üçün 
xətti tənlikdir. Baxılan halda (1) və (2) tənliklərin fərqi xətti 
tənlikdir, konus səthilərinin bütün ortaq nöqtələri bu tənliklə 
verilən müstəvi üzərindədir. 

308. OX, OY, OZ oxlarını AB, AD və AA1 şüaları üzrə 
yönəltməklə koordinat sistemi daxil edək. AA1, CD, B1C1 düz 
xətləri uyğun olaraq x=0, y=0; azaxzay ==== ,;0,  tənlikləri 
ilə verilir. Odur ki, koordinatları (X, Y, Z) olan nöqtələrdən AA1, 
CD və B1C1 düz xətlərinə qədər məsafələrin kvadratı uyğun 
olaraq 22 yx + , ( ) 22 zay +−  və ( ) ( )22 azax −+− -dır. 

( )
2

2
22 aaxx ≥−+ , ( )

2

2
22 aayy ≥−+  və ( )

2

2
22 aazz ≥−+  

olduğundan, bütün bu ədədlər eyni zamanda 
2

2a -dən kiçik ola 

bilməz. Koordinatları ( )2,2,2
aaa  olan nöqtə başqa sözlə 

koordinat başlanğıcı üçün bu ədədlərdən hər biri 22a -yə 
bərabərdir. 

309. Verilmiş paralelepipedin, A1D düz xəttinə paralel, ABC 
müstəvisi üzərinə proyeksiyasına baxaq (Şəkil 3001). Aşkardır ki, 

bu şəkildə 2:1:: 11 == BCADMCAM ; 
2
1

1
=

MC
AM , törəmə 

tənasübə əsasən 
2
3

1

1 =
+

MC
MCAM

, 

2
3

1

1 =
MC
AC

, 
2
3

1

1 =
− AMAC

AC
, 

3
2

1

1 =
−

AC
AMAC

, 
3
21

1
=−

AC
AM ; 
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3
1

1
=

AC
AM , 13

1 ACAM = . 

310. Fərz edək ki, verilmiş düzgün ABC üçbucağının 
təpələrinin verilmiş müstəviyə perpendikulyar olan düz xətt 
üzərindəki proyeksiyaları  111 ,, CBA -dir. Verilmiş müstəvi ilə 
AB, BC və CA düz xətləri arasındakı bucaqlar αγ ,  və β  dırsa, 
onda γsin11 aBA = , αsin11 aCB = , βsin11 aAC = , burada a  
düzgün ABC üçbucağının tərəfidir. Onda 111111 BCCABA += , 
başqa sözlə βαγ sinsinsin += . 

311. Fərz edək ki, l  düz xətti ilə α  müstəvisinin kəsişmə 
nöqtəsi O –dur ( l  düz xəttinin α  
müstəvisinə paralel olması halı 
aşkardır); A nöqtəsi l  düz 
xəttinin ixtiyari nöqtəsi, A′  isə 
onun α  müstəvisi üzərindəki 
proyeksiyasıdır. AA ′  düz xətti α  
müstəvisi üzərindəki ixtiyari düz 
xəttə perpendikulyardır, odur ki, 

1lAA ⊥′ . 1ll ⊥  isə, onda 

1lAO ⊥ ; Beləliklə, 1l  düz xətti 
AAO ′  müstəvisinə perpendikul-

yardır, odur ki, 1lOA ⊥′ . ill ⊥′  
isə analoji mühakimə aparılır. 

312. a) SABC düzgün piramidasında AC və SB çarpaz 
tillərinə baxaq (Şəkil 3002) SA, SB və SC bərabər olduğundan S 
nöqtəsi ABC üçbucağının mərkəzinə proyeksiyalanır və BO 
parçası SB-nin ABC müstəvisi üzərindəki proyeksiyasıdır. 

ACBO ⊥  (çünki ACBN ⊥ ) olduğundan üç perpendikulyar 
teoreminə görə (məsələ 311) ACSB ⊥  olar. 

b) a) məsələsi bunun xüsusi halıdır. S nöqtəsinin oturacaq 
müstəvisi üzərindəki proyeksiyası düzgün 121... −nAA  çoxbu-
caqlısının O mərkəzidir, 1SA  düz xəttinin bu müstəvi üzərindəki 
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proyeksiyası isə 1OA  parçasıdır. 11 +⊥ nn AAOA  olduğundan 

11 +⊥ nn AASA  (məsələ 311). 
313. Məsələnin hökmü, bir 

tərəfi P müstəvisi ilə çoxbucaqlı 
müstəvisinin kəsişmə xəttinə para-
lel olan, üçbucaq üçün aşkardır. 
Başqa sözlə üçbucağın bir tərəfi 
proyeksiya müstəvisi üzərində olan 
hala baxmaq olar (Şəkil 301). 

PAB ⊂ , PCO ⊥ , ϕ=∠CDO , 
ABCD⊥ . CODΔ -dən ϕcosCDOD= .  

( ) =⋅= ODABAOBS
2
1 ( ) ϕϕ coscos

2
1 ACBSCDAB =⋅ . 

Göründüyü kimi proyeksiya nəticəsində üçbucağın tərəflərinin 
proyeksiya müstəvisi üzərindəki uzunluğu dəyişmir, ona çəkilmiş 
hündürlüyün uzunluğu isə ϕcos  dəfə dəyişir. Bu təklif ixtiyari 
müstəvi fiqur, o cümlədən çoxbucaqlı üçün də doğrudur. İxtiyari 
çoxbucaqlını göstərilən növ üçbucaqlara ayırmaq olar. Bunun 
üçün çoxbucaqlının bütün təpələrindən baxılan müstəvilərin 
kəsişmə xəttinə paralel düz xətlər çəkirik. Bununla çoxbucaqlı 
üçbucaqlara və trapesiyaya ayrılır. Sonra alınmış hər bir trapesiya 
onların ixtiyari diaqonalı vasitəsilə üçbucaqlara ayrılır. 

Deməli, müstəvi fiqurun ortoqonal proyeksiyasının sahəsi 
fiqurun sahəsi ilə, bu fiqurun müstəvisi ilə proyeksiya müstəvisi 
arasındakı bucağın kosinusu hasilinə bərabərdir: 
( ) ( ) ϕcos⋅= fiqurSproyeksiyaS . 

314. Fərz edək ki, ABCD piramidasının D təpə nöqtəsinin 
oturacaq müstəvi üzərindəki proyeksiyası D/-dir. Onda 
( ) ( ) ( ) ( ) =′±′±′±= DABSDACSDBCSABCS  

γβα coscoscos cba SSS ++= . D′  və A  nöqtələri BC düz 
xəttindən müxtəlif tərəflərdə olarsa DBC ′  üçbucağının sahəsi “-” 
işarəsi ilə götürülür; DAC ′  və DAB ′  üçbucaqlarının sahəsi üçün 
də işarə analoji olaraq seçilir. 
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315. Həmin dairələrin diametrləri cismin, verilmiş müs-
təvilərin kəsişdiyi, düz xətt üzərində pryoeksiyasının uzunluğuna 
bərabərdir. Diametrləri bərabər dairələrin radiusları da bərabərdir. 

316. Fərz edək ki, 1B  və D  nöqtələri baxılan pryoeksiyada 
kubun proyeksiyasının daxili nöqtəsinə keçir (Şəkil 302). Onda 
kubun proyeksiyasının sahəsi 

1ACD  üçbucağının proyeksiya-
sının sahəsinin 2 mislinə bəra-
bərdir, yəni bu sahə ϕcos2S -dir. 
Burada ( ) SACDS =1 , ϕ  isə pro-
yeksiya müstəvisi ilə 1ACD  müs-
təvisi arasındakı bucaqdır. 1ACD  
üçbucağının tərəfi 2  olduğundan 

32 =S . Kubun proyeksiya 
müstəvisinə perpendikulyar l  düz xətti üzərində proyeksiyası 

DB1  diaqonalının bu düz xətt üzərində proyeksiyasının üzərinə 
düşür. DB1  düz xətti 1ACD  müstəvisinə perpendikulyar 
olduğundan l  və DB1  düz xətləri arasındakı bucaqda ϕ -yə 
bərabərdir. Odur ki, kubun l  düz xətti üzərində proyeksiyasının 
uzunluğu da ϕϕ cos3cos1 =DB -dir. 

317. h  və h′  uyğun olaraq D  və D′  nöqtələrindən ABC 
müstəvilərinə endirilmiş perpendikulyarların uzunluqları, S  və 
S ′  isə ABC  və CBA ′′  üçbucaqlarının sahələri olsun. Aşkardır 
ki, DAADhh ′=′ ::  və ( ) ( )CABAACABSS ′⋅′⋅=′ :: . Onda 

( )
( ) CABADA

ACABAD
CABA

ACAB
h
h

Sh
Sh

DCBAV
ABCDV

′⋅′⋅′
⋅⋅

=
′⋅′

⋅
⋅
′

=
′⋅′

⋅
=

′′′
 

318. DABC tetraedrində şərtə görə β=∠DAC , γ=∠DAB , 
α=∠BMC -dır (Şəkil 303). Onda ABD üçbucağının B 

təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü AMBΔ -dən tapırıq: 
γABSinBM = . Tetraedrin B təpəsindən ACD müstəvisinə 

çəkilmiş hündürlüyünü isə BMK düzbucaqlı üçbucağından 
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αγ sinsin ⋅= ABH  olduğunu tapı-
rıq. Aşkardır ki, ( ) βsin

2
1 ADACACDS ⋅= . 

( ) ( ) =⋅= HACDSDABCV
3
1

αγβ sinsinsin
2
1

3
1

⋅⋅⋅⋅⋅ ABADAC

. Beləliklə,  

( ) αγβ sinsinsin
6
1

⋅⋅⋅⋅= ADACABDABCV

 
319. ( ) 1SAMCS = , ( ) 2SAMBS = , bu üzlərin hündürlükləri 

21,hh , aAM = , α=∠CPB , tetraedrin C təpə nöqtəsindən 
AMB müstəvisinə çəkilmiş hündürlük CK olsun (Şəkil 304) 

Onda CKSV ⋅= 23
1 . CPKΔ -dan 

αsin1hCK = , 22 2
1 ahS = , onda 

=⋅⋅= αsin
2
1

3
1

12 hahV  αsin
6
1

21hah=  

11 2
1 ahS = , 

a
Sh 2

2
2

= , 
a
Sh 1

1
2

= .Beləliklə 

a
SS

a
S

a
SaV

3
sin2

sin
22

6
1 2121 α

α
⋅

=⋅⋅⋅=  

320. Sferanın mərkəzini çoxüzlünün təpə nöqtələri ilə 
birləşdirməklə, onu piramidalara ayırmış oluruq. Bu pirami-
daların hündürlükləri sferanın radiusuna bərabərdir, onların 
oturacaqları isə çoxüzlünün üzləridir. Odur ki, bu piramidaların 

həcmləri cəmi 
3

SR -ə bərabərdir, burada S – onların 

oturacaqlarının sahələri cəmidir, başqa sözlə çoxüzlünün səthi 
sahəsidir. 
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321. Konusa və sferanın özünə sfera xaricinə çəkilmiş 
çoxüzlünün hər hansı limiti kimi baxmaq olar. Bu çoxüzlülərin 

hər biri üçün 
3

SRV =  düsturu doğrudur, burada V həcm, S – 

çoxüzlünün səthi sahəsi, R – verilmiş sferanın radiusudur (məsələ 
320). Sferanın və konusun həcmi 21,VV , uyğun tam səthlərinin 

sahələri 21,SS  olarsa, onda 
2

1

2

1

2

1

3

3
S
S

RS

RS

V
V

== . 

322. Kəsik konusun ox kəsiyi bərabəryanlı ABCD 
trapesiyasıdır. Bu trapesiyanın oturacaqları AD=2R, BC=2r 
uyğun olaraq konusun oturacaqlarının diametrləridir. Konusun 
doğuranı l  olsun. Məsələnin şərtinə görə ( ) 2lrRl ππ =+  və 
buradan lrR =+  və ya lrR 222 =+ . Bu isə o deməkdir ki, 
ABCD trapesiyasının qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdir. Deməli, 
trapesiyanın daxilinə çevrə çəkmək olar. Odur ki, kəsik konusun 
daxilinə baxılan şərt ödənildikdə, kürə çəkmək mümkündür. 

323. Konusun ox kəsiyi ABCD trapesiyasıdır (Şəkil 305); 
onun oturacaqlarının orta nöqtələri E və F, EF parçasının orta 
nöqtəsi isə O olsun. CDOM ⊥ , FDON || , ADCP ⊥ , 

α=∠=∠ PCDMON . Məsələni 
həll etmək üçün OM=OE olduğunu 
göstərmək kifayətdir. rEC = , 

RDF = , xOM = , 
2
hOE =  işarə 

edək. Onda αα cos
2

cos rRONx +
== . 

CPDΔ -dən ( ) αα coscos 22 CPrRCDh +−== . Şərtə görə 

RrCP 42 =  olduğundan  



 266 

( ) ( )
2

,2coscos42 hxxrRRrrRh ==+=+−= αα . Beləliklə, 

tələb edilən isbat oldu. 
324. Fərz edək ki, SABC piramidasının hündürlüyü SD, onun 

orta nöqtəsi O, uzunluğunu a  ilə işarə 
etdiyimiz BC parçasının orta nöqtəsi E-dir 

(Şəkil 306). Onda 
6

3aDE = ; 

3
622 aDESESD =−= ; 

6
6aOD = . 

Buradan 
2

22 aDEODOE =+= . 

Beləliklə, ECBEOE == , deməli 
090=∠BOC . Eyni qayda ilə 

090=∠=∠ AOCAOB  olduğunu alarıq. 
325. fərz edək ki, verilmiş piramidanın oturacağının tərəfi a , 

yan üzlə oturacaq müstəvisi arasındakı ikiüzlü bucaq α , 
piramidanın SF hündürlüyü H –dır (Şəkil 307 a). Daxilə və xaricə 
çəkilmiş sferaların mərkəzləri uyğun olaraq O, O1 olsun. Onda 
piramidanın oxundan və yan tilindən keçən kəsiklərdən istifadə 
etmək olar (Şəkil 307, b, c). SFEΔ  və OFEΔ -dən (Şəkil 307, b) 

2
αrctgFE = ; αα tgrctgSFH +==

2
; 

2
aEF =  olduğundan 

22
αtgar =  yazarıq. 
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Aşkardır ki, 
2

22 αctgrEFDF == .   

Digər tərəfdən FDO1Δ -dən (Şəkil 307, c) 
22

1
2

1 DFFODO +=  və ya ( ) 222 DFRSFR +−= , 

SF
DFSFR

2

22 +
= , burada HSF = , 

2
2aDF =  oluduğnu nəzərə 

alıb =
+

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
αα

αα

tgrctg

atgctgr

H

aH
R

2
2

22
2

2
2 2

222

2
2

 

( )
2

2

2

2
2

2
2

2
2

22222

αα

α

αα

ααα

tgtg

tgr

tgrctg

ctgrtgctgr +
=

+
. Onda 

2
2

22

αα

α

tgtg

tg
r
R +
= . 

Burada xtg =
2
α  əvəz edib, 

( )22

4

12
1

xx
x

r
R

−

+
=  alırıq. İndi isə tx =2  

götürüb məsələni ( ) 21
12

1 2
+≥

−
+

tt
t  bə-

rabərsizliyinin isbatına gətirmiş oluruq, 
10 << t . Sadə çevirmələrdən son-

ra sonuncu bərabərsizlik 
( ) ( ) 01122322 2 ≥++−+ tt  şəkilə düşür. Sol tərəfdəki kvad-
rat üçhədlinin diskrimantı sıfıra bərabərdir. Beləliklə, kvadrta 
üçhədli t-in ixtiyari qiymətində işarəsini dəyişmir. t=0 olduqda bu 
kvadrat üçhədli müsbət olduğundan, bərabərsizliyin doğruluğu 
isbat edildi. 

326. ASBC və OSBC piramidalarının ortaq SBC oturacağı 
vardır (Şəkil 308), odur ki, onların həcmləri nisbəti oturacağa 
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çəkilmiş hündürlüklərin nisbətinə bərabərdir. ASAO ||′  ol-
duğundan, ASBC və OSBC piramidalarının hündürlükləri nisbəti 
SA-ın AO ′ -ə nisbətinə bərabərdir. Beləliklə, onların həcmləri 

nisbəti ( )
( ) SA

AO
ASBCV
OSBCV ′

= -dır  Analoji olaraq ( )
( ) SC

CO
ASBCV
OSCAV ′

= , 

( )
( ) SB

BO
ASBCV
OSABV ′

=  yazarıq. Alınmış bərabərlikləri tərəfə-tərəfə 

toplayıb 1=
′

+
′

+
′

SC
CO

SB
BO

SA
AO  alırıq.  

3271. Fərz edək ki, P və P1 uyğun olaraq ABC və A1B1C1 
üçbucaqlarının müstəviləri l  isə onların kəsişmə xəttidir (Şəkil 
309). A, B və O nöqtələrindən keçən müstəvini Q(AB) ilə  işarə 

edək. A1B1 düz xətti 
Q(AB) üzərindədir 
və AB-yə paralel 
olmayıb T(AB) nöq-
təsində kəsişir. Bu 
nöqtə P və P1 müs-
təviləri üzərindədir, 
odur ki, l  düz xət-
tinin də üzərindədir. 
Analoji olaraq isbat 
edə bilərik ki, BC, 
B1C1 və AC, A1C1 
düz xətləri, uyğun 
olaraq l  düz xətti 

üzərində olan, T(BC), T(AC) nöqtələrində kəsişir. 
3272. Fərz edək ki, ASC üzünün ağırlıq mərkəzi O1, məsələdə 

baxılan parçalardan biri BO1-dir. Daha başqa bir üzü, məsələn 
BSC-ni götürək. Bu üzün ağırlıq mərkəzini O2 ilə işarə edək. 
İsbat edək ki, AO2 parçası BO1 parçası ilə kəsişir və bu kəsişmə 
nöqtəsi O isə BO1 parçasını O1 nöqtəsindən başlayaraq 1:3 
nisbətində bölür. Doğrudan da, M1 və M2 nöqtələri AC və BC 
parçalarının ortalarıdırsa (Şəkil 310) onda aşkardır ki, AB||M1M2; 
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O1 və O2 nöqtələri uyğun olaraq M1S və M2S parçalarını eyni bir 
nisbətdə böldüyündən, aşkardır ki, O1O2||M1M2. Odur ki, 
AB||O1O2. Deməli ABO2O1 dördbucaqlısı trapesiyadır və onun 
BO1 və AO2 diaqonalları O 

nöqtəsində kəsişir. Onda 
2
121 =

AB
MM ; 

3
2

21

21 =
MM
OO

 yazarıq. Bu bərabər-

likləri tərəf-tərəfə vurub 
3
121 =

AB
OO

 

alırıq. AOB və O1OO2 
üçbucaqlarının oxşarlığından 

AB
OO

OB
OO 211 = . Beləliklə, 

3
11 =

OB
OO

. 

Eyni qayda ilə digər üzlərin ağırlıq mərkəzi ilə uyğun təpə 
nöqtəsini birləşdirən parçanın O nöqtəsi ilə 1:3 nisbətində 
bölündüyünü isbat edə bilərik. 

328. Düzgün ABCD tetraedrinin daxilində O nöqtəsi götürək 
(Şəkil 311). O nöqtəsini tetraedrin bütün təpələri ilə birləşdirib 
dörd ABCO, BCDO, CADO, ABDO piramidalarını alırıq. 
Aşkardır ki, bu piramidaların həcmləri cəmi verilmiş piramidanın 

həcminə bərabərdir. Tetraedrin üzlərinin 
sahəsini S, onun hündürlüyünü h, O 
nöqtəsindən üzlərə qədər məsafələri 
(bunlar alınmış piramidaların hün-
dürlükləridir). 4321 ,,, hhhh  işarə edib 

++= 21 3
1

3
1

3
1 ShShSh 43 3

1
3
1 ShSh +  və 

ya hhhhh =+++ 4321  alırıq. 
329. Düz xətlərin hamısı bir nöqtədə 

kəsişdikdə birinci hal alınır. Verilmiş düz xətlərdən hər hansı biri 
digər iki düz xəttin kəsişmə nöqtəsindən keçmirsə, onda bu düz 
xətt kəsişən iki düz xəttin təyin etdiyi müstəvi üzərində yerləşir, 
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çünki onun kəsişən iki düz xəttin təyin 
etdiyi müstəvi ilə iki ortaq nöqtəsi vardır. 
Analoji olaraq göstərmək olar ki, hər 
hansı verilmiş digər düz xətlər də (onlar 
sonlu çoxluqdur) bu müstəvi üzərində 
yerləşir. 

330. Verilmiş kubun K, L, P 
təpələrindən (Şəkil 312) müstəvi keçirək 
və KM tilinin A orta nöqtəsindən ona paralel başqa müstəvi 
keçirək. Kubun ikinci müstəvi ilə kəsiyi ABCDEF altıbucaqlısı 
olacaqdır. Bu altıbucaqlı düzgündür, çünki onun hər bir tərəfi 
kubun üzünün diaqonalının yarısına bərabərdir və hər bir bucağı 
1200-dir.  

331. Konusların hər birinin oturacağının radiusu R, hün-
dürlüyü isə H olsun (Şəkil 313). Onda hər bir 

konusun həcmi HRV 2
1 3

1π= . Ortaq hissə iki 

bərabər konusdan ibarətdir, onun həcmi 

hRV 2
2 3

2π= , burada r - oturacağın radiusu, h 

– hündürlükdür. Bu fiqurun ox kəsiyinə 
baxaq. CBOOAO 11 ~ ΔΔ  olduğundan 

COOOBCAO 11 :: =  və ya hHrR :: = . 

Lakin 
2
Hh = , onda 

2
Rr = . Beləliklə,

1
2

2

2 4
1

12
1

243
2 VHRHRV ==⋅⋅= ππ . 

Tələb edilən isbat oldu. 
332. İsbat etmək lazımdır ki, ( ) ryanSV ⋅=

3
1 , 

burada r – konusun oturacağının mərkəzindən 
doğurana qədər məsafədir. Konusun həcmi 

HRV 2
3
1π= . Konusun hündürlüyünü SOAΔ -

dan istifadə edib αsinlH =  ilə ifadə etmək olar 
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(Şəkil 314). SOBΔ -dən 
R
r

=αsin . Onda 
R
lrH =  və 

Rlr
R
lrRV ππ

3
1

3
1 2 =⋅= . Məlumdur ki, ( ) RlyanS π= . Nəticədə 

( ) ryanSV ⋅=
3
1  alırıq. 

333. Piramidanın hündürlüyünün yan tillərlə əmələ gətirdiyi 
bucağı α , kəsən müstəvinin yan tillərlə və hündürlüklə kəsişmə 
nöqtələrini A, B, C, D və K, piramidanın təpə nöqtəsini H ilə işarə 
edək (Şəkil 315, 
a). Aşkardır ki, 

cba ,,  və d  uzun-
luqları arasında 
müəyyən münasi-
bət tapmalıyıq: üç 
A, B, C nöqtələrin-
dən yalnız bir 
müstəvi keçirmək 
olar. Odur ki, d -ni 

ba,  və c  ilə ifadə 
etmək mümkün-
dür. HK parçası 
AHC və BHD 
üçbucaqlarının 
ortaq 
tənbölənidir. Bu tənbölənin uzunluğunu (l) həmin üçbucaqların 

ca,  və db,  tərəfləri və α  bucağı vasitəsilə ifadə etmək olar. 
AHC üçbucağında ( ) ( ) ( )KHCSAHKSAHCS +=  (Şəkil 315, 

b). Bu bərabərliyin hər tərəfini 2-yə vurub ααα sinsin2sin clalac +=  

alırıq, buradan 
cal
11cos2

+=
α  (1) Analoji olaraq BHC 
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üçbucağından 
dbl
11cos2

+=
α  (2) yazarıq. (1) və (2) 

bərabərliklərindən 
dbca
1111

+=+  alırıq.  

334. A təpəsindəki müstəvi bucaqları düz olan ABCD 
tetraedrini ABKCDLMN düzbucaqlı pa-
ralelepipedinə tamamlayaq (Şəkil 316). 
Bu paralelepipedin xaricinə çəkilmiş sfera, 
həm də ABCD tetraedrinin də xaricinə 
çəkilmişdir. AKD üçbucağından alınır ki, 

DKPQ
2
1

= . Paralelepipedin DK dia-

qonalı onun xaricinə çəkilmiş sferanın 
diametri olduğundan, PQ parçasının 
uzunluğu bu sferanın radiusudur.  

335. Fərz edək ki, ABCD tetraedrinin, tili AD olan ikiüzlü 
bucağın tənbölən müstəvisi ilə, kəsiyi ADM-dir (Şəkil 317). 

ACMD və ABMD tetraedrlərinin 
həcmlərini uyğun olaraq V1 və V2 ilə 
işarə edək. M nöqtəsi ADC və ADB 
üzlərindən eyni məsafədə oldu-

ğundan ( )
( )ADBS
DACS

V
V

=
2

1 . Digər tərəf-

dən, aşkardır ki, ( )
( ) MB

MC
DMBS
DMCS

V
V

==
2

1 . 

Odur ki, ( )
( ) MB

MC
ADBS
ADCS

= . 

336. Tetraedrin tillərindən qarşıdakı tillərə paralel keçirilən 
müstəvilərin əmələ gətirdiyi paralelepipedə baxaq. Əvvəlki 
tetraedrin üzlərinin müstəviləri paralelepipeddən, hər birinin 

həcmi paralelepipedin həcminin 
6
1  hissəsinə bərabər olan, 4 

tetraedr ayırır. Odur ki, tetraderin həcmi paralelepipedin 
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həcminin 
3
1 -ni təşkil edir. Paralelepipedin həcmini isə məsələdə 

verilən kəmiyyətlərlə asanlıqla ifadə etmək olar: onun üzləri 
diaqonalları AB, CD və onlar arasındakı bucaq ϕ  olan 
paraleloqramdır, bu üzə çəkilmiş hündürlük isə d-yə bərabərdir. 

337. Tetraedrin həcmi ϕsin
6
1 abd -yə bərabərdir, burada ba,  

tillərin uzunluğu, d – çarpaz tillər arasındakı məsafə, ϕ  onlar 
arasındakı bucaqdır (Məsələ 336). 

338. Əvvəlcə isbat edək ki, radiusları R, r olan iki toxunan 
çevrənin ortaq toxunanının uzunluğu Rr2 -ə bərabərdir. Bunun 
üçün hipotenuzunun ucları çevrələrin mərkəzində olan, 
katetlərindən biri isə ortaq toxunana paralel düzbucaqlı üçbucağa 
baxaq. Pifaqor teoreminə görə bu düzbucaqlı üçbucaqdan 

( ) ( )222 rRrRx +=−+  alırıq, burada x – ortaq toxunanın 
uzunluğudur. Buradan Rrx 2= . İndi, verilmiş kürələrin 
mərkəzlərindən və A, B nöqtələrindən keçən müstəvi kəsiyinə 
baxmaqla, bu düsturun qoyulan məsələ üçün doğruluğunu 
asanlıqla yoxlamaq olar. 

339. Fərz edək ki, O1, O2 – verilmiş çevrələrin mərkəzləridir; 
a) məsələsində M nöqtəsi AB parçasının ortasıdır; b) məsələsində  
isə M=P –dir. MO1O2 müstəvisinə baxaq. Axtarılan sferanın 
mərkəzi bu müstəvidə O1, O2 nöqtələrindən MO1, MO2 düz 
xətlərinə çəkilmiş perpendikulyarların kəsişmə nöqtəsidir. 

340. İki yan üzün xaricinə çəkilmiş çevrələrin iki ortaq 
nöqtəsi vardır – bu üzlərin ortaq təpələri. Odur ki, bu çevrələrin 
hər ikisini üzərində saxlayan sfera vardır (Məsələ 339). Üçüncü 
üzün xaricinə çəkilmiş çevrə bu sferanın müstəvi ilə kəsiyidir. 

341. Təpəsi S nöqtəsində olan verilmiş üçüzlü bucağın 
daxilində ixtiyari S/ nöqtəsi götürək və bu nöqtədən uyğun olaraq 
SBC, SAC, SAB üzlərinə S/A/, S/B/, S/C/ perpendikulyarı çəkək. 
Aşkardır ki, S/A/B/C/ üçüzlü bucağının müstəvi bucaqları SABC 
üçüzlü bucağının ikiüzlü bucaqlarını π -yə tamamlayır. Deməli, 
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S/A/B/C/ üçüzlü bucağının müstəvi bucaqları CBA −−− πππ ,, -
dir. İsbatı tamamlamaq üçün bilmək lazımdır ki, SA, SB, SC 
tilləri uyğun olaraq S/B/C/, S/A/C/, S/A/B/ üzlərinə per-
pendikulyardır. Deməli S/A/B/C/ üçüzlü bucağının ikiüzlü bu-
caqları SABC üçüzlü bucağının müstəvi bucaqlarını π -yə 
tamamlayır. Deməli, S/A/B/C/ üçüzlü bucağının ikiüzlü bucaqları 

γπβπαπ −−− ,, -dır.  
Qeyd: S/A/B/C/ bucağına SABC bucağının tamamlayıcısı və 

ya polyarı deyilir. 
342. Verilmiş üçüzlü bucağa polyar bucağa baxaq (Məsələ 

341). Onun müstəvi bucaqları düz olduğundan ikiüzlü bucaqları 
da düzdür. Odur  ki, verilmiş üçüzlü bucağın müstəvi bucağı da 
düzdür. 

343. Verilmiş üçüzlü bucağa polyar üçüzlü bucağın müstəvi 
bucaqları bərabərdirlər. Odur ki, bu üçüzlü bucaqlar bərabərdir. 

344. Tetraedrin a  tilinə perpendikulyar müstəvi üzərindəki 

proyeksiyası tərəfləri 
a
Sx 12

= , 
a
Sy 22

= , ϕ
ϕ

sin
sin

2
12

b
a

ab
=

⋅
 

və birinci iki tərəf arasındakı bucaq α  olan üçbucaqdır. 
Kosinuslar teoremini bu üçbucağa tətbiq edib 

( ) αϕ cos
22

2
44

sin 21
2

2
2

2

2
12 ⋅⋅⋅−+=

a
S

a
S

a
S

a
Sb  və ya 

( )
4

sincos2
2

21
2

2
2

1
ϕα abSSSS =−+  alırıq.  

345. 
→→

= aAA 1 , bAB =
→

, cAD =
→

 olsun. Onda 

cbaAC ++=
→

1 . Odur ki, cba ++  vektoru şərtə görə 
accbba −−− ,,  vektorlarına perpendikulyardır. 

( ) ( ) ( ) 0,,, === accbba  olduğunu nəzərə almaqla 

( ) 22,0 babacba −=−++=  alırıq. Analoji olaraq 
22

cb =  və 
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22
ac = . Odur ki, verilmiş paralelepipedin bütün tilləri 

bərabərdir, deməli o – kubdur.  
346. a) Fərz edək ki, V – çoxüzlünün həcmi, S – onun 

üzlərinin sahəsi, çoxüzlünün daxilindəki X nöqtəsindən onun i -ci 
üzünə qədər məsafə ih -dir. Çoxüzlünü təpə nöqtəsi X, 

oturacaqları onun üzləri olan piramidalara ayırıb 
3

...
3

1 nShShV ++=  

alırıq. Beləliklə, 
S
Vhh n

3...1 =++ . 

b) Tetraedrin həcmi V olsun. ii SVh 3=  olduğundan, burada 

iS  - i -ci üzün sahəsidir, ( ) ( ) VSdhd iiii 3∑∑ = . Aşkardır ki, 

iii VSd =3 , burada iV -təpəsi seçilmiş nöqtədə olan tetraedrin 
həcmidir, onun oturacağı i -ci üzdür və VVi =∑ . Odur ki, 

( )∑ ∑ == 1VVhd iii . 
347. Müəyyənlik üçün fərz edək ki, daxilə çəkilmiş sferanın 

O mərkəzi çoxüzlünün həcmi 1V  olan hissəsindədir. Təpəsi O 
nöqtəsində və oturacağı çoxüzlünün verilmiş müstəvi ilə kəsiyi 
olan piramidaya baxaq. Bu piramidanın həcmi V olsun. Onda 

311 rSVV =−  və 322 rSVV =+ , burada r - daxilə çəkilmiş 
sferanın radiusudur (Məsələ 320-yə baxmalı). Onda 

2

1

2

1
S
S

VV
VV

=
+
−

. Buradan, yalnız V=0 olduqda, başqa sözlə O 

nöqtəsi kəsən müstəvi üzərində olan halda 
2

1

2

1
S
S

V
V

=  almaq 

mümkündür.  
348. O fəzanın ixtiyari nöqtəsi olsun. Onda 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

→→→
OBOAOM

2
1 , 
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⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=−=⇒⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

→→→→→→→→→→
OBOCOAODOMONMNODOCON

2
1

2
1

2
1

2
1

. 
349. 

→→→→→→→→→

+=⋅−+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 2222

2
2 2 OBOCOBOCOBOCOBOCBC . 

Analoji olaraq 
→→→

+= 222 OAOCAC  və 
→→→

+= 222 OAOBAB . 
Üçbucağın hər bir tərəfinin uzunluğunun kvadratı digər iki tərəfin 
uzunluqlarının kvadratları cəmindən kiçik olduqda o, 
itibucaqlıdır. ( ) 222 BCABAC −+  fərqinə baxaq: 

++=−+
→→→→→

22222 OAOCBCABAC  

02 22222 >=−−++
→→→→→

OAOBOCOAOB , deməli A bucağı 900-
dən kiçiikdir.  

350. Aşkardır ki, 0=⋅
→→

BDAC , odur ki, BDAC ⊥ . 
351. Verilmiş sferanın α  və β  müstəvilərinə toxunma 

nöqtələrini (A və B) sferanın O mərkəzi ilə birləşdirək (Şəkil 
318). OA və OB –dən γ  müstəvisini keçirək. aOA⊥  və 

aOB ⊥  olduğundan γ⊥a  və ( )ABa ⊥ . 
352. 1) A, B, C, D verilmiş nöqtələr olsun (Şəkil 319). 

Verilmiş nöqtələrdən eyni məsafədə olan O nöqtəsi AB-yə 
perpendikulyar olan və onun ortasından keçən α  müstəvisi 
üzərində olmalıdır. BD və BC-in ortasıdan keçən və onlara 
perpendikulyar γβ ,  müstəviləri üçün də analoji hökm doğrudur. 
α  və β  müstəviləri paralel ola bilməz. Doğrudanda βα ||  
olarsa, onda β -ya perpendikulyar BD düz xətti α -ya da 
perpendikulyar olardı. Onda B nöqtəsindən α  müstəvisinə iki 
müxtəlif BA, BD perpendikulyarları çəkilərdi. 
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Fərz edək ki, m=∩ βα , analoji olaraq n=∩ βγ  alırıq; β  
müstəvisi üzərində yerləşən m və n düz xətləri paralel ola bilməz. 
Bunu isbat edək. m düz xətti AB və AD düz xətlərinə 
perpendikulyardır, odur ki, ( )ADBm ⊥ . Analoji olaraq 

( )BDCn ⊥ . Fərz etsək ki, nm || , onda ( )BDCm ⊥ , bu halda isə 
( ) ( )BDCADB ||  alınır ki, bu da məsələnin şərtinə ziddir. 

Beləliklə, 0=∩ nm , bu isə yalnız yeganədir. 
2) Verilmiş çevrənin üç müxtəlif nöqtəsi və D, müstəvi 

üzərində olmayan dörd nöqtədir. 1) halına görə bu dörd nöqtədən 
sfera keçirmək olar və o yeganədir. 

353. 1) Kafilik. Fərz edək ki, SABCD piramidasının ABCD 
oturacağının xaricinə ω  çevrəsi çəkilmişdir (Şəkil 320). S 
nöqtəsi və ω  çevrəsindən yeganə σ  sferası 
keçir (Məsələ 352). Bu sfera verilmiş 
piramidanın xaricinə çəkilmişdir. 2) Zəru-
rilik. Fərz edək ki, SABCD piramidasının 
xaricinə çəkilmiş σ  sferası vardır. Pirami-
danın oturacaq müstəvisi sferanı bu otura-
cağın xaricinə çəkilmiş ω  çevrəsi üzrə 
kəsir. 



 278 

354. Toxunan müstəvi koordinat başlanğıcından keçir və 

( )cbaOM ;;=
→

 vektoruna perpendikulyardır, burada ( )cbaM ;;  
sferanın mərkəzidir. Odur ki, toxunan müstəvinin tənliyi 

0=++ czbyax  şəkildədir. 
355. Fərz edək ki, Nba =∩ , onda MN axtarılandır. ba ||  

isə onda axtarılan düz xətt M nöqtəsindən keçir və a  düz xəttinə 
paraleldir. 

356. ABCM ∈  isə həll yoxdur, ABCM ∉  isə axtarılan xətt 
BM-dir. Çünki B və M hər iki müstəviyə daxildir. 

357. 2) BAC bucağının AA1 tənbölənini çəkib (A1 nöqtəsi B 
ilə C arasında ixtiyari götürülür) axtarılan MAA1 müstəvisini 
alırıq. 

358. aM ∉  isə, onda həll yeganədir, aM ∈  isə, onda həll 
sonsuz saydadır. 

359. BA şüası üzərində BP parçasına konqruyent BN 
parçasını ayıraq. Onda MPN tələb olunan müstəvidir.  

360. PQ və RS parçaları ADC və ABC üçbucaqlarının orta 
xəttidir (Şəkil 321). PQ=RS, PQ||RS və PQRS paraleloqramdır. 

361. Məlum aksioma görə (İki 
müxtəlif müstəvinin ortaq nöqtəsi var-
sa, onların bu nöqtədən keçən kəsişmə 
düz xətti vardır) kəsişmə xətti vardır. 
Nümayiş çertyojunda onu M nöqtə-
sindən keçən (bu nöqtə müstəvilərin 
ortaq nöqtəsidir) ixtiyari düz xətt kimi 
təsvir edirik. 

362. Şərtə görə: α∈M , α⊂a , 
α∉N  (Şəkil 322). İndi β∈N , 

c=∩ βα , cM ∈ , ac ⊥  şərtləri ödə-
nilməklə β  müstəvisini keçirmək lazım-
dır. ( ) α⊂MC , ( ) α⊥MC , ( ) cMC = ; 
c düz xəttindən və N nöqtəsindən β  
müstəvisini keçirmək olar, onda 
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βα ∩=c ; β - axtarılan müstəvidir. Həll yeganədir. 
363. M,N,P nöqtələrindən keçən müstəvini α  ilə işarə edək 

(Şəkil 323). α  və DAC müstəvilərinin ortaq nöqtələri N və P –
dir; odur ki, bu iki müstəvinin kəsişməsi NP düz xəttidir. NP 
parçası DAC üzü ilə α  Müstəvisinin kəsişməsidir. Analoji olaraq 
NM parçası qurulur. M nöqtəsi α  və ABC müstəvilərinin hər 

ikisinin üzərindədir; Bu 
müstəvilərin kəsişmə xət-
tinin qurmaq üçün onların 
başqa bir ortaq nöqtəsini 
tapmaq kifayətdir. Həmin 
nöqtə NP və AC düz 
xətlərinin K kəsişmə nöq-
təsidir. Aşkardır ki, 

α∈K  və ( )ABCK ∈ . 
MK düz xəttini çəkib, 

BC tili üzərində Q nöqtəsini alırıq. MQ və QP parçaları axtarılan 
kəsiyin qalan tərəfləridir. Qurmanı simvolik olarq belə yazmaq 
mümkündür: 1) ( )MNP=α ; 2) [ ] ADCNP Δ∩= α , 
[ ] ADBNM Δ∩=α ; 3) ( ) ( ) KACNP =∩ ; 4) ( ) [ ] QBCKM =∩ ; 
5) [ ] ABCMQ Δ∩=α , [ ] ABDCQP Δ∩=α . 

Beləliklə, MNPQ dördbucaqlısı axtarılan kəsikdir. 
Bu məsələnin çertyoju əvvəlki məsələlərdəki illüstrativ 

çertyojlardan əsaslı surətdə fərqlənir. Belə ki, 323-cü şəkildə K 
və D nöqtələri, MQ, QP parçaları və s. Ixtiyari seçilmiş, tet-
raedrin təsviri üzərində tamamilə müəyyən vəziyyət tutmuşdur, 
bundan əlavə qurmalar indi çertyoj alətləri vasitəsilə yerinə ye-
tirilmişdir. Belə qurmalar proyeksiya çertyoju üzərində qurmalara 
nümunədir. Xəyalda və proyeksiya çertyojunda qurmaları yaxşı 
mənimsəmək lazımdır. 

364. aA∈  olarsa onda məsələnin həlli yoxdur. Fərz edək ki, 
aA∉ . Çarpaz düz xətlər əlamətini tətbiq edək. a  düz xətti və 

onun üzərində olmayan A nöqtəsindən α  müstəvisini  keçirək; 
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α  müstəvisinin xaricində B nöqtəsini götürək (verilmiş müstəvi 
üzərində olmayan nöqtə vardır). AB və a  çarpaz düz xətlərdir. 

365. 1) A nöqtəsindən ab ||  düz xəttini keçərək; b  düz 
xəttindən keçən ixtiyari β  müstəvisi a  düz xəttinə paraleldir 
(həm də b  və a  düz xətlərindən keçən müstəvi). 2) Aşkardır. 

366. β  müstəvisi üzərində B nöqtəsindən c-yə paralel d düz 
xəttini keçirək. Sonra d və A-dan axtarılan γ  müstəvisini keçirə 
bilərik. Həll yeganədir. 

367. Analiz. Fərz edək ki, kəsik qurulmuşdur (Şəkil 324). M 
və N nöqtələrini birləşdirsək, kəsən müstəvinin ADB üzü ilə 
kəsişməsini alırıq. Şərtə görə AC düz 
xətti kəsən müstəviyə paraleldir, odur ki, 
ACB və ACD üzlərinin kəsən müstəvi 
ilə kəsişməsi AC düz xəttinə paralel olan 
NP və MQ parçaları olacaqdır. (“Müs-
təvi digər müstəviyə paralel olan düz 
xətdən keçib, həmin müstəvini kəsirsə, 
onda müstəvilərin kəsişmə xətti verilən 
düz xəttə paraleldir” teoreminə görə). 

Qurma. 1) NP||AC, BCP∈ ; 2) 
MQ||AC; DCQ∈ . NMQP çoxbucaqlısı 
axtarılan kəsikdir. 

İsbatı: MQ||AC olduğundan NMQ müstəvisi AC düz xəttinə 
paraleldir (“Düz xətt, müstəvi üzərindəki hər hansı düz xəttə 
paraleldirsə, onda verilmiş düz xətt və müstəvi paraleldir” 
teoreminə görə). 

Araşdırma. Məsələnin yeganə həlli vardır. Doğrudan da, BC 
tili kəsən müstəvini yeganə P nöqtəsində kəsir və məlum aksioma 
görə (bir düz xəttə aid olmayan üç nöqtədən bir və yalnız bir 
müstəvi keçir). M, N, P nöqtələrindən yeganə müstəvi keçir.  

Qeyd edək ki, bu məsələdə tətbiq olunan həll sxemi (analiz, 
qurma, isbat, araşdırma) planimetriyada olduğu kimi stereomet-
riyada da qurma məsələləri həllinin ümumi sxemidir. Fəzada 
qurma məsələləri həllinin göstərilən mərhələlərinin mahiyyəti 
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müstəvidəki kimidir. Lakin hər bir məsələnin həllində dörd 
mərhələnin hamısının göstərilməsi məcburi deyil: bəzən mə-
sələnin həllinə dərhal qurmadan başlamaq mümkün olur, bəzən 
də isbat qurma ilə birgə aparılır. Çox vaxt məsələnin araş-
dırılmasına baxılmır. Məsələnin həllində araşdırma aparmaq tələb 
olunursa, bu haqda məsələnin şərtində qeyd olur. Bəzi hallarda 
araşdırma ilə analiz birləşdirilir. Odur ki, çox vat qurma 
məsələləri həllinin dörd deyil, üç mərhələsi ayrılır. 

368. 1) M nöqtəsindən AB-yə paralel düz xətt keçirin. 
2) Fərz edək ki, 0=∩ BCAD , onda MO axtarılan düz 

xətdir.  
369. Analiz. Axtarılan düz xətti tapmaq üçün MNP və ABC 

müstəvilərinin (Şəkil 325) iki ortaq nöqtəsini qurmaq kifayətdir. 
Belə nöqtələrin hər birini, iki kəsişən düz xəttin ortaq nöqtəsi 
kimi tapmaq olar. Bu nöqtələrdən biri (MNP), o biri (ABC) 
müstəvisi üzərindədir. 

Qurma. CC1D1D üzü-
nün müstəvisi üzərində 
MP və DC düz xətlərinin 
F kəsişmə nöqtəsini qu-
raq: DD1 və BB1 paralel 
düz xətlərindən keçən 
müstəvi üzərində MN və 
DB düz xətlərinin E kəsiş-
mə nöqtəsini quraq. E və 
F nöqtələri MNP və 
ABC müstəvilərinin hər ikisinə aiddir. (“Müstəvinin iki müxtəlif 
nöqtəsindən keçən düz xətt bu müstəvinin üzərindədir” ak-
siomuna görə), ona görə (FE) – axtarılan düz xətdir. 

Araşdırma: Məsələnin yeganə həlli 
vardır. Çünki M, N və P nöqtələri 
yeganə müstəvini təyin edir. NMP və 
ABC müstəvilərinin FE ortaq düz xətti 
var, çünki F onların ortaq nöqtəsidir. FE 
düz xətti yeganədir (“İki müxtəlif 
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müstəvinin ortaq nöqtəsi varsa, onların bu nöqtədən keçən 
kəsişmə düz xətti vardır” aksiomuna görə) 

370. Verilmiş kubun B təpəsindən çıxan tillərin uclarından 
keçən müstəvi ilə kəsiyi (Şəkil 326) AB1C düzgün üçbucağıdır. 
Bu üçbucağın tərəfi 2a -dir. Odur ki, ( ) 231 aCABP = ; 

( )
2

32

1
aCABS = . 

371. Axtarılan nöqtələri K və L ilə işarə edək. 1) 
( ) ( )BCAMK ∩= ; ( ) ( )1BBANL ∩= ; 2) 

( ) ( ) ( )AMNCBBKL ∩= 11 . 
372. ( ) ( )DCMCK ∩= 1  və ( ) [ ]ADKBF ∩=  qururuq. 
MFBC1 - dördbucaqlısı axtarılan kəsikdir. 
373. Fərz edək ki, ( ) α=MDC , onda α  və 1111 DCBA  

üzünün kəsişməsi MN parçası olub, (CD)yə paralldir (“Müstəvi 
digər müstəviyə paralel olan düz xətdən keçib, həmin müstəvini 
kəsirsə, onda müstəvilərin kəsişmə xətti verilən düz xəttə 
paraleldir” teoreminə görə), deməli [ ] ( )11|| DCMN  (“iki düz xətt 
üçüncü düz xəttə paraleldirsə, onda həmin düz xətlər bir-birinə 
paraleldir” teoreminə görə). DCMN paraleloqramı axtarılan 
kəsikdir.  

374. Fərz edək ki, M, K, L nöqtələri uyğun olaraq AB, CD, 
AA1 tillərinin orta nöqtələridir, onda ADMK || ; 
( ) ( )DAAMKL 1∩  düz xəttinin qurulmasını əsaslandırmaq üçün 
373-cü məsələdə istfiadə olunan hər iki teoremi tətbiq etmək 
lazımdır. 

375. 11DABC  və 11AACC  paraleloqramlarının kəsişməsini 
quraq: 11111 ACAACCDABC =∩  onda 11 ACCAX ∩= . 

CACA 11  əvəzinə 11DBCA  paraleloqarmından istfiadə etmək 
olar. 
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376. Burada iki hal müm-
kündür. a) Fərz edək ki, aM ∉  
(Şəkil 327, a). Paralel düz 
xətlərin tərifinə əsasən, verilən 
və axtarılan düz xətlər bir müs-
təvi üzərində olmalıdır. 

1) M nöqtəsindən və a  düz 
xəttindən α  müstəvisini keçirək 
(“düz xətt və ona aid olmayan 
nöqtədən bir və yalnız bir müs-
təvi keçirmək olar” faktına əsasən). 

2) α  müstəvisi üzərində M –dən a  düz xəttinə paralel b düz 
xəttini çəkək (bu “hər bir müstəvi üçün planimetriyadan məlum 
olan tərtib, müstəvinin yerdəyişməsi və paralel düz xətlər 
aksiomları ödənilir” aksioumuna əsasən yerinə yetirilir). Məsə-
lənin yeganə həlli vardır. Bunu isəbat edək. 

Axtarılan b düz xətti a  düz xəttindən və M nöqtəsindən 
keçən yeganə α  müstəvisinə aid olmalıdır. α  müstəvisi üzərində 
a  düz xəttinə paralel olub, M nöqtəsindən keçən yeganə düz xətt 
vardır (bu planimetriyadan məlumdur). 

b) Fərz edək ki, aM ∈  (Şəkil 327,b). Bu halda M-dən keçib 
a -ya paralel olan yeganə düz xətt verilmiş a  düz xəttidir. 
Beləliklə, fəzada verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə bir və 
yalnız bir paralel düz xətt çəkmək olar. 

377. Fərz edək ki, α  müstəvisi və a  düz xətti verilmişdir. a  
düz xətti α -nı kəsirsə, onda məsələnin həll yoxdur, çünki a -dan 
keçən ixtiyari müstəvi verilmiş müstəvini kəsəcək.  α⊂a  olarsa, 
onda axtarılan müstəvi α -nın özüdür. Tutaq ki, α||a , lakin 

α⊂/a . 
α  müstəvisinə aid olan B nöqtəsindən və verilən a  düz 

xəttindən β  müstəvisini keçirək. Fərz edək ki, b=∩ βα , onda 
ab ||  (Məsələ 366-da göstərilən teoremə görə). α  müstəvisində, 

b -ni kəsən c düz xəttini çəkək; M nöqtəsindən ( aM ∈ ) cd ||  
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düz xəttini çəkək (Məsələ 376). d  və a  düz xətlərindən keçən 
müstəvi axtarılan müstəvidir.  

378. AC və AM parçalarını çəksək, iki üzün α  müstəvisi ilə 
kəsiyini alırıq (Şəkil 328). 1111 DCBA  üzünün α  müstəvisi ilə 
kəsiyini alırıq (Şəkil 328). 1111 DCBA  üzünün α  müstəvisi ilə 

kəsişmə xətti (AC)-yə paraleldir 
(“İki paralel müstəvi üçüncü 
müstəvi ilə kəsişərsə, onda on-
ların kəsişmə xətləri paraleldir” 
teoreminə gbrə), ona görə 
MN||AC çəkirik. Nəhayət, NC 
parçasını qururuq. AMNC trape-
siyası axtarılan kəsikdir. 1BM ≡  

olarsa, onda axtarılan kəsik CAB1 üçbucağı, 1AM ≡  olarsa, onda 
kəsik CCAA 11  paraleloqramı olacaqdır. Həll yeganədir. (“Bir düz 
xəttə aid olmayan üç nöqtədən bir və yalnız bir müstəvi keçir” 
aksiomuna görə). 

379. Fərz edək ki, ( ) αα ∈DABC ,|| . DBC müstəvisi α -nı 
(BC)-yə paralel düz xətt boyunca kəsir (Məsələ 378-də istifadə 
olunan teoremə görə). Buradan ( )DBC∩α  düz xəttinin qu-
rulması alınır. Qalan iki düz xətt də analoji olaraq qurulur.  
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380. Fərz edək ki, M və N uyğun olaraq CC1 və A1D1 
parçalarının orta nöqtələridir. Qurma belə ardıcıllıqla yerinə 
yetirilir: 1) BM; 2) NP||BM, 1AAP∈ ; 3) PB; 4) ML||BP, 

11CDL∈ ; 5) NL. Beləliklə, alınmış BMLNP beşbucaqlısı 
axtarılan kəsikdir. 

381. Fərz edək ki, AB və CD çarpaz düz xətlərdir (Şəkil 
329). CD düz xəttindən AB düz xəttinə paralel α  (Məlumdur ki, 
ixtiyari düz xətdən başqa 
bir düz xəttə, bu düz xətlər 
kəsişmirsə, paralel müstəvi 
keçirmək olar) müstəvisini 
və α  müstəvisinə perpen-
dikulyar β  müstəvisini ke-
çirək. AB düz xəttindən isə 
α  müstəvisinə perpen-
dikulyar və α -nı hər hansı 
EF düz xətti üzrə kəsən γ  
müstəvisini keçirək.  

α  müstəvisi β  və γ  
müstəvilərinə perpendikulyar olduğundan onların MN kəsişmə 
xəttinə də perpendikulyar olacaqdır. Beləliklə, MN düz xətti CD 
və EF-ə perpendikulyardır. Lakin EF||AB və MN düz xətləri EF 
və AB düz xətlərinin təyin etdiyi müstəvi üzərindədir, odur ki, 

ABMN ⊥ . Deməli, MN düz xətti AB və CD düz xətlərinin ortaq 
perpendikulyarıdır. 

382. Fərz edək ki, AB və CD çarpa düz xətlərdir və onlardan 
heç biri verilmiş üçüncü MN düz 
xəttinə paralel deyil (Şəkil 330). 
AB-dən MN-ə paralel α  
müstəvisini keçirək (məlumdur 
ki, bu mümkündür). Belə müstəvi 
yeganədir. CD-dən MN-ə paralel 
β  müstəvisini keçirək. Bu 
müstəvi də yeganədir. α  və β  
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müstəvilərinin CB kəsişmə xətti axtarılan düz xətt olacaqdır. 
Lakin α  və β  müstəviləri paralel ola bilər. Bu AB, CD və MN 
düz xətləri eyni bir müstəviyə paralel olduqda mümkündür. Bu 
halda məsələnin həlli yoxdur. AB və ya CD düz xətləri və ya 
onların hər ikisi MN-ə paralel olduqda da məsələnin həlli yoxdur. 
AB və CD düz xətləri bir müstəvi üzərində isə, eyni zamanda 
MN-ə paralel deyildirsə, AB və CD düz xətlərini üzərində 
saxlayan α  müstəvisi MN-ə paraleldirsə həll sonsuzdur. α  
müstəvisi MN-ə paralel olmadıqda həll yeganədir. (AB və CD 
düz xətləri kəsişirsə) AB||CD olduqda və ya düz xətlərin üçü də 
bir nöqtələ kəsişirsə həll yoxdur.  

383. Verilmiş müstəvi, düz xətlər və parçanın uzunluğu 
uyğun olaraq α , CDAB,  və d  olsun (Şəkil 3311). AB düz 
xəttindən CD-yə paralel β  müstəvisini, CD düz xəttindən isə AB 

paralel γ  müstəvisini 
keçirək. Aşkardır ki, 
β  və γ  müstəviləri 
paraleldir və verilmiş 
α  müstəvisi onları öz 
aralarında paralel hər 
hansı KL və MN düz 
xətləri üzrə kəsir. E və 
F nöqtələri uyğun ola-
raq KL və MN üzə-
rində olmaqla EF=d 
parçasını quraq. İndi 
EF düz xəttinə paralel 
və AB, CD düz xət-
lərini kəsmək şərti ilə 

AC düz xəttini çəkək (Məsələ 382-yə baxmalı), onda onun A, C 
kəsişmə nöqtələri arasında qalan parçası axtarılan parça 
olacaqdır, Lakin α  müstəvisi, AB, CD düz xətləri, d parçası, 
habelə verilmiş parçanın uzunluğu elə ola bilər ki, məsələnin həlli 
olmaz və ya iki, yaxud sonsuz sayda həll olar. 
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384. ABC oturacağında C və O 
nöqtələrini düz xətlə birləşdirib, onu AB 
tilini D nöqtəsində kəsənə qədər uzadaq; CD 
axtarılan düz xətdir (Şəkil 3312). 

385. a) DB1  diaqonalı, M nöqtəsi və 
AA1  yan tili, həmin M nöqtəsi ilə təyin 

edilən müstəvilər DADA 11  yan üzünün DA1  
diaqonalı üzrə kəsişir;  DA1  diaqonalı axtarılan düz xətdir (Şəkil 
332). 

b) Belə düz xətt yoxdur. DDB 11  və 
ADA 11  müstəviləri iki paralel DD1  və 

AA1  düz xətlərindən keçir, odur ki, 
AA1 -ya paralel DD1  düz xətti üzrə 

kəsişirlər. 
c) Axtarılan düz xətt, DBDB 11  və 
CDBA 11  diaqonal müstəvilərinin kəsiş-

mə xətti olan, DB1  diaqonalıdır. 
386. ABCD , CBCB 11 , BABA 11  üzlərinin 1ACB  müstəvisi 

ilə kəsişməsi uyğun olaraq AC , CB1 , AB1  diaqonallarıdır (Şəkil 
333). Axtarılan kəsik 1ACB  üçbucağıdır. 

387. Şəkildə ML düz xəttinin təsvirini davam etdirək (Şəkil 
334). Bununla əlaqədar bilmək lazımdır ki, stereometriyada 
şəkildə bütün qurmalar yalnız verilmiş müstəvidə yerinə yetirilir. 
Deməli, ML düz xəttini üzərində saxlayan müstəvini və tetraedrin 
veriləni əlaqələndirən nöqtəsini (bu P nöqtəsidir) götürmək 
lazımdır. P, M və L nöqtələri ilə verilən müstəvi tetraedrin PMN 
kəsiyi ilə təmsil olunacaqdır. PMN kəsiyində PN və MX parçaları 
kəsişir, çünki N və P nöqtələri MX-dən müxtəlif tərəflərdə 
yerləşir. X – axtarılan nöqtədir. 
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388. Həll 387-yə analoji aparılır (Şəkil 335). 
389. Çoxüzlünün, 1AK  parçasını və 1A  nöqtəsini üzərində 

saxlayan, müstəvi ilə kəsiyini quraq (Şəkil 336); istiqamətli 
olması üçün onu 1BB  tilinə paralel qururuq. Aşkardır ki, 

KAKA 11 -paraleloqramdır, onda BCA1  üçbucağının bu kəsiklə 
kəsişməsi KA1  parçasıdır. 1AK  və KA1  parçaları isə parale-
loqramın diaqonalları olaraq X nöqtəsində kəsişirlər. X nöqtəsi 
axtarılan həldir. 

390. PBC və DAK üçbucaqlarının AA1C1C üzündə ortaq X 
nöqtəsi vardır (Şəkil 337). Bu müstəvilərin ikinci ortaq nöqtəsi B-
dir. B, X, K, D nöqtləri ADK müstəvisi üzərində olduğundan BX 
və KD düz xətlərinin kəsişmə nöqtəsi Y baxılan PBC və DAK 
üçbucaqlarının ortaq nöqtəsidir.  
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Bu məsələ də hər bir fiqurun digər fiqurla örtülən hissələrinin 
qırıq xətlə çəkilməsi (başqa sözlə şəkilə əyanilik verilməsi) az 
əhəmiyyətli deyil. Şəkildə üçbucaqların XY kəsişməsi və PBC 
üçbucağının üstündə D nöqtəsi görünəndir (D nöqtəsi C və C1 
arasında yerləşir), DXY üçbucağı PC tərəfinin bir hissəsini örtür, 
PB tərəfi DAK üçbucağından yuxarıda olduğundan AN və KM 
parçaları görünür, XN və YM isə görünmür; AC tili verilmiş 
üçbucaqlarla örtülmüşdür. 

391. Çoxüzlünün, MN parçasından keçən, müstəvi ilə kəsiyi 
1BB  tilinə paraleldir (Şəkil 338) və 

PPKK 11  paraleloqramıdır. Onda 2PK  
parçası BCA1  üçbucağı ilə çoxüzlünün 

PPKK 11  kəsiyinin kəsişməsidir. X 
nöqtəsi BCA1  üçbucağı ilə MN parça-
sının yeganə ortaq nöqtəsidir. X – 
axtarılan nöqtədir. 

392. Verilmiş üçbucaqların ortaq X nöqtəsi vardır (Şəkil 
339); onların kəsişməsinin tapılmasına üzərində paralel düz xətlər 
olan müstəvilərin kəsişməsi xəttinin xassəsi kömək edir. 

11 || CCAA  - çoxüzlünün yan tillərinin xassəsidir. Odur ki, 1AA -ə 
paralel XY-i qururuq. 1NC  parçası Y nöqtəsində MAA1  
üçbucağını kəsir, çünki N və C nöqtələri XY parçasından 
müxtəlif tərəflərdə yerləşir.  
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393. Şərtdən alınır ki, QK və MN parçaları AC-yə paraleldir 
(Şəkil 340), deməli MN||QK, onda MNQK dördbucaqlısının 
diaqonalları X nöqtəsində kəsişirlər, N isə bu fiqurların ortaq 
nöqtəsidir. Buradan alınır ki, XN – onların kəsişməsidir. 
Üçbucağın AK tərəfi və Q təpəsi CAA1  üzü üzərində, MN isə 
ABC oturacağının üzərində olduğundan AK tərəfinin bir hissəsi 
QNX üçbucağı ilə örtülmüşdür, odur ki, NX ilə kəsişdikdən sonra 
NXM üçbucağının da bir hissəsi örtülmüşdür (parçaların XM və 
NM hissələri). AC-nin bir hissəsi verilmiş fiqurlarla örtülmüşdür. 

394. a) 11CB  tili üzərində ixtiyari K nöqtəsi qeyd edək (Şəkil 
341, a). AK və A1M 
parçalarının kəsişməsi üçün 
AA1KM fiquru qabarıq 
olmalıdır, başqa sözlə 
KM||AA1 olmalıdır, bu par-
çalar həmişə bir müstəvi 
üzərindədir. Deməli, BB1-ə 
paralel MK parçasını quru-
ruq. AA1KM fiqurunun dia-
qonalları X nöqtəsində 
kəsişir. 

Şəkil 341 b-dən isti-
fadə edərək məsələnin qrafik həllini müstəqil əsaslandırın.  

395. Bu üçbucaqların X ortaq nöqtəsini asanlıqla tapmaq 
olar, ikinci ortaq nöqtəni tapmaq üçün 
bu fiqurların müstəvilərinin ortaq nöq-
təsini tapmaq lazımdır (Şəkil 342). Onda 
həmin üçbucaqların XY kəsişmə xəttini 
alırıq. Aşkardır ki, QKL üçbucağının 
QXY hissəsi DMN üçbucağının üstündə 
yerləşir, deməli onun özü görünür və DN 
tərəfinin bir hissəsini örtür; eyni zamanda 
birinci üçbucağının davamının bir hissəsi 
ikinci üçbucaqla kəsildikdən sonra görü-
nmür, onun qalan hissəsi isə görünür. 
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396. Aşkardır ki, baxılan üçbucaqların ortaq X nöqtəsi PAB 
üzünün üzərindədir (Şəkil 343). M və 
N, D və Q nöqtələri cütünün səciyyəvi 
xassələrinə diqqət yetirdikdə verilmiş 
üçbucaqların ikinci ortaq nöqtəsini də 
tapmaq olar (məsələ 393-ə baxmalı). 
Bu Y nöqtəsidir. DXY üçbucağı AQL 
üçbucağının üstündə olduğundan (çün-
ki D nöqtəsi PAC üzündə, MN isə 
ABC oturacağında yerləşir). AQ tərə-
finin bir hissəsi onunla örtülmüşdür, 
DN-in bir hissəsi isə XY-lə kəsişdik-
dən sonra AQL üçbucağının altında 
qalır. 

397. Fərz edək ki, P verilmiş A nöqtəsindən keçən 
müstəvilərdən biri, M isə verilmiş B nöqtəsinin P müstəvisi 
üzərindəki proyeksiyasıdır. Sonra fərz edək ki, C nöqtəsi AB 
parçasının ortasıdır (Şəkil 344). 
AMB düzbucaqlı üçbucaq oldu-

ğundan ABCM
2
1

= . Beləliklə 

bütün M nöqtələri C nöqtəsindən 

eyni bir AB
2
1  məsafəsindədir, 

odur ki, mərkəzi C nöqtəsində və 

radiusu AB
2
1  olan sfera üzərindədir. aşkardır ki, göstərilən 

sferanın ixtiyari nöqtəsi B nöqtəsinin proyeksiyalarından birinin 
üzərinə düşür. Beləliklə axtarılan həndəsi yer diametri AB olan 
sferadır.  

398. MN düz xəttini və A1BC üçbucağının hər hansı 
nöqtəsini üzərində saxlayan müstəvi ilə çoxüzlünün kəsiyini 
quraq (kəsikdə kəsişməsini axtardığımız fiqurların elementləri 
olmalıdır). N nöqtəsindən A1K1, M nöqtəsindən isə A1K1-ə 
paralel MK parçalarını çəkək (Şəkil 345). MA1 və KK1 
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parçalarını çəkib çoxüzlünün 
A1K1KM  kəsiyini alırıq. Bu kəsiyin 
A1BC üçbucağı ilə kəsişmə xətti 
A1K-dır. XMNKA =∩1  axtarılan 
nöqtədir. Bu məsələnin həllində 
çoxüzlünün müstəvi ilə ixtiyari 
kəsiyindən istifadə olundu. 

399. 346-cı şəkildən istifadə etməklə məsələnin qrafik həllini 
əsaslandırın. 

400. KX parçasını qurmaq üçün tetraedrin PKC müstəvi 
kəsiyinə baxaq (Şəkil 347). Bu parça MN parçasını da kəsməli 
olduğundan, MN parçasını üzərində saxlayan ikinci PAN kəsiyini 
qurub tetraedrin bu kəsiklərinin kəsişməsi olan K1P parçasını 
alırıq: MN və K1P parçaları P1 nöqtəsində kəsişir. Beləliklə, K, 
P1, X nöqtələri bir PKC müstəvisi üzərindədir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
401. SAC diaqonal müstəvisində M nöqtəsindən ABCD 

oturacağının AC diaqonalına paralel MN düz xəttini çəkək (Şəkil 
348). MN düz xətti SC yan tilini N nöqtəsində kəsir. 

402. A1B1C1D1 aşağı oturacağının A1C1 diaqonalını 
C1E=A1C1 qədər uzadaq (Şəkil 349). Sonra CE düz xəttini çəkək. 
Bu düz xətt paralelepipedin AC1 diaqonalına paraleldir. CB1 və 
CE düz xətlərindən müstəvi keçirək. Bu müstəvi ilə A1B1C1D1 
oturacaq müstəvisinin kəsişmə xətti B1E düz xəttidir. 

 
 
 



 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
403. SBD diaqonal müstəvisini 

quraq (Şəkil 350); oturacağın AC 
diaqonalı SBD diaqonal müstəvisinə 
perpendikulyar olduğundan, oturaca-
ğın AB, BC tərəfləri ilə eyni bucaq 
(450-yə bərabər) əmələ gətirir. 

404. SBD diaqonal müstəvisində 
BDACO ∩=1  nöqtəsindən SD-yə 

paralel O1O düz xəttini çəkək. OOSBO 1∩=  
nöqtəsi piramidanın bütün təpələrindən bərabər 
məsafədədir (qurmaya görə OS=OB, proyek-
siyaları O1B=O1A=O1C=O1D bərabər olan 
maillər kimi isə OB=OA=OC=OD). Sferanın 
axtarılan mərkəzi O nöqtəsidir (Şəkil 351).  

405. Bu kəsik silindrin hündürlüyünün 
ortasından oturacağa pa-
ralel keçir. 

406. ABC üçbucağının CD medianını 
çəkib onu DM=CD qədər uzadaq (Şəkil 352). 
S və M nöqtələrini birləşdirək. SM parçasının 
O orta nöqtəsi sferanın axtarılan mərkəzidir. 
(Məsələ 404-ə baxmalı). 
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407. Piramidanı, SO1 hündürlüyündən və deyək SA yan 
tilindən keçən müstəvi proyeksiya müstəvisinə paralel olmaqla, 

təsvir edək (Şəkil 353). SO1 hündürlüyü A, 
B, C təpələrindən eyni məsafədə olan nöq-
tələrin həndəsi yeridir. SO1A müstəvisində, 
planimetriyada olduğu kimi, SA yan tilinin 
D ortasından ona DO perpendikulyarını 
qaldıraq. DO piramidanın A və S təpələrin-
dən eyni məsafədə olan nöqtələrin həndəsi 
yeridir. SO1 hündürlüyü ilə DO perpen-
dikulyarının O kəsişmə nöqtəsi piramidanın 
bütün dörd təpələrindən eyni məsafədədir, 

odur ki, onun xaricinə çəkilmiş sferanın mərkəzidir. 
408. Aşağı oturacağın A1B1C1D1 

müstəvisində B1E=C1B1 parçasını quraq 
(Şəkil 354). AD1 və AE düz xətlərindən α  
müstəvisini keçirək. Bu müstəvi A1B1C1D1 
oturacağını D1F parçası, A1B1BA üzünü 
isə AF parçası üzrə kəsir. AD1F üçbucağı 
axtarılan kəsikdir. 

409. B1D diaqonalının BB1C1C üzün-
dəki pryeksiyası, bu üzün BC1 diaqonalına perpendikulyar olan, 
B1C diaqonalıdır (Şəkil 355). Üç perpendikulyar haqqında 
teoremə görə kubun B1D diaqonalı BC1-ə perpendikulyardır, 
çünki onun B1C proyeksiyası BC1-ə perpendikulyardır. B1D-yə 

perpendikulyar olan düz xətti qurmaq 
üçün M nöqətsindən BC1-ə paralel 
EME1 düz xəttini çəkmək lazımdır. 
Bu axtarılan düz xətt olacaqdır. 
Analoji qayda ilə isbat etmək olar ki, 
həmin B1D diaqonalı kubun üzlərinin 
bu diaqonalla çarpaz olan AD1, AC, 
A1C1, A1B və D1C diaqonallarına da 

perpendikulyardır. 
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Aşkardır ki, kubun qalan üç diaqonalı da onun üzlərinin, 
kubun bu diaqonallarının uclarından çıxan tillərinin uclarını 
birləşdirən, diaqonallara perpendikulyardır. 

Deyiləni belə ümumiləşdirmək olar: Kubun diaqonalı onun 
üzlərinin bu diaqonalın uclarınjan çıxan tillərinin uclarını 
birləşdirən, altı diaqonalına perpendikulyardır. 

410. Fərz edək ki, prizmanın oturacağı düzbucaqlıdır (Şəkil 
356). Yan tillərdən birini, məsələn A1A 
tilini A2 nöqtəsində yarıya bölək. A1B1BA 
üzündə A2 nöqtəsindən AB-yə paralel A2B2 
parçasını çəkək; B1C1CB üzündə B2 
nöqtəsindən B2C2||BC, sonra C2D2||CD 
çəkib D2 və A2 nöqtələrini birləşdirək. 
Alınmış A2B2C2D2 düzbucaqlısı axtarılan 
kəsikdir.  

411. Belə silindri təsvir etmək üçün verilmiş silindrin 
radiusunu 2 dəfə artırmaq lazımdır. 

412. Kəsən müstəvi verilmiş konusun hündürlüyünün 

ortasından oturacağa paralel keçməli və konusu 
2
Rr =  radiuslu 

dairə üzrə kəsməlidir. 
413. Sferanın radiusu silindrin oturacağının radiusuna bərabər 

olmalıdır. 
414. Sferanı, onun mərkəzindən keçən qarşılıqlı perpen-

dikulyar üç müstəvi ilə 8 hissəyə bölməli. 
415. 1) M nöqtəsi və a  düz xətti yeganə β  müstəvisini təyin 

edir; 2) β  müstəvisində M nöqtəsindən a  düz xəttinə paralel 
yeganə b düz xəttini çəkmək olar; 3) b düz xəttindən α  
müstəvinin keçirək; 4) düz xətt və müstəvinin paralellik 
əlamətinə görə α  müstəvisi a  düz xəttinə paraleldir. 

b düz xəttindən istənilən qədər müstəvi keçirmək mümkün 
olduğundan məsələnin sonsuz sayda həlli vardır. Həllə əlaqədar 
sxematik şəkili asanlıqla göstərmək olar. 
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