
«Analitik həndəsə» фянни цзря имтащан  
Суаллары (az) 
 
Вектор анлайышы. Коллинеар  və komplanar векторлар. 
Векторларын топланмасы və векторун ядядя вурулмасы ямялляри. 
Векторларын хятти асылылыьынын ясас хассяляри. 
İki vektorun xətti asılılığı ilə kollinearlığı arasındakı əlaqəyə dair teorem. 
Üç vektorun xətti asılılığı ilə komplanarlığı arasındakı əlaqəyə dair teorem. 
Vекторlar фязаsı. Базис, векторун базисдяки координатлары. 
Ортонормаллашдырылмыш базис. Ортонормаллашдырылмыш базисдя векторун 
узунлуьуна даир теорем. 
İki vektor arasında qalan bucaq. Векторларын скалйар щасили.  
Vektorların sкалйар щасилинin координатларла ифадясиnə dair teorem. 
Скалйар щасилин ясас хассяляриня даир  теорем. 
Мцстяви цзяриндя və fəzada афин координат системlərи. Нюгтянин вя векторун 
координатлары. 
Мцстяви цзяриндя və fəzada дцзбуъаглы координат системlərи. Ики нюгтя 
арасындакы мясафя дцстуру. 
Pарчанын верилян нисбятдя бюлцнмяси. 
Vektorlar fəzasında oriyentasiyalar. Мцстявинин орийентасийа olunması. 
Ики вектор аraсындакы истигамятлянмиш буъаг.  
Aфин координат системляринин чевrиlмяsi.  
Aфин координат системляринин çevrilməsinin xususi halları. 
Dцзбуъаглы декарт координат системляринин чевrilməsi. 
Мцстяви цзяриндя полйар координат системи. 
Müstəvi üzərində düz xəttin kanonik  və  parametrik tənlikləri. 
Müstəvi üzərində iki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi, düz xəttin parçalarla 
tənliyi. 
Müstəvi üzərində dцз  хяттин буъаг ямсалı, onun həndəsi mənası, düz xəttin 
bucaq əmsallı тянлиyi 
Мцстяви цзяриндя дцз хяттин цмуми тянлийи, onun araşdırılması. 
Müstəvi üzərində dцз хяття нязярян йарыммцстявиляри тяйин едян шяртляр. 
Мцстяви цзяриндя ики дцз хяттин гаршылыглы вязиййяти. 
Müstəvi üzərində nюгтядян дцз хяття гядяр олан мясафя. 
Müstəvi üzərində düz xəttin normal tənliyi. 
Мцстяви цзяриндя цмуми тянликлярля верилян  iki дцз хятt арасындакы  
истигамятлянмиш буъаьын щесабланмасы. 
Мцстяви цзяриндя буъаг ямсаллы тянликлярля верилян iki дцз хятt арасындакы  
истигамятлянмиш буъаьын щесабланмасы. 
Мцстяви цзяриндя дцз хятлярin məxsusi дястяси. 
Мцстяви цзяриндя дцз хятлярin qeyri-məxsusi дястяси. 
Еллипс, онун fokusları, fokal radiusları. Ellipsin kanonik tənliyi. 
Еллипсин щяндяси хассяляри: simmetriya mərkəzi, simmetriya oxları, təpələri, 
yarımoxları.  



Ellipsin formasının təyin olunması. Ellipsin ексентриситети. 
Щипербола, онун fokusları, fokal radiusları. Hiperbolanın каноник тянлийи. 
Hiperbolanın щяндяси хассяляри: simmetriya mərkəzi, simmetriya oxları, 
təpələri, yarımoxları. 
Щиперболанын асимптотлары вя ексентриситети. 
Парабола, онун каноник тянлийинин чыхарылмасы. 
Параболанын щяндяси хассяляри. 
Ellips və hiperbolanın hər bir nöqtəsinin fokusdan olan məsafəsinin uyğun 
direktrisdən olan məsafəsinə nisbətinə dair teorem. 
Еллипс, щипербола вя параболанын полйар координатларла тянлийи. 
Икитяртибли хяттин цмуми тянлийи. İкитяртибли хятляря даир нцмуняляр. 
Икитяртибли хяттин дцз хятля кясишмяси. 
Икитяртибли хяття нязярян асимптотик истигамятляр. 
Икитяртибли хяттин вятяринин орта нюгтясиня даир теорем. 
Икитяртибли хяттин мяркязи. Мяркязя даир теорем. 
Икитяртибли хятлярин мяркязя нязярян нювляря айрылмасы. 
Икитяртибли хяття тохунан дцз хятт, она даир теорем. 
İki vektorun vektorial hasili, vektorial hasil vektorunun koordinatları. 
Vektorial hasil əməlinin xassələri. 
Vektorial hasilin tətbiqləri. 
Üç vektorun qarışıq hasili və onun xassələri. 
Koordinatları məlum olan üç vektorun qarışıq hasilinin hesablanması 
düsturunun çıxarılışı. 
Qarışıq hasil əməlinin tətbiqləri. 
Fəzada müstəvinin verilmə üsulları, bir nöqtəsi və iki paralel vektoru ilə 
verilən müstəvinin tənliyi. 
Bir nöqtəsi və normal vektoru ilə verilən müstəvinin  tənliyi. Müstəvinin 
parametrik tənlikləri. 
Fəzada bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən keçən müstəvi tənliyinin 
çıxarılışı. 
Müstəvinin ümumi tənliyi, onun araşdırılması 
Fəzada vektorun müstəviyə paralelliyinə dair teorem. 
Müstəviyə nəzərən yarımfəzaları təyin edən şərtlər. 
İki müstəvinin qarşılıqlı vəziyyəti. 
Fəzada nöqtədən müstəviyə qədər olan məsafə. 
Fəzada düz xəttin verilmə üsulları. Fəzada iki nöqtədən keçən düz xəttin 
tənliklərinin çıxarılışı. 
Fəzada iki müstəvi arasında qalan bucaq. 
Fəzada düz xəttin kanonik və parametrik  tənlikləri. 
Fəzada düz xəttin verilmə üsulları. Düz xətt iki müstəvinin kəsişməsi kimi. 
Fəzada iki düz xəttin qarşılıqlı vəziyyəti. 
Fəzada düz xətt və müstəvinin qarşılıqlı vəziyyəti. 
Fəzada iki düz xətt arasında qalan bucaq. 



Fəzada düz xətt və müstəvi arasında qalan bucaq. 
Fəzada müstəvinin normal tənliyi. 
Fırlanma səthi anlayışı, ona dair teorem. 
Silindrik səth anlayışı, ona dair teorem.  
Ellipsoid, onun müstəvi kəsikləri. 
Fırlanma ellipsoidi. Üçoxlu ellipsoidin fırlanma ellipsoidindən sıxılma 
çevrilməsi vasitəsilə alınması. 
Biroyuqlu hiperboloid, onun müstəvi kəsikləri. 
Fırlanma biroyuqlu hiperboloidi. İxtiyari biroyuqlu hiperboloidin fırlanma 
biroyuqlu hiperboloidindən sıxılma çevrilməsi vasitəsilə alınması. 
İkioyuqlu hiperboloid, onun müstəvi kəsikləri. 
Fırlanma ikioyuqlu hiperboloidi. İxtiyari ikioyuqlu hiperboloidin fırlanma 
ikioyuqlu hiperboloidindən sıxılma çevrilməsi vasitəsilə alınması. 
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