«ЩЯНДЯСЯ-1» фянни цзря имтащан
suallar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вектор анлайышы. Коллинеар və komplanar векторлар.
Векторларын топланмасы və векторун ядядя вурулмасы ямялляри.
Коллинеар векторлара даир ясас теорем.
Компланар векторлара даир ясас теорем.
Векторларын хятти асылылыьынын ясас хассяляри.
İki vektorun xətti asılılığı ilə kollinearlığı arasındakı əlaqəyə dair
teorem.
7. Üç vektorun xətti asılılığı ilə komplanarlığı arasındakı əlaqəyə dair
teorem.
8. İki ölçülü vektorlar fəzası. Bazis, vektorun koordinatları, iki векторун
ъяминин, фяргинин, векторун ядядя щасилинин координатларыnın
hesablanması.
9. Bazisə nəzərən vektorun koordinatları. Ики векторун коллинеарлыьынын
онларын координатлары иля ифадя олунмасына даир теорем.
10.
Ортонормаллашдырылмыш базис. Ортонормаллашдырылмыш базисдя
векторун узунлуьуна даир теорем.
11.
İki vektor arasında qalan bucaq. Vекторларын скалйар щасили.
12.
Vektorların sкалйар щасилинin координатларла ифадясиnə dair teorem.
13.
Скалйар щасилин ясас хассяляриня даир теорем.
14.
Мцстяви цзяриндя афин координат системи. Нюгтянин вя векторун
координатлары.
15.
Мцстяви цзяриндя афин координат системи. Pарчанын верилян
нисбятдя бюлцнмяси.
16.
Мцстяви цзяриндя дцзбуъаглы координат системи. Ики нюгтя
арасындакы мясафяnin hesablanması дцстуру.
17.
Ики юлчцлц векторlar фязасынын бир базисиндян dиэяриня кечид
матрисинин детерминанты, онун ясас хассяляри.
18.
Vektorlar fəzasında oriyentasiyalar. Мцстявинин орийентасийа
olunması.
19.
Ики вектор аraсындакы истигамятлянмиш буъаг.
20.
Векторун ортонормаллашдырылмыш саь базисдяки координатларына
даир теорем.
21.
Мцстяви цзяриндя афин координат системляринин чевrilməsi.
22.
Мцстяви цзяриндя афин координат системляринин çevrilməsinin
xususi halları.
23.
Мцстяви цзяриндя дцзбуъаглы декарт координат системляринин
çevrilməsi.
24.
Мцстяви цзяриндя полйар координат системи.
25.
Müstəvi üzərində düz xəttin kanonik tənliyi.
26.
Müstəvi üzərində iki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi, düz xəttin
parametrik tənlikləri.

27.
Мцстяви цзяриндя дцз хяттин буъаг ямсалы, onun həndəsi
mənası, dцз хяттин буъаг ямсаллы тянлиyi.
28.
Müstəvi üzərində düz xəttin parçalarla tənliyi.
29.
Müstəvi üzərində Ax  By  C  0 birdərəcəli tənliyinin düz xətt
təyin etməsinə dair teorem.
30.
Мцстяви цзяриндя дцз хяттин цмуми тянлийи, onun araşdırılması.
31.
Müstəvi üzərində dцз хяття нязярян йарыммцстявиляри тяйин едян
шяртляр.
32.
Мцстяви цзяриндя ики дцз хяттин гаршылыглы вязиййяти.
33.
Müstəvi üzərində nюгтядян дцз хяття гядяр олан мясафяnin
hedsablanması.
34.
Müstəvi üzərində iki paralel düz xətt arasındakı məsafənin
hesablanması.
35.
Müstəvi üzərində düz xəttin normal tənliyi.
36.
Müstəvi üzərində düz xəttin ümumi tənliyinin normal şəklə
gətirilməsi. Normallaşdırıcı vuruq.
37.
Мцстяви цзяриндя цмуми тянликлярля верилян
iki дцз хятt
арасындакы истигамятлянмиш буъаьын щесабланмасы.
38.
Мцстяви цзяриндя буъаг ямсаллы тянликлярля верилян iki дцз хятt
арасындакы истигамятлянмиш буъаьын щесабланмасы.
39.
Müstəvi üzərində düz xətlərin məxsusi dəstəsi. Düz xətlər
dəstəsinin tənliyi.
40.
Müstəvi üzərində düz xətlərin qeyri-məxsusi dəstəsi. Düz xətlər
dəstəsinin tənliyi.
41.
Еллипс, онун fokusları, fokal radiusları. Ellipsin kanonik tənliyinin
çıxarılması.
42.
Еллипсин щяндяси хассяляри: simmetriya mərkəzi, simmetriya
oxları, təpələri, yarımoxları.
43.
Ellipsin formasının təyin olunması. Ellipsin ексентриситети, onun
yarımoxlarla əlaqəsi.
44.
Щипербола, онун fokusları, fokal radiusları. Hiperbolanın kanonik
tənliyinin çıxarılması.
45.
Hiperbolanın щяндяси хассяляри: simmetriya mərkəzi, simmetriya
oxları, təpələri, yarımoxları.
46.
Hiperbolanın kanonik tənliyi, formasının təyin olunması.
47.
Щиперболанын асимптотлары вя ексентриситети.
48.
Парабола, онун каноник тянлийинин чыхарылмасы.
49.
Параболанын щяндяси хассяляри.
50.
Ellips və hiperbolanın hər bir nöqtəsinin fokusdan olan
məsafəsinin uyğun direktrisdən olan məsafəsinə nisbətinə dair
teorem.
51.
Еллипс, щипербола вя параболанын полйар координат sistemində
тянлийи.

52.
Kompleks müstəvidə həqiqi və xəyali nöqtələr. Икитяртибли хяттин
цмуми тянлийи. Щягиги вя хяйали нюгтяляри олан икитяртибли хятляря даир
нцмуняляр.
53.
Икитяртибли хяттин дцз хятля кясишмяси.
54.
Икитяртибли хяття нязярян асимптотик истигамятляр.
55.
Ellips,
hiperbola və parabolaya nəzərən asimptotik
istiqamətlərin müəyyən olunması. Elliptik, hiperbolik və parabolik növ
ikitərtibli əyrilər.
56.
Икитяртибли хяттин вятяринин орта нюгтясиня даир теорем.
57.
Икитяртибли хяттин мяркязи. Мяркязя даир теорем.
58.
Икитяртибли хяттин мяркязи. Икитяртибли хятлярин мяркязя нязярян
нювляря айрылмасы.
59.
Икитяртибли хяття тохунан дцз хятт, она даир теорем.
60.
Ellips, hiperbola və parabolaya toxunan düz xətlərin tənlikləri.
Тяртиб едян:
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