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аЛҒЫ СӨЗ 

Бұл оқулық жалпы білім беретін мектептердің  8-сыны- 
бына  арналып жазылғанымен, оның көптеген   өзіндік  ерек- 
шеліктері бар. Атап айтсақ,  бұрынғы  оқулықтармен салыс- 
тырғанда, мұнда жалпы білім беретін мектептер бағдарла- 
масына енетін материалдар мен математиканы тереңдетіп   
оқытатын сыныптар мен мектептерге арналған бағдарла- 
маға енетін материалдар да қамтылған. Олай болса, бұл  
оқулықты пайдаланудың кейбір ережелеріне тоқталайық.

Әрбір өтілген тақырыпты бекіту мақсатында сұрақтар, 
тапсырмалар мен есептер берілген. есептер қиындық дең- 
гейіне қарай үш топқа бөлінген: А, В және С. А және В 
тобындағы есептер жеңіл және қиындығы орташа деңгейде. 
С тобына қиындық деңгейі жоғары есептер жинақталған. 

Осыған қоса, С тобының есептері негізінен математиканы  
тереңдетіп оқытатын сыныптар оқушыларына арналған.  
Дегенмен, бұл материалдарды қабілеті мен біліктілігі жо- 
ғары оқушылар сыныптан тыс уақыттарда өз беттерінше   
оқып-үйренулеріне болады. Өйткені математикалық олим- 
пиадаларға  және түрлі конкурстарға қатысып, нәтижелі  
орындарды иемденулері үшін осы материалдарды меңгеру 
аса қажет.

Ал математиканы тереңдетіп оқытатын сыныптар оқу  
жылын 7-сынып материалдарын қайталағаннан кейін, қо- 
сымша материалдардан бастағандары орынды, ал сонан  
соң оқу процесін оқулық бойынша жалғастырғандары жөн. 
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Әлемде алғаш рет диаметрі 22 метрлік, салмағы 300 тонна-
дан тұратын, күннің түсуіне қарай түсін өзгертетін әйнектен 
жасалынған шар биіктігі жағынан рекордқа ие болды. Біздің 
бас қаламызда бой көтерген бұл «Бәйтерек» монументі 
Астананың көрікті орны ғана емес, тәуелсіз Қазақстанның 
сәулеттік символына айналды. «Бәйтеректің» биіктігі 97 м 
(Астана қаласының елорда статусына ие болған жылға бай-
ланысты таңдалған), диаметрі 27 м; негізгі есікке бастай-
тын әшекейлі темірбетон саты жер бетінен 4,8 м жоғары 
орналасқан.

7-СЫНЫП матЕРиаЛДаРЫН қайтаЛау

Бөлімді оқып-үйрену барысында келесі мақсатқа қол 
жеткіземіз: 

– өткен материалдарды қайталап, еске түсіру; 
– келесі өтілетін жаңа материалдарды меңгеруге дайын- 

дық жасау. 
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Геометрия сұрақтары

1) Планиметрия деп нені түсінесіңдер  
және оның негізгі фигураларын (анықта- 
масыз қабылданатын) атаңдар.

2) Кесінді деп нені түсінесіңдер?
сәуле деп нені түсінесіңдер? 0.1-суретте  
көрсетілген барлық сәулелер мен кесінділер- 
ді жазып көрсетіңдер.

3) 0.2-суреттен вертикаль және сыбайлас бұрыштарды  
көрсетіңдер. сыбайлас бұрыштардың қосындысы мен верти- 
каль бұрыштардың шамасы жөнінде не айтасыңдар?

4) Қандай түзулер перпендикуляр түзулер деп аталады? 
Тік бұрыштың шамасы неше градус (0.3 сурет)? 

5) 0.4-суреттен барлық: 1) ішкі айқыш бұрыштар жұбын;  
2) ішкі тұстас бұрыштар жұбын; 3) сәйкес бұрыштар жұбын  
жазып көрсетіңдер.   

6) Қандай түзулерді өзара параллель түзулер деп атайды? 
Берілген нүкте арқылы берілген түзуге параллель болатын 
неше түзу жүргізуге болады? 

7) 0.5-сурет бойынша түзулердің параллельдігінің үш бел- 
гісін тұжырымдап, оларды қысқаша жазу үлгісімен жазың- 
дар.
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Мысалы: 

1-белгі.  Егер екі түзуді үшінші 
түзу қиып өткенде пайда болған  
ішкі айқыш бұрыштар тең болса,  
онда бұл екі түзу өзара параллель 
болады. 

 ≈ 

∠3 = ∠5 ⇒ a | | b
немесе

∠4 = ∠6 ⇒ a | | b
  

8) Үшбұрыш деп нені түсінесің- 
дер? Анықтама беріңдер. 0.6-сурет- 
тен ұшбұрыштың элементтерін тізіп  
көрсетіп, тұсына атауларын жазыңдар.

9) Үшбұрыштың медианалары деп нені түсінесіңдер 
 (0.7-сурет)?    

10) Бұрыш биссектрисасы деп нені ай- 
тады (0.8-сурет)? Үшбұрыштың биссек- 
трисалары деп нені түсінесіңдер (0.9-
сурет)?    

11) Үшбұрыш биіктігі деген не? Оны 
0.10-суреттен көрсетіңдер.

12) Үшбұрыштың ішкі бұрыштары- 
ның қосындысы неше градус болады?  
Оны 0.11-сурет бойынша қысқаша жа- 
зып көрсетіңдер.

13) Үшбұрыштың сыртқы бұрышы  
деген не? Оны 0.11-суреттен көрсетің- 
дер. Үшбұрыштың сыртқы бұрыштары  
мен ішкі бұрыштары арасында қандай  
байланыс бар? Оларды әрбір сыртқы бұ- 
рыш үшін жазып көрсетіңдер.
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14) Тең бүйірлі үшбұрыш деген не? 0.12 - суреттен оның  
барлық элементтерін көрсетіңдер.

15) Тең қабырғалы үшбұрыш деп қандай үшбұрышты 
атайды (0.13-сурет)? 

16) Тік бұрышты үшбұрыш деп қандай үшбұрышты атай- 
ды? 0.14-суреттен оның барлық элементтерін көрсетіп, қыс- 
қаша жазып көрсетіңдер.  

17) 0.15-0.17-суреттерге сәйкес келетін  
үшбұрыштар теңдігі белгісін тұжырым- 
дап, оны  қысқаша жазу үлгісімен жазып  
көрсетіңдер.

B

A C
0.13-сурет

B

A C
 0.14-сурет

B

A C

B1

A1 C1

0.15-сурет
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B CD
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B
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18) Шеңбер дегеніміз не? Шеңбердің 
центрі деп нені атайды? Радиусы деп нені 
атайды (0.18-сурет)?

19) Хорда деп нені атай-
ды? Қандай хорда диаметр 
болады?

20 ) Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер деп нені айта- 
ды (0.19-сурет)?

21) Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер 
центрі қалай анықталады?

22) Қандай түзуді шеңберге жанама деп  
атайды (0.20-сурет)?

23) Екі шеңбердің іштей, 
сырттай жанасуын қалай тү- 
сінесіңдер (0.21; 0.22-сурет- 
тер)?

24) Қандай шеңберді үшбұрыш- 
қа іштей сызылған деп айтады 
(0.23-сурет)?

25) Үшбұрышқа іштей сызыл- 
ған шеңбер центрі қалай анықта- 
лады?

26) Центрлік бұрыш деп нені атайды?  
Доғаның градустық өлшемі қалай анық- 
талады (0.24-сурет)?

0.19-сурет

0.20-сурет

K

O

a
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O
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O
2

O
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O
2
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ЕСЕПтЕР

 а

0.1. Сыбайлас бұрыштардың біреуі екіншісінен екі есе 
үлкен. Осы бұрыштардың градустық өлшемдерін табыңдар. 

0.2. Екі түзу қиылысқанда пайда болған екі бұрыштың 
қосындыcы 60°-қа тең. Осы бұрыштардың градустық 
өлшемдерін табыңдар. 

0.3. 0.25-суретте бес түзу бір нүк- 
теде қиылысқан. Боялған бұрыштар-
дың қосындысын табыңдар. 

0.4. Екі түзу қиылысқанда пайда 
болатын бұрыштардың үшеуінің қосын- 
дысы 270°-қа тең. Осы бұрыштардың 
градустық өлшемдерін табыңдар. 

0.5. Сыбайлас бұрыштардың бис- 
сектрисаларының арасындағы бұрыш- 
ты табыңдар (0.26-сурет).

0.6. Тең бүйірлі үшбұрыштың та-
баны 10 см, ал бүйір қабырғасы 7 см.  
Осы үшбұрыштың периметрін табың- 
дар. 

0.7. Тең бүйірлі үшбұрыштың пе- 
риметрі 32 см, ал бүйір қабырғасы  

10 см. Оның табанын анықтаңдар. 
0.8. Егер үшбұрыштың екі бұрышы 60°-қа тең болса, он- 

да бұл үшбұрыш тең қабырғалы болатынын дәлелдеңдер. 

0.9. MN және PQ кесінділері әр- 
қайсысының ортасы болатын О нүк- 
тесінде  қиылысады. ∆ MOP = ∆ NOQ   
теңдігін дәлелдеңдер (0.27-сурет).

0.10. Егер екі параллель түзуді  
қиюшымен қиғанда пайда болған іш- 
кі тұстас бұрыштардың айырмасы 20°  

болса, онда осы түзулердің қиылысуынан пайда болған  
барлық 8 бұрыштың шамасын анықтаңдар.

0.25-сурет

A

Е В

О
0.26-сурет

0.27-сурет
М

NP

Q

O
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В 

0.11. Вертикаль бұрыштардың бис- 
сектрисалары бір түзудің бойында жа- 
татынын дәлелдеңдер. 

0.12. 0.28-суреттегі MN және PQ  
түзулері параллель болатынын дәлел- 
деңдер. Мұнда ∠ВАС=90°, ∠1=∠2,  
∠3=∠4.   

0.13. Әрбір АВС үшбұрышы үшін 
төмендегі тұжырымдар орындалатынын 
дәлелдеңдер:

1) А бұрышының биссектрисасы осы төбеден түсіріл- 

ген биіктікпен 
1

2
 (∠В –∠С)-ға тең бұрыш жасайды.

2)  В бұрышының сыртқы бұрышының биссектрисасы мен  

С бұрышының биссектрисасы 
1

2
 (∠A)-ға тең бұрыш жасай- 

ды. 

3) В және С бұрыштарының биссектрисалары  
1

2
 (∠A) + 

+90°-қа тең бұрыш жасайды. 

0.14. Егер α және β үшбұрыштың екі бұрышы болса, онда 
олардың биссектрисалары қандай бұрышпен қиылысады? 

0.15. Үшбұрыштың екі бұрышының биссектрисалары 
өзара перпендикуляр болуы мүмкін бе?

0.16. Тік бұрышты үшбұрыш- 
тың сүйір бұрышы 30°-қа тең, ал 
гипотенузасы 32 см. Тік бұрыштың 
төбесінен жүргізілген биіктігі ги-
потенузаны екі кесіндіге бөледі. 
Осы кесінділердің ұзындықтарын 
табыңдар (0.29-сурет).

0.17. А нүктесінен бір шеңберге 
АВ және АС жанамалары жүргізілген. Мұнда В және С – жа-
насу нүктелері. АВ=АС теңдігін дәлелдеңдер.

0.18. Тең бүйірлі үшбұрыштың табаны бүйір қабырғасы- 
нан екі есе кіші, ал периметрі 50 см. Үшбұрыштың 
қабырғаларын табыңдар. 

B M

N

A

Q

P C

1

2

3 4

0.28-сурет

A

C

BH
0.29-сурет
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B

P

E

A

O

D Q C

0.31-сурет
B

D
E

СA

0.32-сурет

0.19. а түзуі MN кесіндісінің 
ортасы арқылы өтеді, M және N 
нүктелері а түзуінен бірдей қа-
шықтықта жататынын дәлелдеңдер 
(0.30-сурет).

С 

0.20. 0.31-суретте BD және CE – 
үшбұрыштың биссектрисалары,
PQ BC . PQ=BP+CQ теңдігі орында-
латынын дәлелдеңдер.

0.21. Тең бүйірлі үшбұрыштың
төбесінен өтетін оның табанына
параллель түзу сол төбедегі сырт-
қы бұрыштың биссектрисасы бола-
тынын дәлелдеңдер.  

0.22. АВС үшбұрышында (0.32-
сурет) А төбесінен ВС қабырғасына 
АD және AE кесінділері жүргізілген. 
Олардың біреуі АВ қабырғасымен 
С бұрышына тең бұрыш, екіншісі  

АС қабырғасымен В бұрышына тең бұрыш жасайды. 
ADE үшбұрышы тең бүйірлі болатынын дәлелдеңдер.   

P

N

aKO

M
0.30-сурет
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Медеу — Іле Алатауы баурайында теңіз деңгейінен  
1691,2 м биіктікте орналасқан ірі спорттық кешен. медеу 
кешенінің құрылысы 1949 жылдың күз айында басталған, 
алғашқы ресми ойындар 1951 жылдың 4 ақпанында өтті. 
Стадионға жасанды мұз тек 1972 жылғы ғана төселді. Медеу 
— қысқы спорттық ойындарға арналған мұз айдыны, жа-
санды мұз алаңының аумағы 10,5 мың ш.м., айдындағы мұз 
жабындысының қалыңдығы 2,3 метрді құрайды.

«қазақстан» — қонақ үйі Алматы қаласының орталығын- 
да орналасқан республикалық дәрежедегі жоғарғы класты 
мейманхана. Өзінің ерекше пішіні оны Алматы қаласының 
символдарының біріне айналдырды. Қазақстан қонақ үйі — 
елдегі жер сілкіну қаупі бар аймақта орналасқан, сейсмикалық 
жағынан берік, биіктігі 102 м алғашқы заңғар ғимарат.

1-бөлім. тӨРтБұРЫШтаР 

Бөлімді оқып-үйрену барысында келесі мақсаттарға қол 
жеткіземіз: 

– көпбұрыш, дөңес көпбұрыш, көпбұрыш элементтері 
анықтамаларын білу; 

– көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысының 
және сыртқы бұрыштарының қосындысының формулаларын 
қорытып шығару; 

– параллелограмм анықтамасын білу; 
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– параллелограмм қасиеттерін қорытып шығару және 
қолдану; 

– параллелограмм белгілерін қорытып шығару және 
қолдану;

– тік төртбұрыш, ромб, шаршы анықтамаларын білу және 
олардың қасиеттері мен белгілерін қорытып шығару; 

– Фалес теоремасын білу және қолдану; 
– пропорционал кесінділер туралы теоремаларды білу 

және қолдану; 
– циркуль мен сызғыштың көмегімен кесіндіні өзара тең 

n бөлікке бөлу; 
– пропорционал кесінділерді салу; 
– трапецияның анықтамасын, түрлерін және қасиеттерін 

білу; 
– үшбұрыштың орта сызығының қасиетін дәлелдеу және 

қолдану; 
– трапецияның орта сызығының қасиетін дәлелдеу және 

қолдану. 
– үшбұрыштың қабырғаларына жүргізілген медианалар, 

биссектрисалар, биіктіктер және орта перпендикулярлар 
қасиеттерін білу және қолдану.   
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1. тӨРтБұРЫШтаР

1. 1. КӨПБұРЫШтаР 
1.1.1. Көпбұрыш ұғымы

Жазықтықта берілген нүк-
телерді  тізбектеп  қосқанда  шы-
ғатын фигураны сынық сызық 
деп атайды. 1.1-суретте ABCDE 
сынық сызығы бейнеленген. 
A, B, C, D, E нүктелері сынық 
сызықтың төбелері деп, ал AB, 
BC, CD және DE кесінділері 
оның буындары деп аталады.

Сынық сызық буындары өзара қиы-
лыспаса, онда мұндай сынық сы-
зықты жай сынық сызық деп (1.1-
сурет), ал сынық сызық буында-
ры өзара қиылысатын болса, оны 
күрделі сынық сызық деп атайды.  
1.2-суреттегі фигура жай сынық 
сызық емес, күрделі сынық сызық.

Егер жай сынық сызықтың екі ұшы (бастапқы және 
соңғы) беттесетін болса, онда шыққан фигура тұйық сынық 
сызық деп аталады. 

1.3-суретте   ABCDEF тұйық сынық сызығы бейнеленген.

Жазықтықтың жай тұйық   
сынық сызықпен шектелген 
бөлігін көпбұрыш деп атайды. 

Егер тұйық сынық сызық-
тың n төбесі бар болса, 
онда көпбұрышты n-бұрыш 
деп атайды. 1.3-суретте 
ABCDEF алтыбұрышы бей-
неленген. Тұйық сынық сы-

А

E

DC

B

төбелері

буындары

1.1-сурет

B

C

E

А

D

1.2-сурет

А

E

D

С

B

F

С төбесі

EF қабырға
1.3-сурет

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



15

А

F

E

D
С

В

N
K

1.4-сурет

А

1.5-сурет

DE

C

B

зық төбелері көпбұрыш тө- 
белері деп, ал буындары көп- 
бұрыштың қабырғалары деп  
аталады. 1.4-суретте ABCDEFKN  
— сегізбұрышы бейнеленген.

Көпбұрыштың  әрбір қабыр- 
ғасының ұштарын оның көрші- 
лес төбелері деп атайды. Ал  

көпбұрыштың көршілес емес әрбір екі төбесін қосатын  
кесіндіні көпбұрыштың диагоналы деп атайды. 1.5-суреттегі  

ABCDE бесбұрышының барлық  
диагональдары жүргізілген. 

Көпбұрыштың барлық қабырға- 
ларының ұзындықтарының қосын- 
дысын көпбұрыштың периметрі деп  
атайды.  
1.5-суреттегі ABCDE бесбұрышы- 
ның периметрі P=AB+BC+CD+DE+ 
+ EA қосындысына тең.

1.1.2. Дөңес көпбұрыштар. төртбұрыштар

Егер көпбұрыш оның кез келген қабырғасы арқылы өте- 
тін түзудің бір жағында ғана, яғни бір жарты жа- 
зықтықта жатса, онда мұндай көпбұрыш дөңес көп- 
бұрыш деп аталады. 

1.6-суретте  бейнеленген F
1 
көпбұрышы – дөңес көпбұрыш, 

ал
 
F

2 
 дөңес емес.

Көпбұрыштың 
ортақ төбесі бар екі  
қабырғасының ара- 
сындағы бұрыш осы  
көпбұрыштың бұ- 
рышы деп аталады. 
Дөңес n-бұрыштың  
әрбір төбесінен жүр- 
гізілген диагональ- 
дары оны (n – 2) үш- 

F
1 F

2

дөңес көпбұрыш
дөңес емес
көпбұрыш

1.6-сурет
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бұрыштарға бөледі. 1.7-суретте ABCDE бесбұрышы (5–2) = 3  
үшбұрышқа, ал ABCDEF алтыбұрышы (6–2) = 4 үшбұ- 
рышқа бөлінген.

теорема 1. Дөңес n-бұрыштың бұрыштарының қосын- 
дысы (n – 2) · 180°-қа тең.

▲ Дөңес n-бұрыш бір төбесінен шығатын диагональдар-
мен (n – 2) үшбұрыштарға бөлінеді. Ал үшбұрыш бұрыш- 
тарының қосындысы 180°-қа тең болғандықтан, n-бұрыш- 
тың ішкі бұрыштарының  қосындысы (n – 2) · 180°-қа тең. ▄

4 төбесі бар көпбұрыш төртбұрыш деп аталады. 

Төртбұрыштың 4 тө- 
бесі, 4 қабырғасы 
және 2 диагоналы 
бар. Ортақ төбелері 
болмайтын қабыр- 
ғалар қарама-қарсы 
қабырғалар деп, ал 
көршілес емес екі  
төбесі оның қарама- 
қарсы төбелері деп аталады. 1.8-суреттегі ABCD – дөңес 
төртбұрыш, ал PQRT – дөңес емес төртбұрыш.  көпбұрыштың 
ішкі бұрышына сыбайлас бұрышты оның сыртқы бұрышы 
деп атайды.

теорема 2. Дөңес көпбұрыштың әрбір төбесінен бір-бірден 
алынған сыртқы бұрыштарының қосындысы 360°-қа тең.

А

E F

А

B

C

D

D

CB

E
1.7 – сурет

1.8-сурет

А D

C

B

R

Q

P

T
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▲ Көпбұрыштың әрбір төбе- 
сіндегі сыртқы және ішкі бұ- 
рыштарының қосындысы
180°-қа тең (1.9-сурет), ал оның  
барлық төбелеріндегі осындай  
қос бұрыштардың  қосындысы  
n · 180°-қа тең. Көпбұрыштың  
ішкі бұрыштарының қосынды- 
сы (n – 2) · 180°-қа тең. Онда   
сыртқы бұрыштарының қосын- 
дысы n · 180° – (n – 2) · 180° = 
= 360°-қа тең. ▄

Егер берілген көпбұрышта: 1) барлық бұрыштары өзара 
тең; 2) барлық қабырғалары өзара тең болса, онда бұл 
көпбұрыш дұрыс көпбұрыш деп аталады. 1.10-суретте дұрыс 
бесбұрыш, алтыбұрыш және сегізбұрыштар бейнеленген. 

Шаршы — дұрыс төртбұрыш болып 
табылады.

Көпбұрыш дұрыс көпбұрыш болуы  
үшін 1) және 2)  шарттардың екеуін де  
қанағаттандыруы қажет. Олардың тек   
біреуі ғана орындалуы жеткіліксіз. Мы- 
салы, 1.11-суретте төртбұрыштың барлық  
бұрыштары  тік  болғанымен, қабырғалары 
тең емес, ал 1.12-суретте төртбұрыштың 
барлық қабырғалары тең болғанымен, 
бұрыштары әртүрлі. Бұл төртбұрыштар 
дұрыс төртбұрыш (шаршы) болмайды.

1.9-сурет

1.10-сурет

1.11-сурет

1.12-сурет
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Ескерту. Көпбұрыш бұрыштарының қо- 
сындысы туралы теорема дөңес емес көпбұ- 
рыштар үшін де орындалады. Мысалы, 1.13- 
суретте дөңес емес бесбұрыштың бұрышта- 
рының қосындысы үш үшбұрыштың бұ- 
рыштарының қосындысына тең, яғни 3·180°.  
Екінші жағынан, формула бойынша n = 5  
болғанда (5 – 2) · 180° = 3 · 180° болады.

 1. Қандай фигураны көпбұрыш деп атайды? 
Оның қандай элементтерін білесіңдер? 

 2. Дөңес көпбұрыш дегеніміз не? 
 3. Дөңес көпбұрыштың ішкі  бұрыштарының қосындысы неге 

тең? Оны дәлелдеңдер. 
 4. Қандай фигураны дөңес төртбұрыш деп атайды? Оның 

элементтерін атап көрсетіңдер.
 5. Дөңес көпбұрыштың сыртқы бұрыштарының қосындысы 

360°-қа тең болатынын дәлелдеңдер.
 1. Дөңес: 1) бесбұрыш; 2) алтыбұрыш салып, оның элемент- 

терін көрсетіңдер.
 2. Қандай да бір ABCD төртбұрышын салып, оның қарама-

қарсы қабырғалары мен бұрыштарын атап көрсетіңдер. 
 3. ABCD төртбұрышын салып, оның диагональдарын жүр- 

гізіңдер. Осыдан шыққан барлық үшбұрыштарды жазып көр- 
сетіңдер.         

ЕСЕПтЕР

а

1.1. Дөңес төртбұрыштың бұрыштары бір-біріне тең. Оның 
бұрыштарын табыңдар. 

1.2. Бұрыштары 2, 2, 4, 5, 5 сандарына пропорционал 
болса, онда осы дөңес бесбұрыштың бұрыштарын табың- 
дар. 

1.3. Дөңес: 1) онбұрыштың; 2) он екібұрыштың бұрыш- 
тарының қосындысы неге тең?

1.4. Бұрыштарының қосындысы: 1) 1080°-қа; 2) 1620°-қа; 
3) 3960°-қа; 4) 1440°-қа тең көпбұрыштың неше қабырғасы 
бар?

▲ 1) (n–2) 180° =1080° ⇒ (n – 2)•18=108 ⇒ n–2=6 ⇒ n=8. ▄

Ескерту: Мұнда және әрі қарай жазықтықта (немесе кеңістікте) 
қажетті сызбаларды салу барысында Geo Gebra бағдарламасы 
мүмкіндіктерін кеңінен қолдануға болады. (https://www. geogebra.
org/?lang=ru)

1.13-сурет

?

ПТ
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1.5. Әрбір бұрышы: 1) 144°-қа; 2) 150°-қа; 3) 170°-қа;  
4) 171°-қа тең көпбұрыштың неше қабырғасы бар? 

▲ 1) (n – 2) · 180° = n · 144° ⇒ 180° · n – 360° = n · 144° ⇒ 
 ⇒ (180° – 144°)n = 360° ⇒ 36n =360° ⇒ n = 10. ▄

1.6. Көпбұрыш бұрыштарының қосындысы: 1) 9180°-қа;  
2) 3600°-қа; 3) 2040°-қа тең болуы мүмкін бе?

1.7. Көпбұрыш бұрыштарының қосындысы саны тақ тік 
бұрыштардың қосындысына тең болуы мүмкін бе? Жауап- 
тарыңды негіздеңдер.

1.8. Дөңес n-бұрыштың бір төбесінен неше диагональ жүр- 
гізуге болады? 1) n=4; 2) n=5; 3) n=6; 4) n=10 деп алыңдар.

В

1.9. Дөңес төртбұрыштың бір бұрышы өзге үш бұры- 
шының қосындысынан артық болуы мүмкін бе?
Жауаптарыңды негіздеңдер. 

1.10. Дөңес төртбұрыштың: 1) кіші бұрышы 90°-тан  
артық; 2) үлкен бұрышы 90°-тан кем болуы мүмкін бе? 
Жауаптарыңды негіздеңдер. 

1.11. Сыртқы тік бұрыштарының саны төрттен артық  
болатын; сыртқы доғал бұрыштарының саны үштен ар- 
тық болатын көпбұрыштың болмайтынын дәлелдеңдер. 

1.12. ABCD төртбұрышынан: 1) FAE үшбұрышын (1.14-
сурет); 2) ABKE төртбұрышын (1.15-сурет) «қиып алса»,  
көпбұрыш бұрыштарының қосындысы қалай өзгереді?

C
B

F

A DE

а)

1. 14-сурет

б) B C

A E D

К

1. 15-сурет

1.13. 1) Барлық ішкі бұрыштарының қосындысы оның  
барлық сыртқы   бұрыштарының қосындысына тең көпбұ- 
рыштың неше бұрышы бар? 2) Сыртқы бұрыштарының бар- 
лығы да доғал болып келген көпбұрыштың неше төбесі бар?

1.14. Дөңес төртбұрыштың: 1) үш бұрышы доғал; 2) екі  
бұрышы доғал, ал өзге екі бұрышы тік болуы мүмкін бе?  
Жауаптарыңды негіздеңдер. 
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1.15. MNKP дөңес төртбұрышының M, N төбелерінен 
бірдей қашықтықта және  K, P төбелерінен бірдей қашық- 
тықта орналасатын О нүктесін қалай табуға болады? Мұн- 
дай нүкте үнемі табыла бере ме? Мұндай нүктелер бірнешеу 
болуы мүмкін бе?

С

1.16. Дөңес n-бұрыштың сүйір бұрыштарының саны не- 
шеу болуы мүмкін? Жауаптарыңды негіздеңдер. 

1.17. Дөңес n-бұрыштың диагональдарының саны нешеу?

1.18. Егер ABCD төртбұрышының AC диагоналы A жә- 
не C бұрыштарын қақ бөлетін болса, онда төртбұрыш  
қабырғалары жөнінде қандай қорытынды жасауға болады?

1.19. Дөңес n+1-бұрыштың диагональдарының саны  n-бұ- 
рыштың диагональдарының санынан нешеуі артық?

1.20.  n-нің қандай мәндерінде дөңес n-бұрыш диаго- 
нальдарының саны n-ге тең? 

1.21. Мынадай теорема дұрыс па: «Егер бір төртбұ- 
рыштың қабырғалары екінші төртбұрыштың сәйкес қабыр- 
ғаларына тең болса, онда мұндай төртбұрыштар өзара тең 
болады»?

1.22. Бесбұрышты жұлдыздың  (1.16- 
сурет) белгіленген барлық сүйір бұрыш- 
тарының қосындысын табыңдар. 

1.23. Дөңес көпбұрыш бұрышта-
рының қосындысы туралы теореманы 
өзгеше дәлелдеп көріңдер.      

1.24.АВ  СD, ВС  АD және ∠ А = 26°  
деп алып, ABCD төртбұрышының бас- 
қа бұрыштарын табыңдар. 

1.25. 1.17-суретте МN  РQ. Онда  
∠ АВС  = ∠ NAB  + ∠ BCQ  болатынын  
дәлелдеңдер. 

1.16-сурет

M A N

B

P C Q

1.17-сурет
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   1.2. ПаРаЛЛЕЛОГРамм ЖӘНЕ ОНЫң қаСиЕттЕРі

1.2.1. Параллелограмның қасиеттері

анықтама. Қарама-қарсы қабырғалары параллель бо-
лып келген төртбұрыш параллелограмм деп аталады. 

1.18-суретте АВ  СD және 
AD  BC. Параллелограмм — дө- 
ңес төртбұрыш. Топтасып, осы  
мәліметті өз беттеріңше түсінді- 
ріңдер.

теорема 1. Параллелограм- 
ның қарама-қарсы қабырғалары  
тең және қарама-қарсы бұрыш- 
тары да тең.

ABCD – параллелограмм 


AB CD
A C

AD C,
B D

=
∠ = ∠

=
∠ = ∠





,
,

B
 (1.19-су- 

рет).

▲ ABCD — параллелограмм, AC — диагоналы. AD || BC ⇒ 
⇒∠1=∠3, AB || CD ⇒ ∠2=∠4 — айқыш бұрыштар ⇒  
⇒  ABC =  CDA, себебі АС ортақ қабырғаға іргелес бұ- 
рыштары тең (Үшбұрыштар теңдігінің II белгісі).
⇒∠A=∠1+∠4=∠3+∠2=∠C, ∠B=∠D. AB=CD, AD=BC. ▄

теорема 2. Параллелограмның диаго- 
нальдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді.
ABCD – параллелограмм, АС және BD диа- 
гональдары О нүктесінде қиылысады,  
АО = ОС, BO = OD (1.20-сурет).

▲ ABCD параллелограмм, АСВD=O. 
AD || BC болғандықтан, ∠1=∠4, ∠2=∠3
және теорема 1 бойынша AD=BC. Онда 
үшбұрыштар теңдігінің ІІ белгісі бойынша 
 AOD =  COB ⇒ AО=ОC, BO=OD. ▄

B C

D
1.18-сурет

А

А D

СВ

1.19-сурет

2
3

4
1

D
1.20-сурет

СВ

А

43

1 2

О
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1.2.2. Параллелограмның белгілері

1-белгі. Егер төртбұрыштың қа- 
рама-қарсы екі қабырғасы тең жә- 
не параллель болса, онда бұл төрт- 
бұрыш параллелограмм болады:  
ABCD төртбұрышында AB=CD, 
AB  CD ABCD – параллелограмм 
(1.21- сурет). 

▲ ABCD төртбұрышында ADBC,  AB = CD болсын. Онда 
∠ = ∠1 3,  – айқыш бұрыштар. АС ортақ болғандықтан, І бел- 
гі бойынша ∆ABC = ∆CDА. Онда ∠2 = ∠4 және олар АD 
мен ВС түзулері үшін айқыш бұрыштар. Олай болса  
ADBC, яғни ABCD – параллелограмм. ▄

2-белгі. Егер төртбұрыштың қара- 
ма-қарсы қабырғалары қос-қостан тең  
болса, онда бұл төртбұрыш парал- 
лелограмм болады: ABCD төртбұры- 
шында  AB = CD,  AD=BC⇒ABCD – па- 
раллелограмм (1.22-сурет). 

▲ ∆ ABC = ∆ CDА (үш қабырғасы  бойынша) ⇒ ∠1=∠3,  ∠2 =   
=∠4 –  айқыш бұрыштар ⇒ AB CD және AD BC ⇒ ABCD 
– параллелограмм. ▄

3-белгі:  Егер төртбұрыштың 
диагональдары қиылысу нүкте- 
сінде қақ бөлінсе, онда бұл төрт- 
бұрыш параллелограмм болады:  
ABCD төртбұрышында АСВD=O,   
АО = ОC, BO=OD  ABCD – па-
раллелограмм (1.23-сурет).

1.22-сурет
А

1

3
2

4

В

D

С

1 2

А
b

а

D

CB

O

1.23-сурет

D
1.21-сурет

СВ

А

3

1
2

4
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▲ AO = OC, BO = OD және ∠1=∠2 вертикаль бұрыш- 
тар. ⇒ ∆ABO=∆CDO ⇒ AB=CD. Осы сияқты ∆ADO = ∆CBO ⇒  
⇒ AD=BC ⇒ 2-белгі бойынша ABCD параллелограмм  
болады. ▄

мысал: Іргелес қабырғалары а-ға және b-ға тең па- 
раллелограмның периметрі P = 2 (a+b) формуласымен 
анықталатынын көрсетейік. 

▲ ABCD – параллелограмм, AB = a, AD = b болсын. 
Онда CD = AB = a және BC = AD = b (1.23 – сурет). Сон- 
дықтан Р = AB + BC + CD +DA = a + b + a + b = 2(a + b). ▄

 1. Қандай төртбұрыш параллелограмм деп аталады?
 2. Параллелограмның қандай қасиеттерін білесіңдер?
 3. Параллелограмның белгілерін тұжырымдап, дәлелдеңдер.  
 4. Параллелограмның барлық бұрыштары сүйір болуы мүм- 

кін бе?
 5. Параллелограмның тек бір ғана тік бұрышы болуы мүм- 

кін бе?
 6. Әртүрлі екі сүйір бұрыш бір параллелограмның бұрыштары  

болуы мүмкін бе?
 7. Параллелограмның бұрыштары арасында қандай байланыс 

бар?

 1. Көз мөлшерімен параллелограмм салып, оны: 1) 1-белгі; 
2) 2-белгі; 3) 3-белгі бойынша тексеріңдер. 

 2. Үшбұрыш салып, оның төбелері параллелограмның төбесі  
болатындай етіп, параллелограмға дейін толықтырыңдар.  
Мұндай параллелограмның неше түрін салуға болады? 

ЕСЕПтЕР

а

1.26. Егер: 1) ∠А = 80°; 2) ∠В – ∠А = 30°; 3) ∠А + ∠С = 140°;  
4) ∠В = 2∠А; 5) ∠ABD = 90°, ∠ADB = 30° болса, ABCD па- 
раллелограмының бұрыштарын табыңдар. 

?

ПТ
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1.27. Параллелограмның екі бұрышының қосындысы:
1) 90°; 2) 120°; 3) 200° деп алып, оның бұрыштарын та-
быңдар. 

1.28. Параллелограмның екі бұрышының айырмасы:
1) 40°; 2) 80°; 3) 120° деп алып, оның бұрыштарын табың-
дар. 

1.29. Параллелограмның екі қабырғасының ұзындық-
тары 10 см және 12 см. Оның өзге екі қабырғасының 
ұзындықтары қандай? Жауаптарыңды негіздеңдер. 

1.30. ABCD параллелограмының BD диагоналында  
PB=QD болатындай P және Q нүктелері берілген. APCQ 
төртбұрышының параллелограмм екенін дәлелдеңдер. 

1.31. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір 
қабырғасы 5 м. Оның табанындағы бір 
нүктеден бүйір қабырғаларына параллель 
екі түзу жүргізілген. Осының  нәтижесінде 
пайда болған параллелограмның 
периметрін анықтаңдар (1.24-сурет).

1.32. ABCD параллелограмының пе-
риметрі 10 см, ал АВD үшбұрышының 
периметрі 8 см. BD диагоналының ұзын-
дығы қандай?

1.33.   ABCD параллелограмында Е нүктесі – ВС қабырғасы-
ның, ал F нүктесі – AD қабырғасының ортасы. BEDF 
төртбұрышының параллелограмм болатынын дәлелдеңдер. 

1.34. ABCD параллелограмының периметрі 50 см, ал BD = 
= 7 см. ABD үшбұрышының периметрін табыңдар.

В

1.35.  ABCD  дөңес   төртбұрышы  берілген: 1) ∠ BAC  = ∠  ACD
және ∆ BAC  =  ∆ CDA; 2)  AB  CD, ∠ A  = ∠ C  болса,  ABCD 
төртбұрышы параллелограмм болатынын көрсетіңдер. 

A

1.24-сурет

C
D

F

B

E
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1.36. ABCD параллелограмы-
ның B және D төбелерінен AC диа-
гоналына BK және DM перпен-
дикулярлары жүргізілген. BMDK 
төртбұрышы параллелограмм еке-
нін дәлелдеңдер (1.25-сурет).

1.37 ABCD параллелограмының А төбесінен жүргізіл-
ген биссектрисасы ВС қабырғасын Е нүктесінде қиып 
өтеді. Егер АВ=9 см, AD=15 см болса, онда BE  және EC 
кесінділерінің ұзындықтарын табыңдар.

1.38. Параллелограмның екі қабырғасының қатынасы 
3:4 қатынасына тең, ал оның периметрі 2,8 м. Паралле-
лограмның қабырғаларын табыңдар. 

1.39. ABCD параллелограмының В төбесінен AD қабыр-
ғасына түсірілген перпендикуляр осы қабырғаны қақ бөледі. 
Параллелограмның периметрі 3,8 см, ал AВD үшбұрышының 
периметрі 3 см. Параллелограмның ВD диагоналын және 
қабырғаларын табыңдар. 

1.40. Параллелограмның қабырғалары 3 см және 5 см. 
Бұл параллелограмның диагональдары: 1) 10 см; 2) 8 см; 
3) 4 см болуы мүмкін бе?

1.41. Параллелограмның қарама-қарсы қабырғаларының 
орталарын қосатын кесінді оның өзге екі қабырғасына 
параллель болатынын дәлелдеңдер.

1.42. Параллелограмды өзара тең екі: 1) үшбұрыштарға; 
2) төртбұрыштарға бөлетіндей етіп түзу жүргізіңдер.

1.43. Диагональдарының қиылысу нүктесінің және көр-
шілес екі төбесінің орны бойынша параллелограмм салың-
дар. 

1.44. Егер төртбұрыштың көршілес екі қабырғасының 
әрқайсысына іргелес екі бұрыштың қосындысы 180°-қа
тең болса, онда бұл төртбұрыш параллелограмм болатынын 
дәлелдеңдер. 

1.25-сурет
A

B

M

C

D

K
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1.45. Көршілес екі қабырғасы мен олардың арасындағы  
бұрышы бойынша параллелограмм салыңдар. 

С

1.46. Бір қабырғасы мен екі диагоналы бойынша парал-
лелограмм салыңдар. 

1.47. Параллелограмның қара- 
ма-қарсы екі бұрышының биссек- 
трисалары параллель болатынын  
дәлелдеңдер (1.26-сурет).

1.48. Параллелограмның пери- 
метрі 50 см. Оның диагональ- 
дары параллелограмды төрт үшбұрышқа бөледі және бұл  
үшбұрыштардың екеуінің периметрлерінің айырмасы 5 см.  
Параллелограмның  қабырғаларын табыңдар.

1.49. KL түзуі – қабырғалары өзара тең ABCD парал- 
лелограмының А төбесіндегі сыртқы бұрыштың биссектри-
сасы және AK=AL. KCL үшбұрышының тең бүйірлі екенін 
дәлелдеңдер. 

қайтаЛауҒа аРНаЛҒаН ЖаттЫҒуЛаР

1.50. Үшбұрыштың тең емес қабырғаларының арасын- 
дағы бұрыштың медианасының сол қабырғалардың кішісі- 
мен жасайтын бұрышы екінші қабырғасымен жасайтын  
бұрышынан үлкен болатынын дәлелдеңдер.

1.51. Параллелограмм бұрыштарының биссектриса-
лары қиылысқанда пайда болатын төртбұрыштың: а) па- 
раллелограмм болатынын; ә) барлық бұрыштарының тік бо-
латынын дәлелдеңдер.  

1.52. 1.27-суретте екі шеңбер М 
және N нүктелерінде қиылысқан. 
1) ∆ О

1
МО

2
= ∆ О

1
NО

2
 теңдігін; 

2) ∆ МО
1
N және ∆ МО

2
N тең 

бүйірлі үшбұрыштар болатынын 
дәлелдеңдер. 

(1.26-сурет) D

СВ

А

1.27-сурет  

О
1 О

2

М

N
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1.3. тіктөртбұрыш, ромб, шаршы және олардың
 қасиеттері.  
1.3.1. тіктөртбұрыш

анықтама. Тіктөртбұрыш деп барлық бұрыштары тік 
болатын параллелограмды айтады.

теорема 1. Тіктөртбұрыштың 
диагональдары тең. ABCD – тік 
төртбұрыш  ⇒ =AC BD  (1.28 -сурет) 

▲ ABCD – тіктөртбұрыш, AC, BD — диагональ- 
дары (1.28- сурет).   ABD DCA=  (катеттері тең AB=CD, 

ал AD ортақ) ⇒ =AC BD. ▄

теорема 2. Диагональдары тең параллелограмм тік- 
төртбұрыш болады. ABCD параллелограмында 
AC BD= ⇒  ABCD – тік төртбұрыш.

▲  ABCD  параллелограмының  диагональдары  тең:  AC = 
 = BD (1.28-сурет) ⇒ ∆ ABD = ∆ СDА (үш қабырғасы бойынша)  

⇒ ∆ BAD = ∠ ADC. ⇒ ∠ + ∠BAD ADC =180° — параллелограм- 

ның бір қабырғасына іргелес бұрыштар. Онда ∠ + ∠BAD ADC= 
=∠ + ∠BAD ADC= 90°. Осы сияқты ∠ = ∠ABC BCD= 90°. ⇒ ABCD  

– тіктөртбұрыш. ▄

Салдар: Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасына  
жүргізілген медиана гипотенузаның жартысына тең.  

∆ ABC — тік бұрышты, ∠C =90°, CE медианасы 

⇒ =CE AB
1

2
 (1.29-сурет). 

B C

A D
1.28-сурет
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▲ ABC  тікбұрышты үшбұры-
шын 1.29-суретте көрсетілгендей 
тік төртбұрышқа дейін толықтыр-
сақ (APBC), онда CE медианасы 
CP диагоналының жартысы бола-

ды. Сонда CE CP AB= =
1

2

1

2
. ▄

1.3.2. Ромб.

анықтама: Барлық қабырғалары тең параллелограмды 
ромб деп атайды.

теорема 3. Ромбының  диагональдары өзара перпендикуляр 
және оның бұрыштарын  қақ бөледі.  ABCD – ромб  ⇒ ⊥AC BD, 
AC диагоналы A және C бұрыштарының  биссектрисасы, ал 
BD диагоналы B және D бұрыштарының  биссектрисасы.

Қабырғасының ұзындығы а-ға ромбының диагональдары: 

d a d a1 22
2

2
2

= =sin , cos
 

 формуласымен есептеледі.

▲ ABCD – ромб.  ABC – тең бүйірлі. BO=OD, AO=OC 
⇒ BO  кесіндісі ABC үшбұрышының медианасы. ⇒ BO  
– әрі биіктік, әрі биссектриса болады, яғни BO AC⊥ . ▄ 

теорема 4 (Кері теорема). Диаго-
нальдары перпендикуляр әрбір парал-
лелограмм ромб болады: ABCD па-
раллелограмда AC BD ABCD⊥ ⇒  – 
ромб (1.30-сурет). 

▲ ABCD – параллелограмм AC BD ABCD⊥ ⇒ AC және BD 
диагональдары бір-бірінің орта перпендикуляры. Олай бол-
са, ABCD параллелограмның көршілес төбелері бір-бірінен 
бірдей қашықтықта орналасқан,  яғни ABCD – ромб. ▄

1.29-сурет
A С

ВР

Е

1.30-сурет
A D

СВ

O
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мысал. 30° бұрышқа қарсы жатқан катет гипоте- 
нузаның жартысына тең:  ABC, ∠C = 90°, ∠A  = 30° ⇒ 

⇒ BC BD AB= =1

2

1

2
 (1.31-сурет).

▲ ABC тік бұрышты:  ∠C = 90°,  
∠А=30° болсын. Бұл үшбұрышты  
1.31-суретте көрсетілгендей етіп,  
сүйір бұрышы 60°-қа тең ромбыға  
дейін толықтырамыз. Онда  ABD- 
тең қабырғалы үшбұрыш, яғни  
AB=BD=AD. Екінші жағынан, 

BC BD AB= =1

2

1

2
 . ▄

                  
  

1.3.3. Шаршы.

анықтама. Барлық қабырғалары тең тіктөртбұрыш 
шаршы деп аталады (1.32–сурет).

Шаршы – әрі тік төртбұрыш, әрі ромб.

Сондықтан: 1) Шаршының барлық  
бұрыштары тік;
 2) Шаршының барлық қабырғалары тең;        
3) Шаршының диагональдары тең, өзара  
перпендикуляр, қиылысу нүктесінде қақ 
бөлінеді және олар шаршы бұрыштарының 
биссектрисасы да болады (1.32-сурет).

Е

В D

A

1.31-сурет

С

30°

B C

A D

O

1.32-сурет
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 1. Тіктөртбұрыш дегеніміз не?
 2. Тіктөртбұрышқа қандай анықтамалар беруге болады?
 3. Параллелограмды былай анықтауға бола ма: «Параллело- 

грамм деп қарама-қарсы қабырғалары параллель және өз- 
ара тең болатын төртбұрышты айтамыз»? Бұл анықтаманың  
кемшілігі неде?

 4. Тіктөртбұрыштың диагональдары тең екенін дәлелдең- 
дер.

 5. Ромб дегеніміз не?
 6. Ромбының диагональдары: 1) өзара перпендикуляр; 2) оның  

бұрыштарының биссектрисасы болатынын көрсетіңдер. 
 7. Шаршы дегеніміз не, оның қандай қасиеттерін білесіңдер?
 8. Барлық биіктіктері өзара тең параллелограмм жөнінде не  

 айтуға болады?

 1. Көз мөлшерімен тіктөртбұрыш салыңдар (қабырғалары дәп- 
тер сызықтарына параллель болмасын). Сызбаның дұрыс- 
тығын өлшеу жұмыстары арқылы және тіктөртбұрыштың  
қасиеттері арқылы тексеріңдер. 

 2. 1-тапсырманы шаршы мен ромб үшін де орындаңдар.

ПТ

?
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ЕСЕПтЕР

а 

1.53. Екі бұрышы тік болып кел-
ген төртбұрыштың тіктөртбұрыш бола 
бермейтінін көрсетіңдер (1.33, а-сурет).

1.54. Тіктөртбұрыш болмайтын, бірақ  
диагональдары өзара тең төртбұрышты са- 
лыңдар. 

1.55. 1.53 және 1.54-есептердегі төртбұ- 
рыштар әр уақытта тіктөртбұрыш болуы 

үшін есептерді қандай шарттармен толықтыру керек?
1.56. Барлық бұрыштары өзара тең төртбұрыштың тік 

төртбұрыш болатынын дәлелдеңдер. 
1.57. Ортақ төбесі бар екі қабырғасы тең параллелограмм 

ромб болатынын дәлелдеңдер. 
1.58. Параллелограмның диагональдары: а) өзара перпен-

дикуляр; ә) бұрыштарының биссектрисасы болады деп алып, 
оның ромб болатынын дәлелдеңдер.

1.59. Диагональдары перпендикуляр төртбұрыш ромб бо- 
ла ала ма?

1.60. Диагональдары тең әрі перпендикуляр төртбұрыш  
шаршы бола ала ма?

1.61. Қандай шарт орындалса: 1) «Параллелограмм»;  
2) «тіктөртбұрыш»; 3) «ромб»; 

3) ▲«Барлық бұрыштары тік болып келетін ромб шаршы 
болады» ▄. 

 4) «төртбұрыш» шаршы болады.
1.62. Тіктөртбұрыш пен ромбының бірнеше белгілерін 

атап көрсетіңдер. 

1.63. Тіктөртбұрыштың бір бұры- 
шының биссектрисасы оның қабыр- 
ғасын қақ бөледі. Оның кіші қабыр- 
ғасы 10 см. Тіктөртбұрыштың пери- 
метрін табыңдар (1.33, ә-сурет).

1.64. Тіктөртбұрыштың диагональдарының қиылысу 
нүктесі үлкен қабырғасына қарағанда кіші қабырғасы- 

A D

CB

1.33, ә-сурет

1.33, а-сурет
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нан 4 см қашық орналасқан және тіктөртбұрыштың периметрі 
56 см. Оның қабырғаларын табыңдар. 

1.65. Ромбының бір диагоналы оның қабырғасына тең. 
Ромбының бұрыштарын табыңдар. 

  В

1.66. ABCD тіктөртбұрышының диа-
гональдары О нүктесінде қиылысады. 
1) AOD және AOB үшбұрыштарының 
тең бүйірлі екенін дәлелдеңдер; 
2) ∠CAD = 30°, АС=12 см болса, AOB  
үшбұрышының периметрін табыңдар 
(1.34-сурет).

1.67. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасына жүргі-
зілген медианасы осы үшбұрыштан тең қабырғалы үшбұрыш 
бөледі. Берілген үшбұрыштың сүйір бұрыштарын табыңдар.  
    1.68. Шеңбердің бір нүктесінен 
жүргізілген өзара перпендикуляр 
екі хорданың центрден қашықтық-
тары 6 см және 10 см. Хордалар-
дың ұзындықтарын табыңдар. 

1.69. Әр катеті 6 см болатын 
тік бұрышты үшбұрышқа іштей сы-
зылған тіктөртбұрыш пен үшбұ-
рыштың бір бұрышы ортақ. Тік 
төртбұрыштың периметрін табың-
дар (1.35-сурет).

1.70. Тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрышқа іштей сызыл-
ған тіктөртбұрыштың екі төбесі гипотенузада, ал қалған 
екі төбесі катеттерінде орналасқан. Тіктөртбұрыштың қабыр-
ғаларының қатынасы 5:2 қатынасына тең, ал үшбұрыш-
тың гипотенузасы 45 см. Тіктөртбұрыштың үлкен қабырғасы 
гипотенузада жатса, оның қабырғаларын табыңдар. 

1.71. ABCD параллелограмында AD > AB.  A мен B бұрыш-
тарының биссектрисалары параллелограмның BC және AD 

О
А

В С

D30°

1.34-сурет

1.35-сурет

А

F

Е

С

D

В
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қабырғаларына сәйкес K және L 
нүктелерінде қияды. ABKL төрт-
бұрышы ромб болатынын дәлел-
деңдер (1.36-сурет). 

1.72. Ромбының диагональда-
рының қиылысу нүктесі арқылы 
оның қабырғаларына перпенди-

кулярлар жүргізілген. Осы перпендикулярлардың ромб қабыр-
ғаларымен қиылысу нүктелері тік төртбұрыштың төбелері 
болатынын дәлелдеңдер. 

1.73. Ромб қабырғаларының оның  диагональдарымен 
жасайтын бұрыштарының қатынасы 4:5 қатынасына тең. 
Ромбының бұрыштарын табыңдар. 

1.74. Ромбының периметрі 16 см, биіктігі 2 см. Ромбының 
бұрыштарын табыңдар. 

1.75. Әрбір катеті 2 м болатын тең бүйірлі тік бұрышты 
үшбұрышқа іштей сызылған шаршы мен осы үшбұрыш-
тың бір бұрышы ортақ. шаршының периметрін табыңдар. 

1.76. Тік бұрышты үшбұрыштың тік бұрышының бис-
сектрисасының гипотенузамен қиылысу нүктесі арқылы 
катеттеріне параллель түзулер жүргізілген. Осы шыққан 
төртбұрыштың шаршы екенін дәлелдеңдер. 

1.77. шаршының диагоналы 4 м. Оның қабырғасы екін-
ші бір шаршының диагоналына тең. Соңғы шаршының қа-
бырғасын табыңдар. 

1.78. Шеңберге бір нүктеден өзара перпендикуляр екі 
жанама жүргізілген. Шеңбердің радиусы 10 см. Жанама-
лардың ұзындығын (берілген нүктеден жанасу нүктесіне 
дейінгі қашықтықты) табыңдар.

1.79. ABCD шаршысының AB қа-
бырғасынан K нүктесі алынған: AK=
=BK. CDK үшбұрышы тең бүйірлі еке-
нін дәлелдеңдер (1.37-сурет). 

А
DL

CKB

1.36-сурет

CB

K

DА
1.37-сурет
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С

1.80. шаршының төбелері арқылы оның диагональ- 
дарына параллель түзулер жүргізілген. Шыққан төртбұ- 
рыштың шаршы болатынын дәлелдеңдер. 

1.81. ABCD шаршысының әрбір қа- 
бырғасына өзара тең кесінділер өлшеп  
салынған: AA

1
=BB

1
=CC

1
=DD

1
. A

1
B

1
C

1
D

1 

төртбұрышы шаршы болатынын дәлел- 
деңдер (1.38-сурет). 

1.82. ABCD және BFKL шаршы- 
ларының B төбесі ортақ (1.39-сурет). 
ABL үшбұрышының BN медианасы  
CF кесіндісіне перпендикуляр болаты-
нын дәлелдеңдер.

1.83. ABCD шаршысының іші- 
нен ∠KAD = ∠KDA = 15° болатын- 
дай етіп, K нүктесі алынған. ВСK  
үшбұрышы тең қабырғалы екенін  
дәлелдеңдер (1.40-сурет).

1.84. Диагональдары бұрыш- 
тарының биссектрисасы бола- 
тын әрбір дөңес төртбұрыш ромб  
болады. Ромбының осы белгісін 
дәлелдеңдер. 

1.85. ABCD тік төртбұрышының төбесінен оның 
диагоналына түсірілген перпендикуляр оның бұрышын 
3:1 қатынасында бөледі. Осы перпендикуляр мен екінші 
диагоналының арасындағы бұрышты табыңдар. 

1.86. Ромбының диагоналы оның 2p-ға тең периме- 
трінің 25%-ін құрайды. Ромбының осы диагоналын, 
қабырғасын және бұрыштарын табыңдар. 

B B1 C

A D

C1

D1

A1

1.38-сурет

F

K
B

C

L
N

AD
1.39-сурет

1.40-сурет
A D

СВ

15° 15°

K
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1.4. тӨРтБұРЫШтаРДЫ ЭЛЕмЕНттЕРі 
БОйЫНШа СаЛу

Салу есептері белгілі бір қалыптасқан жоба бойынша 
шешіледі:

I. талдау: Бұл кезеңде берілген мәліметтер мен са-
луды қажет тұтатын фигура (оның элементтері) ара-
сындағы байланыстар мен қатынастарды анықтап, есепті 
шешу жолдары іздестіріледі.    

II. Салу: Талдау кезеңінде есепті шешу үшін айқын-
далған іс-шараны рет-ретімен тізіп жазып, қажетті салу 
жұмыстарын орындайды.

III. Дәлелдеу: Алдыңғы кезеңде салынған фигураның 
шынымен есеп шартын қанағаттандыратыны дәлел-
денеді.

IV. Зерттеу: Мұнда қандай шарт орындалғанда есептің 
шешімі бар; жалғыз немесе бірнеше шешімі бар; шешімі 
мүлде болмайтыны анықталады.

1-мысал: Көршілес екі қабырғасы мен диагоналы бойын-
ша параллелограмм салу керек.

Есеп шартын былай түсіну керек: 
1.41-суретте көрсетілгендей, ұзындық-
тары a, b және c-ға тең үш кесінді беріл-
ген. Көршілес қабырғалары ұзындықта-
ры a мен b-ға ал диагоналының ұзындығы 
c-ға тең болатын параллелограмм салу 
керек.         

I. талдау: Бізге қажет ABCD параллелограмы салынды 
делік (1.42-сурет). Онда 

ABD-
ның қабырғалары берілген кесін-
ділерге (1.41-сурет) тең екенін 
көреміз: AB=а, AD=b және BD=c. 
Олай болса, қажет параллелограм-
ды салу үшін үш қабырғасы бойын-

1.41-сурет

b

с

а

b

са

D

СВ

А
1.42-сурет
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ша ABD үшбұрышын салып, оны ABCD параллелограмына 
дейін толықтыру керек. 

II. Салу: 1) AB=а, AD=b, BD=с болатындай етіп,  ABD үш- 
бұрышын саламыз;  

2)  B нүктесі арқылы BP AD  болатындай етіп, BP тү- 
зуін, ал D нүктесі арқылы DQ AB  болатындай етіп, DQ  
түзулерін жүргіземіз;  

3) BP DQ  = C деп аламыз. Онда ABCD – бізге қажет 
параллелограмм.

III. Дәлелдеу. Салуымыз бойынша AD BC , AB CD және  
AB=a, AD=b және BD=c. Сондықтан ABCD параллело- 
грамы есеп шартын толық қанағаттандырады.

IV. Зерттеу. ABCD парал-
лелограмын салу ABD үшбұры- 
шын салуға келіп тіреледі. Онда  
a, b, c сандары үшбұрыштар  
теңсіздігін қанағаттандыруы қа- 
жет: a<b+c; b<a+c; c<a+b. 
Егер бұл теңсіздіктердің біреуі 
орындалмаса, онда есептің ше- 
шімі болмайды. Бұл теңсіздік- 
тер түгел орындалған жағдай- 
да есептің екі шешімі бар. 
Өйткені, үш қабырғасы бойын-
ша екі үшбұрыш салынады: ABD 

және AB'D. Онда ABCD және AB'C'D параллелограмдары есеп 
шартын толық қанағаттандырады (1.43-сурет). ▄ 

Салу есептері ежелгі математиктердің еңбектері арасынан ел- 
еулі орын алған. Өйткені бұл кезеңде барлық математикалық  
деректер сызба көмегімен геометриялық тілде негізделген.  
Сызғыш пен циркульді пайдаланып көпбұрыштарды, оның  
ішінде дұрыс көпбұрыштарды салу мәселесі немістің ұлы  
математигі Карл Гауссқа (1777–1855) дейін өз шешімін  
таппай келді. Бұл мәселені тек 1801 жылы ғана К.Гаусс  

Т

В

А

1.43-сурет

D

C

Q

P

В C

с а

b
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алгебралық жолмен толық шешті. 
Оның дәлелдемесі бойынша дұрыс 
n-бұрышты циркульді және сыз-
ғышты пайдаланып салу үшін  
n = 2m · P

1 
· ... · Pk, M ∈ Z, M  0, P

1
,...,

PK
2 + 1 (K    0)  түріндегі жай сан болады. 

Мысалы, 5 = 221 + 1,  ал 7 мұндай  түрде 
жазылмайды, яғни дұрыс жеті бұрышты 
циркульді және сызғышты пайдаланып 
салуға болмайды. 

 1. Салу есептері неше кезеңнен тұра-
     ды? Бұл кезеңдерді атап, олардың мәні мен мағынасын        
     ашып көрсетіңдер. 

 2. Егер барлық қабырғалары берілген болса, онда: 1) парал-
   лелограмм; 2) тік төртбұрыш; 3) ромб; 4) шаршы анық-
     тала ма, яғни оларды салу мүмкін бе? Мүмкін болған жағ-
    дайларда аталған фигураларды салып көрсетіңдер.

ЕСЕПтЕР

В    

1.87. Төбелері бір түзудің бо-
йында жатпайтын берілген үш 
нүктеде орналасатын неше түрлі па-
раллелограмм салуға болады? (1.44-
сурет).

1.88. Бір қабырғасы мен екі диа-
гоналы бойынша параллелограмм 
салыңдар. 

1.89. Екі қабырғасы мен бір 
бұрышы бойынша параллелограмм 
салыңдар. 

1.90. Екі диагоналы мен олар-

дың арасындағы бұрышы бойынша па-

раллелограмм салыңдар  (1.45-сурет).

Карл Гаусс
(1777–1855)

?

1.44-сурет

А

С

D
1

В

D
2

D

φ
О

1.45-сурет
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1.91. 1) Сүйір бұрышы мен екі биіктігі бойынша; 2) биік-
тігі және екі диагоналы бойынша параллелограмм салың-
дар. 

1.92. 1) Көршілес екі қабырғасы; 2) қабырғасы және диа-
гоналы; 3) диагональдары мен олардың арасындағы бұрышы 
бойынша тік төртбұрыш салыңдар. 

1.93. 1) Екі диагоналы; 2) қабырғасы және бұрышы бо-
йынша ромб салыңдар. 

1.94. 1) Қабырғасы; 2) диагоналы бойынша шаршы 
салыңдар. 

1.95. 1) Қабырғасы, диагоналы  және  диа-
гональдарының арасындағы бұрышы; 2) екі 
биіктігі мен қабырғасы бойынша парал-
лелограмм салыңдар. 

1.96. 1) Диагоналы және бұрышы (1.46-
сурет);

2) диагоналы және биіктігі бойынша 
ромб салыңдар. 

1.97. 1) Берілген екі төбесі; 2) қарама-
қарсы екі қабырғасының орталары; 3) көршілес екі қа-
бырғасының орталары; 4) центрі (диагональдарының қиы-
лысу нүктесі) және бір қабырғасында жатқан екі нүктесі бо-
йынша шаршы  салыңдар. 

С

1.98. ABC бұрышының ішкі D нүктесі арқылы өтетін 
және осы бұрыштың қабырғаларымен шектелетін кесіндісі D 
нүктесінде қақ бөлінетіндей етіп, түзу жүргізіңдер. 

1.99. Екі қабырғасы мен үшінші қабырғасына жүргі-
зілген медианасы бойынша үшбұрыш салыңдар. 

1.100. Диагоналы және көршілес екі қабырғасының 
қосындысы бойынша тік төртбұрыш салыңдар. 

1.101. Параллель екі түзу және олардың арасында орналас-
қан екі нүкте берілген. Екі қабырғасы берілген екі түзудің 
бойында жататын және былайғы екі қабырғасы берілген екі 
нүкте арқылы өтетін ромб салыңдар. 

1.102. Үш қабырғасындағы бір-бір нүктелердің орындары 
бойынша шаршы  салыңдар.

1.46-сурет

А α

D

С

В
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1.5. ФаЛЕС тЕОРЕмаСЫ. ҮШБұРЫШтЫң 
ОРта СЫЗЫҒЫ
1.5.1. Фалес теоремасы 

теорема 1. (Фалес теоремасы) Егер бұрыш қабырға- 
ларын қиып өтетін параллель түзулер оның бір қабыр- 
ғасынан тең кесінділер қиып өтсе, онда бұл түзулер 
бұрыштың екінші қабырғасынан да тең кесінділер қиып 
өтеді. Берілгені: ∠EOF,  a b c 

 түзулері; OE a A = ;  

OE b A = 1
; OE c A2 = ; AA A A1 = 1 2, OF a B = ; OF b B = 1

;  

OF c B = 2 .    

Дәлелдеу керек BB
1
=B

1
B

2
.

▲B1 нүктесі арқылы CD OE  бола- 
тындай CD түзуін жүргіземіз: C a∈ ,  

D c∈  (1.47-сурет).   AA
1
B

1
C  және   A

1
A

2
DB

1
– 

параллелограмдар. ⇒ =AA CB1 1 және  

A
1
A

2
=B

1
D, ал AA

1
=A

1
A

2 ⇒ =CB B D1 1 . 

∠ = ∠BB C DB B1 1 2  – вертикаль  бұрыштар.  
∠ = ∠BCB B DB1 1 2  – айқыш бұрыштар. 

Онда BCB1=B
2 
DB1⇒BB1=B1B2

.▄

мысал. Берілген AB кесіндісін тең 
үш бөлікке бөлу керек.

Фалес теоремасында бұрыш қабыр- 
ғаларының орнына кез келген екі түзуді 
алуға болады (1.48-сурет).

  ▲ AC сәулесін жүргіземіз.  
AC

1
=C

1
C

2
=C

2
C

3
, болатындай  

етіп,
 
 C

1
,C

2
,C

3
∈AC нүктелерін  

аламыз. C
1 
және C

2 
нүктелері  

арқылы a C B 3 , b C B 3  бо- 
латындай a және b түзу- 
лерін жүргіземіз (1.49-сурет). 
B a AB1 =  , B b AB2 = 

 деп  
белгілейміз.  
 Онда Фалес теоремасы  
бойынша AB

1
= B

1
B

2
=B

2
B ▄ .

а

b

c

m n
1.48-сурет

С

A

С 3

С 2

B
1

B
2 B

С 1
а

1.49-сурет

b

O

B CA

A1

DE F

A2

B1

B2

1.47-сурет

a

b

c
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1.5.2. Үшбұрыштың орта сызығы 

анықтама. Екі қабыр-
ғасының орталарын қо-
сатын кесіндіні үшбұ-
рыштың орта сызығы деп 
атайды: (1.50-суретте).

A E = E B , B F = F C ⇒
⇒  EF – орта сызық.

теорема 2. Үшбұрыштың ор-
та сызығы оның үшінші қабырға-
сына параллель және осы қабыр-
ғаның жартысына тең: ABC  үш-
бұрышында DE – орта сызық. Онда 

DE AC
 және DE AC= 1

2
 (1.51-су-

рет). 

▲ AD=DB болсын (1.51-сурет). DE AC  болатындай 
DE түзуін жүргіземіз: E∈BC⇒  Фалес теоремасы бойынша 
BE=EC, яғни DE–орта сызық. E нүктесі арқылы EFAB 
болатындай, EF түзуін жүргіземіз: F∈AC. Фалес теоре-
масы бойынша AF=FC, ал ADEF – параллелограмм. Сон-

дықтан  DE = AFDE AC= 1

2
. ▄  

 Милеттік Фалес (б. з. б. VI ғ.) ежелгі грек ға-
лым-философы. Ол ежелгі грек философиясы 
мен ғылымының негізін қалаушы болып 
саналады. Кейбір геометриялық теоремалар-
дың дәлелдемесі Фалес есімімен байланысты-
рылады. Мәселен, вертикаль бұрыштардың 
теңдігі, дөңгелекті диаметрі бойымен қақ бө-
лу жөніндегі және т. б. теоремалар.

 1. Фалес теоремасын тұжырымдап, оны дәлелдеңдер. 
 2. Үшбұрыштың орта сызығы дегеніміз не?
 3. Үшбұрыштың орта сызығының қасиетін тұжырымдап, оны 

   дәлелдеңдер. 

A

B

D
E

F C
1.51-сурет

Фалес
(б.з.б.VI ғ.)

?

Т

C

B

FЕ

A 1.50-сурет

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



41

ЕСЕПтЕР

а

1.103. 1) Параллелограмм (1.52-
сурет); 2) тік төртбұрыш; 3) ромб; 
4) квадрат қабырғаларының орта-
ларын тізбектеп қосқанда шығатын 
төртбұрыштың түрін анықтаңдар. 

1.104. Берілген кесіндіні: 1) өзара 
тең төрт; 2) өзара тең бес кесіндіге 
бөліңдер. 

1.105. Берілген кесіндіні: 1) 1:2 
(1.53-сурет); 2) 2:3 қатынасында 
екі бөлікке бөліңдер. 

1.106. Үшбұрыштың екі қа-
бырғасы а мен b-ға тең. Үшінші 
қабырғасының ортасынан беріл-

ген қабырғаларына параллель түзулер 
жүргізгенде пайда болатын төртбұ-
рыштың периметрін табыңдар (1.54-
сурет).

1.107. Үшбұрыштың периметрі P-ға 
тең. Төбелері берілген үшбұрыш қабырғаларының орталары 
болып келген үшбұрыштың периметрін табыңдар.

1.108. Төртбұрыш диагональдары 3 дм және 8 дм. Төбе-
лері төртбұрыш қабырғаларының орталарында жататын 
төртбұрыштың периметрін табыңдар.

▲ Берілгені: ABCD төртбұрышы; AC = 8 дм, BD = 3 дм. 
E, F, K, L нүктелері – төртбұрыш қабырғаларының орталары.

табу керек: EFKL периметрін (1.55-сурет).

▲ EF кесіндісі – ABC -ның 

орта сызығы: EF = 1

2
 AC = 4 дм. 

LK кесіндісі – ADC -ның  орта 

сызығы: LK = 1

2
 AC=4 дм.    

1.52-сурет

A

1.53-сурет

C B

E

F

K

а
B

D
C

L

A

K

1.54-сурет

b

A L

B

E

D

K

F C

1.55-сурет
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Осы сияқты, EL және FK– сәйкес ABD және BCD  үшбұ- 

рыштарының орта сызықтары. Сондықтан EL=FK=
1

2
BD =  

= 1,5 дм. Онда PEFKL= EF+FK+KL+LE = 4+1,5+4+1,5 = 11 дм.

Жауабы: 11 дм. ▄   

B 

1.109. Сүйір бұрышты АВС үшбұрышының В төбесі- 
нен түсірілген биіктігі АС қабырғасын ұзындықтары 6 см  
және 4 см болатын кесінділерге бөледі. Осы үшбұрыш- 
тың медианаларының АС қабырғасына түсірілген проек- 
цияларының ұзындықтарын табыңдар. 

1.110. Дөңес төртбұрыш қабырғаларының орталары па- 
раллелограмның төбелері болатынын дәлелдеңдер. (Вариньон 
теоремасы)

1.111. Тік төртбұрыш қабырғаларының орталары ромб   
төбелері болатындығын, керісінше, ромб қабырғаларының  
орталары тік төртбұрыштың төбелері болатынын дәлелдең- 
дер. 

1.112. Әрбір үшбұрышты параллелограмм құрастыруға  
болатындай екі бөлікке бөлуге бола-
тынын көрсетіңдер. 

1.113. АВС үшбұрышының әрбір  
қабырғасы өзара тең үш кесіндіге  
бөлініп, бөлу нүктелері үшбұрыш қа- 
бырғаларына параллель кесінділер  
мен қосылған (1.56-сурет). АВС үш 
бұрышының периметрі p-ға тең  болса,  
онда боялған фигураның периметрі қандай болады?

1.114. Үшбұрыштың медианалары бір нүктеде қиы- 
лысып, қиылысу нүктесінде төбесінен бастап 2:1 қаты- 
насында бөлінетінін дәлелдеңдер. 

1.115. Ромб диагональдары d
1
-ге және d

2
-ге тең. Төбе- 

лері осы ромб қабырғаларының орталарында жататын төрт- 
бұрыштың периметрін табыңдар. 

C 

1.116. Өзеннің екі жақ жағалауында орналасқан  
пункттердің арақашықтығын анықтау үшін үшбұрыш- 
тың орта сызығының қасиетін қалай қолдануға болады? 

B

A C

1.56-сурет
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1.117. Дөңес төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары- 
ның орталарын қосып тұрған кесінді оның басқа екі қа- 
бырғасының жарым қосындысына тең деп алып, оның соң- 
ғы қарама-қарсы қабырғалары параллель болатынын дәлел- 
деңдер. 

1.118. Тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы кез келген  
нүктеден бүйір қабырғаларына дейінгі қашықтықтардың  
қосындысы төбелерінің бірінен бүйір қабырғасына түсірілген  
биіктіктің ұзындығына тең болатынын дәлелдеңдер (1.57-
сурет). 

1.119. Бір түзудің бойында жатпайтын үш нүктеден 
бірдей қашықтықта өтетін түзу салыңдар. Есептің неше 
шешімі бар? 

1.120. Үшбұрыш суретінен оның  
қабырғаларының орталары болып  
табылатын үш нүкте ғана  сақталған.  
Осы үшбұрышты қалпына келті- 
ріңдер.

1.121. Екі қабырғасы және олар- 
ға қарсы жатқан бұрыштардың айыр- 
масы бойынша үшбұрыш салыңдар. 

1.122. Бұрыш қабырғаларымен 
шектелетін кесіндісі А  нүктесінде  2:1  
қатынасында бөлінетіндей етіп, бұ- 
рыштың ішкі А нүктесі арқылы өтетін 
түзу жүргізіңдер. 

1.57-сурет
А D C

E
F

H

B
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1.6. тРаПЕция ЖӘНЕ ОНЫң қаСиЕттЕРі

анықтама: Қарама-қарсы  
екі қабырғасы параллель, ал 
өзге екі қабырғасы параллель 
емес болып келген төрт-
бұрыш трапеция деп атала-
ды (1.58-сурет): 
BC   AD;  BC, AD – табанда-
ры, ABCD, AB, CD – бүйір 
қабырғалары.

Табандарына перпенди-
куляр және табандарымен 
шектелетін кесінді биіктігі 
деп,  ал бүйір қабырғалары-
ның орталарын қосатын ке-
сінді трапецияның орта сы-
зығы деп аталады (1.59-сурет).

бүйір қабырғалары тең трапеция тең бүйірлі трапеция 
деп, ал тік бұрышы бар трапеция тік бұрышты трапеция 
деп аталады. 1.60-суретте тең бүйірлі трапеция және 1.61-
суретте тік бұрышты трапеция бейнеленген.

теорема. Трапецияның орта сызығы табандарына 
параллель және олардың жарым қосындысына тең: 
ABCD – трапеция, EF – орта сызығы ⇒ EF  AD; 

EF  BC, EF
AD BC

=
+
2

 (1.62-сурет).

бүйір қабырғалары

Табандары

A

В С

D1.58-сурет

DA H

F

CB

E

Орта 
сызығы

биіктігі

1.59-сурет

Тік бұрышты 
трапеция 

A
1.61-сурет

D

CB

A D
1.60-сурет

СВ

Тең бүйірлі 
трапеция 
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▲  ADCE=K болсын (1.62-сурет). AE=BE; ∠AEK= 
=∠BEC – вертикаль бұрыштар; ∠EAK=∠EBC – айқыш 

бұрыштар ⇒ AEK=BEC ⇒ 
⇒ BC=AK ⇒ KD=AD+BC,  екін-
ші жағынан, EF кесіндісі – 
KCD-ның орта сызығы:

EFKD және EF KD=
1

2
 ⇒

⇒EFAD және EF
AD BC

=
+
2

. ▄

 1. Қандай төртбұрышты трапеция деп атайды?
 2. Трапецияның орта сызығы деген не?

   3. Трапецияның орта сызығының қасиетін тұжырымдап, оны 
            дәлелдеңдер.
 4. Трапецияның неше доғал бұрышы болуы мүмкін?

   Дәптерлеріңе: 1) кез келген трапеция; 2) тең бүйірлі тра-
   пеция; 3) тік бұрышты трапеция салыңдар, олардың биік-
   тіктерін, орта сызығын салып көрсетіңдер. 

ЕСЕПтЕР

а

1.123. Трапецияның үш сүйір бұрышы болуы мүмкін бе?

1.124. Трапецияның бұрыштарын рет-ретімен алғанда: 
1) 6, 3, 4, 2; 2) 8, 7, 13, 12 сандарына пропорционал болуы 
мүмкін бе?

1.125. Тең бүйірлі трапецияның: 1) диагональдары тең; 
2) табандарындағы бұрыштары тең болатынын дәлелдеңдер.

1.126. Егер тең бүйірлі трапеция-
ның қарама-қарсы төбелеріндегі бұ-
рыштарының айырмасы 40° болса, онда 
оның әрбір бұрышы неге тең (1.63-су-
рет)?

1.127. Трапецияның бір табанында-
ғы бұрыштары 68° және 71°. Трапе-
цияның басқа бұрыштарын табыңдар. 

1.63-суретA D

CB

 

 

ПТ

?

A

F

CB

E

K D
1.62-сурет
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1.64-сурет

D
K

CB

A

1.128.  ABCD трапециясының BD диагоналы AB қабыр-
ғасына перпендикуляр, ал ∠ ВAD = 40°. Трапецияның кіші 
табанын екінші бүйір қабырғасына тең деп алып, оның басқа 
бұрыштарын табыңдар. 

1.129. ABCD трапециясы-
ның BС табаны 4 см. В төбесі 
арқылы CD қабырғасына парал-
лель түзу жүргізілген. Сонда 
пайда болған үшбұрыштың пе-
риметрі 12 см болса, онда 
трапецияның периметрі неге 
тең (1.64-сурет)?

В

1.130. Табандары 2 м және 5 м 
болатын трапецияның бүйір қа-
бырғасы тең үш бөлікке бөлініп, 
осы бөлік нүктелерінен екінші 
бүйір қабырғасына дейін трапе-
ция табандарына параллель кесін-
ділер жүргізілген. Осы кесінді-
лердің ұзындықтарын табыңдар (1.65-сурет).

1.131. Тең бүйірлі трапецияның бір бұрышы 60°, бүйір 
қабырғасы 24 см, ал табандарының қосындысы 44 см. Трапе-
ция табандарының ұзындықтарын табыңдар. 

1.132. Тік бұрышты трапецияның 
табандары 10 см және 15 см, бір 
бұрышы 45°. Трапецияның кіші бүйір 
қабырғасын табыңдар. (1.66-сурет).

1.133. Трапецияның: 1) бүйір қабырғаларының қосындысы 
табандарының айырмасынан; 2) диагональдарының қосын-
дысы табандарының қосындысынан; 3) табандарының айыр-
масы бүйір қабырғаларының  айырмасынан артық болаты-
нын дәлелдеңдер.

1.65-сурет
D

F

CB

E

K

A

L

1.66-сурет

45°

В

А

С

D
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1.134. Тең бүйірлі трапеция-
ның бір бұрышы 60°, ал табан-
дары 15 см және 49 см. Оның пе-
риметрін табыңдар (1.67-сурет).

1.135. Диагональдары тең тра-
пецияның тең бүйірлі еке-
нін дәлелдеңдер.  

1.136. Тең бүйірлі трапецияның доғал бұрышының төбе-
сінен жүргізілген биіктік үлкен табанын ұзындықтары 
а-ға және b-ға тең (a>b) бөліктерге бөледі. Трапецияның 
орта сызығын табыңдар. Есепті a=30 см, b=6 см деп алып, 
шығарыңдар.  

1.137. А мен В ауылдары түзу тартылған темір жол-
дың бір жағында орналасқан және олардың темір жол-
ға дейінгі қашықтықтары сәйкес 10 км және 20 км. А мен 
В ауылдарын қосатын түзу даңғылдың қақ ортасында орна-
ласқан С ауылынан темір жолға дейінгі қашықтық қандай?

1.138. Трапецияның табандарының қатынасы 2:3 қаты-
насына тең, ал орта сызығы 5 м. Трапецияның табанда-
рын табыңдар. 

1.139. Трапецияның орта сызығы 7 см, ал табандары-
ның айырмасы 4 см. Табандарын табыңдар. 

1.140. Трапецияның орта сызығы 
10 см. Диагональдарының бірі оның 
айырмасы 2 см болатын екі кесіндіге 
бөледі. Трапецияның табандарын та-
быңдар. (1.68-сурет).

1.141. Трапецияның табандары 
4 см және 10 см. Трапецияның орта 

сызығын оның диагональдарының бірі қиғанда шығатын 
кесінділердің ұзындықтарын табыңдар. 

1.142. Трапецияның табандары 8,2 см және 14,2 см. 
Диагональдарының орта нүктелерінің арақашықтығын та-
быңдар. 

1.68-суретА D

B

FE

C

K

1.67-сурет

60°
D

60°
А

В С
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1.143. Трапецияның кіші табанының ұзындығы 6,2 см, ал 
диагональдарының орта нүктелерінің арақашықтығы 4 см. 
Трапецияның үлкен табанын табыңдар. 

С

1.144. Трапецияны: 1) параллелограмм құрастыруға бо-
латындай екі бөлікке; 2) үшбұрыш құрастыруға болатындай 
екі бөлікке; 3) тік төртбұрыш құрастыруға болатындай үш 
бөлікке қалай бөлуге болады?

1.145. Тең бүйірлі трапецияның диагональдарының қиы-
лысу нүктесі мен бүйір қабырғаларының созындысы-
ның қиылысу нүктелері арқылы өтетін түзу трапецияның 
табандарына перпендикуляр және оларды қақ бөлетінін 
дәлелдеңдер. 

1.146. Тең бүйірлі трапецияның бүйір қабырғасы кіші 
табанына тең және диагоналына перпендикуляр. Тра-
пецияның бұрыштарын табыңдар. 

1.147. Трапецияның диагональдарының орталарын қоса-
тын кесінді оның табандарының жарым айырмасына тең бо-
латынын дәлелдеңдер. 

1.148. Ұзындығы а-ға тең  АВ 
кеcіндісінің бір жағына қарай екі 
шаршы APQS және SMNB са-
лынған (1.69-сурет). APQS және 
SMNB шаршыларының центрле-
рін қосатын барлық кесінділердің 
орталарының (D нүктелерінің) гео-
метриялық орны қандай фигура болады?

1.149. Табандары мен бүйір қабырғалары бойынша тра-
пеция салыңдар. 

1.150. Табандары мен диагональдары бойынша трапеция 
салыңдар. 

1.151. Тең бүйірлі трапецияны: 1) АD табаны; А бұры-
шы және АВ бүйір қабырғасы бойынша; 2) ВС табаны, АВ 
бүйір қабырғасы және ВD диагоналы бойынша салыңдар.

1.69-сурет

А BS

NM
QP

D
O

1 O
2
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1.152. ABCD тік бұрышты трапецияны табандары 
және оларға перпендикуляр АВ бүйір қабырғасы бойынша 
салыңдар.

1.153. 1.70-суретте  бей-
неленген тік бұрышты АВСD  
трапециясында: АС⊥ВD, 
ВС=2 см, DС=4 см және 
∠ВDС=30°. Осы мәліметтер 
бойынша, топтасып, есеп 
құрастырыңдар.

1.154. Табандары,  биіктігі және бір диагоналы бо- 
йынша трапеция салыңдар.

1.155. Табандары, биіктігі және бір бұрышы бойынша 
трапеция салыңдар. 

1.156. Үлкен табаны, бүйір қабырғалары және сүйір 
бұрышы бойынша трапеция салыңдар. 

1.157. Кіші табаны, бір бүйір қабырғасы және екі доғал 
бұрышы бойынша трапеция салыңдар. 

1.158. Табандарының айырмасы, екі сүйір бұрышы және 
диагоналы бойынша трапеция салыңдар. 

1.159.*. Ұзындықтары а, b, c, d, e болатын кесінділер 

берілген. Ұзындығы: 1 2) ; ) .x
ab
d

x
abc
de

= =  болатын кесінді- 

лер салыңдар. 

1.70-суретА D

C

O

B

30°
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1.7. ҮШБұРЫШтЫң тамаШа НҮКтЕЛЕРі. 
ҮШБұРЫШқа СЫРттай ЖӘНЕ іШтЕй СЫЗЫЛҒаН 

ШЕңБЕРЛЕР  

1.7.1. Үшбұрыш медианаларының қасиеті

теорема 1. Үшбұрыштың медианалары бір нүктеде 
қиылысады және қиылысу нүктесінде төбесінен бастап 
2 : 1 қатынасында бөлінеді. (Бұл нүкте үшбұрыштың 
ауырлық центрі деп аталады.) 1.71-суретте AE, BD, CF – 
медианалар: AO : OE = 2 : 1; BO:OD=2:1; CO:OF=2:1.

▲ AECF=O болсын. AP=PO, CK=KO болатындай P және K  
нүктелерін аламыз. EF кесіндісі ABC-ның, ал PK кесіндісі  

AOC-ның орта сызықтары ⇒ EFAC, EF AC=
1

2
 және PKAC,  

PK AC= ⋅
1

2
 ⇒ EF=PK, EFPK ⇒ EFPK – параллелограмм   

(1.71-сурет) және оның диагональдары О нүктесінде қақ  
бөлінеді. 

Сондықтан AP=PO=OE
және CK=KO=OF ⇒ AO:OE= 
=2:1 және CO:OF=2:1. Енді  
АE ВD=O

1
 болсын, онда O

1
А : 

: O
1
E= BO

1
: O

1
D=2:1  шығады.  

Ал AO:OE=2:1 болғандықтан,  
О және  O

1
 нүктелері беттеседі.  

Олай болса, BD медианасы да  
О нүктесі арқылы өтетіні және BO:OD=2:1 теңдігі 
дәлелденеді. ▄

Ескерту. Механикада біртекті материалдан жасалған  
үшбұрыштың медианаларының қиылысу нүктесін оның 
ауырлық центрі деп атайды. Ал геометрияда бұл нүктені 
центроид деп атайды.

1.7.2. Үшбұрышқа сырттай сызылған 
шеңбер

анықтама. Үшбұрыштың барлық 
төбелері арқылы өтетін шеңберді осы 
үшбұрышқа сырттай сызылған шең- 
бер деп атайды (1.72-сурет).  

теорема 2. Үшбұрыштың қабырғаларына жүргізілген ор- 
та перпендикулярлар бір нүктеде қиылысады. (Бұл нүкте  
үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің  центрі болады.)

1.71-сурет

D

O

P

A

F

E CB

K

1.72-сурет

O
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▲1.73-суретте AB және BC қа- 
бырғаларының орта перпендикуляр-
лары O нүктесінде қиылысқан. 

AOD және BOD үшбұрыштарында 
AD=BD, ∠ADО=∠BDО=90° және DО 
ортақ болғандықтан, ∆AOD = ∆BOD.

Онда OA=OB=R және сол сияқты 
OC=OB=R болады, яғни OA=OC=R 
⇒ AC-ның орта перпендикуляры O 
нүктесі арқылы өтеді. ▄

Салдар: Кез келген үшбұрышқа сырттай бір ғана шеңбер 
сызуға болады. 

Теорема 2 бойынша AO=BO=CO=R (1.73-сурет). Мұндағы  
R-үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы.

Онда A, B, C нүктелері радиусы R-ге тең және центрі 
О нүктесінде орналасқан шеңбер бойында жатыр және бұл 
шеңбер жалғыз (берілген центрі мен радиусы бойынша).

1.7.3. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер.
а н ы қ т а м а .  шеңбер көпбұрыш- 

тың барлық қабырғаларын жанайтын  
болса, онда оны көпбұрышқа іштей сы- 
зылған шеңбер деп атайды (1.74 сурет).

Бұл шеңбер центрін кейде  
инцентр деп атайды.  

теорема 3. Кез келген үшбұрыш- 
тың биссектрисалары бір нүктеде  
қиыласады.

 ▲ 1.75-суреттегі AD және BE биссек- 
трисалары O нүктесінде қиылыссын:  
ADBE=O. (AB және ВЕ биссектриса-
ларының қиылысатынын өз беттеріңше 
негіздеп көріңдер. 1.169 (2)-ші есепті  
қараңдар). Биссектриса нүктелері бұрыш  
қабырғаларынан бірдей қашықтықта ор-

наласады. 
Сондықтан О нүктесі AB және AC қабырғаларынан  

бірдей r қашықтығында жатады. Осы сияқты, О нүктесі 
BA және BC қабырғаларынан да бірдей r қашықтығында 
жатады ⇒ О нүктесі CA және CB қабырғаларынан бірдей 
r қашықтықта жатады, яғни O нүктесі СF биссектрисасы 
бойында жатады. ▄

D

А
F

E

С

1.73-сурет

В

О

1.74-сурет

1.75-сурет
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Салдар: Кез келген үшбұрышқа іштей тек бір ғана 
шеңбер сызуға болады және оның центрі үшбұрыш 
биссектрисаларының қиылысу нүктесінде орналасады.

▲ 1.75-суреттегі О нүктесі үшбұрыш қабырғаларынан 
бірдей r қашықтығында орналасқан. Олай болса, центрі 
О нүктесінде болатын және радиусы r-ге тең шеңбер 
үшбұрыштың барлық қабырғаларын іштей жанайды және 
бұл шеңбер жалғыз. Мұндағы  r – іштей сызылған шеңбердің 
радиусы. ▄

1.7.4. Үшбұрыш биіктіктерінің қиылысу нүктесі.

теорема 4. Кез келген  үшбұрыш- 
тың биіктіктері немесе олардың со- 
зындысы бір нүктеде қиылысады. 
(Бұл нүкте ортоцентр деп аталады.)

▲  A
1
B

1
AB; A

1
C

1
AC; B

1
C

1
BC түзуле- 

рін жүргіземіз (1.76-сурет). Сонда AB,  
AC және BC қабырғалары A

1
B

1
C

1 
үшін 

орта сызықтар болады (оны өз бет- 
теріңше дәлелдеңдер). Ал  A

1
B

1
C

1
 үш- 

бұрышының орта перпендикулярлары: 
AD, BE және CF бір О нүктесінде  
қиылысады. Екінші жағынан, бұл орта 
перпендикулярлар  ABC-ның биіктіктері 
бір нүктеде қиылысады. ▄ Үшбұрыш 
биіктіктеріннің қиылысу нүктесін орто-
центр деп атайды. 

1.7.5*. Үшбұрышқа сырттай 
жанасатын шеңберлер.
анықтама. Үшбұрыштың бір қабырға- 

сымен сырттай және басқа екі қабырға- 
сының созындыларымен жанасатын шең- 
бер үшбұрышпен сырттай жанасатын  
шеңбер деп аталады (1.77-сурет).  

теорема 5. Үшбұрыштың бір бұ- 
рышының биссектрисасы басқа бұ- 
рыштарының сыртқы бұрыштары- 
ның биссектрисаларымен бір нүктеде  
қиылысады. (Бұл нүкте сәйкесінше  
үшбұрышқа сырттай жанасатын 
шеңбердің  центрі  болады.) (1.78-сурет). 
Теорема 3 сияқты дәлелденеді.

B

F
D

O

E CA

A1
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C1

1.76-сурет

O
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R

R

R

C
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Салдар. Кез келген үшбұрыштың әрбір қабырғасымен  
сырттай жанасатын бір ғана шеңбер сызуға болады  
және оның центрі осы қабырғаға қарсы жатқан төбеден  
жүргізілген биссектриса мен басқа төбелерінің сыртқы бұ- 
рыштарының биссектрисаларының қиылысу нүктесі бола- 
ды.  Теорема 3-тің салдары сияқты дәлелденеді.

Ескерту. Сонымен, біз әрбір үшбұрыштың төрт нүктесі  
болатынын көрдік, олар: медианаларының қиылысу нүктесі,   
орта перпендикулярларының  қиылысу нүктесі, биссектри- 
саларының қиылысу нүктесі, биіктіктерінің қиылысу  нүкте- 
сі. Бұл нүктелерге сырттай жанасқан шеңберлердің цен- 
трлерін қосуға болады. Осы нүктелерді үшбұрыштың та-
маша нүктелері деп атайды.

 1. Үшбұрыш медианаларының қасиетін тұжырымдап, дә- 
     лелдеңдер. 

 2.       Қандай    шеңберлерді   үшбұрышқа  сырттай   (іштей)   сызылған  
    шеңбер деп атайды?

 3. Сырттай сызылған шеңбер центрі қалай анықталады? 
   Сәйкес теореманы тұжырымдап, дәлелдеңдер.   

 4. Іштей сызылған шеңбердің центрі қалай анықталады? 
   Сәйкес теореманы тұжырымдап, дәлелдеңдер.

 5. Қандай шеңберлерді сырттай жанасқан шеңберлер деп атай- 
    ды, олардың саны нешеу?

 6. Сырттай жанасатын шеңбер центрін қалай анықтайды? 
  Сәйкес теореманы тұжырымдап, дәлелдеңдер.

 7. Үшбұрыш биіктіктерінің қасиетін тұжырымдап, дәлел- 
    деңдер. 

 1. Өз қалауларыңша АВС үшбұрышын салыңдар. Осы үш- 
    бұрыштың:

     а) медианаларының қиылысу нүктесін;
     ә) биіктіктерінің қиылысу нүктесін;
     б) сырттай сызылған шеңберді;
     в) іштей сызылған шеңберді;
    г) сырттай жанасатын шеңберлерді салып көрсетіңдер. 

?

ПТ
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ЕСЕПтЕР 

а

1.160. Берілген үшбұрышқа: 1) іштей сызылған; 2) сырт- 
тай сызылған; 3) сырттай жанасатын шеңберлерді са- 
лыңдар. 

1.161.  Егер үшбұрышқа: 1) сырттай және іштей сызыл-
ған шеңберлердің центрлері беттесетін болса; 2) сырттай  
сызылған шеңбердің центрі оның қабырғасында жатса;  
3) іштей сызылған шеңбердің центрі оның биіктігінде жат- 
са; 4) сырттай сызылған шеңбердің центрі оның биіктігі  
арқылы өтетін түзуде жатса, онда үшбұрыштың түрі қандай 
болады?

1.162. Тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігі 3 см. Оған 
іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын 
анықтаңдар. 

1.163. АВ – тең бүйірлі АВС  
және ABD үшбұрыштарының ор- 
тақ табандары. CD кесіндісі АВ-ның  
ортасы арқылы өтетінін дәлел- 
деңдер (1.79-сурет).      

1.164. Тік бұрышты үшбұрыш- 
тың гипотенузасы с-ға, ал катеттерінің қосындысы s-ке 
тең деп алып, осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің 
диаметрін анықтаңдар.

1.165. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 2 см,  
ал төбесіндегі бұрышы 120°. Сырттай сызылған шеңбер- 
дің диаметрін табыңдар. 

1.166. Егер берілген үшбұрышқа: 1) сырттай жанаса- 
тын екі шеңбердің радиустары тең болса; 2) сырттай жанаса- 
тын шеңберлердің центрлері медианаларының созынды- 
сында жатса, онда бұл үшбұрыштың түрі қандай?

1.167. Гипотенузасы 12 см болатын тік бұрышты үшбұ- 
рышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңдар. 

В

1.168. Үшбұрыштың екі қабырғасының орталары бел- 
гілі. Сызғыштың ғана көмегімен оның үшінші қабырға- 
сының ортасын табыңдар. 

1.169. Үшбұрыштың екі биссектрисасы өзара: 1) пер- 
пендикуляр; 2) параллель болуы мүмкін бе? Жауаптарыңды 
негіздеңдер. 

1.79-сурет

А

D

B

C
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1.170. Үшбұрыштың кез келген бұрышы  
оның басқа екі бұрышының төбелерінен түсі- 
рілген биіктіктері арқылы өтетін түзулердің 
қиылысуынан алынған вертикаль бұрыштар  
жұбына тең болатынын дәлелдеңдер (1.80-
сурет).

1.171. Үшбұрышқа сырттай сызылған шең- 
бердің радиусы оның әрбір қабырғасынан: 1) үлкен;  
2) кіші; 3) оған тең болуы мүмкін бе?

1.172. Тең қабырғалы үшбұрышқа сырттай және іштей  
сызылған шеңберлердің центрлері беттесетінін және радиус- 
тарының қатынасы 2:1 қатынасындай болатынын дәлел- 
деңдер. 

1.173. Егер АВС үшбұрышының АВ және АС қабырға- 
лары тең болмаса, онда А төбесінен түсірілген медианасы  
осы төбеден түсірілген биіктікпен беттеспейтінін дәлелдең- 
дер. 

1.174. Тең бүйірлі  АВС  үшбұрышының АВ қабырғасына  
жүргізілген орта перпендикуляр ВС қабырғасын Е нүктесінде 
қияды. Егер АЕС үшбұрышының периметрі 27 см, ал АВ= 
= 18 см болса, онда үшбұрыштың АС табанын табыңдар. 

1.175. Тік бұрышты үшбұрыш- 
тың тік бұрышының төбесінен іштей  
және сырттай сызылған шеңберлер- 
дің центрлерін қосатын кесінді жүр- 
гізілген. Осы кесінділердің арасын- 
дағы бұрыш 7°-қа тең. Үшбұрыш- 
тың сүйір бұрыштарын табыңдар  
(1.81-сурет).

Берілгені: ABC,
∠C=90°, ∠O

1
CO

2
=7°, O

1
 жә- 

не O
2
 – сәйкес сырттай және 

іштей сызылған шеңбер 
центрі (1.81-сурет).

Т/к-к: ∠A, ∠B?

▲ Шешуі: AO
1
=BO

1
=CO

1
⇒

 

AO
1
C – тең бүйірлі үшбұрыш  

CO
2
 – биссектриса ⇒ ∠ACO

2
= 

=45°⇒ ∠A= ∠ACO
1
= ∠ACO

2
–  

–∠O
1
CO

2
=45°–7°=38°.

⇒∠B=90°–∠A=90°–38°=52°.
Жауабы: 38°, 52°. ▄

С

О
2

О
1

ВА

1.81-сурет

1.80-сурет
СВ

А
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1.176. АВС үшбұрышының АВ және АС қабырғалары- 
ның орта перпендикулярлары ВС қабырғасындағы D нүк- 
тесінде қиылысады: 1) D нүктесі – ВС қабырғасының  
ортасы; 2) ∠А=∠В+∠С болатынын дәлелдеңдер.

1.177. Қос-қостан қиылысатын және бір нүктеден өтпей- 
тін үш түзуді жанайтын неше шеңбер бар? Солардың  
барлығын салыңдар. 

С

1.178. Тік бұрышты үшбұрышқа іштей және сырттай  
сызылған шеңберлердің диаметрлерінің қосындысы оның 
катеттерінің қосындысына тең болатынын дәлелдеңдер. 

1.179. Табаны мен сырттай сызылған шеңбердің радиусы 
бойынша тең бүйірлі үшбұрыш салыңдар. 

1.180. АВС үшбұрышының В төбесі- 
нен ВН биіктігі, ВЕ биссектрисасы және  
ВО сырттай сызылған шеңбердің радиусы  
жүргізілген. ВЕ түзуі ОВН бұрышының  
биссектрисасы болатынын дәлелдеңдер 
(1.82-сурет). 

1.181. О нүктесі арқылы өтетін үш түзу мен олардың  
бірінде жататын А нүктесі берілген: 1) Бір төбесі А  
нүктесінде және биіктіктері берілген түзулердің бойында  
жататын үшбұрыш салыңдар; 
2) Бір төбесі А нүктесінде және медианалары берілген 
түзулердің бойында жататын үшбұрыш салыңдар;
3) Бір төбесі А нүктесінде және биссектрисалары берілген 
түзулердің бойында жататын үшбұрыш салыңдар;
4) Бір төбесі А нүктесінде және берілген түзулер оның орта  
перпендикулярлары болатындай үшбұрыш салыңдар. 

1.182. Әрбір АВС үшбұрышының АЕ биссектрисасы 
АN медианасы мен AH биіктігінің арасында жататынын 
дәлелдеңдер.

1.183. Бір төбесінен жүргізілген биссектрисасы, медиана-
сы және биіктігі бойынша үшбұрыш салыңдар. 

B

A
O

H C

E
1.82-сурет
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1.184.   АВС үшбұрышынан тысқа- 
ры қабырғалары АВ-ға  және АС-ға  
тең  ABDE және ACFG  квадраттары  
салынған. Мұнда D және F нүктеле- 
рі – А төбесіне қарама-қарсы орналас- 
қан төбелер. EG кесіндісі үшбұрыш- 
тың А төбесінен жүргізілген медиа- 
наға перпендикуляр және осы медиа- 
надан екі есе ұзын болатынын дәлел- 
деңдер. 

1.185. АВС үшбұрышының АА
1
  

және ВВ
1
 медианалары О нүктесін- 

де тік бұрыш жасап қиылысады.  
АВ=СО теңдігі орындалатынын дә- 

лелдеңдер (1.83-сурет).

1.83-сурет
A

В
1

В

С

А
1

С
1

О
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1.8*. ШЕңБЕРГЕ іШтЕй ЖӘНЕ СЫРттай СЫЗЫЛҒаН 
тӨРтБұРЫШтаР

1.8.1. Шеңберге іштей сызылған бұрыш қасиеті.

C D

В

А

O

Е

1.84-сурет

B
A

C

O
60

1.86-сурет

B C

A
D

E

O

1.85-сурет

анықтама: 1) Егер көпбұрыштың барлық төбелері шең- 
бер бойында жатса, онда бұл көпбұрышты іштей сызыл- 
ған көпбұрыш деп атайды. 1.84-суретте ABCDE іштей  
сызылған бесбұрыш. 

2) Егер шеңбер көпбұрыштың барлық қабырғаларын  
жанайтын болса, онда көпбұрышты шеңберге сырттай 
сызылған көпбұрыш деп атайды.

1.85-суретте ABCDE – сырттай сызылған бесбұрыш.
3) Шеңбердің бір нүктесінен шығатын екі хордасы ара- 

сындағы бұрышты шеңберге іштей сызылған бұрыш деп  
атайды. 1.86-суреттегі ∠BAC – шеңберге іштей сызылған  
бұрыш. BC доғасы ∠BAC бұрышына керілген доға  
деп аталады. BOC бұрышы BC доғасына тірелген центрлік 
бұрыш деп аталады. BC доғасы BOC центрлік бұрышы ша-
масымен өлшенеді. Мысалы, 1.86-суретте ∠BOC = 60 ⇒ 
BC=60.

теорема 1. Шеңберге іштей сызылған бұрыштың шамасы 
өзі тірелген доғаның градустық өлшемінің жартысына тең.

1-жағдай: ▲ ∠BAC іштей сызылған бұрыш, 

AC – диаметр (1.87-сурет) ⇒ OA=OB=R ⇒ 
AOB тең бүйірлі. ⇒ ∠OAB = ∠OBA ⇒ 

∠COB – сыртқы бұрыш ⇒ 2(∠CAB) = ∠OAB +  

+∠OBA  = ∠COB = BC ⇒ ∠ CAB =
1

2
 BC.

A

O

B
C

1.87-сурет
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2-жағдай: ▲ О нүктесі ∠BAC-ның іш- 
кі нүктесі болсын (1.88-сурет). AD 
диаметрін жүргіземіз. Оны 1-жағдай бо- 

йынша ∠BAC = ∠BAD + DAC =
1

2
 BD +  

+ 
1

2
 DC = 

1

2
 BC.

3-жағдай: ▲ O нүктесі ∠BAC-ның сырт- 
қы нүктесі болсын (1.89-сурет). AD диа- 
метрін жүргіземіз. Онда ∠BAC = ∠CAD –  

– ∠BAD = 1

2
 DC – 1

2
 BD = 1

2
 BC. ▄

Салдар: Диаметрге тірелген іштей 
сызылған бұрыш 90-қа тең.

1.90-суретте AB – диаметр ⇒ADB = 

=180. ⇒ ∠ACB = 
1

2
 (ADB) = 

1

2
 (180)= 

= 90. ▄

  1.8.2. Шеңберге іштей және сырттай   
сызылған төртбұрыштар.

1.91-сурет

Үшбұрыштағыға ұқсас, кез келген төртбұрышқа іштей  
не сырттай шеңбер сыза беруге болмайды. Мысалы, шар-
шы болмайтын тік төртбұрышқа іштей, тік төртбұ- 
рыш болмайтын параллелограмға сырттай шеңбер сызуға  
болмайды (1.91-сурет). Дегенмен, шеңберге іштей және  
сырттай сызылған төртбұрыштар табылады. Солардың кей- 
бір қасиеттерін қарастырайық. 

B

A

O

D C
1.88-сурет

A

O

D
B

C

1.89-сурет

1.90-сурет

B

D

A O

C
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теорема  2. Іштей сызылған төртбұрыштың қарама- 
қарсы бұрыштарының қосындысы 180-қа тең. 

Дәлелдеуі. ▲ Айталық, АВСD төрт- 
бұрышы шеңберге іштей сызылған бол- 
сын (1.92-сурет). Онда іштей сызылған  
бұрыштардың қасиеті бойынша 

∠ =A BCD
1

2
  ВСD, ∠ =C BAD

1

2
 ВAD. Олай болса,  

∠ + ∠ = + =A C BCD BAD
1

2

1

2
  = +( )1

2
 BCD BAD

= +( )1

2
 BCD BAD . Алайда, ВСD және ВАD доғаларының бірігуі то- 

лық шеңбер болады. Сондықтан ( )1
360 180

2
A C∠ + ∠ = ° = °. 

Теорема дәлелденді. ▄

теорема 3. Егер төртбұрыштың қарама-қарсы бұ- 
рыштарының  қосындысы 180-қа тең болса, онда бұл  
төртбұрышқа сырттай шеңбер сызуға болады. 

Дәлелдеуі. ▲ Айталық, АВСD төртбұрышы үшін ∠ A+ 
+∠C=180° болсын. Онда АВD үшбұрышына сырттай шең- 
бер сызамыз. Енді С төбесі осы шеңбердің бойында жата- 
тынын дәлелдейік. Егер бұлай  болмаса,  
онда С нүктесі шеңбердің ішінде не шең- 
бердің сыртында орналасуы керек.  Айта- 
лық, С нүктесі шеңбердің ішінде орна- 
ласқан болсын және ВС түзуімен  шеңбер    
Е  нүктесінде   қиылыссын (1.93-сурет).  
Онда ∠ A+∠C=180° және ∠ A+∠E=180°  
теңдігінен ∠C = ∠E теңдігін аламыз.  
Бірақ бұл теңдіктің орындалуы мүм- 
кін емес. Алынған қайшылық С нүк- 
тесі шеңбердің ішінде орналаса алмай- 
тынын көрсетеді. Осы сияқты, С нүк- 
тесі шеңбердің сыртында жатпайты- 
нына (1.94-сурет) көз жеткіземіз. Сон- 
дықтан С нүктесі шеңбердің бойында  
жатады, яғни АВСD төртбұрышына 
сырттай шеңбер сызуға болады. Теоре-
ма дәлелденді. ▄

1.92-сурет

B C

A

O

D

B

A

EC

O

D

1.93-сурет

A

B E C

O

D

1.94-сурет
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теорема 4. Шеңберге сырттай сызылған төртбұ- 
рыштың қарама-қарсы қабырғаларының қосындылары  
тең.   

Дәлелдеуі. ▲ АВСD төртбұрышы  
шеңберге сырттай сызылған болсын  
(1.95-сурет) және P,Q,R,T нүктелері  
оның сәйкес қабырғалары мен шең- 
бердің жанасу нүктелері болсын. Бір  
нүктеден жүргізілген жанаманың 
қасиеті бойынша AP=AT, BP=BQ,  
CR=CQ, DR=DT. Осы теңдіктерді мү- 

шелеп қоссақ, (AP+BP)+(CR+DR)=(AT+DT)+(BQ+CQ) неме-
се АВ+CD=AD+BC теңдігін аламыз. Теорема дәлелденді. ▄

теорема 5. Егер дөңес төртбұрыштың қарама-қарсы  
қабырғаларының қосындысы тең болса, онда бұл төрт- 
бұрышқа іштей шеңбер сызуға болады. 

▲ Дәлелдеуі. АВСD төртбұрышында АВ+CD=AD+BC  
теңдігі орындалсын. АВ және СD қабырғаларының созын- 
дысының қиылысу нүктесін K арқылы белгілейміз (1.96- 
сурет). (Егер бұл екі қабырға қиылыспайтын болса, АD  
және ВС қабырғаларының созындысының  қиылысу нүкте- 
сін K деп белгілейміз. Ал егер де бұлар да қиылыспай- 

тын болса, онда АВСD ромб болып  
(осы деректі топпен бірге талқылап,  
оны негіздеңдер), оған іштей шеңбер 
сызуға болар еді.) 3-теоремадағы 
көрсетілген тәсілді қолдана отырып, 
АDK үшбұрышына іштей сызылған 
шеңбер АВСD төртбұрышының ВС  
қабырғасын да жанайтынын көр- 

сетуді өздеріңе тапсырамыз. ▄
 

 1. Шеңберге іштей және сырттай сызылған көпбұрыш деге-  
    німіз не? 

 2. Шеңберге іштей сызылған бұрыш деп нені айтады?
 3. Шеңберге іштей сызылған бұрыш пен оған керілген доға  

  (сәйкес центрлік бұрыш) арасында қандай байланыс бар?  
  Сәйкес қасиетті тұжырымдап дәлелдеңдер.

 4. Шеңберге іштей сызылған төртбұрыш бұрыштарының қо- 

B
Q C

P
O

R

A T D

1.95-сурет

A

D

O

C
F

C1

B E B1 K
1.96-сурет

?
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 сындысы жөніндегі теоремаларды тұжырымдап, дәлел- 
   деңдер.

 5. Шеңберге сырттай сызылған төртбұрыштар жөніндегі
            теоремаларды тұжырымдап, дәлелдеңдер.
 6. Параллелограмның қандай түрлеріне: 1) сырттай; 2) іш- 

   тей шеңбер сызуға болады?
 7. Шеңберге: 1) іштей; 2) сырттай сызылған трапецияның 

    түрі қандай?
 1. 1) Тең қабырғалы үшбұрышқа; 2) шаршыға  іштей және 

    сырттай шеңбер сызыңдар.
 2. Берілген шеңберге іштей және сырттай трапеция сызың- 

    дар. 

ЕСЕПтЕР

а

1.186. 1) Берілген шеңберге іштей сызылған; 2) беріл- 
ген шеңберге сырттай сызылған; 3) сырттай сызылған шеңбер 
радиусы бойынша; 4) іштей сызылған шеңбердің радиусы 
бойынша квадрат салыңдар. 

1.187. Бұрыштары рет-ретімен: 1) 90°, 90°, 60°, 120°-қа;  
2) 70°, 130°, 110°, 50°-қа; 3) 45°, 75°, 135°, 105°-қа тең бола-
тын төртбұрышқа сырттай шеңбер сызуға бола ма? 

1.188. Бұрыштарының қатынасы: 1) 2, 3, 4, 3; 2) 7, 2, 4, 
5 сандарының қатынасындай болатын төртбұрышқа сырттай 
шеңбер сызуға бола ма?

1.189. 1) Шеңберге сырттай сызылған әрбір трапеция  
тең бүйірлі; 2) шеңберге іштей сызылған әрбір парал- 
лелограмның тік төртбұрыш; 3) шеңберге іштей сызыл- 
ған әрбір ромбының шаршы болатынын дәлелдеңдер. 

1.190. Төртбұрыштың тізбектеп алынған қабырға- 
лары ұзындықтарының қатынасы: 1) 2, 2, 3, 3; 2) 2, 5, 3, 
4; 3) 3, 5, 3, 1 сандарының қатынасындай болса, онда осы 
төртбұрышқа іштей шеңбер сызуға бола ма?

1.191. Шеңберге сырттай сызылған төртбұрыштың екі  
қарама-қарсы қабырғаларының қосындысы 15 см. Төрт- 
бұрыштың периметрін табыңдар. 

ПТ
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В

1.192. Сырттай сызылған шең- 
бердің радиусы мен диагоналының  
арасындағы бұрышы бойынша тік  
төртбұрыш салыңдар (1.97-сурет).

1.193. Іштей сызылған шеңбердің 
радиусы мен қабырғасы бойынша ромб 
салыңдар. 

1.194. Егер параллелограмға іштей шеңбер сызу мүмкін 
болса, онда бұл параллелограмды сипаттауға болады? 
Жауаптарыңды негіздеңдер. 

1.195. Егер ромбыға сырттай шеңбер сызу мүмкін болса, 
онда оның шаршы болатынын дәлелдеңдер. 

1.196. Тік төртбұрыштың диагоналы мен бір қабырға-
сының арасындағы бұрыш 30°, ал оған сырттай сызылған 
шеңбер радиусы R-ге тең. Тік төртбұрыштың кіші қабырғасын 
табыңдар.  

1.197. Кез келген тік төртбұрышқа сырттай шеңбер сызуға 
болатынын дәлелдеңдер. 

1.198. Шеңберге сырттай сызылған тең бүйірлі тра- 
пецияның бүйір қабырғасы 14 см. Трапецияның периметрін  
табыңдар. 

1.199. АОВ бұрышының қа- 
бырғаларына А және В нүкте- 
лерінде жүргізілген перпенди-
кулярлар С нүктесінде қиы-
лысады. АСВО төртбұрышына 
сырттай шеңбер сызуға бола- 
тынын дәлелдеңдер (1.98-сурет).

1.200. Параллелограмға сырттай және іштей шеңбер сызуға 
болатын болса, онда оның квадрат болатынын дәлелдеңдер. 

С 

1.201. Әрбір дөңес төртбұрыштың биссектрисалары- 
ның қиылысуынан пайда болатын төртбұрышқа сырттай 
шеңбер сызуға болатынын дәлелдеңдер.

1.97-сурет

R

R

O
R

R

1.98-сурет

О В

С

А
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1.202. Әрбір дөңес төртбұрыштың сыртқы бұрыштары- 
ның биссектрисалары арқылы құрастырылған төртбұрыш- 
қа сырттай шеңбер сызуға болатынын дәлелдеңдер.

 1.203. Дөңес төртбұрыштың барлық қабырғаларынан 
өзара тең хордалар қиып өтетін шеңбер жүргізілген. Осы  
төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғаларының қосындысы  
тең болатынын көрсетіңдер. 

1.204. Табандары 24 см және 16 см болатын тең бүйірлі 
трапецияға іштей сызылған шеңбердің радиусы 8 см болуы 
мүмкін бе?

қайтаЛауҒа аРНаЛҒаН ЖаттЫҒуЛаР

1.205. Сырттай сызылған тең  
бүйірлі трапецияның қарама-қарсы  
қабырғаларының жанасу нүктелерін  
қосатын түзулер оның диагональ- 
дарының қиылысу нүктесі арқылы  
өтетінін дәлелдеңдер.

1.206. 1.205-есептің қорытынды- 
сы кез келген сырттай сызылған 
төртбұрыш үшін орындалатынын 
көрсетіңдер. (1.99-сурет).

1.207. 1.100-суретте AB = DC, 
AD = BC және ∠ABC = 125. α-ны 
табыңдар.

А
1.99-сурет

N D

L

E

B F C

K

1.100-сурет
D C

BA

125

α
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Бейбітшілік және сарайы — Қазақстан астанасы Астанада 
әйгілі сәулетші Норман Фостер салған пирамида. Сарай 2006 
жылы «Бейбітшілік және дәстүрлі дін көшбасшыларының 
съезін» өткізу үшін арнайы салынған. Пирамиданың та-
банында қабырғасы 62 м (61,80339887) болатын шаршы 
орналасқан және пирамиданың биіктігі де осындай, «алтын 
қима» пропорциясына толық сәйкес келеді.

2-бөлім. тіК БұРЫШтЫ ҮШБұРЫШтЫң 
қаБЫРҒаЛаРЫ мЕН БұРЫШтаРЫ аРаСЫНДаҒЫ 

қатЫНаСтаР 

Бөлімді оқып-үйрену барысында келесі мақсаттарға қол 
жеткіземіз: 

– бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котанген-
сінің тік бұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыш-
тарының арасындағы қатынастары арқылы берілген анық- 
тамаларын білу; 

– Пифагор теоремасын дәлелдеу және қолдану; 
– тік бұрышты үшбұрыштың тік бұрышының төбесінен 

гипотенузасына түсірілген биіктігінің қасиеттерін дәлелдеу 
және қолдану; 

– Пифагор теоремасын пайдаланып, sin2α+cos2α=1 фор-
муласын қорытып шығару және есептер шешуде қолдану; 
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– негізгі тригонометриялық теңбе-теңдіктерді қорытып 
шығару және қолдану;

– α және (90–α) бұрыштарының синусы, косинусы, 
тангенсі және котангенсі арасындағы байланыстарды білу 
және қолдану; 

– sinα, cosα, tgα және ctgα мәндерін олардың біреуінің;
– бұрышты оның синусы, косинусы, тангенсі және котан-

генсінің белгілі мәні бойынша салу; 
– тік бұрышты үшбұрышты 30, 45, 60-қа тең бұрыш-

тардың синус, косинус, тангенс және котангенсінің мәндерін 
табу үшін қолдану; 

– тік бұрышты үшбұрыштың элементтерін табу үшін 30, 
45, 60-қа тең бұрыштардың синус, косинус, тангенс және 
котангенсінің мәндерін қолдану; 

– берілген екі элементі бойынша тік бұрышты үшбұрыштың 
бұрыштары мен қабырғаларын табу.   
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2.1. ПРОПОРциОНаЛ КЕСіНДіЛЕР туРаЛЫ тЕОРЕма. 
 ПиФаГОР тЕОРЕмаСЫ

2.1.1. Пропорционал кесінділер.  

АВ және CD кесінділерінің қатынасы деп олардың  
ұзындықтарының қатынасын айтады.

АВ=2см,  CD=4см, 
AB
CD

= =2

4

1

2 , яғни  

АВ және CD кесінділерінің қатынасы 

 
1

2
-ге тең (2.1-сурет).

Егер 
AB
CD

A B
C D

= 1 1

1 1

 болса, онда АВ 

және CD кесінділерін A B1 1  және C D1 1
 кесінділеріне пропор-

ционал деп атайды. 

Егер 
AB
A B

=
CD
C D

=
PQ
PQ1 1 1 1 1 1

 болса, онда АВ,  СD, PQ  кесінділері

A B1 1 ,   C D1 1 ,  PQ1 1  кесінділеріне пропорционал болады.

 АВC: АВ=10 см, АC=7 см AB1 6= см, 
AC1 4 2= ,  см.
AB
AC

= 10

7
; 

AB
AC

1

1

6

4 2

10

7
= =

,
, яғни АВ және  

АC кесінділері AB1  және AC1  кесінді- 

леріне пропорционал (2.2–сурет).

теорема 1. Бұрыштың қабырғаларын қиып өтетін  па- 
раллель түзулер бұрыштың қабырғаларынан пропор- 
ционал кесінділер қиып өтеді.

▲ Параллель түзулер А бұрышы қабырғаларын сәйкес 
В,С және В

1
,С

1
 нүктелерінде қиып өтсін (2.3-сурет). Онда 

AB
AB

AC
AC

1 1=  теңдігі орындалатынын дәлелдеу керек.

A

B

B
1

C
1

C

2.2-сурет

2.1-сурет

D

В
С

А
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Айталық, АC және AC1  кесінділеріне бүтін сан рет өлшеп 
салынатындай, ұзындығы -ға тең кесінді табылсын. Яғни, 
n және m натурал сандары табылып, АС=n•, АС

1
=m•,  

(n >m) теңдіктері орындалсын.
АС кесіндісін ұзындықтары -ға  

тең n бөлікке бөліп, бөлік нүкте- 
лері арқылы ВС кесіндісіне параллель 
түзулер жүргіземіз  (2.3-сурет). Онда   
С

1
 нүктесі  осы бөлу нүктелерінің  бірі- 

мен беттеседі. Фалес теоремасы бо- 
йынша жүргізілген параллель түзу- 
лер АВ кесіндісін ұзындықтары -ға  
тең бірдей n бөлікке бөледі. Сонда АВ = n. АВ

1
= n. Осыдан 

AC

AC

m

n

m

n
1 = =




 және 

AB

AB

m

n

m

n
1 = =





 болғандықтан, 
AB

AB

AC

AC
1 1=  

теңдігін аламыз.
Дегенмен,  АC және AC1  кесінділеріне бірдей бүтін сан рет 

өлшеп салуға болатындай  кесіндісі табылмауы да мүмкін. 

Мұндай жағдайда да AB
AB

AC
AC

1 1=  теңдігі орындалатынын көр- 

сетуге болады. ▄

1-мысал. Ұзындықтары а, b, c болатын кесінділер беріл- 

ген. Ұзындығы x
bc
a

=  болатын кесінді салу керек. 

▲ Төбесі О нүктесінде жататын  
жазыңқы емес бұрыштың бір қа- 
бырғасына ОА=a, OB=b кесінділерін,  
ал екінші қабырғасына OC=c кесін- 
дісін өлшеп саламыз (2.4-сурет). Со-
нан соң, А және С нүктелерін түзу- 
мен қосып, В нүктесі арқылы түзуге 
параллель түзу жүргіземіз. Бұл түзу  
бұрыштың екінші қабырғасын D  

нүктесінде қиып өтсін. Онда теорема 1 бойынша 
OA
OB

OC
OD

=   

немесе OD
OB OC

OA
bc
a

= =
·

 теңдіктерін аламыз, яғни OD бізге  

керек кесінді. ▄

A

B
B1

X

CC2
Y C1

2.3-сурет

A

B

C DO

2.4-сурет
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A

B

c

b

a

C
α

2.5-сурет

2.1.2. Сүйір бұрыштың косинусы.

анықтама. Тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының  
косинусы деп іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қаты- 
насын  атайды. α бұрышының косинусы былай белгіленеді:  
cos α. 2.5-суреттегі АВС тік бұрышты  
үшбұрышының А бұрышы α-ға тең,  
оған   іргелес жатқан катет АС=b, ал ги- 
потенузасы AB=c болса, онда анық- 

тама бойынша cos α =
AC
AB

, немесе

cos =
b
c

. 

теорема 2. Бұрыштың косинусы тік бұрышты үшбұ- 
рыштың қалай орналасқаны мен оның өлшемдеріне тәуелді 
емес, бұрыштың градустық өлшеміне ғана тәуелді. 

▲ Дәлелдеуі. АВС және А'В'С'  
тік бұрышты үшбұрыштарының А  
және А' бұрыштары бірдей және 
α-ға тең болсын (2.6-сурет). 

Онда 
A C
A B

AC
AB

′ ′
′ ′

= . болатынын дәлел- 

деу керек. 2.5-суретте көрсетілген- 
дей, А′В′С′ үшбұрышына тең АВ

1
С

1  

үшбұрышын саламыз. ACBC,
  

ACB
1
C

1
 болғандықтан, BC || B

1
C

1
  бо- 

лады. Онда пропорционал кесінділердің қасиеті бойынша 
AC
AB

AC
AB

1

1

= . Салу бойынша AC
1
=А'С', AB

1
=А'B' болғандықтан,  

A C
A B

AC
AB

′ ′
′ ′

= . теңдігі орындалады.  Теорема дәлелденді. ▄

2.1.3. Пифагор теоремасы.

теорема. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасының 
квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына 
тең: а2+b2=c2.

A'
B'

C' B1

A C
1

B

C
α

α

2.6-сурет
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▲ Дәлелдеуі. АВС тік бұрышты 
үшбұрышының С төбесінен биіктік  
жүргіземіз (2.7-сурет). косинустың  

анықтамасы бойынша cos ∠( ) =A
AC
AB

.  

Ал АСD тік бұрышты үшбұрышынан  

cos ∠( ) =A
AD
AC

теңдігін аламыз. Осыдан  

АВ · АD=АС2 болатынын көреміз. Осы сияқты cos ∠( ) = =B
BD
BC

BC
AB
  

cos ∠( ) = =B
BD
BC

BC
AB

 теңдігінен АВ · ВD=ВС2 теңдігі шығады. Осы шыққан 

теңдіктерді мүшелеп қосып, АD+ВD=АВ екенін ескерсек, 

АС2+ВС2=АВ · АD+АВ · ВD=АВ(АD+ВD)= АВ2

теңдігін аламыз. Теорема дәлелденді. ▄

Пифагор теоремасынан тік бұрышты үшбұрыштың әрбір 
катеті гипотенузадан кіші болатынын, кез келген α сүйір бұры- 
шы үшін cos α < 1 теңсіздігі орындалатынын байқауға бола-
ды.

Сол сияқты, Пифагор теоремасына кері теореманың 
дұрыстығын байқаймыз (2.28 және 2.35-есептерді қарас- 
тырыңдар).  
 
 Дәлелденген теорема ежелгі грек ғалымы  

Пифагор (б.з.б. VI ғ.) есімімен байланыс- 
тырылған. Дегенмен бұл теорема Пифа- 
горға дейін белгілі болған. Ежелгі Вавилон  
мен Мысыр елінде бұл теореманы өлшеу 
жұмыстарына қолдана білген. Мысалы, 
тік бұрыш алу үшін олар жуан жіпті 
бірдей 12 бөлікке түйіндермен бөліп, 
жіптің ұштарын байлаған. Осы түйін-
дері бар жіпті керіп, қабырғалары 3-ке, 
4-ке және 5-ке тең үшбұрыш құрас- 
тырған. Сонда 5 бөліктен тұратын қабыр- 
ғаға  қарсы жататын бұрыш тік бұрыш болады (32+42=52).  
Сондықтан осы үшбұрышты Египет үшбұрышы деп атап  
кеткен. Сонымен бұл теорема Пифагорға дейін белгілі  бол- 
ғанымен, оған Пифагордың қосқан үлесі – теореманың дә- 
лелдемесін тапқандығында  болса керек. Бізге жеткен  аңыз- 

A D B

C

b

c

a

2.7-сурет

Пифагор
(б. з. б. VI ғ.)

Т
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дарға сүйенсек, Пифагор осы теореманың  
құрметіне құрбандыққа өгіз шалған деседі.  
Осы күндері бұл теореманың әртүрлі  
дәлелдемелерінің саны 100-ден асады. 
Мысалы, олардың бірқатары, аудандары  

a2 , b2  және c2 -қа тең шаршыларды бірдей  

бөліктерге бөлу арқылы c a b2 2 2= +  тең- 
дігін дәлелдесе (2.8-сурет),  онда екін- 
шілері аудан ұғымын қолданады. Мәсе- 
лен, 2.9-сурет бойынша, шаршы ауда- 
нын 2 жолмен анықтауға болады. 

S a b a ab b a b
ab= +( ) = + + = + + ⋅2 2 2 2 22 4
2

; 

  S c
ab= + ⋅ ⇒2 4
2

c a b2 2 2= + . Мұнда 
ab
2

 – 

боялған тік бұрышты үшбұрыштың  ауданы.

 

 1. Қандай кесінділерді пропорционал кесінділер деп атайды?
 2. Пропорционал кесінділер жөніндегі теореманы тұжырым- 

    дап, дәлелдеңдер. 
 3. Сүйір бұрыштың косинусы деген не? Оны қалай белгілей- 

    ді?
 4. Бұрыштың косинусы тік бұрышты үшбұрыштың өлшем- 

   деріне тәуелсіз, тек бұрыш шамасына ғана тәуелді бола- 
    тынын көрсетіңдер. 

 5. Пифагор теоремасын тұжырымдап, оны дәлелдеңдер. 
 6. Қандай үшбұрышты Египет үшбұрышы деп атайды?

 1. Кесінді салып, оны өзара тең: 1) 3; 2) 4; 3) 5 бөлікке бө-  
             ліңдер. 
 2. Көз мөлшерімен тік бұрышты үшбұрыш салып, сызба- 

  ның дұрыстығын өлшеу арқылы және Пифагор теоре- 
  масы арқылы тексеріңдер (микрокалькуляторды пайда- 
    ланыңдар). 

 3. Бөлім басында Астанадағы “Бейбітшілік және келісім” са- 
  райы бейнеленген. Пирамиданың табанында қабырғасы 
    61,8 м болатын шаршы орналасқан, ал бүйір қырлары ша- 
   мамен 75,7 м болады. Пирамиданың әрбір бүйір жағы үш- 
    бұрыш қабырғаларына параллель кесінділермен бөлінген.  

?

ПТ

c

c

а

а b

b

2.8-сурет

а с

а

а

а

b с

с

с b

b

b
2.9-сурет
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А

ВС
2.10-сурет

      1) Осы кесінділердің ұзындығын 0,1 см-ге дейінгі дәлдікпен 
   өлшеп, анықтаңдар; 2) өлшеу нәтижесін Фалес теоремасы 
   бойынша тексеріңдер; 3) АВС үшбұрышының биіктігін метр 
    есебімен анықтаңдар.  

ЕСЕПтЕР

а 

2.1. Тік бұрышты үшбұрыштың катеті а, гипотенузасы с.  
Берілген катетіне қарсы орналасқан бұрыштың косину- 
сын анықтаңдар: 1) а=10, c=12; 2) a=3, c=5; 3) a=1,5, c=3.

2.2. Косинусы: 1) 3

5
-ке; 2) 

4

9
-ке; 3) 0,5-ке; 4) 0,8-ге тең 

болатын бұрыш салыңдар. 
2.3. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері а және b. Оның 

гипотенузасын табыңдар: 1) a=3, b=4; 2) a=1, b=1; 3) a=5, 
b=6; 4) a=0,5, b=1,2. 

2.4. Үшбұрыштың қабырғаларының қатынасы 5:12:13 
қатынасындай. Оның тік бұрышты үшбұрыш болатынын 
дәлелдеңдер. 

2.5. Тік бұрышты үшбұрыштың а катеті мен с гипотену-
засы берілген. Оның екінші катетін анықтаңдар: 1) a=3, с=5; 
2) a=5, с=13; 3) a=0,5, с=1,3.

2.6. Тік бұрышты үшбұрыштың екі қабырғасы 3 м және 
4 м. Оның үшінші қабырғасын табыңдар. 

2.7. Тік бұрышты үшбұрыштың қабырғалары 5, 6, 7 сан-
дарына пропорционал болуы мүмкін бе? 

▲ Егер мүмкін болса, онда  
АC=5k, BC=6k және АВ=7k бо-
луы керек (2.10-сурет), мұнда k –  
пропорционалдық коэффициенті. Ал  
АBC – тік бұрышты үшбұрыш болса, 
онда AB AC BC2 2 2= +  теңдігі орын- 

далуы керек. Бірақ AC BC k k k k2 2 2 2 2 25 6 61 49+ = ( ) + ( ) = + 

AC BC k k k k2 2 2 2 2 25 6 61 49+ = ( ) + ( ) = ≠ , яғни тік бұрышты үшбұрыш қабыр- 

ғалары 5,6,7 сандарына пропорционал болуы мүмкін емес. ▄

2.8. Ромбының диагональдары: 1) 6 см және 8 см; 
2) 16 см және 30 см; 3) 5 м және 12 м. Оның қабырғаларын 
табыңдар. 
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2.9. Тік төртбұрыштың қабырғалары 60 см және 91 см.  
Оның диагоналын табыңдар. 

2.10. Қабырғалары: 1) 6, 8, 10; 2) 5, 6, 7; 3) 9, 12, 15;  
4) 10, 24, 26; 5) 3, 4, 6; 6) 11, 9, 13; 7) 15, 20, 25 сандарымен  
өрнектелетін  үшбұрыш  тік бұрышты үшбұрыш бола ма?

2.11. Тік бұрышты үшбұрыштың барлық қабырғалары:  
1) жұп сандармен; 2) тақ сандармен өрнектелуі мүмкін бе?  

2.12. Тік бұрышты үшбұрыштың екі қабырғасы ғана: 
1) жұп сандармен; 2) тақ сандармен өрнектелуі мүмкін бе?  

2.13. Тік бұрышты үшбұрыштың қабырғалары қандай 
тізбектес үш натурал санмен өрнектелуі мүмкін?

2.14. Тік бұрышты үшбұрыштың бір катеті 8 см, ал оған 
қарсы жатқан бұрыштың косинусы 0,8-ге тең. Гипотенуза 
мен екінші катетті табыңдар. 

2.15. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері 12 см және  
5 см. Сырттай сызылған шеңбердің диаметрін табыңдар. 

В 

2.16. Тең бүйірлі трапецияның 
табандары 5 м және 11 м, ал бүйір 
қабырғасы 5м. Трапецияның 
биіктігін табыңдар. (2.11-сурет).

2.17. Қабырғасы а-ға тең бола-
тын тең қабырғалы үшбұрыштың 
биіктігін табыңдар. 

2.18. Берілген а және b 
кесінділері бойынша ұзындығы: 1) a b2 2+ ;  2) a b2 2− , a>b 
болатын кесінді салыңдар. 

2.19. Қабырғасы 10 см, ал бір диагоналы 12 см болатын 
ромбының екінші диагоналын анықтаңдар. 

2.20. Қабырғалары бүтін сандармен өрнектелетін тік 
бұрышты үшбұрыштарды Пифагор үшбұрышы деп атай-
ды. Қабырғалары a = 2mn, b = m2–n2, c = m2 + n2 (мұндағы 
m>n, m, n – натурал сандар) формулаларымен өрнектелетін 
үшбұрыштар Пифагор үшбұрышы болатынын дәлелдеңдер.

2.21. Материал тасымалдау үшін фабриканың екі ғима- 
ратының арасынан көлбеу науа жасалған. Бұл екі ғимарат- 

2.11-сурет
A

B C

DH
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тың арақашықтығы 10 м, ал науаның екі басы жер беті- 
нен 8 м және 4 м биіктікте. Науаның ұзындығын табыңдар.

 2.22. Егер: 1) a=9 см, b=12 см болса, онда c, h, a
c
, b

c
-ны; 

2)  a=12 см, b=13 см болса, онда с, h, a
c
, b

c
-ны  анықтаңдар. 

Мұнда с – гипотенуза, a, b – катеттер, h – гипотенузаға 
түсірілген биіктік, a

c
, b

c
 – тікбұрыш төбесінен түсірілген 

биіктіктің гипотенузаны бөлген бөліктері. 

2.23. Радиустары 6 см және 
2 см болатын шеңберлердің 
центрлерінің арақашықтығы 
10 см. Олардың ішкі және  
сыртқы ортақ жанамаларының 
ұзындықтарын табыңдар (2.12-
сурет).

2.24. Тең емес екі хорданың центрге жақынырақ орна- 
ласқаны екіншісінен ұзын болатынын дәлелдеңдер. 

2.25. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы с-ға тең, 
ал сүйір бұрышының бірі α-ға тең. Екінші сүйір бұрышы мен 
катеттерін табыңдар.

2.26. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы с-ға тең, 
ал сүйір бұрышының бірі α-ға тең. Катеттерін, гипотенузаның 
биіктікпен бөлінетін бөліктерін және биіктігін табыңдар.   

2.27. Тік бұрыштың ішінде орналас- 
қан нүкте оның қабырғаларынан а және  
b қашықтығында орналасқан.  Осы нүк- 
теден бұрыштың төбесіне дейінгі қашық- 
тықты анықтаңдар (2.13-сурет).

2.28. Пифагор теоремасына кері теореманы тұжырым- 
даңдар. 

2.29. Радиустары r-ге тең екі шеңбер бір-бірінің центрлері 
арқылы өтеді. r-ді олардың ортақ хордалары арқылы 
өрнектеңдер.

2.30. Радиусы 5 см-ге тең шеңбердің 8 см-ге тең хордасы-
нан оның центріне дейінгі қашықтықты табыңдар. 

2.13-сурет

а A

O

b

A

D B

C

O
1

O
2

2.12-сурет
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С

2.31. Параллелограмның диагональдарының бірі оның  
биіктігі болып табылады. Параллелограмның периметрі  
50 см, ал екі қабырға- 
сының айырмасы 1 см   
болса, онда   оның  қабырға- 
лары мен диагональдарын  
анықтаңдар (2.14-сурет). 

2.32. Тік бұрышты үш- 
бұрыштың катеттері бойынша оның гипотенузасына түсі- 
рілген биіктігін табыңдар: 1) 5 м, 12 м; 2) 12 м, 16 м. 

2.33. Қабырғалары: 1) 24 см, 25 см, 7 см; 2) 15 дм, 17 дм, 
8 дм болатын үшбұрыштың қысқа биіктігін табыңдар. 

2.34. a және b кесінділері бойынша x ab=  кесінді- 
сін қалай салуға болады? 

2.35. Үшбұрыштың a, b, c қабырғалары үшін a2+b2=c2 

теңдігі орындалады деп алып, осы үшбұрыштың тік бұрышты 
үшбұрыш болатынын дәлелдеңдер. 

2.36. Тік бұрышты үшбұрыштың биссектрисасы гипоте-
нузасын 12 см және 5 см болатын бөліктерге бөледі деп, осы 
үшбұрыштың катеттерін табыңдар. 

2.37. Тік бұрышты үшбұрышқа іштей сызылған шең- 
бер жанасу нүктесі арқылы гипотенузаны m және n-ге 
тең кесінділерге бөледі, (m > n). Осы шеңбердің радиусын 
табыңдар. 

2.38. Шеңбердің өзара тең және бір-біріне перпендикуляр 
екі хордасы қиылысу нүктелерінде 10 см және 16 см болатын 
бөліктерге бөлінеді. Шеңбердің радиусын анықтаңдар. 

2.39. Диагональдары перпендикуляр төртбұрыштың қа- 
рама-қарсы қабырғаларының квадраттарының қосындысы 
өзара тең болатынын дәлелдеңдер. 

2.40. Тік бұрышты үшбұрыштың бір бұрышы қалған екі 
бұрышының арифметикалық ортасына тең. Гипотенузасы с 
болса, оның катеттерін табыңдар. 

2.14-суретA

B C

D
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2.2. СҮйіР БұРЫШтЫң СиНуСЫ, таНГЕНСі 
ЖӘНЕ КОтаНГЕНСі

2.2.1. Сүйір бұрыштың синусы, тангенсі және 
котангенсінің  анықтамасы

cosα =
b
c

Іргелес жатқан катеттің гипотенузаға 
қатынасы  бұрышының косинусы деп ата-
лады. 

sinα =
a
c

 сүйір бұрышына қарсы жатқан катеттің 
гипотенузаға қатынасы  бұрышының си-
нусы деп аталады.

tgα = =
sin

cos





a
b

 бұрышының синусының косинусына 
қатынасы немесе қарсы жатқан катеттің 
іргелес жатқан катетке қатынасы  
бұрышының тангенсі деп аталады.

ctgα = =
cos

sin





b
a

 бұрышының косинусының синусына 
қатынасы немесе іргелес жатқан катеттің 
қарсы жатқан катетке қатынасы  
бұрышының котангенсі деп аталады.

2.15-сурет

B

A

C

b c

a

α

β

a c= ⋅ sinα
 бұрышына қарсы жатқан 
катет гипотенуза мен sin - 
ның көбейтіндісіне тең.

b c= ⋅ cosα
 бұрышына іргелес жатқан 
катет гипотенуза мен cos - 
ның көбейтіндісіне тең.

a b= ⋅ tgα
  бұрышына қарсы жатқан 
катет іргелес жатқан катет пен 
tg -ның көбейтіндісіне тең.

b a= ⋅ ctgα
 бұрышына іргелес жатқан 
катет қарсы жатқан катет пен 
сtg -ның көбейтіндісіне тең.

  Бұл формулалар тікелей анықтамадан шығады.
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1-мысал. Берілгені: ∆АBC–тік 
бұрышты үшбұрыш. ∠ = °C 90 ,  

АB=c, ∠ =A α , CH AB⊥ .

2.16-сурет
BA

C

α
Нтабу керек: АC, BC, СH, AH 

және BH (2.16–сурет).

▲ AC AB c= ⋅ = ⋅cos cosα α ; BC AB c= ⋅ = ⋅sin sinα α . 

∠ = °AHC 90  ⇒  АCH,  BCH – тік бұрышты үшбұрыш- 

тар және ∠ =BCH α .

Онда             AH AC c c= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅cos cos cos cosα α α α2 ;      

                    BH BC c c= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅sin sin sin sinα α α α2 ;

                    CH AC c= ⋅ = ⋅ ⋅sin cos sinα α α .

Жауабы:   AC c= ⋅ cosα ; BC c= ⋅ sinα ; CH c= ⋅ ⋅cos sinα α ; 

AH c= ⋅ cos2 α ;  BH c= ⋅ sin2 α . ▄        

    

2.2.2. Кейбір бұрыштардың синусының, косинусының,   
     тангенсінің және котангенсінің мәндері.

sin cos90° −( ) =α α
 cosα =

AC
AB ;

 sin 90° −( ) =α
AC
AB .

2.17-сурет

α

90°– 
C B

A

cos sin90° −( ) =α α
 cos 90° −( ) =α

BC
AB ; 

 sinα =
BC
AB .
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1. α = °45 . ∠ = ∠ = °A B 45 ; 
 АС=BC=a болсын (2.18-су- 
рет).

Пифагор теоремасы бойын- 
ша:

AB AC BC a a a= + = + =2 2 2 2 2 .

sin45
2

2

2
° = =

⋅
=BC

AB
a

a
;  cos45

2

2

2
° = =

⋅
=AC

AB
a

a
.

tg45 45 45
2

2

2

2
1° = °( ) °( ) = =sin : cos : ; ctg45 1° = .

2. ∠ = °A 30 , ∠ = °B 60 , ВС=a болсын.
30°  бұрышқа қарсы жатқан катет гипотену- 
заның жартысына тең:

АВ=2a  (2.19-сурет).

Пифагор теоремасы бойынша:

AC AB BC a a a= − = ( ) − = ⋅2 2 2 22 3 .

Онда 

sin30
2

1

2
° = = =BC

AB
a
a

;

cos30
3

2

3

2
° = = =AC

AB
a
a

; tg30
1

2

3

2

1

3
° = 











=: ;

ctg30
3

2

1

2
3° =













=: . 60 90 30° = ° − °  болғандықтан,

sin cos60 30
3

2
° = ° = ; cos sin60 30

1

2
° = ° = ; tg 60 3° = ; ctg 60

1

3
° = . 

Сонымен sin , cos , tg , және ctg  өрнектері үшін 
төмендегідей кесте құрастыруға болады:

a

A

45° c

a

B

C

45°

2.18-сурет

B

30°

c=2аb

A

C

60°

a
2.19-сурет
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α 30° 45° 60°

sin α
1

2

2

2

3

2

cos α 3

2

2

2

1

2

tg α 
3

3
1 3

ctg α 3 1
3

3

sin cos2 2
2 2 2 2

2
1α α+ = 





+ 





=
+

= ⇒
a
c

b
c

a b
c  

sin cos2 2 1α α+ =
 

Бұл негізгі тригонометриялық теңбе-тең- 
дік деп аталады.

Осыдан sin cosα α= −1 2  яғни, косинус  
сияқты, синус та тек бұрыш шамасына  

тәуелді болады. Ал tgα
α
α

=
sin

cos
; ctgα

α
α

=
cos

sin
  

болғандықтан, тангенс пен котангенс те тек 
бұрыш шамасына тәуелді.

2.2.3. тригонометриялық функциялар 
және олардың мәндерін анықтау.

2.21-суреттен АВС тік бұрышты үшбұрышының х сүйір  
бұрышы өзгеретін болса, онда сәйкес sinx, cosx, tgx, ctgx- 
тің өзгеретінін көреміз. Шынында да,  x<x1 болсын. Онда cosx= 
= АC : AB>AC : AB1= cosx

1
, яғни х бұрышының шамасы өскен  

сайын cosx кеми түседі және cosx-ті х айнымалысына  
тәуелді функция деп қарастыруға болады.  
Осы сияқты, х айнымалы болғанда sinx,  
tgx, ctgx шамаларын да функция деп  
қарастырамыз. Бұл функцияларды триго- 
нометриялық функциялар деп атайды. 

Сонымен, cosx функциясы 0°<x<90° ара- 

лығында кемімелі. Ал sin cosx x= −1 2  бол- 
ғандықтан, sinx функциясы 0°<x<90° 
аралығында өспелі болады.

В

А
С

х

В
1

х
1

2.21-сурет

B

A C
b

c
a

α

β

2.20-сурет
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tgx=sinx:cosx теңдігінен cosx кемімелі, sinx өспелі бол- 
ғандықтан, 0°<x<90° аралығында tgx өспелі функция,  
ал ctgx кемімелі. 0°<x<90° аралығында х бұрыштарының си-
нустары мен косинустарының мәндерін кесте бойынша немесе 
микрокалькуляторды,  не  компьютерді  пайдаланып  анық- 
тайды. 

Мысалы, sin 70°36′ ≈ 0,9432;  sin 74°55′ ≈ 0,9656;  

cos 16°12′ ≈ 0,9603;  cos 18°50′ ≈ 0,9464; т. с. с. 
 

 1. Сүйір бұрыштың синусына, тангенсіне және котангенсіне  
 анықтама беріңдер. Оларды тікбұрышты үшбұрыштың  
   катеттері мен гипотенузасы арқылы өрнектеңдер. 

 2. 1) 30°; 2) 45°; 3) 60°-қа тең бұрыштар үшін тригонометрия- 
     лық функциялардың мәндерін айтып беріңдер. 

 3. Тригонометриялық функциялар арасында қандай байланыс  
    бар? Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдікті жазыңдар. 

 4. Тригонометриялық функциялардың мәндерін кесте бойын- 
    ша қалай анықтайды?

 Жоғарыда айтқанымыздай sin cos ,2 2 1α α+ =  tgα
α
α

=
sin

cos
; 

ctgα
α
α

=
cos

sin
 теңдіктерін негізгі тригонометриялық теңбе- 

 теңдіктер. Олардың қатарына келесі теңбе-теңдіктер де енеді. 

tg ctgx · α = 1 ; 1 2
2

+ =tg
1

α
αcos

; 1 2
2

+ =ctg
1

α
αsin

. Бұл теңбе- 

 теңдіктерді өз беттеріңше дәлелдеңдер.  

ЕСЕПтЕР

а
2.41. АВС үшбұрышында ∠C = 90°: 1) BC=8, AB=17;  

2) BC=21, AC=20; 3) BC=1, AC=2; 4) AC=24, AB=25 болса, 
онда А және В бұрыштарының синусын, косинусын және 
тангенсін табыңдар.

2.42. 1) tg α =
1

2
; 2) tgα =

3

4
; 3) cos  = 0,2; 4) cos  2

3
;  

5) sinα = 
1

2
; 6) sinα =0,4 деп алып, α бұрышын салыңдар.

2.43. Тік бұрышты үшбұрыштың бір катеті b-ға тең, ал  
оған қарама-қарсы бұрышы β-ға тең. b мен β арқылы үшбұ- 
рыштың екінші сүйір бұрышын, катетін және гипотенузасын 
өрнектеңдер.

?

ПТ

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



81

2.44. Тік бұрышты үшбұрыштың b катеті мен оған іргелес 
жатқан α бұрышы берілген. Оның өзге қабырғалары мен 
бұрыштарын b мен α арқылы өрнектеңдер. 

2.45. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы с мен 
сүйір бұрышы α арқылы катеттері мен екінші сүйір бұрышын 
өрнектеңдер. 

2.46. Тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрыштың табаны а-ға 
тең. Бүйір қабырғасын табыңдар.  

2.47. Ұзындығы 7 дм қазықтың көлеңкесі  
4 дм. Күннің көкжиектен (горизонттан) биік- 
тігін градус есебімен табыңдар. (2.22-сурет).

2.48. Тік бұрышты үшбұрыштың белгісіз 
қабырғалары мен бұрыштарын төмендегі де-
ректер бойынша табыңдар.

1) Екі катеті бойынша:
   а) a=3, b=4;            в) a=11, b=60;
 ә) a=9, b=10;         г) a=6, b=8;
 б) a=20, b=21;        д) a=5, b=12.   

      
2) Гипотенузасы және катеті бойынша:
    а) с=13, а=5;             б) с=17, а=8;
    ә) с=25, а=7;             в) с=85, а=84.
3) Гипотенузасы және сүйір бұрышы бойынша:
    а) с=2,  α=20°;   б) с=8,   α=70°36';
    ә) с=25, α=50°20';           в) с=16,  α=76°21'.
4) Катеті және оған қарсы жатқан сүйір бұрышы бойынша:
    а) а=3, α= 30°27';    б) а=7, α= 60°35';
    ә) а=5, α= 40°48';    в) а=9, α= 68°.
2.49. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы с, ал сүйір 

бұрышы 60°. Осы бұрышқа қарсы жатқан катетті табыңдар. 
2.50. Айырманың таңбасын анықтаңдар: 1) sin31°– sin30°; 

2) sin26°– sin27°;   3) cos31°– cos30°;   4) cos26°– cos27°. 

B

2.51. 1) cosα =
1

2
 болса, онда sin α, tg α және ctg α-ны; 

2) cosα =
2

3
  болса, онда  sin α, tg α және ctg α-ны; 

3) sinα =
3

2
 болса, онда  cos α, tg α және ctg α-ны;

4)     sinα =
1

4    болса,  онда  cos α,  tg α  және ctg α-ны  табыңдар. 

В

А

С
2.22-сурет

7 дм

β
4 дм
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    2.52. Тең бүйірлі үшбұрыштың биіктігі 12,4 м, ал таба- 
ны 40,6 м. Үшбұрыштың бұрыштарын және бүйір қабырғасын 
табыңдар. 

2.53. Тіктөртбұрыштың қабырға- 
лары 12,4 см және 26 см. Диаго- 
нальдарының арасындағы бұрышты 
анықтаңдар (2.23-сурет).

2.54. Ромбының диагональдары  
4,73 см және 2,94 см. Оның бұрыш- 

тарын табыңдар. 
2.55. Ромбының қабырғасы 241 м, биіктігі 120 м. Бұрыш- 

тарын табыңдар. 

2.56. Өрнекті ықшамдаңдар: 

1) 1) 1 – sin2α;                9) 
2 2

88 2

cos

sin cos

°
° + °;

2) 1 – cos2α;               10) sin4α + cos4α + 2sin2αcos2α;
3) (1 – cosα)(1 + cosα);         11) tg2α (2cos2α + sin2α – 1);

4)1 + sin2α + cos2α;             12) cos2α + tg2α cos2α ;
5) sinα – sinα cos2α;           13) tg2α – sin2α tg2α;
6) cos 45° tg 45°;              14) (1 – sinα)(1 + sinα);
7) sin85°tg5°;              15) tg5°tg25°tg45°tg65°tg85°.

8) 1 – sin18°cos72°;

2.57. Егер:

1) cos α  =  
5

13
; 2) cos α  =  

15

17
; 3) cos α  =  0,6 болса, ctg α, sin α  

және tg α-ны табыңдар.

2.58. Егер: 1) sin α  =  
3

5; 2) sin α  =  
40

41
; 3) sin α  = 0,5 болса, 

онда cos α, tg α, ctg α-ны табыңдар.   

2.59.   Егер:   1) cosα = 
4

7
; 2) sinα = 

4

7
; 3) sinα = 0,5; 4) tgα = 

3

5
;   

5) tgα = 0,7; 6) ctgα = 1,5 болса, онда α бұрышын салып көрсе- 
тіңдер. 

2.60. Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы а. Оған 
сырттай және іштей сызылған шеңберлердің радиустарын 
табыңдар. 

С

DA

B

α О

2.23-сурет
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2.61. Тіктөртбұрыштың диагоналы оның бір қабырға-
сынан екі есе ұзын. Диагональдарының арасындағы бұрыш-
ты табыңдар. 

2.62. Ромб диагональдары а және а 3-ке тең. Ромбының 
бұрыштарын табыңдар. 

2.63. Төмендегі мәліметтер бойынша а және β бұрыш- 
тарын салыстырыңдар:

1) sinα = 
1

3
, sinβ = sinα =

1

4
;    5) tgα = 2,1, tgβ = 2,5;

2) sinα = 
2

3
, sinβ = tgα =

3

4
;    6) tgα = 

8

3

5

2
, tgβ = 

8

3

5

2
;

3) cosα = 
3

7

2

5
, cosβ = 

3

7

2

5
;    7) ctgα = 1,2, ctgβ = 1,1;

4) cosα = 0,75, cosβ = 0,71;   8) ctgα = 
3

2

7

3
, ctgβ = 

3

2

7

3
.

2.64. Төбесіндегі бұрышы 120° болатын тең бүйірлі үш- 
бұрыштың табаны b-ға тең. Бүйір қабырғасын табыңдар. 

2.65. Шеңбердің радиусы 5 м. 
Оның центрінен 13 м қашықтықтағы 
нүктеден шеңберге жанамалар жүр- 
гізілген. Жанамалардың ұзындық- 
тарын  және арасындағы бұрышта- 
рын табыңдар (2.24-сурет).

C
2.66. Үшбұрыштың табанындағы үлкен бұрышы 45°, ал 

биіктігі табанын 20 см және 21 см болатын бөліктерге бөледі. 
Үшбұрыштың үлкен бүйір қабырғасын табыңдар. 

2.67. 30 м биіктікте тұрған аңшыға ойпаңдау жерде тұрған 
аң 20° бұрышпен көрінді. Аңшы мен аңның арақашықтығын 
табыңдар. 

2.68. Егер 200 м қашықтықтағы көтерілу биіктігі 6 м 
болса, онда тас жолдың көтерілу бұрышын анықтаңдар.  

2.69. Диаметрі 2 см шеңберге сырттай тең бүйірлі тра- 
пеция сызылған. Табандарындағы бұрыштары 45°-тан болса,  
трапецияның орта сызығын анықтаңдар. 

2.70. Өзеннің бір жиегі 30 метрлік жар, ал оның ені 40 м. 
 1) жарда отырған бақылаушыдан өзеннің екінші жиегіне 
дейінгі қашықтық қандай?

2) бақылаушыға қайық өзеннің дәл ортасында тұрған  
сияқты болады (бақылаушыға қайық пен өзен жиектері  
бірдей бұрыштармен көрінеді). Шын мәнінде қайықтан өзен  
жағалауларына дейінгі қашықтықтар қандай?

A

2.24-сурет

О

В

С

α
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2.3. тіК БұРЫШтЫ ҮШБұРЫШтаРДЫ ШЕШу 
2.3.1. тік бұрышты үшбұрыштарды шешу.

Жалпы үшбұрыштарды шешу деп, оны анықтайтын бе- 
рілген үш элементі бойынша осы үшбұрыштың өзге бел- 
гісіз элементтерін анықтау үрдісін айтады. Тік бұрышты   
үшбұрыштарды шешу де осы сияқты. Тік бұрышты үш- 
бұрышты толық анықтау үшін оның екі элементі берілсе, 
жеткілікті, өйткені оның бір бұрышы тік бұрыш болаты-
ны белгілі. Мұнда тәуелсіз ұғымын былай түсіну қажет: 
егер тік бұрышты үшбұрыштың α және β сүйір бұрыштары 
(екі элементі) берілсе, онда бұл мәліметтер бойынша осы 
үшбұрышты толық анықтай алмаймыз, себебі бұл екі бұрыш 
α + β = 90° теңдігімен өзара тәуелді шамалар болады. Сондық- 

тан үшбұрыштың тағы бір элементі берілуге тиіс. Енді бірер 

мысалдар қарастырайық. 

1-мысал. Сүйір бұрышы 30° болатын тік бұрышты 
үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер радиусы 8 см. 

Үшбұрыш катеттерін табу керек. 

▲ ABC тік бұрышты үшбұры- 
шында ∠A=30° (2.25-сурет), ал сырт- 
тай сызылған шеңбер радиусы  
R=8 см. Тік бұрышты үшбұрышқа  
сырттай сызылған шеңбер центрі ги- 
потенузаның ортасы болатындықтан, 

   AB = 2R =16 см.
Онда 

AC = AB A  

cos cos∠( ) = =16 30 16 8 3
3

2
=  см және 

 BC = AB A sin 16 8A<.=
1

2
=( ) см.

Жауабы: 8 см және 8 3 A<. см. ▄  

2-мысал. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттеріне түсі- 
рілген медианаларының қатынасы 13 7:  қатынасына тең.   
Үшбұрыштың бұрыштарын табу керек. 

30°A C

B

2.25-сурет
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▲ 2.26-суреттегі тік бұрышты  үш- 
бұрышта  АK және ВL медианалары есеп  

шарты бойынша AK
BL

=
13

7
 теңдігін қана- 

ғаттандырады. Егер мұнда ВС=a, АС=b  

деп алсақ, онда KC
a

=
2

 және LC
b

=
2

.   
Сондықтан 

AK b
a

b a BL a
b

a b= + = + = + = +2
2

2 2 2
2

2 2

4

1

2
4

4

1

2
4; .

Онда 
4

4

13

7
28 7 52 13 15 45

1

3

12 2

2 2
2 2 2 2 2 2

2

2

b a
a b

b a a b b a
a
b

a
b

+
+

= ⇒ + = + ⇒ = ⇒ = ⇒ =
33

 

4

4

13

7
28 7 52 13 15 45

1

3

12 2

2 2
2 2 2 2 2 2

2

2

b a
a b

b a a b b a
a
b

a
b

+
+

= ⇒ + = + ⇒ = ⇒ = ⇒ =
33

 теңдігін аламыз. 

Ал екінші жағынан tg ∠( ) = = =A
CB
AC

a
b

1

3
,  яғни ∠ = °A 60 .

Олай болса, ∠ = °B 30  және ∠ = °C 90 .   

Жауабы: 60 30 90° ° °, , .  ▄

2.3.2. тік бұрышты үшбұрыштарды салу. 

Бұл тақырып 7-сынып геометриясында берілген эле- 
менттері бойынша үшбұрыштарды салу жұмыстарын орын- 
дау барысында қарастырылған. Десек те, тік бұрышты үш- 
бұрыштардың өзіндік ерекшеліктері бар болғандықтан  
(оның бір бұрышы тік бұрыш), бұл тақырыпты арнайы  
тік бұрышты үшбұрыштар үшін қайталап өтуді жөн санай- 
мыз. Өйткені салу есептерін шешу қарастырылатын фи- 
гураны, оның элементтерін және осы элементтер арасын- 
дағы қатынастарды (байланыстарды) жете меңгеруді талап  
етеді. Әдетте салу есептерін шешу үрдісі төрт кезеңге бөлі- 
ніп орындалатынын естеріңе түсіріп алыңдар: І. Талдау; ІІ. 
Салу; ІІІ. Дәлелдеу; ІV. Зерттеу1. 

Енді осы айтылғандар толыққанды түсінікті болуы үшін 
бірер мысалдар қарастырайық.

 1 Ал кейбір қарапайым салу есептерін орындау барысында, 
яғни есеп күрделі болмаса, онда осы көрсетілген төрт кезеңді 
түгел орындау міндетті емес.

A

2.26-сурет
L

C

K

B
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3-мысал. Берілген катеттері бойынша тік бұрышты үш- 
бұрыш салу қажет.

▲ Есеп шарты бойынша MN және KL кесінділері 
берілген. Сонда бізге бір катеті MN кесіндісіне, екінші 
катеті KL кесіндісіне тең болатындай етіп (MN=AC, KL= 
= BC), АВС үшбұрышын салу керек (2.27-сурет). Ол үшін 
жазықтықта қайсыбір тік бұрыш салып (∠АСВ=90°), оның 
қабырғаларынан АС = MN және BC = KL болатындай етіп, 
А және В нүктелерін алса, жеткілікті. Онда ∆АСВ– бізге қажет 

тік бұрышты үшбұрыш. ▄

B
C

A

2.27-сурет

M

LK

N

D
B

A

C

hc

2.28-сурет

а

  
4-мысал. катеті және гипотенузасына түсірілген биіктігі 

бойынша тік бұрышты үшбұрыш салу керек.

▲і. талдау. Бізге қажет тік бұрышты үшбұрыш са- 
лынды  делік. 2.28-суретте ∠ = ° = ⊥ =C BC a CD AB CD hc90 , , ,   ∠ = ° = ⊥ =C BC a CD AB CD hc90 , , ,   
болсын.  C hc;( )  шеңберін жүргізетін болсақ, онда бұл  
шеңбер АВ гипотенузасын D нүктесінде жанайды. 

Сонымен  қатар CD hc=  теңдігі де орындалады, өйткені 
жанасу нүктесіне түсірілген радиус осы жанамаға перпенди-
куляр болады. Яғни үшбұрыштың А төбесі  C hc;( )  шеңберіне 
В нүктесі арқылы жүргізілген жанамасы мен тік бұрыштың 
екінші қабырғасының қиылысу нүктесі болады.

іі. Салу. 1) OÓ ⊥ ОÕ болатындай тік ОÕ және OÓ  түзулерін 
жүргіземіз. (2.29-сурет). 

2) СВ = а болатындай B CY∈  нүктесін 
аламыз.

3)  C hc;( )  шеңберін жүргіземіз.
4) В нүктесі арқылы осы шеңберге ВD 

жанамасын жүргіземіз. 
5)  нүктесін белгілейміз.
6) Алынған АВС үшбұрышы бізге қа- 

жет тік бұрышты ұшбұрыш (2.29 сурет).2.29-сурет

В
Y

hc

C
X

A

D
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ііі. Дәлелдеуі. Шынында да, салу нәтижесінде алынған  

АВС үшбұрышында ∠ = ° = ⊥ =C BC a CD AB CD hc90 , , , ∠ = ° = ⊥ =C BC a CD AB CD hc90 , , , және CD hc= , ∠ = ° = ⊥ =C BC a CD AB CD hc90 , , ,   

яғни СD гипотенузаға түсірілген биіктік. Олай болса, АВС  

үшбұрышы есеп шартын толық қанағаттандырады.

іV. Зерттеу. Есепті шешу үшін 

В нүктесінен  C hc;( )шеңберіне жа-

нама жүргізу мүмкіндігі болуы 

қажет, яғни В нүктесі шеңбердің 

сыртқы бөлігінде жатуы керек. 

Олай болса, a hc  болуы қажет, 

бұл жағдайда есептің екі шешімі 

бар (2.30-сурет). Ал a hc болса, онда есептің шешуі болмай-

ды. ▄

 

 1. Тік бұрышты ұшбұрышты шешу ұғымын қалай түсіне-
сіңдер?

 2. Тік бұрышты ұшбұрышты толық бірмәнді түрде анықтау  
үшін оның неше тәуелсіз элементтерін білсе, жеткілікті бола-
ды? Себебін түсіндіріңдер.

 3. Салу есептері неше кезеңге бөлініп орындалады? Олар қандай  
кезеңдер? Әрқайсысының мағынасын ашып көрсетіңдер.

 1. Берілген кесіндінің ортасын салып көрсетіңдер.
 2. Берілген бұрыштың биссектрисасын салыңдар.
 3. Берілген нүкте арқылы өтетін және берілген түзуге парал-

лель болатын түзуді салыңдар. 
 4. Берілген шеңбер сыртында орналасқан нүкте арқылы 

өтетін осы шеңберге жанама түзуді салыңдар. 
 5. Берілген үш қабырғасы бойынша үшбұрыш салыңдар.  
 Есептің шешімі бар болуы үшін қандай шарт орындалуы 

қажет? 

В

D1

A1 C A

D

2.30-сурет

?

ПТ
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ЕСЕПтЕР

а

2.71. Тік бұрышты үшбұрыштың а катеті мен оған қарсы 
жатқан α сүйір бұрышы берілген. Оның қалған қабырғалары 
мен бұрыштарын табыңдар:

1) а=5 см,  α = 30°; α = ) =30 2 2; a дм, α=45°;
3 3) =a см,  α=60°.

2.72. Тік бұрышты үшбұрыштың а катеті мен оған іргелес 
β сүйір бұрышы берілген. Үшбұрыштың  қалған қабырғалары 
мен бұрыштарын табыңдар:

1) а=6 см, β=30°; 2) а=4 дм, β=45°; 3) а=8 см, β=60°. 
  2.73. Тік бұрышты үшбұрыштың а және b катет- 
тері берілген. Оның с гипотенузасы мен бұрыштарын 
табыңдар:

1) а = 4 см,  b = 3 см; 2) а = 12 см, b = 5 см;
3 2) a = b = 3 см.

2.74. Тік бұрышты үшбұрыштың с гипотенузасы мен  
α сүйір бұрышы берілген. Оның катеттері мен екінші  
сүйір бұрышын табыңдар:

1) с = 16 см,  α = 30°;     2 2) c = 4 см,  α =45°;
3 3) c = 6 см,  α=60°.

2.75. Тік бұрышты үшбұрыштың а катеті мен с ги- 
потенузасы берілген. Оның екінші катеті мен сүйір бұ- 
рыштарын табыңдар:

1) а = 8 см,  с = 10 см;   2) а = 5 см,  с = 13 см; 
3) а = 6 см,  с = 9 см. 

2.76. 2.71-ші есепте берілген мәліметтер бойынша тік 
бұрышты үшбұрыш салыңдар.

2.77. 2.72-ші есепте берілген мәліметтер бойынша тік 
бұрышты үшбұрыш салыңдар.

2.78. 2.73-ші есепте берілген мәліметтер бойынша тік 
бұрышты үшбұрыш салыңдар.

2.79. 2.74-ші есепте берілген мәліметтер бойынша тік 
бұрышты үшбұрыш салыңдар.
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2.80. 2.75-ші есепте берілген мәліметтер бойынша тік 
бұрышты үшбұрыш салыңдар.

В

2.81. Тік бұрышты үшбұрышты 
с гипотенузасы мен оған түсірілген  

hc биіктігі бойынша салыңдар (2.31-

сурет).

2.82. Тік бұрышты үшбұрыш- 
қа сырттай сызылған шеңбер ра- 
диусы R=4 см және бір катеті  
де a=4 см. Оның барлық белгісіз  
элементтерін табыңдар.

2.83. Алдыңғы есепте берілген тік бұрышты үшбұрыш- 
ты салыңдар.

2.84. Тік бұрышты үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер  
жанасу нүктесі арқылы гипотенузаны 2 см және 3 см бола- 
тын кесінділерге бөледі. Осы шеңбердің радиусын табыңдар.

2.85. Тік бұрышты үшбұ- 
рышқа іштей сызылған шеңбер- 
мен жанасу нүктесі гипотенуза- 
ны 5 см  және 12 см болатын ке- 
сінділерге бөледі. Үшбұрыштың  
катеттерін табыңдар (2.32-сурет).

2.86. Бір бұрышы 60° бола-
тын тік бұрышты үшбұрышқа  
қабырғасы 6 см, 60° бұрышы осы үшбұ- 
рышпен ортақ болатындай және барлық  
төбелері үшбұрыш қабырғаларында жата- 
тындай етіп, іштей ромб сызылған (2.33-су- 
рет). Үшбұрыш қабырғаларын табыңдар.

2.87. Катеттері а, b, ал гипотенузасы  
с болатын тік бұрышты үшбұрышқа іш- 
тей сызылған шеңбер радиусы r үшін

r a b c= + −( )1

2

теңдігі орындалатынын көрсетіңдер. 

2.32-сурет
A В

C

5 12D

В

2.31-сурет

A C O

hc

A K

Q

B

P

C
2.33-сурет

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



90

2.88. Тік бұрышты үшбұрыш катеттерінің қосындысы  
17 см, ал гипотенузасы 13 см. Үшбұрыш катеттерін та- 
быңдар.

2.89. Гипотенузасы мен катеттерінің қосындысы бо- 
йынша тік бұрышты үшбұрыш салыңдар.

2.90. Катеті және гипотенузаға түсірілген биіктігі бойын-
ша тік бұрышты үшбұрыш салыңдар.

С

2.91. Тік бұрышты  үшбұрыштың  периметрі 24 см, ал   
катеттерінің көбейтіндісі 48 см2-ге тең. Үшбұрышқа сырттай 
және іштей сызылған шеңберлердің радиустарын табыңдар. 

2.92. Катеттері 5 см, 12 см болатын тік бұрышты үшбұ- 
рышқа, онымен бір бұрышы ортақ болатындай етіп іштей  
квадрат сызылған. Квадраттың периметрін табыңдар. 

2.93. Катеттері а, b, ал гипотенузасы с болатын тік  
бұрышты үшбұрыш үшін b ac=  теңдігі орындалады.  

Оның сүйір бұрыштарын анықтаңдар.

2.94. Тік бұрышты үшбұрыш катеттеріне түсірілген ме-
дианалар сәйкесінше см және 73 см-ге тең. Оның гипо-
тенузасын табыңдар.

2.95. Тік бұрышты үшбұрышқа іштей сызылған шең-
бермен жанасу нүктесі гипотенузаны 2:3 қатынасында  
бөледі,  ал оның центрі тік бұрыш төбесінен 8 см қашық- 
тықта орналасқан. Үшбұрыш қабырғаларын табыңдар. 

2.96.  Тік бұрышының төбесінен түсірілген биіктігі мен 
биссектрисасы бойынша тік бұрышты үшбұрыш салыңдар.
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Астана қаласындағы «Солтүстік шұғыла» тұрғын үй 
кешені.

3-бөлім.  ауДаН

Бөлімді оқып-үйрену барысында келесі мақсатқа қол 
жеткіземіз: 

– көпбұрыш ауданының анықтамасы мен қасиеттерін 
білу; 

– тең шамалас және тең құрамдас фигуралардың анық-
тамаларын білу; 

– параллелограммның, ромбының ауданы формулаларын 
қорытып шығару және қолдану; 

– үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару 
және қолдану; 

– трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару 
және қолдану. 
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3.1. тіКтӨРтБұРЫШтЫң ауДаНЫ

3.1.1. Жазық фигуралардың ауданы ұғымы.

Кесінді ұзындығы  ⇒ 
белгілі бір бірлік кесіндімен са- 
лыстырғандағы осы кесіндінің 
өлшемі.              

Жазық фигура ауданы ұғымы да осы сияқты анықталады. 
Ауданды өлшеу эталоны ретінде қабырғасы 1-ге тең шар-
шы ауданы алынады. Мұндай шаршы ауданы 1-ге тең деп 
қабылданады. Аудан S әрпімен белгіленеді. Мысалы,

Эталондық 
кесінді

Эталондық шаршы 
ауданы

1мм S=1мм2

1см S=1см2

1м S=1м2

және т.с.с

Сонымен, 
фигура 
ауданы

 ⇒ 
белгілі бір эталондық шаршы ауда- 
нымен салыстырғандағы осы 
фигураның өлшемі

   

Қабырғасы а-ға тең шаршы ауданы  
оның қабырғасының квадратына тең:

S a= 2 .

Бұл тұжырымды дәлелдеусіз қабыл- 
даймыз. Бұл формуланың толық  
дәлелдеуін келесі сайттан көруге  
болады: edu.glavshrav.ru/info/plo- 
shad-kvadrata/

S = a2

3.2-сурет

Сонымен қатар аудан ұғымы- 
ның мынадай қасиеттері бар.

1. Тең фигуралардың аудан-
дары да тең: 3.3-суретте

 АВС=PQR  ⇒ SАВС=SPQR. 

S=11 1

1

1

3.1-сурет

3.3-сурет

В

P R

Q

CA

a
a
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2. Егер фигура қандай да бір сы- 
зықпен екі фигураға бөлінсе, онда 
берілген фигураның ауданы осы бөлік- 
тер аудандарының қосындысына тең, 

3.4-суретте:S S S= +1 2 .

Осы екі қасиет пен «эталондық шаршы 
ауданы 1-ге тең» деген тұжырым бірігіп, 
аудан ұғымының аксиомаларын құрайды.

Аудандары бірдей фигуралар тең шама-
лы фигуралар деп аталады.

Бірдей бөліктерден құралған фигуралар 
тең құрамды деп аталады.

Мысалы, 3.5-суреттегі фигуралар, әрі 
тең шамалы, әрі тең құрамды.

Әрине, бұл аксиомалар аудан ұғымының көрнекілігінен  
шығатын қарапайым қасиеттер және олар фигура ауданын 
өлшеу процесін анықтайды. Осы аксиомалардан мынадай 
салдарлар шығады. 

Салдар 1. Егер бір фигура екінші фигураның бөлігі болса, 
онда бұл фигураның ауданы екінші фигураның ауданынан 
кем болады. 

Салдар 2. Тең құрамды фигуралардың аудандары да тең 
болады. 

Бұған кері тұжырым орындала бермейді, яғни ауданда- 
ры тең (тең шамалы) фигуралар тең құрамды бола бер- 
мейді. Мысалы, дөңгелек пен шаршының аудандары тең бо- 
луы мүмкін, ал бұл фигуралар тең құрамды бола алмайтын- 
дығы жоғары математика курсында дәлелденеді.

3.1.2. тіктөртбұрыштың ауданы. 

теорема 1. Қабырғалары а және b болатын тіктөрт- 
бұрыштың ауданы мына формуламен анықталады:                                                                                                                                     

   S=ab.          (1)   

▲ Қабырғасы (а+b)-ға тең болатындай шаршы салып, 
оны 3.6-суретте көрсетілгендей етіп, 4 бөлікке бөлеміз. Екі 
шаршыға (аудандары a2 және b2 болатын) және қабырғалары 

S S S= +1 2

3.4-сурет

S
1

S
2

3.5-сурет

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



94

a мен b-ға тең екі тіктөртбұрышқа тұр- 
ғызылған шаршы ауданын екі жолмен 
анықтауға болады:

1) a + b = a + b + 2ab

a + b + S + S = a + b + S
S = ab

( ) 




⇒

2 2 2

2 2 2 2

;

2) 2
 ▄

 
 1. Фигураның ауданы деп нені түсінеміз?
 2. Жазық фигуралардың ауданын қалай есептеуге болады?
 3 Қабырғасы  a-ға тең шаршы ауданы қалай анықталады?
 4. Тең шамалы және тең құрамды фигуралар дегеніміз не? 

Олардың қандай айырмашылығы бар?
 5. Фигураның ауданы ұғымының қандай аксиомаларын   

білесіңдер?
 6. Тік төртбұрыштың ауданын қалай есептейді? Сәйкес теоре- 

маны тұжырымдап, дәлелдеңдер. 
 1. Парта бетінің ауданын анықтаңдар.
 2. Сынып бөлмесінің ауданын есептеңдер. Егер 1 м2 еденді сыр 

лау үшін 50 г сыр жұмсалатын болса, онда сынып еденін      
сырлап шығу үшін неше килограмм сыр қажет? 

 3. Бөлім басында Астана қаласындағы “Северное сияние” 
тұрғын үй кешені бейнеленген. Мұнда әрбір ғимараттардағы 
бір торкөз шаршысының қабырғасы 3,3 м деп алып:

 1) алдыңғы бейнеленген 38 қабатты ғимараттың бүйір 
жақтары ауданын жуықтап есептеңдер; 2) оның биіктігін 
бағалап, оны нақты биіктігімен салыстырыңдар (АТҚ-ны 
қолданыңдар).

ЕСЕПтЕР

а
3.1. Қабырғалары а-ға және b-ға тең тік төртбұрыштың 

ауданын табыңдар: 1) a=3,4 см, b=5,5 см; 2) a=2 м, a=7 м;  

3) a =
2

3
 дм, b =

3

2
 дм. 

3.2. N, E, L және K нүктелері – ABCD тік төртбұрышы-
ның сәйкес AB, AD, BC және CD қабырғаларының орта-

лары: 1) ∆ ABD; 2) ∆ ABE;  
3)ABKD; 4) ABLKD; 5) ABLKЕ;  
6) LKEN; 7) ALD және BEC үшбұ- 
рыштарының қиылысуының ауданы 
ABCD тік төртбұрышы ауданының 
қандай бөлігіне тең  (3.7-сурет)?

3.6-сурет

S

S

b

a

а2 a

b

b2

A

B

E
D

K

CL

N

3.7-сурет

?

ПТ
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3.3. Қабырғасы: 1) 1,2 см; 2)
3

4
 дм; 3)  3 2  м болатын 

шаршының ауданын табыңдар. 
3.4. Ауданы: 1)16 см2; 2) 2,25 дм2; 3) 12 м2 болатын 

шаршының қабырғасын табыңдар.
3.5. Ауданы: 16 см2 шаршы берілген. Оның ауданын:  

1) мм2; 2) дм2; 3) м2 арқылы өрнектеңдер. 
3.6. Тіктөртбұрыштың қабырғалары а және b, ал ау- 

даны S арқылы белгіленген. Төмендегі мәліметтер бойын- 
ша белгісіз элементтерін анықтаңдар: 

1) a=8,5 см, b=3,2 см;        2) a=2 2 м, b=3 м;
3) a=32 см, S=684,8 см2;     4) a=4,5 м, S=12,15 м2.

В

3.7. 3.8-суретте көрсетілген ABCD  
тіктөртбұрышы мен EBCF парал- 
лелограмы тең құрамды болатынын  
дәлелдеңдер. Мұнда ЕА = FD.

3.8. 3.9-суретте көрсетілген ABCD  
тіктөртбұрышы мен AKD үшбұрышы 
тең құрамды болатынын дәлелдеңдер. 
Мұнда AE=EK.

3.9. 3.10-суретте көрсетілген ABCD 
және AKLB параллелограмдары тең 
шамалы болатынын дәлелдеңдер. 

3.10. Тікбұрышты үшбұрыштың  
гипотенузасына тұрғызылған шаршы- 
ның ауданы оның катеттеріне тұрғы- 
зылған шаршылардың аудандарының  
қосындысына тең болатынын дәлел- 
деңдер. 

3.11. Тіктөртбұрыштың: 1) қара- 
ма-қарсы қабырғаларының бір па-
рын екі есе арттырса; 2) әрбір қа- 
бырғасын екі есе арттырса;

3) қарама-қарсы қабырғаларының  
бір жұбын екі есе арттырып, екінші 
жұбын екі есе кемітсе, ауданы қалай 
өзгереді?

B

E A F

C

D

3.8-сурет

K

B C

A D

E F

3.9-сурет

D C K L

A B

3.10-сурет
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3.12. Тіктөртбұрыштың: 1) ауданы: 250 см2, ал бір қа- 
бырғасы екіншісінен 2,5 есе үлкен болса; 2) ауданы 9 м2, ал 
периметрі 12 м болса, онда оның қабырғаларын табыңдар. 

3.13. Қабырғаларының ұзындығы 5,5 м және 6 м бола- 
тын бөлмені өлшемі 305 см2 болатын тіктөртбұрыш пішін- 
ді паркеттермен қаптау үшін неше паркет тақтайшалары 
қажет болады?

3.14. екі жер алқабы ұзындықтары бірдей қоршаулар-
мен қоршалған. Тіктөртбұрыш пішінді жер алқабының  
ені 60 м, ұзындығы 100 м, ал екіншісі шаршы пішінді.  
Осы жер алқаптарының қайсысының ауданы үлкен?

С

3.15. шаршыны параллелограмм құрастыруға болатын-
дай етіп, қалай үш бөлікке бөлуге болады?

3.16. шаршыны ромб құрастыруға болатындай етіп, 
қалай үш бөлікке бөлуге болады?

3.17. шаршыны тең шамалы екі бөлікке бөлетіндей етіп, 
қалай екінші шаршыны қиып алуға болады?

3.18. Ауданы берілген шаршының ауданынан екі есе ар- 
тық шаршы салыңдар. 

3.19. Барлық тең шамалы тіктөртбұрыштардың ішінде 
шаршының периметрі ең кіші болатынын дәлелдеңдер. 

3.2. ПаРаЛЛЕЛОГРамНЫң, ҮШБұРЫШтЫң ЖӘНЕ  
   тРаПЕцияНЫң ауДаНДаРЫ 

3.2.1. Параллелограмның ауданы. 

Параллелограмның ауданы оның табаны мен биіктігі- 
нің көбейтіндісіне тең (3.11-сурет):

 S=ah.       (1) 

 ▲АВСD параллелограмында АD=a,  
BE=h, BE ⊥ АD болсын. CF биік- 
тігін жүргіземіз (3.11-сурет). 
ABE=DCF (гипотенуза мен сүйір  
бұрыштары тең). Олай болса, АВСD  
паралеллолограмы мен EBСF тік- 
төртбұрыштары тең құрамды, яғни  

S SABCD EBCF= . S BC BE a hEBCF = ⋅ = ⋅ . Осыдан S ahABCD = .  Егер Е 
нүктесі АD қабырғасынан тысқары орналасатын болса, онда 
формула осы сияқты дәлелденеді. Оны өз беттерінше дәлелдеп 
көріңдер. ▄

3.11-сурет

A

b h

Е D

СВ

Ғ

hb

a

a
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Салдар 1. Қабырғалары а-ға  
және b-ға тең, ал сүйір бұры- 
шы α-ға тең параллелограмның  
ауданы

 S a b= · sin     (2)  

формуласымен есептеледі (3.12-
сурет). 

▲ Шынында да, (1) формула бойынша S=ah, ал АВЕ тік  
бұрышты үшбұрышынан h BE AB= = =sin = b · sin .  Онда 
S a b= · sin  теңдігі орындалады. ▄

Параллелограмның ауданын есептеу формуласына сүйене 
отырып, ромбының ауданын S=ah немесе S=a2sin есептеуге 
болатынын байқауға болады. 

3.2.2. Үшбұрыштың ауданы.

 Үшбұрыштың ауданы оның табаны мен биіктігінің жа-
рым көбейтіндісіне тең:

   S a h=
1

2
· .        (3) 

▲  АВС үшбұрышында ВС=a,  
AH=h, AH BC болсын.  Онда 3.13-су- 
ретте көрсетілгендей, АВС үшбұры- 
шын ABCD параллелограмына толық- 
тырайық. AD=BC, AB=CD және AC  
қабырғасы ортақ болғандықтан, үшбұ- 
рыштар теңдігінің үшінші белгісі  
бойынша ∆ ABC = ∆CDA. Сонда SABCD= 
=SАВС+SСDА=2·SАВС Екінші жағынан,  

SABCD=ВС·AH=a·h болғандықтан, SАВС =  S a h=
1

2
· .. ▄

Салдар 2. Тік бұрышты үшбұрыштың  
ауданы оның катеттерінің жарым көбей- 
тіндісіне тең: 

 SАВС =  S a b=
1

2
· .      (4) 

▲ (3) формуладан шығады. Өйткені, егер  
тік бұрышты үшбұрыштың бір катетін оның  
табаны ретінде алсақ, онда екінші катеті  
осы табанға түсірілген биіктік болады (3.14-
сурет). 

α
a

b

D

CB

A

3.12-сурет

A D

B C

c b

H

h

a

3.13-сурет

A

C B

b c

a

3.14-сурет
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Салдар  3. а-ға және b-ға тең қабырғаларының арасындағы  
бұрышы -ға тең үшбұрыштың ауданы

   S a b=
1

2
· ·sin                (5)

формуласымен есептеледі.  
▲ (3) формуланың дәлелдеуіне  

ұқсас және 1-салдарды ескеру керек 
(3.15-сурет). ▄

мысал 1: АВС үшбұрыштарында 
АН биіктігін a, b және с қабырлғалары 
арқылы өрнектеу керек (3.15–сурет).

▲ Егер ВН=х,  АН=һ деп алсақ, онда СН=а–x және Пифагор  
теоремасы бойынша аламыз. Осыдан h2=c2–x2 және h2=b2– 
–(a–x)2=b2–a2+2ax–x2 теңдіктерін аламыз. Осыдан b2–a2– 

–c2+2ax=0, яғни  теңдігі шығады. Онда  

. ▄

Салдар 4. (Герон формуласы). Қабырғалары а-ға, b-ға және 
c-ға тең үшбұрыштың ауданы 

  S p p a p b p c= −( ) −( ) −( )· ·      (6)

формуласымен анықталады. Мұндағы p
a b c

=
+ +

2
 – үшбұрыш- 

тың жарты периметрі. 
(Герон – ежелгі грек ғалымы, б.з.б. І ғасыр). 

▲ 1-мысал бойынша: AH
a

a c b c a= − − −( )1

2
4 2 2 2 2 2 2

.

Онда екі өрнектің квадраттары айырмасының формуласы  
бойынша:  4a2c2–(b2–c2–a2)2=(2ac–b2+a2+c2) · (2ac+b2–a2–c2)=

= a c b b a c+( ) −



 − −( )





2 2 2 2
· =(a+b+c) · (a+c–b) · (b+c–a) · (b+a–c)= 

=(a+b+c) (a+b+c–2a) (a+b+c–2b) (a+b+c–2c)=2p (2p–2a) (2p– 

–2b) (2p–2c)=16p (p–a) (p–b) (p–c). 

Осыдан және (3) формула бойынша:

S BC AH a
a

p p a p b p c= = −( ) −( ) −( ) =
1

2

1

2

1

2
16 

= −( ) −( ) −( )p p a p b p c . Формула дәлелденді. ▄

B

а

CA

с

b


3.15-сурет
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Ескерту 2. Герон формуласын Пифагор теоремасын және 
косинустар теоремасын қолданып дәлелдеуге болады. (Оны 
өз беттеріңше қарастырыңдар.) 

3.2.3 Ромб ауданы.

Ромб параллелограмның дер-
бес жағдайы. Сондықтан, ромб ау- 
даны (1) және (2) формулалар 
көмегімен анықтауға болады. Мұн- 
да АВ=АD=a болғандықтан (2) фор- 
мула былай жазылады   

                               (7)

Ромб диагональдары өзара перпендукуляр болғандықтан, 
ромб өзінің диагональдарымен бірдей 4 тік бұрышты үш- 
бұрыштарға бөлінеді (3.16-сурет). Егер АС=d, BD=d

2 
болса, 

онда  болады. Сондықтан (4) формула бойынша  
   

   

Олай болса , яғни ромб ауданы диа- 

гональдарының жарым көбейтіндісіне тең: 

           (8)

3.2.3. трапецияның ауданы.  Трапецияның ауданы оның  
табандарының жарым қосындысы мен биіктігінің көбей- 
тіндісіне тең:

       S
a b

h=
+
2

· .                       (9)

A

O

α
D

СВ

a

a

d
1

d
2h

h
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▲ ABCD трапецияcының табан- 
дары AD=a, BC=b және биіктіктері 
AE=CF=h болсын (3.17-сурет).  АС  
диагоналы трапецияны екі үшбұ- 
рышқа бөледі: ∆ABC  және ∆ACD. 
Онда S

тp
=SАВС+SАСD. (3) формула бо- 

йынша: 

S BC AE h bABC = =
1

2

1

2
· ·  және S AD CF a hACD = =

1

2

1

2
· · . 

сонда S a h b h
a b

hmp = + =
+1

2

1

2 2
· · · .  Формула дәлелденді. ▄

Ескерту 3. Осы  сияқты  кез  келген   
көпбұрыштың ауданын оны бірнеше  
үшбұрыштарға бөлу арқылы анық- 
тайды. Мысалы, 3.18-суретте бейне- 
ленген бесбұрыштың ауданы үш үш- 
бұрыштың аудандарының қосынды- 
сына тең болады. Әрине, кез келген  
көпбұрышты көптеген тәсілдермен  
үшбұрыштарға бөлуге болады. Сондықтан көпбұрыштың  
ауданын есептеу үшін оны қолайлы тәсілмен үшбұрыштарға 
бөлуге тырысады.

  Ежелден-ақ адамзат түрлі қарапайым фигуралардың  
аудандарын есептей білген. Мәселен, біздің заманымыздан  
бұрынғы 2000 жылдары мысырлықтар тең қабырғалы  
үшбұрыштың ауданын есептеу үшін жуықтау форму- 
ласын қолданған. Ал Герон формуласы б. з. І ғасырында  
өмір сүрген александриялық Геронның «Математика»  
атты кітабында кездеседі. Жалпы, үш қабырғасы бойын- 
ша үшбұрыштың ауданын есептеуді тұңғыш рет Архимед  
ойлап тапқан (б. з. б. ІІІ ғ.).

 1. Параллелограмның ауданы қандай формуламен анықта- 
    лады?

 2. Үшбұрыштың ауданын анықтайтын формулаларды жазың- 
    дар. 

 3. Трапецияның ауданын қандай формуламен анықтауға бо- 
    лады?

 4.  Трапецияның, үшбұрыштың және параллелограмның аудан- 
   дарын қандай ортақ формуламен есептеуге болады?

 5. Герон формуласын жазып, оны дәлелдеңдер. 

E B b C

h

a F DA

3.17-сурет

C D

B

A E
3.18-сурет

?

Т
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ЕСЕПтЕР

а

3.20. S – параллелограмның ауданы, а – табаны, һ – та- 
банына түсірілген биіктігі деп алып, кестені толтырыңдар:

a 7 2 2 6 3

һ 8 2
1

2

2

7
7

S 12 8 4 2 6 4 7

3.21. S – үшбұрыштың ауданы, а – табаны, һ – табанына 
түсірілген биіктігі деп алып, кестені толтырыңдар:

a 3 3 3 2

һ 2 2 2 3

S 4 6 3 2

  
3.22. S – трапецияның ауданы, а және b – табандары, һ – 

биіктігі деп алып, кестені толтырыңдар:

a 4 5 7 2 2 4

b 2 3 2 2 1 3

h 3 5 3
2

3
2 2 3

S 24 25 21 7 8 2 27

3.23. Қабырғасы 3 см ромбының сүйір бұрышы 60°. 
Ромбының ауданын табыңдар. 

3.24. Катеттері: 1) 3 см және 4 см; 2) 1,2 м және 3 м бола-
тын тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табыңдар. 

3.25. а және b қабырғалары мен олардың арасындағы α 
бұрышы бойынша үшбұрыштың ауданын табыңдар:

1) a=2 cм, b=3 см, α=30°; 2) a dm= 2 2 , b dm= 5 , α=45°; 
3)  a=2 м, b= 3 м, α=90°; 4) a=0,4 cм, b=0,8 см, α=60°.
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3.26. Үш қабырғасы бойынша үшбұрыштың ауданын 
табыңдар:

1) 2 см; 3 см; 4 см; 2) 2,5 см; 1 см; 2 см; 3) 5 м; 7 м; 
9 м; 4) 5 дм; 5 дм; 6 дм.  

В

3.27. Көршілес қабырғалары 2 см және 5 см болатын 
параллелограмның ауданы 5 см2. Параллелограмның сүйір 
бұрышы мен биіктігін анықтаңдар.

3.28. Параллелограмның ұзындығы 13 см-ге тең диагона-
лы оның ұзындығы 12 см-ге тең қабырғасына перпендику-
ляр. Параллелограмның ауданын табыңдар.

3.29. Параллелограмм мен тік төртбұрыштың қабыр- 
ғаларының ұзындықтары бірдей. Егер тік төртбұрыштың  
ауданы параллелограмның ауданынан екі есе үлкен болса,  
онда параллелограмның сүйір бұрышын анықтаңдар. 

3.30. Ромбының қабырғасы 10 см, ал бір диагоналі 12 см. 
Ромбының екінші диагоналі мен биіктігін табыңдар. 

3.31. Диагональдары: 1) 3,2 см-ге және 14 см-ге; 2) 4,6  м-ге  
және 2 м-ге тең ромбының ауданын табыңдар. 

3.32. Ромб диагональдарының бірі екіншісінен 1,5 есе үл- 
кен, ал оның ауданы 27 см2. Ромбының диагональдарын та- 
быңдар. 

3.33. АВС үшбұрышында: AB=16 см, BC=22 см, ал С 
төбесінен түсірілген биіктігі 11 см. Үшбұрыштың ВС қабыр- 
ғасына түсірілген биіктігін табыңдар.  

3.34. Қабырғасы а-ға тең тең қабырғалы үшбұрыштың  
ауданын табыңдар. 

3.35. Үшбұрыштың а-ға тең қабырғасына іргелес жат- 
қан бұрыштары α және β. Үшбұрыштың ауданын табың- 
дар. 

3.36. Диагональдары перпендику- 
ляр дөңес төртбұрыштың ауданы  
оның диагональдарының жарым көбей- 
тіндісіне тең болатынын дәлелдеңдер 
(3.19-сурет).

3.37. Трапецияның параллель қа- 
бырғалары 60 см және 20 см, ал 
бүйір қабырғалары – 13 см, 37 см.  
Трапецияның ауданын табыңдар. 

3.19-сурет

D

C

B

A
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3.38. Көршілес екі кіші қабырғалары 6 см-ден, ал үлкен 
бұрышы 135° болатын тік бұрышты трапецияның ауданын 
табыңдар. 

3.39. Берілген тең бүйірлі трапециямен тең құрамды:  
1) параллелограмм; 2) тік төртбұрыш салыңдар. 

3.40. Тең қабырғалы ABCDEF 
алтыбұрышы ортақ табандары CF 
болатын екі трапециядан құралған. 
Егер AC=13 см, AЕ=10 см болса, 
алтыбұрыштың ауданын табыңдар 
(3.20-сурет).  

3.41. Қабырғасы а-ға тең дұрыс 
үшбұрышқа іштей сызылған квадрат- 
тың ауданын табыңдар.     

3.42. Катеттерінің қосындысы l, ал тік бұрышынан түсі- 
рілген биіктігі h болатын тік бұрышты үшбұрыштың ауда-
нын табыңдар.

3.43. Тең қабырғалы үшбұрыш- 
тың қабырғаларына үшбұрыштан тыс- 
қары шаршылар салынған. шаршы- 
лардың центрлерін үшбұрыштың сәй- 
кес қабырғаларының ұштарымен  
қосқанда шығатын алтыбұрыштың  
ауданын табыңдар. Үшбұрыштың қа- 
бырғасы а-ға тең (3.21-сурет).

3.44. Қабырғасы а-ға тең шаршы- 
ның бұрыштары дұрыс сегізбұрыш шығатындай етіп қиылған. 
Осы сегізбұрыштың ауданын табыңдар.

3.45. Тең бүйірлі трапецияның табандары 24 см және  
40 см, ал диагональдары өзара перпендикуляр. Трапецияның 
ауданын табыңдар.

3.46. Ауданы 594 м2 болатын трапецияның биіктігі 22 м, 
ал табандарының айырмасы 6 м. Трапецияның табандарын 
табыңдар.

3.47. Радиусы R-ге тең шеңберге ауданы S-ке тең тең 
бүйірлі трапеция сырттай сызылған. Трапецияның табанда-
рын табыңдар.

3.48. ABCD параллелограмының АС диагоналынан алын- 
ған нүкте арқылы оның қабырғаларына параллель түзулер 

D

Е

СВ

А

Ғ

3.20-сурет

3.21-сурет
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параллелограмды төрт параллелограмға бөледі. Олардың 
екеуінің диагональдары АС диагоналында жатады. Басқа 
екі параллелограмның өзара тең шамалы болатынын 
дәлелдеңдер.

3.49. Әрбір трапецияда оның диагональдарымен және 
параллель емес екі қабырғасымен шектелген екі үшбұрыш 
өзара тең шамалы болатынын дәлелдеңдер.

С

3.50. Герон формуласын Пифагор теоремасын қолданып 
дәлелдеңдер.

3.51. Қабырғасы а-ға тең квадраттың екі көршілес 
қабырғаларының орталары бір-бірімен және қарама-қарсы 
төбесімен қосылған. Пайда болған үшбұрыштың ауданын 
табыңдар.

3.52. Бір қабырғасы тең бүйірлі үшбұрыштың табанын- 
да жататындай етіп, осы үшбұрышқа іштей шаршы сызыл- 
ған. Егер шаршы мен үшбұрыштың ауырлық центрлері 
беттесетін болса, осы үшбұрыштың ауданын табыңдар. Мұнда 
шаршының ауданы 16 см2.

3.53. Тең бүйірлі үшбұрыштың ауданы осы үшбұрыш-
тың табанын қабырғасы етіп тұрғызылған шаршы ауда- 

нының 
1

3
 бөлігіне тең және үшбұрыштың бүйір қабыр- 

ғалары оның табанынан 1 см қысқа. Үшбұрыштың қа- 
бырғалары мен табанына түсірілген биіктігін табыңдар.

3.54. Табаны b, ал бүйір қабырғасына түсірілген биіктігі 
h болатын тең бүйірлі үшбұрыштың ауданын 
табыңдар.

3.55. 3.22-суретте көрсетілгендей,  квадрат- 
тың әрбір төбесі белгілі бір бағытта оның  
бір қабырғасының ортасымен қосылған. Осы-
дан шығатын кішкене шаршының ауданы 

берілген шаршының ауданының 
1

5
 бөлігіне 

тең болатынын дәлелдеңдер.
3.56. Әрбір тең бүйірлі үшбұрыштың ауданы оның  бір  

бүйір қабырғасы мен келесі бүйір қабырғасының орта- 
сынан осы бүйір қабырғасына түсірілген перпендикуляр- 
дың көбейтіндісіне тең болатынын дәлелдеңдер.               

3.22-сурет
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Қарағанды облысы — Қазақстанның орталық бөлігіндегі 
облыс, Солтүстік Мұзды мұхиты және Үнді, Атлант және 
Тынық мұхиттарынан бірдей қашықтықта, Еуразия кон- 
тинентінің орталығында орналасқан. Облыс аумағы жаңа 
шекарада 428 мың шаршы метрді алып жатыр. Облыста 
Қазақстанда тұратын барлық халықтың оннан бір бөлігі 
тұрады және 113-тен аса ұлт өкілдері өмір сүреді. Қарғанды 
облысы — минералдар мен шикізатқа бай, аумағы мен 
өнеркәсіптік әулеті бойынша бұл еңірі облыс болып табыла-
ды. Бұл ірі индустриалды орталық. 

4-бөлім. ЖаЗЫқтЫқтаҒЫ тіК БұРЫШтЫ 

КООРДиНатаЛаР ЖҮйЕСі 

Бөлімді оқып-үйрену барысында келесі мақсаттарға қол 
жеткіземіз: 

– жазықтықта координаталарымен берілген екі нүктенің 
арақашықтығын есептеу; 

– кесінді ортасының координаталарын табу; 
– кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің коорди-

наталарын табу; 

Масштабы 1:5 000 000

у

х
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– центрі (a, b), радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін 
(x–a)2+(y–b)2=r2 білу; 

– берілген теңдеуі бойынша шеңбер салу;
– түзудің жалпы теңдеуін және берілген екі нүкте арқылы 

өтетін түзудің теңдеуін жазу: ax by c+ + = 0 , x x
x x

y y
y y

−
−

=
−
−

1

2 1

1

2 1

.

– координаталармен берілген қарапайым есептерді шы-
ғару.   
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4.1. НҮКтЕНің КООРДиНатаЛаРЫ. 
ЕКі НҮКтЕНің аРақаШЫқтЫҒЫ.

4.1.1. тік бұрышты координаталар жүйесі.

Тік бұрышты декарттық координаталар жүйесімен сен- 
дер төменгі сыныптардан таныссыңдар.

Ох және Оу сан өстерін О нүктесінде 
қиылысатындай етіп, бір-біріне пер-
пендикуляр орналастырамыз. Осылай 
Оху тік бұрышты декарттық коорди-
наталар жүйесі салынады (4.1-сурет). 
Мұнда, Ох абсиссалар өсі, Оу ордина-
талар өсі деп, ал О нүктесі координа-
талар бас нүктесі деп аталады.

у

хО

4.1-сурет

Жазықтықтағы А нүктесінен Ох жә- 
не Оу өстеріне түсірілген перпендику-
ляр табандарын, сәйкесінше, Ах 

және Ау 
арқылы белгілейік. Ах нүктесіне Ох өсі- 
нен х саны, ал Ау нүктесіне  Оу өсінен у 
саны сәйкес келсін. Онда (х;у) қос саны 
А нүктесінің Оху тік бұрышты коорди-
наталар жүйесіндегі координатасы  
деп аталады және оны былай жазады:  

А (х;у) (4.2-сурет). Мысалы, 4.3-суретте  
А (2;3), В (–3;4), С (–1;–4), D (3;–3) нүкте- 
лері бейнеленген. 
Координаталар өс- 
тері  жазықтықты 
төрт бөлікке бөледі  
және бұл бөліктер, 
сәйкесінше, I,II,III, 
IV координаталық 
ширектер деп ата-
лады. 4.4-суретте

осы аталған координаталық ширектер  
мен оларда орналасқан нүктелер коор- 
динаталарының  таңбалары көрсетілген.

y

O x

II
(–; +)

III
(–; –)

I
(+; +)

IV
(+; –)

4.4-cурет

у

Ах
О х

Ау

4.2-сурет

А

B
y

A

C
4.3-cурет

x
 -3  -2  -1 0    1   2   3  

-3

-4

 3

4

D
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Бұл координаталар жүйесін тұңғыш рет қолданған фран- 
цуз ғалымы  Рене  Декарт (1596–1650) болғандықтан, оны  
декарттық координаталар жүйесі деп атайды.

4.1.2. Екі нүктенің арақашықтығы. Декарттық координа- 
талар жүйесінде А (х

1
; у

1
) және В (х

2
; у

2
) нүктелері берілсін.  

Осы А және В нүктелерінің арақашықтығын табу керек.
Ол үшін А және В нүктелері ар- 

қылы координаталар өстеріне парал- 
лель түзулер жүргізейік (4.5-сурет). 
Сонда АВС тік бұрышты үшбұры- 
шын аламыз. Ал А

1
 (х

1
;0), В

1
(х

2
; 0),  

А
2
 (0; у

1
), В

2
(0; у

2
) болғандықтан, А

1
  

және В
1 
нүктелерінің арақашықтығы  

 | х
2
 – x

1
 |-ге тең, ал А

2 
және В

2
 нүк- 

телерінің арақашықтығы  | y
2
 – y

1
 |-ге  

тең. Екінші жағынан, А
1
В

1
=AC, A

2
B

2
=BC болғандықтан,  

AC =  | х
2
 – x

1
 |, ВC = | y

2
 – y

1
 |. Пифагор теоремасы бойынша АВ2= 

=AC2+BC2, немесе АВ2=(х
2
–х

1
)2+(у

2
–у

1
)2 теңдігін аламыз. Осы-

дан

               AB x x y y= − + −( ) ( )2 1

2

2 1

2
                      (1)

формуласы шығады. Сонымен А(х
1
; у

1
) және В(х

2
; у

2
) нүкте- 

лерінің арақашықтығы (1) формуламен есептеледі.

4.1.3. Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. 
Кесінді ортасының координаталары.

анықтама. Егер С нүктесі АВ кесіндісінде жатса, және  

             
AC
CB

= ≠ − , 1
                      (2)

теңдігі орындалса, онда С нүктесі АВ кесіндісін λ қатына-
сында бөледі деп айтамыз. 

Мұнда, егер λ=1 болса, онда  АС=CB теңдігі шығады,  
яғни С нүктесі АВ кесіндісінің ортасы болады.

А(х
1
; у

1
) және В(х

2
; у

2
) нүктелері берілсін. Енді осы АВ  

кесіндісін λ қатынасында бөлетін С нүктесінің координа- 
таларын анықтайық. 

Ол үшін А, В және С нүктелері арқылы координаталар  
өстеріне параллель түзулер жүргізіп, олардың Ох және Оу   
өстерімен қиылысу   нүктелерін    сәйкес  А

1
, В

1
,С

1
 және А

2
, В

2
,  

у 

В
2

А
2
  

   А

    А
1

В

С

В
1
 

О    х
1
             х

2
     х

у
2

у
1
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С
2 

арқылы белгілейік (4.6-сурет). С 
нүктесінің белгісіз координаталарын  
(х, у) арқылы  белгілейік. Онда  А

1
(х

1
; 0), 

В
1
(х

2
; 0), С

1
(х; 0) және А

2
(0; у

1
),  В

2
(0; у

2
),  

С
2
(0; у). Сонымен,   біздің мақсатымыз:   

белгісіз  х пен у-ті х
1
, х

2
, у

1  
және у

2  

арқылы өрнектеу.
АВ түзуі мен Ох өсін АА

1
, СС

1
  және  

ВВ
1
 параллель түзулері қиып өтеді.  

Онда  пропорционал  кесінділердің  қасиеті    бойынша: 
AC
A C

BC
B C1 1 1 1

=   

немесе 
AC
BC

A C
B C

= 1 1

1 1

.   Ал  С нүктесі АВ кесіндісін  λ  қатынасында  

бөлетін болғандықтан, AC
BC

=  , яғни A C
B C

1 1

1 1

=   болады. Екін- 

шіден,  А
1
С

1
=x–x

1
, В

1
С

1
=x

2
–x     

 
болғандықтан, x x

x x
−
−

=1

2

   теңдігі- 

нен x x x x− = −( )1 2  немесе 1 1 2+( ) = + x x x  теңдіктерін  ала- 

мыз. Осыдан x
x x

=
+

+
1 2

1





·
 формуласы шығады. Осы сияқты  

AC
BC

A C
B C

= 2 2

2 2

 теңдігінен y
y y

=
+

+
1 2

1





·
 формуласын аламыз. Соны- 

мен   АВ кесіндісін λ қатынасында бөлетін С (х; у) нүктесінің 
координаталарын мына формулалар бойынша анықтаймыз:

               x
x x

=
+

+
1 2

1





· , y
y y

=
+

+
1 2

1





·
.                  (3)

Егер λ = 1 болса, онда  С  нүктесі  АВ кесіндісінің ортасы  
болады. Олай болса, (3) формуладан кесіндінің ортасы бола- 
тын нүктенің координаталары мына формула бойынша  
табылады: 

                    x
x x

=
+1 2

2
, y

y y
=

+1 2

2
.                    (4)

1-мысал. АВС үшбұрышының төбелері берілген: А(0; 6), 
В(4; –2), С(3; 8).

1. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі мен 
радиусын табыңдар.

2. Үшбұрыш медианаларының қиылысу нүктесін табың- 
дар.

А
2         

С
2                         

С

В
2                                                 

В

 О     А
1
   С

1
             В

1
   х  

у
     А
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▲ Шешуі. 1. АВС үшбұрышына сырттай сызылған 
шеңбердің центрін S(x; y) деп белгілесек, онда бұл шеңбер- 
дің радиусы R=SA=SВ=SC теңдігін қанағаттандырады. 

Онда SC x y= − + −( ) ( )3 8
2 2

,

         SC x y= − + −( ) ( )3 8
2 2

,
 

болғандықтан, SA2=SB2 және SA2=SС2 теңдіктерін ескере  
отырып,         

x y x y

x y x y

2 2 2 2

2 2 2 2

6 4 2

6 3 8

+ −( ) = −( ) + +( )
+ −( ) = −( ) + −( )







,

теңдеулер жүйесін аламыз. Бұл теңдеулердегі жақшаларды 
ашамыз және ұқсас мүшелерін  топтап жазып, сызықтық   
теңдеулер жүйесіне келтіреміз:

6 4 37

8 8 16

x y

x y

+ =
− = −





, 6 4 37

2

x y

x y

+ =
− = −





,

.
 немесе

Бұл теңдеулер жүйесінің шешімі x=2,9; y=4,9. Онда  
АВС үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің центрі S(2,9; 
4,9). Ал R=SA теңдігінен шеңбердің радиусын анықтаймыз:

R = + − = + =2 9 4 9 6 8 41 1 21 9 622 2, ( , ) , , , .

Жауабы: (2,9; 4,9)  және R = 9 62, .  ▄

▲ Шешуі. 2. Үшбұрыштың медианалары қиылы- 
су нүктесінде төбесінен бастап, 2:1 қатынасында бөлінеді.  
Айталық, АВС үшбұрышының медианалары Е (х

1
; у

1
) нүк- 

тесінде қиылыссын және оның С төбесінен жүргізілген ме- 
дианасы CD болса, онда D (x

2
; y

2
) болсын. Медианалар- 

дың  қасиеті  бойынша 
CE
ED

= 2  болады. Ал D нүктесі АВ   

қабырғасының ортасы болғандықтан, (4) формула бойынша 

x
2

= =0+4
2

2; y
2

2= =6  2
2
−

,  Яғни D (2; 2). Енді λ = 2  

болғандықтан, (3) формула бойынша x1

3 2 2

1 2

7

3
=

+
+

=
·

;  

y1 4= =
8 + 2·2

1+ 2
 болады, яғни E

7

3
4;






. Жауабы: E

7

3
4;






. ▄
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 Координаталар жүйесін тұңғыш рет қолданған 
француз ғалымы Рене Декарт (1596–1650) 
болғандықтан, оны декарттық координаталар 
жүйесі деп атайды. Аналитикалық геометрия- 
ның негізін қалаушылар қатарында француз 
математигі Пьер Ферма (1601–1665) да болған.  
Ол Тулуз қаласында құқықтық қызметкер бол- 
ған. Математикамен қызметтен бос уақытында 
ғана шұғылданған және бірде-бір еңбегін  баспаға   
бермеген. Ол сандар теориясы, геометрия, шексіз  
аз шамалар анализі мен оптика салалары бо- 
йынша қомақты нәтижелер алған. Бұл еңбектері  
жайында Ферма замандастарына жазған хат- 
тарында, түрлі пікір таластарда жариялаған.  
Оның көптеген еңбектері өзі қайтыс болған соң  
1679 жылы жарық көрген.

 
 1. Тік бұрышты декарттық координаталар жүйесі қалай құ- 

рылады?
 2. Координаталық ширектердегі нүктелер координаталары-

ның таңбалары қандай?
 3. а) Ох өсіндегі; ә) Оу өсіндегі нүктелер координаталарының 

жалпы түрі қандай?
 4. Екі нүктенің арақашықтығының формуласын жазыңдар.
 5. Кесіндіні берілген қатынаста бөлу формуласын жазыңдар.
 6. Кесіндінің ортасын қандай формула бойынша анықтайды?

 Қарағанды облысы картасында тік бұрышты координа-
талар жүйесін 102-беттегі суретте көрсетілгендей етіп 
алыңдар. Көрсетілген масштабпен Жезқазған, Балқаш және 
Теміртау қалалары координаталарын жуықтап (км есебімен) 
анықтаңдар. Сынып бойынша алынған нәтижелердің орта 
мәнін табыңдар. Қорытынды жасаңдар.  

ЕСЕПтЕР

а

4.1. Декарттық координаталар жүйесін алып: А(2; 1); 

B
1

2
1;





 ; С (1; –4); D (0; 1); E (–3; 2); F (–3; 3) нүктелерін 

салыңдар.
4.2. А және В нүктелері сәйкес Ох және Оу өстерінің  

оң жақ бөліктерінде орналасқан; 1) ОА=5; ОВ=3;  2) OА=a;  
OB=b деп алып, АВО үшбұрышының төбелерінің коор- 
динаталарын табыңдар.

Т

Рене Декарт  
(1596–1650)

?

Пьер Ферма
(1601–1665)

ПТ
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4.3. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері Ох және Оу 
өстерінде жатыр және олардың ұзындықтары сәйкесінше 
а-ға және b-ға тең. Егер үшбұрыш: 1) бірінші ширекте;  
2) екінші ширекте; 3) үшінші ширекте; 4) төртінші ширекте 
жатса, онда оның төбелерінің координаталары қандай болады?

4.4. Координаталар бас нүктесі қабырғасының ұзындығы 
2а-ға тең болатын квадраттың центрінде орналасқан. Егер: 
   1) квадраттың қабырғалары координаталар өстеріне парал-
лель болса;

2) квадраттың диагональдары коор- 
динаталар өстерінің бойларында жатса, 
онда квадрат төбелерінің координаталары 
қандай?

  4.5. 4.7-суреттегі тең бүйірлі АВС 
үшбұрышында АВ=2a, OC=h болса, онда 
үшбұрыштың төбелерінің координатала-
ры неге тең?

4.6. (–3; 4) нүктесінен: 1) Ох өсіне; 2) Оу өсіне де- 
йінгі қашықтықты табыңдар. 

4.7. А (2; 3), В (–1; 2) деп алып, АВ кесіндісін: 1) λ = 1;  

2)  =
1

2
; 3) λ = 2; 4)  =

2

3
 қатынасында бөлетін нүкте- 

нің  координаталарын табыңдар.

4.8. 1) А (2; –1), В (1; 2); 2) А (1; 5), В (1; 1); 3) А (–3; 1),  
В (1; –2); 4) А (–1; 2), В (3; 0) деп алып, А және В нүк- 
телерінің арақашықтығын табыңдар.

4.9. 1) А (0; 1), В(1; –4), С(5; 2); 2) А(–4; 1), В(–2; 4), 
С(0; 1) деп алып, АВС үшбұрышының тең бүйірлі екенін 
дәлелдеңдер.

4.10. Центрі (2; –3) нүктесінде болатын және (–2; 1) 
нүктесі арқылы өтетін шеңбердің радиусын табыңдар.

4.11. Төмендегі кестені дәптерлеріңе сызып, АВ кесінді-
сінің ортасы – С нүктесінің координаталарын есептейтін 
формуланы қолдана отырып, кестенің бос көздерін толты-
рыңдар: 

А (2; –3) (0;1) (0;0) (с;d) (3;5) (3t+5;7)

B (–3; 1) (4;7) (–3;7) (3;8) (t+7;–7)

С (–3; –2) (3;–5) (a;b)   

A   О B          x

y

C
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     4.12. ABCD параллелограмының екі іргелес төбелері  
А (–4; 4), В (2; 8) және диагональдарының қиылысу нүктесі 
Е (2; 2) берілген. Оның С және D төбелерінің координатала-
рын табыңдар.

В
4.13.   А (0; 0), В (5; 0), С (12; 3) деп   алып,   ABCD  параллело- 

грамының D төбесінің координаталарын табыңдар. 
▲ Нұсқау: D (x;y)  деп алып, AB=CD және AD=BC тең- 

діктерін қолданыңдар. ▄
4.14. А (–1; 2), В (2; 5), С (2; 1), D (–1; –2) деп алып, ABCD 

төртбұрышы параллелограмм болатынын дәлелдеңдер.
4.15. А

1
А

2
=А

2
А

3
=А

3
А

4
=А

4
А

5
=А

5
А

6 
шартын қанағаттанды-

ратын және бір түзудің бойында орналасқан А
1
, А

2
, А

3
, А

4
, А

5
, 

А
6 
нүктелері берілген. Егер А

2 
(5; 5) және А

5 
(–1; 7) болса, онда 

қалған нүктелердің координаталарын табыңдар.
4.16. Төбелері А (2;1), В (3;4), С (1;6) нүктелерінде орна- 

ласқан үшбұрыштың медианаларының қиылысу нүктесінің 
координаталарын табыңдар.

4.17.  А (4; 0), В (12; –2), С (5; –9) деп алып,  АВС үшбұры- 
шының: 1) периметрін;  2)   AN медианасының   ұзындығын; 
3) сырттай сызылған шеңбердің радиусы мен центрінің 
координаталарын табыңдар.

4.18. Төбелері: 1) А (0; 1), В (1; –4), С (5; х); 2) А (–4; 1), 
В (–2; 4), С (0; х) нүктелері болатын АВС үшбұрышының тең 
бүйірлі екені белгілі болса, х-ті табыңдар.

4.19. Ординаталар өсінен: 1) А (–3; 5) және В (6; 4);  
2) С (1; 1) және D (8; 1) нүктелерінен бірдей қашықтықта 
жататын нүктені табыңдар.

4.20. Абсциссалар өсінен: 1) А (1; 2) және В (–3; 4);  
2) С (4; –3) және D (3; 5) нүктелерінен бірдей қашықтықта 
жататын нүктені табыңдар.

4.21. 1) А (–3; –1), В (1; –1), С (1; –3), D (–3; –3); 2) А (4; 1),  
В (3; 5), С (–1; 4), D (0; 0) деп алып, ABCD төртбұрышының 
тік төртбұрыш болатынын дәлелдеңдер.

4.22. Пифагор теоремасына кері теорема бойынша төбелері 
А (1; 1), В (3; 5), С (9; 2) нүктелерінде орналасқан үшбұрыш- 
тың тік бұрышты екенін дәлелдеңдер. Оның тік бұрышын 
көрсетіңдер.

С

4.23. Үшбұрыш қабырғаларының орталары (5; 2), (2; –3),  
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(2; 1) нүктелерінде орналасады деп алып, осы үшбұрыш- 
тың төбелерінің координаталарын табыңдар.

4.24. Төбелері А (х
1
; у

1
), В (х

2
; у

2
), С (х

3
; у

3
) нүктелерінде 

орналасқан үшбұрыштың медианаларының қиылысу нүктесі- 
нің координаталары

x
x x x

y
y y y

=
+ +

=
+ +1 2 3 1 2 3

3 3
,

формулаларымен анықталатынын дәлелдеңдер. Осы форму- 
ланы қолдана отырып, төбелері: 1) А (–3; –1), В (1; 4), 
С (1; 1);   2) А (–2; 3),  В (5; –2),  С (–3; –1) нүктелерінде орналас-
қан үшбұрыштың мединаларының қиылысу нүктесінің  
координаталарын табыңдар.

4.25. ABCD төртбұрышы берілген: А (–1; 7), В (5; 5);  
С (7; –5), D (3; –7). 1) АВ және CD, AD және ВС қабырғалары- 
ның орталарын қосатын кесінділер қиылысу нүктесінде  
қақ бөлінетінін; 2) төбелері берілген төртбұрыштың  қабырға- 
ларының орталарында орналасқан төртбұрыш параллело- 
грамм болатынын дәлелдеңдер.

4.26. Ох өсін А (–6; 0) нүктесінде жанайтын және  В (–10; 4)  
нүктесі арқылы өтетін шеңбердің центрі мен радиусын  
табыңдар.

4.27. А (–2; 1) нүктесі арқылы өтетін және координата-
лар өстерін жанайтын шеңбердің центрі мен радиусын 
анықтаңдар.

4.28. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасының орта- 
сы оның төбелерінен бірдей қашықтықта жататынын дәлел- 
деңдер.

4.29. Параллелограмның барлық қабырғаларының  квад-
раттарының қосындысы оның диагональдарының квадрат- 
тарының қосындысына тең болатынын дәлелдеңдер.

4.30. Тең бүйірлі үшбұрыштың табанына жүргізілген ме-
диана 160 см, ал табаны 80 см. Осы үшбұрыштың қалған  
екі медианасын табыңдар.

4.31. Үшбұрыштың ұзындығы 10 см-ге тең биіктігі та- 
банын 10 см және 4 см болатын кесінділерге бөледі. Үшбұ- 
рыштың қалған екі қабырғасының кішісіне жүргізілген  
медианасын табыңдар.

4.32. ABCD – тік төртбұрыш деп алып, жазықтықтың кез 
келген О нүктесі үшін АО2+СО2=BO2+DO2 теңдігі орындала-
тынын дәлелдеңдер.
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4.2. тҮЗу мЕН ШЕңБЕРДің тЕңДЕуЛЕРі

4.2.1. Фигура теңдеуі ұғымы. түзу теңдеуі

анықтама. Егер х және у айнымалылары бар теңдеуді 
L фигурасының кез келген нүктесінің координаталары  
қанағаттандырса және осы фигурада жатпайтын әрбір  
нүктенің координаталары берілген  
теңдеуді қанағаттандырмайтын   
болса, онда бұл теңдеуді L фигу- 
расының теңдеуі деп атайды. 

Алгебра курсынан у=2x+1 тең- 
деуінің графигі түзу сызық болаты- 
нын  (4.8-сурет),  ал у=x2   функция- 
сының графигі парабола болатынын 
жақсы білеміз (4.9-сурет).

Координаталар әдісін фигураға  
қолданғанда төмендегідей екі түрлі  
мәселе туындайды:

1. Берілген фигураның геометрия- 
лық қасиеттері бойынша оның тең- 
деуін табу;

2. Керісінше, берілген теңдеу бо- 
йынша сәйкес фигураның геомет- 
риялық қасиеттерін зерттеу. 

Екінші мәселені алгебра курсын-
да берілген функция графиктерін са-
луда қолданғанбыз. Мысалы, түзу теңдеуі

     y=kx+b    (1) 
түрінде жазылатынын көрсеттік. Мұнда k түзудің бұрыш-
тық коэффициенті деп аталады, b – бос мүше және түзу Оу 
өсін (0;b) нүктесінде қиып өтеді.

1-мысал. А(–3;–1) және B(
3

2
;2) нүктелері арқылы өтетін 

түзу теңдеуін жазу керек.

▲Егер түзу теңдеуі y=kx+b  түрінде жазылатын болса, 
онда А және В нүктелерінің координаталары осы теңдеуді 
қанағаттандыруы керек.
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Сонымен, k = 2

3
; b=1 болуы ке-

рек, яғни бізге қажет түзу теңдеуі 

былай жазылады: y x= +2

3
1  

(4.10-сурет) ▄

4.2.2. Екі нүкте арқылы өтетін 
түзу теңдеуі.

M
1
(х

1
;у

1
) және M

2
(х

2
;у

2
) нүкте-

лері арқылы өтетін түзу теңдеуі x x
x x

y y
y y

−
−

=
−
−

1

2 1

1

2 1

                                                       (2)

формуласымен анықталатынын көрсетелік. 
▲ Егер y=kx+b түзуі M

1
 және M

2
 нүктелері арқылы 

өтетін болса, онда 
y kx b

y kx b
2 2

1 1

= +
= +





,
 болуы мүмкін.  

Бірінші теңдеуден екіншісін азайтып y y k x x2 1 2 1− = −( ) ⇒  

⇒ =
−
−

k
y y
x x

2 1

2 1

 теңдігін аламыз. Бұл табылғанды жүйенің 

екінші теңдеуіне қоямыз. y
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x b b y
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Онда y=kx+b теңдеуі былай жазылады: 
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түзуі теңдеуі

х = х
1 
түрінде жазылады, ал у

1
= у

2
 болса, онда бұл түзу теңдеуі  

у = у
1 
түрінде жазылады. Соңғы мәліметтерді өз беттеріңше 

түсіндіріп көріңдер. 
 
▄

Осы формула көмегімен 1-мысал жеңілірек шешіледі: 

х
1
=–3; y

1
=–1, x2

3

2
= ; y

2
=2 деп алсақ, онда (1) формула бой-
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(1) және (2) теңдеулер х және у айнымалыларына тәуелді 
сызықтық теңдеулер. Ал сызықтық теңдеу жалпы түрде бы-
лай жазылады:

                          ах+by+c=0 .          (3)
Мұнда, a, b — коэффициенттер, ал с бос мүше деп аталады.  

(3) теңдеу — түзудің жалпы теңдеуі.

Егер а=0, b ≠ 0 болса, онда (3)-ден y
c
b

= −  теңдеуін аламыз. 

Осыдан түзудің бойында жататын әрбір нүктенің ордина- 
тасы y

c
b

= − -ға тең екенін көреміз, яғни түзу Ох өсіне парал-

лель. Осы сияқты a ≠ 0, b=0 болғанда x
c
a

= −  теңдеуі ордина- 

талар өсіне параллель түзуді анықтайтынын көреміз. Дербес 
жағдайда у=0 теңдеуі Ох өсінің, ал x=0 теңдеуі Оу өсінің 
теңдеуі болады.

4.2.3. Шеңбердің теңдеуі. 

Енді шеңбердің теңдеуін оның анықтамасына сүйене 
отырып, қорытып шығарамыз. Жалпы, шеңбер деп С 
нүктесінен (центрінен) бірдей R қашықтығында орналасқан 
жазықтық нүктелерінен тұратын фигураны айтады. 
Мұндағы R шеңбердің радиусы деп аталады. Сонымен, егер 
С (х

0
; у

0
) — шеңбердің центрі, ал R радиусы болса, онда 

шеңбер бойындағы әрбір А(х; у) нүктесі үшін AC=R неме-
се AC2=R2 теңдігі орындалады. Қашықтық формуласы бо- 

йынша AC x x y y= −( ) + −( )0

2

0

2  болғандықтан, шеңбер 

бойындағы нүктелер

 (x–x
0
)2+(y–y

0
)2=R2                    (4)

теңдеуін қанағаттандырады (4.11-су- 
рет). Егер В(х; у) нүктесі шеңбер бо- 
йында жатпаса, онда  R2  ≠  BC2 тең- 
сіздігі орындалып, В нүктесінің коор-
динаталары (4) теңдеуді қанағаттан-
дырмайды. Олай болса, (4) теңдеу  
шеңбердің теңдеуі болады. Сонымен декарттық координа- 
талар жүйесінде центрі С (х

0
; у

0
) нүктесінде орналасқан, ал  

радиусы R-ге тең шеңбердің теңдеуі (4) формуламен анық- 
талады. Осыдан центрі координаталар бас нүктесінде орна- 
ласқан, радиусы R-ге тең шеңбердің теңдеуі мына түрде жа-
зылады:

х2+у2=R2.

у
             А(х;у)

      R
     C(x0;y0)

О          x

4.11-сурет
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1-мысал. А және В нүктелері 
берілген. А нүктесінен қашықтығы  
В нүктесіне дейінгі қашықтықтан  
екі есе үлкен болатындай жазық- 
тықтағы барлық нүктелер жиынын  
анықтау керек.

▲ 4.12-суретте көрсетілгендей 
 етіп, тік бұрышты декарттық ко-
ординаталар жүйесін алайық. Онда  

А(0;0), В(а;0) болады. Есептің шарты бойынша бізге керекті  
жиынға тиісті әрбір D(x;y) нүктесі үшін AD=2·BD немесе  
AD2=4BD2 теңдігі орындалуы керек. AD2=x2+y2, BD2=(x– 
–a)2+y2 болғандықтан, D(x;y) нүктесінің координаталары

      х2+у2=4((x–a)2+y2)                          (5)

теңдеуін қанағаттандыратынын көреміз. Ал бұл жиынға 
тиісті емес нүктелердің координаталары бұл теңдеуді қана-
ғаттандырмайды. Олай болса, (5) теңдеу бізге керекті жи-
ынның теңдеуі болады. Жақшаларды ашып, ұқсас   мүше- 
лерін топтап, (5) теңдеуді мына түрде жазуға болады:

x
a

y
a

−





+ = 





4

3

2

3

2
2

2

.

Сонымен біз іздеген нүктелер жиыны центрі C
a

= 





4

3
0;  

нүктесінде орналасқан, радиусы 
2

3

a
-ға тең шеңбер болады. ▄

Ескерту. Осыған ұқсас AD=kBD шартын қанағаттан- 

дыратын    барлық       D   нүктелері    жиыны   центрі  
k a
k

2

2 1
0


−







; нүкте- 

сінде орналасқан және радиусы k a
k


2 1−

-ге тең шеңбер бола- 

тынын дәлелдеуге болады. Мұнда k  ≠  0, k  >  0. Бұл шеңберді 
Аполлоний шеңбері деп атайды. Егер k=1 болса, онда 
А және В нүктелерінен бірдей қашықтықта орналасқан 
барлық D нүктелері жиынын табу керек. Бұл жиын АВ ке- 
сіндісінің орта перпендикуляры болады.

 1. Фигура теңдеуі деп нені түсінесіңдер?
 2. Бұрыштық коэффициентпен берілген түзу теңдеуі қалай 

жазылады?

?

y

    D(x;y)
      

 О  А(0;0)     В(а; 0)         х

4
;0

3
С а
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 3. Екі нүкте арқылы өтетін түзу теңдеуі қалай жазылады? 
Мысал келтіріңдер.

 4. Шеңбер теңдеуі қалай жазылады?  Оның центрі мен радиу-
сы қалай анықталады. Мысал келтіріңдер. 

 
 4.1 бабы бойынша берілген ПТ жалғасы: 
 1) Жазқазған және Балқаш қалаларын қосатын түзу теңдеуін 

жазыңдар (қала координаталарын сыныптың орта мәні бой-
ынша алыңдар). 

 2) Жезқазған, Балқаш және Қарағанды қалалары арқылы 
өтетін шеңбер центрі Қарағанды қаласынан қандай қашық-
тықта орналасады? 

ЕСЕПтЕР

а

4.33. А(–1; 1) және В(1; 0) нүктелері арқылы өтетін 
түзудің теңдеуін жазыңдар.

4.34. 1) А(1; –1) және В(–3; 2); 2) С(2; 5), D(5; 2) нүк- 
телері арқылы өтетін түзулердің теңдеулерін жазыңдар.

4.35. Төмендегі теңдеулермен берілген түзулердің коор-
динаталар өстерімен қиылысу нүктелерін анықтаңдар: 

1) х+2у+3=0;      3) 3x–2y+6=0;          5) 3x–4y+1=0;
2) 3x+4y=12;      4) 4x–2y–10=0;        6) x–y=0.
4.36. Төмендегі теңдеулермен берілген түзулердің қиы-

лысу нүктелерін анықтаңдар:
1) 4х+3у–6=0 және 2х+у–4=0;
2) x+2y+3=0 және 4х+5у+6=0;
3) 3x–y–2=0 және 2х+у–8=0;
4) 4x+5y+8=0 және 4x–2y–6=0.

4.37. Координаталар өстеріне параллель және М (2; 3)  
нүктесі арқылы өтетін түзулердің теңдеулерін жазыңдар.

4.38. 1) у=–3;    2) x=2;     3) y=4;     4) x=–7
теңдеулерімен берілген түзулерді салыңдар.

4.39.  1)   А (1;  2),  В (3;  4),  С (–3;  4),  D (0;  5),  Е (5;  –1)  
нүктелерінің қайсысы х2+у2=25 теңдеуімен берілген шең- 
бердің  бойында жатады?

4.40. 1) х2+у2=9;             4) (x–1)2+y2=4;
    2) (x–1)2+(y+2)2=4;            5) x2+(y+2)2=2;
       3) (x+5)2+(y–3)2=25;              6) (x+2)2+(y+3)2=3

теңдеулерімен берілген шеңберлердің центрлерінің координа- 
таларын және радиустарын анықтап, графиктерін салыңдар.

ПТ
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4.41. А (2; 0) және С (–4; 8) нүктелері берілген. Центрі С 
нүктесінде болып, А нүктесі арқылы өтетін шеңбердің тең- 
деуін жазыңдар.

B

4.42. АВС үшбұрышы төбелерінің координаталары ар-
қылы  берілген  А(4; 6), В(–4; 0), С(–1; –4). Осы үшбұрыштың 
А төбесінен жүргізілген медианасының теңдеуін жазыңдар.

4.43. ABCD трапециясы төбелерінің координаталары  
арқылы берілген: А (–2; –2); В (–3; 1); С (7; 7); D (3; 1).  
1) АС және BD диагональдары; 2) орта сызығы арқылы өтетін 
түзулердің теңдеулерін жазыңдар.

4.44. x+2y=3, 2x–y=1 және 3x+y=4 теңдеулерімен беріл- 
ген түзулердің бір нүктеде қиылысатынын дәлелдеңдер.

4.45. А (0; 1), В (2; 3) және С (3; 2) нүктелерінде орналасқан 
үшбұрыштың медианаларының қиылысу нүктесінің коорди-
наталарын анықтаңдар.

4.46. А(1; 2), В (3; 4), С (–2; 4), D (–5; –3) және Е(–7; –2)  
нүктелерінің    қайсысы  (х+5)2+(у–1)2=16  шеңберінің: 1) бойын- 
да; 2) ішінде; 3) сыртында жатады? 

4.47. А (3; 1) және В(–3; 5) нүктелері берілген. Диаметрі 
АВ-ға тең шеңбердің теңдеуін жазыңдар.

4.48. Центрі С(1; 2) нүктесінде болатын және Ох өсін жа-
найтын шеңбердің теңдеуін жазыңдар. 

4.49. Центрі (–3; 4) нүктесінде болатын және координа- 
талар  бас нүктесі арқылы өтетін шеңбердің теңдеуін жазың- 
дар.

4.50. Төмендегі теңдеулермен берілген шеңберлердің цен- 
трлерінің координаталары мен радиустарын анықтаңдар:

1) (x–1)2+(y+2)2=25;  4) x2+y2–2x+4y–20=0;
2) x2+(y+7)2=1;   5) x2+y2–4x–2y+1=0;
3) x2+y2+8x–4y+16=0;   6) x2+y2–6x+4y+4=0.

С

4.51. АВ түзуінде жататын С нүктесінің бірінші коорди-
натасы (абсциссасы) 5-ке тең екені белгілі. Егер А (–8; –6)  
және В (–31; –1) болса, онда С нүктесінің екінші коор- 
динатасын табыңдар.
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4.52. Ромбының 10 см және 4 см болатын  диагональдары 
координаталар өстерінде жатыр. Ромбының қабырғалары  
арқылы өтетін түзулердің теңдеулерін жазыңдар.

4.53. А(1; 4) нүктесі арқылы өтетін, радиусы 5-ке тең және 
центрі Ох өсінде жататын шеңбердің теңдеуін жазыңдар.

4.54. Центрі y=x+2 түзуінде жатқан А (3; 0), В (–1; 2) 
нүктелері арқылы өтетін шеңбердің теңдеуін жазыңдар.

4.55. Берілген: 1) А(1; –4), В(4; 5), С(3; –2); 2) А(3; –7), 
В(8; –2), С(6; 2) үш нүкте арқылы өтетін шеңбердің тең- 
деуін жазыңдар.

4.56. Төбелері А(–7; 5), В(3; –1), С (5; 3) нүктелерінде 
орналасқан АВС үшбұрышының: 1) орта перпендикуляр-
лары; 2) қабырғалары; 3) орта сызықтары арқылы өтетін 
түзулердің теңдеулерін жазыңдар.

4.57. ABCD параллелограмы мен кез келген F нүктесі 
үшін (AF2+CF2)–(BF2+DF2) айырмасының мәні тұрақты және 
F нүктесіне тәуелсіз болатынын дәлелдеңдер.

4.58. 1) АВС үшбұрышының АА
1
 медианасын 

AA AB AC BC1
2 2 21

2
2 2= + −  формуласымен есептеуге болаты-

нын дәлелдеңдер. 
2) Осы формуланы қолдана отырып, екі медианасы тең 

болатын үшбұрыш тең бүйірлі болатынын дәлелдеңдер.
4.59 А және В нүктелері берілген: 1) 2AK2–ВK2=2AB2;  

2) AK2+2BK2=6AB2 теңдіктерін қанағаттандыратын барлық K 
нүктелерінің геометриялық орны қандай фигура болады?
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5*-бөлім. матЕматиКаНЫ тЕРЕңДЕтіП ОқЫтуҒа    
аРНаЛҒаН қОСЫмШа матЕРиаЛДаР

Бөлімді оқып-үйрену барысында келесі мақсаттарға қол 
жеткіземіз: 

– Шаршы ауданы формуласын қатаң түрде дәлелдей 
білу; 

– Тік бұрышты үшбұрыш катеттерінің гипотенузаға түсі-
рілген проекцияларының қасиеттерін білу; 

– Үшбұрыштың сүйір (доғал) бұрышына қарсы жатқан 
қабырға қасиеттерін білу; 

– Стюарт теоремасын білу; 
– Эллипс, гипербола және параболаның қарапайым 

теңдеулерін қорытып шығару және олардың қасиеттерін 
қолдана білу; 

– 0°-тан 180°-қа дейінгі бұрыштардың тригонометриялық 
функциялары ұғымын білу; 

– Келтіру формулалары ұғымын білу және оларды 
қолдана білу. 
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  5*. матЕматиКаНЫ тЕРЕңДЕтіП ОқЫтуҒа    
аРНаЛҒаН қОСЫмШа матЕРиаЛДаР                              

5.1. ШаРШЫ ауДаНЫ ФОРмуЛаСЫНЫң ДӘЛЕЛДЕуі

теорема. Қабырғасы а-ға тең 
шаршы ауданы а2-қа тең: S = а2.

▲ Фигура ауданын анықтау ак- 
сиомасы бойынша қабырғасы 1-ге  
тең шаршы ауданы 1-ге тең деп 
қабылданған.

Алдымен a=m, бүтін сан болған  
жағдайды қарастырайық. Шаршы- 
ның әрбір қабырғасын бірдей m бө- 
лікке бөлеміз. Сонда 5.1-суретте  
көрсетілгендей қабырғасы 1-ге тең 
m2 шаршы алынады. Олай болса, 
берілген шаршы ауданы m2-қа тең, 
яғни S = а2 формуласы орындала-
ды.

a-бүтін емес сан болсын. Оның бүтін 
бөлігі [a]=m және бөлшек бөлігі a0 
болсын. Онда мұндай шаршы ауданын 
есептеу қабырғасы a-ға тең шаршы 
ауданын есептеуге келіп тіреледі 
(5.2-сурет).

a
n

= 1 , n – натурал сан жағдайын 

қарастырайық. Қабырғасы 1-ге тең 
шаршының әрбір қабырғасын өзара тең 
n бөлікке бөлеміз. Бөлінген нүктелер 
арқылы шаршы қабырғаларына па-
раллель түзулермен оны n2 кішкене 
шаршыларға бөлеміз. Үлкен шаршы  
ауданы 1-ге тең болғандықтан, кіші 

шаршы ауданы S
n n

a= = 





=1 1
2

2
2  -қа тең 

(5.3-сурет).

5.2-сурет

5.3-сурет

Мысалы, a=4 деп ал- 
сақ, онда 5.1-сурет 
бойынша S=16=42, 
яғни S=а2 болады.

5.1-сурет
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а=0, a
1
a

2
...an – шектеулі ондық бөлшек болсын. a a a mn1 2... =  

бүтін санын m a n= ⋅10  түрінде жазамыз. Қабырғасы 1-ге 
тең шаршының әрбір қабырғасын өзара тең m бөлікке бөліп, 
шаршыны m2 кішкене шаршыларға бөлеміз (5.3-сурет). 

Онда әрбір кішкене шаршы қабырғасы a
m

 -ге тең. Осыдан 

m a n= ⋅10  теңдігін қолданып, a
m

a
a n n

=
⋅

=
10

1

10
 аламыз. Соны-

мен, әрбір кішкене шаршы қабырғасы 
1

10n -не тең, ал оның  

ауданы алдында көрсеткеніміз бойынша 
1

10

2

n





 -қа тең. Сон- 

дықтан қабырғасы а-ға тең шаршы ауданы былай есеп- 

телінеді S m
m

a
n n

= 





= 





=2
2 2

21

10 10
, яғни S a= 2 .

 
Енді а – шексіз ондық бөлшек болсын (периодты немесе 

периодсыз). an арқылы а санының үтірден соң алғашқы n 
цифрымен аяқталатын шектеулі ондық бөлшекті белгілейік. 

Онда   

5.4-сурет

Мысалы, a=0,5243...

a
3
= 0,524;

a3 3

1

10
0 525+ = , ;

0,524<0,5243...<0,525;

(0,524)2< a2 < (0,524+0,001)2;
(0,524)2< S2 < (0,524+0,001)2;

(0,524)2= 0,274576;  (0,525)2 = 0,275625.

a a an n n< < +
1

10
 теңсіздігі орындалады. Осыдан a a an n n

2 2
2

1

10
< < +





a a an n n
2 2

2
1

10
< < +





. 5.4-суреттен a S an n n
2

2
1

10
< < +





 теңсіздігі орындала-

тынын көреміз. Егер n өте үлкен сан болса, онда  an
2   және 

an n
+





1

10

2

 сандарының айырмасы мейлінше аз сан болады. 

Сондықтан S a= 2  теңдігі орындалуы керек. ▄
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5.2. ҮШБұРЫШтЫң қаБЫРҒаЛаРЫ мЕН
 БұРЫШтаРЫ аРаСЫНДаҒЫ қатЫНаСтаР 

Нүктенің түзудегі проекциясы деп осы нүктеден түзуге 
түсірілген перпендикулярдың табанын айтады.

Кесіндінің түзудегі проекциясы деп осы кесіндінің ұш- 
тарының проекцияларымен шектелетін түзу бойындағы ке- 
сіндіні айтады (5.5-сурет).  

A

A'

B

B'

A

A' A'

A

B

B'

A

A' B=B'

5.5-сурет

Егер а, b және х кесінділері үшін a
x

x
b

=  теңдігі орындал-

са, онда х кесіндісін а және b кесінділерінің геометриялық 
ортасы деп атайды. Бұл теңдікті көп жағдайда мына түрде 
жазады: х2=ab. Енді үшбұрыштарға тән кейбір қасиеттерге 
тоқталайық. 

теорема 1. Тік бұрышты үшбұрыштың әрбір катеті ги- 
потенузасы мен осы катеттің гипотенузадағы проекция- 
ларының геометриялық ортасына тең. 

▲ Дәлелдеуі.  5.6-суретте cos ∠( ) =A
AC
AB

, ал ACD тік бұрыш- 
 

ты үшбұрышынан cos ∠( ) =A
AD
AC

. Осыдан 
AC
AB

AD
AC

=  не АС2= 

= AD · AB теңдігі шығады. Теорема дәлелденді.
a2=c·ac; b2=c·bc екені белгілі. ∠BCD = ∠ A болғандықтан, 

cos ,∠ =A
AC
AB

 cos ∠( ) =BCD
CD
BC

. Онда AC
AB

CD
BC

=  немесе AC·BC= 

=AB·СD. Яғни әрбір тік бұрышты 

үшбұрыштың катеттерінің көбейтіндісі 
гипотенузасы мен гипотенузаға түсі- 
рілген биіктіктің көбейтіндісіне тең: 
a·b=hc·c. ▄ 5.6-сурет

C

A BD

b
a

hc

acbc
c

 

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



126

теорема 2. Әрбір тік бұрышты үшбұрыштың гипотену- 
заға түсірілген биіктігі гипотенузаны өзі бөлген кесінділер- 
дің геометриялық ортасына тең болады:

hc
2=ac · bc.

▲ Дәлелдеуі. ACD және BCD (5.6-сурет) үшбұрыш- 

тарына tg∠ =A
CD
AD

, tg ∠( ) =BCD
BD
CD

 теңдіктері шығады. Осы-

лардан CD2=AD·BD теңдігін аламыз.

Теорема дәлелденді. ▄

Осы теоремадан мынадай екі салдар шығады. 

Салдар. 1) Шеңбердің әрбір хордасы диаметр мен осы 
хорданың бір ұшы арқылы өтетін диаметрге проекциясы- 
ның геометриялық ортасына тең болады. 

2) Шеңбердің әрбір нүктесінен диаметрге түсірілген 
перпендикуляр осы диаметрдің бөлінген бөліктерінің 
геометриялық ортасына тең болады (5.7-сурет).  

теорема 3. Әрбір үшбұрыштың  
екі қабырғасының квадраттарының  
айырмасы осы қабырғалардың үшбұ- 
рыштың үшінші қабырғасына түсі- 
рілген проекцияларының квадратта- 
рының айырмасына тең. 

▲ Дәлелдеуі. 5.8-суретте ABH және 

BCH үшбұрыштары тік бұрышты. Онда 

                             Пифагор теоремасы бойынша:

    AB2=AH2+BH2,
BC2=CH2+BH2.

Осы теңдіктерді бірінен-бірін азайт- 
сақ, AB2–BC2 =AH2–СH2 теңдігі шыға- 
ды. 

Теорема дәлелденді. ▄

A

B

O D
C

5.7-сурет

A

B

CH

5.8-сурет
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теорема 4. Кез келген үшбұрышта: 
1) Сүйір бұрышқа қарсы жатқан қабырғаның квадраты  

оның басқа екі қабырғасының квадраттарының қосынды- 
сынан осы екі қабырғаның біреуінің екіншісінің осы қа- 
бырғадағы проекциясына екі еселенген көбейтіндісін азайт- 
қанға тең: 

BC2=АВ2+АС2–2АС·АН. 

2) Доғал бұрышқа қарсы жатқан қабырғаның квадраты  
басқа екі қабырғаның квадраттарының қосындысына  
осы екі қабырғаның біреуінің екіншісінің осы қабырғадағы 
проекциясына екі еселенген көбейтіндісін қосқанға тең: 

    BC2=АВ2+АС2+2АС·АН.

▲ Дәлелдеуі. 1) Алдыңғы теорема 
 бойынша BC2=АВ2+СH2 – AH2. Ал  
CH=AC–AH болғандықтан (5.8-сурет),    
BC2=АВ2+АС2–2АС·АН.

2) Айталық, АВС үшбұрышының  
А бұрышы доғал болсын (5.9-сурет).  
Теорема 3 бойынша BC2=АВ2+СН2–АН2.  
Мұнда CH=AC+AH болғандықтан, BC2= 
=АВ2+АС2+2АС·АН. Теорема дәлелденді. ▄

Осы теоремадан мынадай маңызды салдар аламыз. 
Салдар. Егер үшбұрыштың бұрышына қарсы жатқан   

қабырғасының квадраты өзге екі қабырғасының квадрат- 
тарының қосындысынан кем, тең немесе артық болса, онда  
сәйкес берілген бұрыш та сүйір, тік немесе доғал болады. 

теорема 5 (Стюарт теоремасы). Егер АВС үшбұрышының  
ВС қабырғасында жататын D нүктесі берілсе, онда  
АВ2 · DС+АC2 · BD–АD2 · BC=BC · DC · BD теңдігі орындалады.

▲ Дәлелдеуі. 5.10-суретте көрсетілген А нүктесінен үшбұ- 
рыштың АН биіктігін жүргізейік. 
Анықтық үшін, Н нүктесі D және С  
нүктелерінің арасында жатcын деп  
есептейік. Алдыңғы теореманы ACD 
(∠АDС сүйір) және AВD (∠АDВ доғал) 
үшбұрыштарына қолданайық. 

 АC2=АD2+DС2–2DС·DН,
АB2=АD2+BD2+2BD·DН.

B

H A C

5.9-сурет

B

A

D H C

5.10-сурет
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Бұл теңдіктердің біріншісін BD-ға, ал екіншісін DС-ға  
көбейтіп, бір-біріне қосамыз: ВD·АС2+DС·АВ2=ВD·АD2+  
+ВD · DС2–2ВD · DC · DH+CD · АD2+DC · BD2+2 · ВD · DC · DH= 
=АD2(ВD+CD)+(ВD+DC) · ВD · DC=АD2 · BC+ВC · BD · DC. 

Теорема дәлелденді. ▄

1-мысал. Берілгені: АВС үшбұрышы, BC=a, AC=b, AB=c. 
табу керек: А төбесінен түсірілген AD медианасын (5.11-

сурет).

▲ Алдыңғы теоремада AD-ны медиана деп қарастырып,  

BC=a, AC=b, AB=c, DC BD
a

= =
2

 деп алсақ, онда c
a

b
a

AD a a
a a2 2 2

2 2 2 2
· · · · ·+ − =  

c
a

b
a

AD a a
a a2 2 2

2 2 2 2
· · · · ·+ − =  теңдігін а-ға бөліп, b c

AD
a2 2

2
2

2 2

+
= + 





теңдігін аламыз. Осыдан  AD
b c a2

2 2 2

2 4
=

+
−  теңдігі шығады. ▄

2-мысал. АВС үшбұрышында BC=a, AC=b, AB=c.  
А төбесінен түсірілген АН биіктігін табу керек (5.11-сурет). 

▲ АВС үшбұрышының В және С  
бұрыштарының бірі сүйір болуы ке- 
рек (екі доғал не екі тік бұрыш бо- 
луы мүмкін емес). Айталық, В сүйір  
бұрыш болсын, онда 4-теорема бойын- 
ша (АВ-ға қолданамыз):

b2=a2+c2–2a·BH.  

Осыдан BH
a c b

a
=

+ −2 2 2

2
.   АНВ  тік бұрышты  үшбұрышынан 

AH c BH c
a c b

a
2 2 2 2

2 2 2 2

24
= − = −

+ −( )
теңдігін аламыз. Осы квадрат-

тар айырмасын түрлендіре отырып, 

AH c
a c b

a
c

a c b
a

2
2 2 2 2 2 2

2 2
= −

+ −





+
+ −





=·
 

=
− − +( ) + + −( )

=
2 2

4

2 2 2 2 2 2

2

ac a c b ac a c b

a    

=
+ −( ) + −( ) + −( ) + +( )b c a a b c a c b a b c

a4 2 .

B

A

D H C

5.11-сурет
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a
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Мұнда p
a b c

=
+ +

2
 деп белгілесек (үшбұрыштың жарты 

периметрі), онда AH
p p a p b p c

a
2

2

4= − − −( )( )( )  формуласын ала-

мыз. ▄ 

3-мысал. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің ра-
диусын табыңдар. 

Берілгені: АВС үшбұрышы, BC=a, AC=b, AB=c. 
табу керек: Сырттай сызылған шеңбердің радиусы R.

▲ АН – үшбұрыштың биіктігі, ал 
АА' – сырттай сызылған шеңбердің 
диаметрі болсын (5.12-сурет). Бір доғаға 
керілгендіктен, ∠A' = ∠С және AA'B, 
ACH үшбұрыштары тік бұрышты. 

Онда AH
AC

C A
AB
AA

= = =sin sin '
'
.

Осыдан AA
AB AC

AH
'

·
=  не R=AO= =

AB AC
AH
·

2
  

теңдігін  аламыз. 2-мысалдан AH
p p a p b p c

a
=

−( ) −( ) −( )2
 еке- 

нін ескерсек және мәндерін орындарына қойсақ:

R
a b c

p p a p b p c
=

−( ) −( ) −( )
· ·   формуласын аламыз. ▄

B

A

O

H C

A'

5.12-сурет
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ЕСЕПтЕР

В

5.1. Қос-қостан қиылысатын түзулерден бірдей қашық- 
тықта орналасатын неше нүкте бар?

5.2. Үшбұрыштың бір биссектрисасы оның екінші бис- 
сектрисасының ортасы арқылы өтуі мүмкін бе?

5.3. Үшбұрыштың екі биссектрисасы: 1) перпендикуляр; 
2) параллель болуы мүмкін бе?

5.4. Үшбұрыштың қабырғалары: 1) 2, 3, 4; 2) 1, 2 , 3 ; 
3) m2+n2, m2–n2, 2mn, (m>n) сандарына тең болғандағы 
үшбұрыштың түрі қандай?

С

5.5. Үшбұрыш биіктіктерінің қиылысуынан шығатын үш 
пар вертикаль бұрыштар осы үшбұрыштың бұрыштарына 
тең болатынын дәлелдеңдер. 

5.6. АВС үшбұрышының АА
1
 және ВВ

1
 медианалары О 

нүктесінде тік бұрыш жасап қиылысатын болса, онда АВ=OC 
болатынын дәлелдеңдер.

5.7. АВС тік бұрышты үшбұрышының тік бұрышының 
төбесінен CD биіктігі жүргізілген және D  нүктесінен AC және 
BC катеттеріне DE және DF перпендикулярлары жүргізілген. 
Онда AE2+BF2+3CD2=AB2 болатынын дәлелдеңдер. 

5.8. АВС үшбұрышының С төбесі мен АС және ВС 
қабырғаларының орталары арқылы өтетін шеңбер үшбұ-
рыштың медианаларының қиылысу нүктесі арқылы өтеді. 
Үшбұрыштың қабырғалары а, b және с болса, онда 2c2=a2+b2 
болатынын дәлелдеңдер. 

5.9. АВС үшбұрышының АН биіктігінен D нүктесі алын- 
ған. AB>AC болса, онда AB2–AC2=DB2–DC2 теңдігі орындала-
тынын дәлелдеңдер.

5.10. АВС тең бүйірлі үшбұрышының АВ табанындағы 
кез келген D нүктесі үшін CD2=AC2–AD·BD теңдігі орындала-
тынын дәлелдеңдер. 

5.11. АВС үшбұрышының AD медианасы үшін 2AD= 
=AВ+AC теңдігі орындалса, онда (AB–AC)2=BC2 теңді- 
гін дәлелдеңдер.
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5.12. Шеңберге жүргізілген параллель екі жанамадан 
үшінші (жылжымалы) жанаманың қиып өтетін кесінділері- 
нің көбейтіндісі тұрақты болатынын дәлелдеңдер. 

5.13. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасына түсі- 
рілген h биіктігінің квадратына кері шама оның катет- 
терінің квадраттарына кері шамалардың қосындысына  
тең болатынын дәлелдеңдер. 

5.14. Үшбұрыштың медианалары квадраттарының қо- 
сындысының үшбұрыш қабырғалары квадраттарының қо- 
сындысына қатынасын анықтаңдар. 

5.15. АВСD төртбұрышының Е және F нүктелері – AC  
және BD диагональдарының орталары болса, онда AB2+ВC2+ 
+CD2+AD2=AC2+BD2+4EF2 теңдігі орындалатынын дәлелдең- 
дер.

5.16. АВС үшбұрышының медианалары О нүктесін- 
де қиылысады деп алып, жазықтықтағы кез келген G  
нүктесі үшін OA2+OB2+OC2=GA2+GB2+GC2+3OG2 теңдігі орын- 
далатынын дәлелдеңдер. 

5.17. АВСD параллелограмының диагональдарының қиы- 
лысу нүктесі K болса, онда жазықтықтағы кез келген  
О нүктесі үшін AО2+ОC2–ОВ2–ОD2  өрнегінің мәні О нүк- 
тесіне тәуелсіз, тұрақты болатынын дәлелдеңдер. 

5.18. АВС үшбұрышының А төбесінен түсірілген медиа- 
насы АВ және АС қабырғаларының геометриялық орта- 
сына тең болса, онда қабырғасы үшбұрыштың осы қабыр- 
ғаларының айырмасына тең шаршының диагоналы ВС 
қабырғасына тең болатынын дәлелдеңдер. 
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5.3. ЭЛЛиПС, ГиПЕРБОЛа ЖӘНЕ ПаРаБОЛа
тЕңДЕуЛЕРі
5.3.1. Эллипс теңдеуі.

1-есеп. Жазықтықтың берілген  
F

1
 және F

2 
нүктелерінен қашық- 

тықтарының қосындысы тұрақты, 2а  
санына тең болатын барлық нүкте- 
лері жиынының теңдеуін жазу керек.  
Бұл нүктелер жиынын эллипс деп 
атайды. F

1
, F

2 
нүктелерін эллипстің 

фокустары деп атайды.
▲  F

1
F

2
=2с болса, онда c<a бола-

ды. F
1
(–с; 0) және F

2
(c; 0) болатындай етіп, декарттық коор-

динаталар жүйесінде белгілейік (5.13-сурет). Эллипстің әрбір 
А(х; у) нүктесі үшін AF

1
+AF

2
=2a немесе  

 x c y x c y a+( ) + + −( ) + =2 2 2 2 2                    (1)

теңдігі     орындалады.   Сонымен     қатар      эллипстің     бойында     жат- 
пайтын   В(х; у)  нүктесінің координаталары (1) теңдеуді қа- 
нағаттандырмайды. Олай болса, (1) теңдеу эллипстің теңдеуі 
болады. Енді бұл теңдеуді

 x c y a x c y+( ) + = − −( ) +2 2 2 22   
түрінде жазып, оның екі жақ бөлігін де квадраттаймыз:

x c y a a x c y x c y+( ) + = − −( ) + + −( ) +2 2 2 2 2 2 24 4 .

Бұл теңдеудегі жақшаларды ашып, түбірі бар өрнекті 
теңдіктің сол жағына, ал өзге мүшелерін теңдіктің оң жағына 
шығарып, топтасақ, мынадай түрге келтіреміз:

a x c y a cx· −( ) + = −2 2 2 .

Соңғы теңдеуді тағы да квадраттап, топтау арқылы мына 
түрге келтіреміз:

(а2–с2)х2+а2у2=a2(a2–c2).
Осыдан a>c болғандықтан, а2–с2=b2 деп белгілеп, соңғы 

теңдеуді b2x2+a2y2=a2b2 немесе

                           
x
a

y
b

2

2

2

2
1+ =                       (2)

      у
         
       b     A(x;y)

         –c  c
  –a    F

1
   O       F

2
   a     x

                

       –b

5.13-сурет
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түрінде жазамыз. (2) теңдеуді эллипстің қарапайым тең- 
деуі деп атайды.  а  және  b сандарын эллипстің сәйкес үлкен  
және кіші жарты өстері деп атайды.

5.3.2. Гипербола теңдеуі.

2-есеп. Жазықтықтың берілген  
F

1
 және F

2 
нүктелерінің қашықтық- 

тарының айырмасының абсолют ша- 
масы тұрақты 2а санына тең болатын 
барлық нүктелер жиынының тең- 
деуін жазу керек. Бұл нүктелер жиы- 
нын гипербола деп  атайды. F

1
, F

2  

нүктелерін  гиперболаның фокуста-
ры деп атаймыз.

▲ 5.14-суретте көрсетілгендей етіп, декарт координата-
лар өстерін таңдап аламыз. Онда F

1
(–с; 0), F

2
(с; 0) болады 

және гиперболаның әрбір А(х;у) нүктесі үшін |AF
1 
– АF

2
| = 2a 

немесе    x c y x c y a+( ) + − −( ) + =2 2 2 2 2                         (3)
теңдігі орындалады және гипербола бойында жатпайтын  
В(х;у) нүктесінің координаталары (3) теңдеуді қанағаттан- 
дырмайды. Олай болса, (3) теңдеу – гиперболаның теңдеуі. 
Айталық, x>0 болсын. Онда (3) теңдеуді мына түрде жа- 
зуға болады:

x c y a x c y+( ) + = + −( ) +2 2 2 22 .

Бұл теңдеуді эллипс теңдеуі сияқты квадраттап, ықшам- 
дап, былай жазуға болады:

(с2–а2)х2–а2у2=а2(с2–а2).

Мұнда c>a болғандықтан, с2–а2=b2 деп белгілеп, гипербо- 
ланың теңдеуін аламыз:

            x
a

y
b

2

2

2

2
1− = .                            (4)

x<0 болғанда да гиперболаның теңдеуі (4) теңдеу түрінде 
жазылатындығын көрсетуге болады. (4) теңдеу гиперболаның 
қарапайым теңдеуі деп аталады. x=0 болуы мүмкін емес,  
өйткені абсциссасы нөлге тең нүктелер (4) теңдеуді қана- 

9–2993

5.14-сурет

             

            A(x;y)  

      –c         c
        F1 –a  a    F2    x  
      

O

                   

 y
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ғаттандырмайды. Мұнда а гиперболаның нақты жарты  
өсі деп, ал b жорамал жарты өсі деп аталады.

x
a

y
b

+ = 0  және x
a

y
b

− = 0 теңдеулерімен анықталатын түзулер 

гиперболаның асимптоталары болып табылады. Гипер- 
бола тармақтары x  мәні  өскен сайын асимптоталарға мейлін- 
ше  жақындай түседі, бірақ оларды қиып өтпейді. Асимптота- 
лар қисық графигін   салуды жеңілдетеді және жуықтап есеп- 
теу барысында жиі қолданылады. ▄

5.3.3. Парабола теңдеуі.

3-мысал. l түзуінен қашықтығы  
осы түзуде жатпайтын F нүктесіне  
дейінгі қашықтыққа тең болатын бар- 
лық нүктелер жиынының теңдеуін  
жазу  керек. Бұл нүктелер жиынын  
парабола деп атайды. l түзуі парабола- 
ның  директрисасы,  ал F  нүктесі   
параболаның   фокусы  деп  аталады. 

▲ Декарттық координаталар жүйесін 5.15-суретте көр- 
сетілгендей етіп таңдаймыз. F (с; 0) болса, онда пара- 
боланың кез келген А (х; у) нүктесі үшін AB=AF тең- 
дігі орындалады. Мұнда В нүктесі – А нүктесінен l тү- 
зуіне түсірілген перпендикулярдың табаны. Осыдан

         x c x c y+ = −( ) +2 2
                      (5)

теңдеуін аламыз. Әрине, параболаның бойында жатпайтын  
нүктелердің координаталары (5) теңдеуді қанағаттандыр- 
майды, яғни (5) теңдеу параболаның теңдеуі болады. Енді  
осы теңдеуді квадраттап, ықшамдайық: 
(х+с)2=(x–c)2+y2, не х2+2сх+с2=x2–2cx+c2+y2, не 4cx=y2  теңді- 
гін аламыз. Егер 2с=p (фокус пен директрисаның арақа- 
шықтығы) деп белгілесек, онда параболаның теңдеуін

             у2=2px                           (6)

түрінде  жазамыз. Бұл   параболаның  қарапайым теңдеуі   
деп аталады. Мұндағы р – парабола параметрі. ▄

 y  

   B(–c;y)        A(x;y)

    –c
       O F(c;0)             x

l

5.15-cурет
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 Эллипс, гипербола және парабола атаула- 
рын тұңғыш рет ежелгі грек ғалымы 
Аполлоний (б.з.б. ІІ ғ.) өзінің «Конустық 
қималар» атты еңбегінде енгізген. Шы- 
нында да, дөңгелек конусты жазықтықтар- 
мен қиғанда пайда болатын қисықтарды  
мына суреттен көруге болады. Егер конус- 
ты өсіне перпендикуляр бағытта қиса, онда  
шеңбер, ал өсіне көлбеу бағытта қиса – эл- 
липс, жасаушысына параллель бағытта  
қиса – парабола, ал өсіне параллель бағытта қиса – гипер- 
бола шығатынын көреміз  (5.16-cурет). Осы еңбектерді қолдана  
отырып, атақты француз математигі П. Ферма 1-ші дәре- 
желі теңдеулермен түзу сызық, ал 2-ші дәрежелі теңдеулер- 
мен (екі айнымалылы) конустық қималар анықталатынын 
көрсеткен. 

 
 Бөлім басында Алматы қаласындағы Эллипс пішінді “Халық 

арена” спорт кешені бейнеленген. Координаталар жүйесін осы 
суретте көрсетілгендей етіп алып, 0,1 см-ге дейінгі дәлдікпен 
өлшеу нәтижесі бойынша: 1) Эллипс теңдеуін жазыңдар; 2) 
Эллипстің жарты өстерін анықтаңдар; 3) Фокустары коор-
динаталарын табыңдар; 4) Суретте фокустары орнын 0,1 см 
дәлдікпен белгілеңдер. 

Т

5.16-cурет

ПТ
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ЕСЕПтЕР

а

5.19. а – эллипстің үлкен жарты өсі, b – кіші жарты өсі 
және с2=a2–b2 деп алып: 1) a=10, b=6; 2) a+b=9, c=3; 3) a=6, 
с=4 болғандағы эллипстің қарапайым теңдеуін жазыңдар. 

5.20. Төмендегі теңдеулермен берілген эллипстің фокус- 
тарының координаталары мен жарты өстерінің ұзындықта- 
рын анықтаңдар:

1) 4х2+9у2=36;   3) x2+9y2–9=0;
2) 4x2+144y2=576;   4) 9x2+25y2–1=0.

5.21. x y2 2

4 9
1+ =  эллипсінде   жататын   және   оның   фокус- 

тарынан бірдей қашықтықта орналасқан нүктенің коорди- 
наталарын анықтаңдар.

5.22. М
1
(3; 5), М

2
(–1; 2) және М

3
(0; 3) нүктелерінің   қайсы- 

сы x y2 2

25 9
1+ =  теңдеуімен берілген эллипстің: 1) бойында;  

2) ішінде; 3) сыртында орналасқан?

5.23. Төмендегі теңдеулермен берілген гиперболалардың 
жарты өстері мен фокустарының координаталарын табың- 
дар:

1) 9x2–4y2–36=0;   3) x2–y2–5=0;
2) 25x2–16y2–1=0;   4) 10x2–2y2–10=0.

5.24. 1) y2=6x;  3) y2=–2x; 5) 2x2–3y=0;
    2) x2=–4y;  4) x2=3y; 6) 3y2+16x=0

теңдеулерімен берілген параболаның фокустарының коорди-
наталары мен директрисаларының теңдеулерін жазыңдар.

B

5.25. 1) М
1 
(2; 5

3
) және М

2
(–3; 0) нүктелері; 2) М

1
(0; 3)  

және М
2
(4; 1) нүктелері арқылы өтетін эллипстің қарапайым 

теңдеуін жазыңдар.

5.26. Фокусы: 1) F(3; 0); 2) F(0; 5) нүктесінде орналасқан 
параболаның теңдеуін жазыңдар.
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5.27. Директрисасы: 1) х+15=0;  2) y+12=0 теңдеуімен 
берілген параболаның теңдеуін жазыңдар.

5.28. 1) Төбелерінің арақашықтығы 8 см, ал фокустары-
ның арақашықтығы 10 см болатын: 2) А (4; 0) және  
В ( 4 17;  4) нүктелері арқылы өтетін гиперболаның теңдеуін 
жазыңдар.

5.29. 
x y2 2

35 10
1+ =  эллипсімен фокустары ортақ және  

М( 4 2 3; ) нүктесі арқылы өтетін гиперболаның теңдеуін 

жазыңдар.

С

5.30. x y2 2

9 9
1− =  гиперболасымен фокустары ортақ   

М(4; 2 ) нүктесі арқылы өтетін гиперболаның теңдеуін жа- 
зыңдар.

5.31. Абсциссасы 8-ге тең М нүктесі у2=8x параболасы- 
ның бойында жатыр деп есептеп, FM фокальды радиусын  
табыңдар. Мұнда F – парабола фокусы. Мұнда фокальды  
радиус деп парабола нүктесінен фокусқа дейінгі қашық- 
тықты атайды.

5.32. x2=–12 y  теңдеуімен берілген параболаның бойы- 
нан фокальды радиусы 9-ға тең нүктенің координатала- 
рын табыңдар.

5.33. Жер бетімен сүйір бұрыш жасайтындай етіп, лақ- 
тырылған тас парабола бойымен ұшып, 24 м қашықтықта 
құлады. Тастың жер бетінен ең биік көтерілген нүктесі жер-
ден 6 м биіктікте деп алып, осы тастың ұшу траекториясын 
табыңдар.

5.34. Параметрі р-ға тең параболаға АВС тең қабырға- 
лы үшбұрышы іштей сызылған. Үшбұрыштың бір төбесі  
параболаның төбесімен беттеседі деп есептеп, үшбұрыш- 
тың қабырғасын табыңдар. 
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5.4. 0°-таН 180°-қа ДЕйіНГі аРаЛЫқтаҒЫ БұРЫШ- 
    таРДЫң тРиГОНОмЕтРияЛЫқ ФуНКцияЛаРЫ

5.4.1. 0°-тан 180°-қа дейінгі аралықтағы бұрыштардың  
     синусы, косинусы және тангенсі.

Осыған  дейін  біз  синустың, косинустың және тангенстің  
мәндерін тек сүйір бұрыштар үшін ғана анықтап келдік.  
Енді оларды 0°-тан 180°-қа дейінгі аралықтағы кез келген 
бұрыш үшін анықтайық.       

хОу жазықтығындағы бірлік шең- 
бердің    (радиусы 1-ге   тең)   (5.17-сурет)  
бойынан І ширекте жататын М (х, у)  
нүктесін алып, осы нүктеден Ох өсіне  
перпендикуляр түсіреміз. Перпен- 
дикулярдың табаны D (x; 0) болады. 
Ох өсінің оң бағытымен ОМ сәулесі 
α бұрышын жасайды. Онда OMD тік 
бұрышты үшбұрышынан

sin ; cos ;α α α= = =
MD
OM

OD
OM

MD
OD

tg  

теңдіктерін аламыз.

Мұнда MD=у, OD=x және OM=1 болғандықтан,

               sinα = y, cosα = x, tgα =
y
x

.               (1)

Осы сияқты 0°  α  180° теңсіздігін қанағаттандыратын кез  
келген α бұрышының синусын, косинусын және тангенсін  
анықтаймыз. Басқаша айтқанда, егер ОМ сәулесі Ох өсі- 
нің оң бағытымен α (0°  α  180°) бұрышын жасайтын болса,  
онда α бұрышының синусын, косинусын және тангенсін  
сәйкес (1) формула бойынша анықтаймыз. Мұнда α бұры- 
шының тангенсін анықтағанда α ≠ 90° болатынын ескеру  
керек. Егер α ≠ 90° болса, онда х=0, y=1. Сондықтан sin90°=1,  
cos90°=0, ал tg90° анықталмайды, өйткені санды нөлге бөлу- 
ге болмайды.

Егер α = 0° болса, онда х=1, y=0. Сондықтан sin0°=0, 
cos 90° = 0, tg90°= 0.

Егер α = 180° болса, онда х=–1, y=0. Олай болса, sin180°=0,  
cos180°=–1, tg180°=0. Шеңбердің бойындағы кез келген  
М(х; у) нүктесі үшін х2+у2=1 болатындықтан, cos2α + sin2α=1 

   y                                

  M(x;y) 

         

O   D (x;0)       x



5.17-сурет
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теңдігі орындалады. Олай болса, 0°-тан 180°-қа дейінгі ара- 
лықтағы кез келген α бұрышы үшін тригонометрияның 
негізгі теңдігі, сондай-ақ басқа да тригонометриялық форму-
лалар орындалады:

tgα
α
α

α= ≠ °( )sin

cos
, 90 ; ctgα

α
α

α α= ≠ ° ≠ °( )cos

sin
, ,0 180 .

0  y  1 болғандықтан, 0  sin α   1 теңсіздігі, сол сияқты  
–1  x  1 болғандықтан, –1  cos α   1 теңсіздігі орындалады.  

Осыдан 0°  α  180° болғанда sin cosα α= −1 2 , cos sinα α= −1 2   
формулалары орындалатынын көреміз.

5.5.2. Келтіру формулалары. 

Біз осыған дейін 0°  α  90° болғанда sin(90° – α) = cosα    
cos(90° – α) = sinα,

 tg(90° – α) = ctgα,  ctg(90° – α) = tgα.          (2)
формулаларының орындалатынын дәлелдедік. Осы сияқты 
бұл формулалардың кез келген 0°  α  180°, бұрышы үшін 
орындалатынын дәлелдеуге болады. Яғни

sin(180° – α) = sinα,  cos(180° – α) = –cosα,
tg(180° – α) = tgα, (α  ≠  90°)    ctg(180° – α) = –ctgα,             (3)

                     α α≠ ° ≠ °( )0 180,                         
формулаларының орындалатынын дәлелдейік.

Шынында да, OMD және OM'D' тік бұрышты үшбұрыш- 
тарының сүйір бұрышы мен гипотенузалары тең (5.18-сурет). 
Олай болса, OMD және OM'D' үшбұрыштарының теңді- 
гінен OD=OD', OM=OM'. Ал М' ІІ ширекте жатқандықтан,  
М' (–х, у) және D'(–x, 0) болады. Онда анықтама бойынша  
sin(180°–α)=y және sinα=y теңдіктерінен sin(180°–α)=sinα  
теңдігін, ал cos (180° – α) = –x және cos α  =  x теңдіктерінен 
cos(180 – )° = cos−  теңдігін     аламыз. Енді α   ≠   90° болғанда 
tg(180 (180 cos(180 tg° − = ° − ° − = − = −α α α α α α) sin ) : ) sin : ( cos )

= –tg α, ал  α   ≠   0°, α   ≠   180° болғанда   
ctg(180° – α) =cos (180° – α) : sin(180°–α)=  

sin(180 ) = cos : sin = ctg° α α α α− − −  теңдігін аламыз. 
Дәлелдеу керегі де осы.
(2) және (3) формулаларды кел- 

тіру формулалары деп атаймыз. 
Оларды біріктіріп, төмендегі кесте 
түрінде есте сақтау оңай болады: 5.18-сурет



  D'    O      D    1     x

       y

      M'  M(x;y) 

 180–   

   B      A

–1
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90° – α 90° + α 180° – α

sin cos α cos α sin α
cos sin α –sin α –cos α

tg ctg α –ctg α –tg α

ctg tg α –tg α –ctg α

Мұнда cos(90°+α)=cos(180°–(90°–α))=–cos(90°–α)=–sinα. 
 Басқа формулалар да (90° – α) айырмасы үшін осы сияқ- 
ты дәлелденеді.

 

 Ғалымдар тригонометрия элементтерін ежелгі замандарда-ақ 
 қолдана  білген. Біздің  эрамызға  дейінгі  ІІ  ғасырда  грек  ғалым- 
дары дөңгелек хордаларының радиусқа байланысты кесте- 

лерін     құрастырған    ( a R= 2
2

·sin
α

,    мұнда  а– хорда   ұзындығы, 

R – шеңбер радиусы, ал α – хордаға керілген центрлік  бұ- 
рыш). Бұл, шын мәнінде, синустың кестесі еді. Ал үнді ға-
лымдары есептеу жұмыстарын жеңілдету үшін косинустар-
ды қолдануды ұсынған және оларда аса үлкен дәлдікпен 
құрастырылған синус және косинус кестелері болды. Бұл 
салада Орта Азия ғалымдары да үлкен үлес қосқан. Мәселен,  
әл-Хорезмидің (ХІІІ ғ.) астрономиялық трактаттарында си- 
нус пен тангенс кестелері кездеседі. Ал 1260 жылы Насир 
ад-Дин ат-Туси тригонометрияның астрономияға тәуелсіз,  
жүйелі кестесін ұсынған және мұнда «доғаның синусы»,  
«бұрыштың тангенсі» ұғымдары кездеседі.  Еуропалық  ғалым- 
дар арасынан алғаш рет тригонометрияны жүйелі түрде  
мазмұндаған неміс математигі  Региомонтан (1436–1476)  
болды.

   Тригонометриялық функциялардың қазіргі атаулары 
XVI–XVIII ғасырларда пайда болды. Латын тілінен аудар- 
ғанда «синус» термині «дөңестік» дегенді    білдіреді. Косинус, 
котангенс атаулары латынның complementom – толықта- 
уыш деген сөзінің қысқартылуынан «ко» қосымшасы алын- 
ған. sinx және cosx белгілеулерін алғаш рет И. Бернулли 
мен Л. Эйлер 1739 жылы ұсынып, өздері қолдана бастаған. 

 1. 0°-тан 180°-қа   дейінгі  аралықтағы  бұрыштардың  тригоно- 
метриялық функциялары қалай анықталады?

        Тригонометриялық бірлік дөңгелек деген не?
 2. Келтіру формулаларын жазып көрсетіңдер.

?

Т
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 5.19-суретте Оңтүстік Қазақстан облысы картасы берілген. 
Көрсетілген масштаб бойынша: 1) Түркістан, Жетісай, 
Сарыағаш және Ленгер қалалары координаталарын жуықтап 
анықтаңдар және олардың сынып бойынша алынған орта 
мәнін табыңдар; 2) Жетісай мен Сарыағашты қосатын түзу 
теңдеуін жазыңдар; 3) Төбесі Шымкент қаласында болатын 
және Түркістан (Ленгер) қаласы арықылы өтетін парабола 
теңдеуін жазыңдар; 4) Шымкент, Түркістан және Жетысай 
қалалары арқылы өтетін шеңбер центрі Шымкент қаласынан 
қандай қашықтықта орналасады? 

ПТ
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ЕСЕПтЕР

а

5.35. Төмендегі бұрыштардың синусын, косинусын және  
тангенсін табыңдар: 1) 120°; 2) 135°; 3) 150°.

5.36. 1) sin150°; 2) cos135°; 3) tg120°-тың мәндерін та- 
быңдар.

5.37. 1) sin α=0,2; 2) cos α=–0,7; 3) tg α=–0,4 деп алып,  
сәйкес α бұрышын салыңдар.

В

5.38. М
1
(0;1),   М

2 0 5
3

2
, ;







,   М

3
2

2

2

2
;







,   М

4 −






3

2
0 5; , , 

А(1;0), В(–1;0) нүктелері  бірлік шеңбердің бойында жата- 
тынын көрсетіңдер. АОМ

1
, АОМ

2
, АОМ

3
, АОМ

4
, АОВ  бұрыш- 

тарының синусын, косинусын және тангенсін табыңдар.

5.39. 1) cosα =
1

3
;      2)    cos α=–0,5;   3) cosα =

2

2
 4) cosα = −

3

2
;      

болса, сәйкес α бұрышы үшін sinα мен tg α-ның мәндерін 
табыңдар.

5.40. 1) sinα=0,6; 0°<α<90°; 2) sinα =
1

3
; 90°<α<180°;  

3) sinα =
2

2
; 90°<α<180° болса, сәйкес α бұрышы үшін  

cos α мен tg α-ның мәндерін табыңдар.

5.41. 1) cos α=0,5; 2) cosα = −
2

3
;  3) cos α=–1 болса, sinα-ның   

мәндерін табыңдар.

5.42. 1) sinα =
3

2
; 2) sin α=0,25; 3) sin α=0 деп алып,  

cos α-ның мәндерін табыңдар.

5.43. 1) tgα = −
5

12
 деп алып, sin α, cos α-ның мәндерін та- 

быңдар.

5.44. А нүктесінің координаталарын: 1) (2; 2); 2) (0; 3);  

3) −( )3 1; ; 4) −( )2 2 2 2;  деп алып, ОА сәулесінің Ох өсінің  

оң бағытымен жасайтын бұрышын анықтаңдар.

5.45. 1) sin ∠ =A
2

3
; 2) cos∠ =A

3

4
; 3) cos∠ = −A

2

5
 деп алып, 

А бұрышын салып көрсетіңдер.
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5.46. Бірлік шеңберді қиятын ОА сәулесі Ох өсінің оң ба- 
ғытымен α-ға тең бұрыш жасайды. Осындағы: 1) ОА=3, 
α=45°; 2) OA=1,5, α=90°; 3) OA=5, α=150°; 4) OA=1,  
α=180°; 5) OA=2, α=30° болса, бірлік шеңбердің бойындағы А 
нүктесінің координаталарын анықтаңдар.

5.5. қиЫН ДЕңГЕйЛі қОСЫмШа ЕСЕПтЕР

5.47. Үшбұрышты оның бір төбесі арқылы өтетін екі 
түзумен тең шамалы үш бөлікке бөліңдер.

5.48. Алдыңғы есептегі үшбұрыштың орнына параллело-
грамды алып, есепті шығарыңдар.

5.49. Диагональдары берілген барлық параллелограмдар- 
дың ішінен ромбының ауданы ең үлкені болатынын дәлел- 
деңдер.

5.50. АВС үшбұрышының АА
1
 және ВВ

1
 медианалары О 

нүктесінде қиылысады. Р және Q нүктелері – сәйкесінше АО 
және ВО кесінділерінің орталары. А

1
В

1
РQ – параллелограмм 

болатынын дәлелдеңдер.
5.51. с-ның қандай мәндерінде 2х+у+с=0 түзуі мен x2+y2=4 

шеңбері: 1) қиылысады; 2) қиылыспайды; 3) жанасады? 

5.52. Тең бүйірлі үшбұрыштың бір бұрышы 120°, ал табаны  
10 см. Бүйір қабырғасына жүргізілген биіктігін табыңдар.

5.53. ABCD шаршысында Р нүктесі СD қабырғасында 
жатыр, ал AK – BAP (K ∈ BC) бұрышының биссектрисасы. 
AP=BK+DP теңдігін дәлелдеңдер.

5.54. АЕ және BF – табаны АС болатын тең бүйірлі АВС 

үшбұрышының биіктіктері. Егер АЕ : BF = 
1

2
 болса, онда таба- 

нындағы бұрыштың косинусын табыңдар.
5.55. Тік бұрышты трапецияның диагональдары өзара 

перпендикуляр. Егер трапецияның биіктігі 2 см, ал үлкен 
табаны 3 см болса, онда оның кіші табанын табыңдар.

5.56. Радиустары 1-ге, 2-ге және 3-ке тең шеңберлер бір- 
бірімен сырттай жанасқан және олардың әрқайсысы 4-шең-
бермен іштей жанасады. 4-шеңбердің радиусын табыңдар.

5.57. Берілген үшбұрыш берілген бұрышпен көрінетіндей 
барлық нүктелер жиынын табыңдар.

5.58. Үшбұрыштың екі қабырғасы 6 см және 8 см. Осы 
қабырғаларға жүргізілген медианалары өзара перпендику-
ляр. Үшбұрыштың ауданын табыңдар.
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5.59. АВС үшбұрышының биіктіктері О нүктесінде 
қиылысады. Егер ОС=AB болса, онда ∠С-ны табыңдар.

5.60. АВС үшбұрышында МВ=AC, MB – медианасы. ВА 
және АС қабырғаларының созындысынан AD=AB, CE=CM 
болатындай D және Е нүктелері алынған. DМВЕ екенін 
дәлелдеңдер. 

5.61. Үшбұрыштың табаны 26 см, ал бүйір қабырға- 
ларының медианалары 30 см және 39 см. Үшбұрыштың  
ауданын табыңдар.

5.62. Үшбұрыштың медианалары 3 см, 4 см, 5 см. 
Үшбұрыштың ауданын табыңдар.

5.63. Дөңес ABCD төртбұрышының А және С бұрышта-
рының биссектрисалары В және D бұрыштарының биссек-
трисаларымен төрт нүктеде қиылысады. Осы төрт нүкте бір 
шеңбер бойында жататынын дәлелдеңдер.

5.64. Үшбұрыштың екі қабырғасы 14 см және 35 см, 
ал олардың арасындағы биссектрисасы 12 см. Үшбұрыштың 
ауданын табыңдар.

5.65. Жазықтықта берілген екі нүктеге дейінгі ара-
қашықтықтарының қатынасы m:n болатындай барлық 
нүктелер жиынын анықтаңдар.

5.66. Үшбұрыштың бір төбесінен жүргізілген биіктік 
пен медиана осы бұрышты өзара тең үш бөлікке бөледі. 
Үшбұрыштың бұрыштарын табыңдар.

5.67.  АВС үшбұрышының ішінен SABP=SACP=SBCP бола- 
тындай етіп, Р нүктесі алынған. Р – үшбұрыш медиана- 
ларының қиылысу нүктесі болатынын дәлелдеңдер. 

5.68. Параллелограмм диагональдарының қиылысу нүк- 
тесінде қиылысатын және параллелограмм қабырғаларына 
параллель екі түзу оны 4 бөлікке бөледі. Диагональдың екі 
жақ бөлігінде орналасқан бөліктер тең шамалы болатынын 
көрсетіңдер.

5.69. АВС үшбұрышының А төбесінен ВС қабырғасын  

D нүктесінде қиып өтетін түзу жүргізілген. CD
BC

= < ( )
1

2
.  

ВС қабырғасының В және D нүктелері арасынан CD=DE 
теңдігі орындалатындай етіп, Е нүктесі алынған және  
осы нүкте арқылы АС-ға параллель, ал АВ-ны F нүктесін- 
де қиып өтетін түзу жүргізілген. ACEF трапециясы мен ACD 
үшбұрышының аудандарының қатынасын табыңдар.
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5.70. Табаны АС болатын АВС тең бүйірлі үшбұрышының 
биіктігі – AD. Егер SABD=4 см2, SACD=2 см2 болса, үшбұрыш 
қабырғаларын табыңдар.

5.71. Параллелограмм бұрыштарының биссектрисалары   
қиылысқаннан шығатын төртбұрыш тік төртбұрыш бола- 
тынын және оның диагоналы параллелограмм қабырға- 
ларының айырмасына тең болатынын дәлелдеңдер.

5.72. Дөңес ABCD төртбұрышында ∠ BAC = 20°,  ∠ BCA = 35°,  
∠ BDC = 40°, ∠ BDA = 70°. Төртбұрыш диагональдары арасын- 
дағы бұрышты табыңдар. Бұл бұрыш бір мәнді түрде анықтала 
ма?

5.73.  АВС   тік бұрышты  үшбұрышының    бір    сүйір    бұ- 
рышы 30°-қа тең. D нүктесі – АВ гипотенузасының  орта- 
сы, ал О – оған іштей сызылған шеңбер центрі. CDO бұ- 
рышын табыңдар.

5.74. Қабырғасы а-ға тең тең қабырғалы АВС үшбұры- 
шының ішкі нүктесінен оның АВ, ВС, СА қабырғаларына 
түсірілген перпендикулярлардың ұзындығы сәйкесінше m-ге, 
n-ге, k-ға тең. АВС үшбұрышы ауданының төбелері перпен-
дикулярлар табандарында болатын үшбұрыштың ауданына 
қатынасын табыңдар.

5.75. Тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы және тө- 
бесіндегі бұрыштардың биссектрисалары жүргізілген. Егер 

үшбұрыш табанындағы бұрыштың синусы 975

32
-ге тең болса,  

онда биссектрисалар арасындағы бұрыштың косинусын та- 
быңдар.

5.76. Тең бүйірлі үшбұрыштың табаны 12 см, ал іштей 
сызылған шеңбер радиусы 3 см. Үшбұрыштың ауданын 
табыңдар.

5.77. Параллелограмм төбелері оның ішінде орналасқан 
нүктемен қосылып, параллелограмды 4 үшбұрышқа бөл- 
ген. Қарама-қарсы орналасқан үшбұрыштар аудандарының 
қосындылары тең болатынын көрсетіңдер.

5.78. АВС үшбұрышының сыртына АВ және ВС қа- 
бырғаларына ABFH және BCDK шаршылары салынған. 
 АВС үшбұрышының ВЕ медианасының созындысы BFK 
үшбұрышының биіктігі болатынын дәлелдеңдер.

5.79.   АВС   үшбұрышында∠ B =  90°.  AD  және  АЕ  кесін- 
ділері А бұрышын тең үш бөлікке бөлетіндей етіп, ВС ка- 
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тетінен D және Е нүктелері алынған. Егер AD=a, AE=b  
болса, онда SADB : SAEB -ны табыңдар. 

5.80. АВС тең қабырғалы үшбұрышының ішінен алын- 
ған Õ нүктесінен оның қабырғаларына дейінгі қашықтық- 
тардың қосындысы Õ нүктесіне тәуелсіз болатынын көрсе- 
тіңдер.

5.81. Үшбұрыштың екі биіктігі өздері түсірілген қабыр- 
ғалардан кем емес. Үшбұрыштың бұрыштарын табыңдар.

5.82. Тең бүйірлі трапецияның ауданы S-ке, ал диаго- 
нальдарының арасындағы бүйір қабырғасына қарсы жат- 
қан бұрышы α-ға тең. Трапецияның биіктігін табыңдар.

5.83. Тең қабырғалы АВС үшбұрышының ішкі Õ нүкте- 
сінің AD, BE және СF биіктіктеріндегі проекциялары  
сәйкесінше K, P және Q. AK+BP+CQ қосындысының мәні Õ 
нүктесіне тәуелсіз болатынын көрсетіңдер.

5.84. Әрбір үшбұрыштың медианаларының қосындысы  
үшбұрыш периметрінен кем, ал жарты периметрден артық  
болатынын көрсетіңдер.

5.85. Ауданы S-ке тең ABCD тік төртбұрышының іші- 
нен Õ нүктесі алынған. S AX CX BX DX · ·+  теңсіздігін дәлел- 
деңдер.
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ЕСЕПтЕРДің ЖауаПтаРЫ

қайталау:  0.1. 60°, 120°. 0.2. 30°. 0. 3. 180°. 0. 4. 90°. 0. 5. 90°.  

0. 6. 24 см. 0. 7. 12 см. 0. 10. 100°, 80°. 0. 14. 180
2

° −
+ 

. 0. 15. Бол- 

майды. 0. 16. 8 см, 24 см. 0. 18. 10 см, 20 см, 20 см. 0. 20. ∆ ВРО  

және ∆ СQО тең бүйірлі. Онда PQ=PO+OQ=PB+QC. 0. 21. Парал- 
лельдік белгіні қолданыңдар. 

і. төртбұрыштар

1. 1.1. 90°. 1.2. 60°, 60°, 120°, 150°, 150°. 1.3. 1) 1440°; 2)  1800°. 
1.4. 1) 8; 2) 11; 3) 24; 4) 10. 1.5. 1) 10; 2) 12; 3) 36; 4) 40. 1.6. 1) Мүмкін, 
n=53; 2) мүмкін, n=22; 3) мүмкін емес. 1.7. Мүмкін емес. 1.8. n – 3 
диагональ өтеді; 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 7. 1.9. Мүмкін емес. 1.10. 1) Мүмкін 
емес; 2) мүмкін емес. 1.12. 1) 540°-қа өседі. 1.13. 1) 4; 2) 3.  
1.14. 1) Мүмкін; 2) мүмкін емес. 1.15. MN және PK-ның орта пер- 

пендикулярларын  жүргізіңдер. 1.16.3. 1.17. 
n n −( )3

2
. 1.18.  AB=AD, 

BC=CD. 1.19. n–1. 1.20. n=5. 1.21. Дұрыс емес, мысалы, параллел- 
ограмм. 1.22. 180°. 1.24. 26°, 154°, 26°, 154°. §2. 1.26. 1) 80°, 100°; 2) 105°,  
75°; 3) 70°, 110°; 4) 60°, 120°; 5) 60°, 120°. 1.27. 1) 45°, 135°;  
2) 60°, 120°; 3) 100°, 80°. 1.28. 1) 110°, 70°; 2) 130°, 50°; 3) 150°, 30°.  
1.29. 10 см, 12 см. 1.2. 1.31. 10 м. 1.32. 3 см. 1.34. 32 см. 1.37. 9 см, 6 см.  
1.38. 0,6 м, 0,8 м. 1.39. 1,1 см, 0,8 см, 1,1 см. 1.40. 1) Мүмкін емес;  
2) мүмкін  емес; 3) мүмкін. 1.46. Қабырғасы және екі жарты диаго- 
нальдары бойынша үшбұрыш салу керек. 1.48. 10 см, 15 см. 1.3.  
1.59. Жоқ. 1.60. Жоқ. 1.63. 60 см. 1.64. 10 см, 18 см. 1.66. 2) 18 см.  
1.67. 60° және 30°. 1.68. 20 см, 12 см. 1.69. 12 см.  
1.70. 10 см, 25 см. 1.73. 80°, 100°. 1.74. 30°, 150°. 1.75. 4 м. 1.77. 2 м.  

1.78. 10 см. 1.85. 45°. 1.86. d
a

a a d
p

1 1

4

4 2
= = = =, . Осыдан ромб  

бұрыштары 60° және 120° болатыны шығады. 
1.88. Қабырғасы мен диагональдарының жартысы бойынша үшбұ- 
рыш салыңдар. 1.98. Егер AD түзуі ВС-ны Е нүктесінде қиып  
өтсе және AD > DE болса, онда диагональдарының D қиылысу  
нүктесі болатындай, бір қабырғасы ВС түзуінде жататындай және  
диагоналының жартысы DE болатындай параллелограмм салса,  
жеткілікті. (Егер AD < DE болса, онда AD-ның орнына BD-ны  не  
CD-ны алу керек). 1.102. Егер P, Q, R, S шаршы қабырғаларын- 
дағы берілген нүктелер  болса, онда QТРR, QT=PR болатындай    
Т  нүктесін  салу керек. Онда ST түзуі шаршы қабырғасы  арқылы  
өтетін түзу болады. 1.5. 1.103. 1) Параллелограмм; 2) Ромб;  
3) Тік төртбұрыш; 4) шаршы. 1.105. Кесіндіні тең: 1) 3 бөлікке;  
2) 5 бөлікке бөлу керек. 1.106. a+b.
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 1.107. p
2

. 1.108. 11 дм. 1.109. 8 см, 7 см, 1см. 1.113. р. 1.114. d
1
+d

2
.  

1.119. Үшбұрыштың орта сызықтары. 1.121. АВС үшбұрышында  

СН – биіктік, CD – биссектриса болса, онда ∠ = ∠ − ∠( )DCH A B
1

2
 және 

AD:BD=AC:BC теңдіктері орындалатынын қолданыңдар. 1.122. ВОС 
бұрышы және оның ішкі А нүктесі берілсін. ОА сәулесін жүргізіп, 
оның бойынан ОА:AD=2:1 болатындай D нүктесін аламыз. DE  OB 

жүргіземіз,E ∈ OC. ОндаEA  OB = K және ЕА:АK=1:2. Есептің 2 ше- 
шімі  бар. 1.1.6. 1.123. Мүмкін  емес. 1.124. 1) Мүмкін  емес; 2) мүмкін. 
1.126. 110°, 70°. 1.127. 112°, 109°. 1.128. 40°, 140°, 80°, 100°. 1.129. 20  см. 
1.130. 3 м, 4 м. 1.131. 10 см, 34 см. 1.132. 5 см. 1.134. 132 см. 1.136. 30 см. 
1.137. 15 км. 1.138. 4 м, 6 м. 1.139. 5 см, 9 см. 1.140. 8 см, 12 см. 1.141. 2 см, 
5 см. 1.142. 3 см. 1.145. 14,2 см. 1.146. 60°, 120°. 1.150. d

1
, d

2
, a+b  бойынша 

үшбұрыш салыңдар. 1.159*. 2) Алдымен y
a b
d

=
⋅

 кесіндісін салып, 

сонан соң x
y c
e

=
·  кесіндісін салу керек. 1.1.7. 1.161. 1) Тең қабырға- 

лы үшбұрыш; 2) Тікбұрышты үшбұрыш; 3) Тең бүйірлі үшбұрыш; 

4) Тең  бүйірлі  үшбұрыш. 1.162. 1 см, 2 см. 1.164. S c−
2

. 1.165. 4 см.  

1.166. 1) Тең бүйірлі; 2) Тең  қабырғалы. 1.167. 6 см.  1.168. Медианалар  
жүргізу  керек. 1.169. 1) Мүмкін емес;  2) мүмкін емес. 1.171. 1) Мүмкін; 
2) мүмкін; 3) мүмкін емес. 1.174. 9 см. 1.175. 52°, 38°. 1.177. 4 шеңбер 

бар. 1.180. ∠OAB = ∠OBA = x, ∠ACO = ∠CAO= y, ∠OBE = u,  

∠EBH = v, ∠CBH = z, деп алсақ, онда x=z теңдігін көрсетсе,  жеткі- 

лікті. Шынында да, ∠A + ∠B + ∠C = 180° ⇒ х+у+у+∠OCB +∠OBC +  
+x = 180° ⇒ 2х + 2у + 2(u + v + z) = 180° ⇒ 2х+2у+2(u+v+z)=180°⇒ х+ 
+у+z+u+v=90°. Екіншіден, ∠C+∠HBC=90° ⇒ y+u+v+z+z=90°.  
Сонымен, x+y+u+v+z=y+u+v+2z ⇒x=z. 1.181. 1.180-есепті қараңдар.  
1.183. 1.180-есепті қараңдар. Егер BN – медиана, ВЕ – биссектриса,  
BH – биіктік болса, онда үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер  
центрі N нүктесінен оның қабырғасына жүргізілген (орта) перпен- 

дикуляр бойында жатады. Ал ∠OBE=∠EBH  бұрышын салып,  
ОА-ның NO-мен қиылысу   О  нүктесін   анықтаймыз. 1.184. 1.182-есепті    

қараңдар. 1.185. ∆AOB-ны тік төртбұрышқа дейін толықтырыңдар.  
1.8. 1.187. 1) Болмайды; 2) болады; 3) болады. 1.188. 1) Болады;  
2) болмайды. 1.190. 1) Болады; 2) болмайды; 3) болады. 1.191. 30 см.  
1.192. R, α бойынша үшбұрыш салу керек. 1.196. R. 1.198. 56 
см. 1.201. Тік төртбұрыш. 1.203.  Оған іштей шеңбер сызуға бо-
лады, себебі, тең хордалар центрден бірдей қашықтықта жатады. 
1.204. Мүмкін емес. 1.205. Алдымен екі қиылысатын хордалардың 
арасындағы бұрыш олармен керілетін (вертикаль бұрыштарға) екі 
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доғаның жарым қосындысымен өлшенетінін көрсетіңдер. Егер О – 
диагональдарының қиылысу нүктесі, P, Q – бүйір қабырғаларының 
жанасу нүктелері болса, онда ∠POQ =180° болатынын көрсетсе, 
жеткілікті. 1.206. 1. 205-есепке ұқсас.

іі. Пифагор теоремасы

2.1. 1) 
11

6
; 2) 

4

5
; 3) 

3

2
. 2.3. 1) 5; 2) 2; 3) 61 : 4) 1,3. 

2.5. 1) 4; 2) 12; 3) 1,2. 2.6. 5 м немесе 7м. 2.7. Мүмкін емес.  
2.8. 1) 5 см; 2) 17 см; 3) 6,5 м. 2.9. 109 см. 2.10. 1) Иә; 2) жоқ; 3) иә; 
4) иә; 5) жоқ; 6) жоқ; 7) иә. 2.11. 1) Мүмкін, 10, 24, 26; 2) мүмкін 
емес. 2.12. 1) Мүмкін емес; 2) мүмкін, 3, 4, 5. 2.13. 3, 4, 5. 

2.14. 10 см, 6 см. 2.15. 13 см. 2.16. 4 м. 2.17.  
3

2
a . 2.19. 16 см. 

2.21. 2 29  м≈10,77 м. 2.22. 1) c=15 cм,h =
36

5
 см, ac =

48

5
 см, bc =

27

5

см; 2) b=5 см, h =
60

13
см, ac =

144

13
см, bc =

25

13
см. 2.23. 2 21см,  

6 см. 2.25. β = 90° – α;  b = c · cosα; a c= −· cos1 2
. 2.27. a b2 2+ .  

2.29.3 2кг. 2.30. 3 см. 2.31. а=13 см, b=12 см, d
1
=5 см, d

2
= 601  см. 2.32. 1)

60

13
 м;   

2) 
48

5
 м. 2.33. 1) 

168

25
 см; 2) 

120

17
дм. 2.36. 

85

13
см, 

204

13
 см. 

2.37. а – орта хордасы болса, онда r a=
3

3
. 2.38.  178 см. 2.40.  

c
2
; 

3

2
c .  

2.2. 2.41. 1) AC=15; cosA=
15

17
, cosB=

8

17
, sinA=

8

17
, sinB=15

17
, tgA= 8

15
.  

tgB=15

8
. 2.42. Тік бұрышты үшбұрыш салыңдар. 2.43. c

b
=

sin 
,  

a = b · ctgβ, cos sin = =
b
c

. 2.44. c
b

=
cos

, a = b · tgα, sin cos = =
b
c

.  

2.45. a=c·sinα, b=c·cosα, sinβ=cosα. 2.46. 
2

2
a. 2.47. tg = =

7

4
=1,75 ⇒  

⇒ β=60°15′. 2.48. 4) a) c =
°

3

30 27sin '
,  b =

°
3

30 27tg '
, β=59°33'. 2.49. 

3

2
c. 

2.50. 1) Оң; 2) теріс; 3) теріс; 4) оң. 2.51. 4) sin =
1

4
, tg =

1

15
.

  
2.52. c = ≈565 85 23 79, , , α ≈ 31°25', β ≈ 117°10'.  2.53. tg

 

2

31

65
0 4769

2
25 30= ≈ ⇒ ≈ ° ⇒, ' 

tg
 

2

31

65
0 4769

2
25 30= ≈ ⇒ ≈ ° ⇒, ' α ≈ 51°. 2.54. α ≈ 29°51', β ≈ 150°09'. 2.55. α ≈ 63°42',  

β ≈ 116°18' 2.56. 1) cos2α; 2) sin2α; 3) sin2α; 4) 2; 5) sin3α; 6) 
2

2
;  

7) sin5°; 8) cos218°; 9) 1; 10) 1; 11) sin2α; 12) 1; 13) sin2α; 
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14) cos2α; 15) 1. 2.57. 2) sin =
8

17
; tg =

8

15
. 2.58. 3) cos =

3

2
;  

tg =
1

3
; ctg = 3 . 2.60. R a=

3

3
, r a=

3

6
. 2.61. 60°. 2.62. 60°,120°.  

2.63. 1) α > β; 2) α < β;  3) α < β; 4) α < β; 5) α < β; 6) α < β. 2.64. 
3

3

b
. 2.65. 12 м,  

sin '



2

5

13
45 14= ⇒ ≈ ° . 2.66. 29 см. 2.67. 87,72 м. 2.68. ∠ A=11'. 

2.69. 2 2 см. 2.70. 1) 50 м; 2) 15 м, 25 м. 2.3.  2.71. 3) c=2 см, b=1 см,  

β=30°. 2.72. 1) c=12 см, b=6ctg = 3 см, α=60°. 2.73. 2) c=13 см,  

sin , sin , .  = = =
12

13

5

13
90   2.74. а) c=8 см, b = 8 3 см, β=60°. 2.75.  2) b=12 см, 

sin , sin . = =
5

13

12

13
  2.82. c=8 см, b = 4 3 см, =30°, β=60°. 2.84. 1 см. 2.85. 8 см, 

15 см, 2.86. 9 см, 9 3 см, 18 см. 2.88. 5 см, 12 см. 2.91. R=5, r=2. 2.92. 
240

17
см.   

2.94. 10. 2.95. 6 см, 8 см, 10 см. 

ііі. төртбұрыштардың ауданы

3.1. 3.1. 1) 18,7 см2; 2) 14 м2; 3) 1 дм2. 3.2. 1) 1

2
; 2) 1

4
; 3)  3

4
; 4) 7

8
; 

5) 1

2
; 2) 1

4
; 3)  3

4
; 4) 7

8
 дм2. 3) 18 м2. 3.4. 1) 4 см; 

2) 1,5 дм; 3) 2ctg = 3  м. 3.5. 1) 1600 мм2; 2) 0,16 дм2; 3) 0,0016 м2. 3.6. 

1) 27,2 см2; 2) 6 2 м2; 3) 21,4 см; 4) 2,7 м. 3.11. 1) 2 есе өседі;
2) 4 есе өседі; 3) өзгермейді. 3.12. 1) 10 см, 25 см; 2) 3 м, 3 м. 

3.13. 2200 дана. 3.14. шаршы үлкен. 3.2. 3.23. 3 3

2
см2. 3.24. 1) 6 см2; 

2) 1,8 м2. 3.25. 1) 1,5 см2; 2) 5d·m; 3)   ctg = 3 м2. 3.26. 1) 8 4375, см2;  

2)   0 0625 231, см2; 3) 5 25 11, м2; м2; 4) 12 дм2. 3.27. α = 30°, h
1
=1 см, 

h
2
=2,5 см. 3.28. 156 см2.  3.29. 30°. 3.30. d d1 2

2
. 3.31. 1) 22,4 см2; 2) 4,6 м2. 

3.32. 6 см, 9 см. 3.33. 8 см. 3.34. 
3

4
 а2.  3.35. 

a2

2

⋅ ⋅
+( )

tg tg

tg tg

 

 
.  3.37. 480 см2. 

3.38. 54 см2. 3.40. 120 см2. 3.41. 3 7 4 3 2−( )a . 3.42. S h l h h= + −( )1

2
2 2 2· . 

3.43.  
3 3

4

+ а2. 3.44. 2 2 1 2−( )a .  3.45. 1024 см2. 3.46. a=30 см, b=24 см. 

3.47. a
S S R

R
b

S S R
R

=
+ −

=
− −2 4 2 416

2

16

2
, .  Нұсқау:  a b

S
R

+ = ,
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a b a b

R
+

=
−

+









2 2

4

2 2
2 теңдіктерін қолданыңдар. 3.51. 

3

8
2a . 3.52. Тең   

бүйірлі тік бұрышты үшбұрыш болатынын көрсетіңдер. 36 см2.

3.53. a=6 см табаны, b=5 см, h=4 см. 3.54. hb

b h

2

2 24 · −
. 

іV Жазықтықтағы тік бұрышты координаталар жүйесі 

4.1. 4.2. 1) А(5; 0), В(0; 3), О(0; 0). 4.3. 3) (–а; 0), (0; –b), (0; 0). 

4.4. 1) (a; a), (–a; a), (–a; –a), (a; –a); 2) ( 2a; 0), (0; 2a), (– 2a; 0),  

(0; – 2a). 4.5. А(–а; 0), В(а; 0), С(0;һ). 4.6. 1) 4; 2) 3. 4.7. 1) (0,5; 2,5); 

2) (1; 
8

3
); 3) (0; 

7

3
); 4) 

4

5

13

5
;





 . 4.8. 1) 10 ; 2) 4; 3) 5; 4) 2 5 .

4.10. 4 2 4.12. C(8; 0), D(2; –4). 4.13. В(7; 3).  

4.15. A1 7
13

3
;





 ,  A3 3

17

3
;





 , A4 1

19

3
;





 ,  A6 3

23

3
−





; . 4.16. E 2
11

3
;





 . 

4.17. O
36

5

21

5
; −



 ,  R =

697

5
. 4.19. 1) C(0; –9);  2) ∅, ондай нүкте жоқ.   

4.20. 1) C(–2,7; 0); 2) C(–4,5; 0). 4.22. ∠B = 90°. 4.23. А(5; –2),  

В(5; 6), C(–1; –4). 4.24. 1) E −





1

3

4

3
; ; 2) Е(0; 0). 4.26. О(–6; 4), R=4.  

4.27. O
1
(–1; 1), R

1
=1; O

2
(–5; 5), R

2
=5. 4.30. 100 см. 4.31. 13 см.  

4.2. 4.33. х+2у– 1=0. 4.34. 1) 3х+4у+1=0; 2) х+у–7=0. 4.35. 2) А(4; 0),  

В(0; 3); 6) O(0; 0). 4.36. 1) (3; –2); 2) (1; –2); 3) (2; 4); 4) (0,5; –2).  

4.40. 4)  O(1; 0), R=2; 5) O(0; –2), R= 2. 4.41. (x+4)2+(y–8)2=100.  

4.42. 16x–13y+14=0. 4.43. 2) 3x–5y+5=0. 4.44. (1; 1) нүк- 

тесінде қиылысады. 4.45. E
5

3
2;





 . 4.46.1) D – бойында; 2) Е; 3) А, В,  

С – сыртында. 4.47. х2+(у–3)2=13. 4.48 (х–1)2+(у–2)2=4.  

4.49. (х+3)2+(у–4)2=25. 4.50. 4) С(1;–2), R=5; 5) С(2; 1), R=2;  

6) С(3;–2), R=3. 4.51. C 5
203

23
; −



  5.2. 5.1. 4. 5.2. Мүмкін емес.  

5.3. 1) Мүмкін емес; 2) мүмкін емес. 5.4. 1) Доғал бұрышты;  

2) Тік бұрышты; 3) Тік бұрышты. 5.7. AB2=AC2+BC2=(AE+CE)2+ 

+(CF+FB)2=(AE+BF2)+2(AE·CE+CF·BF)+(CE2+CF2)=AE2+BF2+2 

(ED2+DF2)+CD2=AE2+BF2+2CD2+CD2=AE2+BF2+3·CD2.  
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5.10. Стюарт теоремасы бойынша AС2·BD+BC2·AD–CD2·AB=AB· 
· AD·BD. ∆ ABС тең бүйірлі: AC=BC, AD+BD = AB  
⇒ AC2(BD + AD) – CD2 · AB = AB · AD · D ⇒ AC2 – CD2 = AD · BD ⇒ CD2 =  

=  AC2 – AD · BD. 5.14. 
3

4
. 5.18 m

b c a
a
2

2 2 2

2 4
=

+
−  және ma

2== ⇒ = + −( ) ⇒ = −b c a b c bc a b c· 2 2 22 2 2

= ⇒ = + −( ) ⇒ = −b c a b c bc a b c· 2 2 22 2 2 .  5.19. 3) x y2 2

36 20
1+ = . 5.20.  1) a=3, b=2,

F1 2 5 0, ;±( ) ; 4) a =
1

3
, b =

1

5
, F1 2

4

15
0, ;±




. 5.21.  А(–2;  0), B(2; 0).  5.22. 1) M

3
;  

2) M
2
; 3) M

1
. 5.23. 2) a =

1

5
, b =

1

4
, F1 2

41

20
0, ;±







. 5.24. 2) y=1, F(0; –1),  

6) F −





4

3
0; , x =

4

3
. R=2; 6) С(3;–2), R=3. 5.25. 1) 

2
2 1

9

x
y+ = ; 2) 

2 2

1
18 9

x y+ = .  

5.26. 1) y2=12x; 2) x2=20y. 5.27. 1) y2=60x; 2) x2=48y.

5.28. 1) 
2 2

1
16 9

x y− = ; 2) 
2

2 1
16

x
y− = . 5.29. 

2 2

1
16 9

x y− = . 5.31. FM=10. 

5.32. ( )1,2 6 2; 6M ± − . 5.33. (x2–12)2=24(у–6). 5.34. 4 3AB p= .

§4. 5.35. 1) sin120°= 3

2
; 

1
cos120

2
° = − ; tg120 3° = − . 5.36. 1) 

1

2
; 

2) 2

2
− ; 3) 3− . 5.37. 1) 11 32'≈ ° ; 2) 134 25'≈ ° ; 3) 158 12'≈ ° . 

5.39. 3) 2
sin

2
 = ; tg 1 = . 5.40. 2) 2 2

cos
3

 = − ,
2

tg
4

 = −  .  5.41. 1) 3

2
;  

2) 
5

3
; 3) 0. 5.42. 1) 0,5± ; 2) 15

4
± ; 3) 1± . 5.43.

5
sin

13
 = ; 

12
cos

13
 = − .  

5.44. 3) 120= ° . 5.46. 1) 
3 2 3 2

;
2 2

A
 
   

; 2) A(0; 1,5); 3) 
5 3 5

;
2 2

 
−   

A ;  

4) A(–1; 0); 5) A 3 1; .( )
қиын деңгейлі қосымша есептер

5.47. Табанын тең 3 бөлікке бөлу керек. 5.48. Параллелограмды 2 

үшбұрышқа бөліп, алдыңғы есепке ұқсас шешу керек. 5.49. d
1
, d

2 
–  

диагональдары,   – арасындағы бұрышы болса, онда 1 2 sin
2

d d
S =  

 0,5d
1
d

2
· sin90°=0,5 ·d

1
d

2
=S

ромб
. 5.50. Медианалар қиылысу нүк- 

тесінде 2:1 қатынасында бөлінетінін қолданыңдар. 5.51. 1) с <  

2 5< ⇒ қиылысады; 2) 2 5с > ⇒қиылыспайды; 3) 2 5с = ⇒  жа-

найды. 5.52. 5 см. 5.54. 1

4
. 5.55. 4

3
 см. 5.56. R=6.

5.57. Нұсқау: Үшбұрыш қабырғалары арқылы өтетін түзулер 
оның әрбір төбесінде вертикаль бұрыштар жұбын құрайды. Бұл 
жұптардағы нүктелерден үшбұрыш осы төбеге қарсы жатқан 
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қабырғасы сияқты көрінеді. 5.58. 4 11  см2. 5.59. 45∠ = °C . 5.60. АЕ  
кесіндісі BDE∆ -нің медианасы болатынын көрсетіңдер. 5.61. 720 см2. 

5.62. 8 см2. 5.63. Қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы 180°-қа
тең екенін көрсетсе, жеткілікті. 5.64. 235,2 см2. 5.65 Шеңбер бола-
ды. 
5.66. 60∠ = °A , 90∠ = °B , 30∠ = °C . 5.67. Ортақ табандары бар үшбұ-
рыштар аудандарының теңдігін қолданыңдар. 5.68. Диагональ 
бойындағы параллелограмм аудандарының қосындысы берілген 
параллелограмм ауданының жартысына тең екенін көрсетіңдер. 
5.69. ( )4 1 − . Пропорционал   кесінділер   қасиетін    қолданыңдар.  

5.71. Ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 180°, олардың бис- 

сектрисалары 90° жасап  қиылысады. 5.72. Бір мәнді анықтал- 

майды. Тексеру арқылы 100°, 80°, 110°, 70°, 90°, 90° және т.с.с.  

бұрыштар жұбы есеп шартын қанағаттандыратынын көреміз.  

Осыны негіздеңдер. 5.73. 15°. 5.74. 
2a

mn mk nk+ +
. 5.75. 5

8
. 5.76. 48 см2.  

5.78. Өзара тең  параллелограмдардың қабырғалары өзара перпен- 

дикуляр. Олай болса, олардың диагональдары да перпендикуляр  

болуы қажет. 5.80. 0,5(NX+PX+QX)    · a= 23

4
a ⇒ NX+PX+QX=h,  

яғни х-ке тәуелсіз. 52.81. Берілген үшбұрыштың тік бұрышты   

тең бүйірлі үшбұрыш болатынын  көрсетіңдер. 45°, 45°, 90°.  

5.82. · tg
2

h S


= . 5.83. 580-есепті қараңдар. 5.84. Үшбұрыштар  тең- 

сіздігін қолданыңдар. 5.85. Пифагор теоремасы мен 
2 2

2 2

a b a b+ +
  

a b 0 0,( )  теңсіздігін қолданыңдар. 
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