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3633Y_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 3633Y Mühəndis qrafikası-1

Bir müstəviyə proyeksiyalama zamanı nöqtənin neçə proyeksiyası alınır?

Епйурда верилмиш нюгтялярдян щансы I квадратдадыр?

Cizgilərin tərtib olunmasında hansı proyeksiyalama üsulu tətbiq olunur?

1•
4.

3.

2.

5.

1•

2.

5.

4.

3.

Paralel proyeksiyalama;

Qarışıq proyeksiyalama.

Ortoqonal proyeksiyalama•
İki istiqamətə proyeksiyalama;

Mərkəzi proyeksiyalama;
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Epyurda verilən nöqtələrindən hansı OZ oxy üzərindədir?

Fəzada və epyurda verilən nöqtələrindən hansı OX oxy üzərindədir?

Fəzada və epyurda verilən nöqtələrindən hansı W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir?

A

E•
D

C

B

A

E

D•
C

B

D

E

A

B

C•
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Fəzada və epyurda verilən nöqtələrindən hansı V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir?

Fəzada və epyurda verilən nöqtələrindən hansı H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

D

E

A

B•
C

C

D

A•
E

B

V1 proyeksiya müstəvisi XOY1 oxları ilə göstərilir•
V1 proyeksiya müstəvisi XOZ1 oxları ilə göstərilir.

W proyeksiya müstəvisi YOZ oxları ilə göstərilir.

V proyeksiya müstəvisi XOZ oxları ilə göstərilir.

H proyeksiya müstəvisi XOY oxları ilə göstərilir.

H1 proyeksiya müstəvisi YOZ1 oxları ilə göstərilir•
H proyeksiya müstəvisi XOY oxları ilə göstərilir.

V1 proyeksiya müstəvisi XOZ1 oxları ilə göstərilir.

W proyeksiya müstəvisi YOZ oxları ilə göstərilir.

V proyeksiya müstəvisi XOZ oxları ilə göstərilir.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

W-proyeksiya müstəvisi koordinat oxları ilə necə göstərilir?

V-proyeksiya müstəvisi koordinat oxları ilə necə göstərilir?

H-proyeksiya müstəvisi koordinat oxları ilə necə göstərilir?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

H proyeksiya müstəvisi XOZ oxları ilə göstərilir•
H1 proyeksiya müstəvisi XOY1 oxları ilə göstərilir.

W proyeksiya müstəvisi YOZ oxları ilə göstərilir.

V proyeksiya müstəvisi XOZ oxları ilə göstərilir.

H proyeksiya müstəvisi XOY oxları ilə göstərilir.

ZОY•
ХОZ, ZОY;

ХОY;

ХОZ, ХОY;

ХОZ;

ХОZ , ZОY;

ХОY;

ХОZ, ХОY;

ZОY;

ХОZ•

ХОY•
ХОZ;

ХОZ, ХОY;

ZОY;

ХОZ , ZОХ;

Epyurada ikinci kvadrantda yerləşən nöqtənin horizontal proyeksiyası OX oxundan yuxarıda, frontal proyeksiyası isə aşağıda olmalıdır•
Epyurada üçüncü kvadrantda yerləşən nöqtənin horizontal proyeksiyası OX oxundan yuxarıda, frontal proyeksiyası isə aşağıda olmalıdır.

Üçüncü kvadrant H1 və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

Epyurada dördüncü kvadrantda yerləşən nöqtənin hər iki proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır.

Epyurada ikinci kvadrantda yerləşən nöqtənin hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır.

Üçüncü kvadrant H1 və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

Dördüncü kvadrant H və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

Epyurada dördüncü kvadrantda yerləşən nöqtənin hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır•
Epyurada birinci kvadrantda yerləşən nöqtənin horizontal proyeksiyası OX oxundan aşağıda, frontal proyeksiyası isə yuxarıda olmalıdır.

Epyurada ikinci kvadrantda yerləşən nöqtənin hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır.

Epyurada üçüncü kvadrantda yerləşən nöqtənin hər iki proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır•
İkinci kvadrant H1 və V müstəvilərindən əmələ gəlir.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

Epyurada verilən nöqtənin dördüncü kvadrantda olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən nöqtənin üçüncü kvadrantda olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən nöqtənin ikinci kvadrantda olması üçün hansı şərt lazımdır?

Dördüncü kvadrant hansı proyeksiya müstəvilərdən əmələ gəlir?

Üçüncü kvadrant hansı proyeksiya müstəvilərdən əmələ gəlir?

Birinci kvadrant H və V müstəvilərindən əmələ gəlir.

Epyurada ikinci kvadrantda yerləşən nöqtənin hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır.

Epyurada birinci kvadrantda yerləşən nöqtənin horizontal proyeksiyası OX oxundan aşağıda, frontal proyeksiyası isə yuxarıda olmalıdır.

Üçüncü kvadrant H1 və V müstəvilərindən əmələ gəlir•
Dördüncü kvadrant H və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

Üçüncü kvadrant H1 və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

İkinci kvadrant H1 və V müstəvilərindən əmələ gəlir.

Birinci kvadrant H və V müstəvilərindən əmələ gəlir.

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxun üzərində olmalıdır .

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır•
Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır, frontal proyeksiyası isə OX oxundan aşağıda olmalıdır .

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır, frontal proyeksiyası isə OX oxundan yuxarıda olmalıdır .

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxun üzərində olmalıdır .

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır, frontal proyeksiyası isə OX oxundan aşağıda olmalıdır•
Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır, frontal proyeksiyası isə OX oxundan yuxarıda olmalıdır .

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır, frontal proyeksiyası isə OX oxundan yuxarıda olmalıdır.

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır.

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır•
Onun horizontal proyeksiyası OX oxun üzərində olmalıdır .

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır, frontal proyeksiyası isə OX oxundan aşağıda olmalıdır.

Н və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir•
H1 və W müstəvilərindən əmələ gəlir.

Н və V müstəvilərindən əmələ gəlir.

H1 vи V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

H1 və V müstəvilərindən əmələ gəlir.

H1 və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir•
H1 və V müstəvilərindən əmələ gəlir.

Н və W müstəvilərindən əmələ gəlir.

Н və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

Н və V müstəvilərindən əmələ gəlir.
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İkinci kvadrant hansı proyeksiya müstəvilərindən əmələ gəlir?

Birinci kvadrant hansı proyeksiya müstəvilərindən əmələ gəlir?

V oktantda yerləşən nöqtəyə H-horizontal proyeksiya müstəvisinə nəzərən simmetrik nöqtə hansı oktantda yerləşir?

III oktantda yerləşən nöqtəyə H1-horizontal proyeksiya müstəvisinə nəzərən simmetrik nöqtə hansı oktantda yerləşir?

III oktantda yerləşən nöqtəyə V1-frontal proyeksiya müstəvisinə nəzərən simmetrik nöqtə hansı oktantda yerləşir?

II oktantda yerləşən nöqtəyə W-profil proyeksiya müstəvisinə nəzərən simmetrik nöqtə hansı oktantda yerləşir?

II oktantda yerləşən nöqtəyə H1-horizontal proyeksiya müstəvisinə nəzərən simmetrik nöqtə hansı oktantda yerləşir?

H1 и V müstəvilərindən əmələ gəlir•
V1 və W müstəvilərindən əmələ gəlir.

H və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

H1 və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

Н və V müstəvilərindən əmələ gəlir.

Н və V müstəvilərindən əmələ gəlir•
H1 və W müstəvilərindən əmələ gəlir.

H və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

H1 və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

H1 və V müstəvilərindən əmələ gəlir.

VIII•
III

VI

VII

II

II•
VI

V

IV

III

IV•
V

VI

III

I

VI•
IV

VIII

III

I

III•
II
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II oktantda yerləşən nöqtəyə V-frontal proyeksiya müstəvisinə nəzərən simmetrik nöqtə hansı oktantda yerləşir?

I oktantda yerləşən nöqtəyə W-profil proyeksiya müstəvisinə nəzərən simmetrik nöqtə hansı oktantda yerləşir?

I oktantda yerləşən nöqtəyə H-horizontal proyeksiya müstəvisinə nəzərən simmetrik nöqtə hansı oktantda yerləşir?

I oktantda yerləşən nöqtəyə V-frontal proyeksiya müstəvisinə nəzərən simmetrik nöqtə hansı oktantda yerləşir?

Epyurada verilmiş nöqtənin horizontal proyeksiyası OX oxu üzərindədirsə nöqtə hansı vəziyyətdə yerləşir?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

VIII

IV

VI

V

IV

I•
II

VI

V•
II

VII

III

VI

IV•
II

VIII

V

III

V

VI

II•
III

IV

Nöqtə V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir•
Nöqtə H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Nöqtə W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Nöqtə OY oxu üzərindədir.

Nöqtə fəzada yerləşir.

İkinci kvadrant H1 və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir•
İkinci kvadrant H1 və V müstəvilərindən əmələ gəlir.

Üçüncü kvadrant H1 və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

Dördüncü kvadrant H və V1 müstəvilərindən əmələ gəlir.

Birinci kvadrant H və V müstəvilərindən əmələ gəlir.
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Koordinatları ılə verilmiş G(-30,-20,10) nöqtəsi H-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

Koordinatları ılə verilmiş Q(-30,20,10) nöqtəsi H-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

Koordinatları ılə verilmiş S(30,-20,10) nöqtəsi H-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

Koordinatları ılə verilmiş L(30,20,10) nöqtəsi H-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

Koordinatları ılə verilmiş F(-30,-20,-10) nöqtəsi V-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

Koordinatları ılə verilmiş K(-30,20,10) nöqtəsi V-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

Koordinatları ılə verilmiş N(30,-20,-10) nöqtəsi V-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

(30, 20,10);

(-30,-20,-10)•
(30,20,-10);

(-10,20,30);

(30,-20,-10);

(30,20,10);

(30,10,10)

(-30,20,-10)•
(-30,-20,-10);

(30,-20,10);

(30,-20,-10);•
(-30,-20,10);

(10,20,10);

(-30,20,10);

(30, 20,10);

(30, 20,-10);•
(20,30,10)

(-30,20,10)

(-30,20,10);

(30,-20,-10);

(30,-20,10);

(10,20,30);

(-30,20,-10);•
(-30,-20,10);

(30, 20,10);

(-30,-20,-10);

(-30,-20,10);•
(30, 20,10);

(20,10,30)

(-30,20,10);

(30, 20,-10);•
(-30,-20,-10);
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Koordinatları ılə verilmiş M(30,20,10) nöqtəsi V-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansıları H-proyeksiya müstəvisinə nəzərən bir-birinə simmetrikdir? A (30,20,10); B
(30,20,-10); C (30,-20,-10); D (30,-20,10); E (-30,20,-10);

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı OZ proyeksiya oxu üzərindədir?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı OX proyeksiya oxu üzərindədir?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir?

Epyurda verilən A nöqtəsi hansı oktantda yerləşir?

(30,20,10);

(20,30,10);

(-30,20,10);

(30,-20,10);•
(10,20,30);

D)(-30,-20,-10);

C)(-30,20,10);

B)(30,-20,-10);

А və B;•
D və E;

B və C;

A və D;

A və C;

(0, 0,10);•
Е(0,15,10);

D(10,15,0);

С(0,10, 0);

B(10, 0,0);

D(0,0,10);

Е(0,15,10) ;

A(10,0,0)•
B(10,15,0);

С(0,10,0);

D(0,15,0);

Е(10,15,0);

A(0, 5,5);•
B(10,15,10);

С(15,0,5);
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Epyurada verilmiş nöqtənin frontal və profil proyeksiyaları OZ oxu üzərindədirsə nöqtə hansı vəziyyətdə yerləşir?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı VIII oktantdadır?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı VII oktantdadır?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı VI oktantdadır?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı V oktantdadır?

III•
VII

VI

V

IV

Nöqtə OZ oxu üzərindədir•
Nöqtə OY oxu üzərindədir.

Nöqtə OX oxu üzərindədir.

Nöqtə V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Nöqtə fəzada yerləşir.

(15,25,35);

(-20,-10,15);

(40,-20,-10);

(20,-20,30);

(-10,20,-30)•

(10,-20,-30);

(20,15,-20);

(25,-40, 30);

(-15,-15,-20)•
(-20,20,-10);

(-30,-20,10)•
(-10,10,-5);

(-15,10,25);

(10,-20,30);

(-10,-10,-5);

(10,-5,20);

(-20,25, 40);•
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Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı IV oktantdadır?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı III oktantdadır?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı II oktantdadır?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı I oktantdadır?

Koordinatları ılə verilmiş U(30,20,-10) nöqtəsi W-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

Koordinatları ılə verilmiş T(30,-20,-10) nöqtəsi W-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

(30,-30,-10);

(-25,10,-30);

(40,10,-20);

(-30,10,-15);

(40,-20,-30)

(20,25,-30);•
(40,-10,10);

(-5,-20,30);

(16,-20,25);

(20,-40,-40);•
(-30,10,-10);

(40,10,-20);

(-10,-20,25);

(25,10,-30);

(-30,25,-10);

(-15,20,30);

(20,-20,20)•
(40,-10,-25);

(15,-20,–30);

(30,-40,-45)

(10,15,-20);

(15,20,25);•
(20,-10,20);

(-30,20,-10);•
(30,30,30);

(30,20,10);

(30,-20,10);

(30,-20,-10);

(-30,20,-10);

(-10,-20,10);

(-30,-20,-10);•
(30,20,10);

(-30,20,10);
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Koordinatları ılə verilmiş P(30,-20,10) nöqtəsi W-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

Koordinatları ılə verilmiş Z(30,20,10) nöqtəsi W-proyeksiya müstəvisinə nəzərən hansı nöqtə ilə simmetrikdir?

Koordinatları ilə verilmiş nöqtələrdən hansı OY proyeksiya oxu üzərindədir?

Hansı epyurda verilən P- və Q-müstəviləri bir-birinə perpendikulyardır?

Hansı epyurda AB düz xətti ixtiyarı P-müstəvisinə perpendikulyardır?

(-30,-20,10);•
(30,20,-10)

(-30,-20,-10);

(-30,20,10);

(30,20,-10);

(30,-20,-10);

(-20,10,30);

(-30,20,-10);

(-30,-20,10);

(-30,20,10);•

D(0,0,10);

Е(0,15,10);

A(0,10,0);•
B(10,0,0);

С(10,15,0);

5

1

2

3•
4

5
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Hansı halda düz xətlə müstəvinin kəsişmə nöqtəsi K düz tapılmayıb ?

Hansı halda düz xətt proyekləndirici müstəviyə paraleldir?

Hansı halda M düz xətti müstəviyə paralel deyil?

Hansı halda M düz xətti müstəviyə paralel deyil?

1

2•
3

4

4

1

5•
2

3

5

1

2•
3

4

4

1

5•
2

3
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71

72

Müstəvilərin kəsişmə xətti hansı halda düzqün tapılmışdır?

Müstəvilərin kəsişmə xətti hansı halda düzqün tapılmışdır?

Hansı halda müstəvilərin kəsişmə xətti düz tapılmayıb?

5

1

3

2

4•

3

2•
1

4

5

5

1

3•
2

4

3•
2

1

4

5
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74

75

Hansı halda düz xətlə müstəvinin kəsişmə nöqtəsi düz tapılmayıb?

Hansı halda düz xətlə müstəvinin kəsişmə nöqtəsi düz tapılmayıb?

Hansı halda düz xətlə müstəvinin kəsişmə nöqtəsi düz tapılmayıb?

5

3

2•
1

4

1

2

3•
4

5
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76

77

78

79

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

1

2

3

4

5•

Düz xəttin müstəvi üzərində olması üçün o, müstəviyə mənsub olan bir düz xətti kəsib digərinə paralel olmalıdır.•
Horizontal müstəvinin horizontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

Düz xəttin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstıvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin izlərlə verilmiş müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Frontal müstəvinin frontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

Horizontal müstəvinin profil izi yığıcı xassəyə malikdir.•
Düz xəttin müstəvi üzərində olması üçün o, müstəviyə mənsub olan bir xətti kəsməlidir.

Frontal müstəvinin frontal izi yığıcı xassəyə malikdir

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin profil izi OY oxuna paraleldir.

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin profil izi OZ oxuna paraleldir.

Düz xəttin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Frontal müstəvinin frontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

Düz xəttin müstəvi üzərində olması üçün o, müstəvinin iki xəttini kəsməlidir.•
Birinci kvadrantın bissektor müstəvisi OY oxu ilə 45 dərəcə bucaq əmələ gətirən profil müstəvisidir.

Profil müstəvisinin üç izi yığıcı xassəyə malikdir.

Profil müstəvinin horizontal və frontal izləri yığıcı xassəyə malikdir.•
Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin iki izi vardır.

Frontal müstəvinin frontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin horizontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin frontal izi yığıcı xassəyə malikdir.
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80

81

82

83

84

85

86

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Frontal müstəvinin horizontal izi yığıcı xassəyə malikdir.•
Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin iki izi vardır.

Profil müstəvinin profil izi yığıcı xassəyə malikdir.

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin horizontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin frontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

Profil müstəvinin profil izi yığıcı xassəyə malikdir.

Frontal müstəvinin üç izi vardır.

Horizontal müstəvinin profil izi yığıcı xassəyə malikdir.•
Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin frontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin horizontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

ixtiyarı müstəvinin horizontal və frontal izləri parallel , profil izli isə proyeksiya müstəvilərinə nəzərən paralel vəziyyətdə yerləşir.

ixtiyarı müstəvinin horizontal və frontal izləri parallel , profil izli isə proyeksiya müstəvilərinə nəzərən perpendikulyar vəziyyətdə yerləşir

ixtiyarı müstəvinin horizontal, frontal və profil izləri proyeksiya müstəvilərinə nəzərən mailli vəziyyətdə yerləşir.•
ixtiyarı müstəvinin horizontal, frontal və profil izləri proyeksiya müstəvilərinə nəzərən paralel vəziyyətdə yerləşir.

ixtiyarı müstəvinin horizontal, frontal və profil izləri proyeksiya müstəvilərinə nəzərən perpendikulyar vəziyyətdə yerləşir.

Müstəvi iki çarpaz xətlə verilir.

Müstəvi iki nöqtə ilə verilir.

Horizontal müstəvinin iki izi var.•
Nöqtə bir proyeksiyası ilə təyin olunur.

Müstəvi beş üsulla verilir.

Horizontal müstəvinin frontal izi OX oxuna paraleldir.•
Frontal müstəvisinin frontal izi OX oxuna paraleldir.

Profil proyeksiyalayıcı müstəvisinin profil izi OX oxuna perpendikulyardır.

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvisinin frontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvisinin horizontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

OX oxundan keçən profil proyeksiyalayıcı müstəviyə profil proyeksiyalayıcı ox müstəvisi deyilir.•
H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir

H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə frontal proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir•
V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil müstəvi deyilir.•
V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.•
V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə frontal proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.•
H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.•
H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.•
V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

İxtiyari vəziyyətdə yerləşən müstəvinin izləri proyeksiya oxlarına nəzərən ixtiyari vəziyyətdə yerləşir.•
Müstəvinin OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsinə onun horizontal izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun horizontal izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Epyurada verilən düz xəttin H-proyeksiya müstəvisinə paralel olması üçünhansı şərt lazımdır?

Epyurada verilmiş düz xəttin horizontal proyeksiyası OY oxu, frontal proyeksiyası isə koordinat başlanğıcındadırsa bu düz xətt
hansı vəziyyətdədir?

Epyurada ixtiyari vəziyyətdə olan düz xəttin proyeksiyaları hansı vəziyyətdə olmalıdır?

Epyurada verilən düz xəttin V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Müstəvinin W-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.•
Müstəvinin OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsinə onun horizontal izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun horizontal izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.

Müstəvinin W-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun horizontal izi deyilir.•
Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun horizontal izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun horizontal izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.

Müstəvinin W-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.•
Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.•
Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OY oxuna paralel olmalıdır.

Onun proyeksiyaları proyeksiya oxlarına nəzərən ixtiyari vəziyyətdəolmalıdır

Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Düz xətt OYoxu üzərindədir.•
Düz xətt OX oxu üzərindədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Onun proyeksiyaları proyeksiya oxlarına nəzərən ixtiyari vəziyyətdə olmalıdır.•
Onun horizontal proyeksiyası OY oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır.
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100

101

102

103

104

105

Epyurada verilən düz xəttin birinci kvadrantda olması üçün hansı şərtlazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin V-proyeksiya müstəvisinə paralel olması üçün hansı şərt lazımdır?

Hansı halda düz xətt frontal proyeksiya müstəvisinin üzərindədir?

Ortoqonal proyeksiyalamada düz xətt parçasının proyeksiyası öz boyuna nisbətən necə olmalıdır?

Koordinatları ilə verilən düz xətlərdən hansı ixtiyarıdır?

Epyurda verilən CD düz xətt necə adlanır?

Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun profil proyeksiyası nöqtə olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır.•

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan aşağıda, frontal proyeksiyası isə yuxarıda olmalıdır.•
Onun horizontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan yuxarıda, frontal proyeksiyası isə aşağıda olmalıdır.

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OZ oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OY oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.•

1

5

4

3

2.•

Öz boyuna bərabər və ya ondan kiçik.•
Öz boyuna bərabər.

Öz boyuna bərabər və ya ondan böyük.

Öz boyundan böyük.

Öz boyundan kiçik.

MN M(20,5,25), N(20,25,5);

KL K (30,0,20), L(10,0,30);

АB A(25,20,10), B(5,5,10);

CD C(30,20,10), D(5,20,25);

EF E(25,20,0), F(5,0,20)•

Profil-proyektləndirici düz xətt;

İxtiyarı düz xətt;

Horizontal-proyektləndirici düz xətt;

Frontal-proyektləndirici düz xətt;
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106

107

108

Epurda verilən xətlərdən hansı profil düz xəttdir?

Epurda verilən xətlərdən hansı frontal düz xətdir?

Hansı cizgidə profil səviyyə xətti göstərilmişdir?

Profil düz xətt;•

CD

AB

KL

MN•
EF

AB

EF

MN

KL

CD•

e

d

c

b•

a
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110

Hansı cizgidə frontal səviyyə xətti göstərilmişdir?

Hansı cizgidə horizontal səviyyə xətti göstərilmişdir?

b

c•

e

d

a

e

c
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111 Hansı cizgidə profil-proyeksiyalayıcı xətt göstərilmişdir?

a•

b

d

b

e•

d

c
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112

113

Hansı cizgidə horizontal-proyeksiyalayıcı xətt göstərilmişdir?

Hansı cizgidə frontal-proyeksiyalayıcı xətt göstərilmişdir?

a

e

a

c

d•

b

c
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114 Hansı cizgidə düz xətlə horizontal proyeksiya müstəvisi arasındakı bucaq göstərilmişdir?

b•

a

d

e

d

e•

a

c
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116

Hansı cizgidə düz xətlə frontal proyeksiya müstəvisi arasındakı bucaq göstərilmişdir?

Hansı cizgidə düz xətt parçası onun həqiqi ölçüsündən kiçikdir?

c

b

c

b

a

e

d•
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117

118

Hansı halda düz xətt ixtiyarı vəziyyətdədir?

Hansı halda düz xətt frontal proyeksiya müstəvisinin üzərindədir?

e

A

B

d

C•

4

3

2

5

1.•
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123

Hansı halda düz xətt frontal proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardir?

Hansı halda düz xətt horizontal proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır?

Hansı halda düz xətt profil proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardir?

Epyurada verilən düz xəttin H-proyeksiya müstəvisinə paralel olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyrda verilən xətlərdən hansı horizontal düz xətdir?

1

4

3.•
2

5

1•
2

5

4

3

4•
5

1

2

3

1

3

4

5•
2

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun proyeksiyaları proyeksiya oxlarına nəzərən ixtiyari vəziyyətdə olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.•
Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OY oxuna paralel olmalıdır.

CD

MN

KL
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125

126

Hansı halda düz xətt horizontal proyeksiya müstəvisinin üzərindədir?

Hansı epyurdaAB düz xətti ixtiyarı P-müstəvisinə paraleldir?

AB düz xətti P-müstəvisi ilə kəsişmə K-nöqtəsi hansı epyurda düzgün qurulmuşdur?

EF•
AB

4•
5

2

1

3

1

3•
4

5

2

5

4

3•
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127

128

129

Hansı halda E nöqtəsindən çəkilmiş müstəvi verilən müstəviyə perpendikulyardır?

Hansı halda frontal-proyektləndirici müstəvi ixtiyarı müstəviyə perpendikulyardır?

Hansı halda M nöqtələrindən müstəviyə çəkilən perpendikulyar düz deyil?

2

1

4

3

1•
5

2

1

5•
4

3

2
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130

131

Hansı halda M nöqtələrindən müstəviyə çəkilən perpendikulyar düz deyil?

Hansı halda müstəvilərin kəsişmə xətti düz tapılmayıb ?

1

2•
5

4

3

1

5

4•
3

2
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132

133

134

Hansı halda müstəvilərin kəsişmə xətti düz tapılmayıb?

Hansı halda müstəvilər paralel deyil?

Hansı halda müstəvilərin kəsişmə xətti düz tapılmayıb?

1

5•
4

3

2

2

4

5

3

1•

3

4•
1

5

2
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135

136

Hansı halda müstəvilərin kəsişmə xətti düz tapılmayıb?

Hansı halda müstəvilərin kəsişmə xətti düz tapılmayıb?

1

5

4

3•
2

1

2

5

4

3•

1
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137

138

139

140

Hansı halda müstəvilərin kəsişmə xətti düzgün tapılmayıb?

Hansı epyurda P-müstəvisi ilə AB düz xətti arasındakı məsafənin– l əsil ölçüsü düzgün göstərilmişdir?

Hansı epyurda P-müstəvisi ilə A nöqtəsi arasındakı məsafənin– l əsil ölçüsü düzgün göstərilmişdir?

Hansı cizgidə müstəvi təsvir edilmişdir?

5•
4

3

2

2

5

4•
3

1

1

3

4

5

2•

3•
2

1

5

4
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141

142

143

Hansı cizgidə müstəvi təsvir edilmişdir?

Hansı cizgidə müstəvi təsvir edilmişdir?

Hansı cizgidə müstəvi təsvir edilmişdir?

D•
A

B

C

E

A•
B

E

D

C

A

E•
D

C

B

D

E•
A

B
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144

145

146

147

Hansı cizgidə müstəvi təsvir edilmişdir?

Hansı cizgidə müstəvi təsvir edilmişdir?

Hansı müstəvi frontal-proyeksiyalayıcı müstəvidir?

Hansı müstəvi frontal-proyeksiyalayıcı müstəvidir?

C

A

E

D•
C

B

A

E

D

C

B•

3•
1

5

4

2
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148

149

Hansı müstəvi horizontal proyeksiyalayıcı müstəvidir?

Hansı halda müstəvi profil-proyektləndiricidir?

3•
4

2

1

5

4

5

1•
2

3

3•
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150

151

152

Hansı halda müstəvi horizontal-proyektləndiricidir?

Hansı halda müstəvi frontal-proyektləndiricidir?

Hansı halda M düz xətti P-müstəvinin üzərindədir?

2

1

5

4

1•
5

4

3

2

4

5

1

2•
3
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153

154

155

Epyurda verilən АВС -müstəvisi necə adlanır?

Hansı cizgidə səviyyə müstəvisi göstərilmişdir?

Hansı cizgidə səviyyə müstəvisi göstərilmişdir?

4•
5

1

2

3

Profil müstəvisi;•
Profil-proyektləndirici müstəvi;

Horizontal müstəvi;

İxtiyarı müstəvisi;

Frontal müstəvi;

A

E

D

C

B•
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156

157

158

Hansı cizgidə səviyyə müstəvisi göstərilmişdir?

Hansı halda müstəvi səviyyə müstəvisidir?

Hansı halda müstəvi profil-proyektləndiricidir?

A

B

E•
D

C

A•
E

D

C

B

4•
1

2

3

5
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159

160

Profil səviyyə müstəvisi hansıdır ?

Hansı cizgidə proyektləndirici müstəvi göstərilmişdir?

5•
1

2

3

4

3

5

1•
2

4

B

D

E

C•
A
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161

162

163

Epurda verilən nöqtələrdən hansı P-müstəvisi üzərində deyil?

Hansı müstəvi horizontal-proyeksiyalayıcıdır?

Müstəvinin frontal baş xətti hansıdır?

D

E

B

A•
C

2•
1

5

4

3
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164

165

166

Hansı müstəvi profil-proyeksiyalayıcıdır?

Hansı halda C nöqtəsi müstəvi üzərində deyil?

Hansı halda müstəvi frontal – proyeksiyalayıcı müstəvidir?

3•
5

2

1

4

2

3

4•
5

1

2

1

4•
5

3
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167

168

Kəsişən xətlərlə verilən müstəvi hansı halda profil səviyyə müstəvisidir ?

Epyurlarda verilən həndəsi elementlərindən neçəsi müstəvini təsvir edir?

5

4•
1

2

3

5

4

2•
1

3

1

5•
4
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169

170

171

Tapılan baş xətlərdən hansı horizontal baş xətt deyil?

Hansı halda A nöqtəsi müstəvinin üzərində deyil?

Hansı epyurda verilən P- və Q- müstəvilərin arasındakı məsafənin– l əsil ölçüsü düzgün göstərilmişdir?

3

2

1

2

5•
4

3

1

5

4

3•
2
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172

173

174

175

Hansı epyurda A nöqtəsi P-müstəvisi üzərindədir?

Hansı epyurda AB düz xətti P-müstəvisi üzərindədir?

İzləri ilə verilən müstəvinin horizontalının proyeksiyaları hansı vəziyyətdəolmalıdır?

İzləri ilə verilən müstəvinin frontalının proyeksiyaları hansı vəziyyətdəolmalıdır?

1

5

4

3

2•

2

4•
5

3

1

3•
4

1

5

2

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə, frontal proyeksiyası isə OX oxuna paralel olmalıdır.•
Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə, horizontal proyeksiyası isə OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə, horizontal proyeksiyası isə OX oxuna paralel olmalıdır.•
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176

177

178

179

İzləri ilə verilən müstəvinin ən böyük eniş xəttinin izləri hansı vəziyyətdəyerləşməlidır?

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin horizontal proyeksiyası hansı vəziyyətdəolmalıdır?

Epyurda verilən АВС -müstəvisi necə adlanır?

Epyurda verilən АВС -müstəvisi necə adlanır?

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə, frontal proyeksiyası isə OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Onun horizontal və frontal izləri müstəvinin eyniadlı izləri üzərindəolmalıdır.•
Onun horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində, frontal izi isəmüstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Onun frontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal izi müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontalınin horizontal proyeksiyasına paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontalınin horizontal proyeksiyasına perpendikulyar olmalıdır.•

Profil müstəvisi;

Horizontalmüstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;•
Frontal müstəvi;

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Horizontalmüstəvi;

Frontal müstəvi;
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180

181

182

Epyurda verilən АВС -müstəvisi necə adlanır?

Epyurda izləri ilə verilən S-müstəvisi necə adlanır?

Epyurda izləri ilə verilən P-müstəvisi necə adlanır?

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Profil müstəvisi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;•

Horizontalmüstəvi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;•
Profil müstəvisi;

Frontal müstəvi;

İxtiyarı müstəvisi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;•
Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;

Horizontal müstəvi;



25.10.2017

49/100

183

184

Epyurda izləri ilə verilənP-müstəvisi necə adlanır?

Epyurda verilən S-müstəvisi necə adlanır?

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

İxtiyarı müstəvisi;

Horizontal müstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi

Frontal-proyektləndirici müstəvi;•

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

İxtiyarı müstəvisi;•
Horizontalmüstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;•
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185

186

187

188

Epyurda verilən Q-müstəvisi necə adlanır?

Epyurda verilən P-müstəvisi necə adlanır?

Hansı halda düz xəttin əsl boyu düz tapılmayıb?

Epyurada verilən düz xəttin OY oxu üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Horizontalmüstəvi;

Frontal müstəvi;

Profil müstəvisi;

Profil müstəvisi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;•
Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Frontal müstəvi;

Horizontalmüstəvi;

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;•
Profil müstəvisi;

Frontal müstəvi;

Horizontalmüstəvi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;

1

3

4•
5

2

Onun horizontal və profil proyeksiyaları OY oxu üzərində olmalıdır.•
Onun frontal və profil proyeksiyaları OZ oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.



25.10.2017

51/100

189

190

191

192

Verilən DE düz xətti necə adlanır?

Bir ucu ilə H müstəvisinə söykənən frontal xətti göstər.

Hansı epyurda AB düz xətti ilə C nöqtəsi arasındakı məsafənin əsil ölçüsü– l düzgün göstərilmişdir?

Hansı epyurda ixtiyarı AB düz xəttin əsil ölçüsü düzbucaqlı üşbucaq üsülu ilə düzqün təyin edilmişdir?

Onun frontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxu üzərində olmalıdır.

Horizontal düz xətt;

Frontal-proyektləndirici düz xətt;

Profil-proyektləndirici düz xətt;

Horizontal-proyektləndirici düz xətt;•
İxtiyarı düz xətt;

1

5

3

4•
2

4•
5

1

2

3

4

5

1
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193

194

195

196

Epyurada verilən nöqtənin W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətt üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Hansı halda düz xəttin əsl boyu düz tapılıb?

Bir ucu ilə V müstəvisinə söykənən horuzontal xətti tapın.

I kvadrantda yerləşən düz xətt hansıdır?

2.

3.•

Nöqtənin hər üç proyeksiyası düz xəttin eyniadlı proyeksiyaları üzərində olmaqla horizontal və frontal proyeksiyaları OY, frontal və profil
proyeksiyaları isə OZ oxuna perpendikulyar xətlər üzərində olmalıdır.

•
Nöqtənin proyeksiyaları OX və OY oxları üzərində olmalıdır.

Nöqtənin proyeksiyaları düz xəttin eyniadlı proyeksiyaları üzərində olmalıdır.
Nöqtənin horizontal və frontal proyeksiyaları düz xəttin eyniadlı proyeksiyaları üzərində olmaqla OX oxuna perpendikulyar bir düz xətt üzərində
olmalıdır.

Nöqtənin proyeksiyaları düz xəttin proyeksiyaları üzərində olmalıdır.

1

5

4•
3

2

2•
4

5

3

1
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197

198

199

Hansı epyurda AB və CD düz xətlərin arasındakı məsafənin əsil ölçüsü– l düzgün göstərilmişdir?

Profil proyeksiyalayıcı düz xətt hansı proyeksiya müstəvisinə paraleldir?

Frontal proyeksiyalayıcı düz xətt hansı proyeksiya müstəvisinə paraleldir?

1

5

4•
3

2

2

5

4

3•
1

H- və W-proyeksiya müstəvilərinə.

V- və W-proyeksiya müstəvilərinə.

H-proyeksiya müstəvisivə.

V-proyeksiya müstəvisinə.

H- və V-proyeksiya müstəvilərinə.•

H-və W-proyeksiya müstəvilərinə.•
V- və W-proyeksiya müstəvilərinə.

H-və V-proyeksiya müstəvilərivə.

V-proyeksiya müstəvisinə.

H-proyeksiya müstəvisinə.
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200

201

202

203

204

205

206

Horizontal proyeksiyalayıcı düz xətt hansı proyeksiya müstəvisinə paraleldir?

Epyurada verilən düz xəttin dördüncü kvadrantda olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin üçüncü kvadrantda olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin birinci kvadrantda olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin OZ oxu üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

V- və W-proyeksiya müstəvilərinə.•
H-proyeksiya müstəvisinə.

H-və W-proyeksiya müstəvilərinə.

H-və V-proyeksiya müstəvilərivə.

V-proyeksiya müstəvisinə.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan yuxarıda, frontal proyeksiyası isə aşağıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır.•
Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan aşağıda, frontal proyeksiyası isə yuxarıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan yuxarıda, frontal proyeksiyası isə aşağıda olmalıdır.•
Onun horizontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan aşağıda, frontal proyeksiyası isə yuxarıda olmalıdır.

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan aşağıda, frontal proyeksiyası isə yuxarıda olmalıdır.•
Onun horizontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan aşağıda olmalıdır.

Onun hər iki proyeksiyası OX oxundan yuxarıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxundan yuxarıda, frontal proyeksiyası isə aşağıda olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır.•
Onun horizontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır.

Onun profil proyeksiyası nöqtə olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır.•
Onun frontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır.

Onun profil proyeksiyası nöqtə olmalıdır.

Onun horizontal və profil proyeksiyaları OY oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.
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207

208

209

210

211

212

Epyurada verilən düz xəttin OX oxu üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin W-proyeksiya müstəvisi üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin V-proyeksiya müstəvisi üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin H-proyeksiya müstəvisi üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin W-proyeksiya müstəvisinə paralel olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən düz xəttin V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Onun frontal və profil proyeksiyaları OZ oxu üzərində olmalıdır.•
Onun frontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxu üzərində olmalıdır.•
Onun frontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun frontal və profil proyeksiyaları OZ oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal və profil proyeksiyaları OY oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OY, frontal proyeksiyası isə OZ oxu üzərində olmalıdır.•
Onun frontal proyeksiyası OZ oxu üzərində olmalıdır.

Onun profil proyeksiyası OZ oxu üzərində olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.•
Onun profil proyeksiyası OY oxu üzərində olmalıdır

Onun frontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OZ oxu üzərində olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.•
Onun profil proyeksiyası OZ oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxu üzərində olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OZ oxu üzərində olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxuna perpendikulyar olmalıdır.•
Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna perpendikulyar, frontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır•
Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.
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Epyurada verilən düz xəttin H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna perpendikulyar olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna perpendikulyar, horizontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır•
Onun horizontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Müstəvi yastı həndəsi fiqur ilə verilə bilər;

Müstəvi bir düz xətt üzərində olmayan iki nöqtə ilə verilə bilər;•
Müstəvi düz xətt və onun xaricində yerləşən noqtə ilə verilə bilər;

Müstəvi iki kəsişən düz xətt ilə verilə bilər;

Müstəvi iki paralel düz xətt ilə verilə bilər;

Düz xəttin frontal proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Horizontal müstəviyə perpendikulyar olan müstəvi horizontal proyeksiyalayıcı müstəvidir.•
Düz xəttin müstəviyə paralel olması üçün o, müstəviyə mənsub olan bir düz xəttə perpendikulyar olmalıdır.

Düz xəttin proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun proyeksiyaları müstəvinin izlərinə paralel olmalıdır.

Düz xəttin hrizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Horizontal müstəvinin horizontal izi OX oxuna paraleldir.

Frontal müstəvinin profil izi OY oxuna perpendikulyardır.•
Profil müstəvinin profil izi OY oxuna paraleldir

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin frontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin horizontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

Horizontal müstəvinin horizontal izi OX oxuna paraleldir.

Horizontal müstəvinin profil izi OY oxuna paraleldir.•
Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin horizontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin frontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

Frontal müstəvinin frontal izi OX oxuna paraleldir.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin frontal proyeksiyası OX oxuna parallel olmalıdır.

Müstəvinin frontalının horizontal izi müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.•
Müstəvinin horizontalının horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Müstəvinin frontalının horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Müstəvinin horizontalının horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin frontal izi müstəvinin frontal izi üzə-rində olmalıdır.•
Müstəvinin frontalı onun horizontal izinə paralel olmalıdır.

Müstəvinin ən böyük eniş xətti müstəvinin frontalına paralel olmalıdır.

Müstəvinin frontalı onun horizontal izinə paralel olmalıdır.

Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəvinin ən böyük eniş xətti onun horizontalına perpendikulyar olmalıdır.•
Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin frontal proyeksiyası müstəvinin frontalizinə perpendikulyar olmalıdır.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.•
Müstəviyə mənsub olan və H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin frontal proyeksiyası müstəvinin frontalizinə paralel olmalıdır.

Müstəvinin horizontalı onun frontal izinə paralel olmalıdır.

Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin frontalları deyilir.•
Müstəviyə mənsub olan və H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətlərə müstəvinin frontalları deyilir.

Müstəvi üzərində yerləşən və onun frontal xəttinə perpendikulyar olan düz xəttə müstəvinin ən böyük eniş xətti deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.•
Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətlərə müstəvinin frontalları deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin frontalları deyilir.

Müstəvi üzərində yerləşən və onun frontal xəttinə perpendikulyar olan düz xəttə müstəvinin ən böyük eniş xətti deyilir.

Üçbucaq şəkilli horizontal müstəvinin profil proyeksiyası düz xətt alınır.•
Üçbucaq şəkilli profil proyeksiyalayıcı müstəvinin profil proyeksiyası üçbucaq alınır.

Profil proyeksiyalayıcı ox müstəvisi üzərində yerləşən paralel xətlərin profil proyeksiyaları da paralel xətlər alınır.

Üçbucaq şəkilli frontal müstəvinin profil proyeksiyası üçbucaq alınır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə mənsub olan iki paralel xəttin horizontal proyeksiyası da paralel xətlər alınır.

Horizontal müstəviyə mənsub olan iki paralel xəttin profil proyeksiyası da paralel xətlər alınır.

Profil müstəvisinə mənsub olan iki paralel xəttin profil proyeksiyası düz xətt alınır.

Frontal proyeksiyalayıcı üçbücaq müstəvisinin horizontal proyeksiyası üçbucaq alınır.•
Horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə mənsub olan iki paralel xəttinhorizontal proyeksiyası da iki kəsişən xətt alınır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə mənsub olan iki kəsişən xəttinhorizontal proyeksiyaları iki kəsişən xətt alınır.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Horizontal proyeksiyalayıcı üçbücaq müstəvisinin horizontal proyeksiyası üçbucaq alınır.

Horizontal müstəviyə mənsub olan iki paralel xəttin frontal proyeksiyası da paralel xətlər alınır.

Profil müstəvisinə mənsub olan iki kəsişən xəttin horizontal və frontal proyeksiyaları kəsişən xətlər alınır.

Frontal proyeksiyalayıcı üçbücaq müstəvisinin frontal proyeksiyası üçbucaqalınır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə mənsub olan iki kəsişən xəttin horizontal proyeksiyası düz xətt alınır.•

Nöqtənin profil proyeksiyalayıcı ox müstəvisi üzərində olması üçünonunprofil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.•
Nöqtənin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin frontal müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin frontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.•
Düz xəttin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin profil müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin frontal müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır

Düz xəttin frontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin profil müstəvisi üzərində olması üçün onun horizontal və frontal proyeksiyaları müstəvinin eyniadlı izləri üzərində olmalıdır.•
Düz xəttin frontal müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin frontal müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin profil müstəvisi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin frontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.•
Nöqtənin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Horizontal müstəvinin horizontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

Düz xəttin profil proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin profil müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmamalıdır.

Nöqtənin müstəvi üzərində olması üçün o, müstəviyə mənsub olan bir düz xətt üzərində olmalıdır.•

Frontal proyeksiyalayıcı üçbücaq müstəvisinin frontal proyeksiyası üçbücaq alınır.

Frontal müstəvinin profil izl OY oxuna paraleldir.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Tərsimi həndəsədə müstəvi neçə üsulla verilir?

Epyurda verilən S-müstəvisi necə adlanır?

Epyurda verilən АВС -müstəvisi necə adlanır?

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.•
Düz xəttin profil proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin profil proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin frontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.•
Profil proyeksiyalayıcı ox müstəvisinin frontal izl OX oxuna perpendikulyardır.

Frontal proyeksiyalayıcı üçbücaq müstəvisinin frontal proyeksiyası üçbücaq alınır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin profil izi OZ oxuna perpendikulyardır.

Profil proyeksiyalayıcı ox müstəvisinin horizontal izl OX oxuna perpendikulyardır.

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin profil izi OY oxuna paraleldir.•
Düz xəttin frontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin profil proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin profil izi yığıcı xassəyə malikdir.

Frontal müstəvinin profil izi yığıcı xassəyə malikdir.•
Düz xəttin frontal müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

3

4

5

6•
1

Horizontal-proyektləndirici müstəvi

Frontal-proyektləndirici müstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;•
Profil müstəvisi;

Frontal müstəvi;

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Frontal müstəvi;

Horizontalmüstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;•
Frontal-proyektləndirici müstəvi;
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Epyurda verilən R-müstəvisi necə adlanır?

Fəzada və epyurda izləri ilə verilən müstəvi necə adlanır?

Fəzada verilən T-müstəvisi necə adlanır?

Fəzada verilən R-müstəvisi necə adlanır?

Fəzada verilən P-müstəvisi necə adlanır?

Epyurda verilən P-müstəvisi necə adlanır?

Epyurda verilən АВС -müstəvisi necə adlanır?

Horizontal müstəvi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;

Frontal müstəvi;•
Profil müstəvisi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;

Horizontalmüstəvi;

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;

İxtiyarı müstəvi;•

Frontal müstəvi;

Horizontalmüstəvi;•
İxtiyarı müstəvi;

Profil müstəvi;

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;

İxtiyarı müstəvi;

Frontal müstəvi;•
Horizontalmüstəvi;

Profil müstəvisi;

Frontal müstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;

Profil müstəvisi;•
İxtiyarı müstəvi;

Horizontalmüstəvi;

Frontal müstəvi;

İxtiyarı müstəvi;

Profil müstəvisi;•
Horizontalmüstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;

Horizontalmüstəvi;•
Frontal-proyektləndirici.müstəvi;
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Epyurda verilən АВС-müstəvisi necə adlanır?

Epurda verilən nöqtələrdən hansı АВС-müstəvisi üzərindədir?

Epurda verilən nöqtələrdən hansı АВС-müstəvisi üzərindədir?

Epyurda verilən ixtiyarı P-müstəvisi üzərində olanAB düz xətti necə adlanır?

Fəzada verilən P-müstəvisi üzərində olan AB düz xətti necə adlanır?

Epyurda verilən АВС-müstəvisi üzərində olan B3düz xətti necə adlanır?

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Profil müstəvisi;

Frontal müstəvi;

Horizontalmüstəvi;

Horizontal-proyektləndirici müstəvi

Profil-proyektləndirici müstəvi;

Profil müstəvisi;

Frontal müstəvi;•

G•
K

P

D

F

N

E

K

F•
M

Profil düz xətt;

V-müstəvisinin ən böyük bucaq əmələ gətirən xətt;

Horizontal düz xətt;

Frontal düz xətt;

Müstəvini ən böyük eniş xətti;•

Horizontal düz xətt;

V-müstəvisinə ən böyük bucaq əmələ gətirən xətt;

Müstəvinin ən böyük eniş xətti;•
Profil düz xətt;

Frontal düz xətt;

Horizontal düz xətt;

İxtiyarıdüz xətt;

Müstəvini ən böyük eniş xətti;

Profil baş xətt;•
Frontal düz xətt;
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Epyurda verilən P -müstəvisi üzərində olan AB düz xətti necə adlanır?

Fəzada verilənP-müstəvisi üzərində olan АВ düz xətti necə adlanır?

Fəzada verilənP-müstəvisi üzərində olan AB düz xətti necə adlanır?

Epyurda verilən Q-müstəvisi üzərində olan 1F düz xətti necə adlanır?

Epyurda verilən P-müstəvisi üzərində olan 1D düz xətti necə adlanır?

Fəzada verilənP-müstəvisi üzərində olan АВ düz xətti necə adlanır?

Epyurda verilən АВС -müstəvisi üzərində olan EC düz xətti necə adlanır?

Müstəvini ən böyük eniş xətti;

İxtiyarıdüz xətt;

Frontal düz xətt;

Horizontal düz xətt;

Profil baş xətt;•

Horizontal düz xətt;

İxtiyarıdüz xətt;

Müstəvini ən böyük eniş xətti;

Profil baş xətt;•
Frontal düz xətt;

Horizontal düz xətt;

Profil düz xətt;

Müstəvini ən böyük eniş xətti;

İxtiyarıdüz xətt;

Frontal baş xətt;•

Horizontal düz xətt;

İxtiyarı düz xətt;

Müstəvini ən böyük eniş xətti;

Profil düz xətt;

Frontal baş xətt;•

Horizontal baş xətt;•
İxtiyarı düz xətt;

Müstəvini ən böyük eniş xətti;

Profil düz xətt;

Frontal düz xətt;

Müstəvini ən böyük eniş xətti;

İxtiyarı düz xətt;

Horizontal baş xətt;•
Frontal düz xətt;

Profil düz xətt;

İxtiyarıdüz xətt;

Horizontal düz xətt;
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Epyurda verilən АВС-müstəvisi üzərində olan А1 düz xətti necə adlanır?

Epyurda AB düz xəttindən keçən Q-müstəvisi necə adlanır?

Epyurda AB düz xəttindən keçən Q-müstəvisi necə adlanır?

Frontal proeksiyalayıcı müstəvinin izləri OX oxuna nəzərən hansı vəziyyətdə yerləşirlər?

Horizontal müstəvinin izləri OX oxuna nəzərən hansı vəziyyətdə yerləşirlər?

Frontal müstəvinin izləri OX oxuna nəzərən hansı vəziyyətdə yerləşir?

Profil baş xətt;

Frontal düz xətt;•
Müstəvini ən böyük eniş xətti;

İxtiyarıdüz xətt;

Profil düz xətt;

Frontal düz xətt;

Horizontal baş xətt;•
Müstəvini ən böyük eniş xətti;

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;•
İxtiyarı müstəvi;

Horizontal müstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;

Horizontal müstəvi;

İxtiyarı müstəvi;

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;•
Frontal-proyektləndirici müstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;

Frontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.

Horizontal izi OX oxuna perpendikulyar, frontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.•
Horizontal və frontal izləri OX oxuna paralel düz xətlərdir.

Frontal izi OX oxuna perpendikulyar, horizontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.

Horizontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.

Horizontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.

Frontal izi OX oxuna perpendikulyar, horizontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.

Horizontal izi OX oxuna perpendikulyar, frontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.

Frontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.•
Horizontal və frontal izləri OX oxuna paralel düz xətlərdir.

Horizontal izi OX oxuna perpendikulyar, frontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.

Horizontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.•
Horizontal və frontal izləri OX oxuna paralel düz xətlərdir.

Frontal izi OX oxuna perpendikulyar, horizontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.

Frontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.



25.10.2017

64/100

265

266

267

268

269

270

271

Profil proeksiyalayıcı müstəvinin izləri OX oxuna nəzərən hansı vəziyyətdə yerləşirlər?

Horizontal proeksiyalayıcı müstəvinin izləri OX oxuna nəzərən hansı vəziyyətdə yerləşirlər?

Hansı müstəviyə profil-proyeksiyalayıcı ox müstəvisi deyilir?

Hansı müstəviyə horizontal səviyyə müstəvisi deyilir?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Horizontal və frontal izləri OX oxuna paralel düz xətlərdir.•
Horizontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.

Horizontal izi OX oxuna perpendikulyar, frontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.

Frontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.

Frontal izi OX oxuna perpendikulyar, horizontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.

Frontal izi OX oxuna perpendikulyar, horizontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.•
Horizontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.

Frontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.

Horizontal və frontal izləri OX oxuna paralel düz xətlərdir.

Horizontal izi OX oxuna perpendikulyar, frontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.

H proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

W proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

H proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.

V proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

OX oxundan keçən və W proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.•

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.•
V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.

H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

Müstəvi düz xətt və onun xaricində yerləşən noqtə ilə verilə bilər;

Müstəvi yastı həndəsi fiqur ilə verilə bilər;

Müstəvi iki paralel düz xətt ilə verilə bilər;

Müstəvi iki kəsişən düz xətt ilə verilə bilər;

Müstəvi bir düz xətt üzərində olmayan iki nöqtə ilə verilə bilər;•

Müstəvi iki kəsişən düz xətt ilə verilə bilər;

Müstəvi düz xətt və onun xaricində yerləşən noqtə ilə verilə bilər;

Müstəvi bir düz xətt üzərində olmayan iki nöqtə ilə verilə bilər;•
Müstəvi yastı həndəsi fiqur ilə verilə bilər;

Müstəvi iki paralel düz xətt ilə verilə bilər;

Horizontal müstəviyə perpendikulyar olan müstəvi horizontal proyeksiyalayıcı müstəvidir.•
Düz xəttin proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun proyeksiyaları müstəvinin izlərinə paralel olmalıdır.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Hansı müstəviyə profil-proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir?

Hansı müstəviyə frontal-proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir?

Hansı müstəviyə horizontal-proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir?

Müstəvinin profil izi nədir?

Düz xəttin hrizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Düz xəttin frontal proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Düz xəttin müstəviyə paralel olması üçün o, müstəviyə mənsub olan bir düz xəttə perpendikulyar olmalıdır.

Frontal müstəvinin profil izi OY oxuna perpendikulyardır.•
Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin frontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

Profil müstəvinin profil izi OY oxuna paraleldir.

Horizontal müstəvinin horizontal izi OX oxuna paraleldir.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin horizontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin horizontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

Horizontal müstəvinin profil izi OY oxuna paraleldir.•
Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin frontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

Horizontal müstəvinin horizontal izi OX oxuna paraleldir.

Frontal müstəvinin frontal izi OX oxuna paraleldir.

W-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.•
V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.•
V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.•
V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

Müstəvinin profil proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xətti•
Müstəvinin horizontal proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xətti.

Müstəvinin OX proyeksiya oxu ilə kəsişmə nöqtəsi.

Müstəvinin OZ proyeksiya oxu ilə kəsişmə nöqtəsi.

Müstəvinin frontal proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xətti.
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Müstəvinin frontal izi nədir?

Müstəvinin horizontal izi nədir?

İxtiyari vəziyyətdə yerləşən müstəvinin izləri proyeksiya oxlarına nəzərən hansı vəziyyətdə yerləşirlər?

İxtiyari vəziyyətdə yerləşən müstəvinin neçə izi var?

Hansı müstəviyə ixtiyari vəziyyətdə yerləşən müstəvi deyilir?

Müstəvinin izi nədir?

Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyil?

Müstəvinin frontal proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xətti.•
Müstəvinin profil proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xətti.

Müstəvinin OX proyeksiya oxu ilə kəsişmə nöqtəsi.

Müstəvinin OZ proyeksiya oxu ilə kəsişmə nöqtəsi.

Müstəvinin horizontal proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xətti.

Müstəvinin horizontal proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xətti.•
Müstəvinin profil proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xətti.

Müstəvinin OX proyeksiya oxu ilə kəsişmə nöqtəsi.

Müstəvinin OZ proyeksiya oxu ilə kəsişmə nöqtəsi.

Müstəvinin frontal proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xətti.

Proyeksiya oxlarına nəzərən ixtiyari vəziyyətlərdə.•
OX proyeksiya oxuna paralel.

OZ proyeksiya oxuna paralel.

OY proyeksiya oxuna paralel.

OX proyeksiya oxuna perpendikulyar.

1

4

2

5

3•

Proyeksiya müstəvilərindən heç birinə paralel və perpendikulyar olmayan müstəviyə.•
V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

Müstəvinin proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xətti.•
Müstəvinin OY proyeksiya oxu ilə kəsişmə nöqtəsi.

Müstəvinin OZ proyeksiya oxu ilə kəsişmə nöqtəsi.

Müstəvinin ixtiyari müstəvisi ilə kəsişmə nöqtəsi.

Müstəvinin OX proyeksiya oxu ilə kəsişmə nöqtəsi.

İki çarpaz düz xətdən bir müstəvi keçirmək olar.•
Bir düz xətt və onun üzərində olmayan bir nöqtədən bir müstəvi keçirmək olar.
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Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyil?

Hansı cizgidə müstəvi təsvir edilmişdir?

Hansı halda paralel düz xətlər horizontal proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardir ?

Hansı halda kəsişən düz xətlər frontal proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardir?

Fəzada bir-birinə perpendikulyar olan iki düz xətt, hansı halda epyurda da perpendikulyar olur?

Hansı halda AB və CD düz xətləri frontal proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlə kəsişir?

Epyurada verilmiş nöqtənin horizontal və profil proyeksiyaları OY oxuüzərindədirsə nöqtə hansı vəziyyətdə yerləşir?

İki paralel düz xətdən bir müstəvi keçirmək olar.

İki kəsişən düz xətdən bir müstəvi keçirmək olar.

Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən bir müstəvi keçirmək olar.

Müstəvi iki çarpaz xətlə verilir.•
Müstəvi bir düz xətt və ona mənsub olmayan bir nöqtə ilə verilir.

Müstəvi iki kəsişən düz xətlə verilir.

Müstəvi iki paralel düz xətlə verilir.

Müstəvi bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtə ilə verilir.

a•
c
d
e
b

1

3•
4

5

2

1

5

4

3

2•

4

5

2

1•
3

4

5

1

2•
3

Nöqtə fəzada yerləşir.
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Hansı halda M düz xətti müstəviyə paralel deyil?

Müstəvilərin kəsişmə xətti hansı halda düzqün tapılmışdır?

Hansı halda müstəvilərin kəsişmə xətti düz tapılmayıb?

Hansı halda müstəvilərin kəsişmə xətti düz tapılmayıb?

Hansı halda müstəvilər kəsişəndir?

Hansı halda müstəvilər paraleldir?

Nöqtə OZ oxu üzərindədir.

Nöqtə OX oxu üzərindədir.

Nöqtə V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Nöqtə OY oxu üzərindədir.•

4

2•
1

3

5

5

1

3•
2

4

3

1

2

4•
5

3•
1

5

4

2

5

1

2

3

4•

4•
2

1

3
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Frontal proyeksiyalayıcı müstəvilər hansı xətt üzrə kəsişirlər?

Hansı düz xəttə müstəvinin ən böyük eniş xətti deyilir?

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi frontal müstəvini hansı xətt üzrə kəsir?

İzlərlə verilmiş iki müstəvinin bir-birinə paralel olması üçün hansı şərt lazımdır?

İki müstəvinin bir-birinə paralel olması üçün hansı şərt lazımdır?

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvi horizontal müstəvini hansı xətt üzrə kəsir?

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi horizontal müstəvini hansı xətt üzrə kəsir?

5

Horizontal xətt üzrə.

Profil xətt üzrə.

Frontal xətt üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

frontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.•

Müstəvi üzərində yerləşən və onun profil xəttinə perpendikulyar olan düz xəttə.

Müstəvi üzərində yerləşən və onun profil xəttinə paralel olan düz xəttə.

Müstəvi üzərində yerləşən və onun horizontal xəttinə perpendikulyar olan düz xəttə.•
Müstəvi üzərində yerləşən və onun frontal xəttinə perpendikulyar olan düz xəttə.

Müstəvi üzərində yerləşən və onun horizontal xəttinə paralel olan düz xəttə.

Frontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

Profil xətt üzrə.

Frontal xətt üzrə.

Horizontal xətt üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.•

Onların eyniadlı izləri bir-birinə paralel olmalıdır.•
Onlardan birinin frontal izi digərinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Onlardan birinin izi OX oxuna paralel olmalıdır.

Onlardan birinin izi OY oxuna paralel olmalıdır.

Onlardan birinin horizontal izi digərinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Onlardan birinə mənsub olan iki kəsişən düz xətt o birinə mənsub olan iki kəsişənxəttə paralel olmalıdır.•
Onlardan birinə mənsub olan düz xətt o birinə perpendikulyar olmalıdır.

Onlardan birinə mənsub olan düz xətt H-müstəvisinə paralel olmalıdır.

Onlardan birinə mənsub olan düz xətt V-müstəvisinə paralel olmalıdır.

Onlardan birinə mənsub olan düz xətt o birinə paralel olmalıdır.

Frontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.•
Frontal xətt üzrə.

Profil xətt üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

Horizontal xətt üzrə.

Horizontal xətt üzrə.•
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Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvilər hansı xətt üzrə kəsişirlər?

Profil proyeksiyalayıcı müstəvilər hansı xətt üzrə kəsişirlər?

Horizontal izləri paralel olan müstəvilər hansı xətt üzrə kəsişirlər?

Frontal izləri paralel olan müstəvilər hansı xətt üzrə kəsişirlər?

Profil müstəvi ixtiyari müstəvini hansı xətt üzrə kəsir?

Frontal müstəvi ixtiyari müstəvini hansı xətt üzrə kəsir?

Profil xətt üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

Frontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

Frontal xətt üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.•
Frontal xətt üzrə.

Profil xətt üzrə.

Frontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

Horizontal xətt üzrə.

Profil proyeksiyalayıcı xətt üzrə.•
Frontal xətt üzrə.

Profil xətt üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

Horizontal xətt üzrə.

Bu müstəvilərin horizontalları üzrə.•
Bu müstəvilərin profil xətləri üzrə.

Frontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

Bu müstəvilərin frontalları üzrə.

Bu müstəvilərin frontalları üzrə.•
Bu müstəvilərin profil xətləri üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

Frontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

Bu müstəvilərin horizontalları üzrə.

İxtiyari müstəvinin profil üzrə.•
İxtiyari müstəvinin frontalı xətti üzrə.

İxtiyari xətt üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

İxtiyari müstəvinin horizontalı üzrə.

İxtiyari müstəvinin horizontalı üzrə.

İxtiyari xətt üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

İxtiyari müstəvinin frontalı üzrə.•
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Horizontal müstəvi ixtiyari müstəvini hansı xətt üzrə kəsir?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

İxtiyari müstəvinin profil xətti üzrə.

İxtiyari müstəvinin horizontalı üzrə.•
İxtiyari müstəvinin profil xətti üzrə.

İxtiyari xətt üzrə.

Horizontal proyeksiyalayıcı xətt üzrə.

İxtiyari müstəvinin frontalı üzrə.

Müstəvinin frontalının horizontal izi müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.•
Müstəvinin horizontalının horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Müstəvinin frontalının horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin frontal proyeksiyası OX oxuna parallel olmalıdır.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin frontal izi müstəvinin frontal izi üzə-rində olmalıdır.•
Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Müstəvinin horizontalının horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Müstəvinin frontalı onun horizontal izinə paralel olmalıdır.

vMüstəvinin ən böyük eniş xətti onun horizontalına perpendikulyar olmalıdır.•
Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin frontal proyeksiyası müstəvinin frontalizinə perpendikulyar olmalıdır.

Müstəvinin frontalı onun horizontal izinə paralel olmalıdır.

Müstəviyə mənsub olan və H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.•
Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin frontal proyeksiyası müstəvinin frontalizinə paralel olmalıdır.

Müstəvinin horizontalı onun frontal izinə paralel olmalıdır.

Müstəviyə mənsub olan və H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin frontalları deyilir.•
Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətlərə müstəvinin frontalları deyilir.

Müstəvi üzərində yerləşən və onun frontal xəttinə perpendikulyar olan düz xəttə müstəvinin ən böyük eniş xətti deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir.•
Müstəvi üzərində yerləşən və onun frontal xəttinə perpendikulyar olan düz xəttə müstəvinin ən böyük eniş xətti deyilir.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

. Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan düz xətlərə müstəvinin frontalları deyilir.

Müstəviyə mənsub olan və V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin horizontalları deyilir

Müstəviyə mənsub olan və H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan düz xətlərə müstəvinin frontalları deyilir.

Üçbucaq şəkilli profil proyeksiyalayıcı müstəvinin profil proyeksiyası üçbucaq alınır.

Üçbucaq şəkilli horizontal müstəvinin profil proyeksiyası düz xətt alınır.•
Üçbucaq şəkilli frontal müstəvinin profil proyeksiyası üçbucaq alınır.

Profil proyeksiyalayıcı ox müstəvisi üzərində yerləşən paralel xətlərin profil proyeksiyaları da paralel xətlər alınır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə mənsub olan iki paralel xəttin horizontal proyeksiyası da paralel xətlər alınır.

Frontal proyeksiyalayıcı üçbücaq müstəvisinin horizontal proyeksiyası üçbucaq alınır.•
Profil müstəvisinə mənsub olan iki paralel xəttin profil proyeksiyası düz xətt alınır.

Horizontal müstəviyə mənsub olan iki paralel xəttin profil proyeksiyası da paralel xətlər alınır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə mənsub olan iki kəsişən xəttin horizontal proyeksiyaları iki kəsişən xətt alınır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə mənsub olan iki paralel xəttinhorizontal proyeksiyası da iki kəsişən xətt alınır.

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə mənsub olan iki kəsişən xəttin horizontal proyeksiyası düz xətt alınır.•
Horizontal proyeksiyalayıcı üçbücaq müstəvisinin horizontal proyeksiyası üçbucaq alınır.

Profil müstəvisinə mənsub olan iki kəsişən xəttin horizontal və frontal proyeksiyaları kəsişən xətlər alınır.

Horizontal müstəviyə mənsub olan iki paralel xəttin frontal proyeksiyası da paralel xətlər alınır.

Frontal proyeksiyalayıcı üçbücaq müstəvisinin frontal proyeksiyası üçbucaq alınır.

Nöqtənin profil proyeksiyalayıcı ox müstəvisi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.•
Nöqtənin frontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin frontal müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin profil müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.•
Düz xəttin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin frontal müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin frontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin profil müstəvisi üzərində olması üçün onun horizontal və frontal proyeksiyaları müstəvinin eyniadlı izləri üzərində olmalıdır.•
Nöqtənin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin frontal müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

İzləri ilə verilən müstəvinin ən böyük eniş xəttinin izləri hansı vəziyyətdə yerləşməlidır?

Müstəvinin ən böyük eniş xəttinin horizontal proyeksiyası hansı vəziyyətdə olmalıdır?

Hansı cizgidə nöqtə səthə mənsubdur?

Hansı cizgidə nöqtə səthə mənsubdur?

Hansı cizgidə xətt səthə mənsubdur?

Nöqtənin profil müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmamalıdır.

Horizontal müstəvinin horizontal izi yığıcı xassəyə malikdir.

Nöqtənin müstəvi üzərində olması üçün o, müstəviyə mənsub olan bir düz xətt üzərində olmalıdır.•
Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin profil proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal müstəvi üzərində olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.•
Frontal müstəvinin profil izl OY oxuna paraleldir.

Frontal proyeksiyalayıcı üçbücaq müstəvisinin frontal proyeksiyası üçbücaq alınır.

Düz xəttin profil proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal və frontal izləri müstəvinin eyniadlı izləri üzərində olmalıdır.•
Onun horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində, frontal izi isə müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Onun frontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal izi müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontalınin horizontal proyeksiyasına perpendikulyar olmalıdır.•
Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontalınin horizontal proyeksiyasına paralel olmalıdır.

A

C

D

E•
B

A•
E

D

C

B

E•
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Hansı cizgidə düz xətt səthə mənsubdur?

Hansı cizgidə xətt səthə mənsubdur?

Hansı cizgidə nöqtə səthə mənsubdur?

Hansı cizgidə düz xətt səthə mənsubdur?

Hansı cizgidə nöqtə səthə mənsubdur?

Hansı cizgidə nöqtə səthə mənsubdur?

C

B

A

A

D•
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E

A

B•
E

D
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Hansı cizgidə düz xətt səthə mənsubdur?

Hansı cizgidə konus göstərilib?

Hansı cizgidə prizma göstərilib?

Hansı cizgidə silindr göstərilib?

Hansı cizgidə tor səthi göstərilib?

Hansı cizgidə piramida göstərilib?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

4•
5

1

2
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4

3•
2

1•
2

5

4

3

1

5•
4

3

2

1

5

4•
3

2

Düz xəttin profil müstəviyə paralel olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izinə paralel olmalıdır.

Düz xəttin horizontal müstəviyə paralel olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Konus səthi S-müstəvisi ilə hansı əyri xətt üzrə kəsir?

Konus səthi G-müstəvisi ilə hansı həndəsi figur üzrə kəsir?

Konus səthi T-müstəvisi ilə hansı əyri xətt üzrə kəsir?

Konus səthi R-müstəvisi ilə hansı əyri xətt üzrə kəsir?

Düz xəttin frontal müstəviyə paralel olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Düz xəttin profil proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Düz xəttin horizontal müstəviyə paralel olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.•

İki müstəvinin bir-birinə perpendikulyar olması üçün onlardan birinə mənsub olan düz xətt digər müstəviyə perpendikulyar olmalıdır.•
Profil müstəviyə perpendikulyar olan müstəvi horizontal proyeksiyalayıcı müstəvidir.

Horizontal müstəviyə perpendikulyar olan müstəvi frontal proyeksiyalayıcı müstəvidir.

İzlərlə verilən müstəvilərin bir-birinə perpendikulyar olması üçün onlardan birinin izi digərinin izinə perpendikulyar olmalıdır.

Frontal müstəviyə perpendikulyar olan müstəvi profil proyeksiyalayıcı müstəvidir.

Düz xəttin izlərlə verilən müstəviyə perpendikulyar olması üçün onun horizontal və frontal proyeksiyaları uyğun olaraq müstəvinin horizontal və
frontal izlərinə perpendikulyar olmalıdır.

•
Düz xəttin izlərlə verilən müstəviyə perpendikulyar olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Düz xəttin müstəviyə perpendikulyar olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Düz xəttin müstəviyə perpendikulyar olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Düz xəttin müstəviyə perpendikulyar olması üçün onun proyeksiyaları müstəvinin izlərinə perpendikulyar olmalıdır.

Parabola;

Hiperbola;

Çevrə;

Ellips;

Düz xətt;•

Çevrə;

Hiperbola;

Parabola;

Üçbucaq;•
Ellips;

Çevrə;

Hiperbola;

Parabola;•
Düzbucaqlı;

Ellips;

Parabola;

Hiperbola;•
Çevrə;

Ellips;

Düzbucaqlı;
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Konus səthi Q-müstəvisi ilə hansı əyri xətt üzrə kəsir?

Konus səthi P-müstəvisi ilə hansı əyri xətt üzrə kəsir?

Silindrik səthi Q-müstəvisi ilə hansı əyri xətt üzrə kəsir?

Silindrik səthi R-müstəvisi ilə hansı əyri xətt üzrə kəsir?

Silindrik səthi P-müstəvisi ilə hansı əyri xətt üzrə kəsir?

Üçbucaqlı prizmanın iki yan tilini və oturacaq üçbucaqını müstəvi kəsərsə, kəsikdə hansı həndəsi fiqur alınır?

Düz xəttin profil müstəviyə perpendikulyar olaması üçün hansı şərt lazımdır?

Parabola;

Hiperbola;

Çevrə;

Ellips;•
Düzbucaqlı;

Düzbucaqlı;

Parabola;

Çevrə;•
Hiperbola;

Ellips;

Çevrə;

Hiperbola;

Parabola;

Düzbucaqlı;

Ellips;•

Çevrə;

Ellips;

Hiperbola;

Parabola;

Düzbucaqlı;•

Çevrə;•
Hiperbola;

Parabola;

Düzbucaqlı;

Ellips;

Düzbucaqlı;

Üçbucaqlı;

Trapesiya;•
Altıbucaqlı;

Beşbucaqlı;

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları uyğun olaraq müstəvinin horizontal və frontal izlərinə perpendikulyar olmalıdır.•
Onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.
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Düz xəttin frontal müstəviyə perpendikulyar olaması üçün hansı şərt lazımdır?

Düz xəttin horizontal müstəviyə perpendikulyar olaması üçün hansı şərt lazımdır?

Frontal müstəviyə perpendikulyar olan düz xətt hansı düz xətdir?

Proyeksiyalayıcı müstəvinin izləri ilə verilmiş ixtiyari müstəviyə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Düz xəttin izləri ilə verilmiş müstəviyə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Düz xəttin proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün hansı şərt lazımdır?

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar, frontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır.•
Onun horizontal və frontal proyeksiyaları uyğun olaraq müstəvinin horizontal və frontal izlərinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar, horizontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır.•
Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları uyğun olaraq müstəvinin horizontal və frontal izlərinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Frontal düz xətt.

Frontal proyeksiyalayıcı.•
Horizontal proyeksiyalayıcı.

Profil proyeksiyalayıcı.

Horizontal düz xətt.

Proyeksiyalayıcı müstəvinin yığıcı xassəyə malik izi o biri müstəvinin eyniadlı izinə paralel olmalıdır.

Onun yığıcı izi V-müstəvisinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun izləri o biri müstəvinin izlərinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun yığıcı xassəyə malik izi H-müstəvisinə paralel olmalıdır.

Proyeksiyalayıcı müstəvinin yığıcı xassəyə malik izi o biri müstəvinin eyniadlı izinə perpendikulyar olmalıdır.•

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə, frontal proyeksiyası isə müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə, frontal proyeksiyası isə müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.•
Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun bir proyeksiyası müstəvinin bir izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun bir proyeksiyası OX oxuna paralel olmalıdır.

Onun bir proyeksiyası müstəvinin yığıcı xassəyə malik eyniadlı izinə paralel olmalıdır.•
Onun bir proyeksiyası müstəvinin bir izinə paralel olmalıdır.

Onun proyeksiyaları müstəvinin izlərinə paralel olmalıdır.
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Düz xəttin müstəviyə paralel olması üçün hansı şərt lazımdır?

Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin ixtiyari müstəviyə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Düz dördbucaqlı prizmanın tam açılışı neçə yastı urdan ibarətdir?

Düz üçbucaqlı piramidanın tam açılışı neçə yastı fiqurdan ibarətdir?

Düz altıbucaqlı prizmanın tam açılışı neçə yastı fiqurdan ibarətdir?

Düz beşbucaqlı prizmanın tam açılışı neçə yastı fiqurdan ibarətdir?

Düz üçbucaqlı prizmanın tam açılışı neçə yastı fiqurdan ibarətdir?

Düz xətt müstəvinin bir izinə perpendikulyar olmalıdır.

Düz xətt müstəviyə mənsub olan bir düz xəttə paralel olmalıdır.•
Düz xətt H müstəvisinə paralel olmalıdır.

Düz xətt müstəviyə mənsub olan bir düz xəttə perpendikulyar olmalıdır.

Düz xətt V müstəvisinə paralel olmalıdır.

Onun frontal izi ixtiyari müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal izi ixtiyari müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal izi ixtiyari müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Onun horizontal izi ixtiyari müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.•
Onun frontal izi ixtiyari müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.
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Bir müstəvi kubun ən çox neçə tilini kəsə bilər?

Dördbucaqlı prizmanın üç yan tillərini və oturacaq dördbucaqlısını müstəvi kəsərsə, kəsikdə hansı həndəsi fiqur alınır?

Düz konusun yan səthinin açılışı hansı yastı həndəsi fiqurdan ibarətdir?

Düz silindirin yan səthinin açılışı hansı yastı həndəsi fiqurdan formada ibarətdir?

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin ixtiyari müstəviyə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Düz xəttin frontal müstəviyə perpendikulyar olaması üçün hansı şərt lazımdır?

5•
6

7

4

5

6•
8

7

Düzbucaqlı.

Üçbucaqlı;

Dördbucaqlı;

Beşbucaqlı•
Altıbucaqlı;

Sektor;•
Trapesiya;

Çevrə;

Seqment;

Düzbucaqlı;

Düzbucaqlı;•
Çevrə;

Sektor;

Trapesiya;

Üçbucaqlı;

Onun frontal izi ixtiyari müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.•
Onun horizontal izi ixtiyari müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun frontal izi ixtiyari müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal izi ixtiyari müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal izi ixtiyari müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar, frontal proyeksiyası nöqtə olmalıdır.•
Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal və frontal proyeksiyaları uyğun olaraq müstəvinin horizontal və frontal izlərinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə perpendikulyar olmalıdır.
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Profil müstəviyə perpendikulyar olan düz xətt hansı düz xətdir?

Horizontal müstəviyə perpendikulyar olan düz xətt hansı düz xətdir?

Proyeksiyalayıcı müstəvinin izləri ilə verilmiş ixtiyari müstəviyə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

İki müstəvinin bir-birinə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Düz xəttin müstəviyə perpendikulyar olması üçün hansı şərt lazımdır?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üşün hansı şərt lazımdır?

Profil proyeksiyalayıcı.•
Profil düz xətt.

Horizontal düz xətt.

Horizontal proyeksiyalayıcı.

Frontal proyeksiyalayıcı.

Horizontal düz xətt.

Frontal düz xətt.

Horizontal proyeksiyalayıcı.•
Frontal proyeksiyalayıcı.

Profil proyeksiyalayıcı.

Onun izləri o biri müstəvinin izlərinə perpendikulyar olmalıdır.

Onun yığıcı izi V-müstəvisinə perpendikulyar olmalıdır.

Proyeksiyalayıcı müstəvinin yığıcı xassəyə malik izi o biri müstəvinin eyniadlı izinə perpendikulyar olmalıdır.•
Proyeksiyalayıcı müstəvinin yığıcı xassəyə malik izi o biri müstəvinin eyniadlı izinə paralel olmalıdır.

Onun yığıcı xassəyə malik izi H-müstəvisinə paralel olmalıdır.

Onlardan birinə mənsub olan düz xətt V-müstəvisinə perpendikulyar olmalıdır.

Onlardan birinə mənsub olan düz xətt H-müstəvisinə paralel olmalıdır.

Onlardan birinə mənsub olan düz xətt o biri müstəviyə perpendikulyar olmalıdır.•
Onlardan birinə mənsub olan düz xətt o biri müstəviyə paralel olmalıdır.

Onlardan birinə mənsub olan düz xətt H-müstəvisinə perpendikulyar olmalıdır.

Düz xətt müstəviyə mənsub olan iki kəsişən düz xəttə perpendikulyar olmalıdır.•
Düz xətt müstəviyə mənsub olan iki düz xətdən birinə perpendikulyar, digərinə isə paralel olmalıdır.

Düz xətt müstəviyə mənsub olan iki paralel xəttə perpendikulyar olmalıdır.

Düz xətt müstəviyə mənsub olan bir düz xəttə perpendikulyar olmalıdır.

Düz xətt iki kəsişən düz xəttə perpendikulyar olmalıdır.

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.•
Düz xəttin profil proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Düz xəttin frontal proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Düz xəttin frontal proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izinə paralel olmalıdır.

Düz xəttin horizontal proyeksiyalayıcı müstəviyə paralel olması üçün onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.
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Epyurada verilmiş düz xəttin frontal proyeksiyası OZ, horizontal proyeksiyası isə koordinat başlanğıcındadırsa bu düz xətt
hansı vəziyyətdədir?

Epyurada verilmiş düz xəttin profil proyeksiyası OZ oxu üzərində, horizontal proyeksiyası isə koordinat başlanğıcındadırsa
bu düz xətt hansıvəziyyətdədir?

Epyurada verilmiş düz xəttin frontal proyeksiyası OX oxu, profil proyeksiyası isə koordinat başlanğıcındadırsa bu düz xətt
hansı vəziyyətdədir?

Epyurada verilmiş düz xəttin profil proyeksiyası OY oxu, frontal proyeksiyası isə koordinat başlanğıcındadırsa bu düz xətt
hansı vəziyyətdədir?

Epyurada verilmiş düz xəttin horiontal proyeksiyası OX oxu, profil proyeksiyası isə koordinat başlanğıcındadırsa bu düz xətt
hansı vəziyyətdədir?

Epyurada verilmiş düz xəttin frontal proyeksiyası OX, profil proyeksiyası isə OY oxu üzərindədirsə düz xətt hansı
vəziyyətdədir?

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izinə paralel olmalıdır.•
Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izinə paralel olmalıdır.

Onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izinə paralel olmalıdır.

Düz xətt OZ oxu üzərindədir.•
Düz xətt OX oxu üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OZ oxu üzərindədir.•
Düz xətt OX oxu üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OX oxu üzərindədir.•
Düz xətt OY oxu üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OY oxu üzərindədir.•
Düz xətt OX oxu üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OY oxu üzərindədir.

Düz xətt OX oxu üzərindədir.•
Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.•
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Epyurada verilmiş düz xəttin horizontal proyeksiyası OX, profil proyeksiyası isə OZ oxu üzərindədirsə düz xətt hansı
vəziyyətdədir?

Epyurada verilmiş düz xəttin frontal və profil proyeksiyaları OZ oxu üzərindədirsə düz xətt hansı vəziyyətdədir?

Epyurada verilmiş düz xəttin horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxu üzərindədirsə düz xətt hansı vəziyyətdədir?

Epyurada verilmiş düz xəttin frontal proyeksiyası OZ, horizontal proyeksiyası isə OY oxu üzərindədirsə düz xətt hansı
vəziyyətdədir?

Epyurada veilmiş düz xəttin horizontal və frontal proyeksiyaları OX oxuna perpendikulyal olan bir düz xətt üzərindədirsə, bu
düz xətt fəzada hansı vəziyyətdədir?

Epyurada veilmiş düz xəttin profil proyeksiyası onun əsl boyuna bəradərdirsə, bu düz xətt fəzada hansı vəziyyətdədir?

Düz xətt OX oxu üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OYoxu üzərindədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.•
Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OYoxu üzərindədir.

Düz xətt OX oxu üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OX oxu üzərindədir.

Düz xətt OZ oxu üzərindədir.•
Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OY oxu üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OX oxu üzərindədir.•

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.•
Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OX oxu üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OY oxu üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisinə paraleldir.•
Düz xətt H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır.

Düz xətt ixtiyari vəziyyətdədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır.

Düz xətt ixtiyari vəziyyətdədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi ilə iti bucaq əmələ gətirir.
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Epyurada veilmiş düz xəttin horizontal proyeksiyası nöqtədirsə, bu düzxətt fəzada hansı vəziyyətdədir?

Epyurada veilmiş düz xəttin frontal proyeksiyası nöqtədirsə, bu düz xətt fəzada hansı vəziyyətdədir?

Epyurada veilmiş düz xəttin profil proyeksiyası nöqtədirsə, bu düz xətt fəzada hansı vəziyyətdədir?

Hansı halda düz xətt profil proyeksiya müstəvisinə paraleldir?

Hansı halda düz xətt frontal proyeksiya müstəvisinə paraleldir?

Hansı halda düz xətt frontal proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır?

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisinə paraleldir•
Düz xətt V-proyeksiya müstəvisinə paraleldir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisinə paraleldir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır.

Düz xətt ixtiyari vəziyyətdədir.

Düz xətt OX oxuna perpendikulyardır.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır.•

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır•
Düz xətt ixtiyari vəziyyətdədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır.

Düz xətt OX oxuna perpendikulyardır.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır.

Düz xətt ixtiyari vəziyyətdədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır.

Düz xətt W- proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır•
Düz xətt OX oxuna perpendikulyardır.
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Hansı halda düz xətt profil proyeksiya müstəvisinə perpendikulyardır?

Hansı halda düz xətt horizontal proyeksiya müstəvisinə paraleldir?

Hansı halda düz xətt profil-proyeksiyalayıcıdır?

Hansı halda düz xətt ixtiyari vəziyyətdədir?

IV kvadrantda yerləşən düz xətt hansıdır?

III kvadrantda yerləşən düz xətt hansıdır?

Epyurada verilmiş düz xəttin horizontal və profil proyeksiyaları OY oxu üzərindədirsə düz xətt hansı vəziyyətdədir?
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Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.
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Epyurada verilmiş düz xəttin frontal proyeksiyası OX oxu üzərindədirsə düz xətt hansı vəziyyətdə yerləşir?

Epyurada veilmiş düz xəttin frontal proyeksiyası onun əsl boyuna bərabərdirsə, bu düz xətt fəzada hansı vəziyyətdədir?

Epyurada veilmiş düz xəttin horizontal proyeksiyası onun əsl boyuna bərabərdirsə, bu düz xətt fəzada hansı vəziyyətdədir?

Epyurda verilmiş AB düz xətti proyeksiya müstəvilərinə nəzərən hansı vəziyyətdədir?

Aşağıdakı düz xətlərdən hansının horizontal izi yoxdur ?

Hansı nöqtə AB düz xəttin üzərindədir?

Düz xətt OX oxu üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt OY oxu üzərindədir.•

Düz xətt OX oxu üzərindədir.

Düz xətt OY oxu üzərindədir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.•
Düz xətt V-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisi üzərindədir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisinə paraleldir•
Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi ilə iti bucaq əmələ gətirir.

Düz xətt ixtiyari vəziyyətdədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisinə paraleldir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisinə paraleldir.

Düz xətt H-proyeksiya müstəvisinə paraleldir•
Düz xətt H-proyeksiya müstəvisi ilə iti bucaq əmələ gətirir.

Düz xətt ixtiyari vəziyyətdədir.

Düz xətt W-proyeksiya müstəvisinə paraleldir.

Düz xətt V-proyeksiya müstəvisinə paraleldir.

[AB] OY

[AB] OZ•
[AB] H

[AB] OX

[AB] OY

4

5

3

1

1•

K

M

N

F•
E
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Verilən EF düz xətti necə adlanır?

Bir ucu ilə H müstəvisinə söykənən frontal xətti göstər.

Hansı epyurda AB düz xətti ilə C nöqtəsi arasındakı məsafənin əsil ölçüsü– l düzgün göstərilmişdir?

Aşağıdakı düz xətlərdən hansının frontal izi yoxdur?

Epyurda verilən EF düz xətti necə adlanır?

Epyurda verilən DE düz xətti necə adlanır?

Verilən FG düz xətti necə adlanır?

Frontal düz xətt;

Horizontal-proyektləndirici düz xətt;

Frontal-proyektləndirici düz xətt;•
Profil-proyektləndirici düz xətt;

İxtiyarı düz xətt;

5

1

2

3

4•

5

4•
3

2

1

1

5

4

3

2•

Frontal düz xətt;

Horizontal-proyektləndirici düz xətt;

Frontal-proyektləndirici düz xətt;•
Profil-proyektləndirici düz xətt;

Horizontal düz xətt;

Horizontal düz xətt;

Horizontal-proyektləndirici düz xətt;•
İxtiyarı düz xətt;

Frontal-proyektləndirici düz xətt;

Profil-proyektləndirici düz xətt;

Profil-proyektləndirici düz xətt;•
Frontal-proyektləndirici düz xətt;
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Verilən DE düz xətti necə adlanır?

Hansı halda düz xəttin əsl boyu düz tapılıb?

Hansı halda düz xəttin əsl boyu düz tapılmayıb?

Hansı halda düz xəttin əsl boyu düz tapılmayıb?

Bir ucu ilə V müstəvisinə söykənən horuzontal xətti tapın.

I kvadrantda yerləşən düz xətt hansıdır?

İxtiyarı düz xətt;

Horizontal-proyektləndirici düz xətt;

Profil düz xətt;

Profil-proyektləndirici düz xətt;

Horizontal-proyektləndirici düz xətt;

Horizontal düz xətt;

İxtiyarı düz xətt;

Frontal-proyektləndirici düz xətt;

1

4.•
3

2

5

1

2

5

4•
3

4•
5

1

2

3

4

3

2•
1

5

1

5

3

4•
2
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Hansı epyurda AB və CD düz xətlərin arasındakı məsafənin əsil ölçüsü– l düzgün göstərilmişdir?

Düz xətt parçasının bir ucu ikinci, digər ucu isə dördüncü kvadrantda yerləşərsə o, hansı proyeksiya müstəvilərini kəsir?

Düz xətt parçasının bir ucu birinci, digər ucu isə üçüncü kvadrantda yerləşərsə o, hansı proyeksiya müstəvilərini kəsir?

Fəzada yerləşən düz xətt parçasının bir ucu birinci, digər ucu isə dördüncü kvadrantda yerləşərsə o, hansı proyeksiya
müstəvilərini kəsir?

Fəzada yerləşən düz xətt parçasının bir ucu üçüncü,digər ucu isə dördüncü kvadrantda yerləşərsə o, hansı proyeksiya
müstəvilərini kəsir?

Fəzada yerləşən düz xətt parçasının bir ucu ikinci, digər ucu isə üçüncü kvadrantda yerləşərsə o, hansı proyeksiya
müstəvilərini kəsir?

Fəzada yerləşən düz xətt parçasının bir ucu birinci, digər ucu isə ikinci kvadrantda yerləşərsə o, hansı proyeksiya
müstəvilərini kəsir?

1

5

4

3•
2

Horizontal proyeksiya müstəvisini.

Profil proyeksiya müstəvisini.

Horizontal və profil proyeksiya müstəvilərini.

Frontal proyeksiya müstəvisini.

Horizontal və frontal proyeksiya müstəvilərini.•

Horizontal və frontal proyeksiya müstəvilərini.•
Horizontal və profil proyeksiya müstəvilərini.

Profil proyeksiya müstəvisini.

Frontal proyeksiya müstəvisini.

Horizontal proyeksiya müstəvisini.

Frontal proyeksiya müstəvisini.

Horizontal və profil proyeksiya müstəvilərini.

Profil proyeksiya müstəvisini.

Horizontal və frontal proyeksiya müstəvilərini.

Horizontal proyeksiya müstəvisini•

Horizontal proyeksiya müstəvisini.

Frontal proyeksiya müstəvisini.•
Frontal və profil proyeksiya müstəvilərini.

Profil proyeksiya müstəvisini.

Horizontal və frontal proyeksiya müstəvilərini.

Horizontal və frontal proyeksiya müstəvilərini.

Horizontal və profil proyeksiya müstəvilərini.

Horizontal proyeksiya müstəvisini.•
Frontal proyeksiya müstəvisini.

Profil proyeksiya müstəvisini.
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Düz xəttin profil izi nədir?

Düz xəttin frontal izi nədir?

Düz xəttin horizontal izi nədir?

Epyurda verilən EF düz xətti necə adlanır?

Epyurda verilən DE düz xətti necə adlanır?

Verilən FG düz xətti necə adlanır?

Frontal proyeksiya müstəvisini.•
Horizontal və profil proyeksiya müstəvilərini.

Profil proyeksiya müstəvisini.

Horizontal və frontal proyeksiya müstəvilərini.

Horizontal proyeksiya müstəvisini.

Onun W-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişdiyi nöqtə.•
Onun OY oxu ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun OX oxu ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun OX oxu ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun OY oxu ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişdiyi nöqtə.•
Onun H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun W-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun OX oxu ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun OY oxu ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun W-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişdiyi nöqtə.

Onun H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişdiyi nöqtə.•

Frontal-proyektləndirici düz xətt•
Horizontal-proyektləndirici düz xətt;

Frontal düz xətt;

Horizontal düz xətt;

Profil-proyektləndirici düz xətt;

Horizontal düz xətt;

Horizontal-proyektləndirici düz xətt;•
İxtiyarı düz xətt;

Frontal-proyektləndirici düz xətt;

Profil-proyektləndirici düz xətt;

Profil-proyektləndirici düz xətt;•
Frontal-proyektləndirici düz xətt;

İxtiyarı düz xətt;
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447

Verilən EF düz xətti necə adlanır?

Fəzada verilən P-müstəvisi necə adlanır?

Hansı halda iki düz xətt paraleldir?

Hansı halda AB və CD düz xətləri kəsişir ?

Hansı cizgidə kəsişən düz xətlər göstərilmişdir?

Hansı cizgidə paralel düz xətlər göstərilmişdir?

Hansı cizgidə çarpaz xətlər göstərilmişdir?

Hansı cizgidə paralel xətlər göstərilmişdir?

Horizontal-proyektləndirici düz xətt;

Profil düz xətt;

İxtiyarı düz xətt;

Frontal düz xətt;

Frontal-proyektləndirici düz xətt•
Horizontal-proyektləndirici düz xətt;

Profil-proyektləndirici düz xətt;

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;•
Profil müstəvisi;

Frontal müstəvi;

Horizontal müstəvi;

İxtiyarı müstəvisi;

3

1•
2

5

4

1

3•
4

5

2

C•
E
B
A
D

E
C
A
B
D•

D
E
B
A
C•
B
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Hansı cizgidə kəsişən xətlər göstərilmişdir?

Bu xətlərdən hansı II kvadrantda yerləşir?

Bir ucu II kvadrantda , o biri ucu isə IV kvadrantda olan düz xətti göstərin.

Aşağıdakı xətlərdən hansı kəsişəndir?

Xətlərdən hansı kəsişəndir?

Xətlərdən hansı çarpaz deyil?

Aşağıdakı xətlərdən hansı kəsişəndir?

B
E
D•
A
C

A•
E
D
C
B

2•
4

5

3

1

3

1•
2

5

4

3

1

4

5•
2

5

2•
3

4

1

1

3

4

5

2•

5
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Fəzada verilən S-müstəvisi necə adlanır?

Fəzada verilən Q-müstəvisi necə adlanır?

Hansı epyurda AB düz xətti ilə BC xətti bir-birinə perpendikulyardır?

Paralel xətlər hansılardır?

Hansı epyurda düz xətlər çarpazdır?

Verilən düz xətlərdən hansıları paralel deyil?

3•
4

2

1

Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Frontal müstəvi;

Horizontal müstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;•
Frontal-proyektləndirici müstəvi;

Profil-proyektləndirici müstəvi;

Frontal-proyektləndirici müstəvi;•
Horizontal-proyektləndirici müstəvi;

Frontal müstəvi;

Profil müstəvisi;

AB və BC;

AB və BC

AB və BC:•
AB və BD;

AB və BC.

1

2

5

4•
3

AB və KL;

AB və DE:•
AB və CD;

AB və MN;

AB və EF;

AB və CD;

AB və CD ;

AB və KL;•
AB və FE;
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Verilən düz xətlərdən hansıları kəsişən deyil?

Bir ucu III kvadrantda , o biri ucu isə II kvadrantda olan düz xətti göstərin.

Elə bir düz xətt götürün ki onun bir ucu I kvadrantda, o biri ucu isə III kvadrantda olan düz xətti göstərin.

Epyurda verilən AB düz xətti hansı oktantlardan keçir?

Aşağıdakı düz xətlərdən hansının profil izi yoxdur ?

Hansı müstəviyə profil səviyyə müstəvi deyilir?

Hansı müstəviyə frontal səviyyə müstəvi deyilir?

AB və MN;

AB və MN;•
AB və CD;

AB və BD;

MN və KL;

AB və EF;

1

5

4•
3

2

1

2

5

4

3•

– I – IV – V – VIII;

– I – IV – VI – VII;

– I – II – III – VII;•
– I – III – V – VI;

– I – II – III – IV;

4•
5

1

2

3

H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.•
H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.
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İki kəsişən xətt düzbucaq təşkil edirsə hansı halda bu bucağın profil proyeksiyası düzbucaq alınar?

İki kəsişən xətt düzbucaq təşkil edirsə hansı halda bu bucağın frontal proyeksiyası düzbucaq alınar?

İki kəsişən xətt düzbucaq təşkil edirsə hansı halda bu bucağın horizontal proyeksiyası düzbucaq alınar?

Profil müstəvinin hansı izi yığıcı xassəyə malikdir?

Frontal müstəvinin hansı izi yığıcı xassəyə malikdir?

Horizontal müstəvinin hansı izi yığıcı xassəyə malikdir?

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə.

V proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.•
H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə.

Bu xətlərdən biri W müstəvisinə paralel olarsa.•
Bu xətlərdən biri OX oxuna paralel olarsa.

Bu xətlərdən biri V proyeksiya müstəvisinə paralel olarsa.

Bu xətlərdən biri H proyeksiya müstəvisinə paralel olarsa.

Bu xətlərdən biri W proyeksiya müstəvisinə paralel olmazsa.

Bu xətlərdən biri V proyeksiya müstəvisinə paralel olarsa•
Bu xətlərdən biri OY oxuna paralel olarsa.

Bu xətlərdən biri W müstəvisinə paralel olarsa.

Bu xətlərdən biri H proyeksiya müstəvisinə paralel olarsa.

Bu xətlərdən biri W proyeksiya müstəvisinə paralel olmazsa.

Bu xətlərdən biri W müstəvisinə paralel olarsa.

Bu xətlərdən biri OZ oxuna paralel olarsa.

Bu xətlərdən biri H proyeksiya müstəvisinə paralel olarsa.•
Bu xətlərdən biri W proyeksiya müstəvisinə paralel olmazsa.

Bu xətlərdən biri V proyeksiya müstəvisinə paralel olarsa.

Profill izi.

Horizontal və frontal izləri.•
Frontal izi

Horizontal və profil izləri.

Frontal izi.

Frontal və profil izləri.

Horizontal izi.

Horizontal və frontal izləri.

Frontal izi.

Profill və horizontal izləri.•

Horizontal və profil izləri.

Profill və frontal izləri.•
Frontal izi.

Horizontal və frontal izləri.
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Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvinin hansı izi yığıcı xassəyə malikdir?

Birinci kvadrantın bissektor müstəvisi hansı müstəviyə deyilir?

Düz xəttin ixtiyari müstəvi üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Düz xəttin izləri ilə verilən ixtiyari müstəvi üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Noqtənin ixtiyari vəziyyətdə yerləşən müstəvi üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Epyurada verilən nöqtənin proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Nöqtənin horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Horizontal izi.

Frontal izi.

Horizontal izi.•
Horizontal və profil izləri.

Horizontal və frontal izləri.

Profill izi.

Horizontal müstəviyə.

Profil izi OY oxu ilə 45 -li bucaq əmələ gətirən profil-proyeksiyalayıcı ox müstəvisinə.•
Profil proyeksiyalayıcı müstəviyə.

Profil proyeksiyalayıcı ox müstəvisinə.

Profil müstəvisinə.

O, müstəviyə mənsub olan bir xəttə perpendikulyar olmalıdır.

O, müstəvi üzərindəki bir xətti kəsməlidir.

O, müstəviyə mənsub olan iki düz xətti ya kəsməlidir, ya da birini kəsib digərinə paralel olmalıdır.•
O, müstəviyə mənsub olan iki xəttə perpendikulyar olmalıdır.

O, müstəviyə mənsub olan bir xəttə paralel olmalıdır.

Onun frontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal izi müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun izləri müstəvinin eyniadlı izləri üzərində olmalıdır.•
O, müstəvi üzərindəki bir xətti kəsməlidir.

Onun horizontal izi müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

O, müstəvi üzərində yerləşən düz xəttin üzərində olmalıdır.•
Onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Onun proyeksiyaları müstəvinin eyniadlı izləri üzərində olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin proyeksiyaları müstəvinin izləri üzərində olmalıdır.

Nöqtənin bir proyeksiyası müstəvinin yığıcı xassəyə malik eyniadlı izi üzərində olmalidır.•
Nöqtənin horizontal proyeksiyası müstəvinin horizomtal izi üzərində olmalıdır.

Nöqtənin bir proyeksiyası müstəvinin yığıcı xassəyə malik izi üzərində olmalidır.

Nöqtənin bir proyeksiyası müstəvinin bir izi üzərində olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalidır.
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Nöqtənin frontal proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Nöqtənin profil proyeksiyalayıcı müstəvi üzərində olması üçün hansı şərt lazımdır?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.•
Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.•
Onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalidır.

Onun frontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin frontal izi üzərində olmalıdır.

Onun horizontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalıdır.

Onun profil proyeksiyası müstəvinin profil izi üzərində olmalıdır.•
Onun frontal proyeksiyası müstəvinin horizontal izi üzərində olmalidır.

ixtiyarı müstəvinin horizontal, frontal və profil izləri proyeksiya müstəvilərinə nəzərən paralel vəziyyətdə yerləşir.

ixtiyarı müstəvinin horizontal, frontal və profil izləri proyeksiya müstəvilərinə nəzərən mailli vəziyyətdə yerləşir.•
ixtiyarı müstəvinin horizontal və frontal izləri parallel , profil izli isə proyeksiya müstəvilərinə nəzərən paralel vəziyyətdə yerləşir.

ixtiyarı müstəvinin horizontal və frontal izləri parallel , profil izli isə proyeksiya müstəvilərinə nəzərən perpendikulyar vəziyyətdə yerləşir.

ixtiyarı müstəvinin horizontal, frontal və profil izləri proyeksiya müstəvilərinə nəzərən perpendikulyar vəziyyətdə yerləşir.

Horizontal müstəvinin iki izi var.•
Nöqtə bir proyeksiyası ilə təyin olunur.

Müstəvi iki nöqtə ilə verilir.

Müstəvi iki çarpaz xətlə verilir.

Müstəvi beş üsulla verilir.

Horizontal müstəvinin frontal izi OX oxuna paraleldir.•
Horizontal proyeksiyalayıcı müstəvisinin horizontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

Frontal müstəvisinin frontal izi OX oxuna paraleldir.

Profil proyeksiyalayıcı müstəvisinin profil izi OX oxuna perpendikulyardır.

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvisinin frontal izi OX oxuna perpendikulyardır.

OX oxundan keçən profil proyeksiyalayıcı müstəviyə profil proyeksiyalayıcı ox müstəvisi deyilir.•
H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə frontal proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.•
H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

V proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil müstəvi deyilir.•
H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.•
H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə frontal proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.•
V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.•
V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil- proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

W-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə profil proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.

H-proyeksiya müstəvisinə perpendikulyar olan müstəviyə horizontal proyeksiyalayıcı müstəvi deyilir.•
H-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə frontal müstəvi deyilir.

V-proyeksiya müstəvisinə paralel olan müstəviyə horizontal müstəvi deyilir.

Müstəvinin OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsinə onun horizontal izi deyilir.
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Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

Horizontal-proyektləndıricı müstəvi proyeksiya müstəvilərinə nəzərən necə yerləşir?

Profil proyeksiyalayıcı müstəvinin hansı izi yığıcı xassəyə malikdir?

Frontal proyeksiyalayıcı müstəvinin hansı izi yığıcı xassəyə malikdir?

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.

İxtiyari vəziyyətdə yerləşən müstəvinin izləri proyeksiya oxlarına nəzərən ixtiyari vəziyyətdə yerləşir.•

Müstəvinin OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsinə onun horizontal izi deyilir.

Müstəvinin W-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.•
Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun horizontal izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun horizontal izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.

Müstəvinin W-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun horizontal izi deyilir.•

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun horizontal izi deyilir.

Müstəvinin H-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun profil izi deyilir.

Müstəvinin V-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir•
Müstəvinin W-proyeksiya müstəvisi ilə kəsişmə xəttinə onun frontal izi deyilir.

horizontal-proyektləndıricı müstəvi V-proyeksiya müstəvisinə nəzərən perpendikuljar yerləşir.

horizontal-proyektləndıricı müstəvi V-proyeksiya müstəvisinə nəzərən paralel yerləşir.

horizontal-proyektləndıricı müstəvi H-proyeksiya müstəvisinə nəzərən paralel yerləşir.

horizontal-proyektləndıricı müstəvi H-proyeksiya müstəvisinə nəzərən perpendikuljar yerləşir.•
horizontal-proyektləndıricı müstəvi W-proyeksiya müstəvisinə nəzərən perpendikuljar yerləşir.

Frontal izi.

Profill izi.•
Horizontal izi.

Horizontal və profil izlıri.

Horizontal və frontal izləri.

Profill izi.

Frontal izi.•
Horizontal izi.

Horizontal və frontal izləri.
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500 Profil müstəvinin izləri OX oxuna nəzərən hansı vəziyyətdə yerləşir?

Horizontal və profil izləri.

Horizontal və frontal izləri OX oxuna perpendikulyar düz xətdir.•
Frontal izi OX oxuna perpendikulyar, horizontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.

Horizontal izi OX oxuna perpendikulyar, frontal izi OX oxuna nəzərən maili düz xətdir.

Frontal izi OX oxuna paralel düz xətdir.

Horizontal və frontal izləri OX oxuna paralel düz xətlərdir.


