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 پایه هشتمریاضی                   )فصل چهارم(                                                            درسنامه و نکات کلیدی        

 تهران 13منطقه                                               جبر و معادله           مقیسه                                     خانم          

 تشکیل شده باشد.(متغیر حروف انگلیسی)  وعدد)ضریب(عبارت جبری که از دو قسمت : یک جمله ای جبری 

 و      5𝑥𝑦مانند:    
1

3
𝑎 

 باشد تشکیل چند جمله ای می دهد.تفریق  وجمع اگر بین عبارت های جبری عالمت  :چند جمله ای جبری 

2𝑥 ( جمله)دارای دو مانند:    + 𝑦                                 )دارای سه جمله(𝑎 − 3𝑏 + 7 

 عبارت هایی که متغیر های انها و توان متغیر ها کامال مثل هم باشند. :عبارت جبری متشابه 

, 5𝑥𝑦)مانند:   −4𝑦𝑥(  و  )3𝑎3𝑏2,
2

5
𝑎3𝑏2 ) 

 جمالت متشابه را جدا کرده و سپس ضرایب انها را مانند جمع و تفریق اعداد صحیح جمع می کنیم و یکی از متغیر  :ساده کردن عبارت جبری 

 جمله ها کنار جواب نوشته می شود.

 عبارت جبری زیر را ساده کنید.مثال:

                                                                                                 −4𝑥 − 𝑎2𝑏 + 10𝑥 − 7𝑎2𝑏 − 2𝑦 = 6𝑥 − 8𝑎2𝑏 − 2𝑦   

 در ضرب دو جمله ضریب ها در هم و متغیرها در هم ضرب می شوند.: ضرب دو جمله 

5𝑥𝑦2(−3𝑥𝑦)مانند:      = −15𝑥2𝑦3   

 یک جمله ای در تمام جمالت چند جمله ای ضرب می شود.:ضرب یک جمله ای در چند جمله ای 

6𝑎2(3𝑎𝑏− مانند:      + 𝑏2) = −18𝑎3𝑏 − 6𝑎2𝑏2 

 در صورت امکان در تمام جمالت عبارت دوم ضرب می شود و سپس عبارت حاصل را  جمالت عبارت اول:ضرب چند جمله ای در چند جمله ای 

 ساده می کنیم.

2𝑥2):     مانند − 𝑦)(4𝑥 − 3𝑦) = 8𝑥3 − 6𝑥2𝑦 − 4𝑥𝑦 + 3𝑦2  

 

 به جای متغیرها اعداد داده شده را قرار می دهیم و سپس با توجه به ترتیب انجام عملیات )اولویت(حاصل عبارت را: مقدار عددی عبارت جبری           

 به دست می اوریم.

                        مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای مقادیر داده شده به دست اورید.مثال:

                                                5(3)2⏟  
45

+ 2(3)(−2)⏟      
−12

− 7 = 45− 12− 7 = 26 5𝑥2 + 2𝑥𝑦 − 7 =     (𝑥 = 3 , 𝑦 = −2) 

 



 

 تبدیل یک عبارت جبری به ضرب دو یا چند عبارت جبری دیگر را تجزیه)فاکتورگیری( می گوییم.:تجزیه عبارت جبری 

 به دست می اوریم . )ب.م.م(ضرایب را  -1برای تجزیه: 

 را کنار )ب.م.م(ضرایب می نویسیم. )عامل مشترک(متغیر های مشترک با توان کمتر -2               

 تمام جمالت عبارت را بر جمله مشترک تقسیم کرده و داخل پرانتز می نویسیم. -3               

    )ب.م.م(ضرایب         عامل مشترک                                                                                :عبارت زیر را به ضرب)تجزیه(تبدیل کنید.مثال 

                                                                                                                           6𝑎2𝑏3 + 9𝑎2𝑏𝑐 = 3 𝑎2𝑏⏞(2𝑏2 + 3𝑐) 

 تبدیل می شود.درست به تساوی عددی معادله یک تساوی جبری است که به ازای بعضی از اعداد  :معادله 

 جمله های دارای متغیر)مجهول(را به یک طرف تساوی و جمله های بدون متغیر)معلوم(را به طرف دیگر تساوی انتقال می دهیم. -1ه: برای حل معادل

 (ده شود قرینه می شود.جمله ای که انتقال دا)                       

 عبارت های مجهول با هم و عبارت های معلوم نیز با هم ساده میشوند. -2                     

 حاصل عبارت های معلوم را بر ضریب مجهول تقسیم می کنیم. -3                     

3𝑥                                                            :معادله ی مقابل را حل کنید.                                   مثال − 7 = 5𝑥 + 11 

                                                                                                                                           3𝑥 − 5𝑥⏞    
−2𝑥

= 11+ 7⏞  
18

 

                                                                                                        𝑥 =
18

−2
= −9                    −2𝑥 = 18 

 حل می کنیم. ااگر در معادله یکی از انواع ضرب جمله های جبری وجود داشت ابتدا ضرب را انجام می دهیم سپس معادله رنکته : 

𝑥                     :    مانند =
15

−5
= −3              𝑥 − 6𝑥⏞    

−5𝑥

= 3+ 12⏞  
15

             𝑥 − 12 = 6𝑥 + 3             𝑥 − 12 = 3(2𝑥 + 1) 

 از بین برود. ها ساده و مخرجها را را در دو طرف معادله ضرب می کنیم تا با مخرج  ها ابتدا )ک.م.م(مخرج در معادالت کسری نکته :

[2,3,6]      )ک.م.م(مخرج ها                                                                                  مانند:  = 6                       
1

2
𝑥 −

1

3
=

5

6
   

                                                                                                                                                6 × (
1

2
𝑥 −

1

3
) = 6 ×

5

6
   

                                                                                           𝑥 =
7

3
                3𝑥 = 5+ 2⏞

7

                3𝑥 − 2 = 5                                                                 

                                                                                                   

       

 


