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  .*.*.*.*. ه نام خداي ریاضیب.*.*.*.*. 

  
  

  ریاضی هشتم
  زبان سادهبه      

  

  
  

  اوسطیفرید، سپیده  مهرداد سعیدي



 
 

  

  

  

  

  

  تم به زبان سادهشریاضی ه  :  عنوان کتاب

  فرید و سپیده اوسطی مهرداد سعیدي  :    مؤلفان

  مؤلف  :    ناشر

  1395اول،   :  نوبت چاپ

   978 – 600 – 04 – 5878 – 2  :    شابک

  جلد 1000  :    تیراژ

  ریال 160000  :    قیمت

کلیه حقوق مادي و معنوي و چاپ و نشر این کتاب محفوظ و شرعاً و قانوناً مخصوص   
برداري و یا نقل مطالب آن را  مؤلفان است و هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی حق کپی

قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان  5ندارد و متخلفین به موجب ماده 
  .نی قرار خواهند گرفتتحت پیگرد قانو 11/10/1348مصوب 

09109058108: پخش و توزیع با تخفیف ویژه همکاران و مدارس  

  - 1362فرید، مهرداد،  سعیدي   :      سرشناسه
  .سادهریاضی هشتم به زبان   :    عنوان و نام پدیدآور

  . ١٣٩٥فرید،  مھرداد سعیدی: ورامین  :    مشخصات نشر
  .مصور، جدول، نمودار.: ص180  :    مشخصات ظاهري

  978 -  600 – 04 – 5878 – 2  :      شابک
  .فیپاي مختصر  :  :  نویسی وضعیت فهرست

  :فهرستنویسی کامل این اثر در نشانی  :      یادداشت
                                     http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است.  

  ،همکار- 1363اوسطی، سپیده،   :    شناسه افزوده
  4376929  :    شماره کتابشناسی ملی



  
 

 

  پیشگفتار
آمـوزان بـا مطالـب و مبـاحثی      بیشتر آشناکردن دانش متوسطه اول،هدف از آموزش ریاضیات در دوره 

باید  -از جمله ریاضیات  -دانیم براي آموزش علوم مختلف   می. است که در زندگی روزمره کاربرد فراوان دارند

آمـوز، باعـث ایجـاد خالقیـت و      هایی استفاده شود که عالوه بر تفهیم و تثبیت مطالب در ذهن دانش از روش

توان منکر این نکته بود که  چنین نمی هم. انگیزه بیشتر فراگیران براي آموختن مطالب بیشتر و جدیدتر شود

ها کسب  کمتر شده و بسیاري از آنبه مراتب هاي قبل  بت به سالآموزان براي مطالعه نس امروزه انگیزه دانش

نمره مناسب در درسی مانند ریاضی و برخی نیز گرفتن نمره قبولی در این درس را هدف اصلی و غایی خـود  

    بـه نـام   آموزشـی بـراي درس ریاضـی    - لذا بر آن شدیم تا با گردآوري یک مجموعـه تفهیمـی  . اند قرار داده

در  - هـر چنـد بسـیار کوچـک     - ، گامی در حد بضاعتبه زبان ساده) نهم/هشتم/هفتم(ریاضی 

  .جهت نیل به اهداف عالی آموزش و پرورش برداشته باشیم

، شامل توضیح ساده و روان مطالب کتـاب ریاضـی   ریاضی هشتم به زبان سادهکتاب حاضر با نام 

و  مثال حل شـده بـا توضـیح کامـل     180بیش از چنین  دوره اول متوسطه بوده و هم هشتمپایه 

در ابتداي هر فصل، بارم آن فصل در طراحی سئواالت . را در خود دارد نکته آموزشی 340از   بیش

آموزان ذکر شـده   نوبت اول و نوبت دوم مطابق با بخشنامه ابالغی وزارت آموزش و پرورش جهت اطالع دانش

ف آموزشی همان فصل تحت عنوان خودارزیابی گنجانده در پایان هر فصل نیز سئواالتی منطبق با اهدا. است

توانند توانایی خود را در میزان فهم و یادگیري آن فصـل، مـورد    ها، می آموزان عزیز با انجام آن شده که دانش

  .ارزیابی قرار دهند

و باز هم عاري از نقص نیست  - هر قدر هم براي آن تالش شده باشد -جایی که معتقدیم هر کار  از آن

از اسـاتید،   چنین با توجه به اینکه اعتقـاد داریـم خـرد جمعـی همـواره برتـر از خـرد فـردي اسـت، لـذا           هم

صاحبنظران، دبیران ارجمند و خوانندگان گرامی صمیمانه تقاضا داریم با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقـادات  

در  SaeidyFarid@و یا شناسه  SaeidyFarid@yahoo.comاز طریق پست الکترونیکی  سازنده خود

  .ما را در تصحیح و بهبود بیشتر این کتاب، یاري فرمایند ،رسان اجتماعی افزار پیام نرم

  مؤلفین -با تشکر 



 
 

.*.*.*.*.فهرست مطالب   .*.*.*.*.     
  

  شماره صفحه  عنوان

  

  عددهاي صحیح و گویا  : فصل اول

  

5  

  27  حساب عددهاي طبیعی  : فصل دوم

  47  ها چندضلعی  :فصل سوم

  67  جبر و معادله   :فصل چهارم

  91  بردار و مختصات   :فصل پنجم

  111  مثلث   :فصل ششم

  125  توان و جذر   :فصل هفتم

  149  آمار و احتمال  :فصل هشتم

  167  ها دایره    :فصل نهم



  
 

 
67 

  جبر و معادله به زبان ساده هشتمریاضی  چهارمفصل 

  
  

  :چهارمفصل 

  جبر و معادلهجبر و معادله
  

  

  

  
  

  طبق دستورالعمل ابالغی وزارت آموزش و پرورش، طبق دستورالعمل ابالغی وزارت آموزش و پرورش، 

  نمره نمره   22) ) پایانیپایانی((نمره و در ارزشیابی نوبت دوم نمره و در ارزشیابی نوبت دوم   55در ارزشیابی نوبت اول در ارزشیابی نوبت اول 

  ..از این فصل سئوال مطرح خواهد شداز این فصل سئوال مطرح خواهد شد
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  تبدیل عبارات کالمی به جبري

این فرمول با تغییر . شود محاسبه می» اندازه یک ضلع ×  4« دانید محیط مربع از رابطه  می

ضرب  4دهد، یعنی اندازه ضلع مربع هر قدر باشد، در عدد  اندازه ضلع مربع تغییر ماهیت نمی

توان به جاي آن از  توان گفت اندازه ضلع مربع قابل تغییر یا متغیر است و می پس می. شود می

باشد،  aتوان گفت اگر اندازه ضلع مربعی برابر با  در حالت کلی می. وف انگلیسی استفاده کردحر

  :به جدول زیر دقت کنید. قابل محاسبه خواهد بود a4و یا  a  ×4محیط آن از رابطه 

مساحت 
  شکل  )کالمی(محیط   )کالمی(مساحت   )جبري(محیط   )جبري(

2a  =a  ×a  4a مربع به ضلع   ضلعیک ×  4  یک ضلع×  خودشa 

b  ×a 2 × (a + b)  مستطیل به  )طول+ عرض (×  2  طول× عرض  
 bو عرض aطول 

 	×	
2  a + b + c 

  

 
ارتفاع	×	قاعده

و  cو قاعده  bو  aمثلث به اضالع   ضلع 3مجموع  2
 hارتفاع 

 	×	
2  4a  

قطر	کوچک	×	قطر	بزرگ
 cو  bو قطرهاي  aلوزي به ضلع   یک ضلع×  4 2

h  ×a 2 × (a + b)   االضالع به طول  متوازي  )طول+ عرض (×  2  ارتفاع× قاعدهa  و عرض
b  و ارتفاعh 

π 2r π  ×r  ×2  14/3  ×دایره به شعاع   قطر× عدد پی   شعاع × شعاعr 

 ( 	 	)×
2

  a + b + c + d  
ق	بزرگ) ارتفاع×(ق	کوچک	

2
  ضلع 4مجموع   

و  bو  aهاي  ذوزنقه به قاعده

 hو ارتفاع  dو  cهاي  عرض
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  .هر یک از جمالت داده شده را به صورت عبارتی جبري نمایش دهید )1مثال 

  .برابر با همان عدد است 1هر عدد به توان ) الف

  .ضرب هر عدد یا جمله جبري در عدد صفر برابر با صفر است حاصل) ب

  .شود می 1به توان هر عددي برسد، حاصل برابر با  1عدد ) ج

ها را  دست آوردن حاصل، یکی از پایه هاي مساوي، براي به دار با پایه اعداد تواندر ضرب ) د

  .کنیم ها را با هم جمع می نوشته و توان

  .جمع عدد صفر با هر عدد یا جمله جبري، برابر با همان عدد یا جمله جبري است حاصل) ه

  a1=  1) ج    a×  0 = 0 )ب    a  =1a) الف   :پاسخ
  

  a  =a  +0) ه  am+n  =an  ×am) د    

  الگوهاي عددي

. هایی وجود دارد ها رابطه ها بین عددها و یا تعداد شکل در بعضی مسئله در سال قبل دیدید

هاي هر شکل، از ضرب شماره شکل در  به عنوان مثال در مورد شکل زیر دیدید که تعداد دایره

 10×  10=  100شکل دهم دایره و  3×  3=  9مثالً شکل سوم شامل . آید خودش به دست می

  :توان جدولی مانند جدول زیر تشکیل داد با توجه به شکل و مطالب بیان شده می. باشد دایره می

  شکل اول            شکل دوم    شکل سوم           ...

       ...  

n ...  3  2  1  شماره شکل  
2n  =n × n ...  9  4  1  ها تعداد دایره  
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  .م الگوهاي عددي زیر را بنویسیداُ nجمله  )2مثال 
,	1           ⟹اُم           nجمله =  1     1

2 	 ,
1
3 	 ,

1
4 	 , … 	 ,   الف( ?

1را هم به شکل  1البته عدد (که در این کسرها  توضیح این
 1، صورت همواره )ببینید 1

و مخرج  1یعنی مخرج اولین کسر برابر . کند است و مخرج متغیر بوده و با شماره کسر برابري می

  .خواهد بود nاُمین کسر برابر  nو به همین ترتیب مخرج  2دومین کسر برابر 

                        n10  = جملهn           ب( 10،  20،  30، ... ،  ?           ⟹اُم  
  

                     1 - n2  = جملهn           ج( 1،  3،  5،  7، ... ،  ?             ⟹اُم  

اما همیشه پیدا کردن الگوي عددي و رابطه موجود بین اعداد به همین سادگی نیست، در * 

  :طی شودحالت کلی براي پیدا کردن الگوي موجود در یک دنباله عددي، مراحل زیر باید 

  مقدار فاصله ثابت موجود بین عددها در الگوي داده شده را پیدا کنید،) الف

  براي آن عدد قرار دهید،) nمانند (یک ضریب حروفی انگلیسی ) ب

دست آمده  حاال باید تشخیص دهید که اگر شماره شکل به جاي حرف انگلیسی عبارت به) ج

  .شود تا بتواند اعداد موجود در الگو را بسازدبه این روش قرار گیرد، باید با چه عددي جمع 

  2،  6،  10،  14، ... ،  ?                 .داده شده را بیابید م دنبالهاُ nجمله  )3مثال 
). 4یعنی (کنیم  م، ابتدا مقدار فاصله بین اعداد را پیدا میاُ nبراي پیدا کردن جمله : پاسخ

حاال باید ببینیم ). n4شود  جا می تا این(دهیم  براي آن قرار می nمانند  حاال یک ضریب حرفی

n4  2باید با چه عددي جمع شود تا است را بسازد،  2که عدد دنباله  جمله اولکه  اینبراي 

باید در  -2بینید عدد  ؟ که می 4)1+ (      = 2 ، یعنی در مربع چه عددي قرار بگیردحاصل گردد

  .باشد می n4 - 2ام اعداد داده شده برابر  n نتیجه جملهدر . مربع قرار گیرد
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  16،  13،  10،  7، ... ،  ?               .داده شده را بیابید م دنبالهاُ nجمله  )4مثال 

 کنیمبررسی  بایدحاال .  -n3شود  میحرفی است که با ضریب ) - 3(فاصله بین اعداد  :پاسخ

است را بسازد، یعنی در  16تواند جمله اول دنباله که  با جمع یا تفریق با چه عددي می -n3که 

م اُ nدر نتیجه جمله  .است 19که پاسخ مربع برابر  - 3)1+ ( =      16 :باشدعددي مربع باید چه 

  .است -n3 + 19داده شده برابر  دنباله عددي

هاي پیدا کردن  نباشد، یکی از بهترین راه اگر در یک الگوي عددي فاصله بین اعداد ثابت *

  .اُم، تجزیه اعداد داده شده است nجمله 

  1،  8،  27، ...                     .داده شده را بیابید م دنبالهاُ nجمله  )5مثال 

  1=  1×  1×  1=  13           8=  2×  2×  2=  23           27=  3×  3×  3=     33  : پاسخ

  3n  =n  ×n  ×n                    :توان نوشت ام می nو براي جمله 
  

  عبارت جبري

یک یا که شامل ... و x3  ،b2-k5  ،y -x2-  ،a+1هایی مانند  به عبارتدر سال قبل دیدید 

باشند، هایی مانند جمع، تفریق، ضرب و یا تقسیم  و عمل) حروف انگلیسی(چند عدد، متغیر 

که در عبارات جبري معموالً عالمت ضرب بین عدد و  دتوجه داشته باشی. گویند میعبارت جبري 

که با حرف  شود میاستفاده و یا پرانتز (.) نقطه عالمت ضرب، از به جاي و  نویسند حروف را نمی

x به عنوان مثال تمام جمالت نوشته شده در سطر بعد با هم برابرند. انگلیسی اشتباه نشود:  

...   ،(x)(y)×5      ،(x).(y)5      ،(x)y5      ،(x)(y)5      ،x.y5      ،xy5      ،y×x×5  
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  اي یک جمله

توان حروف حتماً باید عددي حسابی (دار  از ضرب یک عدد در یک یا چند حروف توان

بین اعداد و حروف  ،عبارتیدر اگر به عبارت دیگر . شود اي جبري ساخته می جمله ، یک)باشد

 .اي است یک جملهآن عبارت فقط عالمت ضرب باشد و عالمت جمع و تفریق قرار نگرفته باشد، 

به عنوان . شود گفته می متغیر ،و به حرف یا حروف آن ضریب عددياي،  به عدد هر یک جمله

  .است aو متغیر حرفی  6، ضریب عددي برابر a6مثال در عبارت جبري 

، نمادهایی هستند که براي بیان عددهاي نامعلوم یا )حروف انگلیسی(ا غیرهمت )1نکته 

  .روند مقادیر غیرمشخص به کار می

باشد،  می 1اي که ضریب عددي براي آن نوشته نشده باشد، ضریب آن عدد  جمله) 2نکته 

  a1  =a                          :یعنی

2و  2،  0،  5/0،  - 3مثل . اي هستند همه اعداد، یک جمله )3نکته 
توان گفت  زیرا می.  3

  0x2  =2                   .ها برابر با صفر است توان متغیر آن

  : اگر ضریب عددي در یک جمله جبري صفر باشد، حاصل آن جمله برابر صفر است )4نکته 

0  =x0  

2                      :ضریب عددي کسري به دو صورت قابل نوشتن است )5نکته 
3 x = 2

3  
  

                                                                                                  
5

2 = 1
2 x5 

  ba2  =ab2      :جابجایی بین حروف متغیر در یک جمله جبري اشکالی ندارد )6نکته 
  

y2x  =2yx  
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  جمالت متشابه

ها کامالً مانند  آن )به همراه توان یحروفقسمت (متغیر جمالتی هستند که  ،جمالت متشابه

ها بستگی نداشته و فقط  اي اصالً به ضریب عددي آن یعنی تشابه دو یا چند یک جمله. هم باشند

با هم متشابه بوده، ولی  -a5/8و  a3مثالً دو جمله . ها مرتبط است به قسمت حروفی یا متغیر آن

  . متشابه نیستند 2b5و  b5دو جمله 

  ها اي چند جمله
  

به عنوان  .شود اي حاصل می ، چند جملهغیرمتشابهاي  جمله ز جمع یا تفریق چند یکا

 aاي هستند، ولی عبارت  سه جمله a + b + cاي و عبارت  عبارتی دو جمله a3  +bمثال عبارت 

+ 2a  3قابل ساده شدن به صورتa اي است بوده و یک جمله.  

  ساده کردن عبارات جبري

بندي کرده و دقیقاً  کردن عبارات جبري، ابتدا جمالت متشابه را جدا یا دستهبراي ساده 

یعنی . کنیدها عمل  ، در مورد آنددادی چه در دوران ابتدایی براي جمع و تفریق انجام می مانند آن

) متغیر(ها را با هم جمع کرده و سپس قسمت حرفی  در مورد جمالت متشابه، ضرایب عددي آن

  .دقت کنید زیر  به مثال. ذاریدبگرا جلوي آن 

  m3  =m  ×3  =m  +m  +m          ⟹                4  ×3  =4  +4  +4     )6مثال 

a5 = a3  +a2          ⟹               5        =3        +2  

  t7 = t12 - t19          ⟹           7  =      12  -       19  

n2- mn10  =mn3  +n6  - n4  +mn7  
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  ضرب یک جمله جبري در یک پرانتز

و  کردهتک موارد داخل پرانتز ضرب  براي این منظور باید عدد یا جمله بیرون پرانتز را در تک

توجه داشته باشید که هنگام ضرب . دست آمده را ساده کرد سپس در صورت امکان، حاصل به

  .شوند دیگر و حروف نیز در هم ضرب می کردن، اعداد در یک

  .عبارات داده شده را تا حد امکان ساده کنید )7مثال 

xy15  +2x10 ) =y3  ×x5) + (x2  ×x5 () =y3  +x2 (x5 )الف  

n4  +m9- ) =n4 - m9(- )ب  

b6 - a7-  =a5- b6 - a2-  =a5 - )b3  ×2 -) + (a  ×2- ( =a5- )b3  +a(2- )ج  

  دیگر اي در یک ضرب دو چندجمله

دیگر ضرب شوند، باید  اگر دو پرانتز که هر کدام شامل عبارتی جبري هستند بخواهند در یک

توان  پس از انجام ضرب، می. تک موارد پرانتز دوم ضرب کنید تک جمالت پرانتز اول را در تک تک

  .دیگر ساده کرد جمالت مشابه را با یک

  .عبارت داده شده را ساده کنید )8مثال 

2y10  - xy13  - 2x3  =2y10 - yx2 + xy15 - 2x3 ) =y5  - x) (y2  +x3(  
  

  .محاسبه کنیدرا ) b - a(و عرض ) b  +a2(مساحت مستطیلی به طول  )9مثال 

مساحت براي محاسبه مساحت مستطیل، باید طول آن را در عرض ضرب دانید  می :پاسخ

  )2b - ab - 2a2  =2b  - ba + ab2  - 2a2 ) =b - a) (b  +a2                  : یعنی. کرد
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  .دهند نمایش می... یا k2یا  n2یا  m2اُم اعداد زوج را به صورت  nجمله  )7نکته 

... یا n2+  1یا  n2 - 1یا  m2+  1یا  m2 - 1اُم اعداد فرد را به صورت  nجمله  )8نکته 

  .دهند نمایش می

  .ضرب هر دو عدد زوج دلخواه، عددي زوج است نشان دهید حاصل )10مثال 

ها را در یکدیگر ضرب  را در نظر گرفته و آن m2و  n2ابتدا دو عدد زوج دلخواه مانند  :پاسخ

2푚            :کنید × 2푛 = 2 × (푚 × 2 × 푛)
عددي	مانند	

= 2푘 =   عددي	زوج

  .ضرب هر دو عدد فرد دلخواه، عددي فرد است نشان دهید حاصل )11مثال 

ها را در  را در نظر گرفته و آن m2 - 1و  n2 - 1ابتدا دو عدد فرد دلخواه مانند  :پاسخ

2푚)           :یکدیگر ضرب کنید − 1)(2푛 − 1) = 4푚푛 − 2푚 − 2푛 + 1 =  

      2 (2푚푛 −푚 − 푛)
عددي	مانند	

+ 1 = 2푘 + 1 =   عددي	فرد

  .ضرب عددي زوج در عددي فرد، عددي زوج است نشان دهید حاصل )12مثال 

ها را در  را در نظر گرفته و آن m2 -  1و عددي فرد مانند  n2ابتدا عددي زوج مانند  :پاسخ

2푛: یکدیگر ضرب کنید × (2푚 − 1) = 4푛푚 − 2푛 = 2 (2푚푛 − 푛)
عددي	مانند	

= 2푘 =   زوج

  .جمع هر دو عدد فرد دلخواه، عددي زوج است نشان دهید حاصل )13مثال 

2푚)    :پاسخ − 1) + (2푛 − 1) = 2푚 + 2푛 − 2 = 2 (푚 + 푛 − 1)
عددي	مانند	

= 2푘  
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  .جمع هر دو عدد زوج دلخواه، عددي زوج است نشان دهید حاصل )14مثال 

2푚                                      :پاسخ + 2푛 = 2 (푚 + 푛)
عددي	مانند	

= 2푘  

  .جمع هر عدد زوج با عددي فرد، عددي فرد است نشان دهید حاصل )15مثال 

2푚                        :پاسخ + (2푛 − 1) = 2 (푚 + 푛) − 1
عددي	مانند	

= 2푘 − 1  

  نویسی اعداد گسترده

مکانی قرار داده و رقم قرار گرفته در هر ستون را در  اگر یک عدد را در جدول ارزش

  .باشد دست آمده، همان گسترده یا بسط عدد اولیه می ضرب کنیم، جمع اعداد بهاش  مرتبه

  .را بنویسید 푎푏و عدد دو رقمی  123گسترده عدد سه رقمی  )16مثال 

  :پاسخ

3  +20  +100  =1  ×3  +10  ×2  +100  ×1  =123    

  

                      b  +a10  =1  ×b  +10  ×a  =푎푏  

  

  مقلوب یک عدد

دست  هاي یک عدد را با هم عوض کنیم، مقلوب آن عدد به اگر جایگاه قرار گرفتن رقم

123( .باشد می 푐푏푎برابر با عدد سه رقمی  푎푏푐مثالً مقلوب عدد سه رقمی . آید می → 321(  
  

  

  

  صدگان  دهگان  یکان

3  2  1  

  دهگان  یکان

b  a  
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  پذیر است؟ جمع هر عدد دو رقمی و مقلوبش همواره بر چه عددي بخش حاصل )17مثال 

  :دهیم را بسط می 푏푎و مقلوبش یعنی  푎푏براي پاسخ به این سئوال عدد دو رقمی : پاسخ

                               푎푏 = 10푎 + 푏
푏푎 = 10푏 + 푎

→ 푎푏 + 푏푎 = 10푎 + 푏 + 10푏 + 푎 =  

               11푎 + 11푏 = 11 (푎 + 푏)
عددي	مانند	

= 11푘  

توان گفت حاصل  است، پس می b + a(11( برابر با شود که حاصل جمع دو عدد مشاهده می

  .پذیر است بخش 11جمع هر عدد دو رقمی و مقلوب آن همواره بر عدد 

  پذیر است؟ تفریق هر عدد دو رقمی و مقلوبش همواره بر چه عددي بخش حاصل )18مثال 

  :دهیم را بسط می 푏푎و مقلوبش یعنی  푎푏براي پاسخ به این سئوال عدد دو رقمی : پاسخ

                            푎푏 = 10푎 + 푏
푏푎 = 10푏 + 푎

→ 푎푏 − 푏푎 = 10푎 + 푏 − (10푏 + 푎) =  

     10푎 + 푏 − 10푏 − 푎 = 9푎 − 9푏 = 9(푎 − 푏)  
  .پذیر است بخش 9پس حاصل تفریق هر عدد دو رقمی و مقلوب آن همواره بر عدد 

  مقدار عددي یک عبارت جبري

عدد یا عددهاي معینی را قرار  ،اگر در یک عبارت جبري، به جاي متغیر یا متغیرهاي آن

الزم به ذکر است براي محاسبه مقدار . آید دست می دهیم، مقدار عددي آن عبارت جبري به

  .دعددي یک عبارت جبري، اولویت انجام عملیات باید رعایت شو

  .بدست آورید y=  -3و  x=  2را به ازاي  y3  +x - 5مقدار عددي عبارت جبري  )19مثال 

  y3  +x - 5=  2+  3)-3( - 5=  2 - 9 - 5=  - 12                       :پاسخ
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در این . گاهی اوقات عبارت جبري داده شده طوالنی ولی قابل ساده شدن است )9نکته 

مقدار عددي، بهتر است ابتدا عبارت جبري را تا حد امکان ساده کرده دست آوردن  موارد براي به

  .و سپس مقادیر داده شده براي حروف را در آن جاگذاري کنیم

  .دست آورید به y=  - 5و  x=  5مقدار عددي عبارت جبري داده شده را به ازاي  )20مثال 

) =5-(7 ) +5-)(5(3- =y 7 +x 0 +xy 3-  =x2  - y  - x7 + xy5  -y 8 + x5 - xy2  
40  =35 - 75  

  تجزیه عبارات جبري

ضرب نسبت به ) پذیري توزیع(تجزیه کردن یک عبارت جبري، عکس عمل خاصیت پخشی 

اي جبري پشت یک پرانتز قرار  در خاصیت پخشی دیدید که اگر عدد یا جمله. جمع است

حال اگر تساوي نوشته شده را از سمت . شد تک جمالت داخل پرانتز ضرب می گرفت، در تک می

  .                 تجزیه عبارت جبري استراست به چپ ببینیم، در حقیقت 

                                                                              푎(푏 + 푐) = 푎푏 + 푎푐  
  

کسر را بر  توان صورت و مخرج یک کردن کسرها در سال هفتم بیان شد که می براي ساده

  :به مثال زیر دقت کنید. ها تقسیم کرد آن) مشتركعلیه  ترین شمارنده یا مقسوم بزرگ(م  م ب

48                                                        )21مثال 
72 = 2	×	24

3	×	24 = 2
3  

باشند نیز به همین روش عمل  می) متغیر(در تجزیه عبارات جبري که شامل اعداد و حروف 

. م حروف یا متغیرها را نیز محاسبه کرد م م اعداد، باید ب م با این تفاوت که عالوه بر ب ،کنیم می

محاسبه  حروف مشترك با توان کمترم متغیرها را با استفاده از قاعده  م براي این منظور ب

 خاصیت پخشی

 تجزیه
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 aباشد؛ زیرا توان کمتر حرف  می 3b2aم برابر با  م ب c4b3aو  3b2aمثالً در دو عبارت . کنیم می

  .نیز مشترك نیست cبوده و حرف  3برابر  bو توان کمتر حرف  2برابر با 

، ابتدا باید )فاکتورگیري(ضرب دو عبارت جبري  براي تبدیل یک عبارت جبري به حاصل* 

 دست آمده را به عنوان جمله م به م سپس ب. م جمالت داده شده در عبارت را محاسبه کرد م ب

تقسیم جمله مشترك را بر آن  اصلیتک جمالت عبارت  و تک دهیم میپشت پرانتز قرار  مشترك

  .شود ضرب دو عبارت جبري تبدیل می به این ترتیب عبارت جبري به حاصل. کنیم می
  

  .   ضرب دو عبارت جبري بنویسید عبارت جبري داده شده را به صورت حاصل )22مثال 
 =2ab18  - 3b2a12  

و ) 12،  18= ( 6: کنیم را محاسبه می 18و  12اعداد م  م براي این منظور ابتدا ب :پاسخ

یعنی  ،آوریم که عبارتست از حروف مشترك با توان کمتر دست می م متغیرها را به م چنین ب هم
2ab .2م جمالت فوق برابر با  م پس بab6 شت پرانتز نوشته شودجا  یعنی تا این. است که باید پ

  2ab6  =2ab18 - 3b2a12...........)  -(...........                               :توان نوشت می

تک  پذیري ضرب که تقسیم است، باید تک حاال با توجه به عکس عمل پخشی یا توزیع

دست آمده تقسیم کنیم تا جاهاي خالی داخل پرانتز مشخص  م به م جمالت عبارت اصلی را بر ب

  .گردند

                        
اولین	جمله	عبارت	اصلی

م م ب = 12 2 3

6 2 = 2	×	6	× 	× 	× 	× 	×
6	× 	× 	×

= 2푎푏  

                                      
دومین	جمله	عبارت	اصلی

م م ب = 18 2

6 2 = 3	×	6	× 	× 	×
6	× 	× 	×

= 3  

  ab2 (2ab6  =2ab18 - 3b2a12 - 3(                :      توان نوشت با توجه به مطالب فوق می
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  .را بررسی کنید) مثال قبل( 22درستی پاسخ مثال  )23مثال 

پذیري یا پخشی  توان از خاصیت توزیع فوق، می  براي کنترل درستی انجام عملیات :پاسخ

  :ضرب کمک گرفت
                            2ab18  - 3b2a12  ) =3  ×2ab6  (-  )ab2  ×2ab6 ) = (3  - ab2 (2ab6  

اگر در صورت و مخرج کسري عالمت جمع و تفریق بین جمالت جبري وجود  )10نکته 

  .توان ابتدا جمع و تفریق را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر را ساده کرد داشت، می

2عبارت  )24مثال  	 	2 2

3 2	 	3   .ترین صورت بنویسید را به ساده 2

2                                                             :پاسخ 	 	2 2

3 2	 	3 2 = 2	( 	 	 2)
3 	( 	 	 2)

= 2
3  

  .م است م کمتري دارد، ب  هاي مساوي، عددي که توان دار با پایه در اعداد توان )11نکته 

  .را به صورت ضرب دو عبارت جبري بنویسید 103 - 73عبارت  )25مثال 

  310 - 37=  37) 33 - 1(                 : پاسخ

  دار کردن عبارات جبري توان ساده

و به معنی این است  دادهنمایش  2xصورت  را به »2هر عدد به توان «عبارت کالمی  دانید می

کردن عبارات  توان در ساده می مثالاز این . شود در خودش ضرب می xکه عددي دلخواه مثل 

به توان  استدار کمک گرفت، به این معنی که اگر یک پرانتز که شامل عبارتی جبري  جبري توان

الزم به یادآوري است که هنگام ضرب دو . برسد، یعنی آن پرانتز باید در خودش ضرب شود 2

  .شود موارد پرانتز دوم ضرب می تک موارد پرانتز اول در تک تک دیگر، تک پرانتز در یک
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  .عبارات داده شده را ساده کنید )26مثال 

4x9  =2x3  ×2x3  =2)2x3 ()الف  

2y  +xy2  +2x  =2y  +yx  +xy  +2x ) =y  +x ( ×)y  +x ( =2)y  +x ()ب  

2b25+ab20-2a4  =2b25+ ba10- ab 10- 2a4 )=b5 - a2)(b5  - a2( =2)b5 - a2 ()ج  

  )b  +a(2b  +2a ≠ 2               :دقت داشته باشید که )12نکته 

 a - b(-  =b - a( :توان گفت ضرب، می) پذیري توزیع(با توجه به خاصیت پخشی  )31نکته 

  )یادآوري(معادله 

. یک تساوي جبري که به ازاي بعضی از عددها به تساوي عددي تبدیل شود، معادله نام دارد

. گویند توان گفت اگر یک تساوي عددي شامل متغیر باشد، به آن معادله می می تر به عبارت ساده

منظور از حل یک . یک معادله است x3+  5=  17یک عبارت جبري است، اما  x3+  5مثالً 

معادله یافتن مقداري عددي براي مجهول یا همان متغیر یا حرف انگلیسی است به طوري که به 

  .ي مقداري یکسان داشته باشندازاي آن عدد، دو طرف تساو
  

  .کنند هاي معادله همان بعضی عددها هستند که تساوي عددي را برقرار می جواب )14نکته 

  روش کلی حل معادله

هاي داراي متغیر را به یک طرف تساوي و  اي جمله براي حل معادله الزم است تمام تک

توجه داشته باشید که اگر یک جمله . دعددهاي بدون حروف را به طرف دیگر تساوي انتقال دهی

. یا عدد از یک طرف تساوي به طرف دیگر تساوي انتقال پیدا کند، باید عالمت آن عوض شود
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تا طرف اول  دکنی ، تا حد امکان ساده دهایی که بلدی سپس دو طرف تساوي را به کمک روش

در آخرین مرحله براي یافتن جواب  .اي شود جمله کیتساوي که شامل متغیر است، تبدیل به 

  . نهایی، عدد معلوم را بر ضریب مجهول تقسیم کرده تا پاسخ معادله به دست آید

  .را حل کنید x5+  2=  12معادله   )27مثال 
  :پاسخ

  x5+  2=  12                       ابتدا نوشتن معادله -

  x5=  12 - 2           متشابه به دو طرف تساويمرحله انتقال جمالت  -

  x5=  10                             مرحله ساده کردن طرفین تساوي -

10=  2                       مرحله تقسیم طرف معلوم بر ضریب مجهول -
5  =x 

  .را حل کنید x2  =4  - x4+  2معادله  )28مثال 
       2  +x2  =4 - x4  

         4  +2  =x2  - x4  

  6  =x2  

                               3  =6
2  =x  

ضرب دو یا چند پرانتز برابر با صفر باشد، حتماً حداقل مقدار یکی از  اگر حاصل )15نکته 

  .پرانتزها صفر بوده است

  .را محاسبه کنید xباشد، مقدار ) x3)(8 - x2+  6= ( 0اگر  )29مثال 

 (2푥 − 8)(3푥 + 6) = 0 →
2푥 − 8 = 0			 → 			2푥 = 8			 → 			푥 = 4						

																																																												و	یا
3푥 + 6 = 0			 → 			3푥 = −6			 → 			푥 = −2
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  معادالت کسري

روش اول همان روشی است که در حل . براي حل معادالت کسري دو روش وجود دارد

ها را به طرف دیگر  ها را به یک طرف تساوي و مجهول معلوممعادالت غیرکسري بیان شد، یعنی 

سیم کنیم قکردن دو طرف، مقدار معلوم را بر ضریب مجهول ت تساوي منتقل کرده و پس از ساده

براي حل یک معادله کسري به این روش الزم است تا جمع و . تا جواب معادله مشخص شود

  .ه خوبی بلد باشیدرا ب) کسري(تفریق و ضرب و تقسیم اعداد گویا 

کردن  ها به معادالت غیرکسري از طریق ضرب روش دیگر حل معادالت کسري، تبدیل آن

) م م ك(به این ترتیب که ابتدا مخرج مشترك . باشد تمام عبارت در مخرج مشترك کسرها می

بین ها از  کنیم تا مخرج تمام کسرهاي موجود در عبارت را پیدا کرده و عبارت را در آن ضرب می

  .حاال معادله به شکل غیرکسري تبدیل شده است که روش حل آن را به خوبی بلد هستید. بروند

در یک معادله کسري وجود داشته باشد، باید ) غیر کسري(اگر عددي صحیح  )61نکته 

  .در نظر گرفته و سپس براي آن هم مخرج مشترك گرفته شود 1براي آن عدد صحیح نیز مخرج 
  

2                          . معادله داده شده را به دو روش حل کنید )30مثال 
3 x − 5

4 = −9
6  

2                            :ها ها و مجهول جابجایی معلوم -  :روش اول* 
3 x = −9

6 + 5
4  

2                   :مخرج مشترك گیري -    
3 x = −18

12 + 15
12 = −3

12  

푥                      :محاسبه مجهول - =
3

12
2
3

= 3	×3
12	×2 = 9

24 = 3
8  
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م  م ابتدا مخرج مشترك کسرهاي موجود یعنی ك :)ها روش حذف مخرج(روش دوم * 

  ]6،4،3[=  12                                 : کنیم را محاسبه می 6 و 4و  3اعداد 

      : کنیم ضرب می 12در عدد  را) تک جمالت جبري یعنی تک(حاال دو طرف تساوي معادله 

                                             12 × 		23 x				 − 					54		 = 12 × (− 9
6)  

                                                          12 × 2
3 x − 12 × (5

4) = 12 × (− 9
6)  

                                                                18-            =15      -         x8  

                                      → x = −3
8  3 -  =15  +18-  =x8  

توان  اگر در هر دو طرف تساوي یک معادله، فقط یک کسر وجود داشته باشد، می )17نکته 

푎(                                   . از طرفین وسطین نیز استفاده کرد
푏

= 푐
푑
→ 푎 × 푑 = 푏 × 푐 (  

2푥+1                              .معادله داده شده را حل کنید )31مثال 
5 = 푥−4

3  

وسطین، صورت کسر اول را در مخرج کسر دوم  نبراي حل این معادله با روش طرفی: پاسخ

  :کنیم چنین مخرج کسر اول را در صورت کسر دوم ضرب می و هم

 )4 - x  ( ×5  ) =1  +x2  ( ×3  

         20 - x5          =3  +x6  

          3  - 20-         =x5  - x6  

                                       23-          =x  

برابر صفر باشد، به این معنی است که  اگر مقدار یک معادله کسري مانند  )18نکته 

=            .صورت آن صفر بوده است 0			 → 			A = 0  
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2푥−1                        .معادله داده شده را حل کنید )23مثال 
5푥+7 = 0  

2푥−1                 :پاسخ
5푥+7 = 0			 → 			2푥 − 1 = 0			 → 			2푥 = 1			 → 			푥 = 1

2  

  )یادآوري و تکمیل(حل مسئله به کمک معادله 

براي حل مسئله به کمک . ترین کاربردهاي معادله، حل مسائل ریاضی است یکی از مهم

براي آن در نظر ) متغیر(معادله، ابتدا باید خواسته سئوال را مشخص کرده و حرفی انگیسی 

اي را  سپس با خواندن مسئله و طبق معرفی انجام شده، معادله). مرحله معرفی مجهول( دبگیری

الزم به ذکر است گاهی . دکنی بیان شد، معادله را حل قبالً ی که های و با روش بسازیدبراي مسئله 

 بیان شده،ي ها روشکدام از اوقات معادله ساخته شده حالت کسري دارد که آن را با هر 

  .توانید حل کنید می
  

  آن عدد چند است؟. شود می 5اختالف نصف عددي و ثلث همان عدد مساوي با  )33مثال 

  آن عدد=  x                           معرفی مجهول: مرحله اول -

1                    ساختن معادله: له دوممرح -
2 푥 −

1
3 푥 = 5  

  )6در  طرفین معادله ضرب(ها  حل معادله به روش حذف مخرج: مرحله سوم -

                                 6 × 1
2푥 − 6 × 1

3 푥 = 6 × 5  

                        30             =x2    -          x3  

                       30          =x  
  

چنین فاصله بین هر دو عدد فرد متوالی،  فاصله بین هر دو عدد زوج متوالی و هم )91نکته 

  .واحد است 2همواره برابر 
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  .آن اعداد را به کمک معادله بیابید. شده است -63عدد فرد متوالی  3مجموع  )43مثال 

  اولین عدد فرد مورد نظر=  x             :مرحله معرفی مجهول -  :پاسخ

2  +x  =دومین عدد فرد مورد نظر  

4  +x  =2 ) +2  +x = (سومین عدد فرد مورد نظر  

  x  +2  +x  +x+  4=  - 63                :   مرحله ساختن معادله -    

  x3=  -63 - 2 -  4=  -69                            :حل معادله -    

  x=  - 23اولین عدد فرد خواسته شده                    

  x+  2=  -23+  2=  - 21   دومین عدد فرد خواسته شده                                       

 x+  4=  - 23+  4=  -19  سومین عدد فرد خواسته شده                                           

  مندان براي عالقه نکتهچند 

برسد، هم ضریب عددي آن و هم اگر یک جمله جبري داخل پرانتز باشد و به توان  -1

  )8c 6b 4a 25  =2)4c 3b 2a 5            :تک حروف آن باید به توان برسند تک

به عنوان مثال . توان عبارت داخل پرانتز را قرینه کرد اگر توان یک پرانتز زوج باشد، می -2

  .قرینه یکدیگر هستند) y2 - x3(8و ) x3  - y2(8توان گفت عبارت  می

هاي زوج برابر صفر باشد، مقدار هر کدام از آن پرانتزها برابر  اگر جمع چند پرانتز با توان -3

خواهد  نامنفیدانید که اگر عدد یا عبارتی به توان زوج برسد، مقدار آن  زیرا می. صفر بوده است

تیجه توان ن که جمع چند پرانتز که هر کدام نامنفی باشند برابر صفر شود، می و هنگامی شد

  .گرفت مقدار هر کدام از پرانتزها برابر صفر بوده است
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توان نتیجه گرفت توان آن عبارت برابر  باشد، می 1دار برابر  اگر حاصل یک عبارت توان -4

  x4   ⟹   1  =20  +x4 5+  20=  0           .صفر بوده است

ریم که توان هر کدام از گی دار با یکدیگر برابر باشد، نتیجه می اگر مقدار دو عدد اول توان -5

         .آن اعداد اول برابر با صفر بوده است
3푥 + 1 = 0

و
2y − 6 = 0

			⟹   6 - y2 5  =1  +x3 2  

به این . ها فاکتور گرفت توان از یک پرانتز مشترك بین آن در یک عبارت جبري گاهی می - 6

  d4 - a5) (c  +b2) = (c  +b2 (d4  - )c  +b2 (a5(                             :مثال دقت کنید

اي باشند که به ازاي هر مقدار براي متغیرهایشان، حاصل  گونه اگر دو عبارت جبري به -7

تفاوت  .نامیم یکسانی داشته باشند، تساوي جبري آن دو عبارت جبري را اتحاد جبري می

در این است که معادله، فقط به ازاي یک مقدار مشخص براي متغیر درست  معادله و اتحاد

تواند به جاي متغیر قرار گیرد تا یک تساوي درست حاصل شود،  باشد، یعنی فقط یک عدد می می

باشند، یعنی اگر هر عددي  اما اتحادهاي جبري، به ازاي تمامی مقادیر براي متغیرشان صحیح می

برخی اتحادهاي جبري که کاربرد . ار گیرد، تساوي درست خواهد بودها قر به جاي متغیر آن

  :تر انجام دهید عبارتند از ارات جبري را سادهتوانید ضرب عب ها می به کمک آن شته وتري دا بیش

푎)                  :اتحاد مربع مجموع دو جمله) الف + 푏)2 = 푎2 + 2푎푏 + 푏2  

푎)      :اتحاد مربع تفاضل دو جمله) ب − 푏)2 = 푎2 − 2푎푏 + 푏2  

푎):اي جمله اتحاد مربع سه) ج     + 푏 + 푐)2 = 푎2 + 푏2 + 푐2 + 2푎푏 + 2푎푐 + 2푏푐  

푎)        :اتحاد مزدوج) د + 푏)(푎 − 푏) = 푎2 − 푏2  

푎)           :اتحاد جمله مشترك) ه + 푏)(푎 + 푐) = 푎2 + (푏 + 푐)푎 + 푏푐  
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  .*.*.*.*.   ارزیابی خود.*.*.*.*.   
  .کنیدهاي جبري داده شده را ساده  عبارت -1

) =2  - b  +a2 ( - )5 - b4  +a3 (2-  

 =1  +y4 - )y3  +x(2 - x5  

  .بنویسیدترین صورت  به سادهزیر را  عباراتحاصل  -2

) =1  - x3)(y2  - x5(  

) =1  - m)(3  +m(  

 =2)p5 - n3(  

) =2  +x4 - y3 (x2  

  .ام الگوهاي عددي داده شده را به صورت جبري بنویسید nجمله  -3

                 ... ،16  ،9  ،4  ،1  

 ... ،24  ،17  ،10  ،3  

رده و بگویید و مقلوب آن را جداگانه محاسبه ک 푎푏푐حاصل جمع و تفریق عدد سه رقمی  -4

  کدام مضرب چه عددي هستند؟ هر
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4푥2−5푥푦مقدار عددي عبارت  -5
x−y

  .دست آورید به y=2و  x=1را به ازاي  

  

  

  .محاسبه کنید a = 5و  x = -1را به ازاي  x3 – x2 + xaمقدار عددي عبارت  - 6

  

  

  .عبارات داده شده را تجزیه کرده و در صورت امکان، ساده کنید -7

 =8a2bc  - 6ab2  

 =6xz - 7xyz  

 푡2푚−푡푚2

푚3푡+푡푚3 =  

  .معادالت داده شده را حل کنید -8

           푥+2
3 = 푥−4

5                      4
5 −

3푥
4 = 푥  

  

  

  

  آن عدد چند است؟. شده است -18برابر با  3پنج برابر عددي منهاي  -9
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  آن عدد چند است؟. شود می 21کنیم، حاصل  برابر عددي نصف همان عدد را اضافه 3اگر به  -10

  

  

را به صورت جبري محاسبه  y  - xو عرض  x2+  4محیط و مساحت مستطیلی به طول  -11

  .به دست آورید y=  -2و  x=  4کرده و سپس مقدار عددي هر کدام را به ازاي 

  

  

ترین عدد  ترین و کوچک مجموع بزرگ. شده است 126مجموع سه عدد صحیح زوج متوالی  -12

  .)نوشتن راه حل کامل، الزامی است. (را بیابید

  

  

  .و هر زاویه را محاسبه کنید ها و اندازه هر ضلع االضالع مقابل، مقدار مجهول وازيدر مت -13
1  +z4  

11  +z -  

z2  
10  +x2  

50 - x3  y  


