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 «هفتم آموخته ام  سوم ریاضیآنچه از مباحث فصل » 

 لهدعاـم و  ر ـبــج     

 .تبدیل مسائل زندگی روزمره به عبارت ها و معادله های ریاضی را مدل سازی می گویند –1نکته      

ساعت اوّل و یک قیمت برای هر  3هزینۀ کرایۀ یک اتوبوس عبارت است از یک قیمت ثابت برای : مثال      

            :به صورتساعت؛ بنابراین می توان هزینۀ اتوبوس را به صورت یک عبارت جبری  3ساعت اضافه بعد از 

C = atnb  نمایش داد، حروف n , b , a , c  به چه معنی هستند؟ 

 c= هزینۀ کرایه اتوبوس                   a= هزینۀ سه ساعت                                            –حل مسئله 

 b= قیمت هر ساعت اضافه               n= تعداد ساعات اضافه                                                         

 :جبر و معادله –1نکته      

جمع، تفریق، ضرب و تقسیم  :شامل یک یا چند عدد و متغیر و عملیات ریاضی مانند یک عبارت جبری،     

 .است

 abcو  z - y1  +xو  a8                                  .           هستندرو جبری ه ب وهای رعبارت : مثال     

ستفاده شده باشد، یک جمله ای اعبارت هایی که در آن ها فقط از اعداد و حروف و عمل ضرب  –3نکته      

 .ی گفته می شودمبه قسمت عددی، ضریب و به قسمت حرفی، قسمت موهو. هستند

  x8و  xyz1و     1 و  ax3و   118                          .این عبارت ها همه یک جمله هستند: مثال     

                                                                                                1     

 .نیستند زیرا در آن ها جمع یا تفریق وجود داردرو یک جمله ای ه ب اما عبارت هایی مانند عبارت های رو    

                                                                                      b  +a        1 و  +a         1و - x 8 

                                                                                           b 

 a   =a1                                           :   مثال. باشد، می توانیم آن را ننویسیم 1اگر ضریب عددی      

در . یک متغیر نامیده می شود aحرف . است a1  =a  1برابر با  aمحیط یک مربع به ضلع  –1نکته      

 .نامعلوم یا مقادیر غیر مشخص اند رها، نمادهایی برای بیان عددهایجبر و متغی

                                                                                                        1  =a 

                                                                            8  =1  1  =P       a1  =P 

                                                                                                                           1  
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 . است a  +b  =b  +aعمل جمع خاصیت جابه جایی دارد یعنی  –8نکته      

 1 ن عدد استآمساوی خود  هر عددی.                                                           a  =a 1 

 ضرب خاصیت جابه جایی دارد.                                                                a  b  =b  a 

  برابر خودش است 1+ هر عدد.                                                                      a  =1  +a               

یک عبارت جبری شامل یک یا چند عدد؛ متغیر و عمل هایی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم  –6نکته      

 .است

                        :  مثال     
 

 
  +1                   n8  m              z8              7 - x3 

                             

یا پرانتز برای حاصل ضرب بین آن ها استفاده می شود و از «  1» در یک عبارت جبری، اغلب از عالمت      

به عنوام یک متغیر اشتباه «  x» پرهیز می شود؛ زیرا ممکن است عالمت ضرب با نماد انگلیسی «  » نماد 

ایم که همگی آن ها، را به صورت های مختلف نمایش داده  yو  xدر زیر حاصل ضرب دو متغیر . شود

 :یکسان اند و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند

(y  ( )x     )    ،y (x     )    ،(y  )x         ،y  .x     ،x y 

 .ی جملۀ جبری تشکیل شده استادهر عبارت از تعد –7نکته      

هر جملۀ جبری شامل قسمت عددی و قسمت حرفی است که بین آن ها عالمت ضرب می  –8نکته      

   b  8     .باشد

 :یک جمله ای های متشابه –9نکته      

 x8و    x6                .      جمالت متشابه جمالتی هستند که قسمت حرفی آن ها عین هم باشد -

 x7   =x8   +x1            .                  فقط جمالت متشابه می توانند با هم جمع و تفریق شوند -

 .به آن ها متشابه می گوییم ،اگر قسمت حرفی یا موهومی چند یک جمله ای دقیقاً مثل هم باشد -

                                                                                 ab 
3

8
 ab7 و      ab11و     ba13   و    

    

  ab 7   و b7   و a7                                                       .       اما عبارت های روبرو متشابه نیستند

      


@tizhooshan_7
@riazi_moradi6789
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 :ساده کردن عبارت های جبری –11نکته      

های متشابه را با هم در نظر می گیریم و آن ها را با هم برای ساده کردن عبارت های جبری فقط جمله      

ضرب : جمع و تفریق می کنیم، در ساده کردن یک عبارت جبری، استفاده از قوانین مربوط به اعمال مانند

 a11   +a3 -  a8  +a8    :مثال. عددهای منفی در مثبت، منفی در منفی، مثبت در مثبت باید رعایت شود

 a11  =a  (11  +3 - 8  +8  = )a11  +a3 - a8  +a8                                            –حل مسئله      

 .ساده کردن عبارت های جبری یعنی کوتاه کردن طول عبارت یا کم کردن تعداد جمالت –11نکته      

 ab3  =ab  (1 – 8  = )ab1 - ab8          :                                                                      مثال

. کنیمفقط وقتی چند یک جمله ای متشابه باشند، می توانیم آن ها را با هم جمع یا تفریق  –11نکته      

 .یک بار جلوی جواب می نویسیمتفریق کرده وقسمت حرفی مشترک راجمع و دراین حالت ضرایب عددی را

 x                                                                            1-  =x  (3 - 
1

3
  + 

1

3
  = )x3 - x 

1

3
 x  

1

3
 

 

 b8متشابه اند؛ اما  a  ،a3دو جملۀ .یک جمله است a  ،a3  ،b8  ،b8،  1هر کدام از عبارت  –13نکته      

نیستند برای ساده کردن عبارتهای جبری، فقط جمله های متشابه را با هم در نظر می گیریم و متشابه  a3و 

آن ها را با هم جمع و تفریق می کنیم در ساده کردن یک عبارت جبری، استفاده از قوانین مربوط به اعمال 

ود و خاصیت جابه ضرب عددهای منفی در مثبت و منفی در منفی و مثبت در مثبت باید رعایت ش: آن مانند

از  c ( b a  ) ،( c b ) aجایی اعمال جمع و ضرب، خاصیت شرکت پذیری ضرب و بی اثر بودن پرانتز، 

 .اهمیت زیادی برخوردار است

   نحوه جمع کردن -

                    y13  +x1  =y (8  +8)  +x (1 – 6)  =(y8  +y8)  +(x1 – x6)  =y8  +x1 – y8  +x6 

 نحوه ی ضرب کردن  -

                                                                    y18  +x6  =y8  3  +x1  3  =(y8  +x1) 3 

اعداد پشت پرانتز را در تک تک جمالت داخل پرانتز ضرب می کنیم سپس حاصل را که به دست      

 .یمآوردیم جمالت متشابه را با هم جمع یا تفریق کن
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هر گاه به جای متغیر یا متغیر ها، عدد یا عددهایی را قرار دهیم و اولویت در محاسبات عددی  –11نکته      

را رعایت کنیم در واقع مقدار عددی عبارت را حساب کرده ایم در انجام عملیات محاسبۀ مقدار عبارت، 

 .ترتیب انجام عملیات را باید رعایت کنیم

 یک عبارت عددی سپس محاسبه و رعایت ترتیب انجام عملیات نحوه ساختن: مثال     

                                                                         3  =b               ،8  =a         (b1 - a ) - a 

                                                    6  =1  +8  ( =1 -  )- 8  ( =6 – 8  )- 8  ( =3  1 - 8  )- 8 

 .اگر عبارت را اوّل ساده کنیم بعد مقدار عددی را به دست آوریم کارمان ساده تر است  –18نکته      

8 =3+1=y+x ( =y11) +- x8- (y9-+)x6( =y1-)8-x 8- (y3-)3+x13 (=y1-x)8- (y3-x1)3 

      

 :ضرب یک جمله ای ها –16نکته      

در ضرب یک جمله ای ها الزم نیست جمالت متشابه باشند و همۀ یک جمله ای ها را می توان در هم      

 .ضرب کرد در این حالت، اعداد در هم و حروف نیز در هم ضرب می شوند

                                         :               ثالم     
18

18
              (d 9  ( )b 1  ( )ac 1 ) 

                                                                                                         1         3          3 

 :چند جمله ای جبری –17نکته      

وجود یک چند جمله ای جبری به تفریق شوند،  جمع یا اگر دو یا چند یک جمله ای غیر متشابه با هم     

 .می آید

 xy11   +y8 - x7                                                          یک عبارت سه جمله ای        : مثال     

 :جمع و تفریق چند جمله ای ها – 18نکته      

 .کنیمدر جمع و تفریق چند جمله ای ها، جمالت متشابه را مشخص کرده و آن ها را جمع و تفریق می      

 .باشد همۀ عبارت های داخل آن پرانتز قرینه می شوند( -)اگر قبل از پرانتزی عالمت منفی  -

 bc11  +ab3  =bc1  +ab1 - bc8  +ab7  ( =bc1- ab1 ) - bc8  +ab7               :          مثال     


@tizhooshan_7
@riazi_moradi6789
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 :ضرب چند جمله ای ها –19نکته      

کدام از جمالت چند جمله ای اول را در هر کدام از جمالت چند جمله در ضرب دو چند جمله ای، هر      

 .ای دوم ضرب می کنیم و سپس جمالت متشابه را با هم ساده می کنیم

                                                  by + bx-b   + ay + ax-a  =   (x + y - 1  ( )b + a ) 

 :مقدار عددی یک عبارت جبری –11نکته      

 .یک عبارت جبری عدد بگذاریم، مقدار عددی آن عبارت به دست می آید(حروف)اگر به جای متغیرهای      

 c           1-  =b            1  =a=  1          .         ت را به دست آوریدمقدار عددی این عبار: 1 مثال     

                                                                                                    (b + a  )2 + bc = ab 

                  1  =1  +1  +1-  (( =1-  + )1  )1  ( +1  ( )1-  )-  (1-  ( )1  ( = )b  +a  )1  +bc – ab 

 .به دست آورید z=  3و   y=  -1و   x= 1مقدار عددی عبارت زیر را به ازای  : 1مثال      

                                                                                                            (z  +x  )1 - xyz 

                                                                         (xy - zx  ( )y  +x ) 

 

    1      

             
  

 1   1  3  1  1  3 

 1    1    3  1   1   1  
  

 6  11

 1  6  1 
  

 16

8
  1 

 
 

 :معادله –11نکته      

. به یک تساوی جبری که به ازای بعضی از عددها به تساوی عددی تبدیل می شود، معادله می گویند     

 .جواب های معادله همان بعضی از عددها هستند که تساوی عددی را برقرار می کنند

 n6+  7=  37و   n1=  11                                                                       :                مثال      

معادله . ست آوردن مقدار یک یا چند مجهول می باشددن به آدله یک تساوی است که هدف از حل امع     

 a3               9  =8  +x1                7  =8 - x8=  61                    .های زیر یک مجهولی هستند

 .قرار دهیم معادله ساخته ایم= هر گاه بین دو عبارت جبری : تعریف دیگر معادله -     


@tizhooshan_7
@riazi_moradi6789
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 :روش های حل معادله –11نکته      

فقط عدد  برای حل یک معادله باید کاری کنیم تا در یک طرف معادله، فقط مجهول و در طرف دیگر      

 .باشد و با ساده کردن اعداد، مقدار مجهول را به دست آوریم

تساوی یک به هر دو طرف یک تساوی می توانیم یک مقدار یکسان را اضافه یا از دو طرف  –روش اول -      

اگر پشت معادله هر مقدار اضافه کنیم باید به جلوی معادله هم همان مقدار . یک مقدار یکسان را کم کنیم

در یک عدد یکسان غیر صفر ضرب و یا بر یک عدد  یماضافه کنیم همچنین دو طرف یک تساوی را می توان

به عبارت دیگر دو طرف تساوی را می توان با مقدار ثابتی جمع یا تفریق، . یکسان غیر صفر تقسیم کنیم

 .ضرب یا تقسیم کرد

 x8 - 3=  31                                                                       .     این معادله را حل کنید: مثال     

3  8  -حل معادله     31      8  3  3  31  3       8  38       
8 

8
 

38

8
          7 

       

در این روش همۀ مجهول ها را به یک طرف تساوی و همۀ معلوم ها را به طرف دیگر  – روش دوم -     

 .هر عبارتی که از یک طرف تساوی به طرف دیگر تساوی می رود عالمتش قرینه می شود. تساوی می بریم

 x11  =8  +x7 - 7                                                                .  این معادله را حل کنید: مثال     

      x=  1     -حل معادله      
 11

 3
  =x      11-  =x3-      8 - 7-  =x11- x7     7 - x11  =8  +x7 

بدست آوردن در مثال باال برای . بر است با عدد معلوم تقسیم بر ضریب مجهولامقدار مجهول بر -       

 .تقسیم کردیم( -3)را بر ضریب مجهول ( -11)، عدد معلوم ( x ) لمقدار مجهو

اگر معادله کسری باشد می توانیم با ضرب کردن طرفین معادله در کوچکترین مضرب مشترک  -       

 .مخرج ها، مخرج ها را از بین برده و معادله را حل کنیم

                                       .            دله را حل کنیداین معا: مثال     
     1 

11
   

     1  

6
   

 1  11 

1
 

 .ضرب می کنیم 11طرفین را در  –حل معادله     

1

11

 

 
  1

11

1

  

1

11

 

 
  1

6
  

3

11

 

 
1  11

1
            1  1    1  3  1  11           

              


@tizhooshan_7
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 11 =x        
 31

 3
  =x       31- = x3-       8+1-36-  =x6 - x1  +x       36 - x6  =8 - x1  +1  +x 

                     

حاصل  ها اگر در معادله ای یک یا چند پرانتز وجود داشت، با استفاده از قانون ضرب چند جمله ای -      

 .پرانتزها را حساب کرده پرانتز ها را بر می داریم و معادله را حل می کنیم

 3  ( =3 +x  )1 – x8(  x - 3)                                 .                  حل کنید این معادله را: مثال     

      x=  -1  –حل معادله 
 31

 3
  =x     3-   =x3     6  +9-  =x3 - x1 - x8      9 - x3  =6 - x1 - x8   

                                 

    :حل مسئله به کمک معادله –13نکته      

برای حل یک مسئله به کمک معادله، ابتدا باید مقدار مجهول را تشخیص داده و با نام گذاری آن معادله      

 .را نوشته سپس حل کنیم

 .می شود، آن عدد را بدست آورید 31واحد اضافه کنیم، حاصل  7سه برابر عددی، اگر به : 1مثال      

 .در نظر می گیریم xعدد را  –حل مسئله      

                                             8  =  
42

3
  x       11  =x3       7 - 31  =x3       31  =7  +x3 

                                                           

اکنون . می شودسال  31سن آنها  عومبعد از سه سال مج. سن نیما دو برابر سن خواهرش است: 1مثال      

 نیما چند ساله است؟

 :داریممی شود و  x1در نظر بگیریم، سن نیما برابر با  xاگر سن خواهر نیما را  –حل مسئله     

           8  = 
11

3
 x       11  =x3      6 - 31  =x3     31  =6  +x3     31  ( =3  +x1  ( + )3  +x ) 

                
 (  8 1=  16)                                             .               سال دارد 16سال و نیما  8خواهر نیما      

 .شده است آن سه عدد را پیدا کنید 71سه عدد متوالی  موعمج: 3مثال      

  :در نظر بگیریم، داریم xاگر کوچکترین عدد را  –حل مسئله      

                             13 =  
69 

3
 x      69  =x3      71  =3  +x3     71  ( =1  +x  ( + )1  +x  + )x 
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تومان بیشتر و از سه برابر قیمت یک مداد،  111قیمت یک خودکار از دو برابر قیمت یک مداد، : 1مثال      

 قیمت یک خودکار چقدر است؟. کمتر است تومان 111

( x3 - 111)یا (  x1+  111) در نظر بگیریم قیمت یک خودکار  xاگر قیمت یک مداد را  -حل مسئله      

 :پس داریم. است

 x    311-  =x -    111 - 111-  =x3 – x1    111- x3=111 +x1= 311: قیمت یک مداد برابراست با

 x1+  111=  1(311+ ) 111= 711یا  x3 - 111=  3(311) - 111= 711: قیمت یک خودکار برابراست با

 (:ممتنع ) معادلۀ غیر ممکن  –11نکته      

 در اینصورت معادله جواب ندارد و اگر پس از ساده کردن یک معادله به یک تساوی همیشه غلط برسیم،     

 .است( ممتنع ) می گوییم معادله غیر ممکن 

 x8  =8  +x8+  3                                                     .               این معادله را حل کنید: مثال     

 x8      3  +x8  =8  +x8=  3 -8        1=  -8                                                    -حل معادله      

 .این معادله جواب ندارد و غیر ممکن است      

 :معادلۀ مبهم –18نکته      

  x اگر پس از ساده کردن یک معادله به یک تساوی همیشه درست برسیم، در اینصورت جواب معادله به     

می  شمار جواب دارد و  درست است؛ یعنی معادله بی xوابسته نخواهد بود و معادله به ازای هر مقداری از 

 .گوییم معادله مبهم است

 x8  =7  +x3 - x8+  9 - 1                                                     . این معادله را حل کنید: مثال      

 x8 - x3 - x8      1 - 9  +x8  =7  +x3 - x8=  9 - 1 - 7      1=  1                      -حل معادله     

 .این معادله بی شمار جواب دارد و مبهم است     

 .تساوی، قابل تبدیل شدن به معادله است –16نکته      

                                                                         11  =n1              7=  37              و  +n6 

 .قابل تبدیل شدن به نامعادله هستندنامساوی ها،  -17نکته      
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ربع تنها از نظر عددی معنادار است، زیرا در کمیت متفاوت مجموع محیط و مساحت یک م –18نکته      

 .محیط، یک کمیت یک بعدی و مساحت، یک کمیت دو بعدی را نشان می دهد. هستند

 :برابر است با yو عرض  xمجموع محیط و مساحت مستطیلی به طول : مثال     

 مساحت=  xy                                                                                              -حل مسئله      

      y                                y1  +x1  +xy  = محیط         + مساحتy1  +x1 ( =y  +x )1  =محیط 

                       x                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


