
 

 

 RiaziBaHam@ 1 نویسنده : نسیم زمانیان

 

 

 

 

 به نام خدا

 "غراتحاد چاق و ال "این جلسه میخوایم درباره یه اتحاد دیگه با هم صحبت کنیم. 

 اول شکل این اتحاد رو یاد بگیریم:

م داره و پرانتز دوم هم سه جمله...پرانتز دودو تا پرانتز داریم که پرانتز اول دو جمله 

 جمالتش به پرانتز اول ربط داره...چطور؟

جمله اول) + +   …   )(جمله دوم   …  −  … ) 

 توی پرانتز دوم چی مینویسیم؟

اول و  جملهمیرسونیم ،جمله دوم هم به توان دو میرسونیم، جمله اول رو به توان دو 

 میکنیم دوم رو در هم ضرب

 :شیمبه جواب اتحاد نرسیدیم. فعال فقط داریم با شکلش آشنا میما هنوز 

جمله اول) + جمله اول)(جمله دوم
2

+ جمله دوم 
2

− جمله اول ×  (   جمله دوم

 یا

جمله اول) − جمله اول)(جمله دوم
2

+ جمله دوم 
2

+ جمله اول ×  (   جمله دوم

 

 اتحاد چاق و الغر
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 به یه نکته مهم دقت کردین؟

اگه عالمت پرانتز اول + باشه ، توی پرانتز دوم عالمت حاصلضرب جمله اول در جمله 

 میشه –دوم 

 و

باشه ، توی پرانتز دوم عالمت حاصلضرب جمله اول در جمله  -اگه عالمت پرانتز اول 

 دوم + میشه

 یه مثال میزنیم

(𝑥 + 5)(… … … ) 

ه ش چه شکلی باید باشپرانتز دومحاال این اتحاد .  5و جمله دوم  هست xاولین جمله 

 به چه صورته؟که اتحاد چاق و الغر رو بسازه؟

 میرسونیم 2رو به توان  اول و دومله جم

 میکنیم  در هم ضربجمله اول و دوم رو 

 

  𝑥2به توان دو میشه 𝑥جمله اول چیه؟ 

 25به توان دو میشه  5جمله دوم چیه؟ 

 جمالت اول و دوم رو در هم ضرب میکنیم:

𝑥 × 5 = 5𝑥 

مینویسیم و چون عالمت پرانتز اول + بود قسمتی که ضرب جمله حاال همه اینا رو با هم 

 مینویسیم -های اول و دوم هستن رو با عالمت 
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𝑥2 + 25 − 5𝑥 

 پس شکل کلی اتحاد میشه

(𝑥 + 5)(𝑥2 + 25 − 5𝑥) = 

 

 یه مثال دیگه:

 

(5𝑥 − 4)(… … … ) = 

 

2(5𝑥) رسونیم میشهبه توان دو می 5𝑥جمله اول چیه؟  = 25𝑥2 

 16حاال به توان دو برسه میشه 4جمله دوم چیه؟ 

 جمالت اول و دوم رو در هم ضرب میکنیم:

5𝑥 × 4 = 20𝑥 

 حاال همه اینا رو با هم جمع میکنیم:

25𝑥2 + 16 + 20𝑥 

(5𝑥 − 4)(25𝑥2 + 16 + 20𝑥) 

 

 .مداری –چرا همه رو جمع کردیم؟ چون طبق نکته ای که گفتیم داخل پرانتز اول 

 

 اتحاد رو یاد گرفتیم. حاال جواب هر کدوم چی میشه؟خب تا اینجا شکل 
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جمله اول) + (جمله دوم جمله اول)
2

+ جمله دوم 
2

− جمله اول × (   جمله دوم = جمله اول
3

+ جمله دوم
3

 

 و 

جمله اول) − (جمله دوم جمله اول)
2

+ جمله دوم 
2

+ جمله اول × (   جمله دوم = جمله اول
3

− جمله دوم
3

 

 

 .کنیمدو تامثال باال رو حل می

 مثال اول:

(𝑥 + 5)(𝑥2 + 25 − 5𝑥) = 

 گفتیم که این اتحاد چاق و الغر هست...جوابش چی میشه؟

 اولی به توان سه + دومی به توان سه

 )چون عالمت پرانتز اول + بود( 

𝑥3میرسونیم میشه  3به توان  𝑥جمله اول چیه؟  = 𝑥3 

 125برسه میشه 3حاال به توان  5جمله دوم چیه؟ 

(𝑥 + 5)(𝑥2 + 25 − 5𝑥) = 𝑥3 + 53 = 𝑥3 + 125 

 

 دوم:مثال 

 

(5𝑥 − 4)(25𝑥2 + 16 + 20𝑥) = 

 گفتیم که این اتحاد چاق و الغر هست...جوابش چی میشه؟

 دومی به توان سه -اولی به توان سه 
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 بود( –)چون عالمت پرانتز اول  

3(5𝑥)رسونیم میشه می 3به توان  5𝑥جمله اول چیه؟  = 125𝑥3 

 64 میشه برسه 3حاال به توان  4جمله دوم چیه؟ 

(5𝑥 − 4)(25𝑥2 + 16 + 20𝑥) = (5𝑥)3 − 43 = 125𝑥3 − 64 

 

 مثال بعد:

(𝑥 + 𝑎)(𝑥2 + 𝑎2 − 𝑎𝑥) = 

 این اتحاد چاق و الغره...چرا؟

چون دو تا پرانتز در هم ضرب شدن.پرانتز اولی دو تا جمله داره و پرانتز  دومی سه 

 جمله

 xجمله اول چیه؟ 

 aجمله دوم چیه؟ 

 𝑥2میرسونیم:  2رو به توان  اولجمله 

 𝑎2میرسونیم:  2رو به توان  دومجمله 

 جمالت اول و دوم رو در هم ضرب میکنیم:

𝑎 × 𝑥 = 𝑎𝑥 

 بنویسیم میشه حاال همه اینا رو با هم

𝑥2 + 𝑎2 − 𝑎𝑥 

 خب پس پرانتز دوم هم درسته...
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 حاال جوابش چی میشه؟

 اولی به توان سه + دومی به توان سه

 )چون عالمت پرانتز اول + بود( 

 𝑥3میرسونیم میشه  3به توان  𝑥جمله اول چیه؟ 

 𝑎3برسه میشه 3حاال به توان  𝑎جمله دوم چیه؟ 

(𝑥 + 𝑎)(𝑥2 + 𝑎2 − 𝑎𝑥) = 𝑥3 + 𝑎3
 

 

 مثال بعد:

(3𝑥 − 2)(9𝑥2 + 4 + 6𝑥) = 

 این اتحاد چاق و الغره...چرا؟

چون دو تا پرانتز در هم ضرب شدن.پرانتز اولی دو تا جمله داره و پرانتز  دومی سه 

 جمله

 3𝑥جمله اول چیه؟ 

 2جمله دوم چیه؟ 

 9𝑥2میرسونیم:  2رو به توان  اولجمله 

 4میرسونیم:  2رو به توان  دومجمله 

 جمالت اول و دوم رو در هم ضرب میکنیم:

2 × 3𝑥 = 6𝑥 

 بنویسیم میشه حاال همه اینا رو با هم
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9𝑥2 + 4 + 6𝑥 

 خب پس پرانتز دوم هم درسته...

 حاال جوابش چی میشه؟

 توان سه دومی به -اولی به توان سه 

 بود( -)چون عالمت پرانتز اول  

 27𝑥3میرسونیم میشه  3به توان  3𝑥جمله اول چیه؟ 

 8برسه میشه 3حاال به توان  2جمله دوم چیه؟ 

(3𝑥 − 2)(9𝑥2 + 4 + 6𝑥) = 27𝑥3 − 8 
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