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دوستای عزیزم، امسال تصمیم داریم که ریاضی دهم رو قدم به قدم با هم یاد بگیریم. 

 امیدوارم که در کنار هم بتونیم سال تحصیلی خوبی داشته باشیم.

 

 : اتحادها

ونه؟ صحبت کردیم، یادت مفصل در مورد عبارتهای جبریکالس هفتم و هشتم و نهم 

 نه؟؟؟؟

 م .یخب پس یه توضیح کوتاه مید

 عبارت جبری:

 د همراه با یه عالمت یا حرف باشه.عبارت جبری یعنی عبارتهایی که شامل عد

 

 جمع و تفریق عبارتهای جبری :

 : یه عبارت جبریه، یا عبارت زیر یه عبارت جبریه xمثال  

2𝑥 + 3𝑦 − 7𝑥 + 4𝑦 

 

 میخوایم حاصل این عبارت رو پیدا کنیم.

 اتحاد
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با هم نوع  ومهمترین نکته اینه که وقتی میخوایم جمع یا تفریق انجام بدیم هر عبارتی ر

 .کنیمخودش جمع یا تفریق 

  7x-و  2xخب چی داریم؟ 

      هم باید در نظر بگیریم پس منفی مهمه.رو حواستون باشه عالمت پشت عبارت 

 اب این چی میشه؟جو

 . 5-جواب میشه  ،کنیمپس از هم کم می –داریم یکی + و اون یکی  7-و  2چون 

 5x-رو میذاریم میشه    xداشتن پس ما هم  xاز طرفی هردو 

  4y+و  3y+  ؟نوع باشن که هم داریم ا رودیگه چی

 yو از طرفی هر د  7هر دو هم عالمت هستن پس با هم جمع میشن که میشه  اینا  

 7yداشتن  که میشه 

 :پس جواب نهایی میشه

−5𝑥 + 7𝑦 

 

 ضرب عبارتهای جبری :

بعد هر دو حرف و ضرب میکنیم در هم اول عددها رو  جبری، ضرب دو عبارتبرای 

 میذاریم. جلوی عددهامون رو 

 :مثال 

4𝑦 × 3𝑧 = 12𝑦𝑧 

 فرقی با هم ندارن. 𝑧𝑦و  𝑦𝑧 توجه داشته باشید که 
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حاال اگه یه عبارت جبری تو یه پرانتز که شامل عددهای جبریه ضرب بشه چه اتفاقی  

 پیش میاد؟

3𝑥(5𝑥 + 2ℎ) = 

3𝑥 هر دو عبارت داخل پرانتز ضرب میشه یکه خارج از پرانتز قرار داره تو: 

3𝑥 × 5𝑦 = 15𝑥𝑦 

3𝑥 × 2ℎ = 6𝑥ℎ 

 چرا جمع؟ خب حاال اینا رو با هم جمع میکنیم.

 جمع هست. 2ℎو  5𝑥بین چون عالمت 

 پس جواب نهایی برابر میشه با:

15𝑥𝑦 + 6𝑥ℎ 

 

 چی میشه به نظرتون؟حاصل عبارت زیر 

3𝑥 × 2𝑥 = 

ما گفتیم اول عددها رو در هم ضرب میکنیم و بعد هر دو تا حرف رو جلوی عدد 

 حاصلضرب میذاریم:

3𝑥 × 2𝑥 = 6𝑥𝑥 

 

𝑥𝑥  چی میشه؟ میشهx2  : پس جواب نهایی به صورت زیر میشه ، 

3𝑥 × 2𝑥 = 6𝑥2 
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تا اینجا ضرب دو تا عبارت جبری ساده رو یاد گرفتیم، همچنین یاد گرفتیم که اگه یه 

 عبارت جبری توی یه پرانتز ضرب بشه، چطوری جواب رو به دست بیاریم.

تیم، چطوری داش در ادامه میخوایم یاد بگیریم که اگه دو تا پرانتز حاوی عبارتهای جبری

 باید ضربشون رو محاسبه کنیم.

 حاصل عبارت زیر رو به دست بیارید:

(5𝑥 − 2𝑦)(3𝑥 + 4𝑦) = 

 :ه ک ی در نظر بگیریمیعنی اینطور جدا کنیم . پرانتز اول رو ببینید دوستان ابتداباید

 عبارت جبری اول در کل پرانتز ضرب میشه .1

 عبارت جبری دوم هم در کل پرانتز ضرب میشه .2

 نامها رو جمع یا تفریقنویسیم و بعد همین دو ضرب تا رو کنار هم میجواب ا .3

 کنیم.می

 : 1گام 

5𝑥(3𝑥 + 4𝑦) = 15𝑥2 − 20𝑥𝑦 

 : 2گام 

−2𝑦(3𝑥 + 4𝑦) = −6𝑥𝑦 + 8𝑦2 

 : 3گام 

15𝑥2 − 20𝑥𝑦 − 6𝑥𝑦 + 8𝑦2 

 نوعها رو با هم جمع و تفریق کنیم:حاال باید هم
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 وعن)چون فقط اینا هم میشن دارن باهم جمع یا تفریق  𝑥𝑦عبارتهایی که در اینجا فقط 

 (هستن

 با :میشه  جواب نهایی برابرپس 

15𝑥2 − 26𝑥𝑦 + 8𝑦2 

 

 :یه مثال دیگه

(3𝑥 + 5𝑦)(3𝑥 + 5𝑦) = 

 این سوال هم مثل باال حل میشه، چطور؟

 کنیم :و دونه دونه در پرانتز دوم ضرب می کنیمجدا میپرانتز اول رو 

3𝑥(3𝑥 + 5𝑦) = 

5𝑦(3𝑥 + 5𝑦) = 

 

 :جواب هرکدوم رو به دست میاریم

3𝑥(3𝑥 + 5𝑦) = 9𝑥2 + 15𝑥𝑦 

5𝑦(3𝑥 + 5𝑦) = 15𝑥𝑦 + 25𝑦2 

  کنیم:این دو تا رو با هم جمع می  خب حاال

9𝑥2 + 30𝑥𝑦 + 25𝑦2 

. این یه  دو تا پرانتز دقیقا مثل هم هستنکه  بینیممی اگه به مثال باال دقت کنیم 

 اتحاده
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 :اتحاد مربع دو جمله

ا پرانتز تبه شکل دو اونا رو ما دیگه  در هم ضرب میشن،دو تا پرانتز مثل هم وقتی 

  2یه پرانتز باتوان  نویسیم؟چطور می نویسیم. پسنمی

 یه راه آسونتر به ما میگه ، یعنی به جای اینکه این اتحاد چه کاری برای ما انجام میده؟

 ویسیم . نیما جواب نهایی رو میبیایم جدا جدا ضرب کنیم و با هم جمع کنیم، مستق

 :با هم می بینیم ؟یچطور

(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

 

رسیده  2گیم یه پرانتز که توش دو تا عبارت با هم جمع شده باشن و پرانتز به توان می

 .باشه اتحاد مربع دو جمله ست

 با : میشهبرابر جواب این اتحاد  

 2جمله دوم...جمله دوم به توان × ..دوبرابر جمله اول2جمله اول به توان 

 خب جمع و تفریق چی؟

 .+ میذاریم ت بین عبارتها رواگر عالمت داخل پرانتز + بود ما هم عالم

رسیدن رو  2عالمت هر دو عبارتی که به توان  بایداگر عالمت داخل پرانتز منفی بود 

 وبرابر اولی در دومی رو منفی . به صورت زیر:و عالمت د مثبت بذاریم

(𝑥 − 𝑦)2 = 𝑥2 − 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

 :حاال با هم چند تا مثال حل می کنیم
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(3𝑥 + 5𝑦)2 = اولی
2
+ (2 × اولی × (دومی + دومیی

2
 

 3𝑥 اولی چیه؟

 اولی به توان دو یعنی:

(3𝑥)2 = 9𝑥2 

 5𝑦دومی چیه؟

 دومی به توان دو یعنی

(5𝑦)2 = 25𝑦2 

  ؟دو برابر اولی در دومی چی میشه

 2 × 3𝑥 × 5𝑦 = 30𝑥𝑦 

 جاگذاری میکنیم حاال

(3𝑥 + 5𝑦)2 = 9𝑥2 + 30𝑥𝑦 + 25𝑦2 

 

 : یه مثال دیگه

(2𝑥 − 4𝑦)2 = 

 2𝑥اولی چیه؟

 میرسونیم 2حاال اولی رو به توان 

(2𝑥)2 = 4𝑥2 

 

  4𝑦دومی  چیه؟
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 کنیم:رو حساب می 2حاال دومی به توان 

(4𝑦)2 = 16𝑦2 

 

 دوبرابر اولی در دومی چی میشه؟

2 × 2𝑥 × 4𝑦 = −16𝑥𝑦 

 .به عالمت منفی هم توجه کنید

 بنابراین جواب نهایی به صورت زیر میشه:

4𝑥2 − 16𝑥𝑦 + 16𝑦2 
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