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 نام خدابه 

 این جلسه میخوایم درباره اتحاد جمله مشترک با هم صحبت کنیم. 

 چرا به این اتحاد میگن اتحاد جمله مشترک؟

 چون یه جمله توی هر دو پرانتز مشابه هم هستند 

 جمله اول دو تا پرانتزی که میخوایم در هم ضرب کنیم با هم برابره، مثال:

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏) = 

 هست. حاال جواب این اتحاد چی میشه؟ xاولین جمله هر دو پرانتز 

 اگه بخوایم به زبون ساده بگیم، صورت کلی اتحاد جمله مشترک به صورت زیره:

 (جمله مشترک+  () جمله غیرمشترکجمله مشترک=)جمله غیرمشترک + 

پس اگه دو تا پرانتز در هم ضرب شده بودن و جمله اول دو تا پرانتز با هم برابر بود 

 میتونیم از اتحاد جمله مشترک استفاده کنیم:

  پس یعنی چکار میکنیم؟

2(جمله مشترک) + (مجموع جمله های غیر مشترک) × مشترک +   ضرب جمله های غیر مشترک

 رسونیممی 2جمله مشترک رو به توان 

 یمکنکنیم و در جمله مشترک ضرب میرو با هم جمع می های غیر مشترک جمله 

 اتحاد جمله مشترک



 

 

 RiaziBaHam@ 2 نویسنده : نسیم زمانیان

 کنیمرو در هم ضرب می های غیر مشترکجمله 

 و بعد اینا رو با هم جمع میکنیم.

 رو با هم حل میکنیم:یه مثال  حاال 

(𝑥 + 5)(𝑥 + 3) = 

 xجمله مشترک چیه؟ 

 3و   5؟ های غیر مشترک جمله 

 𝑥2میرسونیم:  2جمله مشترک رو به توان 

 رو با هم جمع میکنیم و در جمله مشترک ضرب میکنیم های غیر مشترکجمله 

(5 + 3)𝑥 = 8𝑥 

 در هم ضرب میکنیم:غیر مشترک رو جمالت 

5 × 3 = 15 

 حاال همه اینا رو با هم جمع میکنیم:

𝑥2 + 8x + 15 

 

 یه مثال دیگه:

(5𝑥 + 4)(5𝑥 + 𝑦) = 

 5𝑥جمله مشترک چیه؟ 

 جمله های غیر مشترک هستند  𝑦و  4جمله 

 میرسونیم: 2جمله مشترک رو به توان 
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 (5𝑥)2 = 25𝑥2 

 جمله اول و دوم رو با هم جمع میکنیم و در جمله مشترک ضرب میکنیم

(4 + 𝑦)(5𝑥) 

 جمالت اول و دوم رو در هم ضرب میکنیم:

4 × y = 4y 

 حاال همه اینا رو با هم جمع میکنیم:

25𝑥2 + (4 + y)5x + 4y 

 

 مثال بعد:

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 𝑏) = 

 xجمله مشترک چیه؟ 

 غیر مشترک هستند b-و aجمله 

 ) توجه کنید که عالمت رو باید در نظر بگیرید( 

 𝑥2میرسونیم:  2جمله مشترک رو به توان 

 با هم جمع میکنیم و در جمله مشترک ضرب میکنیمغیر مشترک رو جمله 

(𝑎 − 𝑏)𝑥 

 رو در هم ضرب میکنیم: غیر مشترکجمالت 

𝑎 (−𝑏) =  −𝑎𝑏 

 حاال همه اینا رو با هم جمع میکنیم:

𝑥2 + (𝑎 − 𝑏)𝑥 − 𝑎𝑏 
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 مثال بعد:

(
1

3
𝑥 − 2)(

1

3
𝑥 − 5) = 

 3𝑥جمله مشترک چیه؟ 

 جمله غیر مشترک هستند -5و  -2جمله 

 میرسونیم: 2جمله مشترک رو به توان 

 (
1

3
𝑥)2 =

1

9
𝑥2 

 رو با هم جمع میکنیم و در جمله مشترک ضرب میکنیم جمالت غیر مشترک

(−2 − 5) (
1

3
𝑥) = −7 (

1

3
𝑥) = −

7

3
𝑥 

 جمالت اول و دوم رو در هم ضرب میکنیم:

(−2) × (−5) = 10 

 حاال همه اینا رو با هم جمع میکنیم:

1

9
𝑥2 −

7

3
𝑥 + 10 
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