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 نام خدابه 

و در این فصل عبارتهای جبری و اتحادها رفصل پنجم کتاب رو شروع کنیم. میخوایم 

داریم، این مطالب جزو مطالبی هستن که شما حاال حاالها باهاشون کار دارید، هم توی 

 دبیرستان و هم توی دانشگاه. پس سعی کنید که خوب یادش بگیرید 
 

 : هاایجملهیک 

 ای:تعریف یک جمله

   یتوانهای صحیح و نامنفدر  قیقییک عبارت حهر عبارت که به صورت حاصلضرب 

 نامیم. مثال:می ایجملهباشد، یک  یک یا چند متغیر

 
 ر بشناسیم. رو بیشت هاایجملهزیر قسمتهای مهم تعریف، خط کشیدیم که بتونیم یک 

 اولین نکته اینه که توانهای متغیرها باید صحیح و نامنفی باشه. اگه مثالهای باال رو .1

 د که همه توانها صحیح و نامنفی هستند.ببینید متوجه میشی

عدد صفر هم صحیح و نامنفیه، پس میتونه به عنوان توان متغیر در نظر گرفته بشه. مثال 

7در مثال اول : = 7𝑥0 

ها و ایجملهیک 

 هاایچندجمله
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ه بشن، یک در نظر گرفت ایجملهپس همه اعداد صحیح میتونن به عنوان یک 

 متغیرشون صفره یی که توانهاایجمله

ما  م میتونیم یه متغیر داشته باشیم و هم بیشتر. مثال در مثال سومدوم اینکه ما ه .2

 داریم. zو  xو  a متغیر سه تا 

 

 مثال:

 نیستن: ایجملهعبارتهای زیر یک 

 

رو  هاایملهجکنیم تا ببینیم اینا کدوم یکی از خصوصیات یک دونه دونه بررسی می

 ندارن:

  
1

𝑥
 

 :کنیممیان متغیر رو بررسی ه؟ توایجملهیک  عبارت، آیا این 

1

𝑥
= 𝑥−1 

یح و گفته بودیم که توانها باید صح ایجملهشد ولی ما در تعریف یک  -1توان متغیر برابر 

 نامنفی باشن.

 

3𝑥 

 هاایجملهاین عبارت هیچکدوم از خصوصیات گفته شده رو نداره. ما توی یک 

 متغیر رو توی توان داشته باشیم. تونیمنمی
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2√𝑥 

 کنیم:توان متغیر رو بررسی می

2√𝑥 = 2𝑥
1
2 

 سازگاری نداره، چون توان متغیر یه عدد ایجملهاینجا هم توان متغیر با تعریف یک 

 گویاست ولی طبق تعریف باید صحیح باشه.

 

|𝑥| 

 نیستند. ایجملهعبارتهایی که قدرمطلق دارن یک 

 

2𝑥2 + 2𝑥 

 هستن ولی چون بینشون عالمت جمع ایجملهه تنهایی یک هر کدوم از این جمالت ب

 محسوب نمیشن. ایجملهاومده دیگه یک 

 

√𝑦3  

در اینجا هم توان متغیر 
1

3
 هست که عدد صحیح نیست. 

1 + 𝑥 

هستن ولی چون با هم جمع  ایجملهدر اینجا هم این جمالت هر کدوم به تنهایی یک 

 .محسوب نمیشن ایجملهشدن دیگه یک 

یخوایم یک هستن، حاال م ایجملهخب! فکر کنم دقیقا یاد گرفتید که چه عبارتهایی یک 

 ی متشابه رو تعریف کنیم:هاایجمله
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ی متشابه هاایجملهقسمتهای حرفیشون یکسان باشه بهشون یک  ایجملهاگه دو تا یک 

 گفته میشه.

تهای عددیشون ، با قسممتشابه هستن یا نه  ایجملهپس برای اینکه بدونیم دو تا یک 

دقیقا رفی کنیم، اگه قسمتهای حهیچ کاری نداریم و فقط به قسمتهای حرفیشون نگاه می

 بودن، میگیم این دو جمله متشابهن.  شبیه به هم

 مثال: جمالت هر خط با هم متشابهند:

2

5
𝑥2𝑧3        6    و 𝑥2𝑧3 

 

√5𝑥3𝑎4𝑦2 53√3        و𝑥3𝑎4𝑦2 

 

 :هاایجملهضرب یک

 چیکار کنیم: ایجملهیک  برای ضرب دو یا چند

ی به توان یه عدد رسیده بود، همه چیزای داشتیم و پرانتز . اول از همه اگه پرانتز 1گام 

 .رسونیممیکه توی پرانتز بودن رو به توان 

 کنیممیهمه عددها رو در هم ضرب  . 2گام 

 )هر کدوم یه بار(نویسیممی. هر چی متغیر )حرف انگلیسی ( داریم رو  3گام 

 و برای جواب کنیممی. توانهای هر متغیر رو در جمالت مختلف با هم جمع  4گام 

 میذاریم.

 یه مثال حل کنیم:
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2(5𝑥𝑦4)2(−2𝑥5𝑦2) = 

یزایی د رسیده بود، همه چ. اول از همه اگه پرانتز داشتیم و پرانتز به توان یه عد 1گام 

 .رسونیممیکه توی پرانتز بودن رو به توان 

رسیده، پس همه چیزایی که توی پرانتز هستن به توان  2در اینجا پرانتز اول به توان 

 میرسن:

(5𝑥𝑦4)2 = 25𝑥2𝑦8 

 ضربمون به این صورت شد:

2(25𝑥2𝑦8)(−2𝑥5𝑦2) = 

 کنیمرو در هم ضرب می همه عددها . 2گام 

 ، پس تا اینجا داریم: -111، که در هم ضرب شن میشن  -2و  22و  2عددامون چیان؟ 

2(25𝑥2𝑦8)(−2𝑥5𝑦2) = −100 …. 

 (این نقطه ها که در آخر جواب گذاشتیم به این معنیه که هنوز کارمون تموم نشده)

 )هر کدوم یه بار( نویسیممی هر چی متغیر )حرف انگلیسی ( داریم رو.  3گام 

 داریم: Yو   xاینجا فقط 

2(25𝑥2𝑦8)(−2𝑥5𝑦2) = −100𝑥𝑦 … 

کنیم و برای جواب توانهای هر متغیر رو در جمالت مختلف با هم جمع می.  4گام 

 میذاریم.

X  2+  2=  7   کنیممی. پس با هم جمع  2و  2چه توانهایی داره؟ 

Y 2+  8=  11 کنیممی. پس با هم جمع  8و  2ه؟ چه توانهایی دار 

 میذاریم:  yو  xحاال این توانهایی که به دست اومد رو برای 
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2(25𝑥2𝑦8)(−2𝑥5𝑦2) = −100x7𝑦10 

 

 یه مثال دیگه:

(
2

3
𝑥2𝑦)3 = 

مه چیزایی د، هاول از همه اگه پرانتز داشتیم و پرانتز به توان یه عدد رسیده بو.  1گام 

 .رسونیممیکه توی پرانتز بودن رو به توان 

 :رسونیممی 2هر کدوم از جمالت داخل پرانتز رو به توان 

(
2

3
𝑥2𝑦)3 = (

2

3
)3(𝑥2)3(𝑦)3 =

8

27
𝑥6𝑦3 

  داشت  1این سوال فقط گام 

 

 مثال بعد:

(
1

2
𝑎2𝑏) (𝑎𝑏) (−

2

7
𝑎2𝑐5) = 

 نویسم:دیگه فقط شماره گامها رو می

 پرانتزی که به توان رسیده باشه نداریم. . 1گام 

1.    2گام 

2
× 1 × −

2

7
= −

2

14
= −

1

7
 

(
1

2
𝑎2𝑏) (𝑎𝑏) (−

2

7
𝑎2𝑐5) = −

1

7
…. 

 

 : 3گام 
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(
1

2
𝑎2𝑏) (𝑎𝑏) (−

2

7
𝑎2𝑐5) = −

1

7
𝑎𝑏𝑐 … 

 : 4گام 

 a    :2  =2  +1  +2توانهای 

 b   :2  =1  +1توانهای 

 c  :2توانهای 

(
1

2
𝑎2𝑏) (𝑎𝑏) (−

2

7
𝑎2𝑐5) = −

1

7
𝑎5𝑏2𝑐5 

بودن و  ایملهجیک یه نکته خیلی خیلی مهم رو دقت کنید، عبارتهای باال همشون ضرب 

 بین عبارتها عالمت جمع و منها نداشتیم.

د نسبت به یکی از متغیرها چیه، چی بای "ایجملهیک " یسن درجهحاال اگه از ما بپر

 جواب بدیم؟

یشه درجه ببینیم توان متغیری که بهمون گفتن چیه، همون م کنیممیخیلیییی راحت، نگاه 

 .ایجملهیک 

 ؟ c؟ نسبت به  bچیه؟ نسبت به  aزیر نسبت به متغیر  ایجملهمثال : درجه یک 

−
1

7
𝑎5𝑏2𝑐5 

 2یعنی  a، میشه توان  aنسبت به  ایجملهدرجه چند 

 2یعنی  b، میشه توان  bنسبت به  ایجملهدرجه چند 

 2یعنی  c، میشه توان  cنسبت به  ایجملهدرجه چند 
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رو نسبت به دو تا متغیر خواسته بودن، باید توانهای اون دو تا  ایجملهاگه درجه چند 

 چنده؟ bو  aنسبت به  ایجملهدر مثال باال درجه چند متغیر رو با هم جمع کنیم. مثال

 2+  2=  7کنیم که میشه: توان این دو تا رو با هم جمع می

 

 : هاایجملهچند 

رو شناختیم و یاد گرفتیم چطوری حاصلضرب چند تا یک  هاایجملهقبل یک  قسمتدر 

 ا بشیم:آشن هاایجملهرو به دست بیاریم. حاال میخوایم با چند ایجمله

 ست. ایجملهرا با هم جمع یا تفریق کنیم، حاصل چند  ایجملهچنانچه دو یا چند یک 

 مثال:

 
 ه.ایملهجحاصل جمع یا تفریق چند تا یک  هاایجملهبینید هر کدوم از چندهمینطور که می

 

 ایملهجرو یاد گرفتیم، اینجا میخوایم با درجه چند  ایجملهما در قسمت قبل درجه یک 

 آشنا شیم:

سبت به بزرگترین درجه نی نسبت به یک متغیر را، برابر با ای ، درجهدر هر چند جمله

 کنیم. تعریف می آن متغیر

 مثال در مثال زیر:
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 چیه؟ xنسبت به  ایجملهدرجه چند 

 2در این جمالت چنده،  xباید نگاه کنیم ببینیم بزرگترین توان 

 ؟چیه yنسبت به  ایجملهدرجه چند 

 2در این جمالت چنده،  yباید نگاه کنیم ببینیم بزرگترین توان 

 چیه؟ aنسبت به  ایجملهدرجه چند 

 1برابر  aدر این جمالت چنده؟ همه توانهای  aباید نگاه کنیم ببینیم بزرگترین توان 

 میشه. 1برابر  aنسبت به  ایجملههستن، پس درجه چند

 

 د:، بایرحسب یه متغیر مرتب کنیدرو ب ایجملهیک چندوقتی به ما میگن 

 کنیم.ب میمرت جمالت رو نسبت به توانهای متغیر خواسته شده، از بزرگ به کوچیک

 

 مثال: 

 مرتب کنید: xزیر را نسبت به متغیر  ایجملهچند 

−3𝑏𝑥𝑦3 + 𝑎𝑥2𝑦 − 4𝑏𝑥3𝑦2 

ی کدوم یکی از این تو xداریم که با هم جمع و منها شدن. توان  ایجملهسه تا یک

 :نویسیممی، پس این جمله رو اول  4𝑏𝑥3𝑦2−جمالت بزرگتره؟   

−4𝑏𝑥3𝑦2 

، پس این جمله رو در   𝑎𝑥2𝑦+در کدوم یکی از جمالت باقی مونده بزرگتره؟  xتوان 

 :نویسیممیادامه 
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−4𝑏𝑥3𝑦2 +  𝑎𝑥2𝑦 

 :نویسیممیر ادامه اون رو هم یه جمله دیگه باقی مونده که د

−4𝑏𝑥3𝑦2 +  𝑎𝑥2𝑦 − 3𝑏𝑥𝑦3 

 کنیم:مرتب می yحاال همین جمله رو نسبت به 

−3𝑏𝑥𝑦3 − 4𝑏𝑥3𝑦2 +  𝑎𝑥2𝑦 

 

 مثال:

 مرتب کنید: xعبارتهای جبری زیر را ساده و سپس آنها را نسبت به توانهای نزولی 

−5𝑎2 − 3𝑎𝑥 + 𝑥2 − (4𝑥2 + 5𝑎𝑥 − 3𝑎2)= 
 

برای اینکه این عبارت رو ساده کنیم، اول باید عالمت منفی رو در پرانتز ضرب کنیم. 

 داریم:

−5𝑎2 − 3𝑎𝑥 + 𝑥2 − 4𝑥2 − 5𝑎𝑥 + 3𝑎2= 

 برای ساده کردن، باید جمالت متشابه رو با هم جمع یا تفریق کنیم:

(−5𝑎2 + 3𝑎2) + (−3𝑎𝑥 − 5𝑎𝑥) + (𝑥2 − 4𝑥2) = −2𝑎2 − 8𝑎𝑥 − 3𝑥2 

 

 مرتب کنیم. xهای نزولی نحاال سوال از ما خواسته که عبارت رو به نسبت توا

 توان نزولی یعنی توانها از زیاد به کم باشن 

 .  3𝑥2−س؟ توی کدوم جمله xبیشترین توان 

 :نویسیممیاین جمله رو اول  پس
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−3𝑥2 

  8𝑎𝑥−س؟ رو داره کدوم جمله xوان جمله بعدی که بیشترین ت

 :نویسیممیپس این رو هم در ادامه جمله قبل 

−3𝑥2 − 8𝑎𝑥 

 :نویسیممینداره، اون جمله رو هم  xجمله بعدی هم که کال 

−3𝑥2 − 8𝑎𝑥 − 2𝑎2 

 به صورت نزولی مرتب کنیم. xپس ما تونستیم جمله رو بر حسب توانهای 

 

 مثال بعد:

−5𝑎2 − 3𝑎𝑥 + 𝑥2 − [4𝑎2 + 5𝑎𝑥 − (3𝑎2 − 8𝑎𝑥)] = 

 

میخوایم این عبارت رو ساده کنیم. ما برای ساده کردن هر عبارت ابتدا پرانتزها رو 

 کنیم. کنیم. و همیشه از داخلی ترین پرانتز شروع میساده می

 اینجا هم یه کروشه داریم و یه پرانتز. کدوم رو اول انجام بدیم؟ 

 کنیم:تره. یعنی اول منفی رو در پرانتز ضرب میاونی که داخلی

−5𝑎2 − 3𝑎𝑥 + 𝑥2 − [4𝑎2 + 5𝑎𝑥 − 3𝑎2 + 8𝑎𝑥] = 

حاال میریم سراغ عالمت منفی که بیرون کروشه قرار داره و اون رو هم در تک تک 

 کنیم:جمالت ضرب می

−5𝑎2 − 3𝑎𝑥 + 𝑥2 − 4𝑎2 − 5𝑎𝑥 + 3𝑎2 − 8𝑎𝑥 = 

 کنیم:انتز نداریم، جمالت متشابه رو با هم جمع میدیگه کروشه و پر

(−5𝑎2 − 4𝑎2 + 3𝑎2) + (−3𝑎𝑥 − 5𝑎𝑥 − 8𝑎𝑥) + 𝑥2 
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 پس داریم:

−6𝑎2 − 16𝑎𝑥 + 𝑥2 

 مرتب کنیم.  xحاال سوال از ما خواسته که عبارت رو به نسبت تواهای نزولی 

 :نویسیممیله رو اول این جم پس.  𝑥2س؟ توی کدوم جمله xبیشترین توان 

𝑥2 

پس این رو هم در .  16𝑎𝑥−س؟ رو داره کدوم جمله xجمله بعدی که بیشترین توان 

 :نویسیممیادامه جمله قبل 

𝑥2 − 16𝑎𝑥 

 :نویسیممینداره، اون جمله رو هم  xجمله بعدی هم که کال 

𝑥2 − 16𝑎𝑥 − 6𝑎2 

 به صورت نزولی مرتب کنیم. x پس ما تونستیم جمله رو بر حسب توانهای

 

 مثال بعد:

(4𝑥 + 5𝑥2)(𝑥3 − 𝑥 + 1) = 

 

 یم:کنتک تک جمالت پرانتز اول رو در تک تک جمالت پرانتز دوم ضرب می

(4𝑥)(𝑥3) + (4𝑥)(−𝑥) + (4𝑥)(1) + (5𝑥2)(𝑥3) + (5𝑥2)(−𝑥) + (5𝑥2)(1) = 

4𝑥4 − 4𝑥2 + 4𝑥 + 5𝑥5 − 5𝑥3 + 5𝑥2 = 

 کنیم:جمالت متشابه رو با هم جمع می

4𝑥4 + (−4𝑥2 + 5𝑥2) + 4𝑥 + 5𝑥5 − 5𝑥3 = 
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4𝑥4 + 𝑥2 + 4𝑥 + 5𝑥5 − 5𝑥3 = 

 کنیم:مرتب می xحاال بر حسب توانهای 

  5𝑥5+س؟ بیشترین توان برای کدوم جمله

 :نویسیممیپس این جمله رو اول 

+5𝑥5 

 4𝑥4س ؟قیه جمالت برای کدوم جملهبیشترین توان بین ب

 :نویسیممیپس این جمله رو در ادامه 

+5𝑥5 + 4𝑥4 

 کنیم:بقیه جمالت رو هم مرتب می ترتیببه همین 

+5𝑥5 + 4𝑥4 − 5𝑥3 + 𝑥2 + 4𝑥 
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