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 به نام خدا

 "مشترک اتحاد جمله"خوایم درباره یه اتحاد دیگه با هم صحبت کنیم، می جلسهدر این 

 چرا به این اتحاد میگن اتحاد جمله مشترک؟

 خوایم در هم ضرب کنیم با هم برابره، مثال:چون جمله اول دو تا پرانتزی که می 

(𝑥 + 5)(𝑥 + 3) = 

 هست. حاال این اتحاد به چه صورته؟ xاولین جمله هر دو پرانتز 

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

 (مشترکجمله () جمله اول + جمله مشترک=)جمله دوم + 

ابر بود تا پرانتز با هم بر وپس اگه دو تا پرانتز در هم ضرب شده بودن و جمله اول د

 از اتحاد جمله مشترک استفاده کنیم: تونیممی

جمله مشترک
2

+ + جمله دوم) (جمله اول جمله مشترک + × جمله دوم)   (جمله اول

 کنیم؟چکار می برای حل این اتحاد یعنی

 رسونیممی 2جمله مشترک رو به توان 

 کنیممیو در جمله مشترک ضرب  کنیممیجمله اول و دوم رو با هم جمع 

 کنیممیجمله اول و دوم رو در هم ضرب 

 اتحاد جمله مشترک
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 .کنیممیو بعد اینا رو با هم جمع 

 کنیم:حاال همون مثالی که گفته بودیم رو با هم حل می

(𝑥 + 5)(𝑥 + 3) = 

 xجمله مشترک چیه؟ 

 5جمله اول چیه؟ 

 3جمله دوم چیه؟ 

 𝑥2: رسونیممی 2و به توان جمله مشترک ر

 کنیممیو در جمله مشترک ضرب  کنیممیجمله اول و دوم رو با هم جمع 

(5 + 3)𝑥 = 8𝑥 

 :کنیممیجمالت اول و دوم رو در هم ضرب 

5 × 3 = 15 

 :کنیممیحاال همه اینا رو با هم جمع 

𝑥2 + 8x + 15 

 یه مثال دیگه:

 

(5𝑥 + 4)(5𝑥 + 3) = 

 5𝑥جمله مشترک چیه؟ 

 4جمله اول چیه؟ 

 3جمله دوم چیه؟ 
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2(5𝑥)رسونیم: می 2جمله مشترک رو به توان  = 25𝑥2 

 کنیممیو در جمله مشترک ضرب  کنیممیجمله اول و دوم رو با هم جمع 

(4 + 3)(5𝑥) = 7(5𝑥) = 35𝑥 

 :کنیممیجمالت اول و دوم رو در هم ضرب 

4 × 3 = 12 

 :کنیممیحاال همه اینا رو با هم جمع 

25𝑥2 + 35x + 12 

 

 مثال بعد:

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 𝑏) = 

 xجمله مشترک چیه؟ 

 aجمله اول چیه؟ 

 ) توجه کنید که عالمت رو باید در نظر بگیرید( b-جمله دوم چیه؟ 

 𝑥2: رسونیممی 2جمله مشترک رو به توان 

 کنیممیو در جمله مشترک ضرب  کنیممیجمله اول و دوم رو با هم جمع 

(𝑎 − 𝑏)𝑥 

 :کنیممیجمالت اول و دوم رو در هم ضرب 

𝑎 (−𝑏) =  −𝑎𝑏 

 :کنیممیحاال همه اینا رو با هم جمع 

𝑥2 + (𝑎 − 𝑏)𝑥 − 𝑎𝑏 
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 مثال بعد:

(3𝑥 − 2)(3𝑥 − 5) = 

 3𝑥جمله مشترک چیه؟ 

 -2جمله اول چیه؟ 

 -5جمله دوم چیه؟ 

2(3𝑥)رسونیم: می 2جمله مشترک رو به توان  = 9𝑥2 

 کنیممیو در جمله مشترک ضرب  کنیممیجمله اول و دوم رو با هم جمع 

(−2 − 5)(3𝑥) = −7(3𝑥) = −21𝑥 

 :کنیممیجمالت اول و دوم رو در هم ضرب 

(−2) × (−5) = 10 

 :کنیممیحاال همه اینا رو با هم جمع 

9𝑥2 − 21x + 10 

 

 

 

 

 

خوایم با توجه تا اینجا ما یاد گرفتیم که طرف دوم اتحاد جمله مشترک رو بنویسیم. حاال می

انجام  زدوجمتجزیه انجام بدیم. مشابه کاری که برای اتحاد مربع و اتحاد به این اتحاد، 

 دادیم.

تجزیه با کمک اتحاد جمله 

 مشترک



 

 

 RiaziBaHam@ 5 نویسنده : معصومه تدریسی

 برای تجزیه با استفاده از اتحاد جمله مشترک دو حالت رو باید بررسی کنیم:

 هست. 1برابر  𝑥2حالت الف: زمانی که ضریب 

 هست. 1عددی غیر از  𝑥2حالت ب : زمانی که ضریب 

 کنیم:بررسی میما در اینجا حالت الف رو 

 فرض کنید عبارت زیر رو برای تجزیه به ما دادن:

𝑥2 + 6x + 8 

خوایم این عبارت رو به صورت حاصلضرب دو  تا پرانتز بنویسیم، طرف دوم ما می

 به چه صورت بود؟ جمله مشترکاتحاد 

جمله مشترک
2

+ + جمله دوم) (جمله اول جمله مشترک × جمله دوم) +  (جمله اول

 استفاده از طرف دوم اتحاد، طرف اول رو بنویسیم:خوایم با در واقع ما می

 یدیم:داریم، گامهای زیر رو انجام م جمله مشترکبا توجه به قالب کلی که برای اتحاد 

همون  در واقع) میذاریم xو جمله اول هر دو پرانتز رو  نویسیممی. دو تا پرانتز  1گام 

 هست(: xرسیده، که در اینجا  2جمله ای که به توان 

(𝑥 … )(𝑥 … ) 

 . حاال باید دو تا عدد پیدا کنیم که این خصوصیات رو داشته باشن: 2گام 

 ( 6) یعنی برابر بشه  xجمعشون برابر ضریب 

 (.8) یعنی برابر ضربشون برابر عدد تنها بشه 

کنیم، برای اینکه اعدادی با این خصوصیات پیدا کنیم اول از قسمت ضرب شروع می

 :بشه 8ضربشون دیم که یعنی اول به دنبال عددهایی میگر
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 میشه؟  8چه عددایی ضربشون 

 8و  1

  4و  2

بشه.  8 پیدا کنیم که ضربشون برابر ایدیگه هایعدد تونیم، نمیدو تاغیر از این دیگه 

 2و  4میشه؟  6کدوم برابر  جمعحاال باید ببینیم بین این دو جفت عدد، 

 پس دو تا عددمون رو پیدا کردیم.

 :نویسیممیداخل دو تا پرانتز . دو تا عدد به دست اومده رو  3گام 

(𝑥 + 2)(𝑥 + 4) 

 

 مثال بعد:

𝑥2 − 13x + 36 

 میذاریم: xو جمله اول هر دو پرانتز رو  نویسیممی. دو تا پرانتز  1گام 

(𝑥 … )(𝑥 … ) 

 . حاال باید دو تا عدد پیدا کنیم که این خصوصیات رو داشته باشن: 2گام 

 ( -13) یعنی برابر بشه  xجمعشون برابر ضریب 

 (.36) یعنی برابر ضربشون برابر عدد تنها بشه 

و  -13خوایم که جمعشون بشه یه نکته مهم رو اینجا باید دقت کنید، دو تا عدد می

 . عالمت این دو تا عدد باید به چه صورت باشه؟ 36ضربشون بشه 
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ودن که این اعداد یا هر دو مثبت ب گیریممیتیجه نچون ضرب این دو عدد مثبت شده، 

 یا هر دو منفی.

اگه هر دو مثبت باشن، جمعشون هم قطعا مثبت میشه ولی اینجا جمعشون منفی شده، 

 .که دو عدد منفی هستن گیریممیبنابراین نتیجه 

 )توجه داشته باشید که هر دو عدد باید منفی باشن(میشه؟  36چه عددایی ضربشون 

 -36و   – 1

  – 18و  -2

 -12و  -3

 -9و  -4

 - 6و  -6

بشه. حاال باید ببینیم بین این  36پیدا کنیم که ضربشون برابر دو تا عدد  تونیمنمیدیگه 

 -9و  -4 میشه؟  -13جمع کدوم برابر جفت عدد، 

 پس دو تا عددمون رو پیدا کردیم.

 :نویسیممیداخل دو تا پرانتز . دو تا عدد به دست اومده رو  3گام 

(𝑥 − 4)(𝑥 − 9) 

 

 مثال بعد:

𝑥2 − 8x + 15 

 میذاریم: x و جمله اول هر دو پرانتز رو نویسیممی. دو تا پرانتز  1گام 
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(𝑥 … )(𝑥 … ) 

 . حاال باید دو تا عدد پیدا کنیم که این خصوصیات رو داشته باشن: 2گام 

 ( -8) یعنی برابر بشه  xجمعشون برابر ضریب 

 (.15) یعنی برابر ضربشون برابر عدد تنها بشه 

. عالمت این دو تا عدد  15و ضربشون بشه  -8خوایم که جمعشون بشه دو تا عدد می

 باید به چه صورت باشه؟

دن گیریم که این اعداد یا هر دو مثبت بوچون ضرب این دو عدد مثبت شده، نتیجه می

 یا هر دو منفی.

فی ناگه هر دو عدد مثبت باشن، جمعشون هم قطعا مثبت میشه، ولی اینجا جمعشون م

 گیریم که دو عدد منفی هستن.شده، بنابراین نتیجه می

 )توجه داشته باشید که هر دو عدد باید منفی باشن(میشه؟  15چه عددایی ضربشون 

 -15و   – 1

 -5و  -3

بشه. حاال باید ببینیم بین این  15پیدا کنیم که ضربشون برابر دو تا عدد  تونیمنمیدیگه 

 -5و  -3 میشه؟  -8جمع کدوم برابر جفت عدد، 

 پس دو تا عددمون رو پیدا کردیم.

 :نویسیممیداخل دو تا پرانتز . دو تا عدد به دست اومده رو  3گام 

(𝑥 − 5)(𝑥 − 3) 
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 مثال بعد:

𝑥2 − 7x − 18 

 میذاریم: xو جمله اول هر دو پرانتز رو  نویسیممی. دو تا پرانتز  1گام 

(𝑥 … )(𝑥 … ) 

 این خصوصیات رو داشته باشن: . حاال باید دو تا عدد پیدا کنیم که 2گام 

 ( -7) یعنی برابر بشه  xجمعشون برابر ضریب 

 (.-18) یعنی برابر ضربشون برابر عدد تنها بشه 

. عالمت این دو تا عدد  -18و ضربشون بشه  -7خوایم که جمعشون بشه دو تا عدد می

 باید به چه صورت باشه؟

ده و که یکی از این اعداد مثبت بو گیریممیچون ضرب این دو عدد منفی شده، نتیجه 

 یکی منفی

 گیریم که عدد بزرگتر منفی بودهچون جمع این دو عدد منفی شده، نتیجه می

)توجه داشته باشید که عالمت عدد بزرگتر باید منفی میشه؟  -18چه عددایی ضربشون 

 باشه(

 -18+ و  1

 -9+ و 2

 -6+ و 3

 بشه. -18ربشون برابر پیدا کنیم که ضدو تا عدد  تونیمنمیدیگه 

 -9+ و 2 میشه؟  -7برابر  جفت جمع کدوم، هاحاال باید ببینیم بین این جفت عدد
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 پس دو تا عددمون رو پیدا کردیم.

 :نویسیممیداخل دو تا پرانتز . دو تا عدد به دست اومده رو  3گام 

(𝑥 − 9)(𝑥 + 2) 

 

 مثال بعد:

𝑥2 + 6x − 27 

 

 میذاریم: xو جمله اول هر دو پرانتز رو  نویسیممی. دو تا پرانتز  1گام 

(𝑥 … )(𝑥 … ) 

 . حاال باید دو تا عدد پیدا کنیم که این خصوصیات رو داشته باشن: 2گام 

 ( 6) یعنی برابر بشه  xجمعشون برابر ضریب 

 (.-27) یعنی برابر ضربشون برابر عدد تنها بشه 

عالمت این دو تا عدد .  -27و ضربشون بشه  6خوایم که جمعشون بشه دو تا عدد می

 باید به چه صورت باشه؟

ده و که یکی از این اعداد مثبت بو گیریممیچون ضرب این دو عدد منفی شده، نتیجه 

 یکی منفی

 گیریم که عدد بزرگتر مثبت بودهچون جمع این دو عدد مثبت شده، نتیجه می

د مثبت گتر بای)توجه داشته باشید که عالمت عدد بزرمیشه؟  -27چه عددایی ضربشون 

 باشه(
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 - 1+ و 27

 -3+ و  9

بشه. حاال باید ببینیم بین این  -27پیدا کنیم که ضربشون برابر دو تا عدد  تونیمنمیدیگه 

 -3+ و 9 میشه؟  +6جمع کدوم برابر جفت عدد، 

 پس دو تا عددمون رو پیدا کردیم.

 :نویسیممیداخل دو تا پرانتز . دو تا عدد به دست اومده رو  3گام 

(𝑥 − 3)(𝑥 + 9) 

 

تونید از جدول زیر برای مشخص کردن عالمتها استفاده کنید، ولی چون مشابه می

نم که این کتونیم عالمتها رو به دست بیاریم ، توصیه نمیتحلیلهایی که انجام دادیم می

 جدول رو حفظ کنید.

 xعالمت ضریب  عالمت عدد تنها  عالمت عدد بزرگتر عالمت عدد کوچکتر

+ +  + + 

- -  + - 

- +  - + 

+ -  + - 

 

 مثال برای مثال قبل: 

𝑥2 + 6x − 27 

مثبته، بنابراین با استفاده از سطر سوم  xعالمت عدد تنها، منفی و عالمت ضریب 

 فهمیم:این جدول می



 

 

 RiaziBaHam@ 12 نویسنده : معصومه تدریسی

س و عالمت عدد دو تا عددی که در هم ضرب شدن، عالمتهاشون مخالف همدیگه

 بزرگتر هم مثبته.

 

 

 

 
 

 

 

 

اد که مربوط به اتحکنیم. سایر قسمتها رو در این جا حل می "و"و  "ب"های قسمت

 در جلسه گذشته حل شدن.هستن  مزدوج

 

 ب: اتحاد جمله مشترکه، حاصل برابر میشه با:

(5𝑥 + 4)(5𝑥 + 3) = (5𝑥)2 + (4 + 3)(5𝑥) + (4 × 3) = 25𝑥2 + 35𝑥 + 12 

 

 رو تشکیل میدن: مزدوجاتحاد و: دو تا پرانتز اول 

(𝑥 − 2)(𝑥 + 2) = 𝑥2 − 22 = 𝑥2 − 4 

 89حل تمرین صفحه 

 اتحاد و تجزیه
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 کنیم:این مقدار رو جاگذاری می

(𝑥 − 2)(𝑥 + 2)(𝑥2 + 3) = (𝑥2 − 4)(𝑥2 + 3) 

 اتحاد جمله مشترک به وجود اومد، بنابراین:حاال 

(𝑥2 − 4)(𝑥2 + 3) = (𝑥2)2 + (−4 + 3)𝑥2 + (−4)(+3) = 𝑥4 − 𝑥2 − 12 

 

 بینید ب" سوالکانال خصوصی حل تمرین و نمونه "  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam9@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


