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فصل سوم ؛ توان های گویا و عبارت های جبری : 

قوانین مهم این فصل به صورت خالصه در جدول های زیر بیان شده اند.



 مهندس گنجی مقدم                                               فیزیک و تجربی                  -ویژه دانش آموزان ریاضی –نکات و مطالب مهم ریاضی پایه دهم 
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 ام نیز صدق می کنند .nهمچنین تمامی روابطی که در پایه نهم برای ضرب و تقسیم ریشه دوم و سوم خواندیم ، برای ریشه 

 

 

𝟏 ، توان ≤n   2برای هر عدد طبیعی نکته:

𝒏
 را اینگونه تعریف می کنیم ؛  aعدد مثبت  

𝟏باشد ، توان   a<0باید به این نکته توجه کرد که اگر 

𝒏
(𝟐−) آن تعریف نمیشود .به عنوان مثال عبارتی مانند  

𝟏

 شود. تعریف نمی 𝟑

𝒎 کسری و غیر صحیح  ، توان m و nد طبیعی اعدابرای 

𝒏
 را اینگونه تعریف می کنیم ؛  aعدد مثبت  

 

 اتحاد ها :

 اتحاد مزدوج :                                                                              اتحاد مربع دو جمله ای : 

 اتحاد جمله مشترک :                                                                               اتحاد مربع سه جمله ای :

𝑎) اتحاد مکعب مجموع :  + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 + 𝑏3        : اتحاد مکعب تفاضل (𝑎 − 𝑏)3 = 𝑎3 − 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 − 𝑏3 

a)      اتحاد مجموع و تفاضل مکعبات دو جمله : + b)(a2 − ab + b2) = a3 + b3                 (a − b)(a2 + ab + b2) = a3 − b3 

  

یک مضرب  2x-1 محسوب می شوند . همچنین  2x-1 یک شمارنده  )+1x( و )x-1(را درنظر بگیرید ، هر یک از عبارت های  x)-x1)(x+1=(2-1 عبارت  نکته:

 این دو عبارت محسوب می شود . 

 و یا عبارت های جبری دیگر  )ویا همزمان هردو ( به دست می آیند ؛مضرب های هر عبارت جبری و یا یک چند جمله ای ، از ضرب آن عبارت در عددهای صحیح 

𝑥2+3𝑥یک عبارت گویا به ازای مقادیری از متغیر که مخرج آن را صفر می کند ، تعریف نمی شود . به عنوان مثال عبارت   نکته :

𝑥−2
تعریف نمی شود چون  x=2به ازای   

 مخرج آن صفر می شود .

 گویا کردن مخرج های گنگ : 

و یا ... رت را یا در مزدوج مخرج و یا در بخش دوم اتحاد مجموع و تفاضل مکعبات برای گویا کردن مخرج های گنگ با توجه به صورت سوال صورت و مخرج عبا

 ضرب می کنیم به گونه ای که عبارت های گنگ )رادیکالی( از مخرج حذف شوند . 

 اگر در مخرج یک عبارت دو جمله ای با ریشه دو داشتیم ، صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می کنیم.

 د مجموع و تفاضل مکعبات ضرب می کنیم.اگر در مخرج یک عبارت دو جمله ای با ریشه سه داشتیم ، صورت و مخرج را در بخش دوم اتحا

 

 

 

 


