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 فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری
 این فصل به چهار درس زیر تقسیم می شود:

 عبارت های جبری -4   توان های گویا      -3ام        nریشه  -2ریشه و توان          -1

 درس اول: ریشه و توان

 :الف( یادآوری

 :1 تمرین پای تخته

 برای هر تساوی توانی یک تساوی رادیاکل و برعکس بنویسید.
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 :2تمرین پای تخته 

ابتدا هر یک از اعداد گنگ زیر را روی محور بطور تقریبی نشان دهید و سپس مقادیر تقریبی آن ها را تا یک رقم اعشار 

 (1/0بدست آورید. )تقریب کمتر از 

253√ (ج                          52√ (ب                          20√ (الف
803−√ (د                       

 ب( ریشه های چهارم و پنجم یک عدد 
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 :3تمرین پای تخته

ده برای هر عدد رادیاکلی زیر اگر حاصل یک عدد صحیح است جواب آن را بنویسید و در غیراینصورت دو عدد متوالی بنویسید که عدد رادیاکلی دا

 شده بین آن ها باشد.
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 :4تمرین پای تخته

ابتدا هر یک از اعداد گنگ زیر را روی محور بطور تقریبی نشان دهید و سپس مقادیر تقریبی آن ها را تا یک رقم اعشار بدست 

 (1/0آورید. )تقریب کمتر از 

284√ (الف 455√ (ب  

 :5تمرین پای تخته

 آورید.حاصل هر یک از عبارت های زیر را بدست 
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 مقایسه بین ریشه ها:ج(  

 مقایسه ریشه های یکسان اعداد( 1

  .عالمت کوچکتری را تغییر نمی دهند ریشه های دوم، سوم، چهارم و ...نتیجه: 

 )یادمان باشد که ریشه زوج ها فقط برای اعداد نامنفی تعریف می شوند.(
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 مختلف یک عدد:( مقایسه ریشه های 2

 :6 تمرین پای تخته

 در جای خالی عالمت مناسب قرار دهید.
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:که برای ریشه دوم تا پنجم داشتیم می توانیم ریشه    ام را نیز تعریف کنیمهاییمشابه تعریف 

:هراگهنامیمعدد     را ریشه ی    ام عدد    می 

.وجود دارد(-یا )+ اگر    فرد باشد        ریشه    ام همه ی اعداد

.اگر    زوج و    منفی باشد       ریشه    ام عدد     وجود ندارد

.وقتی که    زوج و     مثبت باشد         را ریشه     ام مثبت     می گوییم

.وقتی که    زوج و     مثبت باشد، عدد    دو ریشه ی    ام به صورت        و         دارد

.وقتی که    فرد باشد، عدد    فقط یک ریشه ی    ام به صورت         دارد

.عدد منفی از رادیاکل با فرجه ی فرد میاد بیرون

(استنامنفیجواب رادیاکل با فرجه ی زوج همواره ):اگر     زوج باشد

(عدد زیر رادیاکل و همچنین حاصل رادیاکل می توانند منفی باشند):اگر     فرد باشد

.رادیاکل ها با فرجه ی یکسان می توانیم آن ها را زیر یک رادیاکل ببریم)  ( و تقسیم )  ( در ضرب

.(اگر      زوج باشد                          هستند)

.برقرار نیست)  ( و تفریق )  ( یادمان باشد که نکته ی باال برای جمع 

.اگر یک عدد در رادیاکل ضرب شده باشد می تواند به توان فرجه برسد و به داخل رادیاکل برود

ریشه ی     ام: دومدرس 
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:7تمرین پای تخته 

(اندعبارت ها تعریف شده . )تا حد اماکن ساده کنید

:8تمرین پای تخته  

.در هر قسمت عالمت اعداد غیر صفر               را مشخص کنید

:برای هر عدد طبیعی    که         توان       عدد مثبت    را به صورت زیر تعریف می کنیم

:شودغیرصحیحفرض کنیم    یک عدد مثبت و اعداد    و    طبیعی باشند به طوریکه       عددی 

:عددی منفی باشدهراگه!  تذکر

اگر       عددی غیر صحیح شود(الف

اگر       عددی صحیح شود(ب

تعریف نشده

تعریف شده

توان های گویا: سومدرس 

http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5672
http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5670
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:توان های منفی گویا به صورت زیر تعریف می شوند

:قوانینی که برای توان های صحیح داشتیم برای توان های گویا نیز داریم

:اگر          باشد می توانیم توان و فرجه را در یک عدد طبیعی مثل     ضرب کنیم

:9تمرین پای تخته  
.عبارت های زیر را ساده کنید

:10تمرین پای تخته  
.معادله ی زیر را حل کنید

http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5676
http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5674
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عبارت های جبری: درس چهارم

.تقسیم می کنیمعبارت های گویا   –و تجزیه   اتحادهااین بخش را به دو قسمت   

:و تجزیه اتحادها( الف

1)اتحاد مربع دو جمله ای 

3)اتحاد مزدوج

2)اتحاد مربع سه جمله ای 

4)اتحاد جمله ی مشترک

5)دو جمله ای مکعباتحاد 

6)اتحاد چاق و الغر 

:11تمرین پای تخته  
.حاصل عبارت های زیر را به کمک اتحاد ها به دست آورید

http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5691
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:12تمرین پای تخته  
.عبارت های زیر را تجزیه کنید

:تجزیه 
.ای به حاصل ضرب دو یا چند جمله ای تجزیه می گوییمچندجملهبه عمل تبدیل یک 

.انجام شوددسته بندی مناسب و یا اتحادهااستفاده از یا فاکتورگیریتجزیه عبارت های جبری می تواند به روش 

:13تمرین پای تخته  

.حاصل هر یک از عبارت های زیر را بدست آوریداتحادهابه کمک 

:14تمرین پای تخته  

.حاصل هر یک از عبارت های زیر را بیابید. اگر                    و                باشند

:15تمرین پای تخته  
.اگر                     باشد حاصل عبارت های زیر را بیابید

http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5693
http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5695
http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5698
http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5700
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:عبارت های گویا( ب
.ای باشد عبارت گویا می گوییمچندجملهبه هر کسری که صورت و مخرج آن یک 

.باشد)           (ای توان متغیر  فقط می تواند اعداد حسابی چندجملهدر  :یادآوری

.گویا نیستعبارتعبارت                     یک عبارت گویا است و لی عبارت                   : مثال

ای نیستچندجمله

.استتعریف نشده می شود مخرج آن صفر که مقادیرییک عبارت گویا برای 

:16تمرین پای تخته  
شود؟نمیاز       تعریف مقادیریچه ازایهر عبارت گویا به 

:ساده کردن عبارت های گویا
.ر را ساده می کنیمابتدا صورت و مخرج کسر را تجزیه می کنیم و با حذف عامل های مشترک در صورت و مخرج کس

:17تمرین پای تخته  
.عبارت های گویای زیر را ساده کنید

:های گویاضرب و تقسیم عبارت 
:استفاده می کنیمکسرهاابتدا هر یک از عبارت های گویا را ساده می کنیم و سپس از قوانین ضرب و تقسیم

:18تمرین پای تخته  
.حاصل عبارت زیر را بیابید

:های گویاجمع و تفریق عبارت 
ه کرده و عبارتی که  از نظر برای این اکر ابتدا مخرج ها را تجزی. ابتدا مخرج مشترک گرفته و سپس ساده می کنیم

.میگیریمظردرندرجه و ضرب عامل ها کوچکتر است و مضرب همه ی مخرج ها می باشد را به عنوان مخرج مشترک 

http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5702
http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5704
http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5706
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:19تمرین پای تخته  
.حاصل عبارت زیر را بیابید

:کسرهاگویا کردن مخرج 
.نداشته باشیمرادیاکلیاین است که در مخرج کسر عبارت های کسرهاهدف از گویا کردن مخرج 

.ی بریمبا ضرب کردن صورت و مخرج کسر در عبارت های مناسب رادیاکل های مخرج را از بین م

:20تمرین پای تخته  
.زیر را گویا کنیدکسرهایمخرج 

:21تمرین پای تخته  
.حاصل عبارت زیر را بیابید

:22تمرین پای تخته  

.اگر                         باشد، حاصل عبارت         را بیابید

http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5708
http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5710
http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5712
http://lindaweb.ir/APP/khanamoz/view.php?article=5714
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