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: جبر و معادلهریاضی هشتم فصل چهارم  

 

جمالتی که قسمت حروفی وتوان ان ها عینا مثل هم باشد را متشابه گویند. جمالت متشابه:  

ابتدا جمله های متشابه را مشخص می کنیم، سپس ضرایب جمالت متشابه را ساده کردن عبارت جبری:

نویسیم.جمع یا تفریق کرده و جمله های غیر متشابه را به همان صورت می   

 

در ضرب دو جمله ی جبری، ضریب های عددی در هم و متغیرها را نیز در هم ضرب دو جمله ای: 

 ضرب می کنیم.

 

در ضرب حروف،اگر حرف ها مثل هم باشند به صورت توان دار نوشته می شوند و در غیر این 

 صورت به دنبال هم نوشته می شوند.

ای در هر یک از جمله های چندجمله ای ضرب میشود. تک جملهضرب تک جمله ای در چند جمله ای:  

 

هر یک از جمله های چند جمله ای اول را در همه ی جمله های ضرب چند جمله ای در چند جمله ای:

 چند جمله ای دوم ضرب می کنیم.

 

برای پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری،مقادیر داده شده را در  مقدار عددی یک عبارت جبری:

عبارت جبری به جای متغیرها قرار می دهیم و با رعایت ترتیب انجام عملیات، مقدار عددی عبارت را 

 به دست می اوریم.

 



 

2 
 

برای تبدیل یک عبارت جبری به ضرب دو عبارت طبق مراحل تجزیه عبارت جبری)تبدیل به ضرب(:

ر عمل می کنیم.زی  

 الف( ب .م.م ضرایب را مشخص می کنیم.

 ب(حروف مشترک را با توان کوچکتر همراه با ب.م.م ضرایب می نویسیم.

 ج( هر جمله را بر جمله ی مشترک تقسیم کرده وحاصل را داخل پرانتز می نویسیم.

 

 

 حل معادله:

های مجهول را با جابه جایی مرتب کرده  مانند سایر معادله ها،ابتدا عدد های معلوم و جمله« روش اول

 و سپس معادله را حل میکنیم.

 

معادله را به روش غیر کسری درمی اوریم. ابتدا همه ی جمله های دو طرف معادله را در « روش دوم

 ک.م.م مخرج ها ضرب کرده،پس از ساده کردن کسرها، معادله معمولی بدون کسر به دست می اید.
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 اشتباهات رایج

 

 

 

بخش پذیر است. 11مجموع یک عدد دو رقمی و مقلوبش بر   
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است.9تفاضل هر دو عدد دو رقمی از مقلوبش  مضربی از   

 

 

 

 

 

برای دریافت جزوات آموزشی بیشتر ریاضی و سایر دروس و همچنین برای مشاهده لیست 

س خصوصی ریاضی، دروس ابتدایی و متوسطه، کنکور و دانشگاه و ... به سایت مدرسین تدری

 ایران مدرس مراجعه کنید.
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