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 هفتمریاضی 

 :سومفصل    

  جبر و معادله                                     
 

 

 

 

 

 

 آموزید:آنچه در این فصل می

 ها به زبان جبریالگوهای عددی و نمایش آن 

 ای و ضریب عددیآشنایی با متغیر، عبارت جبری، جمله، جمالت متشابه، چند جمله 

 های جبریدن عبارتجمع و تفریق، ضرب و تقسیم و ساده کر 

 قانون پخشی یا توزیع پذیری 

 معادله و حل آن 

 حل مسئله به کمک معادله 
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 الگوهای عددیدرس اول: 

 : الگوها1بخش

 های گذشته با الگوهای عددی آشنا شدید، حاال میخوایم، برای الگوها یه فرمول ریاضی در فصل اول و سال

 و دویستمی رو حساب کنیم. بنویسیم و با کمک اون جمالت بزرگشون مثل صدمی

 : با توجه به الگوی زیر جدول را کامل کنید.1مثال

n 100 20 10 5 4 3 2 1 شماره شکل 

 تعداد چوب کبریت         

 برای هر یک از الگوهای عددی زیر جدول را کامل کنید.: 2مثال

 ، ...8  ،6  ،4  ،2  

 

 ، ...7  ،5  ،3  ،1     

 

 ، ...12  ،9  ،6  ،3       

 

 ، ....13 ،10  ،7  ،4          

رو  nکه فاصله بین جمالت آن با هم برابر هستن، همیشه ضریب ام یه دنباله یا الگو  nبرای نوشتن جمله نتیجه: 

 ............. قرار میدیم، و با کمک ............................. مقداری که از اون کم یا بهش اضافه شده رو به دست میاریم.

 ام الگوهای عددی زیر را بیابید. nجمله  :3مثال

  5،  9،  13،  17ب: ... ،                                                      5،  10،  15،  20الف: .... ، 

n 100 20 10 5 4 3 2 1 شماره 

 عدد         

n 100 20 10 5 4 3 2 1 شماره 

 عدد         

n 100 20 10 5 4 3 2 1 شماره 

 عدد         

n 100 20 10 5 4 3 2 1 شماره 

 عدد         
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 -5،  -2،  1،  4د: .... ،                                                            3،  9،  15،  21ج: ... ، 

 -1 ، -5،  -9،  -13: و                                                           3،  1،  -1 ، -3ه: .... ، 

ای بین الگو و شماره آن همیشه در الگوها فاصله بین اعداد با هم برابر نیست، در سایر موارد خودتان باید رابطه نکته:

 کشف کنید یا از ترکیب حالت قبل استفاده کنید.

 ام الگوهای زیر را بیابید. n: جمله 4مثال

 2،  6،  12،  20ب: ... ،                                                1،  4،  9،  16الف: ... ، 

 ج: 

 

 متغیر: 2بخش

 های باال معلومه، فرقی نمیکرد اگه به جای همونطور که در مثالn  ازm  ،a  ،b ای استفاده یا هر حرف دیگه

ر میکنه. متغیر، یه نماده، برای کردیم. در جبر به این حروف متغیر میگیم. متغیر، یعنی چیزی که زیاد تغییمی

 نشون دادن اعداد نامعلوم و نامشخص.

 ها ما در زندگی و کاربرد روزمره با اعداد نامعلوم زیادی سر و کار داریم، که برای انجام محاسبات به جای اون

 از متغیر استفاده میکنیم، مثل:

نمودارها  :1مثال

 را کامل کنید.
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 2هزار تومان قیمت پایه و به ازای هرکارت  100شود: ت ویزیت به این شرح حساب میهزینه چاپ هر کار :2مثال

 شود؟کارت ویزیت چقدر می nهزار تومان. هزینه چاپ 

 

 

 ها و قوانیناستفاده از متغیر برای نوشتن فرمول: 3بخش

 یک تشک کشتی به شکل مربع است، جدول زیر را کامل کنید. :1مثال

a   20 10 5/1 2 ضلع طول 

 محیط     20  

 مساحت      9 

 های زیر را با کمک متغیر بنویسید.فرمول :2مثال

 aالف: محیط مثلث متساوی االضالع به ضلع 

 aو قاعده  hب: مساحت مثلث به ارتفاع 

 bو عرض  aج: مساحت مستطیل به طول 

 yو عرض  xد: مساحت مستطیل به ضلع 

 rه: مساحت مستطیل به شعاع 

 قوانین زیر را به صورت جبری بنویسید.: 3مثال

 شود.الف: هر عدد به عالوه صفر خودش می

 شود.ب: هر عدد ضربدر یک خودش می

 شود.ج: هر عدد تقسیم بر یک خودش می
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 د: عمل جمع جا به جایی دارد.

 ه: عمل ضرب جا به جایی دارد.

 

 های جبریعبارتدرس دوم: 

 : عبارت جبری1بخش

 یک یا چند عدد، متغیر و عمل مثل جمع و ضرب و تقسیم باشه، یه عبارت جبری میگیم. به عبارتی که شامل 

 مثال:

 خودداری میکنیم. چرا؟  ×های جبری از نوشتن در عبارت نکته:

 کنیم: به جای ضرب از پرانتز، نقطه و یا هیچی استفاده می

 دهیم، موارد زیر را به زبان جبری بنویسید.نشان  bو قیمت هر پرتغال را با  aاگه قیمت هر سیب را با مثال: 

 پرتغال: 2سیب و  5پرتغال:                           قیمت  7سیب:                          قیمت  4قیمت 

 

 جمله و ضریب عددی: 2بخش

 یه "ن عبارت اگه در یه عبارت جبری فقط از عمل ضرب استفاده کنیم، یا اصال از هیچ عملی استفاده نکنیم، به او

 میگیم. "ایجملهتک"یا  "جمله

 هایی که جمله هستند:مثال

 هایی که جمله نیستند:مثال

  هر جمله از دو قسمت تشکیل شده: یکی قسمت جبری و یکی ضریب عددی. برای به دست آوردن ضریب

 عددی یه جمله اول باید اونو ساده کنیم.
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 ضریب عددی جمالت زیر را بیابید. مثال:

 

 

 

 

 

 های جبریجمالت متشابه و ساده کردن عبارت: 3بخش

 گیم.ها با هم یکسان باشه، جمالت متشابه میهایی که قسمت جبری اونبه جمله 

 هایی از جمالت متشابه:مثال

 

 هایی از جمالتی که متشابه نیستند:مثال

 

 جمالتی که قسمت حرفی ندارند باهم متشابه اند. مثال:نکته: 

 بری فقط جمالت متشابه رو میتونیم با هم جمع کنیم. اینجا باید داستان معروف سیب و پرتقال های جدر عبارت

 رو رعایت کنید!؟ 

 کنیم و قسمت جبری ثابت میمونه.های متشابه فقط ضریبشون رو با هم جمع میبرای جمع جمله 

 های زیر را ساده کنید.هریک از عبارت :1مثال
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 یر را ساده کنید.های جبری زعبارت:2مثال

 

 

 

 

 های جبری آدمو یاد کدوم ضرب المثل میندازه؟اگه گفتی ساده کردن عبارت سوال:

 

 

  ای و ای، چهارجملهای، سه جملهکه آشنا هستید، حاال میخوایم بگیم دوجمله "ایجملهتک"یا  "جمله"با تعریف

 .... چی هستن؟

 

 حتما باید اول اون رو ................برای شمردن تعداد جمالت یک عبارت جبری  نکته:

 

 ضرب و قاعده پخشی: 4بخش

  ایه.ضرب یه جمله در یه جمله کار ساده 

 های زیر را به دست آورید.حاصل عبارت :1مثال

 

 :ضرب یه عدد در یه پرانتز رو به دو صورت میشه انجام داد 
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 یا بیشتر مفیده. یه یه جمله در دو جمله به حالت دوم خاصیت پخشی یا توزیع پذیری میگیم، که برای ضرب 

 های زیر را به دست آورید.حاصل عبارت: 2مثال

 

 

 های جبری زیر را ساده کنید.عبارت :3مثال

 

 

 

 

 های جبری جمالت متشابه باشند، آن عبارت قابل ساده شدن نیست!اگر در عبارت نکته:

 تری نوشت؟توان به صورت سادهکدام عبارت جبری را می: 4مثال

 

 

 ها باهم یکی باشه، میتونیم از ساده کردن جبری استفاده کنیم.های عددی هم اگر ضریبی در جملهدر تساوینکته: 

 : 5مثال

 

 

 نوشتن عبارت کالمی به صورت جبری و برعکس: 5بخش

 ه رو به زبان های جبری تبدیل کنیم و برعکس. در واقع داریم یه جملهای کالمی رو به عبارتمیتونیم عبارت

 ریاضی مینویسیم یا معنای یه عبارت ریاضی رو توضیح میدیم.
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 های کالمی زیر را به صورت جبری بنویسید.عبارت: 1مثال

 واحد بیشتر از یک عدد                                      ب: سه برابر یک عدد 5الف: 

 د: ربع یک عدد                   ج: نصف یک عدد                                       

 5تا بیشتر از حاصل تقسیم یک عدد بر  9برابر یک عدد                                     ه:  5تا کمتر از  4د: 

 و: مجموع نصف عددی با ثلث همان عدد                            

 واحد کمتر از ربع یک عدد 5ز: دو برابر  

 ای جبری زیر را به صورت کالمی بنویسید.هعبارت: 2مثال

 

 

 

 

 

 مقدار عددی یک عبارت جبریدرس سوم: 

  در هر عبارت جبری اگه به جای متغیرها یه عدد مشخص قرار بدیم، مقدار عددی اون عبارت جبری به دست

 میاد.

 .بهتره عددی که به جای متغیر میذاریم، داخل پراتز باشه 

 گذاری، ترتیب عملیات رو رعایت کنید.یفقط یادتون باشه، بعد از جا 

 را بیابید. 7،  11،  15، 19ام الگوی ...،  200جمله  :1مثال

 

 : 2مثال
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 : 3مثال

 

 : 4مثال

 

 

 مثلث مقابل را در نظر بگیرید. :5مثال

 الف: محیط مثلث را به صورت عبارت جبری بنویسید.

 بیابید. x=2ب: محیط آن را به ازای 

 جدول رو به رو را کامل کنید. :6مثال

 

 

تومان  3000جلد کتاب دست دوم به مبلغ  sتومان و  7000جلد کتاب نو به مبلغ  k: سارا از یک فروشگاه کتاب 7مثال

 خریده است.

 الف: یک عبارت جبری برای مجموع خرید سارا بنویسید.

 چه مبلغی پرداخت کرده است؟ کتاب دست دوم خریده باشد، او در مجموع 5کتاب نو و  4ب: اگر سار 
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 معادلهدرس سوم: 

 : معادله چیست؟1بخش

 های زیر برخورد کردید:در دوره ابتدایی گاهی با عبارت 

 به جای مربع یه عدد خاصی قرار بدیم، تساوی درست میشه. های باال، اگهر هر یک از عبارتد 

 هایی اگه به جای مربع از یه متغیر مثل در چنین عبارتx  ،y  ،a :استفاده کنیم، به یه تساوی جبری میرسیم 

 

 :به یه تساوی جبری که به ازای بعضی از اعداد به تساوی عدد درست تبدیل میشه معادله میگیم 

 مثالی که معادله باشه:

 مثالی که معادله نباشه:

  ،میگیم. "جواب معادله"به عدد یا اعدادی که تساوی عددی درست ایجاد میکنن 

 ه، به متغیر .......... میگیم.در معادل 

 یک معادله بنویسید. در آن مجهول، معلوم و ضریب مجهول را مشخص کنید. مثال:

 

 بعضی از معادالت، یک جواب دارند، بعضی چند جواب دارند و بعضی اصال جواب ندارند! نکته:

 ای که چند جواب دارد:مثال معادله

 ای که جواب ندارد:مثال معادله

 ها سر و کار داریم یه جواب دارن.هایی که ما در متوسطه اول با اونادلهبیشتر مع 
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 برای حل معادله سه تا روش داریم: 

 : حل معادله با حدس و آزمایشبخش دوم

 های زیر را با حدس و آزمایش بیابید.پاسخ معادله مثال:

 

 

 

 

 جبریبه صورت : حل معادله بخش سوم

 ای مثل شکل رو به رو تشبیه کرد:ی دو کفهیه تساوی رو میشه به یه ترازو 

اگه به دو طرف تساوی یه عدد دلخواهی رو اضافه یا کم کنیم، تساوی  :1نکته

 برقرار میمونه. 

 مثال:

 اگه دو طرف تساوی رو در عدد دلخواهی ضرب، یا بر عدد دلخواهی تقسیم کنیم، تساوی برقرار میمونه. :2نکته

 مثال:

 ها رو حل کنیم.میتونیم معادله با کمک این دو تا نکته

 های زیر را حل کنید.معادله مثال:
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 : حل سریع معادله4بخش

 فقط از  اگه کارایی که در روش قبل انجام دادیم رو خالصه کنیم به این روش سریع میرسیم. که از این بعد

 همین روش استفاده میکنیم.

 به سمت دیگه انتقال میدیم.جمالت مجهول رو یه سمت و جمالت معلوم رو  :1مرحله

 ای که از تساوی رد بشه، قرینه میشه.هر جمله توجه:

 هر طرف تساوی رو ساده میکنیم.: 2مرحله

 کنیم.طرف معلوم رو بر ضریب مجهول تقسیم می :3مرحله

های زیر را معادلهمثال: 

 حل کنید.

 

 

      

 

 

 



 www.mrtavakoli.ir           مقدممحمدرضا توکلی  جبر و معادله : فصل سوم  هفتم  ریاضی

 

14 

 

 امتحان جواب معادله: 5بخش

 گذاری کنیم، اگه یه ک عدد جواب معادله هست یا نه، باید اون عدد رو در معادله جایبرای اینکه بفهمیم آیا ی

تساوی عددی درست به دست اومد، یعنی جواب معادله هست، اگه تساوی عددی نادرست به دست اومد، عنی 

 جواب معادله نیست.

 : 1مثال

 

  :2مثال

 

 حل مسئله به کمک معادله: 6بخش

 ادله باید مراحل زیر رو دنبال کنیم:برای حل یه مسئله با مع 

 : مجهول رو با یه حرف)متغیر( نشون میدیم.1مرحله

 های کالمی مسئله رو به صورت جبری مینویسیم تا یه معادله به دست بیاد.: عبارت2مرحله

 : معادله رو حل میکنیم.3مرحله

 چیست؟ شود. آن عددمی 38کنیم، حاصل جمع می 3: پنج برابر عددی را با 1مثال

 

تومان پس گرفت. قیمت هر بستنی  4000تومان به فروشنده داد و  20000بستنی،  4سیاوش برای خرید : 2مثال

 چقدر است؟
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صفجه داشته باشد، او در  100صفجه از آن باقی ماند. اگر کتاب  10ساعت مطالعه کرد و  6نازنین کتابی را در : 3مثال

 است؟لعه کردههر ساعت به طور میانگین چند صفحه مطا

 

تا بیشتر از استقالل  6های پرسپولیس اند. اگر تعداد گلگل زده 36استقالل و پرسپولیس در این فصل روی هم : 4مثال

 های هر یک را بیابید.باشد، تعداد گل

 

 شود. 35ها دو عدد متوالی را بیابید که مجموع آن: 5مثال

 

 شود. -42ها وع آنسه عدد زوج متوالی پیدا کنید، که مجم :6مثال

 

 یک مسئله بنویسید که برای حل آن به معادله  رو به رو برسیم.   :7مثال
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 های پیشرفتهتست

 ام چندتاست؟ )مسابقات ریاضی( nهای شکل های زیر، تعداد دایرهبا توجه به شکل .1

)الف:  1)
2

n n    :ب( 1)
2

n n  

)ج:  1)n n    :د( 1)n n  

 ها در شکل دهم چندتاست؟ )مسابقات ریاضی(تعداد دایره .2

 85ب:   84الف: 

 114د:   104ج: 

  شود؟ )تیزهوشان(ام، چند پاره خط کوچک دیده میnدر شکل  .3

2الف:  n n  :4ب n n   :4ج ( 1)n n   :2د ( 1)n n  

 در الگوی مقابل، چه کسری از شکل دهم رنگی است؟)تیزهوشان( .4

100الف: 
181

100ب:   
171

 

100ج: 
161

100ج:    
151

 

2)اگر حاصل عبارت  .5 )(2 )x y y x  )را ساده کنیم، در آن چند جمله متشابه وجود دارد؟ )تیزهوشان 

 4د:   3ج:   2ب:   الف: صفر

𝑎قرینه عبارت  .6 − 𝑏 + 𝑐 )کدام است؟)تیزهوشان 

𝑏الف:  − 𝑐 − 𝑎  :ب𝑎 + 𝑏 − 𝑐  :ج−𝑐 − 𝑏 − 𝑎  :د𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

3اگر  .7 . 3 1A x x x    و. 1B x x x     3باشد، حاصلA B )را بیابید. )نمونه دولتی 
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𝑎حاصل عبارت  .8 − (𝑏 − (𝑐 − (𝑎 − (𝑏 − 𝑐)))) )برابر است با: )المپیاد ریاضی 

 

 

  محیط شکل مقابل را به دست آورید. )کانگورو( .9

 

3)حاصل عبارت  .10 . 7)( 5)x x y x y      1به ازایx   1وy    برابر با چه

 عددی است؟)تیزهوشان(

 

4اگر  .11 5 0x y   8باشد، حاصل تفریق عبارت 10 5x y   24از عبارت 30 17x y   کدام یک از اعداد

 زیر است؟ )تیزهوشان(

 

 آید؟ )تیزهوشان(سئله زیر به دست میبا حل کدام معادله، عدد خواسته شده در م .12

2 اگر دو برابر عددی را از خودش کم کنیم، حاصل از»
3

 «شود.واحد بیشتر می 2برابر آن عدد،  

2الف: 
2 2

3
x x x    :2ب

2 2
3

x x x    :2ج
2 2

3
x x x     :2د

2 2
3

x x x   

کدام است؟  xتر است. مقدار کم 11در  xواحد از حاصل ضرب عدد  16به اندازه  15در  xحاصل ضرب عدد  .13

 )تیزهوشان(

است. مجموع سه  33نویسیم. مجموع سه تای اول هفت عدد صحیح متوالی را به ترتیب از کوچک به بزرگ می .14

 تای آخر کدام است؟ )کانگورو(
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هایی که بعد از امیر به خط پایان ابقه دو ماراتن شرکت کرده بودند. تعداد دوندهدونده در یک مس 2009 .15

 هایی بود که قبل از او به خط پایان رسیدند. امیر چندم شده است؟ )کانگورو(رسیدند، سه برابر دونده

 

1ها و نسبت آن 27مجموع دو عدد  .16
8

1است.  
3

 تر کدام است؟ )نمونه دولتی(عدد کوچک 

 

سال باشد، بارانا چند ساله  32تر از دو خواهر دو قلویش است. اگر مجموع سن هر سه دخر سال بزرگ 8بارانا  .17

 است؟ )کانگورو(

 

قدر باید به مهران پول بدهد تا پولی که هزار تومان پول دارد. بهرام چه 57هزار تومان و مهران  147بهرام  .18

 مند، دو برابر پولی باشد که مهران دارد؟ )کانگورو(رایش باقی میب

 هزرا تومان 198ه:  هزار تومان 132د:  هزرا تومان 99ج:  هزار تومان 66ب:  هزار تومان 11الف: 

دقیقه حل  11آید و اگر هر سوال در دقیقه زمان اضافه می 9دقیقه حل شود،  9در یک امتحان اگر هر سوال در  .19

 آید. زمان امتحان چند دقیقه است؟ )تیزهوشان(دقیقه وقت کم می 11شود، 

 109د:   99ج:   90ب:   10الف: 

 


