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معادالت درجه دوم و حل آن ها

معمواًل چتربازان پس از کمى سقوط آزاد، چتر خود را باز مى کنند. فکر مى کنىد چه مدت طول 
مى کشد که ىک چتر باز 20 متر سقوط آزاد کند؟
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معادالت درجه دوم

مرىم مى خواهد براى ىکى از عکس هاى خانوادگى خود که 15 سانتى متر طول و 10 سانتى متر عرض دارد، ىک 
قاب عکس تهىه کند. عکس باىد از کناره هاى قاب فاصله هاى مساوى داشته باشد و مى خواهىم نسبت مساحت 

S) باشد. طول و عرض اىن قاب چقدر باىد باشد؟ )2
5

4
قاب ) S1( به مساحت عکس 

 

اگر عرض حاشىه اىجاد شده در قاب موردنظر را x بنامىم، طول و عرض قاب 2  15 و 2x  10 خواهد بود، 
پس )S1  )15  2x()10  2x و S2  15 * 10 و باىد داشته باشىم.

S ( x)( x)
S

+ +
= =

×
1

2

15 2 10 2 5

15 10 4

رابطٔه باال ىک معادله برحسب x است و باىد به دنبال مقدارى براى x بگردىم تا تساوى باال برقرار شود. آن 
مقادىرى از x که تساوى باال را برقرار مى کنند جواب هاى معادلٔه باال نامىده مى شوند.

معادله هاىى را که پس از ساده کردن، باالترىن درجه متغىر آن 2 
باشد معادله درجه دوم مى نامند.

معادله مربوط به قاب عکس ىک معادله درجه دوم است، زىرا پس از ساده کردن به صورت زىر درمى آىد.
8x2  100x  75  0

مثال: ىک نخ به طول ىک متر در اختىار دارىم و مى خواهىم با آن ىک مستطىل بسازىم که مساحت آن 600 
سانتى مترمربع باشد. طول و عرض اىن مستطىل چقدر باىد باشد؟

 .xy  600 2 و)x  y(  100 بنامىم باىد داشته باشىم y و x اگر طول و عرض اىن مستطىل را برحسب سانتى متر
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از معادله اول نتىجه مى شود y  50  x و با جاىگذارى در معادله دوم دارىم x)50  x(  600. اىن نىز 
ىک معادله درجه دوم برحسب x است، زىرا پس از ساده کردن به شکل x2  50x  600  0 در مى آىد.

مثال: اعدادى بىابىد که مربع آن ها 12 واحد بىشتر از خودشان باشد. اگر چنىن عددى را x بنامىم، باىد داشته 
باشىم x2  x  12. اىن ىک معادله درجه دوم برحسب x است و جواب هاى اىن معادله همان اعداد موردنظر 

هستند.
آىا هر معادله درجه 2 جواب دارد؟ به عنوان مثال، آىا عددى هست که جمع مربع آن با 1 صفر شود؟ اگر چنىن 
عددى وجود داشته باشد، جواب معادله x2  1  0 خواهد بود. اما مربع هر عددى نامنفى است و اگر با 1 

جمع شود صفر نخواهد شد. پس اىن معادله جواب ندارد.
در مثال قبل اعدادى وجود دارند که مربع آن ها 12 واحد بىشتر از خودشان باشند. 4 ىکى از اىن اعداد است 
.) ( نىز جواب اىن مسئله است، 12  3  2)3 زىرا 12  4  42 در اىن مثال، جواب دىگرى هم وجود دارد. )3

ابوعبداللّه محمدبن موسى خوارزمى متولد قبل از 165هـ.ق. رىاضى دان، منجم و مورخ و جغرافى دان اىرانى و ىکى از 
زبردست ترىن دانشمندان مسلمان و بزرگ ترىن عالم عصر خود بود، به گونه اى که سدٔه نهم مىالدى را عصر خوارزمى 
مى نامىدند. ازجمله معروف ترىن کتاب هاى او کتاب الجبر و المقابله بوده است که تا قرن 16مىالدى مبناى مطالعات علمى 
رىاضى دانان اروپاىى بوده است. خوارزمى در اىن کتاب به جاى مجهول درجه اول )ىعنىx ( از کلمٔه شىء به مفهوم چىز 
نامعلوم استفاده مى کند. هنگامى که اروپائىان کتاب هاى مسلمانان را به زبان خود ترجمه مى کردند، کلمٔه عربى »شىء« 
را هم با اندکى تحرىف با تلفظ xei به همىن شکل برگزىدند و پس از آن که نوشتن معادالت به صورت نمادگذارى معمول 
شد اروپائىان »x« را که حرف اول آن واژه است به جاى مجهول درجه اول اختىار کردند. او نخستىن کسى است که 
علم جبر را به طور مستقل جبر و مقابله نامىد. او روش تازه حساب را که به الگورىتم شهرت داشت در کتاب الجمع 
والتفرىق حساب الهند آورده است. او همه انواع معادالت را به چند نوع استاندارد تبدىل و به کمک چند قاعده به 
حل آن ها مى پردازد. از خوارزمى کتاب هاى دىگرى نظىر کتاب الحساب و صورة االرض وجود دارد. او در 

سال 233 هـ. درگذشت.

خوارزمى
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براى حل معادالت درجه دوم روش هاى متعددى وجود دارد که در اىن بخش برخى از آن ها را توضىح خواهىم 
داد.

روش آزمون و خطا

ساده ترىن روش حل معادله هاى درجه دوم، روش آزمون و خطا است که ىک جواب تقرىبى به دست مى دهد 
و در مورد معادالت پىچىده تر نىز مى توان آن را به کار برد.

روش هاى حل معادالت درجه دوم

مى خواهىم معادله x2  12x  34  0 را حل کنىم.
1ــ جدول زىر را کامل کنىد.

x

x x− +2

0 1 2

12 34

2ــ آىا با اضافه شدن مقادىر x، مقادىرى که براى x2  12x  34 ىافته اىد در حال نزدىک شدن به صفر است؟
3ــ مقادىر x در سطر اول را ادامه دهىد تا جاىى که مقادىر سطر دوم هم چنان به صفر نزدىک شوند و در جاىى 

منفى شوند.
4ــ مقدار x2  12x  34 به ازاى x  4، مثبت و به ازاى x  5، منفى است. ثابت مى شود که در چنىن 

حالتى ىک جواب معادله بىن 4 و 5 است. براى ىافتن دقىق تر جواب جدول زىر را کامل کنىد.
x / / /

x x− +2

4 4 3 4 5 4 8 5

12 34  

5   ــ با استفاده از جدول، مقادىرى براى x بىابىد که جواب معادله بىن آن ها باشد.
6   ــ روش باال را تکرار کنىد و در فاصله هاى کوچکتر به دنبال جواب بگردىد. جواب اىن معادله را با دقت 

ىک رقم اعشار تعىىن کنىد.
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البته، ىک معادله درجه دوم ممکن است دو جواب داشته باشد و با روش باال فقط ىکى از جواب ها به طور 
تقرىبى محاسبه مى شود. براى به دست آوردن جواب دىگر باىد حدسى در مورد مقدار آن جواب داشته باشىم. 

با تکرار روش باال و مقداردهى مناسب به متغىر، مى توانىم به آن جواب برسىم.

       

در ىک مغازه شىرىنى فروشى، با مقواهاى مربعى به طول 50 سانتى متر 
و برىدن گوشه هاى آن به صورت مربع و تا کردن کناره هاى آن، جعبه 
مى سازند. از گوشه هاى مربع بزرگ، چه مربع هاىى را ببرىم تا حجم 

جعبه ساخته شده، 7000 سانتى مترمکعب شود.

1ــ طول ضلع مربع هاىى که باىد برىده شوند را x بنامىد و حجم جعبه ساخته شده را برحسب x بنوىسىد.
2ــ معادله اى تشکىل دهىد که با حل آن، جواب مسئله به دست آىد.

3ــ اىن معادله، ىک معادله درجه دوم نىست، ولى با روش آزمون وخطا، ىک جواب تقرىبى با دقت ىک رقم 
اعشار براى آن پىدا کنىد.

 2x2  2x  1 0 1ــ با دقت دو رقم اعشار و با استفاده از روش آزمون و خطا، ىکى از دو جواب معادله
را حساب کنىد.

2 است. با استفاده از روش آزمون و خطا،  2ــ حل تقرىبى معادله x2  2  0 به معنى محاسبه تقرىبى 
2 را با دقت دو رقم اعشار حساب کنىد.

معادله x2  6x  7 0 را در نظر بگىرىد. اىن معادله را به صورت x2  6x  7 مى نوىسىم. مى توانىم بگوىىم 
جواب اىن معادله آن مقدارى از x است، که به ازاى آن مقدار دو چند جمله اى x2 و 6x  7 با هم برابر شوند. 
همانند روش آزمون و خطا مى توان عمل کرد و با حدس مقادىر مختلف براى x، مقادىر x2 و 6x  7 را محاسبه 

مى کنىم و با انتخاب هاى مناسب براى x، کارى مى کنىم که مقدار اىن دو چند جمله اى به هم نزدىک شوند.

روش هندسی
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مى خواهىم معادله x2  2x  1  0 را حل کنىم.
1ــ جدول زىر را کامل کنىد.

x

x
x

−

+ −

2

1 0 1 2 3

1 0 1

2 1 1 1

2ــ اعداد قرار گرفته در اىن جدول را مى توان به صورت نمودار دو معادله y  x2 و y  2x  1 در صفحه 
نماىش داد. جاهاىى که مقدار اىن دو چندجمله اى مساوى مى شوند، چه نقطه هاىى از اىن دو نمودار را نشان 

مى دهند؟
3ــ در جدول به ازاى هىچ مقدارى از x دو چند جمله اى x2 و 2x  1مساوى نشده اند. با رسم نمودارهاى 
معادالت y  x2 و y  2x  1 و ىافتن محل هاى تقاطع اىن دو نمودار و اندازه گىرى طول نقطه هاى تقاطع، 

به طور تقرىبى جواب هاى معادله x2  2x 1 0 را به دست آورىد.

مانند  دوم  درجه  معادله  ىک  حل  براى   :1 مثال 
صورت  به  را  آن  مى توانىم   ،٥x2  14x  9 0
معادله  نمودارهاى  اگر  بنوىسىم.   x x= −2 14 9

5 5

y را رسم کنىم، محل هاى  x= −
14 9

5 5
y  x2 و خط 

برخورد اىن دو نمودار جاهاىى را نشان مى دهد که به 

 x −14 9

5 5
و   x2 مقدارهاى   x از  مقدارهاىى  ازاى 

مساوى شده اند. اىن مقدارهاى x همان طول نقاط تقاطع 
نمودارها هستند و جواب معادله مى باشند.

مثال 2: وضعىت جواب هاى معادله x2  x  1  0 را با 
روش هندسى تعىىن کنىد.

اىن معادله را به صورت x2  x 1 مى نوىسىم. اگر نمودار 
معادله y  x2 و خط y  x  1 را رسم کنىم، دىده مى شود 
معادله  اىن  پس  نمى کنند.  قطع  را  همدىگر  نمودارها  اىن  که 

جواب ندارد.
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مثال 3: وضعىت جواب هاى معادله x2  2x  1  0 را با 
روش هندسى تعىىن کنىد.

اىن معادله را به صورت x2  2x  1 مى نوىسىم. اگر نمودار 
معادله y  x2 و خط y  2x  1 را رسم کنىم، دىده مى شود 
که اىن نمودارها حالت مماس بر هم دارند. حدس مى زنىم معادله 
فقط ىک جواب دارد. با محاسبات جبرى باىد درستى حدس 

خود را بىازماىىم.

مثال 4: وضعىت جواب هاى معادله x2  3x  1 را با روش 
هندسى تعىىن کنىد.

اىن معادله را به صورت x2  3x  1 مى نوىسىم. اگر نمودار 
معادله y  x2 و خط y  3x  1 را رسم کنىم، دىده مى شود 
که اىن نمودارها همدىگر را در دو نقطه قطع مى کنند. پس اىن 

معادله دو جواب دارد.

 y  2x  1 و y  2x 2 1ــ نمودارهاى خط هاى
و y  2x  1 را رسم کنىد و محل تقاطع آن ها را با 

نمودار y  x2 تعىىن کنىد.

1ــ با رسم نمودار نشان دهىد معادله x2  4  0 جواب ندارد.
2ــ معادالت زىر را با روش رسم نمودار حل کنىد و جواب هاى آن را 

به طور تقرىبى به دست آورىد.
 x2  4x  3  0 )ب  x2  x  1  0 )الف

4x2  8x  0 )ج

2ــ از مىان معادالت x2  2x  2  0 و x2  2x  1  0 و x2  2x  1  0 تعىىن کنىد کدام ىک 
جواب دارند و چند جواب دارند.
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در مواردى، معادله درجه دوم به صورت ضرب دو چندجمله اى درجه 1 مساوى صفر است. به عنوان مثال 
معادله x  1()2x  3(  0( را در نظر بگىرىد. حل اىن گونه معادالت بسىار ساده است، زىرا طبق ىکى از 

خواص اساسى اعداد، 
براى آن که ضرب دو عدد صفر شود باىد حداقل ىکى از آن دو عدد صفر باشد. 

بنابراىن )x 1()2x  3( فقط در حالتى صفر است که x  1 ىا 2x  3 صفر شوند. پس، جواب هاى دو 
معادله x  1  0 و 2x  3  0، همان جواب هاى معادله x  1()2x  3(  0( است.

ىک معادله درجه دوم به صورت تساوى ىک چندجمله اى درجه دوم با صفر است. اگر بتوانىم اىن چندجمله اى 
را تجزىه کنىم، مى توانىم به روش باال آن را حل کنىم. اىن روش حل را روش تجزىه مى نامند.

مثال 1: معادله x2  5x  0 را حل کنىد.
اىن معادله را به صورت x2  5x  x)x  5(  0 مى نوىسىم. در نتىجه جواب هاى آن x  0 و x  5 خواهند 

بود.
مثال 2: معادله x2  5x  6  0 را حل کنىد.

چند جمله اى x2  5x  6 را تجزىه مى کنىم. )x2  5x  6  )x  3()x 2، درنتىجه جواب هاى اىن معادله 
x  2 و x  3 خواهند بود.

مثال 3: معادله 2x2  5x  3 0 را حل کنىد.
مى توان چندجمله اى 2x2  5x  3 را تجزىه کرد. اىن چندجمله اى را در فصل 4 با روش هاى معمول تجزىه 

کرده اىم. 
2x2  5x  3  )x 3()2x  1(  

بنابراىن، معادله اصلى را مى توانىم به صورت x  3()2x  1(  0( بنوىسىم. در نتىجه جواب هاى اىن معادله 
x خواهند بود. = −

1

2
x  3 و 

اگر بتوانىم چند جمله اى مربوط به ىک معادله درجه دوم را تجزىه کنىم به دو معادله درجه اول مى رسىم که جواب 
دارند. بنابراىن آن دسته از معادالت درجه دوم که جواب ندارند، چند   جمله اى آن ها قابل تجزىه نخواهد بود. 
آخرىن مثال نشان مى دهد که کاربرد روش تجزىه بسىار محدود است، زىرا عمل تجزىه در بسىارى موارد کار 

آسانى نىست.

   روش تجزىه 

1ــ معادالت زىر را با روش تجزىه حل کنىد.
4x2  3x  2  0 )ج            )x  1()x  1(  )x  1( )ب  x2  7x  6  0 )الف
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معادله ٢x  4  0  x2  را با روش خوارزمى حل کنىد.

  روش خوارزمی

خوارزمى براى حل معادالت درجه دوم شش حالت خاص را بررسى کرده است. از مىان اىن حالت ها فقط 
ىکى از آن ها را توضىح خواهىم داد.

معادله x2  6x  4  0 را در نظر بگىرىد. در روش خوارزمى جمله هاى داراى مجهول را در ىک طرف 
تساوى نگه مى دارىم و عدد ثابت را به طرف دىگر مى برىم. بنابراىن، 
اىن معادله را به صورت x2  6x  40 مى نوىسىم. نصف ضرىب 
x را حساب مى کنىم که در اىنجا عدد 3 است. مساحت مربعى با 

ضلع x  3 را مى توان حساب کرد.
بقىه  و  است   3  *  3 برابر  رنگى  مربع  مساحت  روبه رو  در شکل 
مربع، مساحت x2  6x دارد که آن هم برابر 40 است. پس کل 
مربع بزرگ، مساحت 49  40  9 دارد. پس، طول ضلع مربع 
.x  4 در نتىجه .x  3  7 49= است، ىعنى 7 بزرگ برابر 

همه معادالت درجه دوم را نمى توان با اىن روش حل کرد، زىرا اىن روش نىازمند ىک تعبىر هندسى از معادله 
است و برخى معادالت را نمى توان با اىن روش تعبىر هندسى کرد. عالوه بر اىن، با اىن تعبىر هندسى، فقط ىکى 
از جواب هاى معادالت درجه دوم به دست مى آىد. خوارزمى براى حل معادالت درجه دوم در حالت هاى دىگر 

روش هاى دىگرى را ساخته است.

1ــ معادالت زىر را با روش خوارزمى حل کنىد.
x2  4x  5  0 )الف
4x2  4x  3  0 )ب
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رىاضى دانان مسلمان به جاى x3، لفظ »مکعب«، به جاى x2 لفظ »مال«، به جاى x، لفظ »رىشه«، »شئ«، 

»ضلع« ىا »جذر« و به جاى مقدار عددى لفظ »درهم« ىا »عدد« را به کار مى بردند.

خىام و خوارزمى روش مشابهى را براى اثبات جواب معادلٔه »مالى و َده جذر معادل سى و نه درهم« به کار 
برده اند. 

اىن معادله را با زبان امروزى بنوىسىد. 

آىا مى توانىد از روى شکل اثبات را تکمىل کنىد؟

     روش مربع کامل

در اىن روش با استفاده از جمالت شامل متغىر ىک مربع کامل مى نوىسىم و سپس با تغىىرات مناسب معادله را 
حل مى کنىم.

مثال 1: معادله x2  20x  30  0 را حل کنىد.
نصف ضرىب x عدد 10 است و چندجمله اى x  10(2( را در نظر مى گىرىم. اىن چندجمله اى رابطه مشخصى 

با چندجمله اى x2  20x دارد.
)x  10(2  )x2  20x(  100

با توجه به تساوى باال مى توانىم معادله اصلى را به صورت x  10(2  100  30  0( بنوىسىم که پس از 
ساده سازى به صورت x  10(2  70( درمى آىد. در نتىجه x  10 برابر رىشه هاى دوم 70 است، ىعنى

x − = ±10 70

. x = −10 70 x و  = +10 70 جواب هاى اىن معادله عبارتند از: 
در روش به کار گرفته شده در مثال فوق، چندجملٔه x2  20x را برحسب x  10(2( نوشتىم، بنابراىن روش 

را روش مربع کامل مى نامند.
مثال 2: معادله x2  2bx  15  0 را حل کنىد.

( است و چندجمله اى x2  2bx را برحسب 2)x  b( مى نوىسىم. b( برابر x در اىن جا، نصف ضرىب

)x  b(2  )x2  2bx(  b2
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پس، معادله اصلى به صورت x  b(2  b2  15  0( نوشته مى شود. پس:
)x  b(2  b2  15

x b b− = ± −2 15

x b b= + −2 15 x  و   b b= − −2 15

اىن محاسبه وقتى قابل قبول است که b2  15 عددى نامنفى باشد تا رىشه گىرى از آن امکان پذىر باشد. پس 
شرط داشتن جواب در اىن معادله، نامنفى بودن b2  15 است.

مثال 3: معادله 3x2  2x  c  0 را حل کنىد.
 cx x− + =2 2

0
3 3

ابتدا کارى مى کنىم که ضرىب x2 برابر 1 شود. طرفىن معادله را بر 3 تقسىم مى کنىم و معادله 
را به دست مى آورىم. حال روش قبلى را تکرار مى کنىم.

x) مى نوىسىم. )− 21

3
x را برحسب  x−2 2

3
) است و چندجمله اى  )−

1

3
در اىن جا، نصف ضرىب x برابر 

(x ) (x x) ( )− = − +2 2 21 2 1

3 3 3

 . c(x )− = −21 1

3 9 3
c(x نوشته مى شود. در نتىجه  )− − + =21 1

0
3 9 3

پس، معادله اصلى به صورت 

c c(x ) −
− = − =21 1 1 3

3 9 3 9

c cx − −
− = ± = ±

1 1 3 1 3

3 9 3

cx −
= +

1 1 3

3 3      
و
     

cx −
= −

1 1 3

3 3

اىن محاسبه وقتى قابل قبول است که 3c  1 عددى نامنفى باشد تا رىشه گىرى از آن امکان پذىر باشد. پس 
شرط داشتن جواب در اىن معادله، نامنفى بودن 3c  1 است.

       فرمول کلی جواب هاى معادالت درجه دوم

در فعالىت صفحٔه بعد، روش مربع کامل را روى ىک معادله درجه دوم دلخواه پىاده مى کنىم تا تشخىص دهىم 
تحت چه شراىطى ىک معادله درجه دوم جواب دارد و درصورت وجود جواب، فرمولى براى جواب هاى 

معادله درجه دوم بىابىم.
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 a اعداد معىنى هستند و c و b و a است که در آن ax2  bx  c  0 ىک معادله درجه دوم دلخواه به شکل
ناصفر است.

1ــ طرفىن معادله باال را بر عدد ناصفر a تقسىم کنىد و معادله درجه دومى بنوىسىد که ضرىب x2 برابر 1 باشد. 
نشان دهىد جواب هاى اىن معادله جدىد همان جواب هاى معادله اصلى است.

با چندجمله اى معادله  b(x را  )
a

+ 2

2
b است. چندجمله اى 

a2 برابر  x در معادله جدىد  2ــ نصف ضرىب 
جدىد مقاىسه کنىد.

. b b ac(x )
a a

−
+ =

2
2

2

4

2 4
b(x بنوىسىد و نتىجه بگىرىد  )

a
+ 2

2
3ــ معادله جدىد را برحسب 

 ax2  bx  c  0 4ــ تحت چه شراىطى تساوى باال امکان پذىر است؟ تحت چه شراىطى معادله درجه دوم
جواب دارد؟

5  ــ نشان دهىد که اگر b2  4ac مثبت باشد، طرف دوم معادله جذر دارد و جواب هاى معادله اصلى برابر

b است. b acx
a a

−
+ = −

2 4

2 2
b و  b acx

a a
−

+ =
2 4

2 2
 جواب هاى دو معادله 

6  ــ نتىجه بگىرىد، معادله درجه دوم ax2  bx  c  0 در صورت داشتن جواب، داراى جواب هاى زىر است.
b b ac b b acx , x

a a
− + − − − −

= =
2 2

1 2
4 4

2 2  

خوارزمى نىز تمام عملىات گفته شدهٔ اىن بخش را براى حل ىک معادله درجه دوم انجام داده بود ولى در محاسبه 
جواب ها فقط از رىشه مثبت عبارت b2  4ac استفاده نموده است، بنابراىن مناسب است که اىن فرمول ها را 

فرمول هاى خوارزمى براى معادالت درجه دوم بنامىم.
در هر معادله درجه 2 به صورت ax2  bx  c  0، عبارت b2  4ac را با Δ نشان مى دهند. شرط وجود 

 .Δ  0 0 ىا < Δ جواب براى ىک معادله درجه دوم آن است که
اگر Δ > 0، معادله  دو جواب دارد که عبارتند از: 

b bx , x
a a

− + ∆ − − ∆
= =

2 2



  187    

معادالت درجه دوم …

معادله مربوط به قاب عکس را که در ابتداى اىن فصل به دست آمد، حل کنىد و جواب هاى آن را تفسىر 
کنىد.

1ــ با روش مربع کامل معادالت زىر را حل کنىد.

2x2  3x  1  0 )ب  x2  3x  0 )الف
2ــ کدام ىک از معادالت زىر فقط ىک جواب دارند؟ جواب آن را بىابىد.

x2  6x  9  0 )ب  x2  7x  4  0 )الف
3ــ با استفاده از فرمول کلى جواب هاى معادالت درجه دوم، معادالت زىر را حل کنىد.

7x2  8x  1  0 )ب  x2  3x  2  0 )الف
( باشد، جواب دىگر اىن معادله چىست؟ 4ــ اگر ىکى از جواب هاى معادله 4x2  ax  20  0 برابر )4

5  ــ اگر طول مستطىلى دو برابر عرض آن باشد و مساحت آن 200 سانتى مترمربع باشد، طول و عرض اىن 
مستطىل چقدر است؟ اىن مسئله چند جواب دارد؟

bx است. 
a

= −
2

اگر Δ  0 معادله فقط داراى ىک جواب 
اگر Δ < 0 معادله جواب ندارد.

مثال 1: جواب هاى معادله x2  3x  1  0 را در صورت وجود پىدا کنىد.
(  Δ. چون Δ  5 > 0، اىن معادله داراى دو جواب زىر است. در اىن معادله دارىم 5  1 * 1 * 4  2)3

,+ −3 5 3 5

2 2

مثال 2: جواب هاى معادله 9x2  12x  4  0 را در صورت وجود پىدا کنىد.
(  Δ. چون Δ  0، اىن معادله داراى ىک  در اىن معادله دارىم 0  144  144  4 * 9 * 4  2)12

x است. −
= − =

12 2

18 3
جواب 

مثال 3: جواب هاى معادله 5x2  2x  1  0 را در صورت وجود پىدا کنىد.
در اىن معادله دارىم  Δ  22  4 * 5 * 1  4  20   16. چون  Δ < 0، اىن معادله جواب ندارد.
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6  ــ در زىر مساحت مثلث و مستطىل رسم شده مساوى هستند، طول و عرض اىن مستطىل چقدر است؟ مسئله 
چند جواب دارد؟

7ــ اگر a عددى مثبت باشد و طول اضالع ىک مثلث قائم الزاوىه برابر 2a و 2a  1 و 2a  2 شده باشد، کدام 
عدد طول وتر خواهد بود؟ طول اضالع اىن مثلث را بىابىد.


