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1ــ یک تشک کشتی به شکل مربّع است. جدول زیر را کامل کنید.

2ــ اکنون با توّجه به شکل های زیر و الگویی که مشاهده می کنید، ابتدا شکل پنجم و ششم را رسم و سپس جدول را کامل کنید.

3ــ شکل های زیر با چوب کبریت درست شده اند و به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توّجه به آنها جدول را کامل کنید. ابتدا 
شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. 

 
            

با توّجه به الگویی که در جدول مشاهده می کنید، توضیح دهید چه رابطه ای بین شمارٔه شکل و تعداد چوب کبریت ها وجود دارد؟
شکل nام چند چوب کبریت خواهد داشت؟ تعداد چوب کبریت ها را بر حسب n بنویسید. 

حال با توّجه به رابطه ای که به دست آوردید، تعداد چوب کبریت های شکل بیستم را پیدا کنید.  

الگوهای عددی

یت
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ف

در فعالیت باال، محیط یک مربع به ضلع a، برابر با a =4a *4 است. حرف a یک متغّیر نامیده می شود. در جبر، 

متغّیرها، نمادهایی برای بیان عددهای نامعلوم یا مقادیر غیرمشخص اند.
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اندازه ضلع تشک6/54

محیط تشک2032

)١( )٢( )٣( )٤( )٥( )٦(

n…654321شماره شکل

تعداد دایره

1 * 2 2 * 2 3 * 2
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شماره شکل10987654321

تعداد چوب کبریت53
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1ــ در دبستان با محیط و مساحت دایره آشنا شده اید. محیط و مساحت دایره را با استفاده از متغّیرها نشان دهید.

___ * ___ * S=3/14 مساحت   

= P محیط   

  
2ــ نمودار مقابل چه کاری انجام می دهد؟                

توضیح دهید: ______________________________
________________________________________

نمودارها را کامل کنید. 

3ــ این نمودارها چه کاری انجام می دهند؟
توضیح دهید: _____________________________

_______________________________________

نمودارها را کامل کنید.

4ــ جملٔه nام الگوهای عددی را مانند نمونه بنویسید. ابتدا سه عدد بعدی هر الگو را بنویسید.

n 2  و ______ و ______ و ______ و______ و 8 و 6 و 4 و 2  

______ و______ و ______ و ______ و 20 و 15 و 10 و 5  

______ و______ و ______ و ______ و ١2 و 9 و ٦ و ٣  

______ و______ و ______ و ______ و 7 و  5 و 3 و 1   

به کمک حروف و نوشتن عبارت های جبری قوانینی را که تاکنون در ریاضی آموخته اید و با عبارت کالمی بیان می کردید، می توانید 
به صورت جبری بنویسید. برای مثال می دانیم عمل جمع خاصیت جابه جایی دارد، یعنی a + b = b + a است. حاال معنای هر تساوی 

را بیان کنید.
a + 0 = a  a * b = b * a  1 * a = a  
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1ــ در مثلّث متساوی الساقین مقابل، اندازهٔ ساق را با a و قاعده را با b نشان می دهیم.
الف( چرا هر دو ساق را با a نشان می دهیم؟

______+______+______ = P = محیط  ب( محیط مثلث را به دست آورید. 
ج( مساحت مستطیل را با عبارت جبری بنویسید. 

______ × ______ = S  = مساحت  

2ــ هزینٔه چاپ کارت ویزیت به این شرح حساب می شود: 300 تومان قیمت پایه و 10 تومان برای هر کارت. هزینٔه چاپ n کارت 
چقدر می شود؟

3ــ حمید هر روز چند صفحه قرآن می خواند. اگر n تعداد صفحاتی باشد که حمید در یک روز می خواند،
تعداد صفحاتی را که او در یک هفته می خواند، با یک عبارت جبری نشان دهید.

4ــ هزینٔه ورودی یک اردوگاه برای هر مدرسه 200/000 تومان و برای هر نفر 1000 تومان است. هزینٔه 
این اردوگاه را برای مدرسه ای که تعداد دانش آموزانش a است، با یک عبارت جبری بنویسید.

5 ــ جملٔه nام الگوهای زیر را بنویسید.

… و 16 و 12 و 8 و 4  1  و 1 
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6 ــ شکل nام چند چوب کبریت خواهد داشت؟

)١(                                                  )2(                                                                  )٣(                                                                                                      

7ــ اگر عدد x وارد نمودارهای زیر شود، چه عددی خارج می شود؟ تفاوت این دو نمودار را توضیح دهید.
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P = ____+____+____+____                               .1ــ محیط مربّع مقابل را به دست آورید
در درس قبل محیط مربّع به صورت 4a نوشته شده است، درستی این تساوی را توضیح دهید.

                         a+a+a+a=4a
2ــ محیط مثلث متساوی االضالع را به دو صورت به دست آورید.

3ــ حاال محیط مثلث متساوی الساقین و مستطیل را به دست آورید.                                

آیا می توانیم a را با a جمع کنیم؟ چرا؟      ____________________________________

آیا می توانیم a را با b جمع کنیم و با یک جمله نشان دهیم؟ چرا؟     ____________________________________

یت
عال

ف

عبارت های جبری

یک عبارت جبری، شامل یک یا چند عدد، متغّیر و عمل هایی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم است. در زیر نمونه هایی از 

عبارت های جبری آورده شده است:

 3 x- 7                      5 z                      m × 5 n                      4 + p
q

 
در یک عبارت جبری، اغلب از عالمت ».« یا پرانتز برای حاصل ضرب بین آنها استفاده می شود و از نماد »×« پرهیز می شود؛ 

را   y و   x متغیر  دو  ضرب  حاصل  زیر  در  شود.  اشتباه  متغّیر  یک  به عنوان   »x« انگلیسی  نماد  با  ضرب  عالمت  است  ممکن  زیرا 

به صورت های مختلف نمایش داده ایم که همگی آنها ، یکسان اند و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند:

xy   ،  x.y   ،   x)y(   ،   )x(y   ،   )x( )y(

a

2
4

5/5
a

a a

b

a

b

 
P =____+____+____ =

 
P = ____+____ +____ + ____ =

2+2+2 = 3× 2  
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1ــ در بعضی از کشورها میوه را به صورت دانه ای می فروشند. اگر قیمت هر سیب را با a و قیمت هر گالبی را با b نشان دهیم، 
موارد زیر را با عبارت جبری نشان دهید.

قیمت 3 سیب و 2گالبی: قیمت 7 گالبی:  قیمت 5 سیب: 
اگر فردی از میوه فروشی در یک روز 3 سیب خریده باشد و در روز بعد 2 سیب و 4 گالبی خریده باشد، مجموع هزینٔه این دو 
خرید چقدر می شود؟                                                                                                        = _________ + _________ = هزینه

           خریددوم     خریداول
2ــ الف( مساحت هر دو مستطیل را با عبارت جبری نشان دهید.

       = S2 مساحت مستطیل )2(               = S1 مساحت مستطیل )1(
                                                                                        S= S1 + S2 = ______ + ______                  

ب ( دو مستطیل را کنار هم گذاشته ایم. توضیح دهید مساحت این شکل چگونه به دست آمده است؟    
S = )2+٣(a  

ج( پاسخ های الف و ب را با هم مقایسه کنید.

3ــ مانند سؤال 2برای شکل زیر یک تساوی بنویسید.                                      

 توضیح دهید که با کمک تساوی باال چگونه می توان یک عدد بیرون پرانتز را در جمله های آن ضرب کرد.

)1( )2(

a

2

a

3

a b

5

a b

5

صفحه ٤٨

a

2 3

)2+3( 

هر کدام از عبارت ٢، 8b ،3a ،a و 5b یک جمله است. دو جملهٔ 3a ،a متشابه اند؛ اما 8b و 3a متشابه نیستند. برای ساده 

با هم جمع یا تفریق می کنیم. گفتنی است که در  با هم درنظر می گیریم و آنها را  کردن عبارت های جبری، فقط جمله های متشابه را 

ساده کردن یک عبارت جبری، استفاده از قوانین مربوط به اعمال که در درس های گذشته خوانده اید، مانند ضرب عددهای منفی در 

مثبت،منفی در منفی، مثبت در مثبت باید رعایت شود.خاصیت جابه جایی اعمال جمع و ضرب، خاصیت شرکت پذیری ضرب و بی اثر 

بودن پرانتز در ضرب، a)bc( ، )ab(c  از اهّمیت زیادی برخوردار است.

یت
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حاصل عبارت های جبری زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.
)3 n+1(+ )2 n+1( =٣n+1+2n+1 = 5n+2                                    )4 n-7 (+ )7 n +4( =                                                            
3 a-8 b+6 a+6 b =                                                                         7 a+6 a-2 a+3 b =                                                                
4 x-6 y+1-3 x+2 y+7 =                                                               2 x-4 y+7-3 x+2 y+1 =                                                      

1ــ عبارت های کالمی زیر را به عبارت جبری تبدیل کنید.
ب( هفت تا کمتر از 4 برابر یک عدد الف( هشت واحد بیشتر از یک عدد 

)P( دو سوم محیط )د ج( نه تا بیشتر از حاصل تقسیم یک عدد بر 5 
2ــ فاطمه قصد دارد با جمع کردن پول خود یک چادر ملی که توسط بنیاد ملی مد و لباس اسالمی ــ ایرانی 
معرفی شده است، خریداری کند. قیمت این چادر d+ s 5 است که در آن d قیمت یک متر چادر و s هزینٔه دوخت 
چادر است. اگر چادر را متری ١0000 تومان خریده باشد و هزینٔه دوخت آن 20000 تومان باشد، پول چادر 

فاطمه چقدر می شود؟
 3ــ عبارت های جبری زیر را به صورت کالمی توضیح دهید.

4 x-7                                       a+8                               7 x      
4ــ محیط و مساحت شکل ها را به صورت جبری بنویسید.

5  ــ عبارت های جبری را ساده کنید.
1( 3 a-8+7 a+6 b   2( )2 x-8(-)3 x+7(  
3( 4)2 x-1(+3 x-7  4( 2 x- 7 -)4 x+8(    
5( 6-7 e+9 h-2 h+5 e  6( 4)y+x+2(-8)x-y+1(  

6ــ کدام عبارت جبری زیر را می توان به صورت ساده تری نوشت؟ چرا؟
1( t+5 t                                                                        2( -u-3 v+4                                                                        

      3( 3 z + 9 y                                                                  4( 7m-9n                                                                           

در زیر شیوهٔ جمع کردن جمالت متشابه در عبارت جبری مشخص شده است.
٦ x+5 y-٤ x+8 y = )6 x-4 x(+)٥ y+8 y(=)6-4(x+)٥+8(y=2 x+13 y  

همچنین نحوهٔ ضرب کردن یک عدد در پرانتز مشخص شده است.
3)2 x+5 y( = 3×2 x+3×5 y= 6 x+15 y                          -)3 x-5 y( = -1× 3 x-1× )-5 y( = -3 x+5 y  

توضیح دهید که چگونه از روی عددهای صحیح که در فصل دوم آموختید، برای ساده کردن عبارت های جبری استفاده می کنید.

ین
تمر

س
کال

در 
ار 

ک

a a a

b

b

a a

b

l

wP= P=
P=
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1ــ به شیوهٔ شمارش تعداد دایره ها توجه کنید. چه رابطه ای بین آن و شمارٔه شکل ها وجود دارد؟

                                                 

2×1+1                             2×2+1                           2×3+1                           ____×____+____      ____× ____+____    

الف( تعداد دایره های شکل 4 و شکل nام را بنویسید.

ب(  با کمک عبارتی که برای جمله nام نوشته اید، تعداد دایره های شکل دهم را پیدا کنید.

2ــ اگر جملٔه n ام یک الگو n-5 3 باشد، جملٔه چهارم و دهم را پیدا کنید.

3ــ عبارت n-7 2 را به ازای عددهای داده شده پیدا کنید. مانند نمونه راه حل را بنویسید.

-7-58031n

2×1-7=-52 n-7

4ــ برای پیدا کردن محیط تشک کشتی رابطٔه P = 4 a را نوشته اید. محیط یک تشک کشتی به طول 5 متر را پیدا کنید.

5  ــ در نمودار جبری زیر به جای x مقدار 3 را قرار دهید و حاصل را پیدا کنید. عبارت های جبری نمودار را کامل کنید.
   2 x -5  

                                                                                                                         x = 3 	  
2×3 -5 =  

در یک عبارت جبری اگر به جای متغّیر یا متغّیرهای آن، عدد یا عددهای معّینی قرار دهیم، مقدار عددی آن عبارت به دست 

می آید. در انجام عملیات محاسبۀ مقدار عبارت، ترتیب انجام عملیات را که سال گذشته آموخته اید، رعایت کنید. در مثال زیر به 

نحوۀ ساختن یک عبارت عددی و سپس محاسبه و رعایت ترتیب انجام عملیات توجه کنید. 

a-)a-2 b(             a =5      ،      b = 3  
5 -)5 -2× 3(=5 - )5-6(= 5 -)-1(= 5+1 =6                                  

یت
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مقدار عددی یک عبارت جبری 

٣ 
ـــــ
2 

)١( )٢( )٣( )٤( )n(

X ×2 −5
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1ــ حسن و حسین مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای t = 6 ،s = 3 محاسبه کرده اند. کدام یک پاسخ را درست به دست 
3 )t +27÷s(                                                                                                     .آورده است؟ دلیل خود را بنویسید

                                )3 ÷ 27+6( 3: حسن                                                             )3 ÷27+6( 3: حسین

 = 3× )6+9(                                                                           = 3×)33 ÷ 3(                                     

 = 3×15 =45                                                                        = 3×11= 33                                       
2ــ مقدار عددی عبارت را به ازای a=2 به دست آورید.                                                  

       

3ــ مستطیل مقابل را درنظر بگیرید.

الف( یک عبارت جبری برای پیدا کردن مساحت آن بنویسید.

ب( اگر n=4 باشد، مساحت مستطیل را پیدا کنید.

4ــ مقدار عددی عبارت زیر را به ازای x=3 وy=4 به دست آورید.                                
x )y.y-8(÷12=

مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای x=2 و y=3  پیدا کنید.

3 )2 x-3 y (-5 )x-2y(   

٣ )2×2 - ( ٥- )٣×٣2 - 2×٣( =
اکنون ابتدا عبارت جبری را ساده کنید؛ سپس مقدار آن را به ازای عددهای داده شده، پیدا کنید.

3 )2x- 3 y (-5 )x-2 y( = 

از مقایسٔه جواب ها چه نتیجه ای می گیرید؟
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1ــ سارا از یک فروشگاه کتاب تعداد k جلد کتاب نو به مبلغ هر کدام 7000 تومان و s جلد کتاب دست دوم به مبلغ هر کدام 

2000 تومان خریده است.
الف( یک عبارت جبری برای مجموع خرید سارا بنویسید. 

ب( اگر سارا 3 تا کتاب نو و 6 کتاب دسته دوم خریده باشد، او در مجموع چه مبلغی پرداخت کرده است؟

2ــ کتابخانٔه ملی یکی از مراکز معتبر در ایران است که کتاب های خطّی و چاپی 
دانشمندان ایرانی در دوران باشکوه تمّدن اسالمی )مخصوصاً کتاب های قرن های دوم 
این  در  چاپی  نسخٔه   n و  خطّی  نسخٔه   m اگر  می کند.  نگهداری  را  هجری(  هفتم  تا 
از هر نسخٔه چاپی یک  از هر نسخٔه خطی 2 میکروفیلم و  کتابخانه نگهداری شود و 
میکروفیلم تهیه شده باشد، تعداد کل میکروفیلم ها را با یک عبارت جبری نشان دهید.

کّل  تعداد  باشد،  داشته  وجود  چاپی  نسخٔه  و5000  خطی  نسخٔه  اگر1000 
میکروفیلم ها را پیدا کنید.

3ــ مقدار عددی عبارت های جبری را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.
m+)n-1()n-1(  m = 3   و     n =-4          -6x + y )x-y(          x = 8   و  y = 1      

   

4ــ مدیر یک دبیرستان قصد دارد دانش آموزان پایٔه هفتم را برای بازدید از مناطق جنگی به شلمچه و هویزه اعزام کند. هزینٔه بلیط 
قطار برای هر دانش آموز از تهران تا خرمشهر، سی هزار تومان است.

الف( هزینٔه خرید بلیط برای a دانش آموز را به صورت یک عبارت جبری بنویسید.
ب( اگر مدرسه دارای 120 دانش آموز در پایٔه هفتم باشد، برای تهیٔه بلیط قطار دانش آموزان چقدر باید بپردازند؟

5  ــ مقدار عددی عبارت های جبری را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.
   x=10                 4 x-3 y+7 x -2)2 x-y+3(                 x  = 17        2 )x-3 y +1( - )2 x -6 y -3(         

 y=20                                                                            y=-6                                                                     

     
− 1

2
0-33 b

-3 b+4
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1ــ محیط مربعی 12 متر است. طول ضلع آن چقدر است؟                                     

در تساوی مقابل عدد 12 را به جای چه حرفی باید قرار دهید؟ چرا؟

چه چیزی مجهول است و باید مقدار آن را به دست آورید؟

این مقدار از حل کدام رابطه به دست آمده است؟
2ــ حاال می خواهیم ببینیم پاسخ رابطٔه n+7=37 6 چیست؟ یعنی چه عددی به جای n درنظر بگیریم تا تساوی برقرار شود؟ برای 

این کار به جای n عددهای مختلف را قرار دهید. درستی یا نادرستی تساوی را بررسی کنید.

6543n

6×3+7=25≠376 n + 7 = 37

کدام عدد تساوی را برقرار کرد؟ 
پاسخ معادله چیست؟

پاسخ معادله های زیر را با حدس و آزمایش پیدا کنید.
8 x-7 = 17  5 )x +2( = 40  x.x = 4  

 آیا حدس زدن و آزمایش کردن همیشه راه حل مناسبی است؟ چرا؟

یت
عال

ف
س

کال
در 

ار 
ک

معادله

می گویند.  »معادله«  می شود،  تبدیل  عددی  تساوی  به  عددها  از  بعضی  به ازای  که  جبری  تساوی  به یک 

برای مثال n=12 4 و 37=٧ + n 6 معادله اند. جواب های معادله همان عددهایی هستند که تساوی عددی را برقرار 

می کنند.

P = 4 a 
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معادله های زیر را حل کنید.      
 -8= 2 x +4                                                      9 =4 x-7                                              2 x -4 = x                           

3x - 4 = x                                                       x-6=10                                               3+4 x=11                           

یت
عال

ف
س

کال
در 

ار 
ک

مراحل حل معادلۀ باال را به صورت زیر نیز می توان خالصه کرد. 

     2 x-1 =7  →  2 x = 7+1 =8  →  x =
8

 
__
2  = 4   

1ــ به دو طرف تساوی عددی زیر عددهایی را مانند نمونه اضافه کنید. آیا باز هم تساوی برقرار است؟
 4 =4    4 =4       4 = 4   4 = 4  

+3	      -7	       +1/5	                          	-			23 	      

  4+3=4+3                                                                                                                   
 چه نتیجه ای می گیرید؟

2ــ دو طرف تساوی زیر را در عددهای مختلف ضرب کنید. آیا باز هم تساوی برقرار است؟
      8=8                   8=8          8=8   8 =8           
×3              ×)-2(    ×1/5   × 3

4  	

3×8=3×8                                                                                                                                                                       
چه نتیجه ای می گیرید؟

3ــ توضیح دهید که در هر مرحله چگونه از دو نتیجٔه باال استفاده شده است تا معادله حل شود.
2 x -1 =7  

+1  2 x-1+1=7+1→2 x=8  
× 1

2	  1 
__
2 × 2 x = 8 × 1 

__
2 →    x=4  

 

?
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همان طور که در فصل اول کتاب بیان شد، راهبرد روش های نمادین، کاربردهای زیادی دارد. اکنون که استفاده از حروف را 
آموخته اید، مسئلٔه زیر را به یک معادله تبدیل و آن را حل کنید.

باغبان شهرداری 100 عدد گل بنفشه داشت. او تعدادی از گل ها را در باغچه ای به مساحت 6 متر مربع در میدان شهر کاشت و 
در آخر هم 4 گل اضافه آورد. او به طور متوسط در هر متر مربع چند بنفشه کاشته است؟

)انتخاب مجهول ( خواستٔه مسئله:                 x: تعداد بنفشه ها در هر متر مربع  
تبدیل عبارت کالمی مسئله به تساوی جبری )تشکیل معادله(:
                                                                     )حل معادله(:

1ــ معادله های زیر را حل کنید.
1(2 x -3 =-9  2( 3 x+5=14  3( 3 x-2=10  4( 2 x+7 = 1  
5( 7+ 2 x = -٤  6( 3 x -1 = 10  7(2 x-4 = x  8( 3 x = 6 x-7  

2ــ فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد و 10 صفحه از آن باقی ماند. اگر این کتاب 100 صفحه داشته باشد، فاطمه 
به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟

3ــ محسن برای خرید 8 مداد 4000 تومان به فروشنده داد و 800 تومان پس گرفت. قیمت آن مداد چند تومان بوده است؟
4ــ از یک توپ پارچٔه 30 متری 12 دست کت و شلوار دوخته شده و 3/6 متر هم باقی مانده 

است. برای هر دست کت و شلوار چند متر پارچه مصرف شده است؟

_____x - 1 است؟ چرا؟
       2  -  x - 1_____

       3  = 1
 

__
5  ــ آیا  x = 2 جواب معادلٔه   6

6  ــ آیا x = -3 جواب معادلٔه x×x-3 x = 0 است؟ چرا؟
7ــ احمد و بهمن 36 جلد کتاب را صحافی کردند. احمد 6 جلد کتاب بیش از بهمن صحافی کرده 

است. هر کدام از آنها چند جلد کتاب صحافی کرده است؟

حل سه تمرین زیر برای همٔه دانش آموزان الزامی نیست.
8  ــ سه عدد صحیح زوج متوالی پیدا کنید که حاصل جمع آن 42- شود.
9ــ دوعدد متوالی را به گونه ای پیدا کنید که مجموع آنها برابر 19 گردد.

10ــ چهار عددصحیح فرد متوالی را بگونه ای پیدا کنید که مجموع آنها عدد80- گردد.
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ف
ین

تمر



در این فصل واژه های زیر به کار رفته اند. مطمئن شوید که می توانید با جمالت خود آنها را تعریف کنید.برای هر کدام مثال بزنید.
 الگوی عددی   عبارت جبری  متغّیر  جمالت متشابه  معادله 

در این فصل روش های اصلی زیر مطرح شده اند. با یک مثال هر کدام را توضیح دهید و در دفتر خود یک خالصه درس بنویسید.
 نوشتن جملٔه nام یک الگو  پیدا کردن جواب معادله با حدس زدن

 تبدیل عبارت های کالمی به عبارت های جبری  تشکیل معادله و تبدیل مسئله های یک معادله
 نوشتن محیط و مساحت شکل ها با عبارت جبری  پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری

 ساده کردن عبارت های درس با جمع و تفریق جمالت متشابه  مفهوم معادله و جواب معادله
 ضرب عدد در پرانتز  روش حل معادله

 ساده کردن عبارت و سپس محاسبٔه مقدار عبارت جبری 

مهم ترین کاربرد این درس، حل مسئله با کمک راهبرد روش های نمادین )تشکیل معادله( و بیان جبری الگوها و خاصیت ها و 
قوانین است. از این درس در فصل های بعدی استفادهٔ زیادی از جمله برای بیان رابطه های مربوط به مساحت و حجم خواهد شد.

در صورتی که تمرین های ترکیبی زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می شوید این فصل را به خوبی آموخته اید.
1ــ مقدار عبارت جبری زیر را به ازای x=-1 و y=-2 پیدا کنید.

3 )2 x-y +1( -4 x+y-3 - )2 x-y-7( =  
2ــ معادلٔه زیر را حل کنید.

2 x-3 x + 2)x +2(=14  
3ــ شخصی با سوزاندن 3500 کالری، 0/45 کیلوگرم از وزنش خود را کم می کند. میزان کالری ای که فرد باید در هر روز 

بسوزاند تا در 2 هفته 1/8 کیلوگرم از وزنش کم شود، چقدر است؟
 2 x-1 =7 ٤ــ یک مسئله بنویسید که متناظر با معادلٔه مقابل باشد. 

3مرور فصل

کاربرد

تمرین های ترکیبی

مفاهیم و مهارت ها

٤0
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و  شکل ها  از  دنیایی  در  ما  می بینید؟  هندسی  شکل  چند  کنید.  نگاه  خود  اطراف  به 
حجم ها زندگی می کنیم. انواع خطوط نیز به صورت های مختلف در زندگی ما دیده می شوند. 

خط،نقطه، زاویه، سطح و حجم از عناصر اصلی علم هندسه اند.

هندسه واستداللفصل 4

 روابط بین پاره خط ها 
 روابط بین زاویه ها

 تبدیالت هندسی
 شکل های مساوی )هم نهشت(


