كشاورزي از دو كارگر خواست هشتاد و شش نهال را در زميني بكارند .يكي
از كارگرها شانزده نهال بيشتر از ديگري كاشت .هر يك از آنها چند نهال
كاشته است؟
براي حل اين مسئله بهتر است براي عدد ناشناخته نمادي مانند  xدر نظر
بگيريم.
شمار درختان كاشته شده به دست كارگر نخست x :
شمار درختان كاشته شده به دست كارگر ديگر x + 16 :
شمار درختان كاشته شده به دست دو كارگر 86 :
بنابراين:
x + )x + 16( = 86
دو  xرا با هم جمع مي كنيم كه ميشود . 2x
پس داريم:
از دو سوي رابطه به اندازهي  16كم ميكنيم .پس داريم:

2x +16 = 86

عبارتهايي مانند  2x +16 = 86را عبارت جبري يا معادله جبري و چگونگي
حل آنها را حساب جبر و مقابله ميناميم.
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2x +16 -16 = 86 - 16
2x = 70
x = 70 ÷ 2
x = 35
درختان كاشته شده به دست كارگر نخست  35 :درخت
درختان كاشته شده به دست كارگر ديگر  35 + 16 :يعني  51درخت.
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در حساب جبر و مقابله اغلب به سه جنس عدد روبهرو ميشويم:
جذر :عددي است كه در عدد يا كسري از عدد ضرب شده باشد ،مانند x
مال  :عددي است كه از ضرب شيء در خودش به دست آيد .مانندx 2
مفرد :عددي است كه بدون ارتباط با شيء و مال بر زبان آيد .مانند 4
توجه

 xرا به اين دليل جذر ناميدهايم كه جذر مال يعني x 2است.
گاهي آن را شيء نيز ميگويند .هنگاميكه كتاب خوارزمي
به زبان اسپانيايي ترجمه شد ،شيء را به همين صورت اما
با حرف التين نوشتند .در زبان اسپانيايي حرف ش را با x
مينوشتند .سپس همين حرف را به عنوان نماد عدد مجهول
در نظر گرفتند.

چهار جذر برابر است با بيست .يك مال آن چند است؟
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يك جذر برابر است با پنج .پس ،مال آن بيستوپنج ميشود.
اكنون مسئله را با نمادهاي امروزي نشان ميدهيم و حل مي كنيم.
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بنابراين مال يا  x2ميشود25 :

4x =20
x = 20 ÷ 4
x =5

نصف مال برابر است با هجده .مال و جذر آن چند است؟

پنج مال برابر است با هشتاد .جذر آن چند است؟
يك مال آن برابر است با شانزده .پس ،جذر آن چهار ميشود.
اكنون مسئله را با نمادهاي امروزي نشان ميدهيم و حل مي كنيم.
5x2 = 80
x2 = 80 ÷ 5
x2 = 16
x =4
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نصف جذر برابر است با ده .جذر و مال آن چند است؟
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يك مال با پنج جذر از آن مال برابر است .آن مال چند است؟
جذر آن مال پنج است و اصل مال بيستو پنج است كه پنج برابر جذر
خود است.
با نمادهاي امروزي x2 = 5x :پس  x = 5و x2 = 25
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يك سوم مال با چهار جذر از آن مال برابر است .آن مال
چند است؟
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توجه
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خوارزمی سه نوع معادله را در نظر میگیرد:
جذرهاییکه به عددی برابر میشوند (نمونهی  ،)1یعنیbx = c :
مالهاییکه به عددی برابر میشوند (نمونهی  ،)2یعنیax2 = c :
مالهاییکه با جذرهایی برابر میشوند (نمونهی  ،)3یعنیax2 = bx :
این دسته از معادلهها را مفردات مینامیدند ،زیرا در هر سوی نشانهی
مساوی (=) فقط یکی از سه نوع عدد وجود دارد.
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