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 هفتمریاضی 

 :دومفصل    

 یحعددهای صح                                
 

 

 

 

 

 

 :آموزیدنچه در این فصل میآ

 اعداد طبیعی، اعداد حسابی و اعداد صحیح چه هستند؟ 

  صحیحمقایسه اعداد 

  یک عددقرینه 

 جمع و تفریق اعداد صحیح: با محور، با شکل و مستقیم 

 ضرب و تقسیم اعداد صحیح 
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 ردااول: معرفی اعداد عالمتدرس 

 دسته بندی اعداد: 1بخش

 4  ،3  ،2  ،1(:                .... ، ℕاعداد طبیعی )

 3  ،2  ،1  ،0(:            .... ، 𝑊اعداد حسابی )

 ، ... -3  ،2  ،1  ،0  ،1-  ،2-  ،3( :            ... ، ℤاعداد صحیح )

 ای هم وجود داره که بعدا باهاشون آشنا میشین.های دیگهدسته

 اعداد عالمتدار چرا به وجود آمدند؟ چه کاربردی دارند؟ سوال:

 

 

 باشند؟کدام یک از اعداد زیر صحیح می :مثال

3الف: 
6

6ج:                      6/3ب:                 
3

 -3/6د:                       

 شوند:اعداد صحیح به سه دسته تقسیم مینکته: 

 یستگاه نکته:ا

 :هر عدد صحیح مثبت از صفر ........ .    مثال 

 :هر عدد صحیح منفی از صفر ......... .    مثال 

 :هر عدد صحیح مثبت از هر عدد صحیح منفی ......... . مثال 

    . ................. مثال:نامنفی یعنی 
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 :نامثبت یعنی ................. .   مثال 

 !عدد صفر نه مثبت است نه منفی 

 توان + را حذف کرد. مثال: در نوشتن اعداد مثبت می 

 مقایسه اعداد صحیح: 2بخش

 ها( حرکت کنیم اعداد بزرگتر و هرچه به سمت روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت راست)مثبت

 شن.چکتر میحرکت کنیم، اعداد کوها( چپ)منفی

 اعداد زیر را با هم مقایسه کنید. :1ثالم

 -2         -3     +             د:1                -1+             صفر            ج: 2+             ب:     5+           3الف:    

 -3، صفر، -6+، 4،  1،  -2+ ، 3 ، -5: اعداد رو به رو را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب کنید:          2مثال 

 

 الف: بزرگترین عدد صحیح دو رقمی چیست؟: 3مثال

 ب: بزرگترین عدد صحیح منفی دورقمی چیست؟

 ج: کوچکترین عدد صحیح دورقمی چیست؟

 چیست؟ -8الف: کوچکترین عدد صحیح بزرگتر از  :4مثال

 چیست؟ -3ب: بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از 

 

 تقریبی اعداد زیر راروی محور نشان دهید.: مقدار 5مثال
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 دهند.نقاط مشخص شده به طور تقریبی چه اعدادی را نشان می :6مثال

 

 

 

 قرینه یک عدد صحیح:: 3بخش

  اگه به محور اعداد صحیح توجه کنید متوجه میشین که رو به روی هر عدد صحیح مثبت یه عدد منفی قرار

صفر( به یه اندازه است. این اعداد رو به روی هم به زبون ریاضی گرفته که فاصله هر دوشون از مبدا)یعنی 

 قرینه هم هستن.

 

 .معلومه که هر وقت عالمت یه عدد رو عوض کنیم، قرینه اش به دست میاد 

 :1ثالم

  سمت چپش استفاده میکنیم. –برای نشون دادن قرینه یه عدد از عالمت 

 : 2ثالم

 نکته: تا 2حاال میرسیم به 

  است.قرینه صفر .......... 

 .قرینه قرینه هر عدد برابر ........ است 

 



 www.mrtavakoli.ir           مقدممحمدرضا توکلی  عددهای صحیح :دومفصل   هفتم  ریاضی

 

5 

 

 یه الگوی جالب و مهم در مورد تعداد قرینه کردن:

 

 

 

 نتیجه مهم:

 ها زوج باشد .......................اگر تعداد قرینه کردن .1

 ها فرد باشد .........................اگر تعداد قرینه کردن .2

 

 :3مثال

 

 

 شده هر مورد را بنویسید.ساده : 4مثال 

 -(+(-(-(+(-1ج: ))))                               -(+(-5ب: ))                            -(+(-+(3الف: )))

 ها(:)برای تیزهوش5مثال

 الف: قرینه یک عدد صحیح از خودش بزرگتر شده، آن عدد چه عالمتی داشته؟

 شده، آن عدد چه عالمتی داشته؟ب: قرینه یک عدد صحیح از خودش کوچکتر 
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 قرینه یک عدد نسبت به عدد دیگر: 4بخش

 + بیابید.1+ را نسبت به 3: قرینه عدد 1مثال

 

 بیابید. -1را نسبت به  -2قرینه  :2مثال

 

 را نسبت به صفر بیابید. -2قرینه : 3مثال

 

 + بیابید.5+ را نسبت به 20: قرینه 4مثال

 

 بیابید. -5را نسبت به  -25: قرینه 5مثال

 

 (1)اعداد صحیح فریقو ت جمعدوم: درس 

 جمع اعداد صحیح با محور :1خشب

  میتونیم روی محور اعداد صحیح حرکت کنیم و اون حرکت رو با یه بردار نشون بدیم. اون بردار رو میشه با یه

 عدد صحیح تعیین کرد. مثال:

 

 ن بدیم.وقتی دو یا چند حرکت پشت سر هم روی محور انجام میشه، میتونیم اونو با جمع نشو 
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 های زیر جمع مناسب بنویسید.برای حرکت :1ثالم

 

 

 های زیر را روی محور نشان داده و حاصل را به دست آورید.جمع: 2مثال

 +(5(+)-3الف:      .......... =  )

 (-7+(+)6ب:      .......... =  )

 (-6+(+)4(+)-3ج:      .......... = )

 

 اما دو نکته مهم:

  عدد صحیح با صفر برابر است با ............. . مثال:حاصل جمع هر 

 :حاصل جمع هر عدد صحیح با قرینه اش برابر است با ............. . مثال 

 

 تبدیل تفاضل به جمع: 2بخش

 :هر تفاضلی رو میشه تبدیل به یه جمع کرد!! میگی چه جوری؟ اینجوری 
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 های زیر را به جمع تبدیل کنید.تفاضل :1مثال

( = .......................................3)+-(1        )+               ......................... = ........4-7 

( = ......................................5- )– (7( = .................................                     )+3-)-(2-) 

 ی محور نشان داده و پاسخ آن را بیابید.زیر را رو تفاضل :2مثال

  ( =2-)-(4-) 

 

 (2)تفریق اعداد صحیحسوم: جمع و درس 

 های توپر و توخالی()دایرهجمع اعداد صحیح با رسم شکل :1خشب

 دایره  5+ را با 5است. یعنی  -1دهنده + و هر دایره توپر نشون1دهنده در این روش هر دایره توخالی نشون

های توخالی و توپر با وقتی دو عدد رو با هم جمع میکنیم، دایرهدایره توپر نشون میدیم.  3را با  -3توخالی و 

 های باقی مونده نشون دهنده جواب هستند.هم حذف میشن و دایره

 ثال: م

 

 

 

 : اگه دو تا عدد مثبت باشن حاصل جمعشون حتما .......... میشه.1نتیجه

 یشه.اگه دو تا عدد منفی باشن حاصل جمعشون حتما ........... م :2نتیجه

 اگه یکی مثبت و یکی منفی باشه، حاصل جمعشون .......................... :3نتیجه
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 : جمع اعداد صحیح مستقیم2خشب

 های باال میتونیم حاصل جمع و تفریق اعداد صحیح رو خیلی سریعتر و بدون رسم شکل به با کمک نتیجه گیری

 کنیم:دست بیاریم. فقط کافیه از این سه قانون استفاده 

 مثال:      ها رو به جمع تبدیل کنید. )وقتی ماهر شدین ذهنی هم میشه(تفریق :1انونق

ها رو بذارین و اونا رو با هم اگه دو تا عدد هم عالمت بودن)یعنی هردو مثبت یا هر دو منفی( یکی از عالمت :2قانون

 مثال:     جمع کنید.

 بزرگتره) زورش بیشتره( رو بذارین و اوناها رو از هم کم کنید. : اگه هم عالمت نبودن، عالمت اونی که3قانون

 مثال:

 های زیر را حساب کنید.حاصل جمع و تفریق :1مثال

 

 

 

 

 

 

 در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید. :2مثال
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در مثلث مقابل عدد روی هر ضلع از حاصل جمع اعداد دو سر آن به : 3مثال

 ا پر کنید.آید. جاهای خالی ردست می

 

 

 های زیر را به دست آورید.حاصل عبارت :4مثال

 (-6(+)-5+(+)3=)                                                                             الف: 

 (-7+(+)3)-(-2= )                                                                          ب:        

 (-8)-(-4)-+(3)-(-1= )                                                          ج:            

 های زیر را به دست آورید.جواب تقریبی عبارت :5مثال

 =...............95-212                  = ....................821-902                =...................471-506- 

 

 ارزش مکانیمحاسبه جمع با جدول : 3شبخ

  ،از این روش برای جمع و تفریق اعداد بزرگ استفاده میکنیم. اول اعداد رو تو جدول ارزش مکانی قرار میدیم

بعد گسترده اشون رو مینویسیم. اونایی که یه جورن رو با هم جمع میکنیم. آخرش هم عدد نهایی رو حساب 

 میکنیم. 

 ال رو که حل کنیم میبینید خیلی هم آسونه.ولی مثا های باال یکم پیچیده استیدونم جملهم 

 :  1مثال
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  :2مثال

 

 

 

 

 : 3مثال

 

 

 حل مسئله با جمع و تفریق: 4بخش

 درجه از تبریز سردتر است. 2درجه زیر صفر است. هوای اردبیل  5دمای هوای تبریز  :1مثال

 الف: دمای هوای اردبیل را بیابید.

 ب: میانگین دمای تبریز و اردبیل را بیابید.

متر از آن باالتر است. موقعیت  180متر پایین تر از سطح دریا قرار دارد، زیردریایی دیگر  500یک زیردریایی  :2مثال

 زیردریایی دوم نسبت به سطح دریا را مشخص کنید.

 

میاید. طبقه پایین  4رود، سپس برای انجام کاری آرش در طبقه سوم یک ساختمان است. او ابتدا دو طبقه باال می :3مثال

طبقه پایین میاید تا به پارکینگ برسد و سوار اتومبیل خود شود.  10رود و در آخر طبقه باال می 7بعد از آن دوباره 

 بود در کدام طبقه واقع شده است؟پارکینگی که آرش اتومبیل خود را در آن پارک کرده
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 ضرب اعداد صحیحچهارم: درس 

 دار: ضرب اعداد عالمت1بخش

  :همونطور که یادتونه ضرب خالصه شده جَمعه. مثال 

  .برای نشون دادن ضرب روی محور میتونیم از چند حرکت یکسان استفاده کنیم 

 برای هر محور یک ضرب بنویسید.: 1ثالم

 

 

 

 های زیر را روی محور نشان دهید.ضرب :2مثال

 

 

 الگوی جالب و مهم برای پیدا کردن عالمت حاصل ضرب

 

 

 

 

 شود. مثال:حاصل ضرب هر دو عدد مثبت در هم عددی ......... می :1نتیجه

 شود. مثال: حاصل ضرب هر دو عدد منفی در هم عددی ......... می :2نتیجه
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 شود. مثال: حاصل ضرب یک عدد مثبت در یک عدد منفی عددی ...... می :3نتیجه

 ها را در هم ضرب کنیم، سپس آنها را پیدا مینپس برای به دست آوردن حاصل ضرب دو عدد ابتدا عالمت آ

 کنیم.می

 های زیر را بیابید.حاصل ضرب :1مثال

 

 + شود.18های مختلف را بنویسید که ضرب دو عدد همه حالت: 2مثال

 

 

 های مثلث روی هر ضلع آن نوشته شده است. جاهای خالی را پر کنید.راسحاصل ضرب عددهای روی : 3مثال

 

 

 

 

 عمل ضرب خاصیت جا به جایی دارد. :4مثال

 

 عمل ضرب خاصیت شرکت پذیری دارد. :5مثال
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 تقسیم اعداد صحیح: 2بخش

 .مثال: برای هر ضرب میشه دو تا تقسیم نوشت 

 

 

 شود. مثال:حاصل تقسیم دو عدد مثبت بر هم عددی ......... می :1نتیجه

 شود. مثال:حاصل تقسیم دو عدد منفی بر هم عددی ........ می :2نتیجه

 شود. مثال:حاصل تقسیم یک عدد مثبت بر یک عدد منفی عددی ......... می: 3نتیجه

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

 

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

 

 

 ب قرار دهید.در جاهای خالی مقدار مناس: 3مثال

 نکته:ایستگاه 

 :حاصل ضرب هر عدد صحیح در صفر برابر است با ........ . مثال 

 :حاصل تقسیم هر عدد صحیح بر صفر برابر است با ......... . مثال 

 :حاصل تقسیم صفر بر هر عدد صحیح برابر است با ......... . مثال 
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 در یک برابر است با ........... . مثال: حاصل ضرب هر عدد صحیح 

 :حاصل تقسیم هر عدد صحیح بر یک برابر است با .......... . مثال 

  رابر است با ......... . مثال:ب -1حاصل ضرب هر عدد صحیح در 

  برابر است با .......... . مثال: -1حاصل تقسیم هر عدد صحیح بر 

 

 

 ترتیب عملیات: 3بخش

 عبارت هم جمع و تفریق داشتید، هم ضرب و تقسیم و یا پرانتز، ترتیب عملیات رو رعایت کنید: یادتون باشه اگه در یه

 (جمع و تفریق3( ضرب و تقسیم                    2ترین پرانتز(            (پرانتز)داخلی1

 مثال:
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 های پیشرفتهتست

4و  3/8ند عدد صحیح بین چ (1
18

3
 وجود دارد؟ )المپیاد ریاضی( 

 17ه:   15د:   16ج:   14ب:  13الف: 

به طوری که مقدار  کوچکترین مقدار صحیح  (2


15

1
 یک عدد صحیح شود، برابر است با: )المپیاد ریاضی( 

 1ه:   د: صفر  -4ج:  -14ب:  -29الف: 

دو عدد صحیح سه رقمی را با هم جمع کردیم، حاصلشان صفر شد. این دو عدد حداکثر چقدر با هم اختالف  (3

 دارند؟ )مسابقات ریاضی(

 1999ه:  1998د:  1997ج: 1996ب: 2000الف: 

ر + و مجموع اعداد ه1هر سطر با اعداد صحیح طوری پر کنیم، که مجموع اعداد خواهیم جدول رو به رو را می (4

 توانیم این کار را انجام دهیم؟ )مسابقات ریاضی(شود. به چند طریق می -1ستون 

 شمارد: بی  2ج:   1ب:  الف: صفر

   حاصل عبارت رو به رو کدام است؟)المپیاد ریاضی( (5     ((1 2 (3 4) 5) (8 9) 

حاصل عبارت         17 (16 (15 (14 (13 20) 21) 22) 23)  کدام است؟ )تیزهوشان( 24

 -7د:   +7ج:  -14ب:  +14الف: 

کسر  (6   

   

1 2 3 ... 154
1 2 3 ... 308

داده شده است. اگر در صورت اعداد زوج و در مخرج اعداد فرد را قرینه کنیم،  

 حاصل کسر جدید برابر است با: )تیزهوشان(

1الف: 
2

1ب:   
3

ج:   
1
2

د:   
1
3
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دهیم، که دمای باشد، از فریزر در آورده و در یخچالی قرار میدرجه می -21یک قطعه ماهی را که دمای آن  (7

 کند؟ )ورودی مدارس(+ است. پس از مدتی دمای قطعه ماهی چه تغییری می2آن 

  شود.تر میدرجه گرم 19ب:    شود.تر میدرجه گرم 2الف: 

 رود.درجه باالتر می 21ه:    شود.تر میجه گرمدر 23ج: 

واحد کم  3ایم. در هر مرحله از بزرگترین عدد سه عدد صحیح را به صورت مقابل زیر هم قرار داده (8

کنیم. بعد از سه مرحله به کدام گزینه واحد اضافه می 2کنیم و به هر یک از دو عدد دیگر، می

 رسیم؟)تیزهوشان(می

 

 ها کدام گزینه است؟ )مسابقات علمی(ترین حاصل ضرب آنشده است. کم -1اختالف دو عدد صحیح متمایز،  (9

 د: غیر قابل محاسبه  ج: صفر  -500ب:   -1000الف:  

    مقدار عددی عبارت رو به رو را بیابید. ) مسابقات ریاضی(

         3( 7 4 2) ((100 96 6) (5 21 7)) 

درجه از دمای بدن  4+ درجه است. اگر دمای بدن اولی 30مختلف، میانگین دمای بدن دو نوع حیوان  (10

 تر باشد، دمای بدن حیوان سرتر کدام است؟ )المپیاد ریاضی(دومی گرم

 +28د:    -56ج:   +56ب:   -28الف: 
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