
عذدهای صحیح - 2فصل 

 .مقایسه کنیذ -1

4 +⃝ 4      -10 ⃝ 10    +12 +⃝ 13     -3 +⃝ 4   -

12 +⃝ 9   +9 -⃝ 8    +8 -⃝ 9  +6 -⃝  6 +

 .عذدها را از کمتر به بیشتر از چپ به راست کمک کنیذ -2

 5و + 2و - 2 و 0و - 13و + 22و + 8و - 8و + 15و - 22و - 12 و 24

 درجه باالی صفر و دمای هوای اردبیل در همان روز 25دمای هوای مشهذ در یک روز گرم تابستانی  -3

 دمای هوای اردبیل چنذ درجه می باشذ؟.  درجه سردتر می باشذ10

 درجه سردتر ازتهران و هوای بنذرعباس 10 درجه باالی صفر و هوای کردستان 15دمای هوای تهران  -4

 هوای شهر های کردستان و بنذر عباس چنذ درجه می باشذ؟.  درجه گرمتر از کردستان می باشذ15

 درجه باالی صفر و در صبح همان روز 35 درجه باالی صفر و دمای هوای زاهذان 20دمای هوای آمل  -5

دمای هوای زاهذان چنذ درجه گرمتر از آمل می باشذ؟ .  درجه باالی صفر می باشذ5دمای هوای تبریس 

 دمای هوای تبریس چنذ درجه سردتر از آمل می باشذ؟

 .حاصل عبارت ها را بذست آوریذ -6

 =4-10  =5-6 - =(10-) – 9 

 =(9+)+5  =5+9  =(6+)-9 

 =9-10  =9-10 - =(9-)+10 -

 .جمالت زیر را تکمیل کنیذ -7

 .می شود............. عذد , حاصل یک عذد منفی در یک عذد مثبت  -

 .عذد منفی می شود, در عذد مثبت ......... حاصل عذد  -
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 بذون محاسبه مشخص کنیذ که حاصل عبارت مثبت یا منفی است ؟ -8

 =(50 - 60) × (30 + 20-)  =(30 -40+)×(20+10) 

 =((50+)(-10-))×(40+30) =(3×2-)×(9÷81-) 

 . جای خالی را با عذد مناسب پر کنیذ -9

40    = +× 20 -18     = -× 9 +10       = -÷ 20 -

56    = +× 8 -42 = + 8 -×  36 = -3 +× 
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