
 

 

 RiaziBaHam@ 1 نویسنده : معصومه تدریسی

 

 

 

 به نام خدا

در این جلسه میخوایم درباره اعداد صحیح با هم حرف بزنیم. سال گذشته با اعداد صحیح 

مه کنیم و بعد درس رو با هم اداآشنا شدیم. مطالب سال گذشته رو یه مرور کوتاه می

 میدیم.

} بخشی از درس که مربوط به معرفی اعداد صحیح هست و در ادامه گفته میشه، از  

 ی سال ششم هست که خانم زمانیان تدریس کردن {جزوه

 این اگه که..گیاهان و..حیوانات حتی..زن و مرد...انسانها مثل..داره جفتی چیز هر دنیا در

 و ریاضی....شهمی نابود دنیا باشه نداشته وجود( مخالف جنس بهتر عبارت به یا)  جفت

 که نکنه یرویپ طبیعت قانون ترین جزئی از اگه حاال..ساختن رو ما امروز دنیای قوانینش

 ...نمیشه

 .هستن اعداد داریم سروکارباهاش  ما که چیزی اولین ریاضی علم توی

 اعداد، این اسم، میشن شروع 0 از که اعدادی با؟ شناختیم اعدادی چه با حاال تا رو اعداد

 .بود حسابی اعداد

 خصوصم زبون یه خودش هم ریاضی،  داره نمادی یه ریاضی تو چیزی هر باشه یادتون

 نشون W انگلیسی حرف با رو حسابی اعداد ریاضی شیرین زبون تو..داره رو خودش به

 ..میدیم

 صحیح اعداد
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 داعدا ، اعداد این اسم.میره بینهایت تا و میشه شروع 1 از که داریم هم اعداد سری یه

 N نماد با هست طبیعی

 اعداد ینا با فقط که بود حدی در ما اطالعات و علم، نبود مشکلی کار اینجای تا خب

که به یه  اریمد کتابی و حساب یه یا کنیممی کاری یه ما وقتایی یه اما. داشتیم سروکار

لیمون با اطالعات قب وای ای بینیممی بعد کنیم وسری اعداد دیگه هم نیاز پیدا می

 !!!کنیم حل نمیتونیم این مسائل رو

 مواجه دما افت با فردا از و ست درجه ۵ هوا دمای امروز که سوال این جواب مثال 

 براش عددی دیگه میشه؟؟ درجه چند یعنی..بشه سردتر درجه ۸ قراره و میشیم

 .بودیم بلد 0 از ما چون..نداشتیم

 جنس 2 عدد مثال..دارن رو خودشون مخالف جنس هم اعداد..داره جفتی چیزی هر گفتیم

 -2 میشه مخالفش

 -3 میشه 3

 -4 میشه 4

 ...اخر تا همینجور

 و جفت نداره  تنهاست خودش که صفره عدد اونم داریم استثنا یه

 .بشیم اشنا اعداد بیشتر این با بیایم خب

 Z یاضیر تو نمادش و میشه صحیح اعداد اسمشون .میگیم عالمتدار اعداد اعداد این به

 (-)منفی یاهست )+( مثبت یا داریم ما که عددی هر

+ ۵ ایج به مثال..نذاریم رو+  دیگه بود+   عدد وقتی..خودمون برای بذاریم داد قرار یه

 ۵ ویسیمنمی دیگه
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 .نویسیممی عدد پشتباید  همیشه رو - اما

 چی؟ یعنی قرینه

 عالمتش داد قرار طبق و مثبته عدد این.. ۵ مثال..ماست عدد مخالف جنس همون قرینه

 -۵ میشه ۵ هقرین پس..دیگه میشه منفی میشه؟ چی مثبت مخالف جنس .نذاشتیم رو

 .مثبته عالمت با 7 همون منظورمون که 7میشه افرین میشه؟ چی -7 قرینه

 .بگیریم یاد رو اعداد جایگاه بیایم حاال

 محور این اما .مکشیدیمی چهارم و پنجم کالس تویی که قبال محور مثل کشیممی محور یه 

 .متفاوته کم یه شرایطش

 :  داریم تیکه سه محور این تو

 میذاریم رو 0 عدد محور وسط وسط وسط

 ..آخر تا همینجوری و 1،2،3،4 یعنی..مینویسم قبل مثل رو عددها 0 از بعد

  چطور؟؟؟ چپ سمت اما

 نویسیم:سمت چپ همون اعداد رو با عالمت منفی می

 
 بدیم و دیدیم: نشون محور رو گرفتین یاد حاال 

 و  چپه سمت ش قرینه باشه صفر راست سمت عددی هر 

 ، شکل رو ببینید:راسته سمت ش قرینه باشه صفر چپ سمت عددی هر
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 حاال بودیم لدب رو( هعالمت بی و حسابی اعداد منظورمون) معمولی اعداد مقایسه حاال تا ما 

 میشن؟؟ مقایسه عالمت دارن ، چطور که اعدادی

 به نکات زیر توجه کنید: 

 بزرگتره منفی عدد ررهر از مثبتی عدد ررهر  .1

 1 از 10، کوچیکتره 7 از ۵مثال  .میشه انجام قبل مثل مثبت عددهای مقایسه .2

 راست سمت هب چی هر از صفر بگیم، تر علمی و اگه بخوایم قشنگتر یا،  بزرگتره

 ..میشن بزرگتر اعداد بشیم دورتر و بریم

 بزرگترن اعداد باشیم نزدیکتر صفر به چی هر ، منفی اعداد سمتدر  .3

 ..کوچیکتره مثبت عددهای همه از و..بزرگتره منفی عددهای همه از صفر  .4

 ..نیست معلوم بزرگترینش وهست  1 مثبت عدد کوچکترین .۵

 پچ سمت به چون) نیست معلوم کوچکترینش وهست  -1 منفی عدد بزرگترین .6

 (کوچیکتره 2 منفی از ۵00 منفی مثال..میشن کوچکتر مداااام و اعداد میرن
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 کنیم:میحاال با توجه به مطالبی که یادآوری شد چند تا سوال حل 

 

 
 

 چند تا نکته قبل از حل این سوال:

 منفی در منفی = مثبت

 منفی در مثبت = منفی

 مثبت در مثبت = مثبت

 مثبت دارن عالمتش رو نذاریم:تونیم اعدادی که عالمت می

1۵  =1۵                +20  =20             +10 - ( =10)+-           4 ( =4-)- 

4- ( =4-            +)7- ( =7-         +)10 ( =10-)-          7 (( =7)+-)- 
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رامون بدقت کنید وقتی که قراره برای یه حرکت روی محور عدد بنویسیم، دو تا نکته   

 اهمیت داره:

جهت فلش به چه سمتیه؟ اگه به سمت راست باشه عالمت عددمون مثبته و اگه  .1

 به سمت چپ باشه عالمت فلش منفیه

 فلش ما چند تا خونه حرکت کرده. .2

 مثال برای شکل زیر:

  
 فلش سمت چپ رو ببینید: 

 عالمت چی میشه؟ چون جهت فلش به سمت چپه پس عالمت منفیه .1

 تا  3فلش چند تا خونه حرکت کرده؟  .2

 -3پس جواب نهایی ما میشه 

 کنیم:بقیه رو هم یه همین صورت حل می
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 :برای مقایسه اعداد عالمتدار چند تا نکته گفتیم

 عدد مثبت از هر عدد منفی بزرگتره.  هر

 صفر از هر عدد منفی بزرگتره

 بعضیاشو بنویسیم:تونیم جواب با این نکته ها می

 
 

 نکته بعدی:

 مقایسه عددهای صحیح دو تا راه داریم:برای 

 : استفاده از محوراوله را

 16حل تمرین صفحه 

 دارمعرفی عددهای عالمت
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چپ  و هر چی به سمت بزرگترمحور مختصات هر چی به سمت راست بریم عددها روی 

 عددها کوچکتر میشن بریم

 
 

 رو با هم مقایسه کنیم. -4و  -۸خوایم عددهای کنید که میرض ف

اشته باشید که الزم ن نشون میدیم ) توجه درو روی او -4و  -۸کنیم و محور رسم مییه 

 م(:رو مشخص کنی -۸و  -4نیست محور رو کامل رسم کنیم، کافیه جای حدودی 

 
در سمت  -۸بینیم که حاال میبینید ما محور رو کامل رسم نکردیم. خب که میهمینطور 

 چپ قرار داره و ما گفتیم که هر چی به سمت چپ میریم عددها کوچکتر میشن. بنابراین

 کوچکتره. -4از  -۸گیریم که نتیجه می

 دوم:ه را

وجه به بدون ت رو میخوایم مقایسه کنیم، هر دو عالمت منفی دارنوقتی دو تا عدد که  

 .  تره ،کوچیک بزرگتر بودهر کدوم که عددش  کنیم،عالمتها دو تا عدد رو مقایسه می
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دوم که کنیم، هر کیعنی اول با عالمت منفی کاری نداریم، اول دو تا عدد رو مقایسه می

 منفیش کوچیکترهبزرگتر بود، 

 : -۸و  -4مثال بین 

 کوچیکتره -4از  -۸بزرگتره پس نتیجه میگیریم  4از  ۸االن 

 

 : -1و  -100مقایسه 

 تا عدد رو به صورت حدودی روی محور نشون میدیم:دو 

 
 کوچکتره. -1در سمت چپ قرار داره پس از  -100عدد 

 

 دوم :راه 

 هست. -1کوچکتر از  – 100هست . بنابراین  1بزرگتر از  100با عالمتها کاری نداریم، 

 پس تا اینجا داریم:

 
 میدونیم هر عددی که عالمت نداره، یعنی عالمتش مثبته، بنابراین: 

7  =7 + 
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تونیم دو تا عالمت رو در هم وقتی دو تا عالمت پشت سرهم داریم، میاز طرفی 

 س:دونیم منفی در مثبت میشه منفی، پضرب کنیم و به جاش یه عالمت بذاریم، می

۸ - ( =۸ -+ ) 

۸ - ( =۸  )+– 

 بنابراین این دو عدد هم با هم برابرن، در نهایت داریم:

 
 

 بینید ب" خصوصی حل تمرین و نمونه سوالکانال "  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.
 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam7@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت سنمونه و تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


