
 

 

 RiaziBaHam@ 1 نویسنده : معصومه تدریسی

 

 

 

 نام خدابه 

 یریم:گبن جلسه میخوایم جمع و تفریق اعداد صحیح رو یاد یادر 

 
 

ته باشید رو خوب یاد گرف درس جلسه قبلخوایم برای این حرکتها جمع بنویسیم، اگه می

این سوال براتون خیلی راحت میشه. چون فقط کافیه دو تا عددی رو که دو تا فلش 

 نشون میدن دو طرف عالمت + بنویسید، یعنی جواب به صورت زیر میشه:

 

جمع و تفریق عددهای 

 صحیح
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بدون  خوایم این کار رومی قسمتجمع و تفریق با محور رو یاد گرفتیم. در این ما خب 

 استفاده از محور انجام بدیم. 

 آوری کنیم:رو یاد که جلسه قبل گفتیم قبل از اینکه درس رو شروع کنیم ، یه مطلب

 میشه. مثبتدر هم ضرب بشن، جواب هم  "مثبت"دو تا عالمت اگه 

 میشه. مثبتدر هم ضرب بشن، جواب  "منفی"دو تا عالمت اگه 

 میشه. منفیضرب بشه، جواب نفی یه عالمت مثبت در یه عالمت ماگه 

پس اگه عالمتها شبیه به هم باشن، یعنی هر دو مثبت یا هر دو منفی باشن، 

 حاصلضربشون مثبته و

 اگه عالمتها شبیه به هم نباشن، حاصلضربشون منفیه. 

 این مطلب به طور خالصه اینطوری بیان میشه:

 مثبت =مثبت در مثبت 

 مثبت =منفی در منفی 

 منفی =مثبت در منفی 

  "جمع و تفریق اعداد صحیح"خب حاال بریم سراغ مبحث 

 برای جمع و تفریق اعداد صحیح، اول از همه باید عالمتها رو ساده کنیم.

 یعنی چی؟

. کنیمیمیعنی اگه چند تا عالمت پشت سر هم داریم، اونا رو به یه عالمت تبدیل 

 چطوری؟



 

 

 RiaziBaHam@ 3 نویسنده : معصومه تدریسی

نفی در منفی میشه دونیم مداشتیم، با توجه به اینکه میمثال اگه دو تا منفی پشت سر هم 

 ذاریم، مثالهای زیر رو ببینید:مثبت، به جای دو تا منفی، یه مثبت می

6 + 8- ( =6- )– 8 –  

 اینجا اومدیم به جای دو تا منفی که پشت سر هم بود یه مثبت نوشتیم. 

 یه مثال دیگه:

21 – 9 ( = +21 - + )9 + 

ه منفی، دونیم مثبت در منفی میشو یه مثبت پشت سر هم داریم و میاینجا یه منفی 

 نویسیم.پس به جای اون مثبت و منفی پشت سر هم یه منفی می

 بعد از اینکه عالمتها رو ساده کردیم، باید جواب رو محاسبه کنیم. 

روشی که در ادامه براتون میگیم، با توضیحات کامله و برای اینه که شما روش کار رو یاد 

بگیرید. بعد از اینکه مسلط شدید دیگه نیاز نیست این مراحل رو به تفصیل انجام بدید و 

ونید به تدر انتهای این قسمتها میاد می "خالصه"با استفاده از مطلبی که تحت عنوان 

 به دست بیارید. سرعت جوابها رو

 یکو  متیک عال، جواب ما هم از کنیممیبا توجه به اینکه داریم با اعداد عالمتدار کار 

 تشکیل شده که ما باید اونا رو به دست بیاریم .  عدد

 دو حالت داریم .  عالمتو این  عددبرای به دست آوردن این 

، یعنی هر دو یا ت هستنهر دو عدد هم عالم : بعد از ساده کردن عالمتها،حالت اول

 منفی هستن یا مثبت.

 رو مشخص کنیم. عالمت جواباول باید  
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 هست.  عالمت مشترک دو عددعالمت جواب، همین در این حالت  

 رو پیدا کنیم.  عدد جوابعالمت جواب رو فهمیدیم حاال باید 

 معجبرای به دست آوردن عدد جواب دو تا عدد رو بدون توجه به عالمتشون با هم 

 . کنیممی

 مثال:

( =4( + )+6)+ 

قبل از اینکه با عالمت عددها کار داشته باشیم گفتیم به باید عالمتها رو ساده کنیم، 

 مثبت در مثبت میشه مثبت، پس به جای اون دو تا مثبت، یه مثبت قرار میدیم:

 =4  +6 + 

 حاال دو تا عدد با عالمت مثبت داریم، عالمت جواب چی میشه؟ 

 همون عالمت مشترک یعنی + . 

 عالمت جواب رو پیدا کردیم حاال باید عدد جواب رو پیدا کنیم. 

برای به دست آوردن عدد جواب، عددها رو بدون توجه به عالمتشون با هم جمع    

 :کنیممی

 21  =4  +6 

 هست: عالمت مثبتبا  21عدد پس جواب نهایی ، 

21  = +4  +6 + 

 یه مثال دیگه:

 (=7 - + )6 – 
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 : کنیممیاول عالمتها رو ساده 

 مثبت در منفی = منفی

 =7 – 6 – 

دو تا عدد داریم که هم عالمتن، عالمت جواب همون عالمت مشترکشون میشه، یعنی 

 منفی .

برای به دست آورن عدد جواب،  عدد ها رو بدون توجه به عالمتشون با هم جمع    

 :کنیممی

 21  =7  +6  

 با عالمت منفی هست: 21پس جواب نهایی، عدد  

21 -  =7 – 6 – 

 تونیم بگیم:بطور خالصه می

نویسیم و عددها رو با هم جمع عالمت بودن، عالمت مشترک رو میاگه دو عدد هم

 .کنیممی

 

 .اریمحالت دوم : بعد از ساده کردن عالمتها، دو تا عدد با عالمت مخالف د

 در این صورت باید چکار کنیم:  

 رو تعیین کنیم: عالمت جواباول باید 

ودن عالمتی ، هر کدوم بزرگتر بکنیممیدو تا عدد رو بدون در نظر گرفتن عالمتشون نگاه 

 که بهش چسبیده میشه عالمت جواب
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 .کنیممیبعد از اینکه عالمت جواب رو مشخص کردیم، عدد جواب رو مشخص 

. اینجا هم با عالمت کنیممیبرای به دست اوردن عدد جواب، دو تاعدد رو از هم کم 

 عددها کار نداریم. یه مثال ببینیم:

( =7  ) +–  (9 )+ 

 :کنیممیاول عالمتها رو ساده 

 =7 – 9 + 

دو تاعدد داریم که عالمتشون متفاوته، اول باید عالمت جواب رو مشخص کنیم، بدون 

 . کنیممیا، دو تا عدد رو با هم مقایسه توجه به عالمته

 .  9کدوم بزرگتره؟  9و  7بین 

 چسبیده عالمت جواب ما میشه یعنی + 9پس عالمتی که به 

 تا اینجا فهمیدیم که عالمت جواب مثبته 

 حاال باید این دو تا عدد رو از هم کم کنیم، به عالمتاشون اصال کاری نداریم

1  =7 – 9  

 ست اومد. حاال هم عالمت جواب رو داریم هم عددش رو :عدد جواب هم به د

1  = +7 – 9 + 

 تونیم بگیم:بطور خالصه می

هم  زانویسیم و عددها رو رو می عدد بزرگتر، عالمت عالمتهاشون مخالف بوداگه دو عدد 

 .کنیممی کم
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 یه مثال دیگه :

(=11 -  )– 21 – 

 :کنیممیعالمتها رو ساده 

 =11  +21 – 

 :کنیممیعالمت جواب رو تعیین 

 .  11کدوم بزرگتره؟  11و  21بین  

 چسبیده چیه؟ + .  11عالمتی که به 

 پس عالمت جواب مثبته

 عدد جواب چیه؟ 

 11 – 21=  21 کنیممیدو تا عدد رو از هم کم 

 هم عالمت جواب رو به دست آوردیم هم عددش رو 

21  = +11  +21 – 

 مطالبیه که برای جمع و تفریق اعداد صحیح نیاز داریم.اینا که گفتیم کل 

 بطور خالصه:
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 میدونیم که ترتیب نوشتن اعداد از کوچیک به بزرگ باید به این صورت باشه:

 اعداد مثبت ...... صفر ........ اعداد منفی

 بنویسیم، بین اعداد منفی ترتیب به چه صورتیه؟پس باید اول اعداد منفی رو 

گفتیم برای مقایسه عددهای منفی، اعداد رو بدون توجه به عالمت در نظر میگیریم، هر 

عددی که بزرگتر بود، منفیش کوچیکتره . بنابراین عددهای منفی ترتیبشون به صورت 

 زیر میشه:

2 -  ،5-  ،25-  ،11-  ،14- 

صفر رو بنویسیم، چون میدونیم که صفر از همه اعداد منفی بعد از این اعداد باید 

 بزرگتره و از همه اعداد مثبت کوچکتره:

1  ،2 -  ،5-  ،25-  ،11-  ،14- 

 ترتیب اعداد مثبت رو هم میدونیم دیگه 

45  ،21  ،5  ،1  ،1  ،2 -  ،5-  ،25-  ،11-  ،14- 

 

 

 29حل تمرین صفحه 

 جمع و تفریق اعداد صحیح
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( =4- )– 21 

 :کنیممیاول عالمتها رو ساده 

4  +21 ( =4- )– 21 

 :مکنیمینویسیم و دو عدد رو با هم جمع رو می کهم عالمت هستن، عالمت مشتر

24 = +4  +21 

 قسمت بعد:

 =4 – 8 – 

 :مکنیمینویسیم و دو عدد رو با هم جمع هم عالمت هستن، عالمت مشترک رو می

21 -  =4 – 8 – 

 قسمت بعد:

 =25  +26 – 

نویسیم و دو عدد رو از هم دارن، عالمت عدد بزرگتر رو میدو عدد عالمتهای مختلف 

 .کنیممیکم 

 26کدوم بزرگتره؟  26و  25بین 

 عالمتش چیه؟ منفی
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 :مکنیمیپس عالمت جواب منفیه، عالمت منفی رو میذاریم و دو عدد رو از هم کم 

2-  =25  +26 – 

 قسمت بعد:

 =11  +24 – 

نویسیم و دو عدد رو از هم بزرگتر رو می دو عدد عالمتهای مختلف دارن، عالمت عدد

 .کنیممیکم 

6 = +11  +24 – 

 قسمت بعد:

( =5- )– 21 – 

ه ، منفی در منفی میشه مثبت، پس به جای دو تا منفی ، یکنیممیاول عالمتها رو ساده 

 مثبت میذاریم:

5  +21 - ( =5- )– 21 – 

نویسیم و دو عدد رو از هم دو عدد عالمتهای مختلف دارن، عالمت عدد بزرگتر رو می

 .کنیممیکم 

5-  =5  +21 – 

 قسمت بعد:

( =5 )+– 21 – 

 ، مثبت در منفی میشه منفی، پس داریم:کنیممیاول عالمتها رو ساده 
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5 – 21 - ( =5 )+– 21 – 

 :مکنیمینویسیم و دو عدد رو با هم جمع هم عالمت هستن، عالمت مشترک رو می

25 -  =5 – 21 – 

 بعد:قسمت 

 =6 – 21  

نویسیم و دو عدد رو از هم دو عدد عالمتهای مختلف دارن، عالمت عدد بزرگتر رو می

 .کنیممیکم 

4  = +6 – 21  

 قسمت بعد:

 =11 – 21 

نویسیم و دو عدد رو از هم دو عدد عالمتهای مختلف دارن، عالمت عدد بزرگتر رو می

 .کنیممیکم 

21-  =11 – 21 

 قسمت بعد:

( =11 )+– 21 – 

 ، مثبت در منفی میشه منفی، پس داریم:کنیممیاول عالمتها رو ساده 

11 – 21 - ( =11 )+– 21 – 

 :مکنیمینویسیم و دو عدد رو با هم جمع هم عالمت هستن، عالمت مشترک رو می
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11 -  =11 – 21 – 

 :کنیممیو به همین ترتیب قسمتهای بعدی رو هم حل 

5= +5– 21 ( =5 )+– 21 

25= +5+ 21 ( =5- )– 21 

21  = +11  +21 - ( =11- )– 21 - 

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

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

 

وش ر در قسمت قبل جمع و تفریق اعداد صحیح به طور کامل آموزش داده شد. با این

 و نیازی به روشهای دیگه نداریم، تونیم انجام بدیمی جمع و تفریقها رو میما همه

اما در کتاب برای جمع و تفریق اعداد دو رقمی و سه رقمی، یه روش دیگه هم گفته که 

االن میخوام بهتون آموزش بدم ولی در حالت کلی اگه در سوالها روش خاصی رو برای 

 د.قبل گفتیم استفاده کنی قسمتهتره از روشی که حل، تاکید نکرده بودن ب

 رو به دست بیاریم: 17 – 19از ما خواسته شده مقدار عبارت 

 . کنیممییه جدول میکشیم، یکان و دهگانش رو مشخص 

 دهگان یکان

  

  

 هست 1و دهگانش برابر  7هست، که یکانش برابر  17عدد اول ما 



 

 

 RiaziBaHam@ 13 نویسنده : معصومه تدریسی

هست. این مقادیر رو  1و دهگانش برابر  9هست که یکانش برابر  19عدد دوممون 

 در جدول قرار میدیم:

 دهگان یکان

7 1 

9 1 

 

 نویسیم:می 19عالمت منفی داریم، عالمت منفی رو کنار  19چون قبل از عدد 

 

نم برای اینکه کتوی کتاب عالمت منفی رو خارج از جدول گذاشته ولی بهتون توصیه می

 1داخل جدول ببرید. االن این عالمت منفی هم برای به اشتباه نیفتید عالمت رو 

 .9هست هم برای 

 دهگان یکان

7 1 

9- 1- 

 11+  7رو داریم که برابر است با :           17سطر اول 

 (-11( + )-9رو داریم که برابر است با: ) -19سطر دوم 

 ، یکان رو با یکان:کنیممیحاال دهگان رو با دهگان جمع 

21- ( =1-+ ) (21-( = )9-7( + )11- 11) 
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 یه مثال دیگه:

 

 سطر اول برابر است با:

4  +11  +211 

 سطر دوم برابر است با:

(7-( + )11-( + )111-) 

 و با صدگان:، صدگان رکنیممی، دهگان رو با دهگان جمع کنیممیحاال یکان رو با یکان جمع 

221 - (=1-( + )21-( + )211-( = )7-4( + )11-11 + )(111-211) 

 قسمت بعد:

 

 سطر اول برابر است با:

(5-( + )11-( + )211-) 

 سطر دوم برابر است با:

2  +11  +111 

 ، دهگان رو با دهگان و صدگان رو با صدگانکنیممییکان رو با یکان جمع 
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216 ( =4- + )21  +211 ( =2+5- ( + )11+11-( + )111+211-) 

 
 

 

 
 

 
 با توجه به روشی که در جزوه برای حل این سوالها دیدیم، داریم:

 
 

 

 11حل تمرین صفحه 

 عددهای صحیح جمع و تفریق
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 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  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 نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

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


