نکات
اعداد صحیح

متوسطه اول
پایه هفتم

نکته  :1مجموعه اعداد صحیح را با  zنمایش می دهیم𝑧 = {… , −3, −2, −1,0,1,2,3, … } :
نکته  :2اعداد صحیح نامنفی عبارتند از ..... :و  +3و  +2و  +1و 0
نکته  :3اعداد صحیح نامثبت عبارتند از ..... :و  -3و  -2و  -1و 0
نکته  :4قرینه عدد صفر خودش میباشد.
نکته :5فاصله هر عدد صحیح با قرینه اش دو برابر آن عدد صحیح می باشد.
نکته :6هرگاه تعداد قرینه کردن ها زوج باشد ،عدد صحیح اولیه تغییر نمی کند ،اما اگر تعداد قرینه کردن
ها فرد باشد ،عدد صحیح اولیه قرینه میشود.
نکته :7قرینه عدد صحیح مانند  aنسبت به عدد صحیح و متمایز  bعبارتست از تفاضل عدد  aاز دو برابر
عدد  bیعنی 𝑎 2𝑏 −
نکته :8حاصل جمع هر عدد صحیح با صفر برابر با خود آن عدد است.
نکته :9حاصل جمع هر عدد صحیح با قرینه اش برابر با صفر است.
نکته :10در جمع اعداد صحیح اگر دو عدد هم عالمت باشند دو عدد را با هم جمع کرده و سپس عالمت
مشترک این دو عدد را پشت پاسخ قرار میدهیم.
نکته :11در جمع اعداد صحیح اگر دو عدد غیر هم عالمت باشند عدد بزرگتر را منهای عدد کوچکتر کرده
و عالمت عدد بزرگتر را پشت پاسخ قرار میدهیم.
نکته :12در مسئله هایی که مجموع و اختالف دو عدد را داریم طبق روابط زیر میتوان هر یک از اعداد را
محاسبه کرد :عدد کوچکتر مجموع دو عدد اختالف دو عدد
اختالف دو عدد  −مجموع دو عدد

= عدد کوچکتر

2
اختالف دو عدد  +مجموع دو عدد
نکته  :13حاصل ضرب و تقسیم:
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−

= عدد بزرگتر

+
+

×
+

−
+
نکته  :14اگر عددی منفی را فرد مرتبه در خودش ضرب کنیم حاصل عددی منفی میشود.

−

نکته  :15اگر عدد منفی را زوج مرتبه در خودش ضرب کنیم حاصل عددی مثبت می شود.
نکته :16ترتیب عملیات ریاضی در محاسباتی که هم شامل ضرب وتقسیم و هم شامل جمع و تفریق می-
باشند به ترتیب زیر عمل میکنیم.
 -1ابتدا حاصل کروشه یا پرانتز را بهدست میآوریم در صورت تداخل پرانتزها ،از داخلیترین پرانتز
شروع میکنیم.
 -2توان و رادیکال
 -3ضرب و تقسیم (الویت از چپ به راست)
 -4جمع و تفریق
نکته :17مجموع اعداد منظم:
برای جمع اعداد منظم ( با فاصلههای یکسان) باید سه مرحله را طی کرد.
+1

کوچکترین عدد  −بزرگترین عدد
فاصله

کوچکترین عدد  +بزرگترین عدد

= تعداد

= میانگین

2
میانگین × تعداد = مجموع

موفق باشید
خدابخشی

