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 بارم سئواالت ردیف

 جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز کامل کنید. 1

 منفی( –)مثبت است., همواره عددی.............................منفی مع دو عدد صحیحف( حاصل جال

  منفی( –دو عدد هم عالمت, همواره عددی ...............................است.) مثبت  حاصل ضرب ب(

1 

 جمالت درست را با "        " و نادرست را با "          " مشخص کنید. 2

 از هر عدد صحیح مثبت کوچکتر است. "               "ف( عدد صفر ال
 ب( قرینه ی قرینه ی هر عدد, برابر است با خود عدد."               "

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 3

 الف( مجموع هر عدد با .................... می شود صفر.
 عدد..........................است.ب( بزرگترین عدد صحیح منفی, 

1 

 گزینه ی درست را انتخاب کنید. 4

 ( -2)  -(    -3)                                                  ؟        الف( حاصل عبارت مقابل کدام است
1) 12                         2  )6                       3  )6-                        4  )12- 

 
          - P 10      0                               تقریبا چه عددی را نشان می دهد؟ Pب( نقطه ی 

1  )8                    2  )8-                          3  )12-                         4 )11- 

1 

 هر عبارت ستون سمت راست را فقط به یک عبارت ستون سمت چپ وصل کنید. 1
 

 -9                                                       -20نصف عدد  (1

 -10در هر عددی ضرب شود آن را قرینه می کند                    (2

 -1کوچکترین عدد صحیح یک رقمی                                   (3

 -6                                               -7یک واحد بیشتر از  (4

1 

 مقایسه کنید. 6

 )الف - 19        -(+19)                                      )ب 0         -4+4                            
              

1 

 در جای خالی عدد مناسب قرار دهید. 7

 )الف -3 ×=             -27         )ب        42 ÷( -6= )                                                 
1 

 حاصل عبارت زیر را بدست آورید.  8

 
 
 
 

 د ی

3 2 

1 4- 

  

1 

 حاصل عبارت های زیر را بدست آورید. 9

  )الف -18+8=                     ( )ب  -3((+)-4+)2)=                                                    
  

1 

درجه سردتر از بندرعباس است. دمای  30اردبیل درجه باالی صفر است,  20دمای هوای بندر عباس  10
 هوای اردبیل چند درجه است؟

 
 
 

1 

 نمره به عدد:
 

 تاریخ و امضا دبیر:
 

 نمره به حروف:
 

 تاریخ و امضا ولی:
 

 


