
 خانوادگی:نام و نام

 
 ژپوهش دوره اول  دبیرستان

 عددهای صحیح-فصل دومموضوع: 

 آقای رضائینام دبیر: 

 62/80/90تاریخ آزمون:  هفتمکالس: 

 دقیقه 57زمان آزمون:  ریاضی نام درس: 

 

 است؟ تربزرگی کدام عدد از خودش قرینه -1

 +5د(     4ج(     -2ب(    الف( صفر

 عدد منفی یک رقمی کدام است؟ ترینکوچکعدد صحیح منفی دو رقمی و  ترینبزرگ -2

 -9و  -11د(    -1+ و 99ج(    -9و 11ب(    -1و  -99الف( 

 اش برابر ................ است.هر عدد با قرینه حاصل جمع -3

 +2د(     ج( صفر    -1ب(     +1الف( 

 نیست؟ طبیعیکدام عدد  -4

 .هر سهد(     12-ج(     -1ب(    صفرالف( 

 است؟ صحیحکدام عدد  -5

 هر سهد(     صفرج(     -2ب(     +1الف( 

 است؟ صحیحکدام عدد  -6
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3
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4
2
ج(     .

9
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د(     
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3

 

 ، کدام است؟طبیعی نباشدترین عدد صحیح که جزء عددهای کوچک -7

 کدامهیچد(     -99 ج(    -1 ب(   صفر  الف(

 ، کدام است؟طبیعی نباشدترین عدد صحیح که جزء عددهای بزرگ -8

 کدامد( هیچ    -99ج(     -1ب(    الف( صفر 

 ی هر عدد برابر:ی قرینهقرینه -9 

 د( یک است.  ج( خود آن عدد است.   ب( صفر است.  الف( منفی یک است.

 ؟درست نیستکدام گزینه درباره عددهای صحیح  -11

 شوند.نمایش داده می Zب( با حرف انگلیسی   شوند.نهایت را شامل مینهایت تا مثبت بیبی از منفی عددهای الف(

 باشند.د( شامل تمامی عددهای اعشاری نیز می     ج( شامل تمامی عددهای طبیعی هستند.

 برابر : -4+ تا 4حاصل جمع عددهای از  -11

 -4د(     +4ج(    ب( صفر است.    -1الف( 



 برابر : -3+ تا 4حاصل جمع عددهای از  -12

 -4د(     +4ج(     +1ب(     -1الف( 

 برابر : -21+ تا 21 حاصل جمع عددهای از -13

 -1د(     +1ج(     -21ب(    -21الف( 

 مجموع دو عدد صحیح منفی، همواره ............ است. -14

 یکد(    عددی مثبتج(    عددی منفیب(    صفرالف( 

4−       حاصل عبارت مقابل کدام است؟ -15 − (−3 + 8) =? 

 -9د(     +1ج(     +7ب(    -7الف( 

4−       حاصل عبارت مقابل کدام است؟ -16 − (−3 − 8) =? 

 -9د(     +1ج(     +7ب(    -7الف( 

 برابر:  -4+ تا 4عددهای از  میانگین -17

 کدامد( هیچ    +1ج(    ب( صفر    -1الف( 

 د صحیح منفی، همواره:ی هر عدقرینه -18

  تر است.ب( از خود آن عدد، کوچک    تر است.الف( از خود آن عدد، بزرگ

 د( برابر صفر است.      ج( عددی منفی است.

تر از درجه گرم 3درجه سردتر از تهران و شهر اردبیل  15درجه باالی صفر و شهر تبریز  5دمای شهر تهران  -19

 اردبیل چقدر است؟تبریز است. دمای شهر 

 -7د(     +7ج(     -13ب(    +13الف( 

درجه باالی  3تر است. اگر دمای تهران درجه از تبریز گرم 9درجه از زاهدان سردتر و  17دمای شهر تهران  -21

 صفر باشد، دمای شهر زاهدان و تبریز به ترتیب برابر ..... و ..... است

  -5و  -19د(    -5+ و 21ج(    -6+ و 13ب(    -6+ و 21الف( 

 

 


