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1

بارم

تِ ًام خالق سیثائي ّا
درستي یا ًادرستي ّز یک اس جوالت سیز را هطخص کٌیذ
الف) کَچکتزیي ػذد صحیح هٌفي تزاتز  -1هي تاضذ
ب) ػذد صفز ًِ هثثت ٍ ًِ هٌفي است
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ج) تیي دٍ ػذد  -7تا  +7تؼذاد  12ػذد صحیح قزار دارد
د) حاصل جوغ یک ػذد تا قزیٌِ اش صفز هي ضَد.
2

تساٍی ّای سیز را کاهل کٌیذ
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هتٌاظز تا حزکت سیز یک جوغ تٌَیسیذ.
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حاصل ّز یک اس جوغ ّای سیز را تذست آٍریذ.
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حاصل ضزب ّز یک اس ػثارت ّای سیز را تذست آٍریذ.
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در داخل
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جذٍل سیز را کاهل کزدُ ٍ حاصل ًْایي را پیذا کٌیذ.
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ػذد هٌاسة قزار دّیذ.
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اػذاد  -5 ٍ -3 ٍ -2 ٍ -1 ٍ 0 ٍ 2 ٍ 4 ٍ 7را در ًظز تگیزیذ
 2+هي تَاًذ قزار تگیزد.

الف) کذاهیک اس اػذاد در جای خالي= -3
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ب) هجوَع کذام دٍ ػذد تزاتز  -3هي ضَد؟
10

-8یک ریاضي داى دستگاّي ساختِ است کِ ٍرٍدی آى اػذاد صحیح ّستٌذ اگز ػذد هثثت تِ ایي دستگاُ تذّین ّواى را
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خارج هي کٌذ ٍ اگز ػذد هٌفي تذّین ػذد را قزیٌِ هي کٌذ ٍ حاصل را خارج هي کٌذ  .اگز اػذاد سیز را تِ دستگاُ دادُ
تاضین چِ اػذادی را در خزٍجي تِ ها هي دّذ.
ضوا تزای ایي دستگاُ چِ اسوي را اًتخاب هي کٌیذ ؟

21
5
-6

21
داًص آهَساى ٍ اٍلیا هحتزم هي تَاًٌذ ًظزات ٍ پیطٌْادات خَدرا تَسیلِ ی ایویل تِ ادرس vahedhossein@yahoo.com
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تا تٌذُ در هیاى تگذارًذ .شاد باشید  -واحد

