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   1ی  صفحه
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 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید .

 است . 4888برابر با  4888با تقریب کم تر از  4081قطع شده ی عدد الف( 

 است . 5418برابر با  48با تقریب کم تر از  5412قطع شده ی عدد ب( 

 است . 138برابر  488با تقریب کم تر از  133قطع شده ی عدد ج( 

 د( در تقریب ، روش گرد کردن دقیق تر از روش قطع کردن است .

باشد ، عدد  2هـ( در روش گردکردن اگر رقم سمت راست رقم مورد تقریب بیش تر از 

 تقریبی به دست آمده با عدد تقریبی به روش قطع کردن یکسان است .

 نادرست درست
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  درجای خالی عبارت یا عدد مناسب بنویسید . 

 به روش قطع کردن ، به جای رقم های با ارزش کم تر از ......................... صفر می گذاریم. 48الف( درتقریب کم تر از 

از تقریب کم تر از نفر اعالم شده است . در این صورت  088نفر است که تقریباً  018ب( تعداد دانش آموزان یک مدرسه 

 ......................... به روش قطع کردن استفاده شده است .

 ............... است .به روش قطع کردن اختالف مقدارتقریبی و مقدار واقعی کوچک تر از .... 4888ج( در تقریب کم تراز 
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 مقدار تقریبی عددهای زیر را به روش قطع کردن و با تقریب خواسته شده به دست آورید .

/

/

/

923 17

134 123

64237

145 23
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 به دست آورید . 4/8را به روش قطع کردن و باتقریب کم تر از  51/11مقدار تقریبی عدد 

 

                  اختالف مقدار واقعی و تقریبی را محاسبه کنید .

  تقریب های زیر به روش قطع کردن نوشته شده است ، مقدار تقریب را مانند نمونه ، مشخص کنید . 5

 

52/2884                                                          525/2884 

   1523                                                            42/1523 

                                        2  /1880                                                        21  /1880                                     

/مقدار تقریبی کسر  6
5

0 6
9

ه روش گرد کردن ب 4/8به روش قطع کردن و با تقریب کم تر از  84/8را با تقریب کم تر از   

 .را به دست آورید 
 

 

 

 

 

 

 48با تقریب کم تر از 

 4/8با تقریب کم تر از 

 4888با تقریب کم تر از 

 4با تقریب کم از 

 84/8با تقریب کم تر از 

 .............با تقریب کم تر از 

 .............با تقریب کم تر از 

اردیبهشت



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

 مقدار تقریبی اعداد زیر را به روش گرد کردن و با تقریب خواسته شده به دست آورید . 7

 عدد با تقریب کم تر از گرد شده

 4 01  /8 

 48888 15128 

 48 83332 

 84/8 812   /13 

  تقریبی اعداد را با تقریب خواسته شده بنویسید .مقدار  8
 عدد با تقریب کم تر از شده قطع گرد شده

  48 281 

  488 5  /5121 

  4/8 582  /13 

  4 2  /32 

  84/8 23  /481 

 با مقدار واقعی شان برابر شود . 8/  4سه عدد اعشاری بنویسید که مقدارتقریبی آنها با تقریب کم تر از  9

به روش قطع کردن و  8/  4کمک ماشین حساب مقدار تقریبی هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کم تر از مانند نمونه به  11

 گرد کردن به دست آورید .

/
3 7 41 423

0 2
11 13 61 751

  

 آورید .به روش قطع کردن و گرد کردن به دست  4/8مقدار تقریبی کسرهای زیر را با تقریب کم تر از  11

3 4 1
9 7 6

  

 

 گرد کنید و عدد به دست آمده را روی محور نشان دهید . 4/8مانند نمونه باکمک ماشین حساب هر کسر را باتقریب کم تر از  12
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 موفق باشیدعزیزانم 
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