
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عددهای تقریبی:            

 قطع کردن: –تقریب زدن           

 سانتی متر است. 1دقت اندازه گیری وسایل مختلف متفاوت است.برای مثال دقت اندازه گیری خط کش           

 دقت اندازه گیری را هر یک از وسایل اندازه گیری زیر را بنویسید.تمرین:          

 دماسنج............                                کیلومترشمار...............                              متر................          
               

 دو گلوله گرم تعیین می کند .  1/0در آزمایشگاه مدرسه ترازویی وجود دارد که وزن )جرم( اجسام را با دقت تمرین:           

 گرم را با این ترازو وزن می کنیم. ترازو وزن آنها را با چه عددی نشان 23/13گرم و  32/2فلزی کوچک به وزن          

 می دهد؟         

 

 انواع تقریب:         

 .قطع کردن:1         

 ن می کنیم.برای بیان تقریب مورد نظرخودهمانطور که مالحظه کردید دقت اندازه گیری را با تقریب های متفاوت بیا         

 استفاده می کنیم.برای مثال 0100/0 010/0 1/0و یا  10010001000از عبارت "با تقریب نقصانی کمتر از" عددهای          

 نیست به  یعنی رقم های کمتر از دهگان ارزش زیادی ندارند و نیاز به بیان آنها 10وقتی می گوییم با تقریب کمتر از          

 این ترتیب رقم های یکان 0 دهم 0 صدم 0.....حذف و به جای آنها صفر قرار میگیرد.         

 با روش قطع کردن و با تقریب های داده شده عددهای تقریب را بنویسید.تمرین:         

  1ب کمتر از تقری      32/32                               100تقریب کمتر از       322         

 

 10تقریب کمتر از      00/423                                10تقریب کمتر از       432           
 

 1000تقریب کمتراز       13402                               10تقریب کمتر از      2/122         
 

 انجام دهید. 1/0اعشار ادامه دهید یعنی با تقریب کمتر از وقتی می گوییم تقسیم را تا یک رقم توجه:           

 انجام دهید. 01/0وقتی می گوییم تقسیم را تا دو رقم اعشار ادامه دهید یعنی با تقریب کمتر از                   

          

کسر تمرین:         
7

3
 بی کسر را با تقریب مختلف پیدا کنید.رقم اعشار مقدار تقری 2را در نظر بگیرید . با انجام تقسیم تا  

 1/0با تقریب کمتر از          

 01/0با تقریب کمتر از          

 001/0با تقریب کمتر از          

کسرتمرین:         
22

7
 رقم اعشار در خارج قسمت به دست آورید. 2را با تقسیم کردن تا  

 1/0با تقریب کمتر از          

 01/0قریب کمتر از با ت         

 001/0با تقریب کمتر از          

 

 

 تمرین از کتاب های درسی، آبی، پرتکرار و تابستان نام کتاب

 س دبیر و کار در کالسبرای کال
درسی 

 07ص

 کار

 46ص
       40ص 44ص

 برای کار در منزل
 کار

 46و46ص
         46ص

 

 

 

 ی تقریبیعددها

 قطع کردن-تقریب زدن

 

62-69 

 مبحث

کتاب درسی یصفحه  

 نوربخش مهسانام دبیر:

 نام دوره : تابستان

 روشنام آموزشگاه:

   دهمشماره جلسه:

 ریاضی ششم ابتداییمقطع و رشته: و نام درس

 تاریخ جلسه:



 

 

 محاسبه مقدار خطا:        

 به دست می آید. 30قطع کنیم0 عدد  10را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از  31اگر عدد         

 31-30=1در این جا مقدار خطا به طور زیر محاسبه می شود.                                            

 

 قطع کنید. 10عددهای زیر را با تقریب کمتر از تمرین:        

                            32                       20                         02                         22 

 

 .گرد کردن:2        

 برای اینکه در استفاده از عددهای تقریبی خطای کمتری داشته باشیم از روش گرد کردن استفاده می کنیم.        

 می باشد. 200برابر  100با تقریب کمتر از  243برای مثال مقدار تقریبی         

        

 ی خواسته شده به روش گرد کردن به دست آورید.عددهای زیر را با تقریب هاتمرین:        

 1تقریب کمتر از    402                              100تقریب کمتر از    1222        

 001/0تقریب کمتر از    093/42                             01/0تقریب کمتر از   222/1        

 100تقریب کمتر از     429                                1/0تقریب کمتراز     42/0        

 1000تقریب کمتر از    40291                                10تقریب کمتر از      294        

 

 جدول زیر را کامل کنید.تمرین:        

 عدد تقریب کمتر از مقدار تقریب )قطع کردن( مقدار تقریب )گرد کردن(

  100 222 

32/02 32/02 01/0  

  1 10/1304 

 

 گرد کنید. 10اندازه قد چند دانش آموز به واحد سانتی متر نوشته شده است.اندازه قد آنها را با تقریب کمتر از تمرین:        

                                           122                      102                       123                            121          
           

 ؟ چرا؟ برای اندازه گیری قد مناسب است 100آیا تقریب کمتر از          

 

 مقدار تقریب های زیر را به دو روش گرد کردن و قطع کردن به دست آورید.تمرین:        

 

 1تقریب کمتر از       32/229        

 

 100ب کمتر از تقری       42013        

 

 1/0تقریب کمتر از     03/2232        

 

 01/0تقریب کمتر از     412/231        

 

                                                                                                                001/0تقریب کمتر از       243/21        
 

 

 

 

 

 

 

 


