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 تقریب –فصل هفتم 

 تقریب

استفاده « ⋍» در محاسبه های تقریبی برای نشان دادن مقدار تقریبی عددها، به جای عالمت مساوی )=( از عالمت 

 «.تقریبا برابر است با » می کنیم که یعنی: 

 برای تقریب زدن عددها، دو روش داریم:

 روش قطع کردن -1

 روش گرد کردن -2

 

 روش قطع کردن 

های سمت راست تقریب، یعنی عددهایی را که ارزش مکانی آن ها از تقریب داده شده، کم تر  ر این روش، رقمد

 باشد با صفر جایگزین می کنیم.

در روش قطع کردن،  10مثال: با تقریب کم تر از 

یعنی تمامی رقم هایی که ارزش مکانی آن ها کم تر 

 از دهگان است، به صفر تبدیل شوند.
 

در روش قطع کردن، یعنی  1000با تقریب کم تر از 

تمامی رقم هایی که ارزش مکانی آن ها کم تر از 

( به صفر 3یکان هزار است )رقم های سمت راست 

  تبدیل شوند.

 .100، با تقریب صدگان، یعنی با تقریب کم تر از 10نکته: با تقریب دهگان، یعنی با تقریب کم تر از 

 قطع کنید. 1را با تقریب کم تر از  741/39مثال: عدد 

پاسخ: این عدد را در جدول ارزش مکانی قرار می دهیم. وقتی می گوییم با تقریب کم تر از یک، یعنی رقم هایی 

 که ارزش مکانی آن ها کم تر از یکان است، باید به صفر تبدیل شوند.
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هزارم و ... قرار دارند، به صفر ، یعنی رقم هایی که در مرتبه ی هزارم و ده 01/0وقتی می گوییم با تقریب کم تر از 

 تبدیل شوند.

 

 می دانیم که با تقسیم صورت هر کسر بر مخرج آن، می توان آن کسر را به صورت عدد اعشار نوشت.

به دست  1/0وقتی می گوییم تقسیم را تا یک رقم اعشار انجام دهید، یعنی خارج قسمت را با تقریب کم تر از 

 01/0تقسیم را تا دو رقم اعشار انجام دهید، یعنی خارج قسمت را با تقریب کم تر از آورید و یا وقتی می گوییم 

 حساب کنید.

 است. 10در تقریب رقم دهگان، اختالف هر عدد، با مقدار تقریبی آن کوچک تر از 

 .170با تقریب دهگان به روش قطع کردن می شود:  179مثال: عدد 

 179 - 170=  9است.  )مقدار رقم تقریب( کوچک تر  10از  9

به طور کلی در تقریب به روش قطع کردن، همیشه اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن، کوچک تر از مقدار رقم 

 تقریب است.

24مثال: مقدار تقریبی  کسر 

7
را تا سه رقم اعشار  

 حساب کنید.

  پاسخ:

به افی است که خارج قسمت تقسیم را نکته: برای محاسبه ی مقدار تقریبی کسرها به روش قطع کردن، فقط ک

. برای مثال اگر بخواهیم مقدار تقریبی کسر اندازه ی رقم های اعشاری عدد تقریب محاسبه کنیم
19

11
را با تقریب  

رقم اعشار  2تا به روش قطع کردن حساب کنیم، باید خارج قسمت تقسیم صورت بر مخرج کسر را  01/0کم تر از 

 حساب کنیم.
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27تقریبی عددمثال: مقدار 

13
 به روش قطع کردن حساب کنید. 001/0را با تقریب کم تر از  

دارای سه رقم اعشار است و باید به روش قطع کردن تقریب بزنیم، بنابراین خارج قسمت  001/0پاسخ: چون 

 را تا سه رقم اعشار حساب می کنیم. 13بر  27تقسیم 

 

 

 

 تقریب به روش گرد کردن 

استفاده از عددهای تقریبی خطای کم تری داشته باشیم، از روش گردکردن استفاده می کنیم. رای این که در ب

دراین روش با توجه به تقریب مورد نظر، عددی را به صورت تقریبی انتخاب می کنیم که به مقدار واقعی نزدیک 

می شود، چون  800برابر و روش گرد کردن،  100با تقریب کم تر از  783باشد. برای مثال مقدار تقریبی عدد 

 می باشد. 700نزدیک تر از عدد  783به عدد  800عدد 

، بنابراین 1/43نزدیک تر است تا عدد  2/43به عدد  19/43به روش گردکردن، عدد  1/0مثال: با تقریب کم تر از 

 .2/43به روش گردکردن، برابر است با  1/0با تقریب کم تر از  19/43گردشده ی عدد 

باشد )یعنی  5، یا بزرگ تر از 5دکردن، ابتدا به رقم سمت راست تقریب توجه می کنیم. اگر این رقم در روش گر

باشد(، یک واحد به رقم تقریب اضافه می کنیم و سپس رقم های سمت راست تقریب را با صفر  9یا  8، 7، 6، 5

، یا صفر باشد( بدون این که 1 ،2، 3، 4)یعنی  5کوچک تر از جایگزین می کنیم و اگر رقم سمت راست تقریب 

 به رقم تقریب چیزی اضافه کنیم، رقم های سمت راست تقریب را با صفر جایگزین می کنیم.

 گرد کنید. 1000را با تقریب کم تر از  4593مثال: عدد 

 پاسخ:
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 به دو روش بنویسید. 10مثال: مقدار تقریبی عددهای داده شده را با تقریب کم تر از 

 عدد مقدار تقریبی به روش قطع کردن بی به روش گردکردنمقدار تقری

770 760 768 

3130 3120 3125 

20  =00/20 20  =00/20 39/21 

 

 می شود. باشد، پاسخ تقریبی به روش قطع کردن و گردکردن یکسان 5تر از نکته: اگر رقم سمت راست تقریب کم

 مثال: 

 

یک رقم بیشتر از نکته: برای محاسبه ی مقدار تقریبی کسرها به روش گردکردن، باید خارج قسمت تقسیم را تا 

کم تر از ، محاسبه کنیم؛ یعنی اگر بخواهیم مقدار تقریبی کسری را به روش گردکردن با تقریب تقریب داده شده

( محاسبه 01/0م بیشتر از رقم های اعشاری محاسبه کنیم، باید خارج قسمت را تا سه رقم اعشار )یک رق 01/0

 کنیم و سپس عدد اعشاری به دست آمده را با تقریب داده شده گرد کنیم.

23مثال: مقدار تقریبی عدد 

7
 به روش گردکردن محاسبه کنید. 001/0را با تقریب کم تر از  

( حساب 001/0از رقم های اعشار را تا چهار رقم اعشار )یعنی یک رقم بیشتر  7بر  23پاسخ: باید حاصل تقسیم 

 کنیم.
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 2تقریب 

 تقریب زدن به روش قطع کردن:

سال  12وقتی صحبت از سن افراد می شود، مجبوری از عددهای تقریبی استفاده کنیم، به طور مثال اگر سن رضا 

باشد، می گوییم  کیلوگرم 350/53سال است و یا اگر وزن رضا  12روز باشد، می گوییم سن رضا  17ماه و  5و 

کیلوگرم است. به چنین بیانی از مقدارهای تقریبی، که همواره مقدار کم تر مورد نظر است، روش  53وزن رضا 

 قطع کردن گفته می شود.

در روش قطع کردن، رقم های سمت راست تقریب را که ارزش مکانی کم تری نسبت به رقم تقریب دارند، با صفر 

صفر تبدیل می کنیم( و خود رقم تقریب و همچنین رقم های مرتبه های باالتر را  )یعنی به جایگزین می کنیم

 بدون تغییر می نویسیم.

به طور مثال وقتی می خواهیم مقدار تقریبی عدد 

، به روش قطع 100را با تقریب کم تر از  284/5673

کردن حساب کنیم، با توجه به جدول ارزش مکانی 

ه می کنید، تمامی این عدد که در قسمت زیر مالحظ

رقم هایی که در مرتبه ی پایین تری از صدگان قرار 

دارند؛ یعنی رقم هایی که در مرتبه ی دهگان، یکان، 

دهم، صدم و هزارم قرار دارند را به صفر تبدیل نموده 

 و بقیه رقم ها را بدون تغییر می نویسیم.

 

مقدار تقریبی این عدد با تقریب کم  3به این ترتیب 

 خواهد شد. 5600، برابر 100 تر از

 می خوانیم. مثال:« تقریبا مساوی » در نمایش تقریبی عددها از عالمت استفاده می کنیم و این عالمت را 

 

 «است.  5600با تقریب کم تر از صدگان تقریبا مساوی با  284/5673عدد » می خوانیم 

مقدار تقریبی آن کوچک تر از مقدار رقم تقریب  نکته: در تقریب به روش قطع کردن، همیشه اختالف هر عدد با

است به طور مثال در تقریب رقم صدگان اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از صد است و یا در تقریب 

رقم دهگان، اختالف هر عدد با مقدار تقریبی ان کوچک تر از ده است. به همین دلیل است که از این به بعد به 

، 1، 10، 100با تقریب کم تر از » از عبارت « با تقریب کم تر از صدگان، دهگان، یکان، دهم و ... » جای عبارت 

 استفاده می کنیم.« و ...  1/0
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 : مقدار تقریبی هر یک از عددهای زیر را به روش قطع کردن و با تقریب خواسته شده بنویسید.1مثال 

 

 تقریب زدن عددهای کسری

ی کسری مانند برای تقریب زدن عددها
25

7
به روش قطع کردن، ابتدا صورت کسر را بر مخرج آن تقسیم می کنیم،  

به دست آورده  1/0انجام دهیم یعنی حاصل را با تقریب کم تر از  اگر تقسیم را تا یک رقم اعشار در خارج قسمت

به دست  01/0قریب کم تر از ایم و اگر تقسیم را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت انجام دهیم؛ یعنی حاصل را با ت

 001/0آورده ایم. به همین ترتیب اگر تقسیم را تا سه رقم اعشار انجام دهیم؛ یعنی حاصل را با تقریب کم تر از 

 حساب کرده ایم.

 

در کسرهایی مانند 
1

2
و  

1

5
هستند، همه ی تقریب های آن ها مساوی اند زیرا  5و یا فقط  2که مخرج آن ها فقط  

 مقدار دقیق تقسیم صورت این کسرها بر مخرج آن ها تا یک رقم اعشار قابل محاسبه است.

مقدار تقریبی 
1

2
یا  1/0با تمام تقریب های کم تر از  

 است. 5/0و ... برابر  001/0یا  01/0

 

مقدار تقریبی 
1

5
یا  1/0با تمام تقریب های کم تر از  

 است. 2/0و ... برابر  001/0یا  01/0
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 تقریب زدن به روش گرد کردن

در سال چهارم دبستان با تقریب زدن آشنا شدید و آموختید که برای تقریب زدن هر عددی با توجه به تقریب 

نویسیم و از بین آن ها عددی را که به عدد داده شده یک عدد رند قبل و یک عدد رند بعد از عدد مورد نظر می 

موردنظر نزدیک تر است، به عنوان مقدار تقریبی عدد در نظر می گیریم. اما امسال می آموزیم که هرگاه بخواهیم 

به دست آوریم، باید به « 10با تقریب کم تر از » و یا به عبارت دیگر، « با تقریب دهگان» مقدار تقریبی عددی را 

(، به رقم دهگان 9و  8، 7، 6، 5باشد ) یعنی  5یا بیش تر از  5عدد دقت کنیم. در صورتی که رقم یکان رقم یکان 

باشد )یعنی یکی از رقم  5یک واحد اضافه کرده و یکان را صفر می کنیم. اما در صورتی که رقم یکان کم تر از 

ی شود. به مثال های زیر دقت صفر م (، در این صورت دهگان تغییر نمی کند و یکان هم4و  3، 2، 1، 0های 

 کنید:

 

به « با تقریب کم تر از صد » و یا به عبارت دیگر « تقریب صدگان » هرگاه بخواهیم مقدار تقریبی عددی را با 

 8، 7، 6، 5)یعنی  5و یا بیش تر از  5دست آوریم، باید به رقم دهگان عدد دقت کنیم. در صورتی که رقم دهگان 

رقم صدگان یک واحد اضافه کرده و یکان و دهگان و قسمت اعشاری را صفر می کنیم. اما اگر رقم  ( باشد، به9و 

باشد، رقم صدگان تغییر نکرده و یکان و دهگان و قسمت اعشاری به صفر تبدیل می شوند. به  5دهگان کم تر از 

 مثال های زیر دقت کنید:
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 روش کلی تقریب زدن به روش گرد کردن

ثال هایی که در قسمت قبل مالحظه نمودید مقدار تقریبی عددها به روش گرد کردن به دست آمده در تمامی م

 اند. برای تقریب زدن عددها به روش گرد کردن، به ترتیب زیر عمل می کنیم:

باید زیر صدگان خط  100رقمی را که باید گرد شود، مشخص می کنیم، به طور مثال در تقریب کم تر از  -1

 بکشیم.

)یعنی  5یا بیش تر از  5مورد تقریب دقت می کنیم، اگر این رقم ولین رقم جلو )سمت راست( رقم به ا -2

( بود، یک واحد به رقم مورد تقریب اضافه می کنیم در غیر این صورت رقم مورد تقریب 9، و یا 8، 7، 6، 5

 تغییری نمی کند.

ی کنیم و یا به عبارت دیگر به صفر همه ی رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین م -3

 تبدیل می کنیم.

 به مثال های زیر دقت کنید.

 

است پس یک واحد به رقم هزارگان اضافه نموده و تمامی رقم های  8رقم جلو هزارگان )یعنی رقم صدگان(، برابر 

 یکان، دهگان و صدگان را به صفر تبدیل می کنیم.

 

است، پس رقم صدگان را بدون تغییر می نویسیم و تمامی رقم های یکان  4 رقم جلو صدگان )یعنی دهگان(، برابر

 و دهگان را به صفر تبدیل می کنیم.

 

 مشخص کنید. 01/0با تقریب کم تر از  999/17: مقدار تقریبی عدد 2مثال 
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 نکته: 

باشد،  5وقتی عددی را گرد می کنیم، منظورمان گرد شده به نزدیک ترین عدد است. اگر رقم مربوط  -1

 رقم مرتبه ی قبلی ) از سمت چپ ( را یک واحد افزایش می دهیم.

در روش گرد کردن گاهی گرد کردن کاهشی )مانند مورد ب( و گاهی گرد کردن افزایشی )مانند مورد  -2

 الف( می باشد.

در روش گرد کردن نیز اختالف بین هر عدد و مقدار تقریبی آن )یعنی عدد بزرگ تر منهای عدد کوچک  -3

 تر( همیشه از مقدار تقریب کم تر است.

 محاسبه ی مقدار تقریبی کسرها به روش گردکردن

برای تقریب زدن اعداد کسری به روش گردکردن، ابتدا مقدار تقسیم صورت کسر بر مخرج آن را تا یک رقم بیش 

یم را تا دو رقم اعشار باشد. باید تقس 1/0تر از تقریب داده شده به دست می آوریم، یعنی اگر تقریب کم تر از 

 حساب کنیم و سپس عدد به دست آمده را به روش گرد کردن تقریب می زنیم.

: مقدار تقریبی کسر 3مثال 
27

7
به روش گرد کردن، حساب کنید. )راهنمایی: ابتدا با  01/0را با تقریب کم تر از  

اصل تقسیم را تا سه رقم اعشار در خارج می باشد، باید ح 01/0توجه به این که روش گرد کردن و تقریب کم تر از 

قسمت حساب کنیم که برای این عمل می توانیم از ماشین حساب هم کمک بگیریم، سپس عدد به دست آمده 

 ( را با تقریب داده شده گرد می کنیم.(857/3)یعنی 
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 تفاوت بین روش قطع کردن و گردکردن

است اما در روش گرد کردن، جواب به دست آمده دقیق تر تر طع کردن، سرعت انجام محاسبات بیشدر روش ق

است. لذا استفاده از این روش ها به اهمیت دقت پاسخ و سرعت انجام محاسبات بستگی دارد. در ضمن به یاد 

( باشد، مقدار تقریبی عدد با تقریب 4و یا  3، 2، 1، 0)یعنی  5تر از اشید که اگر رقم جلوی تقریب کوچکداشته ب

 ده از هر دو روش یکسان است.داده ش

باشد، جواب به دست آمده در هر دو روش قطع کردن و گرد کردن  5نکته: اگر رقم سمت راست تقریب، کم تر از 

 یکی می شود.
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 نمایش تقریبی عددها روی محور

اگر بخواهیم عددی مانند 
5

7
مساوی قسمت  7را روی محور نمایش دهیم، به دلیل این که تقسیم یک واحد به   

کمی سخت است بهتر است که از نمایش تقریبی این عدد روی محور استفاده کنیم. اگر حاصل تقسیم صورت 

به دست  1/0کسر بر مخرج آن را تا یک رقم اعشار در خارج قسمت حساب کنیم، مقدار تقریبی این عدد با تقریب 

ور نمایش دهیم، کافی است که تقسیم را تا می آید. حال اگر بخواهیم که موقعیت دقیق تری از این عدد روی مح

 به دست آید. 01/0دو رقم اعشار ادامه دهیم تا مقدار تقریبی عدد با تقریب 

به این ترتیب موقعیت جدید از موقعیت قبلی دقیق تر می باشد و به همین ترتیب با پیشروی در تقسیم باز هم 

 موقعیت های دقیق تری نسبت به قبل به دست می آید.
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 عدد پی 

به مقدار تقریبی عددهای 
22

7
رقم اعشار دقت کنید. مقدار تقریبی این دو عدد با  5)بخوانید عدد پی( تا  πو عدد  

از کسر  πدقیقا با هم برابر می باشد. لذا می توانیم گاهی اوقات به جای عدد  01/0و  1/0تقریب کم تر از 
22

7
هم  

 استفاده کنیم.

 

 ) 𝜋=  14/3) سانتی متر است. محیط و مساحت این دایره را حساب کنید.  7: شعاع دایره ای 4مثال 

 

 

از کسر  𝜋همان طور که مالحظه می کنید، زمانی که به جای مقدار تقریبی عدد 
22

7
استفاده کردیم، مقادیر محیط  

در نظر گرفتیم  14/3را تقریبا مساوی  𝜋تقریبی و مساحت دایره با اختالف بسیار ناچیزی نسبت به زمانی که مقدار 

 به دست آمد.
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 درس دوم: اندازه گیری و محاسبات تقریبی

 دقت اندازه گیری

 به خط کش مقابل دقت کنید.

 

میلی متر است، بنابراین دقت  5سانتی متر یا  5/0کوچک ترین قسمتی که روی این خط کش مشخص شده، 

 5سانتی متر یا  5/0سانتی متر است؛ یعنی این خط کش اندازه های کم تر از  5/0اندازه گیری این خط کش 

سانتی متر  4و  5/3بین  . اندازه ی مدادی که روی شکل دیده می شود،برای ما مشخص نمی کندمیلی متر را 

سانتی متر نزدیک  5/3است، چون خط کش نمی تواند بین این دو عدد را برای ما مشخص کند و اندازه ی مداد به 

سانتی متر در نظر می گیریم. اختالف اندازه ی واقعی مداد و عدد  5/3تر است، ما اندازه ی مداد را به طور تقریبی 

سانتی  5/0با تقریب کم تر از است، بنابراین می گوییم این خط کش اندازه اشیا را سانتی متر کم تر  5/0، از 5/3

میلی متر  1. در خط کش های معمولی، کوچک ترین قسمتی که روی آن ها مشخص شده، متر مشخص می کند

تقریب  میلی متر است؛ یعنی این خط کش ها اندازه ی اشیا را با 1است؛ یعنی دقت اندازه گیری این خط کش ها 

 میلی متر مشخص می کنند. 1کم تر از 

 

برای هر نوع اندازه گیری، با توجه به موضوع و اهمیت آن، از ابزار مناسب استفاده می کنیم تا تقریب موردنظر 

 حاصل شود.

 کیلوگرم نیاز داریم. 1یک انسان، به ترازویی با دقت تا مثال: برای اندازه گیری وزن 

 درجه نیاز داریم. 1بدن انسان، به دماسنجی با دقت تا  برای اندازه گیری دمای

 گرم نیاز داریم. 1/0برای اندازه گیری وزن فلزات و سنگ های گرانبها، به ترازویی با دقت تا 
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در محاسبه های تقریبی، با توجه به شرایط، ابتدا عددها را تقریب می زنیم و سپس محاسبه را انجام می دهیم و 

 ، ابتدا محاسبه را انجام می دهیم و سپس حاصل را تقریب می زنیم.یا در بعضی موارد

متر چند  83/2و  44/3تومان است. قیمت تخته ای به ابعاد  8000مثال: قیمت فروش نوعی تخته، متر مربعی 

 تومان است؟

: ابتدا ابعاد تخته را با تقریب کم تر از 1پاسخ: روش 

  م.گرد می کنیم و مساحت را حساب می کنی 1/0

: ابتدا مساحت تخته را حساب می کنیم و 2روش 

گرد  01/0سپس عدد حاصل را با تقریب کم تر از 

 می کنیم.

  اندازه ی واقعی مساحت:

همان طور که مالحظه می کنید، در روش دوم مساحت به دست آمده به مساحت واقعی تخته نزدیک تر است؛ 

 احت را به دست آورده و سپس عدد حاصل را تقریب بزنیم.بنابراین در این مسئله بهتر است که ابتدا مس

 

 گرد کنید. 1هر یک از عددهای مخلوط زیر را با تقریب کم تر از 

 

 پاسخ: 

الف( چون 
1

5
یعنی  1از نصف تقریب )نصف عدد  

1

2
 ( کم تر است، بنابراین: 

 

ب( چون عدد 
4

5
 از نصف بیشتر است، بنابراین: 

 

چون 
7

8
 از نصف بیشتر است، بنابراین: 
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 ترتیب انجام عملیات

 در محاسبات ریاضی، ترتیب انجام عملیات )تقدم محاسبات( به شکل زیر است:

ابتدا حاصل پرانتزها را حساب می کنیم و اگر چندین پرانتز داخل هم باشند، از داخلی ترین پرانتز محاسبه  -1

 را شروع می کنیم.

 پرانتزها، عمل های ضرب و تقسیم را انجام می دهیم. )از چپ به راست(بعد از محاسبه ی  -2

 بعد از محاسبه های ضرب و تقسیم، از چپ به راست محاسبه های جمع و تفریق را انجام می دهیم. -3

 مثال: حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.
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 2اندازه گیری و محاسبات تقریبی 

 دقت اندازه گیری

هر وسیله ی اندازه گیری تا حدی می تواند عدد یا مقدار دقیق چیزی را که اندازه می گیریم، نشان دهد. برای 

مثال، اکثر خط کش هایی که در اختیار دانش آموزان قرار دارد تا واحد میلی متر را نشان می دهد. این خط کش 

خط کش طول اجسام و یا خط ها  ین می گوییمها طول های کم تر از یک میلی متر را مشخص نمی کنند. بنابرا

        سانتی متر است،  1/0میلی متر نشان می دهد. از طرفی چون هر میلی متر، مساوی  1را با تقریب کم تر از 

 سانتی متر است. 1/0می توانیم بگوییم که دقت خط کش، با تقریب کم تر از 

 

یت آن، از وسیله ی اندازه گیری مناسبی استفاده می کنیم نکته: برای هر نوع اندازه گیری با توجه به موضوع و اهم

 تا تقریب مورد نظر ما حاصل شود.

به طور مثال، برای اندازه گیری وزن اشخاص از واحد کیلوگرم استفاده می کنیم. به عبارت دیگر، ترازوها معموال 

دیجیتال دقت باالتری دارند( یا برای کیلوگرم نشان می دهد )البته ترازوهای  1وزن اشخاص را با تقریب کم تر از 

گرم می باشد. به عبارت دیگر، این  01/0اندازه گیری وزن یک قطعه طال از ترازویی استفاده می کنند که دقت آن 

 گرم نشان می دهند. 01/0گونه ترازوها وزن اجسام را با تقریب کم تر از 

 کاربرد مقدار تقریبی

صورت تقریبی بیان کنیم تا انجام محاسبه روی آن ها ساده تر شود. در این گاهی اوقات بهتر است اعداد را به 

 صورت مقدار محاسبه شده با مقدار واقعی برابر نیست، ولی به آن نزدیک است. به مثال زیر دقت کنید:

357833  =679  ×527 

حال اگر مقدار  شد. 357833دقیقا مساوی   679و   527همان طور که مالحظه می کنید حاصل ضرب دو عدد 

دقیق حاصل ضرب مورد نیاز نباشد و فقط بخواهیم مقدار تقریبی آن را به دست آوریم، کافی است که مقدارهای 

 تقریبی این دو عدد را در یک دیگر ضرب کنیم:
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 350000بنابراین زمانی که هر یک از عددها را با تقریب صدگان گرد کنیم، مقدار تقریبی حاصل ضرب برابر 

می باشد. حال اگر عددها را تقریب دهگان گرد  357833هد شد که این مقدار نزدیک به جواب واقعی همان خوا

 می کردیم، جواب تقریبی به دست آمده نسبت به تقریب صدگان دقیق تر خواهد شد.

 

ه حاصل ضرب دو عدد در این حالت، اختالف کم تری نسبت ب همان طور که مالحظه می کنید مقدار تقریبی

 حالت قبل دارد.

 محاسبه ی تقریبی

 برای انجام محاسبات تقریبی می توانیم از روش های زیر استفاده کنیم:

 روش اول: ابتدا عددها را گرد کنیم، سپس محاسبه را انجام دهیم.

 روش دوم: ابتدا حاصل را به دست آورده، سپس پاسخ را گرد کنیم.

 : 1مثال 

گرد  10را به دست آورید. سپس جواب به دست آمده را با تقریب کم تر از  44+  29 – 55الف: حاصل عبارت 

 کنید.

 

به دست آورده، سپس حاصل عبارت را به  10ب: ابتدا مقدار تقریبی هر یک از عددهای باال را با تقریب کم تر از 

 دست آورید.
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شد و وقتی که مقدار تقریبی جواب را با تقریب  18همان طور که مالحظه می کنید، مقدار دقیق این عبارت برابر 

واحد است. اما اگر  2می شود. پس اختالف مقدار تقریبی با مقدار دقیق  20گرد می کنیم، حاصل  10کم تر از 

می شود که اختالف این عدد با مقدار  10ابتدا عددها را گرد کنیم و سپس حاصل را به دست آوریم، جواب برابر 

 واحد می باشد. پس استفاده از روش اول بهتر است. 18 – 10=  8دقیق برابر 

نکته: وقتی هم باید عملیات انجام گیرد و هم تقریب بزنیم، برای آن که پاسخ به مقدار واقعی نزدیک تر باشد، باید 

 ابتدا عملیات را انجام دهیم و بعد از آن تقریب بزنیم.

 10آوریم و سپس جواب به دست آمده را با تقریب کم تر از را به دست  44+  29 – 55اگر ابتدا حاصل عبارت 

 قطع کنیم، خواهیم داشت:

 

 تقریب بزنیم و سپس 10حال اگر مقدار تقریبی هر یک از عددها را با روش قطع کردن و با تقریب کم تر از 

 محاسبه ی عبارت را انجام دهیم، خواهیم داشت:

 

یکسان خواهد شد. لذا توصیه می کنیم که در محاسبات تقریبی برای  به این ترتیب حاصل عبارت از هر دو روش 

 این که جواب به دست آمده به مقدار واقعی نزدیک تر باشد از روش گرد کردن استفاده کنید.

 را به دست آورید. 2/25×  9/11: الف( حاصل ضرب 2مثال 

88/299  =9/11  ×2/25 

 به دست آورید. 1و با تقریب کم تر از را با قطع اعشار  2/25×  9/11ب(حاصل ضرب 

 

 به دست آورید. 10را ابتدا با قطع اعشار و تقریب کم تر از  2/25×  9/11ج( حاصل ضرب 
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د( در کدام حالت، اختالف با پاسخ واقعی کم ترین مقدار است؟ همان طور که دیده می شود، در حالت )ب(، یعنی 

 مقدار تقریبی به مقدار واقعی نزدیک است. حالتی که رقم مورد تقریب کوچک تر است،

اختالف جواب ها بسیار زیاد می باشد و جواب در حالت )ب(، به مقدار واقعی نزدیک تر است. لذا باید در محاسبات 

             خود از تقریب مناسب استفاده کنیم، همچنین اگر به جای روش قطع کردن، از روش گرد کردن استفاده 

 الف بسیار کم تری نسبت به روش قطع کردن به دست می آمدند.می کردیم، جواب ها با اخت

 

 ترتیب انجام عملیات

 در انجام عملیات محاسباتی، باید به ترتیب زیر عمل کنیم

 محاسبه ی عبارت داخل پرانتزها (1

 انجام ضرب یا تقسیم از چپ به راست عبارت، هر کدام که زودتر دیده شد. (2

 عبارت، هر کدام که زودتر دیده شد. انجام جمع یا تفریق از چپ به راست (3

بنابراین اگر ترتیب عملیات با پرانتز مشخص نشده باشد، ابتدا باید ضرب ها و تقسیم ها و سپس جمع ها و تفریق 

 ها را از چپ به راست عبارت انجام دهیم.

 : حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.3مثال 

 

این عبارت پرانتزی وجود ندارد، پس ابتدا به سراغ محاسبه ی تقسیم و  )راهنمایی: دقت داشته باشید که چون در

 سپس ضرب می رویم )چون تقسیم زودتر از ضرب دیده می شود( و در آخر تفریق را انجام می دهیم.(
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