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 قطع می کنیم حاصل کدام است؟ 11/1را با تقریب کمتر از  7543/13عدد   -1

1 )543/11  2) 54/11 5) 53/11 4) 5/11 

 طع می کنیم عدد حاصل کدام است؟ق 11را با تقریب کمتر   45/1735عدد  -2

1 )3/1514   2) 1511 5) 1511 4) 1514 

 175/2قطع می کند این ماشین حساب حاصل  11/1کمتر از  را با تقریب  یک ماشین حساب طوری تنظیم شده که اعداد -7

 را به چه صورت نشان می دهد؟ 21/1ضرب در 

1 )43/1  2) 44/2 5) 44/1 4) 54/1 

 کدام است؟ 111/1با تقریب کمتر از  23647/15عدد گرد شده ی  -5

1 )211/14  2) 212/14 5) 22/14 4) 2123/14 

نماد اعشاری کسر  -4
7
13

 گرد می کنیم عدد حاصل کدام است؟ 11/1را با تقریب کمتر از  

1 )35/1  2) 352/1 5) 355/1 4) 34/1 

 تواند تعداد قیق دانش آموزان باشد؟ نفر است کدام گزینه زیر می 10411با تعداد دانش آموزان یک شهر تقری  -6

 5یا  2گزینه ی  (4 15432 (5 15351 (2  15315( 1

 به دست آید؟ 51را با تقریب چه عددی گرد کنیم تا عدد  6/70عدد  -3

 2و  1گزینه ی  (4 1/1با تقریب کمتر از  (5 1با تقریب کمتر از  (2  11با تقریب کمتر از ( 1

 می شود؟ 2411برابر  111تقریب کمتر از  ه ی آنها با د وجود دارد که قطع شدچند عد -5

1 )55  2) 555 5) 111 4) 1111 

 د؟مقدار عدد قبل از قطع کردن کدام عدد زیر نمی تواند باششد  5/13قطع کردیم حاصل  1/1تر از یک عدد را با تقریب کم -0

1 )25/11  2) 211/11 5) 234/11 4) 15/11 

کسر -11
22
7

 قطع می کنیم عدد حاصل کدام است؟ 11/1را به صورت یک عدد اعشاری نوشته و آن را با تقریب کمتر از  

1 )14/5  2) 1/5 5) 14/2 4) 142/5 




