
در زندگی روزمره، برخی مواقع از مقدار دقیق و برخی مواقع از مقدار تقریبی استفاده می کنیم.

تقر     یب

قیمت این کتاب 120,000 ریال است. میزان تولید گندم کشورمان در سال 1394، 11,٠٠٠,٠٠٠ تن بوده است.

جمعیت ایران در سال ١٣٩٤، ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ نفر بوده است.تعداد دانش آموزان مدرسه 347 نفر است.



132

تصویر زیر قبض آب یک خانواده را نشان می دهد. همان طور که در تصویر می بینید مبلغ قبض ٤٢٥٦٨ ریال است ولی برای 
سادگی، مبلغ قابل پرداخت با حذف سه رقم آخر 42000 نوشته شده است. این عمل را تقریب زدن به روش قطع کردن می نامیم.

تقر    یب

مانند نمونه
الف( جدول را کامل کنید و مقدار تقریبی اعداد را به روش قطع کردن به دست آورید.

در سطر آخر خودتان یک عدد بنویسید و آن را کامل کنید.

در این قبض  مبلغ قابل پرداخت، تقریبی از مبلغ قبض است.
به طور تقریبی  

42568  42000  
 استفاده می کنیم و آن را »تقریبًا مساوی« می خوانیم.


 از عالمت  به طور تقریبی در ریاضی به جای عالمت 

42568 

 42000  

عددبا تقریب رقممقدار تقریبیاختالف با مقدار واقعی

29421هزارگان42129000=29421-29000

29421صدگان

537دهگان

45/23دهم0/0345/2=45/23-45/2

7100/4یکان
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در تقریب اعداد به روش قطع کردن، رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می کنیم.

ب( با توّجه به قسمت الف، عبارت های زیر را کامل کنید.
 در تقریب رقم صدگان، اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از 100 است.

 است.  در تقریب رقم دهگان، اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از 
 ، اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از 1 است.  در تقریب رقم 

چه نتیجه ای می گیرید؟  

در تقریب هب روش قطع کردن، مهیشه اختالف هر عدد با مقدار تقرییب آن کوچک تر از مقدار رقم تقریب است.

به همین دلیل از این پس به جای عبارات »با تقریب رقم صدگان، دهگان، یکان، دهم و …« از عبارات »با تقریب کمتر از 100، 
10، 1، 0/1 و …« استفاده می کنیم.

1ــ مقدار تقریبی هر یک از اعداد زیر را به روش قطع کردن با تقریب خواسته شده به دست آورید.
56389    539                                                  با تقریب کمتر از 100،                             با تقریب کمتر از 10،                         
4258/6    56789                                             با تقریب کمتر از 1،                              با تقریب کمتر از 1000،                      

508732/451    508732/451                                  با تقریب کمتر از 0/01،                        با تقریب کمتر از 0/1،                        

2ــ 47923839 تومان با تقریب کمتر از 10000 )تومان( به روش قطع کردن چقدر می شود؟

3ــ عدد 3254/93 را یک بار با تقریب کمتر از 0/1 و بار دیگر با تقریب کمتر از 1 به روش قطع کردن تقریب بزنید. 
  مقدار اختالفش با عدد واقعی چقدر است؟  کدام یک به مقدار واقعی نزدیک تر است؟ 

4ــ دانش آموزی مقدار تقریبی عدد 327/5 را با روش قطع کردن به صورت زیر نوشته است. اشتباه او را توضیح دهید و 
درست آن را بنویسید.                                           

 327/5

 با تقریب کمتر از 10،   32

5  ــ به کمک ماشین حساب مقدار تقریبی هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از 0/1 به روش قطع کردن به دست آورید.
7

5


       
1

7
  

41

53
     3

4


 مقدار تقریبی کدام یک از کسرها با مقدار دقیق آنها برابر است؟
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1ــ احمد در کالس به معّلم گفت: ما سال های قبل عددها را به صورت 
دیگری نیز تقریب می زدیم.

معّلم: مثالً 14278 را با تقریب دهگان چطور تقریب می زدید؟
 14278   14278 و یا 14280 احمد: می نوشتیم 14280
معّلم: درست است. این روش تقریب زدن را روش گرد کردن می نامند.

مقدار تقریبی 14278 را با همان تقریب به روش قطع کردن به دست آورید:
14278                                   با تقریب کمتر از 10،                     

در کدام روش مقدار تقریبی به مقدار واقعی نزدیک تر است؟
2ــ مانند نمونه  

الف( با تقریب رقم دهگان، در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید و با رنگ کردن مشّخص کنید عدد مورد نظر به کدام عدد 
نزدیک تر است:

780 ⇐ 783 ⇒ 790    ⇐ 5314 ⇒    ⇐ 87 ⇒  

ب( با تقریب رقم صدگان، در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید و با رنگ کردن مشّخص کنید عدد موردنظر به کدام عدد 
نزدیک تر است:

700 ⇐ 786 ⇒ 800    ⇐ 6222 ⇒    ⇐ 1273 ⇒  

در روش گرد کردن اگر فاصله ی عدد از دو طرف برابر باشد، آن را به عدد باال گرد می کنیم.
700 ⇐ 750 ⇒ 800 با تقریب رقم صدگان،           

با توّجه به قسمت )الف( و )ب(، آیا در روش گرد کردن نیز اختالف بین هر عدد و مقدار تقریبی اش )عدد بزرگ تر منهای عدد 
کوچک تر(، همیشه از مقدار تقریب کمتر است؟

در روش گرد کردن نیز به جای عبارت »با تقریب رقم یکان، دهگان، صدگان و …« از عبارت »با تقریب کمتر از 1، 10، 100 
و …« استفاده می کنیم.

در روش گردکردن به صورت زیر عمل می کنیم:
1ــ رقمی که باید گرد شود را مشّخص می کنیم )به عنوان مثال در تقریب کمتر از 100 زیر رقم صدگان خط می کشیم(. 
2ــ اگر رقم سمت راست رقم مورد تقریب 5 یا بیشتر از 5 بود، یک واحد به رقم مورد تقریب اضافه می کنیم، 

در   غیراین صورت رقم تقریب تغییری نمی کند.
3ــ همه ی رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می کنیم.

به تقریب اعداد زیر با تقریب کمتر از 100 دّقت کنید:
83724  83700  83784  83800  83754  83800   
7  7+1             7+1        
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عددقطع کردنگرد کردن
374

3540

21673/9

57

2ــ مقدار تقریبی اعداد داخل جدول را با تقریب کمتر از 100 به دو روش بنویسید.

1ــ مانند نمونه مقدار تقریبی اعداد داخل جدول را با تقریب خواسته شده به روش گردکردن بنویسید.

عددبا تقریب کمتر از 100با تقریب کمتر از 10با تقریب کمتر از 1000با تقریب کمتر از 1

1235712000123601240012357

1404

56222/7

35025

در چه صورتی مقدار تقریبی یک عدد با دو روش یکسان است؟

3ــ مقدار تقریبی اعداد زیر را به روش گرد کردن و با تقریب خواسته شده به دست آورید.
89287/15   18/425                                با تقریب کمتر از 10000،                        با تقریب کمتر از 0/01،                           
699953    5321/34                             با تقریب کمتر از 100،                              با تقریب کمتر از 0/1،                              

7/99   با تقریب کمتر از 1،                                 

 4ــ در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید تا عبارت درست به دست آید:
تقریب عدد 2348 به روش گردکردن با تقریب
، برابر 2300 می شود.     الف( کمتر از 
، برابر 2350 می شود.    ب( کمتر از 
، برابر 2000 می شود. پ( کمتر از 

5ــ کدام یک تقریب عدد به روش گردکردن با تقریب کمتر از 1000 نیست؟

3845  4000           5624  5000         2438  2000         7900  8000   
6  ــ مانند نمونه با تقسیم صورت بر مخرج در هر یک از کسرهای زیر، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست آورید. 

سپس مقدار تقریبی کسر را با تقریب کمتر از 0/1 گرد کنید )از ماشین حساب هم می توانید کمک بگیرید(.
/2

0 3
7
  ) ٧ ÷٢  0/28 (  1

9
        )                               (  

3

4
        )                               (  7

5
        )                               (  
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1ــ جدول زیر را کامل کنید.

عددروش تقریببا تقریب کمتر از 100با تقریب کمتر از 0/1با تقریب کمتر از 1با تقریب کمتر از 1000

153/261قطع کردن0

1989قطع کردن

0/342قطع کردن

4567/79گرد کردن

گردکردن17762/317800

با تقریب کمتر از 1000، 80000  2ــ کوچک ترین و بزرگ ترین عددهای ٥ رقمی را که تقریب آنها به روش گردکردن و 
می شود بنویسید.

3ــ حاصل تقسیم ها را 
الف( با تقریب کمتر از 0/01 به روش قطع کردن به دست آورید.

/ /4 07 0 9   / /12 4 2 3  

ب( با تقریب کمتر از 0/1 به روش گردکردن به دست آورید.

4ــ مقدار هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از 0/1 به روش خواسته شده تقریب بزنید و بر روی محور اعداد نمایش دهید.
32

17
  )با روش قطع کردن( 

  
15

450
 )با روش گرد کردن(   

/
/

12 4

2 3
 )با روش قطع کردن(     /

/
4 07

0 9
 )با روش گرد کردن(   

5  ــ در سرشماری سال 1390 جمعیت شهر ایالم، 557599 نفر اعالم شده است. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهر را 
حدود 560,000 نفر اعالم کرد. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهرستان را با چه روشی و چه تقریبی اعالم کرده است؟

π( π را پی بخوانید(.   6  ــ می دانیم 3/141592
الف( مقدار تقریبی π را به دو روش گردکردن و قطع کردن با تقریب کمتر از 0/01 به دست آورید.

ب( مقدار تقریبی π را به دو روش با تقریب کمتر از 0/001 به دست آورید. 
چرا در حالت )ب( دو مقدار تقریبی برابر نیستند؟

1 2 30

چرا در گردکردن با تقریب کمتر از 0/1، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست می آوریم؟

محّل تقریبی کسرها را براساس مقدار تقریبی شان بر روی محور زیر نمایش دهید.
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برای مثال دّقت  اندازه می گیرند نشان دهند.  تا حّدی می توانند مقدار دقیق چیزی را که  اندازه گیری  ابزارهای  از  هر یک 
خط کشی که فقط واحد سانتی متر دارد یک سانتی متر است. اّما دّقت خط کشی که واحد میلی متر را نیز دارد یک میلی متر است.

اگر شما بخواهید وزنتان را اندازه بگیرید، روی وزنه معمواًل نشانه های کیلوگرم را می خوانید و اگر عقربه ی شمارش مثاًل کمی 
بیشتر از 63 باشد آن را به جای مثاًل 63/4، 63 کیلوگرم می خوانید. پس وزن شما تقریب زده می شود و به صورت یک مقدار تقریبی 
بیان می شود. اّما اختالف این مقدار تقریبی با مقدار واقعی کمتر از 1 )کیلوگرم( است. می گوییم ترازو وزن اشخاص و اشیا را با 

تقریب کمتر از 1 کیلوگرم نشان می دهد.
حال اگر بخواهیم یک بسته زعفران را وزن کنیم، این کار را با کدام یک از ترازوهای زیر انجام می دهیم؟ 

 ترازویی که وزن اشخاص را اندازه می گیرد.
 ترازوی خواربارفروشی که اجسام تا 10 کیلوگرم را وزن می کند.

 ترازویی که وزن های تا حّداکثر 100 گرم را نشان می دهد و دّقت آن تا 0/1 گرم است.

برای هر نوع اندازه گیری، با توّجه به موضوع و اهّمیت آن از ابزار مناسب استفاده می کنیم تا تقریب موردنظر 
حاصل شود.

مانند نمونه در مثال های زیر میزان تقریب را پیشنهاد کنید؛  
 با تقریب کمتر از 1 کیلوگرم  اندازه گیری وزن یک انسان 

   اندازه گیری تب یک کودک بیمار  
   اندازه گیری وزن یک قطعه ی فلّزی گرانبها  

اندازه گیری و محاسبات تقریبی
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میلی مترها  به  توّجه  بدون  و  خط کش  روی  را  ریالی   2000 سّکه ی  یک  قطر  1ــ 
بخوانید. چند سانتی متر است؟ 

2ــ قطر همان سّکه را با سانتی متر و میلی متر بخوانید. چقدر است؟ 

3ــ مانند نمونه دّقت اندازه گیری هر یک از ابزارهای اندازه گیری را بنویسید. 
الف( خط کش مدّرج با سانتی متر و میلی متر شمار        با تقریب کمتر از 0/1 سانتی متر )١ میلی متر(

ب( متر خّیاطی که فقط سانتی متر شمار دارد                 
پ( صفحه ی کیلومتر شمار خودرو                             

1ــ طول و عرض و ارتفاع یک جعبه دستمال کاغذی را با تقریب کمتر از 1 سانتی متر اندازه گیری کنید 
و حجم آن را به دست آورید.

2ــ طول و عرض و ارتفاع یک قوطی کبریت را با تقریب کمتر از 1 میلی متر اندازه گیری کنید و 
حجم آن را به دست آورید.

3ــ وزن خودتان و یکی از دوستان یا افراد فامیل را اندازه گیری کنید. مقدار تقریبی عددها را با تقریب کمتر از 1   کیلوگرم به 
روش گرد  کردن بنویسید. 

1ــ فرش فروشی برای محاسبه ی قیمت یک فرش دستباف ابتدا مساحت فرش را 
با اندازه گیری طول و عرض آن حساب کرد. محاسبات او را کامل کنید.

متر 4/12= طول متر 2/93= عرض 
 * 4/12= مساحت فرش  =  متر مرّبع 

 0/01 از  کمتر  تقریب  با  و  قطع کردن  روش  به  را  مساحت  تقریبی  مقدار  او 
                             به دست آورد.   

اکنون شما اختالف بین مقدار واقعی و مقدار تقریبی مساحت فرش را به دست آورید. 
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2ــ نّجاری برای محاسبه ی مساحت یک ورق نئوپان مستطیلی شکل به صورت زیر عمل کرد.
محاسبات او را کامل کنید.

متر 3/46= طول متر 1/71= عرض 
او ابتدا طول و عرض ورق نئوپان را با تقریب کمتر از 0/1 به روش قطع کردن به دست آورد.

 طول                                                  عرض    
سپس مساحت این ورق نئوپان را به دست آورد.

 = مساحت  *   =   
مساحت این ورق را با روش سؤال 1 هم به دست آورید. دو روش به دست آوردن مساحت در فّعالیت ١ و ٢ را با هم مقایسه کنید.

در محاسبه های تقریبی، با توّجه به شرایط، بعضی مواقع ابتدا اعداد را تقریب می زنیم سپس محاسبه را انجام 
می دهیم و بعضی مواقع ابتدا محاسبه را انجام می دهیم و سپس حاصل را تقریب می زنیم.

1ــ وزن یک برگه کاغذ 3/5 گرم است. وزن یک بسته ی 500 تایی از این برگه ها چند کیلوگرم است. به دو روش حساب 
کنید و جواب را با تقریب کمتر از یک گرم )0/001 کیلوگرم( به دست آورید.

2ــ دو عدد 0/13 و 0/12 را درنظر بگیرید.
الف( ابتدا حاصل جمع دو عدد را به دست آورید و سپس جواب را با تقریب کمتر از 0/1 به روش گرد کردن تقریب بزنید.

ب( ابتدا هر عدد را با تقریب کمتر از 0/1 گرد کنید، سپس حاصل جمع را به دست آورید.

آیا نتیجه ها یکی هستند؟

3ــ دو عدد 0/13 و 0/12 را درنظر بگیرید. مراحل )الف( و )ب( سؤال )2( را به روش قطع کردن انجام دهید. آیا نتیجه ها 
یکی هستند؟
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×4 =

1ــ عبارت زیر به دو روش محاسبه شده است. محاسبه ها را کامل کنید.
)8-2(*3 =  

8-2*3  
8-)2*3(=  

آیا پاسخ ها یکی است؟ اگر عبارتی مانند این مثاًل )4*7-60(*3 را بخواهید حساب کنید چگونه عمل می کنید؟

2ــ برای انجام عملیات اگر عبارت پرانتز داشت، ابتدا داخل پرانتزها را حساب می کنیم: محاسبه را کامل کنید. فلش های 
قرمز رنگ راهنمای ترتیب عملیات است:

 

0/1*)3*)2/1-0/1(-3(=0/1*)3* __ -3( = 0/1 * )__ -3(=0/1 * __ =  

پرانتزها راهنمای ترتیب عملیات اند. محاسبه ها را از داخلی ترین پرانتزها شروع کنید.
اگر از پرانتز استفاده نشده باشد، مانند =3*2-8 چطور؟

اگر ترتیب عملیات با پرانتز مشّخص نشده باشد ابتدا باید ضرب ها و تقسیم ها و سپس جمع ها و تفریق ها را از چپ به راست انجام دهیم.
با این قرارداد اکنون بگویید حاصل 3*2-8 چیست؟

1ــ با توّجه به قرارداد، حاصل هر عبارت را به دست آورید.
                     =3÷ )))0/03-0/71(+1(-3(+5  )الف       

            =2-5-13*4+7*3+2÷8 )ب
2ــ عدد 4/25  به روش قطع کردن را با تقریب کمتر از 1 بنویسید. سپس حاصل ضرب سمت راست را انجام دهید:

  = 4/25*4   با تقریب کمتر از1،  = 4/25
مقدار واقعی 4/25 را در سمت چپ نشان داده و سپس آن را 
4 برابر کرده ایم. توضیح دهید که حذف 0/25 چه تأثیری در 4 برابر 

شدن آن دارد.

4ــ جاهای خالی را پر کنید.

 
/
/+

3 141

2 761
 

تقریب کمتر از 0/1 
با روش قطع کردن     

/
/+

3 141

2 761 تقریب کمتر از 0/1 
با روش گرد کردن                                      

پاسخ ها را با هم مقایسه کنید.

+ +
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3ــ احمد حاصل ضرب 11/2* 34/2 را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از ١ حساب کرد و عدد 374 را به دست آورد.
34/2 * 11/2   34 * 11 = 374   
34/2 * 11/2 


محسن حاصل را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از 10 به دست آورد:             300 = 10 * 30 

کدام یک به مقدار واقعی نزدیک تر است؟

4ــ طبق قرارداد، محاسبه ها را با رعایت ترتیب انجام عملیات انجام دهید.
                                                                 =)1/07+0/43(*0/2-1/1  )الف
                                          =3*1/2+1/5÷4/5 )ب

5  ــ حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و سپس با تقریب کمتر از 0/1 به روش گرد کردن تقریب بزنید.

)الف + × =1 1 4
2 1

2 3 5
                                                                                                  

   =3÷)))0/39-0/71(+1(+3(+٦)ب

  1ــ حاصل عبارت را با دو روش )ابتدا تقریب، سپس محاسبه ــ ابتدا محاسبه، سپس تقریب(، با تقریب کمتر از 1 و به روش 
5/37+7/44-6/48  گرد کردن به دست آورید. 

 2ــ حاصل عبارت ها را با تقریب کمتر از 1 و به روش قطع کردن به دست آورید. روشی مناسب )ابتدا تقریب، سپس محاسبه  ــ 
ابتدا محاسبه، سپس تقریب( انتخاب کنید. در هر مورد اختالف پاسخ تقریبی و عدد واقعی را به دست آورید.

4/31+7/9-6/82=  −1 5
13 1

4 6
=  

3ــ حاصل عبارت ها را به دست آورید. می توانید ابتدا عدد اعشاری را به کسر و یا عدد کسری را به اعشار تبدیل کنید. باید 
تشخیص دهید کدام مناسب تر است.

13/1-1/2*10=  − +2 3
12 1

5 5
=  

10-0/1*)4/7-3/5(=  /− =1
3 1 17

4
 

4/3-1/17=  / × =3
0 2 1

7
 

/ + =2
4 3 1

3
  

7 را با تقریب کمتر از 0/1 به دو روش زیر محاسبه کنید:

3
، مقدار  1

3
4ــ با توّجه به اینکه …0/33333=

/= × × =7 1
7 7 0 3

3 3
  

= ÷7
7 3

3
 تا 5 رقم اعشار،    

برای آنکه پاسخ ها یکسان باشد چه پیشنهادی دارید؟
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مرور فصل
فرهنگ نوشتن

1ــ با یک مثال تقریب زدن به روش گرد کردن و با یک مثال دیگر تقریب زدن به روش قطع کردن را توضیح 
دهید.  

2ــ دو عدد 5 رقمی بنویسید و آنها را گرد کنید. 

3ــ موقعیتی را شرح دهید که در آن گرد کردن عدد یا عددهایی را مشاهده کرده اید.

4ــ طول قدم خود را ابتدا حدس بزنید 
ــ سپس اندازه ی قدم خود را با یک ابزار مناسب محاسبه و با حدس خود مقایسه کنید. 

ــ هرگاه یک کیلومتر پیاده روی کنید به طور تقریبی چند قدم برداشته اید؟ 
5 ــ یک عبارت بنویسید که شامل جمع، تفریق و ضرب باشد و حّداقل ٣ پرانتز داشته باشد.سپس حاصل ضرب 

آن را به دست آورید و تقریب بزنید. 

1ــ معلّم سّن گروهی از دانش آموزان مدرسه را به صورت سال و ماه پرسش و در جدولی مانند نمونه یادداشت کرد.ستون 
خالی را پر کنید.

دانش آموز
                         سن

احمد محسن فرهاد پوریا محّمدامین

سن به سال و ماه 3    و  12
ماه     سال

4    و   12 ١٠   و   11 ٩    و    ١١ ١٠    و    ٩

سن به سال

الف( سّن دانش آموزان را در سطر سوم جدول به سال بنویسید.
ب( مشّخص کنید که وقتی سن را به سال بیان می کنیم، آن را با چه روشی تقریب زده ایم.
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2ــ چهار کسر بنویسید که وقتی به صورت اعشاری نوشته شوند مقدار تقریبی آنها با تقریب کمتر از 0/01 با مقدار واقعی شان 
برابر باشد.

3ــ چهار عدد اعشاری بنویسید که وقتی به روش قطع کردن با تقریب کمتر از 0/001 تقریب می زنید با هم برابر شوند.

4  ــ مانند نمونه صورت و مخرج هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از ١٠، به روش گردکردن به دست آورید. سپس تا 
حّد امکان صورت و مخرج را ساده کنید.

=
43 40 1
76 80 2    

           
19

37
               11

21
  

17

39


   

50

107


                             

56

1225
             

5ــ تقریب های زیر به روش قطع اعشار انجام شده است، مقدار تقریب را مانند نمونه مشّخص کنید.

1325/71  1325/7 با تقریب کمتر از 0/1،    

4325/7  4325                                                           ،   

7208/125  7208/12                                                ،        

7208/1254  7208/125                                           ،       

6ــ در عبارت های زیر جای خالی را پر کنید.

الف( وقتی یک عدد را یک بار با تقریب کمتر از 0/1 و بار دیگر با تقریب کمتر از 0/01 تقریب می زنیم عدد تقریبی با تقریب 
 به عدد واقعی نزدیک تر است. کمتر از 

 سانتی متر بیان می شود. ب( طول یک زمین فوتبال برحسب متر با تقریب کمتر از 

 گرم اعالم می شود. پ( وزن یک هندوانه ی درشت بر حسب کیلوگرم و گرم باتقریب کمتر از 
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فرهنگ خواندن

معّما و سرگرمی

ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بگذارید به طوری که حاصل جمع عددهای روی هر ضلع 17 شود.

عدد π )پی( سرگذشتی حّداقل 3700 ساله دارد. این عدد یکی از مشهورترین عددها در دنیای ریاضی است.
در طول این 37 قرن، دانشمندان زیادی سعی کردند تا مقدار پی را حساب کنند؛ یعنی آنها سعی کردند تا 

آورند: به دست  پی را  به عدد  نزدیک ترین عدد 
اّولین محاسبه ی مقدار پی مربوط به ریاضیدانی می شود که این کار را به کمک چند ضلعی ها انجام داد. او 
 به دست آورد. ریاضیدان دیگری در قرن هفدهم مقدار  71

3
10

 و  70
3

10
با 96 ضلعی منتظم، عدد پی را بین دو کسر 

پی را به کمک 32,212,254,720 ضلعی منتظم، تا 32 رقم اعشار حساب کرد. به تازگی ریاضی دانان مقدار 
عدد  پی را به کمک رایانه تا 1,011,196,691 رقم اعشار حساب کرده اند.

اگر می  خواهید عدد پی را تا ده رقم اعشار به خاطر بسپارید تعداد حروف کلمات، در بیت دوم این شعر به شما 
کمک خواهد کرد:

)π ( آموزدگر کسی از تو بپرسد ره آموختن پی را  تو  هنرمند  که  ده  پاسخی 
دانشمندان آگاهی  و  دانش  و  آموزدخرد  بما  مقصود  سرمنزل  ره 

5         ٣      ١     ٤     ١     ٥            ٩                          ٢         ٦            ٥          ٣  
3/1415926535


