
 قواعد لألرقام المعنوية و التقريب  
 اقرأ الرقم من الجهة اليسرى و ابدأ عد االرقام المعنوية من أول رقم ال يساوي صفر)  أ

 جميع االرقام غير الصفر هي أرقام معنوية . 1
)ارقام معنوية 3(    613 )ارقام معنوية 6(  123456                    

 اصفار تحسب ارقام معنوية ليست االصفار التي تقع بين ارقام . 2
) ارقام معنوية 4( 5004 ) ارقام معنوية 3( 602                    )رقم معنوي 16( 6000000000000002               

 رقام معنوية ما عدا ذلك ال تعتبر ا, فقط ) الفاصلة(تحسب ارقام معنوية عند وجود العالمة العشرية لليمين االصفار التي تقع نهاية الرقم . 3
) ارقام معنوية 4(  5.640 ) ارقام معنوية 6(   .120000      )إال في حالة وجود تعريف مختلف في السؤال, ارقام معنوية  2(  120000       

 أول رقم غير الصفر ال تعتبر ارقام معنوية  يساراالصفار التي تقع . 4
)ارقام معنوية 3( 0.000456 )يةارقام معنو  2( 0.052       )ارقام معنوية 2(  0.0000000000000000000000000052          

 قواعد الجمع و الطرح في المسائل) ب 

 .القيمة التي لها أقل دقة من االرقام الموجودة  دقة أعلى من) النهائية(يجب ان ال تكون دقة القيمة المحسوبة   

 .فالقيمة النهائية المحسوبة لها نفس هذا العدد من االرقام يمين الفاصلة العشرية , اصلة العشرية القيمة األقل دقة لها العدد األقل من االرقام يمين الف   
 )رقم واحد بعد الفاصلة(   11.1الرقم االقل دقة هو من له عدد اقل من الخانات العشرية يمين الفاصلة وهو   11.1     6.26     7.939 االرقام  :  مثال  
   25.299 = 11.1 + 6.26 + 7.939لحاسبة االلكترونية  الناتج هو     جمع هذه االرقام با  
    25.3فيجب أن يحتوي الرقم النهائي على نفس الخانات فيكون بعد التقريب لألعلى  )  11.1( و ألن أقل رقم دقة به خانة واحدة بعد الفاصلة    

 في المسائل الضرب و القسمةقواعد ) ج 

 الذي به أقل ارقام معنوية عدد االرقام المعنوية الموجودة في الرقم مع عدد االرقام المعنوية التي يجب أن تكون في الرقم النهائي يجب ان تتساوي 
 )ارقام معنوية 3(    27.2أقل عدد من االرقام المعنوية  هو    هالرقم الذي ب1.846       15.63     27.2االرقام      مثال
 1.846 = 230.3011918 /  (x 15.63 27.2)هذه االرقام بالحاسبة اإللكترونية الناتج هو    لقسمة ثم الضرب ال عند

          .230فيكون الناتج النهائي بنفس عدد االرقام المعنوية فيكون بعد التقريب لألقل   )  27.2(وألن الرقم الذي به أقل أعداد معنوية هو 

 الضرب و القسمة في المسائل لمجتمعة الجمع و الطرح والعمليات ا قواعد) د 

 ثم طبق قواعد الضرب و القسمة و حدد االرقام المعنوية للناتج االخير, طبق أوال قواعد الجمع و الطرح وحدد عدد االرقام المعنوية للناتج لها 
 قواعد التقريب) هـ 

 مثال رقام المعنوية للناتجاال متى تعمل ماذا تعمل

 تقريب
 لألقل

 2.30تصبح    42.30 3 4 , 2 , 1 , 0هو   مطلوب عندما يكون الرقم التالي ألقل رقم معنوي
 فقط أو  5 رقم العندما يكون اقل رقم معنوي مطلوب عدد زوجي و بعده 

 2.32تصبح   52.32 3 صفرويتبعه  5الرقم 
 6.32تصبح   05006.32

تقريب 
 لألعلى

 5.22تصبح  94.22  3 9 , 8 ,7 , 6رقم معنوي مطلوب  هو  عندما يكون الرقم التالي ألقل

 8.54تصبح    7.54 511 3 فقط يتبعها رقم غير صفر 5إن كان اقل رقم معنوي مطلوب بعده الرقم  
فقط أو   5عندما يكون اقل رقم معنوي مطلوب عدد فردي و بعده الرقم  

 8.54تصبح    57.54 3 ويتبعه صفر 5الرقم 
 4.79تصبح   5003.79

 :أمثلة  
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