


تعالی تسوِ
دتستاى چْارم پایِ ریاضی ارزضیاتی سَاالت .............................................. خاًَادگی: ًام هاًُام هْر

عالهتالف( تا را صحیح کٌیذ.×پاسخ هطخص
است؟1 کذام تعذی زیر،عذد الگَی تِ تَجِ 11،11،11،11،11،11(تا

11د(11ج(9ب(11الف(

1. تَاى، هی کي پاک دٍ پَل خریذ.(تا ...........

کفص جفت د(111دفتر1ب(الف(یک گَضت کیلَ ج(یک پستال1ترگ کارت عذد

دارد؟1 قرار ای هرتثِ چِ در رقن (تسرگتریي

د(یکاى ّسار ج(دّگاى ب(دّگاى ّسار الف(یکاى

ٍرٍدی1 هاضیي ٍارد هی-(عذدی رٍ تِ رٍ آىخرٍجی حاصل ٍ است؟11ضَد کذام عذد ،آى است ضذُ

7د(1ج(8ب(9الف(

کٌیذ.ب( پر هٌاسة اعذاد تا را خالی ّای جا
تا.11(1 ..................... ضَد هی ّسارتایی ی دستِ

ی111(1 .11111دستِ ..................... تا است تراتر تایی

تریي7 .(کَچک ............................................................................................. تا است تراتر رقوی ّفت عذد تسرگتریي ٍ
.................................................................................................................... تا تراتراست رقوی ّفت عذد دّیذ.8 پاسخ زیر سَاالت تِ هقاتل عذد تِ تَجِ (تا

تٌَیسیذ................................................ حرٍف تِ را عذد ..................الف(ایي

چیست؟ رقن تسرگتریي هکاًی ب(ارزش

دارد؟ قرار ای هرتثِ چِ در رقن ج(کَچکتریي

چیست؟ هیلیَى هرتثِ ّای د(رقن

کٌیذ.9 رسن را تعذ ضکل هیذّذ اًجام هاضیي کِ عولی تِ تَجِ (تا

11ٍ کَچکتریي ّای(اختالف رقن تا هیتَاى کِ رقوی پٌج عذد اٍریذ.1،1،1،1،7تسرگتریي تذست را ًَضت

11)7، ّسارتایی صذ تایی،1دستِ ّسار دُ 1ٍدستِ تایی صذ تا9دستِ را آى دّذ؟ هی ًطاى را عذدی چِ یکی

تٌَیسیذ. حرٍف ٍتا رقن

کیف11 یک خریذ ترای 11111ٍاسکٌاس11(پریا کیف1111اسکٌاس9ریالی داد.قیوت فرٍضٌذُ تِ ریالی

تَد تَهاى ؟چٌذ
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کٌیذ.11 هرتة کَچک تِ تسرگ از را زیر ّای (عذد

آٍریذ.11 تذست را زیر تفریق ٍ جوع 87111117117119(حاصل

1111111111111

باشید موفق
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تعبلی ثسوِ
درس پبیبًی ارسضیبثی آسهَى .................................................... : خبًَادگی ًبم ٍ چْبرمًبم پبیِ دثستبىریبضی

هت عال ثب را غحیح کٌیذ.×الف(پبسخ هطخع
تقزیجی1 ضزة گشی75ٌِ×45(حبغل است؟کذام

4000د(2800ج(3200ة(3500الف(

تغی2 ثزرسی ضَد.ی(ثزای هی استفبدُ ًوَدار................. اس ، سْبم ٍ طال،ًفت، قیوت هبًٌذ هبلی ّبی ثبسار در زات

ضکستِة(الف(ستًَی تػَیزیخط ایج( د(دایزُ

ک3 اس یک اسس(کذام سیز ّبی  (ز
1
2

است؟) تز ثیص
3 الف(
8

2ة(
6

4ج(
9

12د(
20

تَح4 اس پز کیسِ یک سجش،3،(در قزهش،5تَح 7ٍتَح سرد کیس15ِتَح اس را تَح یک کزدى ًگبُ ثذٍى اگز ّستٌذ. آثی تَح

ثیبٍرین،احتوبل آهثیزٍى است؟ذثیزٍى ثیطتز سبیزیي اس رًگ کذام ى

د(سردج(آثیة(قزهشالف(سجش

کبه را خبلی ّبی کٌیذ.ة(جب ل
ثبضذ.5 ..................................................... کِ است هستطیل ًَعی هزثع )

تب3/5(6 .................................................................................... یب هتز
............................................................. هتزٍ ............ یعٌی هتز

هتز.1/0

ثب917654(عذد7 است ثزاثز ّشارگبى ی هزتجِ در تقزیت .ثب ...........................

ثز8 .5ٍ2(عذدی ثبضذ .............. حتوبً آى یکبى رقن کِ است پذیز ثخص

کٌیذ. هطخع )غ( ثب را غلط ّبی ٍجولِ )ظ( ثب را غحیح ّبی ج(جولِ
ضزة(9 ضَد1000×17حبغل (17000هی ( .

عذد10 ضَد33(ثلث (.10هی (

11)6/1;6
5

) (

اًذاس12ُ ثِ را ضکل یِ (°360(اگز ( گیزد. هی قزار خَدش جبی سز ثچزخبًین،دٍثبرُ درجِ

عذد13 ثِ تَجِ ثب سیز سَاالت دّیذ.157096230(ثِ پبسخ
دّیذ. قزار هکبًی ارسش جذٍل در را ثبضذ؟آى هی رقوی چٌذ عذد الف(ایي

ثِة( را عذد .................................................ایي ثٌَیسیذ: .................................حزٍف

دارد؟ قزار ای هزتجِ چِ در آى رقن ح(ثشرگتزیي

است؟ چٌذ آى هزتجِ ت(ثشرگتزیي

14( عالهت خبلی جبی ثگذاریذ.<=>(در )
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آٍریذ.15 دست ثِ را )ة( ی ساٍیِ ی ،اًذاسُ هقبثل ضکل ثِ تَجِ (ثب

دارین؟16 ضکل چٌذ سیز هبضیي خزٍجی (در

علی17 پَل ًػف اس علی50(ایلیب پَل دارد،اگز ثیطتز است؟560تَهبى تَهبى چٌذ ایلیب ثبضذ،پَل تَهبى

آٍریذ.18 دست ثِ را سیز ّبی عجبرت (حبغل
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دّیذ.19 ًطبى هحَر رٍ تقزیجی غَرت ثِ را سیز ّبی (عذد

98،145،253،637،598

0

سبعت30(20 اس قجل دّیذ.12:20دقیقِ ًطبى را

ثٌَیسیذ21 هسئلِ یک سیز تقسین آٍریذ(ثزای دست ثِ را آى حبغل ٍ.(5÷95)

تقسین22 ٍ کٌیذ.سی(ضزة ثبثت را تقسین درستی ٍ دّیذ، اًجبم را ز

317538428403

35729

کٌیذ(23 سبدُ را سیز ّبی 32;.کسز
40

;35
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فزٍش،24 کتبة قیوت45(یک ثِ را کتبة کتبة یک اس یک38250جلذ فزٍخت،قیوت کتبةتَهبى ایي اس جلذ

است؟ تَهبى چٌذ

ثٌَیسیذ.25 را سیز الگَی ثعذی عذد (دٍ

، .... ، ....3،6،11،18

آٍریذ.26 دست ثِ را سیز ّبی ضکل هسبحت )

باشید موفق



تعالی تسوِ
پ ریاضی درس اٍل ًیوسال ارسضیاتی آسهَى ....................................................... : خاًَادگی ًام ٍ اتتذاییًام چْارم ایِ

عالهت تا را غحیح کٌیذ.×الف(گشیٌِ هطخع
1( ّای رقن تا کِ رقوی پٌح عذد تَاى7،5،0،1،4(کَچکتزیي است؟(هی ًَضت،کذام

14058د(10475ج(10457ب(10754الف(

است؟2 تز تشرگ تقیِ اس سیز ّای کسز اس یک (کذام

7الف(
12

) 3ب
6

18ج(
36

2د(
3

ساعت3 سیٌوایی فیلن 30 2(یک اس° پس ٍ ضَد هی پخص تلَیشیَى رسذ؟90°اس هی پایاى تِ ساعتی چِ در فیلن ایي ضَد، هی توام دقیقِ

50 14ج(°00 16ب(°30 15الف( 40 14د(° °

االضالع4 گ(هتساٍی ى )م است؟(هثلث درخِ چٌذ )ج( ساٍیِ است.اًذاسُ ضذُ رسن )م( ٍ )ى( ّای ساٍیِ ساس ًین ٍ گاست

°100د(°120ج(°90(ب°60الف(

ىم

کٌیذ. کاهل را خالی ب(خاّای
داضت5ِ تزاتز ّای غَرت کسز دٍ .(اگز تاضذ .................................. کِ است تشرگتز کسزی تاضٌذ،

است.6 تشرگتز ...................... ساٍیِ اس تاس ساٍیِ (ّز

7..................... کار ایي تِ کزدین ضزب عذد یک در را کسزی ٍهخزج گَیٌذ...................(غَرت هی .........

8)210.................. یعٌی .دقیقِ دقیقِ ................................ ٍ ساعت
کٌیذ.......................................................... هطخع )غ( تا را ًادرست ّای خولِ ٍ )ظ( تا را درست ّای ج(خولِ

عذد9 عذد45(خوس ثلث (27تا است.) تزاتز

ت10ِ را ٍت9ِ(کیکی این کزدُ تقسین هساٍی ّزکذام4قسوت (3ًفز این.) دادُ کیک ایي اس قسوت

(5ٍ3تز690(عذد11 است.) پذیز تخص

عذد12 است4762( تزاتز ّشارگاى رقن تقزیة (4700تاتا ( .

عذد13 تِ تَخِ دّیذ.19120357(تا پاسخ سیز سَاالت تِ
تٌَیسیذ......................................................................... حزٍف تِ را تاال ......................الف(عذد

...................................... است؟ چٌذ عذد ایي ّشار ی ب(طثقِ

...................................... است؟ رقوی چٌذ عذد ج(ایي

.............................................. دارًذ؟ ارسضی چِ عذد ایي ّای رقن ٍتشرگتزیي ...............ت(کَچکتزیي

کٌیذ.(14 درست هٌاسة ّای ٍدستِ تٌَیسیذ کزدى سادُ رٍش تِ هساٍی کسز دٍ رٍ رٍتِ ضکل تزای

15( هٌاسة عالهت خالی ّای خا دّیذ.>=<((در قزار
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آٍریذ.16 دست تِ را سیز ّای عثارت (حاغل
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خَاّین17 تیي50کیس450ِ(هی را گٌذم گزهی کیل36َکیلَ چٌذ ّزکطاٍرس کٌین،تِ تقسین هساٍی طَر تِ کطاٍرس

رسذ؟ هی گزم

کزد،فاطو3600ِ(سّزا18 خزج را آى ثلث ٍ داضت پَل آى2100تَهاى ثلث ٍ داضت پَل یکتَهاى کزد،کذام خزج را

است؟چزا؟ کزدُ خزج تیطتزی پَل

تٌَیسیذ.19 را تقسین ّای تقسین،راتطِ ّز تزای ٍ دّیذ اًدام را سیز ّای ٍتقسین ّا (ضزب

1250030732251361847

300425

ساعت20 در آتاد°30 6(اتَتَسی خزم طزف تِ تْزاى اس ساعتغثح در ٍ رسیذ.ایي°20 14حزکت آتاد خزم تِ

است؟ تَدُ راُ در ساعت چٌذ اتَتَس

100000ٍاسکٌاس3(اهیذ21 10000ٍاسکٌاس6ریالی 1000ٍاسکٌاس9ریالی 5000ٍاسکٌاس10ریالی 3ریالی

دارد؟500000اسکٌاس پَل ریال چٌذ دارد.اٍ ریالی

باشید موفق


