نام ونام خانوادگی ..................... :
نام پدر ............... :

1

آزمون ریاضی پایه ی چهارم
(نوبت دوم)

آموزشگاه ..................
زمان  09 :دقیقه

خردادماه

عدد پنج ميليارد و چهارصد و دو ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتصد و هشتاد:
الف) عدد باال را به رقم بنويس................................................. .
ب) چند رقمي است؟ .....................

ج) رقم صدگان هزار آن چند است؟ .....................

2

حاصل عبارت های زيرا به دست بياور.

3

عالمت مناسب > = < بگذار.

4

به جای مربع عدد مناسب بنويس.

5

حاصل ضرب های زير را بدست بياور.

6

تقسيم زير را انجام بده و باقي مانده و خارج قسمت را مشخص كن.
باقي مانده ...............

145545

436
×× 55

خارج قسمت ...............

-

1465
×
×4

21

5665

5

كسر های داده شده را روی شكل نشان بده.

3

4

4

5
4

ابتدا دور اعدادی كه بر  2بخش پذيرند خط بكش و سپس زير اعدادی كه بر  5بخش پذيرند خط بكش.

234 - 656 - 161 - 543 - 135 -141
1

در يك زمين كشاورزی

گندم و

زمين را جو كاشته اند .حساب كن چه كسری از زمين زير

كشت گندم و جو رفته است ؟

 16يك دونده دو دور زمين بازی كه به شكل مستطيل بود دور زد ،اگر طول اين زمين  45متر و عرض آن  34متر
باشد  .حساب كن اين دونده چند متر دويده است؟

 11جمله های صحيح و غلط را مشخص كن.
الف ) هر مربع يك مستطيل است.

صحيح

غلط

ب) در مستطيل قطر ها با هم برابر اند.

صحيح

غلط

ج) در متوازی االضالع  ،اضالع روبرو با هم موازی نيستند .صحيح
د) در لوزی قطرها بر هم عموداند .صحيح

غلط

غلط

 12سعيد  5سال سن دارد .سن پدر سعيد از  4برابر سن او  5سال بيشتر است  .پدر سعيد چند سال سن دارد؟

 13حاصل را بدست بياور.

 14زوايه ی قائمه ای بكش و سپس نيمساز آن را رسم كن.

4س

 15مساحت قسمت رنگي را حساب كن.

3س
4س

« موفق و سربلند باشید »

