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 )سری اول(  چهارم ابتدایی ریاضینمونه سوال                        نام و نام خانوادگی:              

 و به سواالت زیر پاسخ دهید. ید را در نظر بگیر 350624079 عدد (1

 الف( این عدد چند رقمی است؟ 

 ب( این عدد را به حروف بنویسید.  

 ج( رقم صدگان هزار آن را بنویسید. 

 ترین رقم آن چیست؟د( ارزش مکانی بزرگ

 ه( این عدد زوج است یا فرد؟ 

 مناسب پر کنید.   یا اعداد جاهای خالی را با کلمات( 2

 های آن ......................... است. مستطیل یک متوازی االضالع است که زاویههر الف( 

 ات ......................... است. ری مایعگیب( واحد اندازه

 برابر است با ................................ 45ج( خمس عدد 

 د( ثلث یعنی ......................................

 ای ضرب یک عدد در کسر کافیست که عدد را در ....................................ه( بر

برگ از یک کتاب داستان را   17زوج  صفحه و روزهای    34مینا روزهای فرد  (  3

 صفحه از کتاب را خوانده است؟خواند. او از شنبه تا چهارشنبه چند  می

 

سانتی    5و    4دازه دو ضلع متوالی آن  یک متوازی االضالع رسم کنید که ان (  4

 متر باشد. 
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 ید.  به صورت حروف و رقم بنویس( 5

 888080709الف( 

 ب( هشتصد و هشتاد میلیون و هشت هزار و ده  

 های زیر را حل کنید.  ضرب( 6

200  *800 

320  *130 

3200  *200 

سال بیشتر   6و  بر سن ابرا  4سال سن دارد. سن پدر علیرضا از    12علیرضا  (  7

 است. پدر او چند سال سن دارد؟ 

 

 های زیر را به دست آورید. حاصل جمع( 8

3

10
    +15

100
 

1

12
 -  2

3
 

  ندهگان هزار آرقمی غیر تکراری را بنویسید که یکان و    7ترین عدد  بزرگ(  9

 شد. فرد با و همچین عدد  دصفر باش

2علی روزی  (  10

20
ز چه کسری از  رو  5از  کند. او پس  د را مطالعه میبی که دارتاک  

 کتاب را مطالعه کرده است؟
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 نید. هر یک از عبارات زیر را مشخص کدرستی و نادرستی ( 11

 ها برابر صفر است با هم برابر هستند.  تمامی کسرهایی که صورت آن الف( 

ب(  
𝟏

𝟐
از  

𝟒

𝟑
 تر است.  بزرگ 

 تر باشد. تر است که مخرج آن بزرگرت برابر داشته باشد کسری بزرگاگر دو کسر صوج(  

 دقیقه است.   15د( ثلث یک ساعت برابر با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین
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