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 ( نهم)سری  ریاضی چهارم ابتدایینمونه سوال                  نام و نام خانوادگی:               

 تر است؟کدام یک از کسرهای زیر از بقیه بزرگ( 1

الف( 
3

6
ب(                      

4

12
ج(                   

8

12
د(               

3

18
   

 گیرید و به سواالت زیر پاسخ دهید. را در نظر ب  17130567عدد ( 2

 عدد باال را به حروف بنویسید.الف( 

 ب( طبقه هزار این عدد چند است؟

 ج( عدد باال چند رقمی است؟

 رقم این عدد چه ارزشی دارد؟ ترین د( کوچک

 ترین رقم این عدد چه ارزشی دارد؟ ه( بزرگ

تومان پول    2700کند. مریم  ن را خرج میدارد و ثلث آ  تومان پول  3600  مینا(  3

 رج کرده است؟ ج کرد. کدام یک پول بیشتری خآن را خر  دارد و ثلث

 

سال بیشتر است. پدر   5برابر سن او  3سال سن دارد. سن پدر او از   13علی ( 4

 علی چند سال سن دارد؟

 

با(  5 را  زیر  نزدیک   عددهای  به  هزارگان  تقریبی  تقریب  صورت  به  عدد  ترین 

 بنویسید.  
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 سانتی متر است. محیط مربع چند سانتی متر است؟ 350طول ضلع مربعی  ( 6

 

ریال  تومانی دارد. مریم چند    50اسکناس    3ریالی و    2000اسکناس    7مریم  (  7

 پول دارد؟

 

دقیقه   90به پایان رسید. اگر مدت پخش این فیلم    22:45یک فیلم در ساعت  (  8

 باشد، این فیلم در چه ساعتی شروع شده است؟

 

 است یا ثلث نصف همان عدد؟ ترنصف ثلث عددی بیش( 9

 

رقم به کار رفته است. این کتاب چند    235کتابی    در چاپ شماره صفحات(  10

 د؟صفحه دار

 

 صورت آن ثلث مخرجش باشد. سپس آن را ساده کنید. کسری بنویسید که  (  11

 

ترین محیط این مستطیل  سانتی متر است. بزرگ  56مساحت یک مستطیل  (  12

 چقدر است؟
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 درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( 13

 تر است.  رگتند بزتر و از زاویه زاویه باز کوچکزاویه راست از الف( 

تر  تر است که مخرجش کوچکبر داشته باشد، کسری بزرگاگر دو کسر صورت براب(  

 باشد.  

 .ج( در همه اعداد اولین رقم سمت راست کمترین ارزش مکانی را دارد

 شود. بر آن عمود است قاعده گفته می   ضلعی که ارتفاع هبد( 

 یک متر برابر ده دسی متر است. ه( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین 
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