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

 قم بنویسید.سه میلیارد و هشت میلیون و شش هزار و پنج را به رعدد ( 1

 الف( عدد باال چند رقمی است؟ 

 دی قرار دارد؟ ب( در مرتبه صدگان هزار چه عد

ین دو نفر  ول دارد. اتومان بیشتر از رضا پ  90تومان پول دارد. او    350علی  (  2

 روی هم رفته چند تومان پول دارند؟

 

 .را در نظر بگیرید و به سواالت زیر پاسخ دهید 3487600( عدد 3

 الف( این عدد چند رقمی است؟ 

 د. ش مکانی را رسم کنیب( جدول ارز

 ان آن را بنویسید.  ج( رقم صدگ

 ترین عدد چه ارزش مکانی دارد؟ بزرگد( 

 در این عدد چه ارزشی دارد؟  8ه( رقم 

 استفاده نمایید.  <  =  >  های  و از عالمتکنید  ا یکدیگر مقایسه  کسرهای زیر را ب(  4
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𝟒ورزی  یک زمین کشا  در(  5

𝟖
𝟏و    ندم استآن گ   

𝟔
چه کسری  اند.  زمین را جو کاشته  

 از زمین گندم و جو است؟

 

 نیم ساز زاویه زیر را رسم کنید.  ( 6

 

 

 

 .ص کنید درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخ( 7

 .گیری مایعات متر نام داردواحد اندازهالف( 

 مستطیل قطرها با یکدیگر برابر هستند. ب( در 

 رو با هم برابر هستند.  های روبهج( در هر لوزی زاویه

 گیرد. درجه بچرخانیم دوباره سر جای خودش قرار می 180اگر یک شکل را به اندازه د( 

 .گوییمئمه باشند مربع میهای آن قابه هر لوزی که زاویهه( 

 را بنویسید.  فاوت مربع و لوزی  دو ت( 8

 

ترین عدد با کوچکتکراری    غیررقمی با ارقام    7ترین عدد زوج  ( اختالف بزرگ9

 رقمی با ارقام تکراری چیست؟ 8فرد 
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به کار رفته باشد   3و    5،  2رقمی را بنویسید که در آن    6ترین عدد  کوچک(  10

 . این عدد زوج است

 

 نید.  مناسب پر کو اعداد مات ( جاهای خالی را با کل11

 لوزی است که ....................................... است. مربع نوعی الف( 

 .................................... ساعتثانیه یعنی ............................... دقیقه و  6540ب( 

 ....... بزرگتر است. .........................هر زاویه باز از زاویه ج( 

 های برابر داشته باشد کسری بزرگتر است که ......................... است. د( اگر دو کسر صورت

 رابر با عدد ................................ است.ب 25ه( خمس عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشی    
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