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

 و به سواالت زیر پاسخ دهید.  را در نظر بگیرید 765000435عدد ( 1

 سید.  بنویدد را به حروف الف( ع

 ب( کدام رقم بیشترین ارزش مکانی را دارد؟ 

 ای قرار دارد؟ در چه مرتبه 5ج( عدد 

 

گرم  کیلو  10برابر وزن او    2ن مادر شبنم از  گرم وزن دارد. وزکیلو  35مریم  (  2

 کمتر است. وزن مادر مریم را پیدا کنید. 

 

 بنویسید.  ها راترین عدد شش رقمی زوج بدون تکرار رقمکوچک( 3

 

 توان نوشت؟ چند عدد سه رقمی می 3و   2، 8ی ها( با رقم 4

 

تومان فروخت. این کشاورز    48000جعبه سیب را به قیمت    32( یک کشاورز  5

 هر جعبه را چند تومان فروخته است؟
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آن پرتقال است. چه    دوم  کیو    بیباغ دار س  کیپنج دوازدهم از محصول  (  6

ها وهیم  سایربه    یو پرتقال است؟ چه کسر  بیس  ای باغ دار  نی از محصول ا  یکسر

 تعلق دارد؟ 

 

  . است  6  مهزارم  کانی،  2، صدگانم    8  . دهگانمهستم  یشش رقم  یمن عدد(  7

دی  من چه عدصفر است.     میهارقم  هیدوبرابر صدگانم است و بق   مصدگان هزارم

 هستم؟

 

  30ها  از قسمت  یکی اگر    .میاکرده   میراست را به دو قسمت تقس  هیزاو   کی(  8

 چند درجه است؟ گری، قسمت ددرجه باشد

 

.  تر استسال کم  6برابر سن او    5سال سن دارد. سن پدر سعید از    9  سعید(  9

 چند سال سن دارد؟ سعیدپدر 

 

تایی جا داده است. این    25کیسه    65یک کشاورز محصول گندم خود را در  (  10

 رز چند کیلوگرم گندم برداشت کرده است؟ کشاو
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 با دقت پاسخ دهید.  به سواالت زیر  ( 11

 .............شود ...................می 20الف( نصف 

 ............................... شود می 40ب( خمس 

 شود ......................................می 36ج( ربع 

 نید. درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص ک( 12

 یه تند نام دارد.ای که از زاویه راست کوچکتر باشد، زاوزاویهالف( 

 برابر است.   8با نصف عدد  16بع عدد رب( 

 ی االضالع سه زاویه باز دارد.تساوهر مثلث م ج( 

 شود.  س نامیده میهای یک زاویه را ترک ضلع ه مشنقطد( 

 دقیقه است.   15یک ساعت برابر با  ثلث ه( 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین
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