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

 و به سواالت زیر پاسخ دهید.   را در نظر بگرید 2457600عدد  (1

 است؟  د رقمیالف( این عدد چن

 م کنید. جدول ارزش مکانی را رسب( 

 ج( رقم صدگان این عدد چه رقمی است؟

 ترین عدد چه ارزش مکانی دارد؟ د( بزرگ

 در این عدد چه ارزشی دارد؟  4ه( رقم 

سال کمتر است.   9برابر سن او    7سال سن دارد. سن مادر مریم از    10مریم  (  2

 ؟سن مادر او چند سال است

 

 عددهای زیر را با رقم صدگان تقریب بزنید. ( 3

 3532الف( 

 1366ب( 

 67543ج( 

 52651د( 

کاهو   45دیف  شده است و در هر رردیف کاهو کاشته    35در یک مزرعه کاهو،  (  4

 هو دارد؟ قرار گرفته است. این مزرعه به طور تقریبی چند کا
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تبدیل کنید و به صورت تقریبی  های زیر را به عدد مخلوط  هر یک از زمان(  5

 بنویسید.  

 به طور تقریبی .................. دقیقه  دد مخلوط ...................... : عثانیه 52دقیقه و  7الف( 

 ثانیه: عدد مخلوط ........................ به طور تقریبی ................... دقیقه  56و دقیقه  3ب( 

کنیم. با رسم شکل مشخص کنید به هر  پیتزا را بین سه نفر تقسیم می چهار ( 6

 رسد.  می  انفر چقدر پیتزا و چه کسری از یک پیتز

 

 د.  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنی( 7

 کنیم. ها را با ..................... بررسی میالف( عمود بودن زاویه بین خط

 آید.  م زاویه .......................... به وجود میب( از برخورد دو خط عمود بر ه

 ج( یک متر پنج برابر ...................... سانتی متر است. 

 ت با عدد ..........................برابر اس 36( ربع عدد د

 ه( در هر مربع چهار زاویه ............................ وجود دارد.

 نید.  حل کهای زیر را  ضرب( 8

130  *2200 

400  *300 

، 7های  توان با رقمترین عدد پنج رقمی که میترین و بزرگاختالف کوچک(  9

 نوشت را به دست آورید.   2و 3، 0، 5
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ریالی   1000ناس اسک 8ریالی و  10000اسکناس   40علی برای خرید یک کیف ( 10

 وشنده داد. قیمت کیف چند تومان بود؟به فر

 

نزدیک(  11 به  هزارگان  تقریب  با  را  زیر  ت   عددترین  عددهای  ریبی  ق به صورت 

 بنویسید.  

4252 

8524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین
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