به نام خدا
آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه چهارم

نام ونام خانوادگی.....................

نام آموزگار –سنجری
-1ﺗوﺟه به ﻋدد 806789401به سوال ﻫای زیرپاسﺦ دﻫﯿد.
ایﻦ ﻋدد را به ﺣروف بنویﺴﯿد...............................................................................................
ایﻦ ﻋد چند طبقه است؟...............................ارزش مﮑانی رﻗﻢ  6چﯿﺴت ؟
بزرگﺘریﻦ رﻗﻢ در کدام طبقه ﻗرار دارد ؟

رﻗﻢ ﻫای طبقه ی ﻫزارﻫا را بنویﺴﯿد .

-2ﻋددﻫای داده ﺷده به کدام ﻋدد نزدیﮏ ﺗر است ؟ دور آن را رنﮓ کنﯿد.
848100
8٣6000

848025
8٣5921

851000
8٣4٣50

-٣در ﺟاﻫای خاﻟی ﻋدد مناسﺐ بنویﺴﯿد
٣60دﻗﯿقه یﻌنی  ......ساﻋت و  ......دﻗﯿقه
-4در ساﻋت  2و  15دﻗﯿقه زا ویه ﻋقربه ساﻋت ﺷمار و دﻗﯿق ﺷمار از چه نوﻋی است؟ﺷﮑل
رابﮑشﯿد

-5ساﻋت رو به رو چه کﺴری را نشان می دﻫد( .به صورت ﻋدد مخلوط بنویﺴﯿد).

-6ﺣاصل ضرب ﻫای زیر را به دست آورید؟
(روش مﺴاﺣﺘی )

(از راه ﺟدول ارزش مﮑانی)

= 48 × 17

= 705 ×465

-7ﺣاصل ضرب ﺗقریبی 52×67برابر با کدام گزینه است؟
1200

1200

٣000

1500

-8کدام یﮏ از گزینه ﻫای زیر بر 2و ٣و 5بخﺶ پذیر می باﺷد؟
٣٣50

٣421

8201

75٣0

-9ﻋدد ﻫای زیر را باﺗقریﺐ خواسﺘه ﺷده بنویﺴﯿد
با ﺗقریﺐ ﻫزارگان
(

) 2550

با ﺗقریﺐ رﻗﻢ صدگان
(

) 5428

با ﺗقریﺐ رﻗﻢ دﻫﮕان
) 4٣6

(

 -10ﺟمﻊ و ﺗﻔریق ﻫا را روی مﺤور نشان دﻫﯿد و ﺣاصل را بنویﺴﯿد

7

5

-

8

٣
6

-11

واﺣد بﻌد از ﻋدد  ٣را روی مﺤور نشان دﻫﯿد.

8

+

2
6

 .12ﺣاصل ضرب را به دست بﯿاورید و آن را روی ﺷﮑل نشان دﻫﯿد.

-1٣در ﺷﮑل زیر  ،اندازه ی زاویه ای را که با ﻋالمت ( ؟ ) مشخص ﺷده است  ،پﯿدا کنﯿد:

--14اندازه ی زاویهروبه رو را به دست آورید.

-15برای ﻫر ﺷﮑل ﺟمﻊ یا ﺗﻔریق بنویﺴﯿد

-16مادر ﻋلی از او خواست  12نان و  28ﺗخﻢ مرغ بخرد .اگر ﻫر نان  800ﺗومان و ﻫر ﺗخﻢ مرغ 1200
ﺗومان باﺷد .ﻋلی باید چند ﺗومان با خود ببرد؟

-17مهدی ﻫر ﺷﺐ  12صﻔﺤه کﺘاب داسﺘان مطاﻟﻌه میکند .او یﮏ کﺘاب  86صﻔﺤهای را در چند
ﺷﺐ مطاﻟﻌه میکند؟

-18یﮏ ﻫﻔﺘه چند روز است؟ چهار ﻫﻔﺘه چند روز است؟ ﻫرسال چند ماه است؟

 -19پدر برای خرید  8مداد100 ،ﺗومان داد و  18ﺗومان پس گرفت .ﻗﯿمت ﻫر مداد چند ﺗومان بوده؟

 -20سارا می خواﻫد ٣دسﺘه ی 12ﺗایی گل را بﯿﻦ  4نﻔر ﺗقﺴﯿﻢ کند .به ﻫر نﻔر چند گل باید بدﻫد؟

( فرزندانﻢ موفقﯿت ﺷما آرزوی مﻦ است).
آموزگار ﺷما  :سنجری

