
 به نام خدا
 ( 4) فصل  آزمون ریاضی پایه ی چهارم دبستان

     نام و نام خانوادگی:                    دبستان:                    تاریخ:                           شماره دانش آموز:          

 
 هشخص کنیذ. تا عالهت  کذام یک از زاویه های زیر ،  راست است؟ -1

 

 

 

  کاهل کنیذ.تا عذد هناسة  جوله های زیر را تا توجه ته شکل ،   -2

  .است کوتر درجه …………………  تنذ از  ی زاویه هر ی انذازه

 .است کوتر درجه ………………… از و تیشتر درجه .……………… از تاز ی زاویه هر ی انذازه

 ب ر در شکل زیر چنذ زاویه دیذه هی شود؟  -3

 ل : نام زاویه ها .............................................................................                           

  : تعذاد زاویه ها .............................................................................                           

 ج د 

  در شکل های زیر ، انذازه ی زاویه ی خواسته شذه را هحاسثه کنیذ.  -4

   

 

 ساعت ، چنذ دقیقه است؟ 8یک شثانه روز و   -5

 

 درجه تاشذ ، قسوت دیگر چنذ درجه است؟ 03یک زاویه ی راست را ته دو قسوت تقسین کرده این، اگر یکی از قسوت ها  -6

 

  

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



 به نام خدا
 ( 4) فصل  آزمون ریاضی پایه ی چهارم دبستان

     نام و نام خانوادگی:                    دبستان:                    تاریخ:                           شماره دانش آموز:          

 
 آ .دهیذ ته سؤال های هر قسوت پاسخ تا توجه ته شکل  -7

  ب  است؟ از نوار ) آ (طول نوار ) ب ( چه کسری  ( چنذ تراتر طول نوار ) ب ( است؟        طول نوار ) آ 

  .کنیذ تیاى هتر یک از کسری تا را شذه رنگ هقذار تاشذ، هتر ۱ نوار ی انذازه اگر  -8

  هتر   ()        

 

 .تنویسیذ هناسة عذد خالی جای در -9

  دقیقه یعنی               ساعت و                دقیقه. 93  ثانیه. ثانیه یعنی               دقیقه و               ۱33

دقیقه است. او چه ساعتی از  03ته هذرسه هی رود. فاصله ی خانه ی ههسا تا هذرسه حذود  7 : ۱1ههسا هر روز حذود ساعت   -11

 خانه خارج هی شود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیاز ته تالش تیشتر                  قاتل قثول               خوب                خیلی خوب   


