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 نام و نام خانوادگی                                               نمونه سوال ریاضی ضرب و تقسیم

نفر از دانش آموزان را در  63.معلم ورزش تصمیم گرفته که یک مسابقه بین بچه های مدرسه برگزار کند. او 1

نفره تقسیم کرد. با این تعداد چند تیم تشکیل می شود؟ 4گروه های   

 

ساله باشد ، سن مادرش چند برابر سن او است؟ 8سال دارد. اگر هانیه  62.مادر هانیه 2  

 

.چهار اتومبیل در مسابقه ی اتومبیل رانی شرکت کردند. در هنگام مسابقه ، اتومبیل شماره چهار از جاده خارج 6

 شد.

 الف:تعداد چرخ های اتومبیل ها در ابتدای مسابقه چند تا بوده است؟

چند تا است؟ 4د چرخ های اتومبیل بعد از خارج شدن اتومبیل شماره تعداب:  

 

تومان است. 45متر طناب  5.قیمت 4  

 الف:قیمت یک متر طناب چند تومان است؟

متر طناب چند تومان باید بپردازیم؟ 2ب:برای خرید   

 

نفر دانش  4هر تاکسی  نفر بودند با تاکسی به مدرسه رفتند. اگر 28مدرسه خراب شد. بچه ها که  .اتوبوس5

 آموز سوار کند،به چند تاکسی نیاز است؟
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پرتقال است. در این بشقاب ها در کل چند میوه است؟ 2سیب و  6بشقاب  هر . چهار بشقاب میوه داریم. در3  

 

 

هشت پایه  برای چند چهار پایه است؟و  . چهل 7  

 

ربه می خورد؟تا موش را چند گ 8.اگر هر گربه ای دو تا موش را بخورد. 8  

 

متر پارچه چند دست مانتو شلوار می توان  24متر پارچه نیاز است. با  6.برای دوخت یک دست مانتو شلوار 9

 آموخت؟

 

جعبه جا بدهد. باید در هر جعبه چند  3توپ رنگی دارد.او می خواهد به طور مساوی آن ها را در  42.شایان 11

 توپ بگذارد؟

 

کارت زرد باشد. تعداد کارت های او چند تا  6کارت قرمز و  2رد. اگر در هر جیب . داور فوتبال دو جیب دا11

 است؟


