نام و نام خانوادگی :

به نام دانای زيبا آفرين

کالس  :چهارم

تاريخ 59/01 /8 :

ریاضی
-2هر یک از آمار های زیر را با تقریب مناسب و به صورت تقریبی بنویس .
الف) وزن الدن  33کیلوگرم است .....................................:
ب) مساحت یک باغچه  841متر مربع است ...................................... :
ج) جمعیت یک استان  8536391نفر است ...................................... :
د) محصول خرمای یک نخلستان  9615کیلوگرم است ................................... :
-1عدد  88را به  09تقریب بزنید و عدد  56را به  59تقریب بزنید و حاصل ضرب را به دست آورید .
69 × 11
الف) اختالف حاصل ضرب واقعی را با حاصل ضرب تقریبی به دست آور.
ب) اختالف حاصل ضرب واقعی با کدام حاصل ضرب تقریبی کم تر است ؟
ج) حاصل ضرب واقعی به کدام حاصل ضرب تقریبی نزدیک تر است ؟
د) چه نتیجه ای می گیرید ؟ آن را بنویسید .

 -3هر یک از عددهای زیر را به صورت تقریبی با تقریب رقم هزارگان روی محور اعداد نشان بده .
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4535 
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8336

-4حاصل ضرب های زیر را مانند مثال داده شده به صورت ذهنی به دست آور .
مثال :

89 × 4 = ) 85 + 9 ( × 4 = 45 + 85 = 65
= 84 × 3
= 99 × 3
= 53 × 8

-6محصول برنج یک شالیکار در استان گیالن  069کیلوگرم برنج درجه  2که کیلویی  4999تومان قیمت دارد  ،می باشد .
ارزش محصول این شالیکار روی هم چه قدر است ؟

-5سن پدر مریم از  4برابر سن مریم  29سال بیش تر است  .اگر سن مریم  36سال و  5ماه باشد  ،پدر مریم چند سال دارد ؟

-0تعدادی مداد را بین  18نفر به طور مساوی تقسیم کردیم  ،به هر نفر  4ده تایی و  0یکی رسید و  26مداد هم باقی ماند .
مدادها چند تا بوده است ؟

 53420-8کیلو گرم به صورت تقریبی چند تن است ؟

ارزیابی معلم
درست و صحیح نویسی
تحویل به موقع
زیبا نویسی و رعایت خط تحریری
فعالیت ویژه







