
 بسوِ تعالی

 دقیقِ 60: زهاى                                    :    هاُ                                 ریاضی چْارم            :            ًام ٍ ًام خاًَادگی

 سؤاالت ردیف

 ًادرستی عبارت ّای زیر را هشخص کٌیذ؟درستی یا  1

 ًادرست            درست                   .     است ُ هعٌای کاّشب»      «  در ًوَدار خط شکستِ( الف

 ًادرست          درست                                                .بخش پذیز است 2بز عذد  482 عذد( ب

 ًادرست          درست           .     هی شَد ساعت یک ربع بِ سِدقیقِ بعذ اس ساعت دٍ ٍ ًین  15( ج

 ًادرست           درست                              .      درجِ است 3600ساٍیِ ّای یک هزبع  هجوَع( د

 جاّای خالی را پر کٌیذ؟ 2

 .هیلی هتز ...... ...............ساًتی هتز ٍ ..... ................هتز یعٌی  4/2( الف

 .ًام دارد........... .............هتَاسی االضالعی کِ چْار ضلعش بزابز باشٌذ ( ب

 .استفادُ هی کٌین............... .......بزای ًوایش تغییزات اس ًوَدار ( ج

 حاصل عبارات زیر را بذست آٍریذ؟ 3

                                                                                  =5/2  +8/3                                        =4
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  +6
12

                     

 =8/1 – 6/9                       ( =1
5

 × 3 )– (2
5

 × 2) 

 زیر را اًجام دّیذ ٍ برای ّر کذام رابطِ ی تقسین بٌَیسیذ؟تقسین ّای  4

4531                                52    6876     21 

 ضرب ّای زیر را اًجام دّیذ؟ 5

817                          1564  

325 ×                         64 ×  

 

 پیذا کٌیذ؟ ابا تَجِ بِ شکل رٍبِ رٍ، تَضیح دّیذ کِ چگًَِ هی تَاى اًذازُ ی زاٍیِ ی هَرد ًظر ر 6

 

    ....... = ......– 360                     + ........ = .......180 

 

حاصل جوع ٍ تفریق ّای زیر را رٍی هحَر ًشاى دّیذ؟  7

   =4/1  +9/1  

       =4/2 – 1/3  

 



 در شکل زیر اًذازُ ی ضلع ٍ زاٍیِ ّای خَاستِ شذُ را پیذا کٌیذ، سپس هساحت آى را پیذا کٌیذ؟ 8

 
 سیز را بِ دٍ طزیق حساب کٌیذ؟هساحت شکل ّای  9

 
 هساحت قسوت رًگ شذُ ٍ هحیط شکل را بذست آٍریذ؟ 10

 
آى را طَری رًگ آهیشی کٌیذ کِ احتوال قزار گزفتي عقزبِ ی آى رٍی رًگ آبی . قسوت دارد 8چزخٌذُ ی رٍبِ رٍ  11

 بیشتز ٍ رٍی رًگ قزهش ٍ سبش کوتز باشذ؟

  
 :از سال در شْر رشت با ٍاحذ هیلی هتر بِ صَرت زیر است هاُ 6هیساى بارًذگی در  12

 شْریَر هرداد تیر خرداد اردیبْشت فرٍردیي هاُ

 46 42 20 18 30 50 هیشاى بارًذگی

 

 .ًوَدار خط شکستِ ی آى را رسن کٌیذ( الف

 هشخص کٌیذ کِ بیشتزیي ٍ کوتزیي هقذار بارًذگی در کذام هاُ ّا بَدُ است؟( ب

 

 

 .شیذاهؤیذ بهَفق ٍ 

 



 



 


