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 92-93آسهَى هذادکاغذی ریاضیات چْارم ًَبت اٍل سال                   بِ ًام خذا                                    :      ًام ًٍام خاًَادگی 

  :     ىسها

 :باسخَرد هؼلن  دبستاى ّیأت اهٌایی ًطاط               دقیقِ              50: هذت    

 

 .ػالهت بشًیذجَاب درست را  1

 .ًام دارد.... هثلثی کِ یک ساٍیِ ی قائوِ دارد،هثلث  -

 هتساٍی االضالع                  قائن الشاٍیِ                       هتساٍی الساقیي              هختلف االضالع

 

 .ًام دارد..... ًین خطی کِ ساٍیِ را بِ دٍقسوت هساٍی تقسین هی کٌذ، -

 ػوَد هٌصف         خط تقارى                             ًیوساس                     پارُ خط                  

 

 .است ، ساٍیِ ی باسهی گَیٌذ....... بِ ساٍیِ ای کِ اس ساٍیِ ی قائوِ  -

  ّوِ ی هَارد                    هساٍی                   بشرگ تز                                کَچک تز      

 

 پس اس رسن ًیوساس ، ّزکذام اس ساٍیِ ّا چٌذ درجِ ّستٌذ؟. درجِ است 20اًذاسُ ی ساٍیِ ای  -

    درجِ 40               درجِ          1 0                 درجِ           15           درجِ              20

 

 ˳         ˳        ˳     ˳             ˳                                                                               دارد؟ضکل رٍبِ رٍچٌذ پارُ  -

      پارُ خط 8            پارُ خط          12              پارُ خط         10            پارُ خط          9

 .هی گَیٌذ........................ راست کِ دٍسز آى هؼلَم است،بِ قسوتی اس خط  2

 .ّستٌذ........... دٍخط ػوَد بزیک خط باّن 

 .ًام دارد.............. دٍخط کِ ساٍیِ ی بیي آى ّا راست باضذ دٍخط 

 .................ّز چِ ضلغ ّای یک ساٍیِ را اداهِ دّین اًذاسُ ی آى ساٍیِ 

 را بخَاى ٍبِ سَاالت سیز پاسخ بذُ( 206307004)ػذد  3

 .ػذد باال را با حزٍف بٌَیس -

 
 ایي ػذد چٌذ رقوی است؟ -

 طبقِ ی هیلیَى ایي ػذد چٌذ تا اس طبقِ ی ّشار آى کن تز است؟ -

 
 (           )کن تزیي)            (    کذام رقن بیطتزیي ارسش هکاًی ٍکذام رقن کن تزیي ارسش هکاًی رادارد؟    بیطتزیي  -

 

 .رقوی کِ رقن ّای آى تکزاری ًباضذ ، بِ دست آٍریذ 10اختالف ایي ػذدرابا کَچک تزیي ػذد  -

 

 

 
 

 

 5×  (6+9)  ;                               .                               بزای ػبارت رٍبِ رٍ ضکل بکص ٍ سپس آى را حل کي 4
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 گزٍُ آهَسضی پایِ ی چْارم -آیٌذُ ساساى هتفکز با آرسٍی تَفیق ٍسالهتی  رٍسافشٍى بزای

 :..........................................................................................................................ًظز ٍلی داًص آهَس

 .س باضذ 2س ٍضلغ دیگزش  4یک ضلغ ساٍیِ ی قائوِ  یک هثلث قائن الشاٍیِ بکص کِ 5

               .                                              بزای ػبارت رٍبِ رٍ هسألِ بساس ٍحل کي 6

                                                                                                                       (   ;150+28  - ) 378 

 .را بِ کوک ضکل بِ دست آٍریذ  65 × 4; حاصل ػبارت               7

 57×90;               .                                                                    حاصل ضزب ّای سیز را بِ دست آٍریذ 8

                                                                             489 

                                                                             324×                                                 ;400×370 
   

 
 
 

 

 تَهاى داضتِ باضذ، پَل ػلی چقذراست؟ 7000اگز بزادرش . تَهاى کن تزاست 02000بزابز پَل بزادرش   3پَل ػلی اس  9

 س                               ش              .        ی قائوِ  ًام ببز ساٍیِ 2ٍ   ساٍیِ ی باس2ساٍیِ ی تٌذ،  2ُ رٍ در ضکل رٍب 10

                                ب                                                                                                                                          

 پ                                                                        ب                                                                                               

                                                                                                              

 س                                  ر                                                                                                                

 

 .تقسین بٌَیس دوضزب ٍدو بزای ضکل رٍبِ رٍ  11


