تِ ًام خذا
ریاضی تیسَّشاى چْارم اتتذایی
تستِ آزهَى شوارُ  1پایِ چْارم

عراحی اختصاصی کاًال ّای  Questionدر تلگرام
https://telegram.me/questions4

تسرگتریي تجوع کالس چْارهی ّا

ًام زیثایت...................... :

ردیف

تاریخ............ :

گسیٌِ صحیح را اًتخاب کٌیذ.

1

ّر یک از زهاى ّای زیر را تِ عذد هخلَط ،یا تِ دقیقِ ٍ ثاًیِ تثذیل کٌیذ.
الف)  4دقیقِ ٍ  38ثاًیِ ;  ....................................................دقیقِ
ب)  7دقیقِ ٍ  36ثاًیِ ;  ......................................................دقیقِ

25
ج)  ................دقیقِ ٍ  ......................ثاًیِ ;
60

59
د)  .................دقیقِ ٍ  .....................ثاًیِ ;
60

 14دقیقِ

 3دقیقِ

2

اعذاد اعشاری زیر را تِ ترتیة از تسرگ تِ کَچک هرتة کٌیذ.

3

حاصل عثارتّای زیر را تِ دست آٍریذ.

2/8 0/9 1/7  2/ 3  4/9  6/5 0/ 3
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ًام زیثایت...................... :

4

تاریخ............ :

جرم فضاًَرداى در فضا کوتر از جرم آىّا رٍی زهیي است .فضاًَردی هیخَاّذ اختالف جرم خَد را رٍی زهیي
ٍ در فضا هحاسثِ کٌیذ .اگر جرم اٍ رٍی زهیي  70/ 3کیلَگرم ٍ در فضا  39/8کیلَگرم تاشذ ،اختالف جرم اٍ
را تِ دست آٍریذ.

5

تا عٌاتی تِ عَل  3 / 4هتر یک هثلث رٍی زهیي درست کردُاین .اگر دٍ ضلع هثلث  1/ 5 ٍ 0/9هتر تاشذ،
اًذازُ ی ضلع سَم چقذر است؟

6

4
تا ًخی تِ عَل
8

 14ساًتیهتر یک هرتع هیسازین ٍ  2/5ساًتیهتر ًخ اضافِ هیآیذ .ضلع ایي هرتع را حساب

کٌیذ.

7

3
هَشی در هسرعِ در حال تازی است .اٍ ساعت اٍل  5کلن ٍ در ساعت دٍم  6 / 4خیار هیخَرد .ایي هَش از
12
کذام هحصَل تیشتر خَردُ است ؟ چقذر ؟
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8

تاریخ............ :

حسیي  7تغری آب پرتقال  0/1لیتری ٍ  6تغری آب سیة 0/1لیتری ٍ  7تغری آب ّلَ 0/1لیتری خریذ .اٍ
چٌذ لیتر آب هیَُ خریذُ است؟
اگر قیوت ّر لیتر آب هیَُ  9000تَهاى تاشذ ،اٍ چِ هثلغی تایذ پرداخت کٌذ؟

9

در جاّای خالی عذد هخلَط هٌاسة تٌَیسیذ.
3
5
5  .........  9
6
6

10

زهاى  7ساعت ٍ  30دقیقِ را تِ صَرت عذد اعشاری تٌَیسیذ.

11

هحیظ شکل زیر را تِ دست آٍریذ.

12

حاصل عثارت زیر را تِ دست آٍریذ.

8
6
11  .......  4
15
15

2/8
0/9

2/3

1/6

1/4

6
2
((0/2 1 )  (0/55  ))  8 
8
5

www.questions.ws

تِ ًام خذا
ریاضی تیسَّشاى چْارم اتتذایی
تستِ آزهَى شوارُ  1پایِ چْارم

عراحی اختصاصی کاًال ّای  Questionدر تلگرام
https://telegram.me/questions4

تسرگتریي تجوع کالس چْارهی ّا

تاریخ............ :

ًام زیثایت...................... :

ًوًَْ سْاالت درسی از ابتذایی تا کٌکْر

لیٌک تواهی کاًالِای تخصصی کَ زیر هجوْعَ کاًال اصلی ُستٌذ جِت عضْیت اعالم
هیگردد .لطفا بَ دّستاى ّ آشٌایاى خْد ًیس ایي پیام را ارسال کٌیذ
الزم بَ یادآّری هی باشذ کَ ًرم افسار تلگرام گْشی ُا برای پیْستي بَ ایي کاًال ُا هی
بایست آپذیت ّ بَ رّز باشذ.
با تشکر
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