
 بسمه تعالی ردیف

 آمادگی و دبستان غیردولتی هاجر

 کالس: چهارم                     درس: ریاضی                                   نام و نام خانوادگی:                          
 9×6(=   ×6(+ )7×6)                      اد؟                                         کذام ػذد را تایذ قزار د در تساٍی سیز، داخل  1

1) 2                        2 )9                       3 )3                         4 )7 
 در تساٍی سیز، داخل هزتغ ّا را اس چپ تِ راست کذام ػذد ّا تایذ ًَضتِ ضَد؟  2

(  ×5(+ )77  ×   ( + )177 ×5= )173×5 

1)37 ،5 2)3 ،77 3)3 ،5 4)3 ،7 
ًْال گیالس کاضتِ ضذُ است. تا کذام تساٍی هی تَاى تؼذاد توام  37ًْال سیة ٍ  64ردیف ٍ در ّز ردیف  5در یک تاؽ  3

 ًْال ّای کاضتِ ضذُ را تِ دست آٍرد؟ 

1) 477 ( =37 +64 × )5                                                  2 )357 =37(+64 ×5) 

2) 2777 =37( ×64+5                                                    )4 )99(=37+64+)5 
در جاّای خالی ػثارت سیز فقط ػذدّای یک رقوی قزار هی گیزًذ. در ایي صَرت هجوَع ػذدّایی کِ داخل        ٍ           4

 ؟ ًوی تَاًذ تاضذقزار هی گیزًذ. ػذد کذام گشیٌِ 

 1)17             2 )6              3 )12             4 )9                            + 

 
را تِ  817تزاتز کزد ٍ ػذد  17کیَاى ػذدی را اًتخاب کزد ٍ آى ػذد را در خَدش ضزب کزد. کاٍُ حاصل ضزب اٍ را  5

 دست آٍرد. ػذد کیَاى کذام ػذد تَدُ است؟ 

1) 8             2 )17           3 )7               4 )9 
 ست ٍ پٌج ٍاحذ تیطتز ضذ. آى ػذد کذام است؟ ، تی25تزاتز ػذد 5ٍاحذ کن کزدین. ػذد حاصل اس  175اس ػذدی  6

1) 255              2 )45                  3 )275            4 )527       
 ضکل هقاتل کذام ػثارت ضزب را ًطاى هی دّذ؟  7

1) 277( =4×17( + )8×27 ) 

2) 672( =4+27(×)8+27) 

3) 32777 =877×47 

4) 392 =14×28 
 را تا تقزیة دّگاى در ًظز تگیزین، تِ کذام ػذد ًشدیک تز است؟ 987اگز  ػذد  8

1) 987                       2 )997                   3 )977                     4 )1777 
 را تا تقزیة رقن صذگاى در ًظز تگیزین. تِ کذام ػذد ًشدیک تز است؟  3455اگز ػذد  9

1) 3577                  2 )3477                  3 )3777                      4 )4777 
ًَضتِ ضذُ است. آى ػذد تذٍى تقزیة کذام یک اس ػذدّای سیز ًوی  7777یک ػذد تا تقزیة رقن ّشارگاى تِ صَرت  11

 تَاًذ تاضذ؟ 

1)  6775                    2 )7296                 3 )7679                      4 )6521 
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کیلَهتز طَل دارد. طَل ایي رٍدخاًِ تا تقزیة رقن صذگاى ، کذام گشیٌِ  6695طَالًی تزیي رٍدخاًِ ی جْاى ) رٍد ًیل(  11

 است؟ 

 کیلَهتز  6777( 4کیلَهتز                   6777( 3کیلَهتز                   6677 (2کیلَهتز                                     7777 (1
 هقذار تقزیثی کذام ػذد تا تقیِ فزق هی کٌذ؟  12

 تا تقزیة رقن صذگاى  521( ػذد 3تا تقزیة رقن دّگاى                                     495ػذد  (1

 تا تقزیة رقن دّگاى  498( ػذد 4تا تقزیة رقن صذگاى                                     591ػذد  (2
ًفز اػالم ضَد. گشارضگز اس چِ تقزیثی  749777ًفز تاضذ ٍ در یک گشارش تلَیشیًَی  749367اگز جوؼیت یک ضْز  13

 استفادُ کزدُ است؟ 

 ( رقن ّشارگاى 4رقن صذگاى                             ( 3( رقن دّگاى              2  رقن یکاى                                 (1
 کیلَگزم تقزیثاً چٌذ تي است، ػذد را تا کذام تقزیة تیاى کٌین؟  48396تزای ایي کِ تذاًین  14

 ( رقن دّگاى 4( رقن صذگاى          3( رقن ّشارگاى               2رقن یکاى            (1
جلذ کتاب ّن تاقی هاًذ.  14جلذ کتاب رسیذ ٍ  5ًفز اس داًص آهَساى تقسین کزدین. تِ ّز ًفز  37تؼذادی کتاب را تیي  15

 تؼذادکل کتاب ّا چٌذ جلذ تَدُ است؟ 

1) 164                        2 )136                        3 )177                           4 )227 
 ٍ حاصل ضزب آى ّا تیطتزیي هقذار هوکي تاضذ، اػذاد کذام گشیٌِ است؟  12دٍ ػذد یک رقوی کِ حاصل جوغ آى ّا  16

1) 7  ٍ5                       2 )6  ٍ6                         3 )17  ٍ2                           4 )8  ٍ4 
 تاضذ؟ ًوی تَاًذ، تاقی هاًذُ کذام دستِ اس ػذدّای سیز  8در تقسین ػذدی تز  17

1) 8  ٍ9                        2 )7  ٍ5                      3 )7  ٍ7                       4 )4  ٍ3 
 ًفز تِ طَر هساٍی تقسین کٌین، تِ ّز ًفز چٌذ خَدکار هی رسذ؟ 4تایی را تخَاّین تیي  12تستِ خَدکار  6اگز ثلث  18

1) 12                           2 )8                            3 )18                           4 )6 
 ضذ. آى ػذد کذام یک اس ػذدّای سیز است؟ 5ٍ تاقی هاًذُ  17تقسین کزدین. خارج قسوت  7ػذدی را تز  19

1) 75                           2 )77                          3 )77                            4)73 
 گیزد؟تِ تزتیة اسچپ تِ راست چِ رقن ّایی قزار هی □□در تقسین سیز، اگز خارج قسوت ًصف هقسَم ػلیِ تاضذ، تِ جای  21

 

1) 3 ،4                       2 )2 ،1 

3 )8،2                          4 )8 ،7 
 چٌذ است؟ 17تز  1771خارج قسوت تقسین  21

1) 177                   2 )17                3 )171                4 )11 
 تَهاى است. خوس قیوت آى چٌذ تَهاى است؟ 1467ًصف قیوت یک کتاب  22

1) 292                 2 )737                3 )584                 4)486 
ًفزُ است. اگز در یک رٍس ثلث داًص آهَساى را تِ اردٍی ػلوی تزدُ تاضٌذ ٍ اس ّز داًص  25کالس  12یک دتستاى دارای  23

فت کزدُ تاضٌذ، جوؼاً اس تَهاى دریافت کزدُ تاضٌذ، جوؼاً اس داًص آهَساى چٌذ تَهاى دریا 757آهَس تاتت کزایِ ٍ تلیط 

 داًص آهَساى چٌذ تَهاى دریافت ضذُ است؟

161 
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1) 125777                        2 )225777                     3 )157777                      4 )75777 
خَاّذ پَل اٍ ٍ  تَهاى تیص تز اس خَاّزش گزفتِ است. اها هی 557تَهاى اس پذرضاى گزفتٌذ. آرش  1357آرش ٍ خَاّزش  24

خَاّزش تزاتز تاضذ. تِ ّویي دلیل تصوین هی گیزد هقذاری اس پَلص را تِ خَاّزش تذّذ. تِ ًظز ضوا آرش تایذ چٌذ تَهاى 

 اس پَلص را تِ خَاّزش تذّذ؟

1) 675                           2 )477                        3 )275                    4  )165 
ضکالت ّن تاقی هاًذ. اگز ّواى ضکالت ّا را  2ضکالت رسیذ ٍ  5ًفز تقسین کزدین، تِ ّز ًفز  8ی ضکالت را تیي تؼذاد 25

 ًفز تقسین هی کزدین، تِ ّز ًفز چٌذ ضکالت هی رسیذ ٍ چٌذ ضکالت تاقی هی هاًذ؟ 6تیي 

1) 4  ٍ6                                    2 )6  ٍ7                       3) 7  ٍ7                          4 )7  ٍ1 
ی دُ تایی ٍ .......... یکی ًفز تقسین کٌین تِ ّز ًفز.................... تستِ 5یکی هذاد را هی خَاّین تیي  4تستِ ی دُ تایی ٍ  8 26

 هذاد هی رسذ ٍ ............ هذاد تاقی هی هاًذ.

1) 4  ٍ1  ٍ6                            2) 1  ٍ6  ٍ4                         3 )1  ٍ4  ٍ6                    4 )1  ٍ5  ٍ4 
 تخص پذیز تاضٌذ؟ 2چٌذ ػذد سِ رقوی هی تَاى ًَضت کِ تز « 7، 8،  5»تا رقن ّای  27

1) 12                                2 )6                                    3 )27                         4 )18 
 تخص پذیز تاضذ؟  3تِ تزتیة چِ رقن ّایی هی تَاى ًَضت تا ػذد حاصل تز  ○ٍ  □تِ جای « □ 754 ○» در ػذد پٌج رقوی  28

1)                                       ،2                    ،           )3                    ،          )4         )، 

 
ٍ رقن صذگاى آى سِ تزاتز رقن دّگاى ٍ رقن یکاى ّشار آى اختالف رقن ّای دّگاى  3در یک ػذد پٌج رقوی، دّگاى آى  29

 چٌذ است؟ 5تاضذ. تاقی هاًذُ ی تقسین آى تز  19ّای ایي ػذد ٍ صذگاى است. اگز هجوَع رقن 

1) 7                      2    )1                      3 )4                            4 )2 
ّای تؼذاد هْزُ ّای هَجَد در یک جؼثِ را یک تار تِ دستِ ّای دٍتایی، یک تار تِ دستِ ّای سِ تایی ٍ یک تار تِ دستِ  31

 پٌج تایی تقسین کزدین، ّز تار ّیچ هْزُ ای تاقی ًواًذ. تؼذاد هْزُ ّا چٌذ ػذد تَدُ است؟

1) 47                      2 )67                    3 )45                         4 )42 
اس پاییي جذٍل ضزٍع کزدُ ٍ دٍ ػذد داخل دٍ خاًِ ی کٌار ًاسًیي هی خَاّذ خاًِ ّای خالی جذٍل سیز را کاهل کٌذ. اٍ  31

ّن را تا ّن جوغ کزدُ ٍ حاصل جوغ را در خاًِ ی تاالیی هی ًَیسذ. تؼذ اس کاهل ضذى جذٍل، چٌذ تا اس ػذدّای داخل 

 تخص پذیزًذ؟ 25خاًِ ّای جذٍل تز 

 

 

 

 تا 7( 4تا                      5 (3تا                            6( 2تا                       8 (1
تَهاى تاضذ، قیوت یک جؼثِ هذاد  257ی خالی آى تَهاى ٍ ارسش ّز جؼثِ 6777تایی  24تستِ هذاد رًگی  5اگز قیوت  32

 تایی تذٍى جؼثِ چٌذ تَهاى است؟24رًگی 

 تَهاى 957( 4تَهاى                        1257( 3تَهاى                       4757( 2تَهاى                           257( 1
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 تخطپذیز تاضذ؟ 2ل جوغ تز ػذد صیک اس ػذدّای سیز جوغ کٌین تا حارا تا کذام  75ػذد  33

1)44                             2 )72                         3 )43                            4 )86 
 ّای دّگاى تِ دست آٍردین. ػذد تِ دست آهذُ کذام گشیٌِ است؟را تا تقزیة رقنحاصل تقزیثی ضزب سیز  34

      35× 89    

1)2777                             2 )2477                  3 )3677                          4 )3277 
 تَهاى تاضذ، کیَاى چٌذ تَهاى دارد؟ 677کیَاى ثلث ػلی پَل دارد ٍ رضا ًصف ػلی پَل دارد. اگز پَل رضا  35

1)477                                  2 )277                            3 )177                  4 )977 

 

 

 
 موفق و سربلند باشید.


