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ابتداییریاضی چهارم  آزمون  

(سوم)فصل   

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

   تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی
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 برای شکل مقابل یک ضرب بنویسید و حاصلضرب را بدست بیاورید. -1

  های زیر را بدست آورید.حاصل هریک از ضرب -2

  های زیر را بدست آورید.حاصل تقریبی ضرب -3

کیلوگرم سیب برداشت کند این کشاورز چند کیلوگرم  125درخت سیب داشته باشد و از هر درخت  230اگر کشاورزی  -4

 ت کرده است؟سیب برداش

دار چند بسته است؛ این مغازه بسته بیسکویت وجود دارد فروخته 48جعبه بیسکویت که در هر جعبه  16داری مغازه -5

تومان سود داشته باشد،این مغازه دار چقدر سود کرده  115بیسکویت فروخته است؟ اگر فروش هر بسته بیسکویت 

 است؟

دستگاه خودرو سبک تولید می شود. در این  730گاه خودرو سنگین  و دست 350در یک کارخانه خودروسازی هر روز  -6

 شود؟کارخانه درطول یک ماه چند خودرو سبک و چند خودرو سنگین تولید می
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  تقسیم بنویسید. یهای زیر را انجام دهید و برای هر کدام رابطهتقسیم -7 

 برای هر دفتر چند تومان پول داده است؟تومان پول داده است.او  9000عدد دفتر،   12محمود برای خرید  -8

عدد کیک وجود داشت در سه قوطی جای داد. ،در هر قوطی چند عدد  168جعبه کیک را که در هر جعبه  7ای روشندهف -9

 کیک جای داده است؟

 

 

359  32 672 22 9582 62 



ابتداییریاضی چهارم  آزمون  

(موس)فصل   

 

 بسمه تعالی

هپاسخنــــــــام   
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1-        336 = 24×  14  

2-   

3-   

4-        28750  =125× 230 

5-     768  =48× 16             88320  =115× 768 

 خودرو سبک    30 ×730=  21900     خودرو سنگین                       30 ×350=  10500        -6

7-  

 62 > 34                                                           22 > 12                                                               32 > 25 

 9582  =34( +154×62)                                 672  =12( +30×22)                                          953  =25 +
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