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 نام و نام خانوادگی:         4رس دای : پرسش ه اعشاری ضرب عددهایکاربرگ 

 به سؤال های زیر به طور کامل پاسخ دهید. -1

 . عبارتی که هر محور نشان می دهد را به صورت ضرب اعشاری بنویسید و حاصل را نیز به دست آورید.1

 

 . برای هر کدام از شکل های زیر یک عبارت ضرب اعشاری بنویسید و حاصل را نیز به دست آورید.2

 

 

 

 محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید.را روی  3×  3/2. عبارت 3

 

 



2 

 

 . برای هر حاصل ضرب، عامل ضرب های متفاوتی بنویسید.4

 )الف= ................ × ................  24/0)ب                                       = ............... × ...............  1/0

1/0 .............. × .............. =                                            ..24/0 ................ × ................ = 

1/0                                             ................ × .............. =24/0 ................ × ................ = 

 . حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.5

 )الف 8/4×  12/0=                                  )ب      9/5×  2/0= 

 )پ 3000×  02/0=                                )ت       5/0×  50= 

 

 . مقدار تقریبی عبارت های زیر را با روش مشخص شده به دست آورید.6

+4/75 (الف 5/193 
 با تقریب رقم یکان
→         

−16/432 (ب 7/5 
تقریب با حذف رقم های اعشاری
→                

×8/51 (پ 6/4 
با تقریب رقم یکان
→         

 

 پرش چند متر جلو می رود؟ 8متر می باشد. این کانگورو در  9/5. طول هر پرش کانگورویی 7

 

 

 کیلوگرمی خریده است. 45/0بسته چای  3. پدر فاطمه 8

 الف. او چند کیلوگرم چای خریده است؟

 پرداخت کرده است؟تومان باشد، او چند تومان به فروشنده  30000ب. اگر قیمت هر کیلوگرم چای 
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. مهدی برای جشن تولد خود می خواهد سه نوع میوه بخرد. او مقدار و قیمت هر کدام را در جدول زیر 9

 نوشته است.

 میوه قیمت هر کیلو به تومان مقدار مورد نیاز به کیلوگرم

 پرتقال 3000 25/2

 موز 4500 5/3

 کیوی 2500 75/2

 

 می شود؟الف. قیمت کل میوه ها چند تومان 

 هزار تومانی به فروشنده بدهد، چند تومان برایش باقی می ماند؟ 5اسکناس  6ب. اگر او 

 

 متری از میله را برید. 75/4قطعه ی  3متر بود. میالد  4/19طول یک میله ی آهنی  .10

 الف. میالد چند متر از میله ی آهنی را بریده است؟

 ب. چند متر از میله باقی مانده است؟

 

متر پوشیده شده است. اگر در طول این اتاق  4/0کف اتاقی به شکل مستطیل با سرامیک هایی به طول . 11

 سرامیک کار شده باشد؟ 8سرامیک و در عرض این اتاق  12

 الف. طول اتاق را به دست آورید.

 ب. عرض اتاق چند متر است؟

 پ. مساحت اتاق را محاسبه کنید.

 

 

 د.گزینه ی درست را انتخاب کنی -2

 . حاصل کدام عبارت بزرگ تر است؟1

 01/0×  10د.                  4×  005/0ج.              3×  04/0ب.              2/0×  3/0الف. 
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 1پاسخ 

 )الف 2×  6/1=  2/3)ب                    9×  03/0= 27/0                  .          1

 )الف 4×  65/0=  6/2)ب          4×  9/0=  6/3)پ             2×  027/0=  054/0.             2

3  . 

 

9/6  =3/2  ×3 

4               . 

 )الف 6/0×  4/0=  24/0)ب                         1×  1/0=  1/0                    

                                   1/0  =01/0  ×10                               24/0  =4  ×06/0 

                                  1/0  =001/0  ×100                               24/0  =08/0  ×3 

5                        . 

 )الف 576/0)ب                               18/1                    

 )پ 60)ت                                      25                                                

6                   . 

 )الف 5+  5=  10)ب            16 – 7=  9)پ                9×  6=  54            

7. 

 8×  9/5=  2/47متر              متر جلو می رود.    2/47پرش  8کانگورو در 

 

 3×  45/0=  35/1کیلوگرم   . الف(    8

 35/1×  30000=  40500تومان      ب(      
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 لف(. ا9

 

 هزار تومانی 5اسکناس  6 → 6×  5000=  30000ب( پول پرداخت شده:                  

 30000 – 29375=  625پول باقی مانده:                                    

 

 3×  75/4=  25/14. الف( میله ی بریده شده:                            متر 10

 4/19 – 25/14=  15/5متر                  ب( میله ی باقی مانده:             

 

 : طول اتاق12×  4/0=  8/4. الف(                              متر 11

 : عرض اتاق 8×  4/0=  2/3ب(                                   متر 

 = مساحت اتاق مستطیل شکلعرض × = طول  8/4×  2/3=  36/15پ(           مترمربع 

 

 2پاسخ 

 . گزینه ب1

 حاصل همه ی گزینه ها:

 1/0گزینه )د(:          020/0گزینه )ج(:                   12/0گزینه )ب(:        06/0گزینه )الف(: 

 

 

 

 

 عزیزی -موفق باشید 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

|  | | نمونه سوال پنجم  | | جزوه آموزشی پنجم  | گام به گام رایگان پنجم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.
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