به نام دانای بی همتا
نام ونام خانوادگی زیبای من:



آزمون ریاضی (پایان ترم)

کانون ریاضی مهر دیّر
زمان56:دقیقه

گل های سوم
نام پدر خوب من:

سخن دل پذیر :مهــــــــم بودن خوبه ولی خــــــــــوب بودن خیلی مهم تره. . .



ردیف رابطه ی بین عددها راپیداکن والگو را ادامه بده.
61 – 111 – 161-............ - ............. - .............
1
241- 451 – 562 -............ - ............. - ............
2

جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید.
اندازه ی دور هر شکل را ..........................می نامند.
هر دایره ....................خط تقارن دارد.
4116=....................................................

4

عدد زیر رابه صورت گسترده(بازشده)بنویس.

5

با توجه به عدد «شش هزار وهشتاد و سه» به سواالت زیرپاسخ کامل دهید.
الف)کدام رقم درمرتبه ی صدگان قراردارد؟.............
ب)ارزش مکانی رقم  8چیست؟..........................
ج)عددرابارقم بنویسید............................

6

برای کسر زیر یک شکل بکش .

3

5

حاصل ضرب عددزیر را بااستفاده از محور به دست بیاور.

5

5×4=.........

1 1 2 4 5 6 5 1 8 1 11 11 12 14 15 16 15 11 18 11 21

1

باکمک ضرب محیط شکل زیر را پیدا کن( .اندازه ی هر ضلع  5س)

8

حاصل جمع عددزیر رابه صورت فرایندی(طوالنی) به دست بیاور.

1

اطالعات جدول را به صورت نمودار ستونی نمایش بده.
نام کالس (کانون ریاضی مهر دیّر)

سوم الف

سوم ب

چهارم الف

چهارم ب

جمعیّت کالس

 51نفر

46نفر

41نفر

21نفر
چهارم ب

11

چهارم الف

5 4 1
+6 2 1

سوم ب

سوم الف

111×4...........
21×51=............
حاصل ضرب عبارت های زیر را بنویس.
5×............=511
6×5=............
2×21×21=............

11

تقسیم های زیر را انجام بده.

=45÷5
58 6

=12÷1
4

=8
25

÷58

12

مساحت زمینی که طول آن  48متر وعرض آن  61متر است،به طور تقریبی چند متر مربع است؟

14

من چه عددی هستم؟
عددی دورقمی هستم که اگر با خودم جمع شوم واز حاصل جمع 2تا کم شود ،باقی مانده
 21می شود.
+
=
- 2 =21

15

مساحت مربّعی که طول هر ضلع آن  21سانتی متر است را به دست بیاور.

16

شکل را به صورت متقارن رنگ کن.
(برای شکل یک عبارت ضرب بنویس).
.............×...........=...........

15

بارقم های 5و6و2و 5بزرگ ترین وکوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویس.
ک:
ب:
اختالف این دوعدد را پیدا کن.

11

نازنین می خواهد دور تا دور یک رومیزی به طول  461سانتی متر وبه عرض  181سانتی
متر تور بدوزد.او به چند متر تور نیاز دارد؟

** زندگی ریاضی است!بدی هاراکم کنیم-خوبی هاراجمع کنیم+شادی هاراضرب کنیم×وغصه
هاراتقسیم کنیم÷
نظر آموزگار:

باآرزوی بهترین ها برای شما.مجیدنیا

