تِ ًام خذا

ًام ًٍام خاًَادگی  ................................ :آزهَى ریاضی کالس چْارم دتستاى شْیذ ّاشوی ًژاد تْوي هاُ 94

 -1تا تَجِّ تِ عذد ّای دادُ شذُ تا استفادُ از ًقّالِ ّریک از زٍاٍیِ ّای خَاستِ شذُ را رسن کٌیذ .
 99درجِ

 165درجِ

 145درجِ

 135درجِ

 79درجِ

 -2در ّریک از جاّای خالی عذد هٌاسة تٌَیسیذ .
درجِ 99 – 39 ; ...............

درجِ 99 – 45 ; ...............

درجِ 69 + 45 ; ...............

درجِ 99+99 ; ...............

درجِ 189 – 39 ; ...............
درجِ 99 + 39 ; ...............

 -3تا تَجِ تِ شکل  ،اًذازُ ی زاٍیِ ّای خَاستِ شذُ را پیذا کٌیذ ٍ تٌَیسیذ

 39درجِ

؟

؟

 159درجِ

؟

 29درجِ

؟
?

99درجِ

؟

139درجِ

ّ -4ریک از جاّای خالی را کاهل کٌیذ .
-

اًذازُ زاٍیِ راست  ........................درجِ است .

-

اًذازُ زاٍیِ راست یا ًین صفحِ تراتر است تا  .....................درجِ .

-

اًذازُ ی ّر زاٍیِ تٌذ از  .....................درجِ کن تر است .

-

اًذازُ ی ّر زاٍیِ ی تاز از  .......................درجِ تیشتر است .

-

اًذازُ ی ّر زاٍیِ تاز از  189درجِ  ........................کوتر است .

-

ٍ ...........................سیلِ ای است کِ زاٍیِ ّا را اًذازُ گیری هی کٌٌذ .

-

ًین صفحِ از تعذاد  2زاٍیِ ی  ................................درست شذُ است .

-

هجوَع زٍایای داخلی یک هثلث  ...............................درجِ است .

-

هجوَع زٍایای داخلی یک چْار ضلعی  ..............................درجِ است .

 45درجِ

-

ًقالِ چیست ؟

-

ترای ایٌکِ تشخیص تذّین زاٍیِ ی ها راست است یا ًِ از  ...................................استفادُ هی کٌین .

 -5اًذازُ ّریک از زاٍیِ ّای دادُ شذُ را تا ًقّالِ اًذازُ تگیریذ .

 -6حساب کٌیذ ّریک از پرچن ّا چٌذ درجِ چرخش دارًذ ؟

 -7اًذازُ ی ّریک از زاٍیِ ّای ّر هثلّث را تا ًقالِ تذست آٍریذ

 -8با توجّه به زمان های خواسته شده  ،نمودار را کامل کنید تا به جواب برسید .
.................

...............

8:29

الف) 59 -دقیقِ تعذ از ساعت ................. ; 8:29

ب) 49 -دقیقِ قثل از ساعت .................... ; 15:11

11:15

.............

11:99

 -9زهاى ّای خَاستِ شذُ را تٌَیسیذ .

 29دقیقِ تعذ

 15دقیقِ تعذ

7:45

هَفق ٍ پیرٍز تاشیذ  :عثذالْی

