معلم مربوطه  :خواجه افضلی
نام ونام خانوادگی :

باسمه تعالی
«

ارمغان »4

سال تحصیلی 96-97:
دبستان پسرانه والیت ( منطقه ) 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ریاضی
 -1حاصل عبارتهای زیر را بیابید.
= () 0/39 × 100 ( ÷ ) 0/008 ÷100
= () 5/07 – 1/22 ( + ) 4/93 – 0/17
= ) 5 / 9 - 4/ 1 ( × 2/ 3
 – 2یک زمین کشاورزی به طول و عرض  25/32و  12/4متر داریم اگر یک قسمت به طول و عرض  13/3و  7/85متر را گوجه و  32مترمربع را
خیار بکاریم  ،چه مساحتی از زمین باقی می ماند؟

 -3ضخامت یک کتاب  700صفحه ای  23میلی متر است  .ضخامت یک برگ چندمیلی متر است ؟

 -4چرخی مسافت  74/6متر را طی کرده است  .اگر  75دور زده باشد  .محیط این چرخ را تا دو رقم اعشار بیابید.

 -5مساحت یک مستطیل  22/26مترمربع است  .اگر عرض آن  4/2متر باشد .طول آن را بیابید.

 -6اگر عددی را  9برابر کنیم  ،عدد  8/64به دست می آید .اختالف این عدد با  5/4چقدر است ؟

 -7در عدد  8/25چند تا وجود دارد ؟

 -8حاصل تقسیم های زیر را بدست آورید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدیه ها
 -1کامل کنید.
الف ) در مرحله  ...................................قدرت و نیرو افزایش می یابد و یاد می گیریم که چطور کارهایمان را خودمان انجام دهیم.
ب ) خداوند در قرآن کریم می فرماید  « :مرگ  .............................زندگی نیست » .
ج ) زندگی اصلی ما انسانها در جهان  ..............................خواهد بود.
د ) کسانی که نسبت به  ..................................شک دارند  ،قدرت خدا را خیلی کم می شمارند.
 -2چرا به زندگی پس از مرگ « زندگی برتر » گفته می شود ؟

 -3خداوند در آیه ی  27سوره ی نازعات در پاسخ به کسانی که به قیامت و قدرت خدا شک دارند  ،چه می فرمایند؟

 -4آیه ی « واالخرةُ خَیرً وَ ابقی » اشاره به چه موضوعی دارند ؟

 -5معنی کنید.
الف ) اِذا رَایتُمُ الرََّبیع فَاکثِروُا ذِکرَ النُّشوُرَ :
ب) ال یَتَّخِذِ المُومِنونَ الکافِرینَ اَولِیاءَ :

