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 : نام 

  نام خانوادگي:

 
 فصل اندازه گیری

خرید فایل ورد )قابل ویرایش( و برای  
 1651تشریحی کد  پاسخنامه

کلیک    
 www.riazisheshom.irکنید

 

 مدت امتحان:

 تاريخ امتحان:         /     /                                                            

 ششمپايه: 

 را  با رسم شکل بدست آوريد. 7گسترده ی يک مکعب به طول ضلع فرمول محیط   1
 

 
۰   مجموع  2 ۹⁄ ۰ و متر  ۹⁄  است؟   میلیمتر چند متر سانتی 

 
۰  تقريبا   زهرا های قدم طول  3 ۴⁄ متر پیاده روی می کند. اگر دو بار  250متر است. زهرا دور يک پارک مربعی به طول ضلع   

  برداشته است؟  قدم چند مسیر اطراف پارک را پیاده روی کرده باشد
 

 سانتیمتر است مساحت مثلث را پیدا کنید. ۵در يک مثلث  قائم الزاويه متساوی الساقین  ارتفاع وارد بر وتر   4

 
 سانتی متر مربع می باشد. حجم مکعب را پیدا کنید. ۹۶مساحت تمام وجه های يک مکعب   5

 
 است؟ فروخته را زمینش از کسری چه فروخت. او را ان مربع متر ۸۰۰۰ خود زمین هکتار ۶ از محمد  6

 
7  ۰  .سی است سی  ........................... ،  لیتر  ⁄۵۴

۱ )۰ ۵( ۲            سی سی  ⁄۰۵۴  سی سی  ۵۴۰(   ۴         سی سی  ۵۴(  ۳       سی سی  ⁄۴

 
 درجه است. مکمل آن زاويه کدام است؟ ۲۵اي متمم زاويه    8

 درجه   ۳۵(  ۴درجه                      ۱۳۵( ۳درجه                   ۱۱۵(   ۲            درجه   ۱۵( ۱

 
سانتی متر و محیط يکی از مستطیل های ايجاد  ۱۶مربعی را با يک برش افقی به دو مستطیل تبديل کرده ايم. اگر محیط مربع   9

 سانتی متر باشد محیط مستطیل ديگر را به دست آوريد. ۱۰شده 

 
 را بصورت اعشاری بنويسید. مربع متر ۳۰ و هکتار ۳۰  10
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 کلیک کنید:  riazi1000@برای عضویت در کانال تلگرام 

 

 
 ریاضی هزار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقریب
 

 نسبت، تناسب
 

 اندازه گيرى
 

 تقارن و مختصات
 

 اعداد اعشارى
 

 کسرها
 

 عددها و الگوها
 

  سراسر کشور آنالین تدریس خصوصی 

 ) تماس تصویری( 

 تهران(حضوری )فقط 
 آزمون ورودی مدارس خاصتیزهوشان و  –تقویتی  –رفع اشکال 

       غرب                                        شمال                                      شرق و مرکز   

۷۶۸۷5۸45       22۸۶903۸         444۶9921 
 0910-۶01-1400 مشاور ثبت نام)  خانم هاشمی(

 

 کلیک کنید
ششم )کليک کنيد(سایت   

www.riazisheshom.ir 

مرجع)کليک کنيد(سایت   

www.riazi1000.ir 
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11  ۲  میلیمتر مکعب چند لیتر است؟ ⁄۳
 
 

 است؟ مکعب متر چند مکعب اين حجم مکعب ساخته است. سیم يک متر سانتی ۶۰ بامحمد   12

 
 است؟ )شکل وسط مربع است( قدر چه رنگی ي ناحیه مساحت است. آن طول خمس بزرگ مستطیل عرض زير شکل در  13

 

 

 

 
 مساحت شکل زير را بدست آوريد.  14

 
۰   مجموع  15 ۹⁄ ۰ و متر  ۹⁄  است؟   میلیمتر چند متر سانتی 

 

 
۰  تقريبا   زهرا های قدم طول  16 ۴⁄ متر پیاده روی می کند. اگر دو بار  250متر است. زهرا دور يک پارک مربعی به طول ضلع   

  برداشته است؟  قدم چند مسیر اطراف پارک را پیاده روی کرده باشد
 

۵ 
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۱اگر شعاع دايره ی   17  برابر شود. نسبت مساحت دايره ی اول به دايره ی جديد را بدست آوريد. ⁄۳

 

 
سانتی متر مربع باشد.  ۲۵سانتی متر و مساحت مربع  ۳محیط يک مربع و يک مستطیل با هم برابرند. اگر  عرض مستطیل   18

 محیط مستطیل را پیدا کنید.

 
۱ ابعاد  به جعبه ای  ساخت برای  19

۰  و ۲۵ ۱و ⁄۴۵  است؟ الزم مقوا مربع متر چند متر   ⁄۳

 

 
 را پیدا کنید. ۴و ۳و  ۲و  ۱دو مستطیل يکديگر را قطع کرده اند. مجموع زاويه های   20
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