
[Type here] [Type here]  

0 

  نام دانش آموز:

اکوان پور قایآ دبیر: هزار تخصصی ترین سایت آموزش ریاضیریاضی    

www.riazi1000.ir

تبدیل واحد گربرکا  

 riazi1000@https://telegram.me/riazi1000آدرس کانال ما در تلگرام 

 تا ۴۲دانش آموز عزیز بهترین زمان برای انجام تمرینهای کاربرگهای مرحله درک مفاهیم

ساعت بعد از کالس درس می باشد. ۲۴

آمادگی برای 

آزمون در همه 

 موضوعات

توسعه 

واستفاده از 

الگوریتم برای 

مسئلهحل 

ایجاد چارچوب 

برای حل مسئله

جمع بندی و تثبیت 

مفاهیم

درک مفاهیم ریاضی

مرحله

ی آموزش

کاربرگ

برای دانلود راحت تر جزوه ها و نمونه سواالت با کلیک روی لینکها یا تصویر زیر وارد کانال تلگرام ما شوید.
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  نام دانش آموز:

اکوان پور قایآ دبیر: هزار تخصصی ترین سایت آموزش ریاضیریاضی    

www.riazi1000.ir

تبدیل واحد گربرکا  

 riazi1000@https://telegram.me/riazi1000آدرس کانال ما در تلگرام 

 

.کنید تبدیل هم به را واحدها تناسب، جدول کمک به

یعنی سانتیمتر  Cmیعنی میلیمتر mm - متر به یکدیگرسانتی متر و میلی تبدیل  -الف

یعنی سانتیمتر  Cmومتریعنی  m - متر به یکدیگرسانتی متر و تبدیل  -ب 

1) 2)

3) 4)

5) 6)

12/7 cm = mm

94/2 cm = mm

47/68 cm = mm

54/54 mm = cm

710 mm = cm

653/6 mm = cm

7) 8)

9) 10)

11) 12)

5900 cm = m 1450 cm = m

7630 cm = m

64/71 m = cm 36/32 m = cm

25/4 m = cm
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  نام دانش آموز:

اکوان پور قایآ دبیر: هزار تخصصی ترین سایت آموزش ریاضیریاضی    

www.riazi1000.ir

تبدیل واحد گربرکا  

 riazi1000@https://telegram.me/riazi1000آدرس کانال ما در تلگرام 

 

مترکیلویعنی   kmومتریعنی  m - متر و کیلومتر به یکدیگرتبدیل  -ج

13) 14)

15) 16)

17) 18)

21 km = m

41300 m = km9/5 km = m

19781 m = km

78/32 km = m69580 m = km
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1000

سخنامھ پا

1) 2

)

3) 4)

5) 6)

12/7 cm = mm

94/2 cm = mm

47/68 cm = mm

54/54 mm = cm

710 mm = cm

653/6 mm = cm

127 5/454

71 942

476/8 65/36

7) 8)

9) 10)

11) 12)

5900 cm = m 1450 cm = m

7630 cm = m

64/71 m = cm 36/32 m = cm

25/4 m = cm

59 14/5

6471 3632

76/3 2540

13) 14)

15) 16)

17) 18)

21 km = m

41300 m = km9/5 km = m

19781 m = km

78/32 km = m69580 m = km

21000 19/781

7832069/58

9500 41/3
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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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