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 : نام 

  نام خانوادگي:

 
 فصل اندازه گیری

 5216آزمون کد 

 سایت ریاضی هزار

.ir1000www.riazi دانلود 

 مدت امتحان:

 تاریخ امتحان:         /     /                                                            

 ششمپایه: 

 بزرگ بنویسید. به کوچک از گیری جرم را اندازه واحدهای  1

 
 برای اندازه گیری مساحت یک کاغذ بهتر است از واحد سطح .................. استفاده کنیم.  2

 
 است؟ تر مناسب حجم واحد کدام زیر اجسام گیری اندازه برای  3

 اتاق حجم )الف

 ریاضی کتاب حجم )ب 
4  ۲  میلیمتر مکعب چند لیتر است؟ ⁄۳

 
 

یک مربع را طوری درون یک دایره قرار داده ایم که راسهای آن روی محیط دایره قرار گرفته اند. اگر محیط   5
۲۱دایره   سانتی متر باشد مساحت مربع چند متر مربع است؟ ⁄۹۸

 
محیط چهار مستطیل کوچک و یک مربع داریم. است.  شده نوشته آن داخل شکل هر مساحت زیر شکل در  6

 است؟ بزرگ چقدر مستطیل
 

۹ 
۴ ۵⁄  ۴ ۵⁄  

۴ ۵⁄  ۴ ۵⁄  
 

 است؟ قدر چه رنگی مربع مساحت .است مربع متر سانتی 32 بزرگ مربع مساحت زیر شکل در  7
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 2165تشریحی کد  خرید فایل ورد )قابل ویرایش( و پاسخنامهبرای  

 www.riazisheshom.irکلیک کنید   
 

2 

 

 چند بار زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار صفر درجه است؟ این روز شبانه هر در  8
 

سانتی متر تا  ۱0سانتی متر و ارتفاع  ۹سانتی متر با عرض  ۱۲یک مخزن آب مکعب مستطیل شکل به طول    9
سانتی متر باال آمد. حجم سنگ  ۳نیمه پر از آب است. یک سنگ مکعبی شکل درون مخزن افتاد و ارتفاع آب 

 را پیدا کنید.

 
  .بیابید را آن کل مساحت .است سانتی متر مربع ۲۵به مساحت مربع  قاعده با هرم یک گسترده زیر شکل  10

 

 

 

 

 

 

  
۶ شکلی مستطیل باغ مساحت  11 ۳⁄  است؟ متر چند آن عرض باشد، متر ۳۵0 زمین این طول است. اگر هکتار 

 
۳جرم یک ظرف شیر که ثلث آن پر است   12 کیلوگرم است. اگر نصف باقیمانده را از شیر پر کنیم جرم   ⁄۷

 گرم می شود. جرم ظرف را بدست آورید. ۴۱00ظرف و شیر 

 
سانتی متر است. مساحت اتاق چند  ۳0مترو  ۴میلیمتر و عرض آن  ۵دسی متر و  ۲متر و  ۶طول یک اتاق   13

 کیلومتر مربع است.
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 سانتی متر است. مساحت آن را محاسبه کنید. ۱۳قطر مربعی   14

 
 ۴00متر می باشد. اگر برای رنگ آمیزی هر متر مربع  ۳ و ۶ ، ۴ تزتیب به اتاق یک و ارتفاع عرض ، طول  15

 آمیزی کل اتاق چند کیلو رنگ باید تهیه کنیم؟ گرم رنگ نیاز باشد. برای رنگ

 

  
سانتی متر باشد  ۱۱۵شکل مقابل از یک مربع و یک مثلث متساوی االضالع تشکیل شده است اگر محیط شکل   16

 نمونه دولتی مدارس آزمون ورودی   مساحت مربع چند سانتی متر مربع است؟

 ۵۷۶د(          ۴۴۱ج(          ۵۲۹ب(            ۴۸۴الف( 

 

 

 
0یک تکه از زمین که مربعی به طول   قیمت است، میلیون تومان  ۷00 یک هکتار زمینیقیمت   17 متر است  ⁄۲۵

 را محاسبه کنید.

 
 سانتی متر مربع است. مساحت قسمت رنگی را بدست آورید. ۴00مربع زیر  مساحت  18
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۴ مربع از  متر ۱۵00 محمد  19   را زمینش از کسری چه اوسبزیجات کاشته است. را  خود زمین هکتار  ⁄۵
 ؟سبزیجات کاشته است

 
را   Mیعنی زاویه C و  Bزاویه بین نیمساز های دو زاویه . باشد میدرجه  ۵۶برابر با  Aزاویه  در شکل مقابل   20

 .پیدا کنید
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