
 

  مشخص کىیذ َرياحذ اوذازٌ گیری زیر ترای اوذازٌ گیری کذام کمّیت تٍ کارمی ريد؟– - 1

 : ......................سال وًری ( د: .........................      َکتار ( ج: ........................       مترمرتع  ( ب: .....................     ثاویٍ  (الف

 : ............................ته ( ح: ........................         درجٍ ( ز: ..........................      میلی لیتر ( ي: ....................      میلی متر  (ٌ 

 : ........................ريز ( ل : .................          کیلًمتر( ک : ........................           قرن ( ی : ...................      ساعت  (ط 

 
 (َمراٌ تاراٌ حل  ).  جاَای خالی را تا عذد مىاسة کامل کىیذ– 2

 دسی متر= .....................  َکتًمتر 7 

 متر= .....................  میلی متر 3500

                                                                                                   میلی متر= ................ دسی متر 3/8  

 میلی متر                                           = ................  متر 5/7  

                                                                                                            مترمرتع= ..............    َکتار 7  

 ساوتی متر مرتع   = ................  متر مرتع 5/6 

 میلی متر مکعة= ....................  لیتر 8

 .لیتر= .............    سی سی 6500 

  میلی متر مکعة= ...................  سی سی 35/0 

 کیلًگرم = ....................  ته  6

 کیلًگرم =  ...................  گرم 35

 ته    = ................  گرم 870000

 متر= ................  کیلًمتر 600 

کیلًمترمرتع  = ................  مترمرتع 80000

ساوتی متر =  .......................  متر 42

میلی متر  = ........................  دسی متر 26/4

مکعة  متر =  .................  سی سی 2400

 متر مکعة                                                                                                 =  ........................    لیتر 5000

 

 

  (                                                                                    

  تهران                             5                                                                                         مدیریت آموزش و پرورش منطقه 

 دبستان غیر دولتی کوثر: نام آموزشگاه                                                                                                       

        زکیه حسینی 98        بهمن 16ریاضی  : ششم                                     درس : کالس :                                 نام خانوادگی :                            نام  



 

 . در َر مًرد از مًارد زیر، ياحذ مىاسثی ترای اوذازٌ گیری تىًیسیذ- 3

 ................مساحت اوثاری  ( ج.........................            مساحت مذرسٍ ( ب......................       مساحت کشًر ایران     (الف

 ................. ماٍَ     6قذ کًدک ( ي.......................    فاصلٍ ی تىذرعثاس تا تًشُر ( ٌ ..................................               ارتفاع اتاق   (د

 ..............مساحت زمیه کشايرزی ( ط ....................       مساحت زمیه کشايرزی ( ح......................                مساحت دریای خسر  (ز

 ..................................جرم میًٌ َایی کٍ آقای امیىی از میًٌ فريشی خریذٌ ( ک.................              مساحت زمیه يالیثال  (ی

 

 مساحت شکل َای زیر چگًوٍ تٍ دست می آیذ؟                                              - 4

 مساحت لًزی=مساحت دایرٌ                                                                                                                     =

 مساحت ريزوقٍ=مساحت متًازی االضالع                                                                                                          =

 مساحت مستطیل=مساحت مثلث                                                                                                                    =

 
 تفايت محیط ي مساحت مرتع در چیست؟ - 5

 

 
 

 

 .محیط َر یک از شکل َای زیر را تٍ دست تیايریذ - 6
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 :ارزیابی اولیا  :ارزیابی آموزگار
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