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 کدام یک از واحدهای زیر، واحد اندازه گیری طول است؟ (1

 د( هر سه گزینه  ج( سانتی متر  ب( کیلومتر   الف( دسی متر

 یا مسافت محسوب نمی شود؟کدام یک از واحدهای زیر برای جابجایی  (2

 د( سال نوری  ج( متر مربع  ب( سانتی متر   الف( میلی متر

 متر چند سانتی متر است؟ 7/54تعیین کنید  (3

 54777د(   5477ج(   7547/7ب(    547الف( 

 متر چند میلی متر است؟ 767تعیین کنید  (5

 7/76د(   767/7ج(   767777ب(    76777الف( 

 متر چند متر است؟ میلی 3/7تعیین کنید  (4

 7773/7د(    37ج(    377ب(    73/7الف( 

 متر چند دسی متر است؟ 733/54تعیین کنید  (6

 4733/5د(   3/5473ج(   33/547ب(    54733/7الف( 

 کدام گزینه درست است؟ (7

1الف( یک سانتی متر برابر 

100000
1ب( یک میلی متر برابر با   کیلومتر است. 

10000
 متر است. 

1ج( یک سانتی متر برابر با 

10000
1د( یک میلی متر برابر با   کیلومتر است. 

100000
 متر است. 

(2) در منزل کار  

 سوال 24

 
 طول
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 کدام یک واحد اندازه گیری مساحت است؟ (8

 د( هر سه گزینه  ج( متر مربع  ب( کیلومتر مربع   الف( هکتار

 اگر اضالع یک مربع را سه برابر کنیم، مساحت آن چند برابر می شود؟ (7

 برابر 12د(   برابر 7ج(   برابر 6ب(    برابر 3الف( 

 برابر کنیم، مساحت آن چند برابر می شود؟ 4/6اگر اضالع یک مستطیل را  (17

 برابر 26د(   برابر 13ج(   برابر 24/52ب(    برابر 4/6الف( 

 متر مربع چند سانتی متر مربع است؟ 5/321تعیین کنید  (11

 32157د(   773215/7ج(   3215/7ب(    3215777الف( 

 میلی متر مربع، چند دسی متر مربع است؟ 76/7تعیین کنید  (12

 777776/7د(    6ج(    6/7ب(   7776/7الف( 

 مساحت یک فرش سه در چهار متر، چند سانتی متر مربع است؟ (13

 1277د(   12777ج(   127777ب(    1277777الف( 

سانتی متر  27×27کف پوش هایی به ابعاد متر را با  5×3می خواهیم مساحت کف اتاقی به ابعاد  (15

 بپوشانیم. به چند کف پوش نیاز داریم؟

 377د(    577ج(   3777ب(     37الف( 

 

 

  مساحت
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 متر مکعب، به چند لیتر آب نیاز داریم؟ 4/6برای پر کردن یک مخزن آب به حجم  (14

 6477د(    647ج(    64ب(    64777الف( 

 لیتری باید استفاده کنیم؟ 1سی اسید سولفوریک، حداقل از چند ظرف سی  3477برای جابجا کردن  (16

 34د(    5ج(    3ب(    4/3الف( 

سی سی به  24برای اندازه گیری حجم یک کلید بزرگ، آن را در یک استوانه مدرج می اندازیم. سطح آب از  (17

 سی سی می رسد. حجم کلید چند سانتی متر مکعب است؟ 64

 7775/7د(   775/7ج(   75/7ب(     57الف( 

 74سی سی می اندازیم. سطح آب از  177سیقطعه ای با ابعاد نامعین را در یک استوانه مدرج با گنجایش   (18

سی سی آب نیز از استوانه بیرون می ریزد. حجم قطعه چند سانتی متر  14سی سی رسیده و  177سی سی به 

 مکعب است؟

 57د(    37ج(    67ب(    84 الف( 

 ندازه گیری حجم اجسام جامد، کدام یک از واحدهای زیر بطور معمول استفاده نمی شود؟برای ا (17

  ب( سانتی متر مکعب      الف( سی سی 

 د( گزینه های الف و ب      ج( متر مکعب

 برابر کنیم، حجم آن چند برابر می شود؟ 8اگر اضالع یک مکعب را  (27

 برابر 412د(   برابر 65ج(   برابر 25ب(   برابر 8الف( 

 

  حجم
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 متر مکعب چند سانتی متر مکعب است؟ 7تعیین کنید  (21

 777/7د(   7777777ج(   77777ب(   777الف( 

 سانتی متر مکعب چند متر مکعب است؟ 86777تعیین کنید  (22

 86777777777د(    6/8ج(   786/7ب(   867الف( 

 متر مکعب چند لیتر است؟ 766/6تعیین کنید  (23

 6/667د(   776766/7ج(   766/6ب(   6766الف( 

 سانتی متر مکعب، چند میلی لیتر حجم دارد؟ 427/6تعیین کنید  (25

 427/6د(   6427/7ج(   27/64ب(   6427الف( 

 میلی لیتر چند متر مکعب است؟ 4278/1تعیین کنید  (24

 77714278/7د(  7777714278/7ج(   1427877ب(   14278الف( 
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