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 شکل زیر چه کسری را نشان می دهد؟ 
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 هر عبارت را مشخص نمایید.  نصحیح یا غلط بود
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 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. 
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 کسر زیر را تا جای امکان ساده کنید.   
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 محاسبات زیر را انجام دهید. 
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 جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید. 

 متر سانتی متر = ................. 073/5متر                                      سانتیمتر = ................  میلی 8/25      
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 مجموع زوایای داخلی چند ضلعی زیر را به دست آورید. 
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3مینا 
او در روز دوم صفحه بوده باشد.  222و باقی مانده ی کتاب را در روز دوم خواند. اگر کتاب مینا  در روز اول اکتابش ر  5

 چند صفحه کتاب خوانده است؟ 
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باشد. اگر تمام دانش  سانتی متر 03/2دانش آموز دارد. فرض کنید ضخامت کتاب ریاضی ششم  26مدرسه ای  کاس ششم
 خواهد شد؟  میلی مترند کتاب های ریاضی خود را روی هم بگذارند، ضخامت کل کتاب ها چ ،آموزان
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 را به دست آورید.  1زاویه ی  اندازه ی در شکل زیر
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