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بخش اّول: طول

1- هر متر چند دسی متر است؟

 0/1 )۴   10 )۳   0/01 )۲   100 )1

2- هر کیلومتر چند سانتی متر است؟

 1000000 )۴   100000 )۳   10000 )۲   1000 )1

3- 0/007 متر چند میلی متر است؟

 700 )۴   0/07 )۳   70 )۲   7 )1

4- 7/2 میلی متر چند دسی متر است؟

 7۲ )۴   0/07۲ )۳   0/7۲ )۲   7۲0 )1

5- 0/12 دسی متر چند کیلومتر است؟

 1/۲ )۴   0/000001۲ )۳   0/00001۲ )۲   1۲00 )1

6- نسبت یک سانتی متر به یک میلی متر کدام است؟

 100 )۴   0/1 )۳   10 )۲   1 )1

7- 3 متر و 40 میلی متر چند سانتی متر است؟

 ۳۴00 )۴   ۳0۴ )۳   ۳۴0 )۲   ۳۴ )1

8- 450 سانتی متر و 560 میلی متر چند متر است؟

 506 )۴   560 )۳   5/6 )۲   5/06 )1

9- دو پنجم 0/03 متر یعنی چند میلی متر؟

 18 )۴   1۲ )۳   16 )۲   15 )1

10- بیست میلی متر و 240 سانتی متر و 70 دسی متر جمعًا چند متر می شوند؟

 ۴( هیچ کدام   9/6 )۳   9/۴۲ )۲   7/۲۴۲ )1
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11- اگر طول و عرض مستطیلی را پنج برابر کنیم، محیط آن چند برابر می شود؟

 ۴( هیچ کدام   ۳( ۲5 برابر   ۲( 5 برابر   1( 10 برابر

12- اگر شعاع دایره ای را 10 برابر کنیم محیط آن چند برابر می شود؟

 ۴( 50 برابر   ۳( 100 برابر   ۲( ۲0 برابر   1( 10 برابر

13- اگر به ضلع مربعی 5 سانتی متر اضافه کنیم به محیط آن مربع چند سانتی متر اضافه می شود؟

 ۲0 )۴   15 )۳   10 )۲   5 )1

14- سیمی را به شکل مربع در آوردیم. محیط مربع 12/56 متر شده. اگر با همین مقدار سیم یک دایره می ساختیم 
قطر آن دایره چند متر می شد؟

 5 )۴   ۴ )۳   ۳ )۲   ۲ )1

15- وسط های اضالع یک مثلث را به هم وصل می کنیم تا مثلث دیگری پدید آید. نسبت محیط مثلث حاصل به 
محیط مثلث اصلی چه قدر است؟

 8
1

 )۴   2
3

 )۳   1
2

 )۲   4
1

 )1

16- محیط شکل مقابل چه قدر است؟

 ۲8 )۲   ۲6 )1

 ۲8 )۴   ۳6 )۳

17- محیط کدام شکل کم تر است؟

  )۴    )۳    )۲    )1

18- یک آینه ی مربع شکل را با شیشه بر به 16 آینه ی مربع شکل هم اندازه تقسیم می کنیم. مجموع محیط های این 
16 آینه ی کوچک تر چند برابر محیط آینه ی بزرگ تر است؟

 ۴( 16 برابر   ۳( 8 برابر   ۲( ۴ برابر   1( 1 برابر
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19- محیط شکل روبه رو را به دست آورید. 

 15/۴۲ )۲    9/۴۲ )1

 19/۴۲ )۴    17/۴۲ )۳

)الف( در جهت عقربه های ساعت روی محیط میدان حرکت کرد در  نقطه ی  از  20- دوچرخه سواری 60 درجه 
صورتی که شعاع میدان 20 متر باشد، مسافت طی شده تقریبًا چه قدر است؟

 1۲5/6 )۴   ۲0/9 )۳   ۳60 )۲   ۳/1۴ )1

21- دو چرخ با یک زنجیر به هم متصلند. شعاع چرخ بزرگ 800 میلی متر و شعاع چرخ کوچک 200 میلی متر 
است. اگر چرخ بزرگ 30 دور بچرخد چرخ کوچک چند دور می چرخد؟

 ۲۴0 )۴   180 )۳   1۲0 )۲   60 )1

22- بر روی یکی از اضالع مثلث متساوی االضالعی به ضلع 10 سانتی متر یک نیم دایره به قطر آن ضلع و بر روی 
ضلع دیگر مربعی بنا کرده ایم. محیط شکل حاصل چند سانتی متر است؟

 6۲/8 )۲    55/7 )1

 91/۴ )۴    71/۴ )۳

23- در شکل مقابل شعاع هر یک از دایره ها 5 سانتی متر است. محیط این شکل چند سانتی متر است؟

 ۴1/۴ )۲    51/۴ )1

 71/۴ )۴    61/۴ )۳

24- در شکل روبه رو مربع به چهار مستطیل مساوی تقسیم شده است و محیط هر یک از مستطیل ها 30 سانتی متر 
می باشد. محیط مربع چه قدر است؟

 60 )۲    ۴8 )1

 1۲0 )۴    96 )۳
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25- اگر سه لوله هر یک به شعاع 5 سانتی متر را با یک نخ، مطابق شکل به هم ببندیم، طول نخ چند سانتی متر 
)π = 3( خواهد شد؟

 ۴0 )۲    ۳0 )1

 60 )۴    50 )۳

بخش دوم: سطح

26- هر متر مربع چند دسی متر مربع است؟

 10000 )۴   1000 )۳   100 )۲   10 )1

27- 0/025 متر مربع چند سانتی متر مربع است؟

 ۲5 )۴   ۲50 )۳   0/۲5 )۲   ۲/5 )1

28- هر هکتار چند کیلومتر مربع است؟

 1 )۴   10 )۳   0/1 )۲   0/01 )1

29- دو پنجم یک هکتار چند متر مربع است؟

 ۴00000 )۴   ۴0000 )۳   ۴000 )۲   ۴00 )1

30- 8 هکتار و 25 متر مربع با کدام یک از اعداد اعشاری زیر برابر است؟

 8/00۲5 )۴   ۲500 )۳   8/0۲5 )۲   8/۲5 )1

31- مساحت یک زمین مربع شکل که هر ضلع آن 6/5 کیلومتر است، چند هکتار است؟

 ۴۲/۲5 )۴   ۴۲۲/5 )۳   ۴۲۲5 )۲   ۴۲۲50 )1

32- چهارده هکتار و 54 متر مربع برابر کدام یک از اعداد اعشاری زیر است؟

 5۴/1۴ )۴   1۴/5۴ )۳   ۴1/05۴ )۲   1۴/005۴ )1

33- مساحت زمین مستطیل شکلی 6 هکتار است. اگر طول این زمین 300 متر باشد، عرض آن چند متر است؟

 ۲00 )۴   180 )۳   150 )۲   ۲0 )1
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34- طول مستطیلی را دو برابر و عرض آن را نصف می کنیم. مساحت آن چه تغییری می کند؟

 .۴( تغییری نمی کند   .۳( چهار برابر می شود   .۲( نصف می شود   .1( دو برابر می شود

35- اگر شعاع دایره ای را هفت برابر کنیم، مساحت آن چند برابر می شود؟

 ۴( هیچ کدام   ۳( ۴9 برابر   ۲( 1۴ برابر   1( 7 برابر

36- قطر مربعی را 3 برابر کرده ایم. مساحت آن چند برابر می شود؟

 .۴( تغییری نمی کند   ۳( 9 برابر   ۲( 6 برابر   1( ۳ برابر

37- در مثلث قائم الزاویه ای یکی از اضالع زاویه ی قائمه را دو برابر و ضلع دیگر زاویه ی قائمه را نصف کرده ایم. 
مساحت آن چند برابر می شود؟

 .۴( تغییری نمی کند  v ۳( ۴ برابر   1 برابر
2

 )۲   1( ۲ برابر

34 شعاع دایره ی اولیه باشد، در این صورت  38- شعاع دایره ای را کم می کنیم به طوری که شعاع دایره ی جدید 
مساحت دایره ی جدید ................... مساحت دایره ی اولیه است. 

 
9
16  )۴   9

11
 )۳   6

4
 )۲   3

16
 )1

39- اگر مساحت دایره ای 3/5 برابر محیط آن باشد، شعاع دایره برابر است با: 

 7 )۴   6 )۳   ۳/5 )۲   ۳ )1

40- اگر عدد مساحت ذوزنقه ای با سه برابر مجموع دو قاعده ی آن برابر باشد، ارتفاع ذوزنقه چه قدر است؟

 ۴( دو برابر مجموع دو قاعده   ۳( 6 سانتی متر ۲( نصف مجموع دو قاعده   1( ۴ سانتی متر

41- قاعده ی یک مثلث با طول یک مستطیل برابر است و ارتفاع آن ربع عرض مستطیل است. نسبت مساحت مثلث 
به مساحت مستطیل چند است؟

 1
16

 )۴   1
8

 )۳   1
6

 )۲   14  )1

42- از ارتفاع مثلثی ٪20 کم می کنیم و به قاعده اش  ٪20 می افزاییم. مساحت مثلث جدید: 

 .۲(  ٪۲ بیش تر می شود    .1(  ٪۲ کم تر می شود

 .۴(  ٪۴ بیش تر می شود    .۳(  ٪۴ کم تر می شود
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3 است. نسبت ارتفاع 
4

43- قاعده یک مثلث با طول یک مستطیل برابر و نسبت مساحت مثلث به مساحت مستطیل 
مثلث به عرض مستطیل کدام است؟

 5
2

 )۴   3
2

 )۳   1 )۲   3
4

 )1

44- طول وتر یک مثلث قائم الزاویه با طول قطر بزرگ یک لوزی و طول ارتفاع وارد بر وتر برابر طول قطر کوچک 
لوزی می باشد. در این صورت نسبت مساحت مثلث قائم الزاویه به مساحت لوزی چه قدر است؟

 1
4

 )۴   
1
2  )۳   ۲ )۲   1 )1

45- اگر طول ضلع یک مربع ٪20 طول ضلع مربع دیگر باشد، مساحت مربع اول چند درصد مساحت مربع دوم است؟

 80٪ )۴   ۴0٪ )۳   ۲0٪ )۲   ۴٪ )1

46- هر گاه از شعاع دایره ای ٪40 آن را کم کنیم، مساحت دایره ی به دست آمده چه کسری از مساحت دایره ی 
اولی است؟

 
6
25  )۴   7

25
 )۳   

8
25  )۲   9

25
 )1

47- از طول مستطیلی ٪30 می کاهیم و به عرض آن ٪40 می افزاییم. مساحت مستطیل جدید چند درصد مساحت 
مستطیل اولیه است؟

 98٪ )۴   96٪ )۳   9۴٪ )۲   90٪ )1

48- به شعاع دایره ای که 10 سانتی متر بود 3 سانتی متر اضافه کردیم. چند درصد به مساحت آن افزوده شده است؟

 ۲7 )۴   9 )۳   ۴5 )۲   69 )1

49- اگر محیط شکل مقابل 60 سانتی متر باشد، مساحت قسمت رنگی چند سانتی متر مربع است؟ )هر کدام از 
چهارضلعی های کوچک مربع اند(

 6۲/5 )۲    6۴/5 )1

 ۴8/5 )۴    58/5 )۳

50- در شکل زیر شعاع دایره ی بزرگ تر قطر دایره ی کوچک تر است. نسبت مساحت دایره ی کوچک به مساحت 
دایره ی بزرگ کدام است؟

 1
5

 )۴   1
4

 )۳ 	 1
3

 )۲   1
2

 )1
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51- یک تکه سیم را یک بار به شکل مربع و بار دیگر به شکل دایره و بار دیگر به شکل مستطیل درآورده ایم. 
مساحت کدام شکل بیش تر است؟

 .۴( نمی توان تعیین کرد   ۳( مستطیل   ۲( دایره   1( مربع

52- مساحت مثلث »ر س م« چند سانتی متر مربع است؟

 6 )۲    7/5 )1

 15 )۴    ۳ )۳

5 برابر و قطر کوچک آن را 2 برابر کرده ایم. مساحت آن چند برابر شده است؟
2

53- قطر بزرگ یک لوزی را 

 ۴( شش   ۳( چهار   ۲( پنج   1( سه

54- فرشی به ابعاد 3 متر در 2 متر در یک نمایشگاه به فروش گذاشته شده است. اگر قیمت هر سانتی متر مربع 
این فرش 200 تومان باشد، قیمت کل فرش چند تومان است؟

 1۲000000 )۴   1۲00000 )۳   1۲0000 )۲   1۲000 )1

55- در شکل مقابل مساحت قسمت رنگی چند سانتی متر مربع است؟

 16/۳8 )۲    15/۳8 )1

 16/۴8 )۴    15/۴8 )۳

56- در متوازی االضالع شکل زیر اندازه ی ضلع )ب ج( چند سانتی متر است؟

 8 )۲    9 )1

 10 )۴    5 )۳

57- شکل زیر یک ذوزنقه است. مساحت قسمت رنگی چند سانتی متر مربع است؟

 6 )۲    8 )1

 1۲ )۴    10 )۳
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58- مساحت مربعی 18 سانتی متر مربع است. مجموع دو قطر آن چند سانتی متر است؟

 1۲ )۴   ۲7 )۳   ۳6 )۲   ۲۴ )1

59- طول پاره خط )آ د( برابر 10 سانتی متر و مساحت قسمت رنگی 15 سانتی متر مربع است. شعاع دایره کدام است؟

 1( 7 سانتی متر

 ۲( ۳ سانتی متر

 ۳( 9 سانتی متر

 ۴( 6 سانتی متر

60- شکل روبه رو دو مربع را نشان می دهد. مساحت مربع کوچک تر چند سانتی متر مربع است؟

 1۲/5 )۲   1۴/5 )1

 1۲/86 )۴   1۲/8 )۳

61- در مربع زیر نسبت مساحت مثلث )س ش ص( به مساحت مربع چه قدر است؟ ))ص( وسط )س ب( و )ش( 
وسط )آ س( است.( 

 1
8

 )۲    1
4

 )1

 1
32

 )۴    1
16

 )۳

62- می خواهیم دور تا دور یک استخر را که ابعاد آن 18 و 10 متر است به فاصله ی 5 متری از لبه ی استخر سیم 
توری به ارتفاع 5 متر بکشیم. مساحت تور به کار رفته شده چند متر مربع است؟

 ۳80 )۴   ۴۴0 )۳   ۴60 )۲   ۴80 )1

آمده 360  به دست  مستطیل  محیط  اگر  آید.  پدید  مستطیل  تا یک  چیده ایم  زیر  به صورت  را  مربع  63- شش 
سانتی متر باشد، مساحت هر کدام از مربع های کوچک چند سانتی متر مربع است؟

 1۲69 )۲    1۲96 )1

 ۳۲۴ )۴    1590 )۳
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64- در متوازی االضالع شکل زیر مساحت قسمت رنگی چند سانتی متر مربع است؟

 18 )۲    16 )1

 ۲۴ )۴    ۲0 )۳

به  ناحیه ی کوچک تر  به هم وصل کرده. نسبت مساحت  65- در شکل مقابل »م د« وسط های دو ضلع مربع را 
مساحت ناحیه ی بزرگ تر چه قدر است؟

 2
7

 )۲    1
7

 )1

 1
4

 )۴    3
7

 )۳

66- مساحت قسمت هاشور خورده چند سانتی متر مربع است؟

 ۳1 )1

 ۳۲ )۲

 ۳۳ )۳

 ۳۴ )۴

67- در شکل روبه رو مساحت قسمت سایه خورده را به دست آورید؟ )هر دو چهارضلعی مربع هستند.(

 ۴8 )۲    ۲۴ )1

 6۴ )۴    ۳6 )۳

68- با توجه به شکل، اگر طول و عرض مستطیل )قسمت سایه خورده( به ترتیب 4 و 3 سانتی متر باشد، مساحت 
قسمت سایه نخورده ی مربع، چند سانتی متر مربع است؟

 6 )۲    ۴ )1

 1۲ )۴    8 )۳
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69- در شکل روبه رو، مساحت خارج مربع را پیدا کنید. )طول دو برابر عرض است(

 ۳۲ )۲    ۲6 )1

 ۲۴ )۴    16 )۳

70- در شکل روبه رو سه مربع با مساحت 1، 4 و 9 کنار یک دیگر قرار دارند. محیط شکل برابر است با: 

 18 )۲    1۴ )1

 ۳۲ )۴    ۲8 )۳

71- ضلع مربعی عدد صحیح است. مساحت آن را حساب می کنیم. رقم یکان مساحت کدام یک از اعداد زیر نیست؟

 1 )۴   ۴ )۳   6 )۲   8 )1

می باشد.  برابر یک سانتی متر  یا عمودی  و  افقی  به صورت  متوالی  نقطه ی  دو  هر  فاصله ی  روبه رو  72- در شکل 
مساحت مربع چند سانتی متر مربع است؟

 9 )۲    8 )1

 1۲ )۴    10 )۳

73- کدام شکل بیش ترین مساحت را دارد؟

   

               )الف(                        )ب(                              )ج(                             )د( 

 ۴( د   ۳( ج   ۲( ب   1( الف

74- در متوازی االضالع زیر مساحت قسمت هاشور خورده چند سانتی متر مربع است؟

 18 )۲    16 )1

 ۲۴ )۴    ۲0 )۳
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75- در شکل زیر نقاط )الف( ، )ب( ، )ج( در وسط طول و عرض مستطیل قرار گرفته اند. نسبت مساحت مثلث )الف 
ب ج( به مساحت کل مستطیل برابر است با: 

 1
4

 )۲    4
8

 )1

 4
2

 )۴    1
2

 )۳

76- در شکل زیر طول مستطیل 6 برابر )الف م( و نقطه ی )ن( وسط )الف د( است. آن گاه نسبت اندازه ی مساحت 
قسمت سایه خورده به کل مساحت مستطیل برابر است با: 

 1
2

 )۲    1
3

 )1

 3
8

 )۴    1
4

 )۳

77- در شکل روبه رو مساحت قسمت سایه خورده برابر است با: 

 10 )۲    8 )1

 1۳ )۴    1۲ )۳

78- در شکل مقابل دو نیم دایره به قطرهای 8 و 12 سانتی متر می باشند، نسبت مساحت نیم دایره ی کوچک به 
مساحت نیم دایره ی بزرگ کدام است؟

 4
9

 )۲    2
3

 )1

 1
2

 )۴    2
9

 )۳

 )π = 3( :79- در شکل روبه رو مساحت قسمت هاشور خورده برابر است با

 ۴ )۲    ۲ )1

 8 )۴    6 )۳

80- مساحت سطح هاشور خورده چه قدر است؟

 1۲π )۲    ۳π )1

 6π )۴    ۴π )۳
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81- در یک کارگاه ورق های مستطیل شکلی به ابعاد 40 سانتی متر در 30 سانتی متر ساخته می شود. این ورق های 
مستطیل شکل از ورق های مستطیل شکل دیگری که ابعاد آن ها 1/8متر در 1/2 متر می باشد، بریده می شود. اگر 
50 ورق بزرگ در انبار کارگاه موجود باشد، چند ورق مستطیل شکل می توان به ابعاد خواسته شده از آن جدا کرد؟

 909 )۴   9000 )۳   900 )۲   90 )1

82- در شکل مقابل مساحت ناحیه ی رنگی چند سانتی متر مربع است؟

 ۳/۲۴ )۲    1/1۴ )1

 ۲/۳6 )۴    ۳/715 )۳

83- ارتفاع وارد بر وتر یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین 18 سانتی متر است. مساحت آن چه قدر است؟

 ۲۳۴ )۴   16۲ )۳   ۳۲۴ )۲   6۴8 )1

84- در شکل زیر محیط مربع کوچک 4 سانتی متر و محیط قسمت رنگی 18 سانتی متر است. مساحت قسمت رنگی 
چند سانتی متر مربع است؟

 1۴ )۲    1۳ )1

 18 )۴    15 )۳

85- اگر »الف د« به سه قسمت مساوی تقسیم شده باشد، مساحت قسمت هاشور خورده چه کسری از مساحت کل 
شکل است؟ )مثلث بزرگ متساوی الساقین( 

 2
7

 )۲    2
5

 )1

 1
6

 )۴    1
3

 )۳

86- مساحت قسمت رنگی چند سانتی متر مربع است؟

 ۴/۲۳ )۲    ۳/۲۲ )1

 6/۲8 )۴    ۳/7۲ )۳
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87- در شکل روبه رو سه مربع به ضلع های 2، 3 و 4 در کنار یک دیگر قرار گرفته اند. مساحت قسمت سایه خورده 
با کدام یک از گزینه های زیر برابر است؟

 9 )۲    8 )1

 11 )۴    10 )۳

88- در شکل روبه رو قطر بزرگ لوزی دو برابر قطر مربع است. چه کسری از شکل، هاشور خورده است؟

 1
2

 )۲    1
3

 )1

 3
4

 )۴    2
3

 )۳

89- در مستطیل زیر )ج ن = م ن = الف م( است مساحت مثلث )ب ن م( کدام است؟

 6 )۲    ۳ )1

 18 )۴    9 )۳

90- مساحت قسمت سایه خورده چه کسری از مساحت قسمت سایه نخورده است؟ )هر دو شکل مربع هستند(

 1
21

 )۲    2
21

 )1

 3
8

 )۴    3
7

 )۳

91- شکل روبه رو قسمتی از یک دایره است. مساحت آن چند سانتی متر مربع است؟

 ۳/1۴ )۲    6/۲8 )1

 8/۲1 )۴    ۴/71 )۳

92- در شکل مقابل شعاع دایره 4 سانتی متر است. مساحت قسمت هاشور خورده کدام است؟

 ۲8 )۲    ۲6 )1

 ۳۲ )۴    ۳0 )۳
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93- در شکل روبه رو مساحت مربع 32 سانتی متر مربع است. محیط دایره چه قدر است؟

 18/8۴ )۲    ۲5/1۲ )1

 6/۲8 )۴    1۲/56 )۳

94- چه کسری از شکل روبه رو هاشور خورده است؟

 1
16

 )۲   1
8

 )1

 1
48  )۴   1

32
 )۳

95- در شکل زیر مساحت قسمت سایه خورده تقریبًا چند سانتی متر مربع است؟ )ضلع مربع 2 سانتی متر و برابر 
قطر نیم دایره است.(

 1/5 )۴   0/5 )۳ 	 0/۲8 )۲   0/75 )1

بخش سوم: حجم

96- هر دسی متر مکعب چند سانتی متر مکعب است؟

 10000 )۴   1000 )۳   100 )۲   10 )1

97- هر دسی متر مکعب چند متر مکعب است؟

 0/001 )۴   0/01 )۳   10000 )۲   100 )1

98-هر دسی متر مکعب چند لیتر است؟

  0/1 )۴   100 )۳   10 )۲   1 )1

99- هر لیتر چند سانتی متر مکعب است؟

 0/001 )۴   1000 )۳   100 )۲   10 )1

100- وزن هر دسی متر مکعب از جسمی از 14 تا 16 کیلوگرم تغییر می کند. حداکثر وزن 5 دسی متر مکعب از 
این جسم ممکن است چند کیلوگرم باشد؟

 80 )۴   75 )۳   70 )۲   80 1( بین 70 تا



ریاضی ششم  � مجموعه کتاب های اکسیر دانش پارس

100

101- دوازده دسی متر مکعب و 12000 میلی متر مکعب روی هم چند لیتر است؟

 1۲1/۲ )۴   1۲/001۲ )۳   1۲/01۲ )۲   1۲/1۲ )1

102- حجم یک مخزن مکعب شکل 125 لیتر است. هر بُعد این مکعب چند دسی متر است؟

 ۳ )۴   ۳0 )۳   5 )۲   50 )1

103- اگر ضلع مکعبی را 5 برابر کنیم مساحت جانبی )مساحت دیواره های( آن چند برابر می شود؟

 ۴( 1۲5 برابر   ۳( ۲0 برابر   ۲( ۲5 برابر   1( 5 برابر

104- طول، عرض و ارتفاع یک اطاق مکعب مستطیل شکل، به ترتیب 6، 4 و 3 متر می باشد. می خواهیم دیوارهای 
این اطاق را کاغذ دیواری بچسبانیم. چند متر مربع کاغذ نیاز داریم؟

 60 )۴   80 )۳   108 )۲   ۳0 )1

105- صندوقی به شکل مکعب مستطیل به طول 1/2 متر، عرض 0/8 متر و بلندی 0/9 متر موجود است. می خواهیم 
درب و چهار دیوار صندوق را از پارچه ای به عرض 0/6 متر بپوشانیم. از این پارچه چندمتر باید بخریم؟

 ۲/76 )۴   ۴/56 )۳   8/6 )۲   7/6 )1

106- اگر سطح کل مکعبی 150 متر مربع باشد، حجم آن چند متر مکعب است؟

 ۲00 )۴   175 )۳   150 )۲   1۲5 )1

107- شکل روبه رو از مکعب هایی به ضلع یک سانتی متر تشکیل شده است. اگرهمه ی این جسم را رنگ بزنیم، 
چند سانتی متر مربع را رنگ آمیزی کرده ایم؟

 ۳۴ )۲    ۳۳ )1

 ۳6 )۴    ۳5 )۳

108- می خواهیم تنها با تا کردن یک تکه کاغذ و بدون استفاده از قیچی یک مکعب بسازیم. تکه کاغذ به چه 
شکلی نمی تواند باشد؟

  )۴    )۳    )۲    )1
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109- از شکل های زیر کدام یک گسترده ی یک مکعب می تواند باشد؟

  )4(               )3(             )2(            )1(

 ۴ ۴( ۳ و   ۴ )۳   ۲ )۲   1 )1

110- یک چهار وجهی منتظم را گسترده می کنیم. اگر طول وجه آن پنج سانتی متر باشد، محیط شکل گسترده برابر 
است با: 

 ۴0 )۴   ۳0 )۳   ۲0 )۲   10 )1

111- اگر با وصل نمودن 12 قطعه سیم مساوی، یک مکعب توخالی بسازیم، با همان تعداد سیم، چند چهار وجهی 
منتظم می توان ساخت؟

 6 )۴   ۴ )۳   ۳ )۲   ۲ )1

112- اگر طول و عرض و ارتفاع مکعب مستطیلی را به ترتیب 2 و 3 و 5 برابر کنیم حجم آن چند برابر می شود؟

 ۴( هیچ کدام   ۳( ۳0 برابر   ۲( 10 برابر   1( 5 برابر

113- ابعاد یک مکعب مستطیل را نصف می کنیم، چند درصد از حجم آن کم می شود؟

 1۲/5 )۴   87/5 )۳   75 )۲   50 )1

114- اگر به طول بُعد مکعبی ٪20 اضافه شود، به حجم آن چند درصد اضافه می شود؟

 0/008٪ )۴   7۲/8٪ )۳   80٪ )۲   60٪ )1

115- درون مکعبی به ضلع 6 سانتی متر، چند مکعب به ضلع 2 سانتی متر جای می گیرد؟

 ۳6 )۴   ۲7 )۳   18 )۲   8 )1

116- حداکثر چند مکعب با ضلع 4 سانتی متر، در جعبه ی مقابل جای می گیرد؟

 18 )۲    1۲ )1

 ۲8 )۴    ۲۴ )۳
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117- ابعاد جعبه ای 15×12×10 می باشد.. اگر مکعب هایی به ابعاد 2 را بخواهیم در این جعبه بچینیم، حداکثر چند 
مکعب می توان در جعبه جای داد؟

 ۲۲5 )۴   ۲۲0 )۳   ۲10 )۲   180 )1

118- طول و عرض و ارتفاع یک اطاق به ترتیب 10متر، 800 سانتی متر و 30 دسی متر است. در این اطاق چند 
جعبه مقوایی به ابعاد 10 دسی متر و 80 سانتی متر و 0/5 متر می توان چید؟

 61۲ )۴   608 )۳   606 )۲   600 )1

119- یک چهاروجهی منتظم دارای ............. رأس و ................. یال است. 

 1۲ ۴( 8 و   8 ۳( 6 و   8 ۲( ۴ و   6 1( ۴ و

120- استخری به ابعاد 20، 6 و 3 متر به وسیله ی 5 لوله که از هر کدام 2 لیتر آب در هر ثانیه بیرون می آید در 
حال پر شدن است. چند ساعت طول می کشد که استخر پر از آب شود؟

 1۴ )۴   1۳ )۳   1۲ )۲   10 )1

121- گنجایش یک منبع نفت 4 متر مکعب است. اگر دورن این منبع 2800 لیتر نفت موجود باشد، چند گالن 20 
لیتری باید نفت بر روی آن بریزیم تا منبع پر شود؟

 58 )۴   65 )۳   60 )۲   75 )1

122- اگر گنجایش یک جعبه مکعب شکل دقیقًا معادل 8 بسته ی مکعب شکل با ضلع 3 سانتی متر باشد، ضلع 
مکعب اصلی چند سانتی متر است؟

 7 )۴   6 )۳   ۴ )۲   ۳ )1

123- حجم مکعب مستطیلی 60 سانتی متر مکعب است. اگر طول و عرض آن به ترتیب 5 و 4 سانتی متر باشد، 
ارتفاع آن چه قدر است؟

 9 )۴   ۳ )۳   1۲ )۲   6 )1

124- دو نفر کارگر یک گودال مکعب شکل به بُعد 2 متر را در مدت 2 روز حفاری می کنند. در همان مدت زمان 
برای حفاری یک گودال مکعب شکل به بُعد 4 متر به چند کارگر نیاز داریم؟

 16 )۴   1۲ )۳   8 )۲   ۴ )1
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125- استخری به شکل مستطیل به ابعاد 4، 3 و 2 متر پر از آب است. اگر از راه خروجی آن در هر دقیقه 500 
لیتر آب خارج شود، چه مدت طول می کشد تا استخر خالی شود؟

 ۴( 50 دقیقه   ۳( ۴8 دقیقه   ۲( 65 دقیقه   1( ۲۴ دقیقه

126- مطابق شکل زیر از داخل یک مکعب مستطیل چوبی، مکعبی با اضالع یک سانتی متر در می آوریم و کنار 
می گذاریم. قطعه چوب مانده را در داخل سطل رنگ می اندازیم تا رنگ تمام سطح آن را بپوشاند. سپس آن را 

بیرون می آوریم. کلّ مساحت سطح رنگ شده چند سانتی متر مربع است؟

 5۲ )۲   51 )1

 ۴6 )۴   ۴9 )۳

127- با مقدار مشخصی خاک رس می توان 2000 آجر مکعب مستطیل تهیه کرد. اگر بخواهیم آجرهایی به ابعاد 
نصف آجرهای قبلی تهیه کنیم، این مقدار خاک برای تهیه ی چند آجر مصرف می شود؟

 18000 )۴   16000 )۳   8000 )۲   ۴000 )1

128- حجم جسم مقابل چند سانتی متر مکعب است؟

 1۲00 )۲    800 )1

 600 )۴    1000 )۳

129- حجم شکل روبه رو چند سانتی متر مکعب است؟

 ۳5۲ )۲    ۴00 )1

 ۳6۴ )۴    ۳96 )۳

130- حجم یک مکعب مستطیل که مساحت هر یک از وجوه جانبی، روبه رو و قاعده ی آن به ترتیب 30، 40 و 48 
سانتی متر مربع می باشد، بر حسب سانتی متر مکعب چه قدر است؟

 ۲80 )۴   ۳00 )۳   180 )۲   ۲۴0 )1
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* با توجه به شکل های زیر، به سواالت 131 و 132 پاسخ دهید. 

                                              

                                                  شکل 3          شکل 2        شکل 1

131- شکل )1( مکعبی به بعد 10 را نشان می دهد. با جدا کردن قطعه هایی از این مکعب به شکل های )2( و )3( 
رسیده ایم. هر سه شکل فوق را رنگ آمیزی می کنیم. میزان رنگ مصرف شده برای کدام شکل از همه کم تر است؟

 )۲( شکل )۲    )1( شکل )1

 .۴( در هر سه به مقدار مساوی رنگ مصرف شده است    )۳( شکل )۳

132- حجم مکعب شکل )3( چند درصد حجم مکعب شکل )1( است؟

 ۴( 99/۲ درصد   ۳( 99/8 درصد   ۲( 99 درصد   1( 98 درصد

133- بر روی یک مکعب به بُعد 5 متر، از سه طرف سوراخ هایی به شکل مربع و به ضلع یک متر ایجاد کرده ایم. 
به طوری که از هر سوراخ می توان آن طرف مکعب را دید. حجم مکعب سوراخ شده چه قدر است؟

 111 )۲    110 )1

 11۴ )۴    11۲ )۳

134- یک مکعب چوبی رنگ شده به بُعد3 داریم و می خواهیم آن را با استفاده از بُرش هایی توسط یک اّره به 27 
مکعب کوچک تر تقسیم کنیم. حداقل چند برش مورد نیاز است و با انجام برش ها چند مکعب به دست می آید که 

اصال رنگی نمی باشد؟

 ۲( 9 برش و 1 مکعب     1( 9 برش و 8 مکعب

 ۴( 6 برش و 8 مکعب    ۳( 6 برش و 1 مکعب

135- 64 مکعب به بُعد یک سانتی متر را طوری به هم می چسبانیم تا یک مکعب با بُعد 4 سانتی متر به وجود آید 
و روی آن را رنگ می کنیم. سپس مکعب های کوچک را از هم جدا می کنیم. بین مکعب های کوچک چند مکعب 

وجود دارد که اصال رنگی نمی شود؟

 16 )۴   1۲ )۳   8 )۲   ۴ )1
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136- ظرف آبی به شکل مکعب مستطیل را در نظر گرفته که مساحت قاعده ی آن 200 سانتی متر مربع است. 
جسمی به حجم 40 سانتی متر مکعب را در داخل آن می اندازیم. سطح آب چند سانتی متر باال می آید؟

 0/۲ )۴   ۲ )۳   0/5 )۲   5 )1

137- ظرفی است به شکل مکعب مستطیل که طول آن 50 سانتی متر و عرض آن 20 سانتی متر می باشد. مقداری 
بیندازیم، ارتفاع آب 0/1 سانتی متر باال می آید. حجم  آب در آن ریخته ایم. اگر یک قطعه ی فلزی را داخل آن 

قطعه ی فلزی چند سانتی متر مکعب است؟

 .۴( قابل محاسبه نمی باشد   1000 )۳   100 )۲   10 )1

138- مکعبی چوبی داریم که 510 گرم رنگ برای رنگ آمیزی تمام سطوح آن به کار رفته است. اگر آن را از 
وسط به دو قسمت تقسیم کرده باشیم، برای رنگ آمیزی یکی از مکعب های جدید چند گرم رنگ الزم است؟

 ۳۲0 )۴   ۲70 )۳   ۳۴0 )۲   ۲55 )1

139- دو مکعب چوبی مساوی داریم، یکی از آن ها را با اّره به 3 مکعب مستطیل مساوی تقسیم می کنیم. حاال اگر 
مکعب چوبی بزرگ و سه مکعب مستطیل به وجود آمده را رنگ آمیزی کنیم، نسبت وزن رنگ مصرف شده در 

مکعب بزرگ به مجموع رنگ مصرفی در سه مکعب مستطیل کدام گزینه است؟

 1
3

 )۴   4
5

 )۳   2
3

 )۲   3
5

 )1

140- برای رنگ آمیزی تمام سطوح یک مکعب فلزی 1800 گرم رنگ مصرف شده است. اگر آن را از وسط به 
دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، هر قسمت چند گرم رنگ نیاز دارد؟

 1۳50 )۴   1۲00 )۳   1050 )۲   900 )1

بخش چهارم: خط و زاویه

AB باشد، چند نقطه داریم که از A به فاصله ی 30cm و از B به فاصله ی 15cm باشند؟ cm== 50 141- اگر 

 ۴( بی شمار   ۲ )۳   1 )۲   1( صفر

142- در جای خالی کدام گزینه را باید قرار دهیم؟

( ) (AB BC) ................AC CD�� �� �� ��                                                             

 BC )۴   AD )۳   CD )۲   AB )1
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DE باشد، AB کدام است؟ cm==10 143-  در شکل مقابل، D وسط AC و E وسط CB است. اگر 

 

 15cm )۴   ۲0cm )۳   ۴0cm )۲   15cm )1

144- در شکل روبه رو چند جفت خط موازی می بینید؟

 ۲( چهار    1( سه

 ۴( هشت    ۳( شش

DE می باشد. کدام گزینه درست نیست؟ 
EB

== 2 145- در شکل مقابل C وسط AB و D وسط CB است و 

 3EB CD AC� �  )۲   AB EB=12  )1

 AC BE
CB

2
3
4

� �  )۴   AB CD= 4  )۳

 EC AB== 146- در شکل زیر C وسط AB و D وسط AC و E وسط AD است. به جای  در عبارت 
کدام گزینه را باید قرار داد؟

 
3
8  )۴   

5
3  )۳   

3
2  )۲   1

2
 )1

147- در شکل مقابل کالً چند پاره خط داریم؟

 100 )۲    50 )1

 86 )۴    ۲5 )۳

148- در شکل مقابل به ترتیب چند نیم خط و پاره خط داریم؟

 5 ۲( ۴ و    8 1( ۳ و

 6 ۴( 5 و    8 ۳( 5 و

149- 5 نقطه روی نیم خطی می گذاریم. چند پاره خط تشکیل می شود؟

 5 )۴   10 )۳   ۲0 )۲   15 )1
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150- تعداد پاره خط های شکل زیر با استفاده از نقاط مشخص شده چند تا است؟

 10 )1

 11 )۲

 1۲ )۳

 1۳ )۴

151- روی پاره خطی k نقطه می گذاریم. 66 پاره خط ایجاد می شود. k کدام است؟

 9 )۴   10 )۳   11 )۲   1۲ )1

152- فاصله ی رأس یک مربع تا قطر آن مساوی است با: 

 ۴( نصف ضلع مربع   ۳( ضلع مربع   ۲( نصف قطر مربع   1( قطر مربع

153- شعاع دایره ای 3cm است. خطی به فاصله ی 4cm از مرکز آن رسم می کنیم. چند نقطه روی دایره وجود 
دارد که فاصله شان از خط، 5cm باشد؟

 ۴( بی شمار   ۲ )۳   1 )۲   1( صفر

154- فاصله ی نزدیک ترین نقطه ی دایره ای تا A مساوی 10cm و فاصله ی دورترین نقطه ی آن دایره تا A مساوی 
30cm است. مساحت دایره چند سانتی متر مربع است؟

 ۳ ۴( گزینه های ۲ و   ۴00π )۳   100π )۲   π )1

155- هر پاره خط ........................ منصف دارد. 

 ۴( بی شمار   ۳( صفر   ۲ )۲   1 )1

156- اگر یک نقطه را روی عمودمنصف یک پاره خط در نظر بگیریم و آن را به دو سر پاره خط وصل کنیم، یک 
مثلث به وجود می آید. آن مثلث همیشه ............. است. 

 ۴( غیرمشخص   ۳( قائم الزاویه   ۲( متساوی الساقین   1( متساوی االضالع

157- در شکل مقابل چند زاویه ی راست داریم؟ 

 16 )۲    1۲ )1

 ۲۴ )۴    ۲0 )۳



ریاضی ششم  � مجموعه کتاب های اکسیر دانش پارس

108

158- زاویه ی بین نیم ساز های دو زاویه ی مجانب ..................... است. 

 180  )۴   90  )۳   45  )۲   20  )1

O2 چند درجه است؟ O است.  O O1 2 3 200� � �  159- در شکل مقابل 

 100 )۲    ۲0 )1

 160 )۴    1۲0 )۳

tow چند درجه است؟ zoy باشد،  == 40 160- در شکل مقابل Oy و Ot نیم سازند. اگر 

 ۴0 )۲    50 )1

 75 )۴    60 )۳

161- در شکل مقابل چند زاویه ی تند داریم؟

 15 )۲    10 )1

 5 )۴    ۲0 )۳

162- نیم ساز ثلث نصف زاویه ی نیم صفحه چند درجه است؟

 ۴( ۳0 درجه   ۳( 18 درجه   ۲( 15 درجه   1( 1۲ درجه

163- اختالف دو زاویه ی متمم، خمس مجموع آن هاست. مکمل زاویه ی کوچک تر چند درجه است؟

 86 )۴   ۳6 )۳   1۳6 )۲   1۴۴ )1

B باشد، زاویه ی A چند درجه است؟ == 75 5 متمم B مساوی است. اگر 
3

164- مکمل A با 

 15 )۴   170 )۳   155 )۲   1۲5 )1

50 است. زاویه ی کوچک تر چند درجه است؟ 165- تفاضل دو زاویه ی مکمل 

 80 )۴   65 )۳   60 )۲   10 )1

166- در شکل مقابل x چند درجه است؟

 50 )۲    ۴0 )1

 70 )۴    60 )۳
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167- مجموع دو زاویه 135 درجه است. اگر یکی از آن ها 23 درجه از دیگری کوچک تر باشد، زاویه ی بزرگ تر 
چند درجه است؟

 89 )۴   8۲ )۳   79 )۲   69 )1

168- در شکل زیر )م د( نیم ساز زاویه ی )ل م ش( است. اندازه ی زاویه ی )ل م ر( چند درجه است؟

 99 )۲    108 )1

 11۲ )۴    106 )۳

169- دو زاویه مکمل اند و یکی 10 برابر متمم دیگری است. زاویه ی کوچک تر چند درجه است؟

 80 )۴   ۴5 )۳   ۲0 )۲   10 )1

170- مجموع 3 زاویه 300 درجه است. اولی 20 درجه بیش تر از دومی و دومی 60 درجه بیش تر از سومی است. 
زاویه ی سوم چند درجه است؟

 60 )۴   53
1
3  )۳   45

1
4  )۲   ۲۲/5 )1

d است. x چند درجه است؟ d' 171- در شکل زیر 

 ۴0 )1

 ۴5 )۲

 60 )۳

 75 )۴

d است. x چند درجه است؟ d' 172- در شکل زیر 

 ۴0 )۲    ۲0 )1

 70 )۴    50 )۳

173- کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

 .۲( هر مثلثی حداقل یک زاویه ی منفرجه دارد   .1( هر مثلثی حداقل یک زاویه ی قائمه دارد

 .۴( هر مثلثی حداقل دو زاویه ی قائمه دارد   .۳( هر مثلثی حداقل دو زاویه ی حاده دارد
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174- در یک مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین، مکمل هر زاویه ی تند چند درجه است؟

 150  )۴   135  )۳   45  )۲   30  )1

 کدام است؟
B
C
1

2
175- در شکل مقابل 

 
14
5  )۲    

5
14  )1

 
4
15  )۴    

40
15  )۳

176- در شکل مقابل x چند درجه است؟

 105 )۲    110 )1

 150 )۴    1۲0 )۳

177- در شکل مقابل AD نیم ساز است. D1 چند درجه است؟

 110 )۲    90 )1

 85 )۴    115 )۳

178- اگر مثلث )الف ب ج( متساوی االضالع باشد، اندازه ی زاویه ی )ج هـ د( کدام است؟

 50  )۲    45  )1

 30  )۴    40  )۳

74 و )ب د( و )ج د( نیم سازند. اندازه ی زاویه ی )د( چه قدر است؟ 179- در شکل زیر اندازه ی زاویه ی )الف( برابر 

 110   )۲    15۳   )1

 1۲7   )۴    106   )۳
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180- چهارضلعی مقابل مربع و مثلث )هـ د ج( متساوی االضالع است. زاویه ی )ج هـ ب( چند درجه است؟

 ۳0 )۲    60 )1

 75 )۴    ۴5 )۳

181- چند مثلث قائم الزاویه می توانیم بسازیم که محل برخورد ضلع های آن ها روی نقطه های پُر رنگ شکل روبه رو 
باشند؟

 7 )۲    6 )1

 9 )۴    8 )۳

182- مجموع زاویه های رأس های یک شش ضلعی ستاره ای چند درجه است؟

 ۲70 )۲    180 )1

 5۴0 )۴    ۳60 )۳

183- در شکل زیر، AE نیم ساز A و ED نیم ساز AEC است. AED چند درجه است؟

 50 )۲    ۴5 )1

 60 )۴    80 )۳

184- شکل زیر مکعب است. زاویه ی مشخص شده چند درجه است؟

 60 )۲   ۴5 )1

 75 )۴   90 )۳

DB است. A چند درجه است؟ DE== AB و  AC== 185- در شکل زیر 

 80 )1

 ۴5 )۲

 ۴0 )۳

 ۲0 )۴
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EAB متساوی االضالع است. D1 چند درجه است؟


186- در شکل مقابل ADCB مربع و 

 ۳0 )۲ 	 ۴5 )1

 10 )۴ 	 15 )۳

187- دو ضلع مثلثی 3 و 7 سانتی متر است. ضلع سوم )که مقدار آن هم عددی طبیعی بر حسب سانتی متر است( 
حداقل ..................... سانتی متر و حداکثر ........................ سانتی متر است. 

9 - 5 )۴  9 - ۴ )۳  10 - 5 )۲   10 - ۴ )1

باشد. ضلع سوم  مثلثی رسم کنیم که یک ضلع آن 9 سانتی متر و ضلع دیگرش 6 سانتی متر  188- می خواهیم 
کدام یک از گزینه های زیر نمی تواند باشد؟

 ۴( سه   ۳( شش   ۲( چهار   1( پنج

189- فیثاغورث ریاضی دان، موسیقی دان، اخترشناس و فیلسوف برجسته ی یونانی بسیار شیفته ی دانش اندوزی بود 
و بیش تر زمان خود را صرف آموزش علم می کرد. فیثاغورث دنیا را ترکیبی از اعداد می دانست. حال اگر فیثاغورث 
بخواهد مثلثی رسم کند که دوضلع آن 6 و 8 سانتی متر باشد، ضلع سوم کدام یک از گزینه های زیر نمی تواند باشد؟

 1۴ )۴   1۳ )۳   1۲ )۲   10 )1

190- چهار نوار باریک از مقوا بریده ایم و آن ها را مانند شکل با سنجاق 
به هم وصل کرده ایم. فاصله ی هر دو سنجاق از یک نوار مقوایی کنار 
آن نوشته شده است. با کمک این وسیله چند مثلث می توانیم بسازیم به 

طوری که هیچ کدام از این نوار ها روی هم قرار نگیرد؟

 ۲( دو 	 1( یک

 ۴( چهار 	 ۳( سه

191- در شکل زیر مجموع زوایای مشخص شده چند درجه است؟

 ۳60 )۲    180 )1

 7۲0 )۴    5۴0 )۳
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192- در شکل زیر BM و CM نیم ساز زوایای خارجی مثلث هستند. M چند درجه است؟

 15 )1

 ۴5 )۲

 60 )۳

 90 )۴

193- در پنج ضلعی منتظم روبه رو مقدار زاویه ی مشخص شده چه قدر است؟

 108 )1

 7۲ )۲

 ۳6 )۳

 ۴( بستگی به شکل هاشورزده شده دارد

194- نقطه ای از سه رأس یک مثلث به یک فاصله است. این نقطه محل برخورد .............. مثلث است.

 ۴( میانه های   ۳( عمودمنصف های   ۲( ارتفاع های   1( نیم ساز زاویه های

195- کدام یک از عبارت های زیر درست نیستند؟

 .۲( دو خط عمود بر یک خط با هم موازیند   .1( اقطار مستطیل مساوی و منصف یک دیگرند

 .۴( اقطار متوازی االضالع مساوی و منصف یک دیگرند   .۳( هر مستطیل یک متوازی االضالع است

196- دو خط موازی رسم می کنیم. دو خط موازی دیگر به دل  خواه رسم می کنیم، تا این دو خط موازی را قطع 
کنند. چهارضلعی به دست آمده همیشه ........... است. 

 ۴( متوازی االضالع   ۳( ذوزنقه   ۲( مستطیل   1( مربع

197- کدام گزینه درست است؟

 .1( چهارضلی که دو قطر مساوی دارد، مستطیل است

 .۲( چهارضلعی که دو قطر عمود بر هم دارد لوزی است

 .۳( چهارضلعی که مساحت آن نصف حاصل ضرب دو قطر است لوزی است

 .۴( چهارضلعی که چهار زاویه ی قائمه دارد مستطیل است
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198- از برخورد نیم ساز های زوایای یک متوازی االضالع چه شکلی به دست می آید؟

 ۴( متوازی االضالع   ۳( لوزی   ۲( مستطیل   1( مربع

199- چند متوازی االضالع در تصویر روبه رو قابل مشاهده است؟

 ۲( پنج    1( چهار

 ۴( هفت    ۳( شش

200- چهارضلعی که قطرهایش مساوی و عمود بر هم باشند همواره کدام است؟

 ۴( معلوم نیست ۳( ذوزنقه است    ۲( لوزی است   1( مربع است

201- مطابق شکل روبه رو دو دایره داریم که هم دیگر را در دو نقطه قطع کرده اند. با این دو نقطه و دو مرکز 
دایره ها، یک چهارضلعی رسم می کنیم. این چهارضلعی به چه شکلی است؟

 ۲( لوزی    1( مربع

 ۴( متوازی االضالع    ۳( نامشخص

202- اگر شکل حاصل از تالقی نیم سازهای یک چهارضلعی مستطیل باشد، الزم است که آن چهارضلعی چگونه باشد؟

 ۴( ذوزنقه   ۳( مستطیل   ۲( متوازی االضالع   1( لوزی

203- در شکل روبه رو چند چهارضلعی وجود دارد؟

 17 )۲    1۳ )1

 ۲1 )۴    19 )۳

204- در شکل مقابل چند مربع دیده می شود؟

 90 )۲    91 )1

 88 )۴    89 )۳

205- مطابق شکل روبه رو، داخل یک مربع زاویه های 30 درجه پیدا می کنیم. از برخورد اضالع این زاویه ها در 
داخل مربع یک چهارضلعی به دست می آید. چهارضلعی به دست آمده چه نوع چهارضلعی است؟

 ۲( مربع   1( مستطیل

 ۴( متوازی االضالع   ۳( لوزی
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206- هر زاویه ی داخلی یک 8 ضلعی منتظم چند درجه است؟

150 )۴  108 )۳  1۳5 )۲  1۲0 )1

A است. B کدام است؟ ==110 207- در شکل زیر، 

 70  )۲    60  )1

 110  )۴    80  )۳

208- مجموع زاویه های شکل روبه رو چند است؟

 ۲( 5۴0 درجه    1( 7۲0 درجه

 .۴( بستگی به شکل دارد    ۳( ۴50 درجه

209- اگر به تعداد اضالع یک چند ضلعی دو ضلع اضافه شود، به مجموع زوایای داخلی آن چه قدر اضافه می شود؟

 5۴0 )۴   ۳60 )۳   180 )۲   90 )1

210- تعداد اضالع یک چند ضلعی که مجموع زوایای آن 1260 درجه می باشد، برابر است با: 
 7 )۴   6 )۳   9 )۲   8 )1

156 است. k کدام است؟ 211- هر زاویه ی داخلی یک k ضلعی منتظم 

 ۲0 )۴   15 )۳   1۳ )۲   1۲ )1

212- یک 10 ضلعی چند قطر دارد؟

 10 )۴   15 )۳   ۳0)۲   ۳5 )1

213- شکلی 27 قطر دارد. مجموع زوایای داخلی این شکل چند درجه است؟

 1۲60 )۴   1۴۴0 )۳   ۳60 )۲   1800 )1

214- نسبت تعداد قطرهای یک شش ضلعی به مجموع زوایای داخلی یک دوازده ضلعی کدام است؟

 1
300

 )۴   1
200

 )۳   1
3

 )۲   1
2

 )1

215- اگر تعداد اضالع و تعداد قطرهای یک شکل را با هم جمع کنیم، به عدد 36 می رسیم. مجموع زوایای داخلی 
این شکل چند درجه است؟

 ۲۴00 )۴   1800 )۳   1۴۴0 )۲   1۲60 )1

216- اگر وسط های اضالع مستطیلی را به طور متوالی به هم وصل کنیم یک چهارضلعی به دست می آید که ............ 
نام دارد. 

 ۴( متوازی االضالع   ۳( لوزی   ۲( مستطیل   1( مربع
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چهارضلعی  این  است.  شده  مستطیل  یک  حاصل  کرده ایم  وصل  هم  به  را  چهارضلعی  یک  اضالع  اوساط   -217
............. است. 

 ۲( لوزی   1( ذوزنقه ی متساوی الساقین
 ۴( متوازی االضالع    ۳( مستطیل

218- به یک چهارضلعی که دو قطر آن بر هم عمود باشند، شبه لوزی می گویند. اگر اوساط اضالع یک شبه لوزی 
را به ترتیب به هم وصل کنیم، شکل حاصل کدام است؟

 ۴( مستطیل   ۳( مربع   ۲( ذوزنقه   1( متوازی االضالع

219- اگر اوساط اضالع یک چهارضلعی که دو قطر آن با هم مساوی و بر هم عمود باشند را متوالیًا به هم وصل 
کنیم، یک ................. ایجاد می شود. 

 ۴( مربع   ۳( متوازی االضالع   ۲( مستطیل   1( لوزی

220- اوساط اضالع یک چهارضلعی را متوالیًا به هم وصل می کنیم، شکل حاصل مربع می گردد. نوع چهارضلعی کدام است؟
 ۴( متوازی االضالع   ۳( مربع   ۲( مستطیل   1( لوزی

221- در ساعت چهار و سی دقیقه عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار چه زاویه ای می سازند؟

 ۴0 )۴   ۴5 )۳   50 )۲   55 )1

300 طی کند، عقربه ی ساعت شمار چند درجه حرکت  222- در یک ساعت عقربه ای، اگر عقربه ی دقیقه شمار 
خواهد کرد؟

 100 )۴   60 )۳   ۳0 )۲   ۲5 )1

223- در یک ساعت عقربه ای پس از گذشت 4 ساعت و 20 دقیقه، عقربه ی ساعت شمار چه زاویه ای را می پیماید؟

 130  )۴   120  )۳   90  )۲   60  )1

224- در یک ساعت اگر عقربه ساعت شمار 8 درجه طی کند، عقربه ی دقیقه شمار چند درجه حرکت خواهد کرد؟

 98 )۴   96 )۳   86 )۲   88 )1

225- از ساعت '30 : 2 تا '15 : 4 عقربه ی ساعت شمار چند درجه طی می کند؟

 90 )۴   78/5 )۳   6۲/5 )۲   5۲/5 )1


