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یکای مورد نظر
ضریب 
تبدیل

یکای مورد نظراندازه
ضریب 
تبدیل

اندازه

……… mm……………… m………

……… cm……………… cm………

……… m……………… mm………

……… cm……………… cm………

2. اندازه های اینچی زیر را برحسب یکاهای مورد نظر به دست آورید.
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3. اندازه های زیر را به یکاهای انگلیسی مورد نظر تبدیل کنید.

یکای مورد نظر
ضریب
تبدیل

یکای مورد نظراندازه
ضریب 
تبدیل

اندازه

……… yd………12/3 m……… ft………153 km

……… in………22/7 m……… in………210 hm

……… in………30/8 dam……… ft………15/1 dm

……… in………140/85 mm……… in………25/1 m

……… in………14/5 cm……… in………53/562 dm





















































































































































76

1. روابط زير را كامل كنيد.
وزن

2. ضرايب تبديل يكاهاي زير را بنويسيد.

3. مقادير زير را به يكاهاي خواسته شده تبديل كنيد.

FG =                 ×  g

mN    →   N N    →   kNmN    →   kN

F =  m  × FG =  ρ  ×                 ×  g

……… mN1400 N ……… mN10/522 kN

 ………… kN520400 mN …….… kN3800 N

 ……… mN0/865 N ………… N5/250 mN

7 85 3/
kg

dm
4. در غلتک فوالدی ش��كل زير با جرم حجمی                  نيروی وزن غلتک را به دس��ت 

آوريد.
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