
 

 

 

 = گرم 0111یک کیلوگرم
 .ضرب می کنیم 0111برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 

2 گرم  0111 کیلوگرم2111 

 . تقسیم می کنیم 0111برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر 

 =0/1 کیلوگرم        
 011گرم   

0111

 = مترسانتی 011یک متر
 .ضرب می کنیم 011برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در 

متر  2  011  سانتی متر 211 

 .تقسیم می کنیم 011برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر 

211 سانتیمتر

011
 متر2 

 = میلیمتر 0111یک متر
 .ضرب می کنیم 0111تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در برای 

2متر  0111 رمیلیمت 2111   

تقسیم می کنیم 0111برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر  . 

2111میلیمتر

0111
 2 رمت  

: 

http://780e52.mihanblog.com/post/10


 = میلی متر01یک سانتی متر
  .کنیمضرب می  01برای تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در 

21 سانتیمتر  01  211 رمیلیمت  

  .تقسیم می کنیم 01برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر 

211میلیتر

01
 سانتیمتر21 

 = مربع متر 01111یک هکتار
  .ضرب می کنیم 01111برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در 

2 هکتار  01111  21111 عمترمرب  

  .تقسیم می کنیم 01111مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر برای تبدیل 

21111مترمربع

01111
 هکتار2 

 = متر 0111یک کیلومتر
  .ضرب می کنیم 0111برای تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در 

2کیلومتر  0111  2111 رمت  

  .تقسیم می کنیم 0111برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر 

2111 متر

0111
 2 رکیلومت  

 = سی سی 0111یک لیتر
  .ضرب می کنیم 0111برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در 

2 لیتر  0111 یس سی2111   

  .تقسیم می کنیم 0111برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر 

2111 سی سی 

0111
 لیتر 2 

 



 = مکعبسانتی متر 0111یک لیتر
  .ضرب می کنیم 0111به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در برای تبدیل لیتر 

2 لیتر   0111 بسانتیمترمکع 2111   

 .تقسیم می کنیم 0111برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر 

2111 سانتیمترمکعب 

0111
 لیتر 2 

 = لیتر 0111یک مترمکعب
 ضرب می کنیم.  0111مربوطه را در برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد 

2 مترمکعب   0111 رلیت 2111   

 .تقسیم می کنیم 0111برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر 

2111 لیتر 

0111
بمترمکع 2   

متر مربع0111111=  یک کیلو متر مربع
  .ضرب می کنیم 0111111برای تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در 

2 کیلومتر   0 111 111 عمترمرب 111 111 2   

 .تقسیم می کنیم 0111111بر  برای تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه را

111 111 2 مترمربع 

0 111 111
عکیلومترمرب 2   

هکتار011=  یک کیلو متر مربع
  .ضرب می کنیم 011کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در برای تبدیل 

2 کیلومترمربع   011 رهکتا 211   

. تقسیم می کنیم 011بر  برای تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه را

211 هکتار

011
عکیلومترمرب 2   

tg://join?invite=AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw

