
 

 לעזור  המורים הפרטיים שלנו ישמחמואחד 

ראשונה - 2

1. 30 : 15 - 7 x 0 + 32 = 
2. 30 + 30 : 3 + 3 = 
3. (8 – 12 : 3)3 = 
4. 12 – 4 : 4 –3 = 
5. 154 + 41 – 50 : 50 = 
6. 45 + (45 – 5) : 2 =  
7. (32 – 0 : 9) : 4 = 
8. 24 x 32 + 5(06+18) = 

 

1. 700 : (140 : 2) ____ 700 :140 : 2
2. 10 - (34 – 6) ____ 40 –34 + 6
3. 92 – 9 ____ 82 +1 
4. 33 – 52 ____ sqrt(4) 
5. 1/2(4)+ 02 ____ 2(50 : 50) 
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 מבחן במתמטיקה לכיתה ז‘ מחצית ראשונה

הפתרון דרך את הראה. חשבון פעולות סדר לפי הבאים

הסימן המתאים

700 : (140 : 2) ____ 700 :140 : 2 
34 + 6 

הבאה

הסדרה חוקיות

 ?בסדרה 

 ?האיבר השמיני בסדרה

 הסבר? סדרה איברב הוא

זקוקים לעזרה במתמטיקה 

 שאלה מס‘ 1

הבאים התרגילים את רפתו  

 שאלה מס‘ 2

 סמן את הסימן המתאים

(<,>,=) 

 שאלה מס‘ 3

הבאה בסדרה התבונן  

 89,80,71,62,... 

חוקיות את במילים נסח. א  

 השישי האיבר מהו. ב

האיבר השמיני בסדרה מהו. ג

 100המספר  האם. ד
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1. 4x – 3 = 12 

2. -6 = 6 –6x 

3. -3x –2(2/5)= -11(2/5) 

4. 5x+0.7=-24.3 

ואחד   055-6658095-במוזמנים לפנות אלינו ? זקוקים לעזרה במתמטיקה

התבונן בסדרה הבאה

רשום את חוקיות הסדרה במילים

את האיבר השישי בסדרה

הסבר. באיקס שמסומן האיבר אחרי הבא בסדרה רלאיב 

נתונים המספרים הבאים

24, -21, 20, 

 )לימין משמאל(לגדול  מהקטן 

הזוגיים ופתור המספרים סכום

הקטן ביותר ופתור למספר ביותר הגדול המספר בין ההפרש

ביותר ופתור הקטן ספרמהו ביותר הגדול המספר בין למכפלה

ומכפלתם שלילית חיובי שסכומם מספרים

זקוקים לעזרה במתמטיקה 

 שאל ה מס‘ 4 

 התבונן בסדרה הבאה

76,68,60,…,X,… 

רשום את חוקיות הסדרה במילים.א  

את האיבר השישי בסדרה רשום.ב  

  אלגברי ביטוי רשום. ג

 שאלהמס‘ 5 

 נתונים המספרים הבאים

21, 20, -19, -36, 0, 17, -60 

 המספרים את סדר.א

סכום עבור תרגיל רשום.ב  

ההפרש עבור תרגיל רשום.ג  

למכפלה תרגיל רשום.ד  

 

 שאלה מס‘ 6 

מספרים לשני דוגמא תן  

 

 שאלה מס‘ 7 
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1. -3x-2+9x=5-7 

2. 12-17=-9x+12x 

3. -20x+2x+38x=-80 

4. 26-30=-2x-3x-7x 
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 שאלה מס‘ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xn--debcn2b.co.il/
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1.11 
2.43 
3.4^3 / 64 
4.8 
5.4 
6.65 
7.8 
8.149  

1.> 
2.= 
3.> 
4.= 
5.= 

 .הוא לא איבר בסדרה
 
 

 

1.x=15/4 
2.x=2 
3.x=3 
4.x=-5 
 

1.x=0 
2.x=-5/3 
3.x=-4 
4.x=1/4 
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 .9- אשר בה כל איבר קטן מקודמו ב, הסדרה הינה סדרה יורדת

הוא לא איבר בסדרה 100לכן המספר , כאשר אנו מבצעים את חוקיות הסדרה 100אנו רואים שעקפנו את 

 .8- חוקיות הסדרה הינה שכל מספר קטן מקודמו ב

 .8-הסדרה היא שכל מספר קטן מקודמו ב

1.-60,-36, 
2.24+20+0 
3.24 

זקוקים לעזרה במתמטיקה 

:תשובות  

  :1' שאלה מס

 :2' שאלה מס

 :3' שאלה מס
הסדרה הינה סדרה יורדת. א
 .44. ב
 .26.ג
 98=89+9. ד

   98+9=107 
אנו רואים שעקפנו את    

 :4' שאלה מס
חוקיות הסדרה הינה שכל מספר קטן מקודמו ב. א
 .36.ב
הסדרה היא שכל מספר קטן מקודמו ב פני שחוקיותמ .x-8.ג

 
 :5' שאלה מס

36,-21,-19,0,17,20,24
2.24+20+0-36-60=-52
3.24-(-60)=24+60=84

4.24x(-60)=-1440 
 

 8, 6-  :6' שאלה מס

 :7' שאלה מס

 :8' שאלה מס

https://xn--debcn2b.co.il/

