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 מבחן במתמטיקה לכיתה ז' מחצית שנייה 

:כתוב את ביטויים הבאים לפי הכללים שלמדת

 

  .bמספר אחד מיוצג על ידי המשתנה . 47סכום שני מספרים הוא 

  .כתוב ביטוי אלגברי המייצג את המספר השני

  :דרך פתרוןהראה , פתור את המשוואות הבאות

3(5+3x)+2x(2x 

 

10( 

½(16x-32)+   

  .תלמידים

  .תלמידים

  .תלמידים

  .תלמידים 94יש בשלושת הכיתות 

  .מצא כמה תלמידים לומדים בכל אחת מהכיתות

זקוקים לעזרה במתמטיקה

 שאלה מס' 1

 כתוב את ביטויים הבאים לפי הכללים שלמדת

 = b7a 1.  

  = y(7-3b) 2.  

 = X7:4.3 

 

 שאלה מס' 2

סכום שני מספרים הוא 

כתוב ביטוי אלגברי המייצג את המספר השני

  

  3' שאלה מס

פתור את המשוואות הבאות

2x(2x-4)=33+(5+3x)3. א

 x-(x-2)-8=2-.ב

 2x-(2x-2)-16=6-.ג

  6x=0-(x+2-)6- .ד

2(x+7)=24-(x-1-)10.ה

10=(21x-12)⅓+(32.ו

  

  4' שאלה מס

תלמידים yיש  2'בכיתה ז

תלמידים y+7יש  3'בכיתה ז

תלמידים y-3יש  4'בכיתה ז

יש בשלושת הכיתות , בסך הכול

מצא כמה תלמידים לומדים בכל אחת מהכיתות
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  .יר השולחןממח

2x                                                                                                                                       

 מ"ס 12מ                                                     
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  .ח"ש 6,000ינאי קיבל לבר המצווה שלו 

  .שולחן ומנורת חימום, הוא החליט לקנות לעצמו מחשב

  .ח הוא החליט לחסוך

ממח 1/3ממחיר השולחן ומחיר מנורת החימום היה  3מחיר המחשב היה פי 

  .חשב כמה כסף ינאי הוציא על כל אחד מן הפריטים

  

                                                                                                                             

                                       2x  

מ                                                     "ס 12                                                        

  .אלגברי לשטח כל אחד מן המשולשים

  .הסבר? לאיזה מן המשולשים השטח הכי גדול

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  5' שאלה מס

ינאי קיבל לבר המצווה שלו 

הוא החליט לקנות לעצמו מחשב

ח הוא החליט לחסוך"ש 3,400

מחיר המחשב היה פי 

חשב כמה כסף ינאי הוציא על כל אחד מן הפריטים

  

  

  6' שאלה מס

  :משולשים 3לפניך 

  

 

  

                                                                                                                                         

                               

  

  

                                                        מ"ס 12    

 

אלגברי לשטח כל אחד מן המשולשים רשום ביטוי. א

לאיזה מן המשולשים השטח הכי גדול. ב
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  :פ גרף הפונקציה"את טבלת הערכים ע

  .קבועה, יורדת, עולה: השלימו בעזרת אחת המילים

  ________:הפונקציה 10-עבור המספרים הגדולים מ
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NPI דרכים 2-ב.  

את טבלת הערכים ע השלימו.א                                                                            

השלימו בעזרת אחת המילים. ב                                                                          

עבור המספרים הגדולים מ                                                                               

15    
  5  

זקוקים לעזרה במתמטיקה

0 5 10 15

  

                                    7' שאלה מס

                                                              

  

  

  

  

  מ"ס 8        

  

  

  

                                 I  

  

  .xחשב את . א

NRPחשב את שטח . ב

NPIחשב את שטח . ג

  

  8' שאלה מס
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  x=6.ג

 x=2.ו   

  ח"ש 200 –מנורת חימום , ח"ש 600 –שולחן  ,ח"ש

5x  

5x  

  .לשלושתם אותו גודל

5  -5  -10  x 
5  10  -10 y  

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  :תשובות

 7ab.א .1

 y(7-3b).ב   

 7x/4.ג    

2. x=47-b 

ג x=6  .ב    x=2.א .3

  x=-4.ה   x=-1.ד    

4.y=30 

ש 1800 –מחשב  .5

5x–ראשון ימין .א .6

  5x–שני ימין        

5x–שלישי ימין        

לשלושתם אותו גודל. ב   

  x=3.א .7

  ר"סמ 9.ב    

  ר"סמ 36.ג    

  .א .8

 

 .יורדת.ב    
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