Математика 7-класс

	Теңдемени чыгаргыла:   7,5 : 8 = 6 : х
	Айлананын радиусу 28 см. Эгер file_0.png
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  болсо, айлананын узундугун тапкыла

34 менен 13 көбөйтүндүсүнөн 23 менен 10 дун көбөйтүндүсүн кемит:
	45 тин тогуздан бир бөлүгүн тап?
	Амалдарды аткар 983 - 678 + 107 = ?
	Туюнтманын маанисин тапкыла. (75 - 5 · 12,4) : 13 - 13 =
	Эсептегиле 0,11 · 0,2 - 0,1 · 0,02 = ?

	500 санынын 5%ын тапкыла
	28 жана 15 сандарынын суммасын туюнтма түрүндө жаз
	Эгер сандын 85% ы 17 ге барабар болсо, бул санды тапкыла
	Бош орунга кайсы сан жазылат?   1, 3, 5, 7, ..., 11
	Тик бурчтуктун узуну 10см, туурасы 6 см. Тик бурчтуктун аянты канча?
	Бассейндин узуну 10, туурасы 8, бийиктиги 4. Көлөмүн тапкыла

Эң оңой жол менен эсептегиле: 8,91 + 25,7 + 1,09
210 сомдун 5% ын тапкыла.
Сан катарын толукта. 7; 8; 10; 13; 17; а; ...     а=?
	Тик бурчтуктун узуну 8 см, ал эми туурасы андан 2 эсе кыска болсо, анда тик бурчтуктун периметрин тап?
	Эсептегиле:file_2.png
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	Эсептегиле: 2,1 · ( 4,2 · 11 – 3,2 · 11) = ?

	Теңдемени чыгаргыла: 0,7х = 0,5х + 3
	Эсептегиле: 612228 + (53007 - 52275 : 615)
	Эсептегиле: file_6.png
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	Туюнтма түрүндө жазгыла: 28 жана 12 санынын тийиндисин
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	; 6,3; file_10.png
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 сандарын өсүү тартибинде жазгыла
	Эсептегиле: -3 - (-3) + 0,5
	Теңдемени чыгаргыла. Х : 12 =13
	12 саат 40 минутада сааттык жана минуталык жебелердин арасындагы бурч канчага барабар?

Асан 120 билет сатты.  Сатылган билет бардык билеттин 24% ын түзөт. Бардык билет канча эле?
Теңдемени чыгаргыла. 2,3 : 6,9 = х : file_12.png
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	Сумманы тапкыла: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=?
	Варианттардын кайсынысы калгандарынан айырмаланып турат
Теңдемени чыгаргыла: 4752 : (1010 - 2х) = 11
|х + 7| =10      х=?
	213 метр кездемеден 71 көйнөк тигилген. 81 м кездемеден канча көйнөк тигилет.
Сан катарын толукта.  2; 5;11;23; 47; а;      а=?
	Эки сандын көбөйтүндүсү  file_14.png
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 жана file_16.png
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 канча?
	Барабардык туурабы: file_18.png
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	Туюнтманын маанисин тапкыла :file_20.png
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	 бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө көрсөткүлө
(-43) санын рационалдык бөлчөк түрүндө көрсөткүлө
	Сегиз орундуу сандын цифраларынын суммасы 7 ге барабар.Бул сандын цифраларынын көбөйтүндүсү канчага барабар?
	Ит 15 секундда 250 м чуркай алат. Анын ылдамдыгы канча?
	Эгер эки түз сызыктын кесилиши 4 бирдей бурчтуу түзсө, ал түз сызыктар ... деп аталат.
	Эки бурчтун чокусу жалпы болуп, ал эми жактары бирин – бири түз сызыкка чейин толуктап  турса, анда алар ... деп аталат.
	А(1,7) жана В ( -4,2) чекиттер менен аныкталган кесиндинин узундугун аныктагыла
Жамиля күнүнө бир жарым саат басат. 4 км/ саат  ылдамдык менен ал канча аралыкты өтөт?
4х : 5 = 7 : 8 теңдемесин чыгаргыла

	Эки радиус менен чектелген тегеректин  бөлүгү ... деп аталат

Диаметри 3,5 см болгон айлананын узундугун тапкыла, мында file_24.png
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64 менен 5 тин көбөйтүндүсүнөн 13 менен 10 дун көбөйтүндүсүн кемит:
240 тын 5% ын тап
235, 245, 250, 255,260 сандары кайсы санга бөлүнөт?

	Эсептегиле  (10 - 1,1 : 0,23) · 0,46
	Эсептегиле: 3,17 + 10,2 + 0,83 + 9,8
	Бөлчөктөрдү өсүү тартибинде жазгыла: file_26.png
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	47 саны кандай сан болуп эсептелет?
	18 жана 42 сандары өз ара жөнөкөй сандар болуп эсептелеби?

70, 154, 84 сандары учун кайсы сан ЭЧЖБ болот?
Кайсы барабардык туура?
Туура жообун тапкыла: file_28.png
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Туура жообун тапкыла: file_30.png
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Кайсы барабардык туура?
1200 санынын 0,3 ун тапкыла
Механик 20 машинаны ремонттоду.Анын  40% ын жеңил машина түзгөн.Калган машиналар жук ташуучу болгон. Механик канча жук ташуучу машинаны оңдогон?
Спорт секциясында убакыттын 60%ын балдар футбол ойношту, ал эми калган убактысында көнүгүү жасашты. Эгер секциянын сабак өтүү убактысы 90 минута болсо, балдар көнүгүү жасаганга канча убакыт кетиришкен?
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	 саны берилген. Аны 3 эсе кичирейткиле жана туура жообун тапкыла.
	24 саны берилген. Аны file_34.png
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кө бөлгүлө жана туура жообун тапкыла
	Квадраттын аянты 64 кө барабар. Жагын тапкыла
	Теңдеменин тамырын тапкыла: 30 : х = 600

36 : 42 катышын кадимки бөлчөк катары туюнткула.
Эки пункт бири биринен 50 км алыстыкта жайгашкан. Картада бул аралык 1 см. Картанын масштабы канча?
Айлананын радиусу 21 см. Айлананын узундугу канча?
Тегеректин радиусу 5м, file_36.png
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. Тегеректин аянтын тапкыла.
Кашаны ачкыла:  - (-23 + 5 - 8)
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	 жана 2,3 сандарынын арасында кайсы бүтүн сандар жайгашкан?
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	 санына карама - каршы санды жазгыла
	Туура барабардыкты көрсөткүлө:
	9,2 нин 4 кө болгон катышын тапкыла


	70 : 28 катышын жөнөкөй бөлчөк түрүндө туюнткула


	Амалдарды аткар 981 - 665 + 106 = ?




