
 

GRAAD 7 

Ontwikkel jou insig!  Kyk hoeveel van die vrae jy kan beantwoord en stuur dan jou antwoorde 

na die e-posadres hierbo indien jy die regte antwoorde en/of verduidelikings wil hê. 

1. Ek het twee opeenvolgende getalle op my sakrekenaar vermenigvuldig en die antwoord 

is 702.  Wat is die som van die twee getalle? 

A. 42            B.  49            C.  53            D.  65            E.  51 

2. 
1

2
 van ‘n getal is 

1

10
.  Wat is 

5

7
 van dieselfde getal? 

3. Hierdie figuur bestaan uit ‘n vierkant met sylengte 2cm, met ‘n gelyksydige driehoek 

aan elke kant.  Wat is die omtrek van die figuur? 

                                                                     
4. Die skets toon ‘n vierkant wat twee sirkels, elk met a radius van 2 cm omsluit.  Wat is 

die oppervlakte van die reghoek? 

 

5. Watter van hierdie breuke is die grootste? 

A. 
7

15
            B.  

3

7
            C.  

11

23
            D.  

4

9
            E.  

5

11
 

6. ‘n Onderwyser skryf vyf getalle op die bord waarvan die gemiddelde 30 is.  Dan vee sy 

een van die getalle uit.  Die gemiddelde van die oorblywende getalle is 28.  Watter 

getal het sy uitgevee? 

A. 32            B.  10            C.  8            D.  38            E.  mens kan nie sê nie 

7. 28 Julie 2012 was op ‘n Saterdag.  Wat is die eerste jaar waarin 28 Julie weer op ‘n 

Saterdag sal val? 

8. ‘n 3cm by 8cm reghoek word in twee stukke gesny soos getoon.  Die twee stukke word 

dan herrangskik om ‘n reghoekige driehoek te vorm.  Hoe lank is die skuinssy van die 

driehoek? 

 
                      3cm 

 

 

 

9. Die lengte van ‘n reghoek is vier keer so lank soos sy breedte.  Die omtrek is 100 m.  

Wat is die oppervlakte van die reghoek? 
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