
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/8math3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade8                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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5𝑦 = 𝑦 + 85𝑦 − 𝑦 = 84𝑦 = 8𝑦 = 8 ÷ 4𝑦 = 2



2𝑥 − 1 = 752𝑥 = 75 + 12𝑥 = 76𝑥 = 76÷ 2𝑥 = 38



(غير كافي)شرط واحد فقط 

شرطان 

(غير كافي)شرط واحد فقط 

(غير كافي)شرط واحد فقط 

توازي وتساوي ضلعان متقابالن



المستطيل في القطران

𝟑𝒙متطابقان − 𝟕 = 𝒙+ 𝟓𝟑𝒙 − 𝒙 = 𝟕 + 𝟓𝟐𝒙 = 𝟏𝟐𝑥 = 12 ÷ 2𝑥 = 6



14
أضالعه جميع المعين 𝑩𝑪متطابقة? = 𝟏𝟒



المستطيل في الراس زوايا

قائمة 40?∠𝟐 =𝟗𝟎 − 𝟒𝟎 = 𝟓𝟎



المربع في القطران

𝑾𝒀متطابقان = 𝟔𝒁𝑿 =
االخر منهما كل 𝒁𝑿ينصف = 𝑾𝒀𝟔



الساقين متساوي المنحرف شبه
متطابقة القاعدة 𝑳∠زوايا = ∠𝑴𝟖𝟎 𝑳∠؟ =



متطابقان

متطابقان

متعامدان



7𝑥 = 56𝑥 = 56 ÷ 7𝑥 = 8
5𝑦 − 26 = 4𝑦 + 45𝑦 − 4𝑦 = 26 + 4𝑦 = 30



{0,1,2,3,4,5}



مجموعة جزئية من أي مجموعة فاي

فايال يمكن وضع رمز ينتمي بعد 

 8غير موجودة في المجوعة  

العبارة خاطئة

العبارة خاطئة

العبارة خاطئة aغير موجودة في المجوعة  

العنصر 5موجود في المجوعة  

العنصر 5ينتمي للمجموعة  
العبارة صحيحة



في المجموعتين( المتكررة)التقاطع هو العناصر المشتركة
العناصر المشتركة هي                      

6,12



{8,10,12,14,16,…}

{2,4}

{2,4,6}

{4,6,8,10,12,…}

عدد طبيعي زوجي أكبر من     
6

عدد طبيعي زوجي أقل من     
6

عدد طبيعي زوجي أقل من     
7

عدد طبيعي زوجي أكبر من     
2



المطلوب تحديد متممة اتحاد 
المجموعتين 

اتحاد مجموعتين

فيكون المتممة 
خارج المجموعتين

A,B


