
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس خالد ابراهيم اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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مجلس ٔابو ظبي للتعليممجلس ٔابو ظبي للتعليم
التعليميةالتعليميةالظفرةالظفرة

الوحدة الثانية عشرالوحدة الثانية عشر
موضوع المجموعاتموضوع المجموعات

رواد الظفرة الخاصةرواد الظفرة الخاصة

موضوع المجموعاتموضوع المجموعات
إعداد إستاذإعداد إستاذ
خالد إبراهيمخالد إبراهيم

مجلس ٔابو ظبي للتعليممجلس ٔابو ظبي للتعليم
الظفرةالظفرةمنطقةمنطقة

الصف الثامن الصف الثامن    
موضوع المجموعاتموضوع المجموعات--::الدرس أالول الدرس أالول   

رواد الظفرة الخاصةرواد الظفرة الخاصة  مدرسةمدرسة

موضوع المجموعاتموضوع المجموعات--::الدرس أالول الدرس أالول   
  إعداد إستاذإعداد إستاذ
خالد إبراهيمخالد إبراهيم



  إعداد إستاذإعداد إستاذ

نتعرف على عناصر المجموعة وطرق كـتابة المجموعة

  إعداد إستاذإعداد إستاذ
خالد إبراهيمخالد إبراهيم

نتعرف على عناصر المجموعة وطرق كـتابة المجموعة

::سوف نتعلم اليوم سوف نتعلم اليوم 
معنى مجموعة•1

نتعرف على عناصر المجموعة وطرق كـتابة المجموعة•2

::سوف نتعلم اليوم سوف نتعلم اليوم 

نتعرف على عناصر المجموعة وطرق كـتابة المجموعة•2

نتعرف على المجموعات الجزيئة من المجموعة•3



صـــــــــــ  852صـــــــــــ  852



صـــــــــــ  852

صـــــــــــ  853

ھما                  ،                   ،  ھما                  ،                   ،  Y یوجد ثالث شھور تنتھي بحرف  





a  )  A = { 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 90 

صـــــــــــ  853

a  )  A = { 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 90 
91  , 79   مجموعة األعداد الزوجیة المحصورة بین

b  )  E = { 11 , 13 , 15 , 17 , -------------------------
مجموعة األعداد الطبیعیة الفردیة األكبر من 9

90 }90 }
مجموعة األعداد الزوجیة المحصورة بین: الوصف 

-------------------------}
مجموعة األعداد الطبیعیة الفردیة األكبر من : الوصف 



صـــــــــــ  853



صـــــــــــ  853



صـــــــــــ  854

Aعید األم في شھر مارس والیوم العالمي في شھر أكتوبر أذن المجموعة
A =}مارس ، أبریل ، مایو ، یونیو ، یولیو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر 

A العبارة صحیحة ألن شھر یولیو  ینتمي للمجموعة 
23,26, 20, 17, 14ولذلك األعداد التالیة ھي 23,26, 20, 17, 14ولذلك األعداد التالیة ھي

ال ینتمي للمجموعة

العبارة صحیحة ألن كلمة صقر ال تنتمي للمجموعة 

عید األم في شھر مارس والیوم العالمي في شھر أكتوبر أذن المجموعة
مارس ، أبریل ، مایو ، یونیو ، یولیو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر { 

العبارة صحیحة ألن شھر یولیو  ینتمي للمجموعة  أذن

( a )

( b )نالحظ في نمط المجموعة أنھ یزید 3ولذلك األعداد التالیة ھينالحظ في نمط المجموعة أنھ یزید 3ولذلك األعداد التالیة ھي
ال ینتمي للمجموعة  21 العبارة خاطئة ألن أذن

( c ) العبارة صحیحة ألن كلمة صقر ال تنتمي للمجموعة





إلى   3 -3 
إلى   3 فتكون الطریقة الوصفیة األولى ھي  األعداد الصحیحة من  3-

و   4 و الطریقة الوصفیة الثانیة ھي  األعداد الصحیحة المحصورة بین  4-

نالحظ أن األعداد أعداد صحیحة من  3
فتكون الطریقة الوصفیة األولى ھي  األعداد الصحیحة من 

و الطریقة الوصفیة الثانیة ھي  األعداد الصحیحة المحصورة بین 





حروف كلمة دانماركي ورومانيحروف كلمة دانماركي وروماني





األعداد الطبیعیة الفردیة الفردیة األكبر من أویساوياألعداد الطبیعیة الفردیة الفردیة األكبر من أویساوي11 ( b )









مجموعة خالیة ألنھ ال یوجد إنسان یعیش على كوكب المریخ

مجموعة غیر خالیة ألن األعدد الطبیعیة بھا أعداد تقبل القسمة على7

مجموعة خالیة ألنھ ال یوجد إنسان یعیش على كوكب المریخ

مجموعة غیر خالیة ألنھ یوجد أشخاص عمرھم أكثرمن120

مجموعة خالیة ألنھ ال یوجد إنسان یعیش على كوكب المریخ ( b )

مجموعة غیر خالیة ألن األعدد الطبیعیة بھا أعداد تقبل القسمة على
وھي7 , 14

( a )

مجموعة خالیة ألنھ ال یوجد إنسان یعیش على كوكب المریخ ( b )

( d )مجموعة غیر خالیة ألنھ یوجد أشخاص عمرھم أكثرمن







تحتوى على 5عناصر

إلى   30 15 16 30تحتوى على 15عنصر تبدأ من 16

تحتوى على 1عناصر

   n A = 5 a  تحتوى على Aألن المجموعة

   n B = 1 5 b  تحتوى على Bألن المجموعةB

   n C = 1 c  تحتوى على Cألن المجموعة







مجموعة غیر منتھیة حیث أنھا تتكون من عدد غیر محدد من العناصر 

 مجموعة منتھیة حیث أنھا تتكون من عدد محدد من العناصروھم أعضاء المجلس المحلي الوطني

مجموعة منتھیة حیث أنھا تتكون من عدد محدد من العناصر عددھما  22عددمجموعة منتھیة حیث أنھا تتكون من عدد محدد من العناصر عددھما  22عدد

مجموعة غیر منتھیة حیث أنھا تتكون من عدد غیر محدد من كلمات المرور

مجموعة غیر منتھیة حیث أنھا تتكون من عدد غیر محدد من العناصر )  a)

مجموعة منتھیة حیث أنھا تتكون من عدد محدد من العناصروھم أعضاء المجلس المحلي الوطني)  b)

مجموعة منتھیة حیث أنھا تتكون من عدد محدد من العناصر عددھما  )  c) (  مجموعة منتھیة حیث أنھا تتكون من عدد محدد من العناصر عددھما c)

مجموعة غیر منتھیة حیث أنھا تتكون من عدد غیر محدد من كلمات المرور)  d)







متكافئتان)  a)

غیر ذلك)  b)

متساویتان ومتكافئتان)  c) (متساویتان ومتكافئتان c)

متكافئتان)  d)








