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مقدمة

عزيزي املعلم
إنن���ا وحن���ن نطرح هذا الدليل ب�ي�ن يديك ،ندرك أنك الرك���ن األبرز واللبنة
األساس لتفوق وإبداع الطالب ،فكثري من الطالب يعزون تفوقهم إلي معلميهم.
إن دورك يف إع���داد الطال���ب ملس���ابقات الرياضيات ال ميك���ن جتاوزه ،فأنت
من يكتش���ف املتميزين وين ّمي قدراتهم ،وأنت من يعم���ل على تدريبهم ،وإعدادهم
اإلعداد النفسي واملهاري واملعريف ،وما هذا الدليل إال حماولة منا ملساعدتك للقيام
بهذه املهمة النبيلة.
املؤلفون

دليل املعلم ملسابقات الرياضيات



نبذة عن مسابقات الرياضيات
تنظم يف أحناء العامل الكثري من مسابقات الرياضيات من أهمها:
• أوملبياد الرياضيات العاملية ( )International Mathematical Olympiadوهي األش����هر
يف هذه املسابقات ،وتقام سنوياً مبشاركة عدة دول من مجيع أحناء العامل.
• مس���ابقة الكانغ���رو العاملية للرياضي���ات ()International Kangaroo Mathematics Contest
بدأت هذه املسابقة يف أسرتاليا ،ومن ثم انتقلت الفكرة إىل أوروبا ،ثم انتشرت يف مجيع
أحناء العامل ،وهي تعترب أكرب مسابقة رياضية عاملية.
• دوري املدن ( )Tournament of Townsوهي منافس���ات بدأت يف االحتاد الس���وفييت ،ومن
ثم اتسعت املشاركات فيها لتشمل مدناً من مجيع أحناء العامل.
ونظ���راً ألهمية هذه املس���ابقات وعامليتها ،وحرص الدول على التف���وق فيها ،فإن كثرياً
م���ن هذه الدول حترص على إقامة املخيمات ،وحلق���ات النقاش اخلاصة بالرياضيات،
وكذل���ك ال���دورات التدريبية ،كما حترص على مش���اركة ممثليها يف مس���ابقات إقليمية
ووطنية ،إلعدادهم اإلعداد اجليد ،ولتسهيل اختيار الفرق املشاركة يف هذه املسابقات،
وخصوصاً أوملبياد الرياضيات العاملية.
لمسابقات الرياضيات أهداف عدة منها:

•
•
•
•

تعزيز موهبة الرياضيات والقدرة على حل املسائل الرياضية.
اكتشاف وتشجيع وحتفيز املوهوبني.
إطالق متعة االهتمام واالكتشاف يف الرياضيات.
تقديم خربات جديدة وغنية أكثر مما يقدم يف املناهج الدراسية.

تتنوع األسئلة في مثل هذه المسابقات ،ومن أهم أنواعها:

• أس���ئلة االختي���ار م���ن متع���دد حبيث يكون هناك ع���دة اختيارات لإلجاب���ة ،وأحد هذه
االختيارات هو اإلجابة الصحيحة.
• أسئلة أجوبتها أعداد صحيحة حبيث يكون املطلوب هو احلل النهائي فقط ،وهو عبارة
عن عدد صحيح موجب.
• أسئلة حتريرية حبيث يكون املطلوب كتابة احلل بالتفصيل.
دليل املعلم ملسابقات الرياضيات



مواضيع المسابقات الرياضية
ترتكز أسئلة املسابقات حول أربعة مواضيع ،وفيما يلي هذه املواضيع وبعض حمتوياتها.
الجبر ويشمل:

•
•
•
•
•
•
•

اجملموعات.
كثريات احلدود :نظرية اجلرب األساس���ية ،اجلذور ،التحليل ،العمليات احلسابية ،نظرية
متاثل كثريات احلدود.
املع���ادالت واملرتاجحات ،وتش���مل مجيع املرتاجحات املش���هورة مثل مرتاجحة املتوس���ط
احلسابي اهلندسي ،ومرتاجحة كوشي -شوارز.
العمليات احلسابية.
الدوال وخواصها ،ومنها الدالة األسية واللوغاريتمية ،وكذلك العمليات على الدوال مثل
العمليات احلسابية والتحصيل.
حساب املثلثات.
املنطق الرياضي وطرق اإلثبات.

الهندسة وتشمل:

• اهلندس���ة املس���توية :اإلحداثي���ات ،املس���تقيمات ،الزواي���ا ،املثلثات ،األش���كال الرباعية،
الدائرة ،األشكال العديدة األضالع.
• اهلندسة اجملسمة :الكرة ،األسطوانة ،القطوع املخروطية.
• اهلندسة التحليلية واملتجهة :املتجهات ،املسافة بني نقطتني وبني نقطة وخط مستقيم
نظرية األعداد وتشمل:

•
•
•
•
•
•

جمموعات األعداد والعمليات عليها.
األعداد األولية.
حتليل األعداد.
العمليات احلسابية.
املضروب.
التوافق( 2=6 :توافق .)4
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•
•
•
•
•

املتتاليات :املنتهية وغري املنتهية.
خوارزمية إقليدس.
النظرية األساسية للحساب :أي عدد طبيعي أكرب من الواحد ،إما أن يكون عدداً أولياً،
أو ميكن كتابته بشكل وحيد كحاصل ضرب أعداد أولية.
نظرية اويلر ،ومعادالت بل.
نظري���ة فرم���ات الصغرى :يكون العدد الصحيح املوجب ن عددا أوليا إذا وفقط إذا كان
(ن( 1- =!)1-توافق ن).

التوافقيات وتشمل:

•
•
•
•
•
•
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مب���ادئ الع���د :قوانني التباديل والتوافي���ق ،اجملموعة اجلزئية ،التجزئ���ة ،مثلث الكرخي
(املعروف مبثلث باسكال) ،نظرية ذات احلدين.
مبدأ االحتواء والال احتواء (مبدأ التضمني واإلقصاء).
مبدأ برج احلمام (مبدأ العد األساسي) :إذا وزعنا م من الظروف على ن من الصناديق،
وكان ن < م ،فإنه يوجد صندوق حيتوي على ( +1م – /)1ن ظرفاً على األقل.
اجملموع :رمز اجملموع ،احلد النوني.
العالقات الدورية.
نظرية الرسوم.

دليل املعلم ملسابقات الرياضيات

طرق إعداد الطالب
للمعلم دور كبري يف إعداد الطالب نفسياً ،ومهارياً ،ومعرفياً ،وفيما يلي بعض الطرق لتحقيق ذلك.
اإلعداد النفسي
 -1بناء الثقة

ويتحق���ق ذل���ك عن طريق إش���راك الطالب في حل المس���ائل ،والتدرج معه���م في خطوات
الحل ،وغرس القناعة بأن حل المسائل في متناول اليد.

 -2تأصيل مبدأ اإلصرار والمثابرة

وذلك بغرس مفهوم المحاولة الجادة ،وأن الحل قد ال يأتي من المحاوالت األولى ،وأن غرابة المسألة ال
يعني عدم أمكانية التوصل إلى حل ،وأن يحاول حل المسألة في أوقات مختلفة.

 -3سرعة التكيف مع المسألة

وذلك من خالل عرض مسائل متنوعة ذات مفاهيم جديدة أو غير مألوفة.
اإلعداد المهاري
 -1تعليم القراءة الفعالة

وذلك بالتدريب على حتديد الكلمات اجلوهرية ،واألرقام األساسية ،ومعرفة املعطى واملطلوب يف املسألة.
 -2تنمية القدرة على التفكير االستداللي

ويكون ذلك بتدريب الطالب على الكتابة النموذجية ،والتسلسل في الحل ،وربط األفكار المختلفة.
 -3تنمية قدرة التخمين والتقدير والحصول على حل ظاهر

وذل���ك م���ن خالل عرض مس���ائل ذات حل���ول ظاه���رة ،أو ميكن إجياده���ا ذهنياً
بالتخمني (.)By inspection

 -4تدريب الطالب على إعادة صياغة المسألة وتوضيحها بأوجه مختلفة

ومن ذلك على سبيل املثال استعمال اجلداول التوضيحية والنماذج والرسومات.
 -5تدريب الطالب على حل المسألة بطرق مختلفة

وذلك من خالل تناول مسائل يمكن حلها بطرق مختلفة ،بعضها نموذجي مختصر ،واآلخر
سلس ولكن قد يكون مسهبا.
دليل املعلم ملسابقات الرياضيات
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اإلعداد المعرفي
 -1تعميق فهم الطالب للمنهج

بعرض التطبيقات ومناقشة المفاهيم األساسية.
 -2تغطية المواضيع غير الموجودة في المنهج الدراسي

كالتوافقيات ونظرية األعداد واملرتاجحات املشهورة.
 -3توجيه الطالب إلى المصادر

ومنها الكتب ،واجملالت العلمية ،واملنتديات العلمية ،واملواقع االلكرتونية املهتمة بالرياضيات،
وخصوصاً املسابقات.
األنشطة المساندة
هن���اك العدي���د من الربامج واألنش���طة اليت ميكن تنظيمها ،لتس���اهم يف إعداد الطالب،
ومن ذلك:
• المسابقات الدورية.

ميكن تنظيم مسابقات شهرية أو فصلية ،لألفراد أو اجملموعات.

• دوائر النقاش العلمية

وهي لقاءات نقاش ودردشة عن الرياضيات واملسائل.

•
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عروض الحل ()Solution Presentations

وهي جلسات تعرض فيها حلول الطالب لبعضهم البعض.
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