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مقدمة

عزيزي الطالب
إنن���ا وحن���ن نطرح هذا الدلي���ل بني يديك ن���درك مت���ام اإلدراك أنك متلك
الكثري من املفاهيم الرياضية ،ومهارات احلل واحلساب ،وطرق التفكري واالستنتاج
الرياضي اليت اكتسبتها عن طريق حتصيلك العلمي الذي ساهم به كل من والديك
ومعلميك ومدرستك حتى أصبحت بهذه القدرة العلمية املميزة.
إن هذا الدليل هو بوابتك للمش���اركة يف مس���ابقات الرياضيات ،وزادك من
وموجه نفسي للتكيف معها ،ومن ثم طريقك
اس�ت�راتيجيات وأدوات التفوق فيهاّ ،
إىل االستغالل األمثل ملواهبك وإمكاناتك يف التعامل مع أسئلة هذه املسابقات.
املؤلفون
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نبذة عن مسابقات الرياضيات
تنظم يف أحناء العامل الكثري من مسابقات الرياضيات من أهمها:
• أوملبي����اد 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 منافسات بدأت يف االحتاد السوفييت ،ومن
ثم اتسعت املشاركات فيها لتشمل مدناً من مجيع أحناء العامل.
ونظراً ألهمية هذه املسابقات وعامليتها ،وحرص الدول على التفوق فيها ،فإن كثرياً من هذه
ال����دول حترص على إقامة املخيم����ات ،وحلقات النقاش اخلاصة بالرياضيات ،وكذلك الدورات
التدريبية ،كما حترص على مشاركة ممثليها يف مسابقات إقليمية ووطنية ،إلعدادهم اإلعداد
اجلي����د ،ولتس����هيل اختيار الفرق املش����اركة يف هذه املس����ابقات ،وخصوصاً أوملبي����اد 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 يُقّدم 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 الطالب 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 ،االسطوانة ،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 أويلر ،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:

•
•
•
•
•
•

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.
مهارات واستراتيجيات

التعامل مع مسائل مسابقات الرياضيات يستلزم العديد من املهارات واالسرتاتيجات يف مرحلة
ما قبل البدء يف احلل ،وأثناء احلل ،وأخرياً ما بعد الوصول إىل احلل ،وفيما يلي بعضاً منها.
ما قبل البدء في الحل
 -1أقرأ وافهم المسألة

ومتعن يس���اهم يف الفهم الصحيح هلا،
قراءة املس���ألة َّ
ع���دة مرات بعناية ُّ
وهو أساس حلها.
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حدد الكلمات واألرقام الجوهرية
ّ -2

حدد الكلمات واألرقام اجلوهرية التى تتغري املسألة بتغيريها لتقودك إىل التفكري الصحيح
يف حل املسألة.

حدد المعطى والمطلوب
ّ -3

ميكن االستعانة يف ذلك بالرتميز للمعطى واملطلوب باحلروف مثل «س  ،ص ،ل ،ن.»... ،

 -4ال يصبك اإلحباط وحاول عدة محاوالت جادة

لكل مس���ألة مفتاح ،وقد التس���تطيع أن جتده من احملاولة األوىل ،لذا عليك تكرار احملاولة
املرة تلو األخرى مبثابرة وعدم ملل حتى تصل إىل احلل.
أثناء الحل
املهارات واالسرتاتيجيات التالية حتتاج إىل مراجعة بدقة وعناية ،وإىل تعزيز مستمر.
 -1استعمل أدوات توضيحية

األدوات التوضيحية تساهم يف توضيح املسألة ،وبالتالي تسهيل حلها.
 -2أوجد نمط للحل

للتعام���ل مع بعض املس���ائل اليت حتت���وي على أعداد كبرية ،أو تعبريات معق���دة ،يكون من املفيد
حماولة إجياد منط للحل من خالل حل املسألة يف أبسط صورها ،فمث ًال حلساب خانة اآلحاد يف
العدد  ،20002جند أن خانة اآلحاد يف  ... ،52 ،42 ،32 ،22 ،12تتبع النمط ،... ،2 ،6 ،8 ،4 ،2
وبالتالي ميكن إجياد احلل مهما كان األس كبرياً.
َ -3ت َذ ّكر القوانين الرياضية

حل بعض املس����ائل يس����تلزم تذكر بعض القوانني الرياضية ،فمث ًال للتعام����ل مع الدوال املثلثية،
البد من تذكر املتطابقات اخلاصة بها ،وكذلك لتحليل س – 4ص 4البد من معرفة قانون الفرق
بني مربعني.

 -4خمن حل ظاهر

معرفة أحد احللول لبعض املس����ائل يس����اهم يف تبس����يطها ،ومن ثم يس����هل حلها ،فمث ًال إلجياد
أصف����ار كث��ي�رة حدود من الدرجة الرابعة  ،ويف حال إمكاني����ة ختمني أحد هذه األصفار ،ميكن
باستخدام القسمة حتويل املسألة إىل إجياد أصفار كثرية حدود من الدرجة الثالثة  ،وهكذا.
دليل الطالب ملسابقات الرياضيات
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 -5حاول بأرقام سلسة

البدء بأرقام سلسة أو صغرية يساهم إىل حد كبري يف فهم بعض املسائل ،فمث ً
ال إذا كانت
املسألة عن ترتيب كرات كثرية بشكل معني ،فيمكن البدء بعدد أصغر من هذه الكرات ومن
ثم الوصول إىل املطلوب.

 -6اربط المسألة بأخرى مشابهة

بعض املسائل تبدو خمتلفة ولكن طريقة احلل فيها متشابهة  ،فمث ً
ال يوجد تشابه يف طريقة
احلل ملسألة سحب كرات ذات الوان خمتلفة مع مسألة اختيار كتب ذات مواضيع خمتلفة.

 -7قسم طريقة الحل إلى مراحل وخطوات

مما يساعد على حل املسألة تقسيم حلها إىل خطوات ،كما يف املثال الثالث أدناه.
 -8ابدأ بالعكس (من المطلوب إلى المعطى)

ميك���ن ح���ل بعض املس���ائل بأن تبدأ من املطل���وب ومن ثم حتاول الوص���ول إىل املعطى ،ثم
تعكس الطريقة عند كتابة احلل بشكل مرتب.

 -9اجعل تفكيرك مر ًنا وكن واسع األفق

بعض املسائل الميكن حلها بطريقة مباشرة ،والبد أن يكون تفكريك مرناً ،وأن تكون واسع
األفق حللها.

ما بعد الوصول إلى حل
بعد حلّك ملسألة ما ،من املفيد اتباع التالي:
 -1حاول حل تعميمات مختلفة للمسألة

بعد االنتهاء من حل مس���ألة ذات أعداد أو صيغ أو معطيات معينة ،حاول حل نفس املس���ألة
بتعميمات خمتلفة.
 -2أوجد طريقة بديلة

بعض طرق حل املسائل أسهل أو أقصر من األخرى ،فبعد االنتهاء من حل مسألة ما أسأل
نفسك :هل توجد طريقة بديلة؟
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ّ -3
تحقق من الحل

تستخدم هذه الطريقة غالباً يف املسائل ذات احلسابات الكثرية ،وعادة ما يستخدم تعويض
احلل يف املسألة للتحقق من احلل.

 -4ناقش الحل مع آخرين

للتأكد من فهمك ملسألة ما ،حاول أن تناقش حلها وتشرحه آلخرين.
أمثلة للنقاش
فيما يلي أمثلة نناقش فيها استخدام بعض الطرق املذكورة سابقاً.
المثال األول

4
 10من نفس العدد .
إذا كان  17من عدد ما هو  ، 64.8فأوجد 17

10
4
يف البداية البد أن نقرأ املسألة بعناية تامة  ،ونالحظ أن املعطى 17 :من عدد ما هو  ،64.8واملطلوب17 :
من نفس العدد ،فإذا أعطى هذا العدد رمز س ،فيمكن صياغة املسألة كالتالي:
إذا كان  4س =  ، 64.8فأوجد 10
 17س .
17
بهذه الطريقة أصبحت املسألة سهلة احلل ،وميكن حلها عن طريق:

 )1حل املعادلة إلجياد س
 )2إجياد  4س
17
10
10
17 648
. 162 = 174 x 648
وهكذا تصبح قيمة س =  ، 4 x 10ومن ثم يصبح املطلوب هو  17س = 10 x 17

دليل الطالب ملسابقات الرياضيات
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المثال الثاني

حل املعادلة التالية 9 :س 9 + 4س 4 - 3س 3 - 2س  = 1 +صفر.
يف ه���ذا املث���ال حناول يف البداية أن جنرب أعداداً س���هلة مثل صف���ر و 1و ،1-ونالحظ أن
س = صف���ر أو س =  1ال حتق���ق املعادل���ة ،بينما س =  1-حتق���ق املعادلة ،وهذا يعنى أن
س 1+هو أحد عوامل كثرية احلدود  9س 9 + 4س 4 - 3س 3 - 2س  .1 +بالقس���مة على
س 1+حنصل على كثرية حدود من الدرجة الثالثة  9س4 - 3س  ،1 +اليت ميكن حتليلها
بالتجميع والتحليل كالتالي:
 9س - 3س 3 -س  9( = 1 +س - 3س) 3( -س  = )1 -س ( 9س3( - )1 - 2س )1 -
(أستخدم قانون فرق بني مربعني)
= س (3س 3()1 -س 3( - )1 +س )1 -
= (3س  [ )1 -س (3س 3( = ]1 – )1 +س 3( )1 -س + 2س – .)1
وبالتالي فإن جمموعة احلل هي . 13 + 1- ، 1 ،1-
6
3
المثال الثالث
���رف التحصي���ل دل(س) ،حيث ل عدد صحيح موجب ،بأن���ه د(د(...د(س))) مكرراً ل
نع ِّ
ك
من املرات .إذا كان يوجد عدد صحيح موجب ك ودالة د:ط  ط حتقق د (ن) = ن 1 +
لكل عدد طبيعي ن ،أوجد هذه الدالة.
عن���د قراءة املس���ألة بعناية ،نالحظ أن الكلمات «التحصيل» و «ع���دد طبيعي» تعترب كلمات
وعبارات جوهرية ،إذ أن تغيريها يغري املسألة بكاملها .كذلك املعطى هو دك(ن) = ن ،1 +
ل���كل ع���دد طبيعي ن ،واملطلوب هو إجياد هذه الدالة التى حتقق ذلك .وميكن حل املس���ألة
عرب اخلطوات التالية:
الخطوة األولى :إجياد عالقة لـ د(ن)
ميك���ن أن حنصل على عالق���ة لـ د(ن) بتطبيق د على العالقة املعطاة واس���تخدام العالقة
د(دك(ن))= دك(د(ن)) .باستخدام ذلك حنصل على أن د(ن  = )1 +د(ن) .1 +

14

دليل املعلم ملسابقات الرياضيات

الخطوة الثانية :إجياد د(ن) مبعلومية د()1
بتعويض قيم ن=  ،... ،4 ،3 ،2يف العالقة الناجتة من اخلطوة األوىل ،حنصل على
د( = )2د( = 1 + )1د(1 - 2 + )1
د( = )3د( = 1 + )2د( = 1 + 1 + )1د(1 - 3 + )1
د( = )4د( = 1 + )3د( = 1 + 1 + 1 + )1د(1 – 4 + )1
وم���ن مالحظ���ة النم���ط الناتج ،ميكن اس���تنتاج أن د(ن) = د( + )1ن –  ،1وميكن إثبات
ذلك باستخدام االستقراء الرياضي.
عندم���ا ن = 1ف���إن العالقة صحيح���ة .اآلن نفرتض أن العالقة صحيح���ة للعدد م ،ونثبتها
للعدد م  1 +كمايلي:
معطى
			
د(م  = )1 +د(م) 1 +
ألن العالقة صحيحة للعدد م
		
= د( + )1م 1 + 1-
= د(( + )1م1 - )1 +
إذاً العبارة صحيحة عندما ن = م .1 +
الخطوة الثالثة :إجياد در(ن) مبعلومية د( )1ألي عدد طبيعي ر.
بتطبيق الدالة د على العالقة الناجتة من اخلطوة الثانية ر مرة حنصل على
د(2ن) = د(د( + )1ن  = )1 -د( { + )1د( + )1ن –  ( 2 = 1 – }1د( + )1 - )1ن
د(3ن) = د( ( 2د( + )1 - )1ن) = د(( 2 { + )1د( + )1 - )1ن} – ( 3 = 1د()1
  + )1نوهك���ذا ميك���ن اس���تقراء العالق���ة در(ن)= ر [ د( + ]1 – )1ن ،وميكن إثباتها بس���هولة
باستخدام االستقراء الرياضى كما يف اخلطوة الثانية.
الخطوة الرابعة :إجياد د(ن)
بتعويض ر= ك يف العالقة الناجتة من اخلطوة الثالثة ،واستخدام دك(ن) =  + 1ن جند أن
 + 1ن = ك (د( + )1 - )1ن ،وه���ذا ي���ؤدى إىل أن  = 1ك ( د( .)1 – )1مب���ا أن ك و
د( 1 – )1عددان طبيعيان ،فإن ك =  ،1وهكذا د(ن) =  + 1ن.
دليل الطالب ملسابقات الرياضيات
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وسائل االستعداد

الوسائل التالية تساعد على االستعداد ملسابقات الرياضيات:
 -1االطالع على ما تم نش���ره عن المس���ابقات  :هذا االطالع يس���اهم يف التعرف على بعض
األجواء ،واألبعاد ،والتوقعات واألهداف املصاحبة للمسابقات ،وما تتطلبه من معلومات
ومهارات وإعداد.
 -2محاول���ة ح���ل العدي���د من األمثل���ة  :هذا يس���اعد يف تنمي���ة الق���درة عل���ى التعامل مع
مس���ائل املس���ابقات ،وميكن العثور على العديد من املس���ائل يف كتب املس���ابقات واملواقع
اإللكرتونية.
 -3المشاركة في برامج النقاش والتدريب  :تعترب هذه من أهم وسائل االستعداد للمسابقات،
وتس���اهم يف إح���داث نقلة نوعية يف مس���توى األداء ،علما بأن من ه���ذه الربامج ما يكون
عرب االنرتنت.

