
المقرر الوطني الموحد
األولمبياد الجهوية في الرياضيات

املقرر الوطني املوحد
األولمبياد الجهوية

في الرياضيات

إصدار نونبر 2021





املقرر الوطني املوحد

األولمبياد الجهوية
في الرياضيات



4
المقرر الوطني الموحد

األولمبياد الجهوية في الرياضيات

تقديــــــــــم



5
المقرر الوطني الموحد
األولمبياد الجهوية في الرياضيات

تـــــــــقـــــــديــــــــم
يتــم نشــر اإلصــدار األول مــن هــذا الكتيــب الخــاص ببرنامــج األوملبيــاد  لدواعــي تربويــة، 
الجهويــة فــي الرياضيــات فــي هــذا الوقــت مــن املوســم الدرا�ســي، وترتكــز هــذه الدواعــي بشــكل 
مــن بيــن املفتشــين  رئيــس علــى الحاجــة امللحــة لدعــم الفاعليــن الجهوييــن واملحلييــن، 
واألســاتذة، فــي فهــم وتملــك املقاربــة األوملبيــة للرياضيــات. هــذه املقاربــة التــي يرجــى منهــا، إلــى 
جانــب مــا يتــم تطويــره مــن كفايــات لــدى جميــع التالمــذة فــي إطــار تنفيــذ برامــج الرياضيــات 
املدرســية، تحقيــق انفتــاح أكثــر لفئــة املتميزيــن مــن بينهــم علــى مختلــف مكونــات مجــال 
، والســتنفار طعــم التحــدي لديهــم فــي حــل التماريــن واملســائل الرياضيــة 

ً
الرياضيــات عمومــا

 لجعلهــم يمــرون مــن وضعيــة التلميــذ)ة( املتلقــي)ة( إلــى وضعيــة 
ً
مــن النــوع األوملبــي، وأيضــا

املتنافــس)ة( مــن أجــل بلــورة حلــول رياضيــة غيــر معهــودة. 

وقــد تــم إعــداد هــذا البرنامــج، فــي إطــار رؤيــة شــمولية تمتــد مــن الســلك الثانــوي اإلعــدادي 
إلــى الســلك الثانــوي التأهيلــي، بنفــس العنايــة ونفــس املتطلبــات والصرامــة فــي إعــداد هــذا 
النوع من البرامج على غرار ما عملت به الدول ذات التاريخ الطويل في مجال الرياضيات 
مــن قبــل الفريــق املركــزي  ولــم يكــن ليتأتــى ذلــك لــوال الجهــد الجديــر بالثنــاء  األوملبيــة. 
لألوملبياد الوطنية في الرياضيات املؤلف من خبراء - مفتشين وأساتذة مبرزين وأساتذة 
التعليم العالي- العاملين في وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي، والذين واكبوا إرساء وتطوير أوملبياد الرياضيات على الصعيد الوطني وأشرفوا 

علــى الرقــي بمشــاركة بالدنــا فــي األوملبيــاد الدوليــة. 

فمنــذ املوســم الدرا�ســي 2020/2019، انطلــق إرســاء األوملبيــاد الجهويــة لفائــدة تالمــذة 
الثانويــات اإلعداديــة، والتــي تشــكل عنــد إتمــام عمليــة اإلرســاء، وفــي إطــار رؤيــة الــوزارة 
 لضمان نقلة نوعية نحو تحسين موقع بلدنا على خريطة 

ً
الشمولية لتعزيز التميز مدخال

 طيلــة فتــرة االشــتغال حتــى يتــم 
ً
مختلــف مباريــات األوملبيــاد. ولقــد كان الحــرص حاضــرا
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بســط خصوصيــات الرياضيــات األوملبيــة وإبــراز املعاييــر املرتبطــة بهــا مــن قبيــل التركيــز 
باألســاس على املنهجية في البرنامج دون الحاجة إلى الكثير من املعرفة، وتســليط الضوء 
علــى املنهجيــات األســاس )التجريــب، التخميــن، التخيــل، اتخــاذ املبــادرات ...(، والتحفيــز 
دون السقوط في فخ إحباط العزائم، وتعزيز االنشراح والثقة في النفس لجميع املتبارين 
بمنحهــم أســباب الر�ســى عــن اإلنجــازات املحققــة والتــوق إلــى املزيــد مــن التميــز. ويتضمــن 
هــذا الكتيــب العديــد مــن املعــارف واألمثلــة التــي أضفــت علــى هــذا العمــل ملســة خاصــة. 
لنقــول اللمســة األوملبيــة. ويتجلــى ذلــك مــن خــالل تطبيقــات كالســيكية للرياضيــات فــي 
مختلــف مســتويات الســلك الثانــوي اإلعــدادي لهــا ارتبــاط بمــا هــو مقــرر مدر�ســي، وأخــرى، 

علــى العكــس مــن ذلــك، ليســت واردة فــي املقــرر الدرا�ســي الرســمي. 

في ختام هذا التقديم، البد من أن ننهئ الفريق املركزي الذي يشرف على األوملبياد الوطنية 
في الرياضيات، واملفتشــة واملفتشــين املكلفين بالتنســيق الجهوي ملادة الرياضيات الذين 
ساهموا بشكل كبير، خالل الندوتين اللتين أشرفنا على تنظيمهما شهر أكتوبر من سنتي 
2019 و 2021. مــن خــالل املناقشــة املســتفيضة والتقاســم املثمــر حــول املحــاور األســاس 
لهذا املقرر األوملبي ولفت االنتباه حول متطلبات إنجازه وضرورة مواكبة الفاعل املحلي 

في اكتساب الخبرة الضرورية الستيعاب وتطوير كفاياته في مجال التأطير األوملبي. 

، يقــدم هــذا الكتيــب لجميــع مدرســات ومدر�ســي الرياضيــات فــي 
ً
فبفضــل هــؤالء جميعــا

 من املوضوعات الكفيلة من جهة بتحقيق اإلثارة والتشويق 
ً
الثانويات اإلعدادية رصيدا

 علــى الهــدف املحــدد فــي مختلــف محــاور 
ً
لــدى التلميــذات والتالميــذ املعنييــن، اعتمــادا

الرياضيــات األوملبيــة، ومــن جهــة أخــرى بمســاعدة األســتاذ-املؤطر علــى إبــداع وضعيــات 
أصيلــة.

إنه عمل قيم، يؤسس النطالقة نوعية على مستوى مباريات األوملبياد في الرياضيات.

وهللا ولي التوفيق

املكلف بتدبير مجال تشجيع التميز
ذ. محمد ستيتو
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مدخل عام
  

  فــي إطــار تعزيــز برنامــج األنشــطة واملباريــات الهادفــة إلــى حفــز التلميــذات والتالميــذ علــى 
التفوق الدرا�سي وتشجيع التميز في مختلف املواد الدراسية بجميع املستويات الدراسية 
علــى التطــور املســجل خــالل الســنوات   

ً
وتأسيســا لســلك التعليــم الثانــوي اإلعــدادي، 

األخيــرة علــى مســتوى مســار األوملبيــاد الوطنيــة فــي الرياضيــات بســلك التعليــم الثانــوي 
التأهيلــي، وعلــى االهتمــام الــذي أضحــت تعرفــه األنشــطة املنظمــة فــي إطارهــا مــن طــرف 
 علــى نهــج البلــدان الرائــدة فــي هــذا املجــال والــذي 

ً
التلميــذات والتالميــذ وأوليائهــم، وســيرا

يتمحور حول الكشف املبكر عن الطاقات الحاملة لبذور النبوغ في الرياضيات وتمكينها 
 لــألدوار التربويــة لألوملبيــاد فــي الرياضيــات كتظاهــرة علميــة 

ً
مــن التأطيــر واملواكبــة، واعتبــارا

وآليــة لالرتقــاء بمشــاركة بالدنــا فــي التظاهــرات الدوليــة، واآلثــار اإليجابيــة التــي تخلفهــا 
املنهجيــة املعتمــدة فــي انتقــاء وتأطيــر التلميــذات والتالميــذ ضمــن مســارها، تــم الشــروع 
ابتداء من املوســم الدرا�ســي 2019-2020  في إرســاء أنشــطة أوملبية في الرياضيات، تحت 
إشــراف األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، تنتظــم فــي إطــار »األوملبيــاد الجهويــة فــي 
الرياضيــات‹‹ وتســتهدف تلميــذات وتالميــذ الســلك الثانــوي اإلعــدادي املتميزيــن. وجديــر 
باإلشــارة مــن جهــة، إلــى أهميــة األدوار املنــوط بمختلــف األطــراف املعنيــة القيــام بهــا علــى 
 إلنجــاح عمليــة اإلرســاء واالســتدامة والتطويــر، ومــن جهــة أخــرى 

ً
صعيــد الجهــة ضمانــا

إلــى العالقــة العضويــة الواجــب اســتحضارها بيــن كل مــن األوملبيــاد الجهويــة واألوملبيــاد 
الوطنيــة التــي تســهر املصالــح املركزيــة علــى تنظيمهــا. 

 وتنــدرج وثيقــة »منهــاج الرياضيــات األوملبيــة« الخاصــة بالســلك الثانــوي اإلعــدادي، فــي 
إطــار مواصلــة الجهــود الهادفــة إلــى تســهيل اإلرســاء وتطويــر كفايــات املدرســين وتعزيزهــا فــي 
هــذا املجــال مــن أجــل نشــر الثقافــة األوملبيــة والرفــع مــن مســتوى آداء تالمذتنــا فــي مختلــف 

املنافســات.

وتســتند هــذه الوثيقــة علــى اســتثمار مختلــف التجــارب والتراكمــات التــي تــم اكتســابها عبــر 
مســاري األوملبيــاد الوطنيــة والدوليــة والتــي مكنــت مــن تشــخيص وتحديــد املســتلزمات 
الضروريــة التــي ســتمكن مــن توحيــد تمثــالت جميــع الفاعليــن حــول متطلبــات العمــل 



الرياضياتــي األوملبــي وبالتالــي تمكينهــم مــن اكتشــاف املتميزيــن مــن التالميــذ وتســهيل عمليــة 
انخراطهــم فــي هــذا املســار وتوفيــر تأطيــر مــالءم يمكــن مــن تحســين ترتيبنــا علــى املســتوى 

الدولــي. 

وتهدف هذه الوثيقة إلى أن تكون أداة عمل وظيفية تمكن مختلف املتدخلين من تعرف 
منطلقــات املنهــاج األوملبــي وضبــط مكوناتــه وتنفيــذ أنشــطته، وتمكــن – تبعــا لذلــك – مــن 
تنميــة كفايــات التالميــذ ومهاراتهــم، وإكســابهم القــدرة علــى تكييفهــا مــع مختلــف املواقــف 
والوضعيــات. كمــا أن الوثيقــة تمثــل، فضــال عمــا ســبق، منطلقــا مرجعيــا يعــرض العناصــر 
واملكونــات العامــة ملختلــف األنشــطة املنتظــر إنجازهــا مــن قبــل املؤطــر)ة(، ومــا يرتبــط بهــا 
مــن وســائل وطرائــق وإجــراءات، ممــا يســهل وضــع الشــبكات املالئمــة لتأطيــر جيــد وانتقــاء 

أفضــل. 

الثانــوي  بالتعليــم  الخــاص  األوملبيــة  الرياضيــات  »مقــرر  وثيقــة  تصميــم  تــم  وقــد 
اختيــار منهجــي يواكــب املتطلبــات املعرفيــة واملهاراتيــة الالزمــة،  فــي ضــوء  اإلعــدادي« 
منطلقــا فــي ذلــك مــن االســتثمار الوظيفــي ألبــرز مــا تــم اســتخالصه مــن تجربــة التأطيــر فــي 
مســار األوملبيــاد الوطنيــة وحاجيــات املشــاركة الفعالــة فــي األوملبيــاد الدوليــة خاصــة ومــن 
نتائــج اليــوم الدرا�ســي الــذي نظــم مركزيــا بمشــاركة الســادة املفتشــين الجهوييــن ملــادة 
باســتحضار بعــد املحتويــات املســتمدة مــن حقــول املعرفــة الرياضياتيــة  الرياضيــات، 
األوملبيــة بصــورة عامــة، مــع اعتمــاد مقاربــة شــمولية ومتكاملــة تراعــي مبــدأ التــوازن بيــن 
بعــد مكتســبات الرياضيــات املدرســية،  )البعــد االجتماعــي الوجدانــي،  جميــع األبعــاد 
املهارات والكفايات، البعد املعرفي، البعد التجريبي والتجريدي، البعد الجمالي...(، وبين 
مختلــف أنــواع املعــارف وأســاليب التعبيــر )فكــري، فنــي، جســدي(، و بيــن مختلــف جوانــب 
التكوين )نظري، تطبيقي عملي( .كما أن الوثيقة تستحضر بصفة خاصة مراكز اهتمام 
التالميــذ املتفوقيــن فــي املرحلــة العمريــة التــي يمــرون بهــا، وكذلــك خصوصيــات التعلمــات 

بالطــور الثانــوي اإلعــدادي ومــدى مالءمتهــا لحاجيــات مختلــف التعلمــات األوملبيــة.
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1 - مكونات برنامج الرياضيات األوملبية:
يتكــون برنامــج الرياضيــات األوملبيــة مــن أربعــة مجــاالت وهــي: الهندســة والجبــر ونظريــة 

والتركيبــات: األعــداد 

	 مــن بيــن املجــاالت التــي La géométrie synthétique يعــد مجــال الهندســة فــي املســتوى
تحظى باهتمام متزايد في مباريات األوملبياد الدولية، فاملسائل املتعلقة بها تكون حاضرة 
بشكل شبه دائم في مواضيعها وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا على أهمية الهندسة ضمن 
التوجهــات الدوليــة. لذلــك فالشــروع فــي تدريــب املتعلــم)ة( املتعلمــة علــى حــل مســائل هــذا 

املجــال فــي املراحــل املبكــرة مــن اإلعــداد األوملبــي، يكت�ســي أهميــة كبيــرة.

	 وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الهندســة األوملبيــة تــروم حــل مســائل هندســية صرفــة وذلــك      
باستعمال   تحويالت وإنشاءات هندسية دون االعتماد على أدوات الهندسة التحليلية 

التــي يجــب تجنبهــا مــا أمكــن ذلــك.

	 ،من بين املجاالت التي ترتبط بعدد من التعلمات املدرسية L’algèbre يعد مجال الجبر
الــدوال العدديــة واملتتاليــات  إذ نجــد أن مكوناتهــا تهــم علــى ســبيل املثــال ال الحصــر، 
والحدوديــات وكذلــك تحديــد جــذور املعــادالت والعالقــة بيــن املعامــالت وحــل النظمــات 
 أن هــذه املعــارف بمفردهــا ال تكفــي لحــل املســائل املقترحــة 

ّ
وحــل معــادالت دواليــة...إال

حيث يجب اكتســاب جملة من املهارات والتقنيات كتوظيف االســتدالالت الرياضياتية 
 وتوظيفها بشكل محكم في حل وضعيات 

ً
وتقنيات التعميل كأدوات يجب ضبطها جيدا

غيــر اعتياديــة.

	 يهتــم باألنشــطة املتعلقــة 
ً
 شاســعا

ً
تعــد نظريــة األعــداد La théorie des nombres مجــاال

باألعــداد الصحيحــة النســبية واألعــداد الجذريــة، وحــل معــادالت ديوفانتيــة معامالتهــا 
أعــداد صحيحــة نســبية أو جذريــة... وتشــكل األعــداد األوليــة لبنــات أساســية لبنــاء جميــع 
األعــداد الصحيحــة الطبيعيــة مــن خــالل املبرهنــة األساســية للحســابيات وتطبيقاتهــا 

املتعــددة.

	 تهتــم بدراســة مختلــف التشــكيالت املرتبطــة بتجميعــات La combinatoire التراكيــب 
منتهيــة ملوضوعــات أو أشــياء أو بتأليفــات وترتيبــات لعناصــر أو أجــزاء مجموعــات منتهيــة 
وبــكل مــا يتعلــق بالتعــداد. وقــد ال تتطلــب تلــك الدراســة اســتعمال أدوات رياضياتيــة 
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معقــدة، فجــل الوضعيــات التركيبيــة تكــون مرتبطــة بتشــكيالت واقعيــة ومألوفــة تتطلــب 
فقــط وضــع خطاطــات واســتراتيجيات تمكــن مــن الوصــول إل الحــل دون الحاجــة إلــى 

اســتحضار واســتنفار معــارف رياضياتيــة جديــدة.

حيــث نجــد  والتراكيــب مجــال جــد شاســع يربــط بيــن مختلــف فــروع الرياضيــات، 
التراكيــب التعداديــة والتراكيــب الحســاباتية والتراكيــب الجبريــة والتراكيــب التحليليــة 
والتراكيــب االحتماالتيــة والتراكيــب الهندســية والتراكيــب املرتبطــة بنظريــة املبيانــات 

......La théorie des graphes

 في ترتيب الدول 
ً
 وحاسما

ً
 أساسيا

ً
تلعب املكتسبات املتقدمة للمتبارين في التراكيب دورا

خــالل منافســات األوملبيــاد الدوليــة، بالنظــر إلــى وجــود تفــاوت كبيــر بيــن الــدول املشــاركة فــي 
إدماج هذا املكون ضمن مناهجها الدراسية ملختلف األسالك التعليمية.

تجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى أن املجــاالت األربــع املكونــة للرياضيــات األوملبيــة ترتبــط فيمــا 
بينها، حيث يمكن طرح مســألة خاصة بأحد املجاالت لكن حلها يتطلب توظيف معارف 
خاصــة بمجــال آخــر. ومــن بيــن املميــزات األساســية للمســائل األوملبيــة املقترحــة هــي تحكــم 
معيــاري درجــة الصعوبــة وُبعــد الجماليــة، وفــي هــذا الصــدد يتــم اعتبــار وتقييــم كل محاولة 
يقوم بها املتباري في اتجاه الحل  بارتباطها مع االستراتيجية املؤدية له، كما يتم تمييز كل 

طريقــة حــل تتســم بالسالســة والجماليــة. 

2 - كيف ميكن تقدمي أنشطة الرياضيات األوملبية؟
إن فكرة جعل التلميذ في وضعية وتركه منذ الوهلة األولى أمام محاولة حل تمرين أوملبي 
هــي ممارســة محفوفــة باملخاطــر حيــث يمكنهــا أن تقــود إلــى حالــة اإلحبــاط املرتبــط بشــكل 
وثيــق باإلحســاس الســائد لــدى التالمــذة كلمــا تعلــق األمــر بعمــل معقــد يتجــاوز قدراتهــم. 
فبعكــس ذلــك، يستحســن أن يقــدم األســتاذ حصــة غيــر مخصصــة حصريــا لحــل مســألة، 
وذلــك باعتمــاد تدريــب أولــي للتالمــذة، يســاعدهم علــى بنــاء خطــط ووســائل متماســكة 
ومســاعدة على إنتاج طرق للبحث. واملقصود بذلك، تدريب التلميذ)ة( على اســتعمال 

املنهــج العلمــي فــي مباشــرة بحثــه عــن حــل مســألة أوملبيــة.
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ننطلــق إذن مــن مبــدأ تخصيــص وقــت خــارج وســابق لحصــة تقديــم مســائل األوملبيــاد 
للتالميذ، يتم خالله تعرف وتطبيق املراحل األربعة املتعارف عليها في املنهج العلمي وهي: 

التملــك والبحــث واالســترداد والتثميــن.

• مرحلة متلك نص املسألة:	
وهــي مرحلــة أساســية يأخــذ فيهــا تفاعــل التلميــذ)ة( مــع األســتاذ كل أبعــاده، لكونهــا منطلــق 
حاســم ملباشــرة جيــدة لحــل املســألة. فهــذه املرحلــة ترتكــز علــى عنصريــن رئيســيين همــا 

»القــراءة املتأنيــة والنشــطة« و«التواصــل /التعبيــر الشــفهي«.

فالقراءة هي الخطوة األولى لتملك النص الرياضياتي. لذلك يتعين على املؤطر أن يقرأ - 
النــص علــى التالمــذة وأن ينبههــم إلــى أن القــراءة األولــى ال تكــون عــادة كافيــة لفهمــه بــل 
يجــب قراءتــه عــدة مــرات مــن أجــل ضبــط كل مكوناتــه، فبعــض النصــوص تحتــوي علــى 
عناصــر ضمنيــة يجــب علــى التالمــذة االنتبــاه إليهــا مــن أجــل امتالكهــا لكــي تصيــر أدوات 

جاهــزة لالســتعمال.

واملقصود بالتواصل هو الحوار واملناقشة من أجل فهم دقيق للنص، ويعتبر الخطوة - 
الثانية الالزمة لتملك النص. هنا، يتعين على املؤطر أن يؤسس لحوار مع التالمذة من 
خــالل تطرقــه إلــى مجــال الرياضيــات الــذي تنتمــي إليــه املســألة املطروحــة وذلــك إلضفــاء 
الشــرعية علــى بحثــه بإبــراز أنــه يدخــل فــي نطــاق رياضياتــي أوســع ممــا درســه التلميــذ)ة( 
فــي القســم. كمــا يتعيــن علــى املؤطــر تهييــئ أســئلة دقيقــة وهادفــة بنــاء علــى قراءتــه القبليــة 
لنــص املســألة وأن يعمــل بمــوازاة مــع ذلــك علــى خلــق جــو مــن الثقــة واإليجابيــة تشــجيعا 

للتملــك الســلس للنص.

 فالهــدف مــن هــذا الحــوار هــو رفــع أي غمــوض أو لبــس فــي فهــم نــص املســألة واســتخراج 
جميــع العناصــر األساســية املكونــة لــه بمــا فيهــا التعليمــات الصريحــة والضمنيــة ممــا 
سيساعد على وضع منطلقات وخطط جيدة للبحث. وتيسيرا للعمل، بمكن لألستاذ)ة( 
أن يكتــب نــص املســألة علــى الســبورة وأن يعمــد وبتفاعــل مــع تالمذتــه إلــى التســطير تحــت 
بعــض الجمــل، إضافــة أســهم، تلويــن األفعــال الدالــة علــى التعليمــات إلــخ.. هكــذا يصبــح 

 لالســتعمال.
ً
النــص بمثابــة كائــن تعــرض ملعالجــة حقيقيــة ليصبــح فــي األخيــر جاهــزا
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• مرحلة البحث: يمكن تقسيم هذه املرحلة إلى عدة مستويات.	
- على مســتوى التطبيق: يشــكل االعتماد على أوراق التســويد مركز هذا املســتوى. حيث 
يجــب علــى التلميــذ أن يعــرف بــأن املنتظــر منــه فــي ورقــة التحريــر هــو عملــه النهائــي، لذلــك 
يتعيــن عليــه تقديــم ورقــة خاليــة مــا أمكــن مــن التشــطيبات، تتضمــن بوضــوح املراحــل 
املعتمدة في اإلنجاز ونتائج نهائية مؤطرة بعناية. فتنبيه التلميذ)ة( إلى اســتعمال أوراق 
التســويد قبل نقل العمل على أوراق التحرير ســيجعله يفهم بأن الجواب املطلوب منه 
 بــل يتطلــب مهلــة مهمــة للبحــث. كمــا ينبغــي أن يتعــود تثميــن كل األفــكار 

ً
ليــس جوابــا آنيــا

 مــن طــرف املصححيــن. 
ً
التــي يتوصــل إليهــا فــي أوراق التســويد التــي يمكــن اعتمادهــا أيضــا

- علــى مســتوى املضمــون: كتابــة النتيجــة لوحدهــا علــى ورقــة التحريــر ليــس هــو الجــواب 
التبريــرات  إبــراز مختلــف  هــو  منــه  املنتظــر  بــأن  يعــي  أن  التلميــذ)ة(  فعلــى  املطلــوب. 

الرياضياتيــة وعناصــر الطريقــة املســتعملة فــي الوصــول إلــى الجــواب.

- أهمية األسئلة األولى: إذا كانت املسألة مكونة من عدة أسئلة، يجب تنبيه التلميذ)ة( 
 علــى األســئلة األولــى ألنهــا عــادة تمكــن مــن تملــك املســألة ممــا يســهل 

ً
إلــى التركيــز جيــدا

التطرق إلى األسئلة الصعبة املوالية. يجب إذن تعويد التلميذ)ة( على معالجة الحاالت 
الخاصــة واالنتقــال بعــد ذلــك إلــى التعميــم.

- إعــادة القــراءة: يتعيــن علــى األســتاذ)ة( حــث تالمذتــه علــى إعــادة مراجعــة العمليــات 
الحسابية املستعملة والتأكد من أن أجوبته تنسجم مع الواقع ومع الوضعية املدروسة. 

حيــث ننمــي لــدى التلميــذ)ة( كفايــة التقديــر وقــدرات الضبــط واملراقبــة الذاتيــة.

- تشــجيع التلميــذ)ة( علــى اإلنتــاج: خــالل هــذه املرحلــة مــن البحــث، فــإن دور األســتاذ)ة( 
حاسم فقط في مساعدة تالمذته الذين وجدوا صعوبة في مرحلة التملك. يبقى البحث 
 عــن أي توجيــه قــد 

ً
الشــخ�سي للتلميــذ)ة( هــو الغايــة والهــدف، لــدى يتــم تشــجيعه بعيــدا

يحثــه علــى اســتعمال طــرق آليــة غيــر مبدعــة، مــن شــأنها أن تعيــق عمــل وإنتــاج التالمــذة 
الذيــن ليســوا مؤهليــن كفايــة باملفاهيــم الرياضياتيــة القبليــة. وحيــث أن كل تلميــذ)ة( 
يتطــور ارتباطــا بمســتوى معارفــه الرياضياتيــة، فــإن الفكــرة الرئيســية تبقــى هــي العمــل 
علــى مســائل ال تتطلــب اســتنفار الكثيــر مــن األدوات الرياضياتيــة بقــدر مــا يكــون املطلــوب 

هــو التوصــل إلبــداع حــل للمســألة بــأدوات مفاهيميــة وطــرق أوليــة .



13
المقرر الوطني الموحد
األولمبياد الجهوية في الرياضيات

• مرحلــة االســترداد: مرحلــة االســترداد الناجعــة هــي تلــك التــي تمتلــك فيهــا املســألة املطروحــة 
طريقتيــن أو ثالثــة للحــل. يتعيــن هنــا مســاعدة وتشــجيع التالمــذة علــى إبــراز مواهبهــم مــن 

خــالل إبــراز الطابــع اإلبداعــي أو املتميــز لــكل طريقــة مقترحــة.

• مرحلــة التثمــن: فــي هــذه املرحلــة، يتعيــن إجــراء دمــج مفيــد إلنتاجات التالمذة والتي يجب 
إيالءها كل االهتمام. وعملية التصحيح تجرى بتفاعل وبناء مشترك معهم بأمل إيصال 

فكرة أن الطرق املعتمدة في الحل ماهي إال جزء من طرق عدة أخرى مؤدية إلى الحل.

وتعطى األهمية خالل هذا الوقت املخصص لتقديم األوملبياد إلى تنمية الكفايات، حيث 
أن مرحلــة التثميــن ســوف لــن تخصــص فقــط إلــى إعــادة تنــاول مفاهيــم الــدرس املرتبطــة 

باملســألة بل ســتتعداه إلى إبراز مختلف الطرق املســتعملة في الوصول إلى هذا الحل.
       

 إلــى إنجــاح 
ً
 لإلنجــاز وســعيا

ً
 مهمــا

ً
 ألن حصــص أنشــطة األوملبيــاد تتطلــب وقتــا

ً
       واعتبــارا

تفعيل مضامين املذكرة الخاصة باألوملبياد الجهوية، فإن إحداث نوادي لألوملبياد داخل 
املؤسســات مــن شــأنه أن يوفــر الفضــاء والوقــت الكافــي للعمــل ويســاهم فــي خلــق أجــواء 
مالئمــة للنهــوض بثقافــة الرياضيــات األوملبيــة، حيــث ســيجد فيــه كل موهــوب ومتعطــش 
لتعلــم رياضيــات التحــدي ضالتــه، وسيســاهم ذلــك كلــه باالرتقــاء بتدريــس الرياضيــات 

بمنظومتنــا التعليميــة.    
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مكون الهندسة

 

 

  ةسدنھلا نوكم
 ة>نقتف ،ةمدقتم ة>سردم فراعم 78طـ234 ال ةسدنهلا لئاسم ل$ نإ
الثم )Chasse aux angles( ةGHاقتFا اEاوزلا ةقحالم

L
، MNفيط ةسارد نم نك 

cd اهلواaN 2Nbي _̂[لا ةسدنهلا سورد] ةقلعتFا تا>عضولا نم عساش
_ 

 اهلماxتو a3هافFا ة2stا>Gdا q lrاصرحو .ةثالghا يدادlإلا يوناghا تاefتسم
yوألا ْي}راسم لالFدا>ب Gsل�_

Ä اghإلا يوناlاو يدادg4هأÇr_، ةسارد نإف 
cd ةسدنهلا نوFá ة2ÜhؤFا تاefتحFا

cd جردg4ا] àaNس ،_F]sوألا ررقFا _
 هئزج _

cd ة>نطولا íH8رادg4ا عم ةازاوMsو يدادlإلا يوناghا éè ةçسåلا] لوألا
_ 

ìdاghا هئزج
 2s4è ءاقترالا aNي ثيح ،_Çrهأg4ا يوناghا éè ةçسåلا] _

 تاودأو a3هافم نم ذ>مالg4ا هçسòك>س ام عم بسان2s4 اهق>معتو تاملعg4ا
õدEعف .ةدr سú<ا لFلاث، ùN ا جاردإg4حefة>سدنهلا تال lr ل$ارم، 
aN cdي ثيح

 aNي يb§ا _£اg4¢او لثامg4او ة$ازإلل _†وأ لوا2Nb ،†وأ ûü$رم _
2Nbا>نمض •واq، ùÜ Gs¶xقمعم ل cd

 †إ ةفاضإلا] _Øلعلا ك̂≠شFا عذ8™ا مسق _
cd ه]اشòلاو س∞اعg4او نارو§ا

 ،_Çrهأg4ا يوناghا] صاb™ا íH8ردg4ا ûü$رم _
cdو

_µوهفم ù3دقت ùN هتاذ قا>éا _
Ä التو طقن ثالث ة>ماقتساĉ_ ةثالث 

_̂[نهs≠م ù3دقت لçق ،تاميقتسم
Ä ا حاسفإ دصق ،سولانيمو اف"سF∫لا 

g4فيظو yاوزلا تا>صاEلل ا≠sةنه lr او ة>ماقتسالا لئاسمg4الĉ_. ºي امaN 
 قرطg4او عسòلا طقgbا ةرئاد لثم ü•وادتFا فراعFا نم ةlومù3 æ8دقت qاضEأ

™bا] ة>سدنهلا اهتا>صاg4جرد Théorème de Feuerbach الثم
L

 a3 Eulerقتسم ،

 اذهــ] ةط>حFا ةرئا§ا زكرمو ûقث زكرمو ¶7ثم دماعت زكرم نم رM3 يb§ا
 تانهs≠م ،هتا>صاyو  Isogonalitéيواb̂≠لا ،اهتا>صاyو ةطقن ةوق ،¶7ثFا

Miquel، yا لثامم تا>صاFلا] طسوتåسçا§ا فصنملل ةyr_ وازلfنم ة 

 دم lr ،ىرخأ ةهج نم ،صر™ا ùN دقلو . (symédiane)… ¶7ثم اEاوز

مكون الهندسة
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 Géométrie’‘ ة>طاقسإلا ةسدنهلاو ةEدƒtقإلا ةسدنهلا تاملعت Hb√ب روس8™ا

projective’’  لƒ4ا ةسدنه لئاسم عم لماعFس ثيح ،ةرطسàaN 2Nbهافم لواa3 

õدEا ةمز™ا لثم ةدg4بطقلاو ،ة>قفاو Pôle اوFقتسa3 طقلا]s_ Polaire ط≈رو 

ºعم اذه ل yا تا>صاg4س∞اع Propriétés de l’inversion، أ نم كلذوõل 

MNك√Hb اg4ذ>مال cd
 تاودأ باسò∞ا نم _F]sوألا دادlإلل ةمدقتFا ل$ارFا _

 .ة«تæb قرط] ةçعص لئاسم ل$ lr مهدlاĜ دق ü•اعف تا>نقتو
 

  

  ة"جهنم تاهيجوت -1

…و ةط¶Gdألا ةسدنهو دادlإ نإ  :)ة(رطؤملل ة6س4لا3 -
N
 ىá≠sلا راxفألا عيم8

 aNي نأ نسحتGH ،تاردقلا فلتخF مهــ]اسò∞ا ةç∞اومو ذ>مالg4ا H≠طأت ءا2Übأ
cd فيåصg4ا ة>جهنم قفو

 فدهــ] ،ةط]ا̂≠م ة>سدنه تال>ك¶Ĝ ةكçش _
Ãاتgbا نم H≠بك ردق Hb≠كرتو ركذg4ا lr )ة(ذ>ملg4ا ةدlاسم

Õ
 تانهF≠sاو 8

 Hb lr√ملعتFا íH8ردت lr ناxمإلا ردق] صر™ا عم ة>نهذ طئارخ دامتعا]
اقحال اهرامثòسال اهءارو ةنما—لا راxفألا صال–تساو Hb√هاs≠لا] مامتهالا

q
، 

cd عeقولا نود
2dاõ ةfراçتخا ة>عضو ل—ل نأل ،ط>منg4ا ك”“ _

 نم ةõردو qا8
23bç‘d ةد8™ا

cd يراg4çا موي اهنع فشáلا _
  .ة>بFوألا تاسفانFا _

23bç‘d :)ة(ذ"مل?<ل ة6س4لا3 -
_ lr اg4ا )ة(ذ>ملg4برد lr إ…

d
 ةق>قد لاxشأ زا8

اd«حتسم ،ةدرجFا دgtا] -ناxمإلا ردق-
q

 ،اهل ةرطؤFا ة>سدنهلا تا>صاb™ا 
cd اهمهفو ة$ورطFا xûüشFا نع ةgtوأ ةركف ذyأل كلذو

 يأ نع ىأنم _
 ،حضاو ساقÿ_ Msدنه لxش ءا¶Gdإل ،كلذ دع] لاقـ2d4الا ùÜ ،ضومغ
 يدافت lr صر™ا عم ،راºر≈و ةõردم H≠⁄ ةرطسمو عيفر ملق لامعتسا]
23bç‘d اb§ .ةصاb™ا تالا™ا

…إ lr ذ>مالg4ا برد234 نأ _
d
 ة>سدنه لاxشأ زا8

23bç‘d امº .نارقألا عم يراg4çا تاراçتخا لçق efûüط ة̂≠فل ةق>قد
 أد238 نأ _
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…إ دع] ،)ة(ذ>ملg4ا
d
 موقE ثيح ل™ا ءا2sb ل$ارم مهأو لوأ ،لx¶›ل ەزا8

2s4¢ƒtأ صال–تسا≈و ة>عضولا ل∞≠s ا نم نكمم ردقFاو تا>طعgbاتÃ
Õ
8، 

 وأ ة>ميقتسم طقن ثالث دصر وأ ،ةGHاقتFا اEاوزلا فاشكتسا l≠s كلذو
 ûüثمم/اهgtإ راشم/ةدوجوم H≠⁄ ءازجأ لامº‹ب qاg8ا⁄ وأ ،ةروادتم طقن عبرأ
ºإGd¶تاميقتسم وأ طقن ءا õدEازكترم نوكت دق ةد

q
 s≠تعتو .ü•أسFا ل™ 

cd حا∫ƒbل ةflا$ لg4¢ƒtا ûü$رم
cd نمxت ة≈eعصلا نأل ل™ا _

 èت دا38…إ _
cd ةروكذFا H≠⁄و ةط>سولا ل$ارFا

افالy ،اهن2st ط≈‡لا ùÜ تا>طعFا _
q

 
 عيمج lr ،كلذ دع] ،)ة(ذ>ملg4ا نهs≠يو .ةEدا>تعالا ة>سردFا تا>عضولل
 تا>صاb™ا راضحتسا لالy نم )Lemmes تاد>همg4ا( ةط>سولا ل$ارFا

cd موقgt ،لماº لGs¶x اهلƒtعتو ةçسانFا
 عم هتغا>صو ل™ا فgtو2s4 ماتb™ا _

 .ةماعلا ü•ا™ا طو”“ لافغإ مدl نم ققحg4ا

 
 

 ةسدنهلا نوFLMN FOوألا ررقFا نم ةرظتنFا تاردقلا -2
 

2s4¢ƒtماضم ل√Hb اg4لا تاهيجو≠̂≈efب234 ة√Hb ةسدنهلا نأ …
N

cd لت
 تاررقFا _

 تاlاéا ددl ثيح نم ة>مهأ يدادlإلا يوناghا a3لعg4ا] ة>سار§ا
 ىوتسF ةçسåلا] ،لاثFا ل>úس lr ،ددعلا اذه غل238 ثيح اهل ةصصخFا
cdو .ةlاس 148 _†امجإ نم ةlاس 72 هlومæ8 ام يدادlإ يوناث †وألا

_ 

lةقال Msا ùN إ…
d
cd ةررقFا ةسدنهلا ةط¶Gdأ نم ەزا8

… ،ةثالghا تاونéا _
d
cd د8

_ 
 مهأل زجوم فصو عم _F]sوألا ررقFا ىوتحF ة⁄ا>ص _†اg4ا لود8™ا
◌المعو .ةرظتنFا تاردقلا

ً
 lr ا د>صرتg4ا تاملعFساو ة>سردòاهرامث cd

_ 
 ídüاº _̂[لا a3هافFا ءاسرإ y≠H lrألا اذه نمض «تقن ،_F]sوألا ررقFا
 ةنهs≠لا ةط¶Gdأ ةefقت لالy نم اهــ] ءاقترالاو ةق]اس تاçسq Fáòاlوضوم
cd تاملعت عeضوم ídüاº ،لاثFا ل>úس lr ،ة>سدنهلا تاءا¶Gdإلا( ءانغإلاو

_ 
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ìÕاد2s4ا ةسداéا ةنéا
_(. ºام ùN جاردإ [ا ضعg4لا ،تاميمع]̂_ 78طـ234 ال 

 ،ةماه تاõاتنòسا †إ اهف>ظوت يدؤي _̂[لاو ،ةدEدõ فراعم اهM3دقت
 .دا>بFوألا ىوتسم نم ةEد>هMN لئاسم عم لماعƒ4ل ة>عجرم تاودأ لxشòس
 ل>úس lr ،مهلع8™ لصفلا اذه تاefتæ لالy نم Hb√ملعتFا íH8ردت aNي
                    :lr نfرداق ،«™ا ال لاثFا

  G1 تابثإ Sميقتسم يزاوت / دماعbن. 

G2  ةما<لا تاميقتسملا ةلاح لامعتساب( ىوتسملا *2 تاميقتسم ةثالث *(الت تابثإ(. 

G3  تالاح(طقن ثالث ةيماقتسا تابثإ mةطيس(. 

G4 اقتملا تاثلثملا فيظوتtملا / ةسuاشwxة yz لئاسم لح. 

G5 رتولا ةيصاخ فيظوتÅعطاقتملا نbن. 

G6 ةحازإلا / لثامتلا فيظوت yz ةعونتم لئاسم لح. 

G7 رأ روادت تابثإäرلا تايصاخ لامعتساو طقن عçرئادلا تايعاÅة.  
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 ةسدن@لا نوكمل >;ملوألا ررقملا تا2وتحم لودج

 تاíxجوت ىوتèêا  ىوتسملا

  ةنسلا

 *(وأ

 يدادعإ

 تاميقتسملا تايصاخ -

 ثلثم => ةما:لا

 ،تاعافترالا :اABايصاخو

 ،تافصنملا ،تاطساولا

 .ثلثم دماعP زكرم

 ،رتولا ،زكرملا :ةرئادلا -

 ،ةطقن => سامملا ،رطقلا

 ،ثلثمب ةطيWXا ةرئادلا

 .ثلثمب ةطاWXا ةرئادلا

 

 

 

 =\خادلا فصنملا -

 طساوو $𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ة[وازلل

 ناعطقي [BC]عطقلا

 B اiافرط fgلا سوقلا

 نم رمت ال fgلاو ،Cو

 فصتنم => ،A ةطقنلا

iسوقلا هذ.  

 

 

 نnميقتسم تايصاخ -

 ؛ام:ل عطاقو نn[زاوتم

 :ةيدايتعالا تال[وحتلا -

 .يزكرملا لثامتلا

 

 ةيثلثملا ةتوافتملا :ةيلاتلا تايصاxyا رامثwسا متي -

 سايقب ،ثلثم => ة[واز سايق طzرت fgلا تاتوافتملا -

 ة[واز فصنمل ة{nمملا ةيصاxyا .لباقملا علضلا لوط

 تاطساوو تافصنمو تاعافترا =~الت تايصاخ -

  ثلثم

 نnتماتتم نnت[وازو نnتيذاحتم نnت[واز تايصاخ -

 ضعÅ فرعP متي امك .سأرلاب نnتلباقتم نnت[وازو

ايج[ردت ثلثملا ةسدنi تايصاخ
ً

 ناiرب ميدقتو ،

الثم ،انكمم كلذ ناÜ املÜ اÖBلع
ً

 دماعP زكرم ةلثامم 

 فصتنمل ةبسâلاب وأ( ھعالضأ دحأل ةبسâلاب ثلثم

 ظحالي( .ثلثملاب ةطيWXا ةرئادلل ëgتâت ةطقن )علض

 .)مئاقلا ثلثملا ةلاح ذيملتلا

 فصنملا ءاشìإ لالخ نم ،ذيملتلا فرعتي -

اعبت ،نñói[و ظحاليف طساولاو
ً

  .ھتابسwكمل 

 

 

 

 

 

 

 

- òشôسا نكمي ة[وق ةادأ يزكرملا لثامتلا لwرامثiا 

 فيظوتب ةعونتم لئاسم لح => ديعÅ دح *(إ

 *\ع ظافxXا => ةلثمتملا ھتايصاخ

 .اياوزلا/ ةيماقتسالا/ ةفاسملا
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 هرابتعاب يروWXا لثامتلا عم لماعتلا نكمي -  ةصاxyا تايعاzرلا-

 .يûادتبالا ميلعتلا كلس => ھيلإ قرطتلا مت امو:فم

 ةنسلا

 ةيناث

 يدادعإ

  فرحنملا ھبش تايصاخ -

 => ةما:لا تاميقتسملا -

  تاطسوتملا :ةمتت ثلثم

 ؛ثلثم لقث زكرم -

 نم راملا ميقتسملا -

 .ثلثم =°لض يفصنم

 علض يزاوي ميقتسم -

 نnعلضلا عطق[و ثلثم

 .ن[رخآلا

 

 

 

 

 مئاق ثلثملا ةيصاخ -

 ،ةرئادلاو ة[وازلا

 سروغاتيف ةنñóiم -

 .ةرشابملا

 

 :ةيسدن:لا تال[وحتلا -

 ،يروWXا لثامتلا

 .ةحازإلا

 nóغ نnعلضلا يفصتنم ةعطق لوط ديدحت  -

  .نn[زاوتملا

 عطاقت : فرحنم ھبش =>  Steiner  ةنñóiم -

 طقن  نn[زاوتملا nóغ نnعلضلا افصتنمو ن[رطقلا

 .ةيميقتسم

 

  
 

                  
 

 

 عطاقتو ن[رطقلا عطاقت نم راملا ميقتسملا -

 نnعلضلا يفصتنم رمي نn[زاوتملا nóغ نnعلضلا

 .نn[زاوتملا

 عضوملا فظوت ةيسدنi تايعضو لوانت متي

الثم( طسوتم لÜ *\ع لقثلا زكرمل g´سâلا
ً

 ءاشìإ 

 نnطسوتملا الوطو ھتدعاق لوط ملع اذإ ثلثم

 .)اÖBفرط نم ن[راملا

 ةيعضو => ةرشابملا س¨لاط ةنñóiم فيظوت-

 يزاو[و ثلثم اعلض ميقتسم عطقي ثيح ،ةصاخ

 .ثلاثلا علضلا

 لxX ةادأÜ ةيسدن:لا تال[وحتلا لامعتسا متي -

 زاجنإل ةصاخ ةفصzو ،ةعونتم ةيسدنi لئاسم

 lieux ةيسدنi تالحم ديدحتو ةيسدنi تاءاشìإ

géométriques. 
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 ةنسلا

 ةثلاث

 يدادعإ

 ةرشابملا( س¨لاط ةنñóiم-

 ؛)ةيسكعلاو

 سروغاتيف ةنñóiم -

 ؛)ةيسكعلاو ةرشابملا(

 

- Pتاثلثملا فرع 

  .ةB∏اشwملاو ةسòاقتملا

      

          

 => ةيطيWXا اياوزلا -

  .ةرئاد

 

 

  . ة[رئادلا تايعاzرلا -

 ةرشابملا ةيصاxyا

 .ةيسكعلاو

 

                                                                       

 

 

  [AB] ن[رتولا ةيصاخ -

 => نnعطاقتملا [CD]و

  ،I ةطقن

 

𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝐼𝐼𝐼𝐼 
 

 

 

 

 ةطيسÅ تاليكشP => ثالثلا تالاxXا لوانت متي - 

 فيط لح => ما:لا اiرود زاربΩو ،ةبكرم ىرخأو

 .لئاسملا نم عساش

-<= Üثلثم لnم نwاش∏Bnةرظانتملا عالضألا تاسايق ن 

 تاطسوتملاو تاعافترالل( ةبسâلاب كلذكو

 )تافصنملاو

 ثلثملاب ةطيWXا ةرئادلا سامم ةيصاخ ةفاضإ -

ABC لئاسملا لح => ا:لامعتساو ھسوؤر دحأ دنع. 

 

 :ةيلاتلا ع¡رألا ةيسدن:لا تاليكشwلا لوانت -
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 ثلثم => بي¬xا ةنñóiم -

 ھترئاد عاعش R ثيح

   ةطيWXا

 
sin 𝐴𝐴
𝑎𝑎 =

sin𝐵𝐵
𝑏𝑏

=
sin 𝐶𝐶
𝑐𝑐 		=

1
2𝑅𝑅 

 

 fgحاسم ةبسì ةيصاخ-

  :نnثلثم

 نم ةطقن L نكتل 

 امv iو u ، [BC]ةعطقلا

 نnت[وازلا اسايق

	LAC$	و𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵$  انيدل:                   
!"
"#
= $%&'

$%&(
× )*

)+
 

 

 ةنñóiم ةصاخ ةلاح -

  :انيدل ة[واز فصنم

 ة[وازلا فصنم عطق اذإ

 [BC] ةعطقلا A نم راملا

<= L   نإف:   

 
!"
"#
= )*

)+
 

 

 ف[رعP لامعتساب ةجيwنلا هذi *\ع ةنñóiلا نكمي -

 امك ،ةرئادلل رطق هرتو ة[وازلا مئاق ثلثم => بي¬xا

 :=(اتلا لôشلا => كلذ …«تي
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Sثمأ -3
T

W تا"عضول 
X

 ةرظتنFا تاردقلا ة"م\]Z فدهت
 
ايسدنõ اöلولح زجنتو ،ةçوعصلا ةجردتم تايعضو لوانت متي

ً
 †üإ ذيمالتلا ھيجوت عم ،

 سان®تسالل صرف ةحاتإ عم ،ةطيسm نõbارب نع ثحبلاو ،ملعملاو تايثادحإلا يدافت

 اõدوعتي ÆØح ،ةددعتم تارم ،اöلامعتسا لالخ نم تاينقتلاو تايصا¨´ا ضعبب

 ةيصاخ ل∞ نأب مx≤يعأ بصن نbعضاو ،ةبعص لئاسم لê´ ةمöلم تاودأ∞ ذيمالتلا

õكت امنإ ةيسدنuأ بسõيمµxلامعتسا متي امدنع اöةادأ∞ ا ´êالثم .ةلأسم ل
ً

 z∑ب∂ي 

 ةÅوازلا طسوتم لوط :اöقيبطتو ةÅوازلا مئاق ثلثم yz ةيلاتلا ةيصا¨´ا فاشكتسا

  .رتولا لوط فصن يواسt ةمئاقلا

 

 ªتعºΩ اثلثم
ً

 ABC وازلا مئاقÅة yz B. D ةلثامم B روحملل ةبس∂لاب  (AC) وM فصتنم 

  [ED] فصتنم نم رمي  (AC) نأ نbب .M ةطقنلل ةبس∂لاب A ةلثامم E و .[BC] ةعطقلا

   نأل yz B ةÅوازلا مئاق EBDثلثملا نأ جت∂تسª ةينأتم ةءارقب ل√شلا ليلحت دعm .باوج

ACEB و عالضأ يزاوتمçاتلاüz (BD) ع يدومع»†(BE)  نأل (BD) ع يدومع»†(AC).نكتل 

F عطاقت (AC) و[ED].  

 نأ جنuسª هالعأ ةيصا¨´ا لامعتساب . FB=FD نإف  [BD] طساو †üإ  …ت∂ت F نأ امçو

FD=FE نأ يأ F رتولا فصتنم [ED].  
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 نع ةروصلا yz ،داعmألا ةيثالث ةليكشuلا ،ةقباطتم تاقاطب سمخ لامعتساب –Œœ∂ن

tوازلا عومجم بسحأ .كراسÅتbوملا ن”êتbن yz كنيمي نع ةروصلا عطقم. 

 

 
 

 

 نbثلثمو عالضألا يواسuم ثلثم ةظحالمو z’اçر اياوز عومجم لامعتساب دجن .باوج

 		  نأ نbقاسلا ي◊واسuم

 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀 نا∞ اذإ ھنأ نbِّب    = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀  ثلثملا نإف ABC وازلا مئاقÅة yz  A . 

 
 MACو MAB نbثلثملا yz ةدعاقلا  ÅÆواز  œ›ايق يواسS ةيصاخ لمعتسª :باوج

املع .نbقاسلا اÅواسuم
َ

 نأ جت∂تسª ھنم  °180يواسS ثلثم اياوز تاسايق عومجم نأ 

  . yz A ةمئاق ةÅوازلا

 

120a +b = !
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  . [AB] نم ام ةطقن E  نكتل .[BC]و [AD]هاتدعاق فرحنم ھبشABCD  نكيل

ADE8	     نأ نbِّب + 	BCE8 =	CED8 

 

 

 

 

 

 ءاشªإب ،لê´ا yz ةدعاسم تاميقتسم وأ طقن ةفاضإ ةيمõأ زºΩي نÅرمتلا اذõ :باوج

 نbميقتسمب ةددحم اياوز تايصاخ لامعتسا مث ،(BC) ـل يزاوملاو E نم راملا ميقتسملا

   .)هالعأ ل√شلا  رظنا( امöل عطاقو نÅbزاوتم

 

اثلثم  ABCنكيل
ً

 نم ةطقن P نكتل .[BC] ةعطقلا فصتنم Mو yz A نbقاسلا يواسuم 

 ميقتسملا ،(BC) †«ع يدومعلا اöطقسم D وBنع ةفلتخم ، (BA]  ميقتسملا فصن

(PD) عطقي   [AC]yz ةطقنلا E . ربõنأ ن PD+DE=2AM .   

 

 :باوج

 ةلثامم E’ ‚z ةطقنلا نأ ثيح ’PD+DE=PD +DE انيدل

E ل ةبس∂لاب [BC]. رابتعاب نذإ  A’ ةطقنلا ةلثامم A 

 PD+DE=PE’=AA’=2AM     دجن[BC]  ةطقنلل ةبس∂لاب

 ).عالضأ يزاوتم z AA’E’P’اçرلا(
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اثلثم ABC نكيل
ً

 علضلا عطقي >𝐵𝐵ةÅوازلا فصنم ،yz A ةÅوازلا مئاقو نbقاسلا يواسuم 
[AC] yz ةطقنلا D . نكتل  Eةطقنلل يدومعلا طقسملا C ميقتسملا †«ع (BD). بbِّنأ ن 

BD=2CE .  
 D  ‚z ةطقنلا نأ جت∂تسª ،(CE)و (AB) نbميقتسملا عطاقتF  ةطقنلا –Œœ∂ن :باوج
 .BCF ثلثملا دماعS زكرم
 ، [CF] ةعطقلا فصتنمE نإف üzاتلاçو B ھسأر نbقاسلا يواسuمBCF ثلثملا نأ ظحالن 

اضيأ وB õ نم راملا ھعافترا نأل
ً

    . >𝐵𝐵 ةÅوازلا فصنم 
 نbسtاقتم ACFو ABD نbثلثملا  نbبن ، [CF] ةعطقلا فصتنم E نأل CF=2CE   انيدل  
  BD=2CE   نأ يأ CF=BD ھنمو )؟كلذ فيك(
ADB8	 نأ نbِّب    :ةيفاضإ ةلئسأ = 	BCE8	 نأو BC=AB+AD. 

 

 

 

 

 

ªجت∂تس Sوازلا يواسÅتbرلا لامعتساب نçا’z يرئادلا ADEF ثلثملا نو∞و BCFمuيواس 

 .نbقاسلا

ªنأ ملع ;   BF=BA+AF AD=AF نأل ABD وACF اقتمtسbنذإ ن  BC= AB +AD. 
 
 ل√شلا ھê”وي امك ACEو ABF عالضألا ي◊واسuم نbثلثم ABC ثلثملا جراخ –Œœ∂ن

                                                                         .BE=FC نأ نbِّب .ھلفسأ

  :باوج

 نbسtاقتم FAC وBAE   نbثلثملا نأ ظحالن

 ةÅوازلاو نbعلض سtاقت ةيصاخ بسح

 نإف üzاتلاçو   (S.A.S) امx≤يب ةروصèêا

BE=FC.  
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  Æلاو  z ADBC’اçرلاب ةطيèêا ةرئادلا نكتل

 نbميقتسملا عطاقت اتطقن Hو M .[AB] اõرطق

(AC) و(BD) اوتلا †«عüz. ـــب زمرن (D)ميقتسملل 

 .(MH) †«ع يدومعلاو A ةطقنلا نم راملا

 (MD)و (HC)و(D)  تاميقتسملا نأ نbِّب 

   .ةطقن yz ةيقالتم

 ثلثملا دماعS زكرم ذيمالتلا فرعتي :باوج

AMH.                                                                                                                                                                                                                                                                      

yz ثلثم ABC ةطقنلا D ‚z ةعطقلا فصتنم [BC] ناتطقنلاو E وF õوتلا †«ع امüz 

 . DE=DF نأ نbِّب . 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵8ةÅوازلا فصنم †«عCو B نbتطقنلل نايدومعلا ناطقسملا

  (PE) انيدل .üzاوتلا †«ع[AC]و  [AB] نbتعطقلا يفصتنم Qو P نbتطقنلا –Œœ∂ن :باوج

 نذإ üz 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵8=𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵8 2=𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵8اتلاçو PE=PAو )نbفصتنملا ميقتسم(نÅbزاوتم (AC)و

PD)( و(AC) زاوتمÅاضيأ نا
ً

 ،ةلثامم ةقÅرطب .ةيميقتسم Dو Eو P طقنلا نإف üzاتلاçو ،

 ثلثم رتو فصتنم ةيصاخ لامعتساب جت∂تسª .ةيميقتسم Dو Fو Q طقنلا نأ نbبن

 : نأ ةÅوازلا مئاق

 DE=PD-PE=AQ-AP=FQ-QD=DF  
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 $𝐵𝐵𝐵𝐵  ىرغصلا سوقلا فصتنم I نكيل 
 [BC] ةعطقلا üzاوتلا †«ع ناعطقيس .I ةطقنلا نم نÅرام نbميقتسم يفصن –Œœ∂ن

 .Hو Gو Fو E طقنلا yz ةرئادلاو

  .ةروادتم Hو Gو Fو E طقنلا نأ نbّب

?𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼	       انيدل :باوج =	 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼? و 

   		𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼? = 𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼? 𝐻𝐻𝐵𝐵𝐼𝐼8 و	 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻? 
  IEB ثلثملا yz ةيجرا¨´ا ةÅوازلا لامعتساب 

  ةدعاقلا  ÅÆواز  œ›ايق عومجم اõرابتعاب

ªنأ جت∂تس   	𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼? =	𝐼𝐼𝐵𝐵𝐻𝐻8 وçاتلاüz رلا نإفçا’z  

  EFGH يرئاد. 

 

 

اثلثم ABC نكيل
ً

 .BE=AC ثيحب [AD] نم ةطقن  E نكتلو . [BC] علضلا فصتنم Dو 

   (AC)و  (BE)  نbميقتسملا عطاقت ةطقن P ‚z  نإ ثيح  AE=PE نأ نbِّب

 يواسuم ’BEA ثلثملا نأ دجنف عالضأ يزاوتم ممتنو ةيعضولا ليلحتب موقن :باوج

  .)ناwxاشuم( P ھسأر اضيأ نbقاسلا يواسuمPAE   ثلثملا نأ جت∂تسª مث نbقاسلا

 

 

 

 

         

                                               

                             

 

 

 

'𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 نأ نbّب = 𝐷𝐷𝐵𝐵𝐷𝐷' ثيح O ا ةرئادلا زكرمèêثلثملاب ةطي ABC yz ةيعضو 

 .üzاتلا ل√شلا

 †«ع لصحن ثيح’A  ةطقن yz ةرئادلا عطقيس يذلا(AO) ميقتسملا ددمن :باوج     

      نأل نbتçولطملا نbتÅوازلا يواسS كلذ نم جت∂تسADC ªو’ABA نwxbاشuم نbثلثم

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵′& = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵&                   
 

                              

 

 

 

 

                          .(BC) †«ع يدومع (AJ) ميقتسملا نأ نbّب .AEF ثلثملاب ةطيèêا ةرئادلا زكرم J نكيل

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 مئاق  AED نأ امب ثلثملاب ةطيèêا ةرئادلا عم  (AJ) عطاقت ةطقن D  نكتل :باوج

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴8 نإف yz E ةÅوازلا = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴8  انيدل 90° = 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴8 = 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴8 

𝐴𝐴𝐷𝐷𝐸𝐸8 ھنمو نwxbاشuم  ADBو AEJ نbثلثملا نأ جت∂تسª نذإ = 90° 
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'𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 نأ نbّب = 𝐷𝐷𝐵𝐵𝐷𝐷' ثيح O ا ةرئادلا زكرمèêثلثملاب ةطي ABC yz ةيعضو 

 .üzاتلا ل√شلا

 †«ع لصحن ثيح’A  ةطقن yz ةرئادلا عطقيس يذلا(AO) ميقتسملا ددمن :باوج     

      نأل نbتçولطملا نbتÅوازلا يواسS كلذ نم جت∂تسADC ªو’ABA نwxbاشuم نbثلثم

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵′& = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵&                   
 

                              

 

 

 

 

                          .(BC) †«ع يدومع (AJ) ميقتسملا نأ نbّب .AEF ثلثملاب ةطيèêا ةرئادلا زكرم J نكيل

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 مئاق  AED نأ امب ثلثملاب ةطيèêا ةرئادلا عم  (AJ) عطاقت ةطقن D  نكتل :باوج

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴8 نإف yz E ةÅوازلا = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴8  انيدل 90° = 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴8 = 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴8 

𝐴𝐴𝐷𝐷𝐸𝐸8 ھنمو نwxbاشuم  ADBو AEJ نbثلثملا نأ جت∂تسª نذإ = 90° 
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>𝐵𝐵 نا∞ اذإ ھنأ نbِّب  . [AC]  ةعطقلا فصتنمPو ايعاçر ABCD نكيل = 𝐷𝐷E نإف  ABCD  

 .عالضأ يزاوتم

 ،فصتنملا سفن امöل نÅرطقلا نأ نbب∂س : باوج

 ةطقنلا ةينقت لمعتسª فوس كلذ لجأ نم

 E ةطقنلا نكتل .)ھبناج ل√شلا  رظنا( حبشلا

 حبصي نذإ [DB]; ةعطقلا فصتنم  نو√ي ثيحب

>𝐸𝐸نإف üzاتلاçو عالضأ يزاوتم  z AEDB’اçرلا = 𝐷𝐷E   

>𝐸𝐸   ھنمو = 𝐵𝐵< ناتطقنلا نذإ E وB يأ ناتقبطنم 

 .عالضأ يزاوتم  ABCD نإف ھنمو E=B.نأ

 

 

   .°180  يواسt ةيسام¨´ا ةمجنلل ةيلخادلا اياوزلا عومجم نأ نbِّب 

                                                                         

 

 

 

 

 

 
 

 

180a b g d e+ + + + = !
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 الموحدالمقرر الوطني    ألولمبياد الجهوية في الرياضياتا 
 الجزء األول: الهندسة

 

 
29 

 
 متساويا األضالع. TUVو RSTاملثلثان            

a   د قياس الزاوية   ( حد𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅 .   
b)  لتكنW ن ينقطة تقاطع املستقيم(VR)  و(SU)ستقيم . بين أن امل(WT)  عمودي

 .(SV)على 
 جواب:

 (a  باستعمال خاصية مثلث متساوي الساقين نجد𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅 = 40° 

(b  بما أن𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅 = 𝑉𝑉𝑅𝑅�̂�𝑅 = ) زاويتان متبادلتان داخليا متقايستان( فإن  30°

شبه منحرف ولدينا  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉متوازيان ومنه فإن الرباعي  (𝑅𝑅𝑉𝑉)و  (𝑅𝑅𝑅𝑅)املستقيمين 

𝑅𝑅𝑅𝑅كذلك  = 𝑅𝑅𝑉𝑉  إذن𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉  شبه منحرف متساوي الساقين وبالتالي فإن

نقطة تقاطع القطرين و من منتصفي القاعدتين هو محور  𝑊𝑊املستقيم املار من 

 أي أنه واسط القطعة لكل من القاعدتين ؛وبما أن  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉تماثل للرباعي 

𝑇𝑇𝑅𝑅 = 𝑇𝑇𝑉𝑉  فإن النقطة𝑇𝑇  تنتمي إلى واسط القطعة لكل من القاعدتين وبالتالي فإن

 (𝑅𝑅𝑉𝑉)و  (𝑊𝑊𝑇𝑇)ومنه نستنتج أن  [𝑅𝑅𝑉𝑉]هو واسط القطعة  (𝑊𝑊𝑇𝑇)املستقيم 

 متعامدان.
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 عفرل ،ةميلعتلا ةباتك نودب ةيسدنõ ةيعضو حاÙΩقا ،بÅرادتلا ءانثأ ،مöملا نم

 ةغايص مث ىرغص تاعومجم yz ةلأسملا ةشقانمل ذيمالتلل لاجم كرتو يدحتلا

 فاشكتسال اضيأ ذيمالتلا عفدن üzاتلاçو .اöلولح نõbارب ميدقتو ةبسانملا ةلئسألا

 تاليدعتلا ضعm ءارجإب امçرو ،قالطنالا ةيعضول مöليلحتل ةجيuن نو√ت لئاسم

 yz ةيفرعملا مöقافآ كش نودب عسوتس .ةماõ لئاسم †«ع نولصحي دق ،ةفيفطلا

 ةسدنöلا منارب لامعتسا †«ع نا√مإلا ردق صرê´ا عم .ةÅوتسملا ةسدنöلا لاجم

     .ةكرحتملا

 

 
 

                                                                                  

 
 

 
 

a c b d+ = +
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Wإ
 راiرhو ةgردم def ةرطسم لامعتسا3 ة"سدنه تاءا_^
 
 لثم ،نÅرامت اوزجنأ ثيح ،ةيسدنöلا تاءاشªإلا عوضوم اوفرعS نأ ذيمالتلل قبس دقل

 رظنلاçو .)سداسلا مسقلا( را∞ºΩلاو ةرطسملا لامعتساب °105 اöسايق ةÅواز ءاشªإ

 ،اõرÅوطت †«ع لمعلاو ةقباسلا تاºΩ¨´ا كلت رامثuسا نكمي ،عوضوملا اذõ ةيمõأل

 ةطساوب لالدتسا لامعتساب كلذو ،ةçوعصلا ةجردتمو ةعونتم تايعضو لوانuب

 .اقباس كلذ †üإ ةراشإلا تمت امك ،بيكÙΩلاو ليلحتلا

اعäرم –ªŒœأ -
ً

 .ھعالضأ دحأو هرطق üzوط عومجم تملع اذإ 

 .ھتاعافترا دحأ لوطو ھÅرطق دحأ لوط تملع اذإ عالضأ يزاوتم –ªŒœأ -

 .نÅرخآلا نbعلضلا üzوط عومجمو هرتو لوط تملع اذإ ةÅوازلا مئاق اثلثم –ªŒœأ -

 ةطقنلا نو√ت ثيحب (AC]و (AB] نbميقتسملا يفصن †üإ نايمت∂ي اõافرط ةعطق –ªŒœأ -

S فصتنمöلثامتلا لامعتسا نكمي(،ا( 

 

 

 

 

                                                                   

ارتو –ªŒœأ -
ً

اÅزاوم ھلماح نو√Åو [AB] ةعطقلا لوط سفن ھل ةرئادلا نم 
ً

 ميقتسملل 

(AB) 

 

 

 

 

 ).B ةطقنلا †üإ A ةطقنلا لوحت  Æلا ةحازإلاب ةرئادلا ةروص لامعتسا نكمي (
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&ثمأ -4
'

. ة,فاضإ 
/
 DJ?0وألا ررقDا ABCماض?< سانئ;سالا ل8أ نم ةسدنهلا 0

 
 

 طÅرشلا لخاد دجوت ةطقن نم رمتو نÅbزاوتم نbميقتسمل ةسامم نو√ت ةرئاد –ªŒœأ  -1.4

 .نbميقتسملاب ددèêا

    2cm, 3cm ; 4cm, 5cm ةعäرألا ھعالضأ لاوطأ نأ تملع اذإ فرحنم ھبش –ªŒœأ   -2.4

 )ةحازإلا ةقÅرط لامعتسا نكمي(    

 ثيحب ] (ACو (AB] نbميقتسملا يفصن نم üzاوتلا †«ع  Yو  X نbتطقن –ªŒœأ  -3.4

اÅوند SXY ثلثملا طيحم نو√ي
ً

 )minimal( نكمي ام رغصأ يأ. )لامعتسا نكمي 

 )بسانملا لê´ا داجيإل لثامتلا

        

 

 

 نbليطتسملا عالضأ نأ املع ،üzاتلا ل√شلا A yz ةطقنلا ةbΩظن ’A ةطقنلا –ªŒœأ  -4.4

 :Ø#ثم Ø#ثم ناÅزاوتم
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 bΩبكتلا جاردإ لالخ نم  #مض ل√شm ي∞احتلا موöفم ميدقت مت دقل  :ةظحالم

 .bΩغصتلاو

اعäرم ABC ثلثم لخاد –ªŒœأ  -5.4
ً

اطقن ھسوؤر نم ناسأر نو√ي ثيح 
ً

 علضلا نم 

[BC] تطقن نارخآلا هاسأروbاوتلا †«ع نüz علضلا نمbن  [AB]و[AC]. 

الوأ ذيملتلا –Œœ∂ي ،نbتلحرم yz ءاشªإلا اذõ زاجنإ نكمي ثيح
ً

اعäرم 
ً

 دحأ نو√ي 

 ’G’D’E’F عäرملا bΩبكتب موقي مث ،[AB] علضلا †«ع ’D ھسوؤر دحأو [BC] نمض ھعالضأ

yz ميقتسملا ديدمتب ةيناث ةلحرم (BE’) عطقيل [AC] yz ةطقنلا E وÅإ كلذب لمتكªءاش 

 )نbعمل ةبس∂لاب ةل√شملا لح نكمي( .ةلأسملا طورش ققحي يذلا عäرملا

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 ةطاèêا ةرئادلا ھتقفر ل√شلا نbبي ثيح A اöسأر  Æلا ةÅوازلا سايق x بسحا  -6.4

 .ABC  ثلثملاب
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7.4-  tسuھلوط  'شخ دومع دن d ع»† 

 ةيقفأ ةيضرأ †«ع A ھفرط ثيحب ،طئاح

 لèêا ام .طئاê´ا سمي B ھفرطو ءاسلم

 قل()ي امدنع [AB] فصتنمل  œ›دنöلا

  ؟دومعلا

 ءانثأ تايعضولا ضعüz mاتلا ل√شلا نbبي

   .دومعلا قالزنا
 

 جت∂تسª )1( ل√شلا ةرئادلا جراخ ةطقن نم راملاو ةرئادل سامملا ميقتسملا ءاشªإل  -8.4

 دحأ  Æلا ةرئادلا عطاقتل نذإ  …ت∂ت ةطقنلا هذõ ،ةمئاق ةÅواز ددحت سامتلا ةطقن نأ

 .ناسامم دجوي ،)2( ل√شلا  رظنا O اõزكرم  Æلا ةرئادلاو  [OA]; اõراطقأ

 

 

 

 

 

          
 

 O اõزكرم ةرئاد فصن جراخ ةطقن P نكتل  -

 نbسامملا عطاقت  اتطقن Dو  C ناتطقنلا

 )(AC عطاقت ةطقنو ،ةرئادلا عم P نم نÅراملا

  (BD).و

  .(AB) †«ع يدومع (PE) نأ نbِّب
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اثلثم ABC نكيل  -9.4   
ً

&𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ثيحب yz B ةÅوازلا مئاق  =  z«خادلا فصنملا .60°

"! ةبس∂لا ةميق بسحا .D ةطقنلا yz [BC] عطقي ،A اöسأر  Æلا ةÅوازلل
"# . 

اميقتسم ºΩتعA. ª ةطقنلا yz ،[AB] اõراطقأ دحأ (C) ةرئادل اسامم (EA) نكيل  -10.4 
ً

 

 ،(C)زكرم O ثيح ،(OE)  ميقتسملا .D وC  نbتطقنلا yz (C) ةرئادلا عطقÅو E نم رمي

 .[FG] فصتنم O ةطقنلا نأ نbّب .Gو F نbتطقنلا yz [BD]و [BC] عطقي

11.4-   ABC  وازلا مئاق ثلثمÅة،  K  رتولا نم ةطقن  [AB] وL علضلا نم ةطقن  [AC] 

 نأ نbب .(CK)و (BL) نbميقتسملا عطاقت ةطقن M نكتل . KB=LCو    AC=AK  ثيحب

 .نbقاسلا يواسuم CLMثلثملا

 نكتل . AK=BD ثيحب ىوتسملا نم ةطقن Kو عالضأ يزاوتم ABCD نكيل  -12.4

 .ةمئاق 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵8 ةÅوازلا  نأ نbب . [CK]  ةعطقلا فصتنم M  ةطقنلا

13.4-   ABCD    فرحنم ھبش، O عطاقت ةطقن 

 )BD(و )OE( ناميقتسملا .)CD(و )AB( نbميقتسملا

 ,E ثيحب ،ناÅزاوتم كلذك امOF( õ(و )AC(و ناÅزاوتم

B, C  وF رب .ةيميقتسم طقنõنأ ن   .EB=CF)رظنا  

 .)ل√شلا
 

 ةÅوازلاو ةفاسملا سtاقت (bمرت ظحال .عالضأ ي◊زاوتم نالثمي ھلفسأ نالكشلا   -14.4

 ل√شلا v yzو u نbتÅوازلا سtاقت نbّب مث رسtألا ل√شلا AB=AH yz نأ نbّب مث ةمئاقلا

 .نbميلا †«ع
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15.4-  ªتعºΩ ةطقنو ةمولعم ةرئاد A ىوتسملا نم. 

  ؟ A ةطقنلا نم اöلماوح رمت  Æلا راتوألا تافصتنم اíxلإ  …ت∂ت  Æلا ةعوم-èا ام -

 )ةرئادلا هذü† õإ اõافرط  …ت∂ي ةعطق ل∞ وõ ةرئاد رتو(

 ةطقنلا –ªŒœأ( . A ةطقنلا نع ةفاسم برقأ اöل  Æلا ،ةرئادلا هذõ نم ةطقنلا –ªŒœأ-

 ) A ةطقنلا نع ةفاسم دعmأ اöل نو√ت  Æلا ةرئادلا هذõ نم

 𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶8و	𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶8  نbتÅوازلا افصنم .AD=AB+CD ثيحب ابدحم ايعاçر ABCD نكيل -16.4

 .EB=EC  نأ نbب E ةطقنلا yz ناعطاقتي

اثلثم ABC نكيل -17.4
ً

ايلخاد ةسامم ةرئاد )C(و 
ً

 سمتو ABC ثلثملاب ةطيèêا ةرئادلل 

 ةطقن ABC yz ثلثملاب ةطيèêا ةرئادلا عطقي (AT) ميقتسملا .T ةطقنلا yz [BC] علضلا

D. بbِّنم راملا ميقتسملا نأ ن T ميقتسملل يزاوملا و )CD( ا ةرئادلل ساممèêةطي 

 .)ATB( ثلثملاب

18.4- ªتعºΩ رمäاع
ً

 ABCD نو∂Œœ– اثلثم ھلخاد
ً

 ثيحب E ھسأر ABE نbقاسلا يواسuم 

&𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  نو√ي =  .عالضألا يواسuم DEC  ثلثملا نا نbِّب 15°

 

 

 

 

 

 

 19.4- ªتعºΩ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 اثلثم
ً

 ھعطاقت ةطقن Dو '𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ةÅوازلل z«خادلا فصنملا [𝐷𝐷]و 

𝐸𝐸𝐸𝐸  :  نأ نbِّب . [𝐴𝐴𝐴𝐴]عم × 𝐸𝐸𝐴𝐴 = 𝐷𝐷𝐸𝐸 × 𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐸𝐸𝐷𝐷- 



مكون اجلبر
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مكون اجلبر

مكون اجلبر
 

 

  ربجلا نوكم
 GHلا تالا+Eا نDب نم ،ةيبملوألا تايضا;رلا ررقم نم ي5اثلا نو0ملا ،-,+*ا لاجم دع!

 ال لاثملا لي\س ]Zع مWX اWXانو0م نأ دجن ذإ ،ةيسردملا تاملعتلا نم مMم ددعK طبترت

 ديدحت( تايدود^*او )…AM- GM( تاتوافتملاو تايلاتتملاو ةيددعلا لاودلا ،رص^*ا

 لحو )...ليمعتلاو  -les relations de Viète - تالماعملاب اnXقالعو تايدود^*ا روذج

 هذá نأ ]Üإ ةراشإلا ردجتو .... )Équations fonctionnelles( ةيلاود تالداعمو ،تامظن

 تاراMملا نم ةلمج باسèكا نودب ةح-çقملا لئاسملا ل^* يفكت ال اáدرفمب فراعملا

 -Dغ تايعضو لح óï اMفيظوتو ،îï;ردتلاو لصاوتملا بُّردتلاب اMلقص متي GHلا تاينقتلاو

    .اôX ةلصلا تاذ ةيدايتعا
 óï يدادعإلا يوناثلا كلسلا ذيمالت تابسèكم رامثèسا متي نأ ح-çقُي ،ددصلا اذóï áو

 GHلاو ي-,+*ا -Dكفتلا ة†راقمب مامتáالا امáالوأ فدWX .نDتûساسأ نDتماعد ةاعارمب -,+*ا

اص£¢م Zïي اميف ،مدقنس
ً

 -,+*ا نو0م H óï©ملوألا ررقملا رصانع امX®ناث ل0ش• اميف .اMل 

 .تافاضإلا ضعبب اX≠انغ̈و تابسèكملا تي\ثت ]Üإ فدX™ يذلا

 

 ة-جهنم تاهيجوت -1

 óï نDثحابلا مامتáا ىدمب كلذ ]Zع لدتسØو ،تايضا;رلا óï ةماá ةنا0م -,+*ا لتحي

 قفو ميلعتلا كالسأ فلتخمب ةصاخ ةيانع ھئاليإ ]Üإ تايضا;رلا كيتكاديدو تايضا;رلا

 ]Zع نورداق نDملعتملا نأ تاساردلا ضعK نDِّبت ثيح ،(early algebra) ـــــب فرع! هاجتا

 ل0شK مWXاردق عØوطتل ةصرفلا مMل حاتت امدنع ،-Dكفتلا نم ةمدقتم طامنأ عادبإ

 .لثمأ

اددع نأ ظحالي  ھتاذ قايسلا óïو
ً

ا-Dبك 
ً

 لح óï نو-ƒعتي يدادعإلا يوناثلا ذيمالت نم 

 مل نيذلا ي∆ادتبا سداسلا ذيمالت عم ةنراقم ،)ةلثمألا رظنا( ةطبا-çم -Dغ تايعضو
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 نم عفرلا لجأ نمو .ةيعضو ضي;رت ةق;رطو تالداعملا سرد ىوتسملا اذóï á اوسردي

 لÀ زواجت ]Zع لمعلا ï…ب«ي ،يوناثلا يدادعإلا ذيمالت دنع ي-,+*ا -Dكفتلا ىوتسم

 ،ةيسردملا بتكلا نDماضمو جما-,لا تا;وتحم ھسكع• امك ،-,+*ا -,تع• ةيجاÃXم ة†راقم

اطبترم
ً

 Kاسأ ل0ش–—H نم ،تالداعملا ل^* تايمزراوخ قيبطتب áب«ي ،ان…ï كذتلاD- نأ 

 تاردقلاو ،صاخ ل0شZï Kيلحتلا لالدتسالا تاردق ةيمنت ]Üإ فدX™ ي-,+*ا -Dكفتلا

 ذنم نكمي  ،لا+Eا اذóï á ،ذيمالتلا تاملع• ة;وقت ]Zع المعو .ماع ل0شD- Kكفتلل ايلعلا

 :ةيتآلا ةي+”نملا دامتعا ةركبملا ميلعتلا لحارم

 ةجذمنلا لامعتساب ةعونتم ةي-,ج لئاسم لح ة†راقم ]Üوألا ةنسلا ةيادب óï متي*

 ةلأسملا تايطعم ملعتملا اX®ف ÿ◊وي ةميسرت نع ةرابع عطق وأ ةطرشأ ةطساوب

 لامعتسالا نع انفلسأ امل اعبت ،) ... ,x, y ( فور^*ا لامعتسا نودب كلذو ،لوE+Mاو

 :Üïاتلا لاثملا ÿ◊وي امك ،فر^¢ل ركبملا

اددع حالف عاب
ً

 :نئا†ز ةثالثل ضيبلا نم 

خ ى-çشا لوألا نو†زلا -
ُ

—‹م َH(!
"
 ؛ضيبلا نم Üïامجإلا ددعلا  (

!) نDثلثلا ى-çشا  ي5اثلا نو†زلا -
#
  ؛ضيبلا نم ىقبت امم (

 .ضيبلا نم ىقبت ام فصن ى-çشا ثلاثلا نو†زلا -

املع
َ

 ؟حالفلا ىدل ناÀ يذلا ضيبلا ددع مكف ،ةضيب 13 وá ةياÃXلا óï يقبتملا ددعلا نأ 

  .طقف نDحي^Ê نDباوج )ة(ذيملت 70 ة†وجأ نم ةنيع تمض   :قيلع#

 ةيلاتلا ةطاط£*ا لامعتسا نأ نDح óï ،يدايتعالا ضيي-çلا ة†وعصل اذá درم نو0ي دق

  .عØرسو ÿ◊او ءارجإ ]Üإ يدؤيس ضيبلا ددع نع -Dبعتلل

 

 

     :لوألا نو†زلل عاب ام H—‹مخ لثمي
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         : ءز+*ا نأ وحنلا اذZ[ áع لالدتسالا ةلصاوم دعK جت«تس! 

 

  .130 يواس! ضيبلا ددع نإف Üïاتلا†و ةضيب 26 لثميس  

اقالطنا óïر^*ا باس^*ا موMفم ءانب متي *
ً

الثم ،ةل0شم تايعضو نم 
ً

 نأ رابتعاب ،

 ]Üوألا ةنسلا ذيمالت ZÏمي ،امMقوف ةنا£*ا ددع يواس! نDتيذاحتم نDتناخ لÀ عومجم

 :ةيتآلا تا0بشلا يدادعإ

 

 

 

 

                                    

 

الثم متي ثيح ،ةنá-,لا ةطش5أو Zïيلحتلا لالدتسالا ة†راقم ]Zع DÌك-çلا
ً

 ةيجوز ديدحت 

 .ةصاخ تالاح ةظحالمب طقف سûلو ناáرب ةطساوب ةيدرف دادعأ 5 عومجم

 

اركبم سانتسالا متي نأ مMملا نم
ً

 ،)ماعلا ]Üإ صا£*ا نم لاقتنالا( ميمعتلا تايعضوب 

اقالطنا
ً

 دعK ،ةردقلا كلت ز;زع•و ،patterns طامنألل ةطباضلا دعاوقلا فرع• نم 

 ءارقتسالاب لالدتسالا ةسراممل ذيمالتلل ةددعتم صرف ةحات̈و ،óïر^*ا باس^*ا ميدقت

Kاب ب;رجتلا لالخ نم ي∆اقلت ل0شE^الثمف .أط£*او ةلوا
ً

 óï ةيعضو Radford ةيلاتلا، 

 óï صارقألا ددع عومجم ديدحت يدادعإ ةيناثلاو ]Üوألا ىوتسملا ذيمالت نم بلطي

   ةغيصلا ]Üإ نولصوتûس ثيح n ل ةبس«لاب ميمعتلاو 100 ةلحرملا

(n + 2) + (n + 1). 
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 :Üïاتلا لاثملا óï امك ةي-,+*ا ةجذمنلا وأ ضيي-çلا ةطش5أ زاجنإ- 

الباقم ةيفاقثلا يداونلا دحأ ح-çقي
ً

ايلام 
ً

 نDتغيصلا ىدحإب ھتامدخ نم ةدافتسالل 

 :نDتيلاتلا

  .ةصح لÀ دنع مáرد 80 غلبم ديدس• :]Üوألا ةغيصلا -

 Ü[ óïوألا ةسم£*ا صص^¢ل بس«لاب مáرد 500 غلبم ديدس• :ةيناثلا ةغيصلا -

 .ةيفاضإ ةصح لÀ نع مáرد 40 غلبم ةيدأتو ،رMشلا

 GHلا ةيليضفتلا ةغيصلا امف .عوبسأ لóï À نDتصحب يدانلا اذóï á كا-çشالا دمحأ دوي

 ؟اMعبèي فوس

 بناج ]Üإsituations déconnectées)  ( ةطبا-çملا -Dغ تايعضولا فنص جاردإ -

 ت«ّيب ،زئار نمض امMحا-çقا مت نDتيعضول نايلاتلا نالاثملا ،ةيدايتعالا تايعضولا

 عم لماعتلا óï يدادعإلا ىوتسم نم ة†راغملا ذيمالتلا نم ةنيع ىدل تا†وعص ھجئاتن

 ةيسردملا بتكلا ضعK نومضم ليلحت لالخ نم نDبè;و .ةطبا-çم -Dغ تايعضو

 فنصلا اذá لوانتل مات بايغ ،يدادعإلا يوناثلاو ي∆ادتبالا ميلعتلا ي0لسل ،تايضا;رلل

 .ةطبا-çملا -Dغ تايعضولا نم

 ىرخأو ةطبا-çم -Dغ ةيعضول نDلاثم Zïي اميف مدقن ،ةنراقملاو ليلحتلا لجأ نمو

  .ةطبا-çم

óï غ ةيعضوD- مç-ب ط†رت ةرشابم ةقالع داجيإ نكمي ال ةطباDت«ثا نDتايطعم نم ن 

ايصعتسم ةلأسملا لح لعجي امم ،ةلأسملا
ً

 عفدي امم ي•ايباسح لالدتسا ةطساوب 

  .Zïيلحتلا لالدتسالا دامتعال نDملعتملاب
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 :1 لاثملا

 ددع تارم 7 ةجتنملا لافطألا ةيذحأ ددع غلبي .ةيذحألا نم عاونأ ةثالث لمعم جت«ي

 429 ھعومجم ام جت«ي لمعملا اذá ناÀ اذإ .ءاس«لا ةيذحأ ددع تارم 4و لاجرلا ةيذحأ

 ؟مويلا óï عون لÀ نم اMجت«ي GHلا ةيذحألا ددع وá امف مويلا óï ًءاذح

 ةللظملا تانا£*ا اX®ف لثمت ةطاطخ لامعتساب فنصلا اذá نم ةلأسم لÀ حيضوت نكمي

  .ةلأسملا تايطعم
                                                                   

óï امجإلا ددعلا بتكن ةنا£*اÜï بتكنو ،ةيذحألل óï 

 óï نكمي ،نDتû†رض نDتقالع( ل0شلا لفسأ نDتنا£*ا

 نDب جزملا وأ ةيعمج تاقالع دجن نأ ىرخأ تايعضو

 -Dغ تايعضولا فنص فالخب  )...عم+*او برضلا

 اX®ف لMسلا نم نو0ي ةطبا-çم تايعضو دجوت ،ةطبا-çملا

 جات«تسا مت;و نDلوMجم نDب ةرشابم ةقالع ]Zع فرعتلا

 ،Üïاتلا لاثملا ÿ◊وي امك ي•ايباسح لالدتسا ءارجإب ل^*ا

 اX®لع DÌك-çلا متي GHلا ميسقتلا تايعضو لج انفلسأ امكو

˝ï م تايعضوç-ةطبا. 
 
 :2 لاثملا

 كراشم ل0ل ثيحب مويلا لالخ ةيضا;رلا ةطش5ألا نم عاونأ ةثالث H—˛ا;ر يدان مدقي

 ددع تارم ع̌رأب مدقلا ةرك óï نDكراشملا ددع رّدقي .طقف دحاو عون رايتخا óï ق^*ا

ادرف 252 نأ تملع اذإ .ديلا ةرك óï نDكراشملا ددع تارم عبس̌و ةلسلا ةرك óï نDكراشملا
ً

 

 ؟ديلا ةركو ةلسلا ةرك نم لóï À نDكراشملا ددع امف مدقلا ةرك óï اوÀراش دق
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  =ABCا نو?4 <=>4وألا ررق4ا نم ةرظتن4ا تاردقلا -2

 ال لاثملا لي\س ]Zع ،مMلع+* لصفلا اذá تا;وتحم لالخ نم نDملعتملا ب;ردت متي

    :]Zع ن;رداق ،رص^*ا

A1 لئاسم( ةفلتخم تالاجم نم تايعضو ضي;رتو ةجذمن óï ةي\سانتلا...( 

 A2ةي-,ج تال;وحت ءارجإ Kةيثالثل ي5وناقلا ل0شلا ،ةع̌رملا روذ+*ا ،ليمعتلا( ةسالس 

 )...دودح

A3 غ وأ ةيطخ( ةي-,ج تامظنو تالداعم لحD- ةيطخ( 

 A4وأ ةي-,ج تاتوافتم لح áةيعجرملا فراعملا لامعتساب ةيسدن óï ا لودجE^تا;وت. 

 A5ةيلاود تالداعم لح.  
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 4567ا نوكمل 01ملوألا ررقملا تا&وتحم
 

  تا-,جوت ىوت()ا  ىوتسملا

دادعإ ]Üوأ ةنس
 ي

 ليمعتلاو رش%لا -

 

 تالداعملا -

 لئاسم لحب ةطبترملا تاملعتلا ءانغإ

 اKضيIرت و شGعملا عقاولا نم ةعBان

 رايتخا و تايطعملا ليلحت و ديدحتب

 تاودألا رايتخا و مئالملا لوPQKا

 .لYZا WX ةIرورضلا ةيضاIرلا

 

 بGت[\لا -

 

 

 

 

 

 ةيثلثملا ةتوافتملا -

 

- aشb] جوتلاdeوب[\لا تاIإ ةfg لاجم عيسوت 

 اذWX r جردن نأ نكمIو ،ي[YQkا باسYZا

 ررقم WX ةمزلم [bغ ةفاضإuv wملوألا ررقملا

 .ةماKلا تاقباطتملا fgوألا ةنسلا

 

 لماعلا ديدحت g|ع ذيمالتلا تاردق ةيمنت -

 ةيمrأ كاردإل ي[kج عومجم دودYZ ك[\شملا

 .rÄvذلا باسYZا WX ليمعتلا

 

 دعاوقلاو تاينقتلا عم لماعتلاب ومسلا - 

 دادعألا g|ع تايلمعلاو بGت[\لاب ةطبترملا

 لوانت لالخ نم ةIرسكلاو ةIرشعلا

  لثم ةطيسB تانراقمل تايعضو

2#$$ %%31  وأ  $$!3 و     ....    &%17 و 

                                              

 ةيثلثملا ةتوافتملا ةعاجن ذيمالتلا فشÅكي -

WX و تايعضولا نم ةئف لحIةلاح نوفرعت 

 .يواسÅلا
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  تا-,جوت ىوت()ا  ىوتسملا

دادعإ ةيناث ةنس
 ي

 WXرYZا باسYZا -

 لوKجمب fgوألا ةجردلا نم تالداعملا -

 دحاو

 بGت[\لا -

 دعاوقلاو تاينقتلا عم لماعتلاب ومسلا

 g|ع تايلمعلاو بGت[\لاب ةطبترملا

 .ةIرذYQا دادعألا

  ةيÖسانتلا -

 ةيطYÜا لاودلا -

 دعاوقلا فلتخم عم لماعتلاب ومسلا

 .ي[YQkا باسYZاب ةقلعتملا تاينقتلاو

 WX ةماKلا تاقباطتملا فيظوت fgإ قرطتلا

 .ةي[kج [bباعa ليمعa وأ باسح

 

 تالداعم لحب ةقلعتملا تاملعتلاب ءاقترالا -

 لح وأ دحاو لوKجمب fgوألا ةجردلا نم

 نم تالداعم fgإ اKلح WX لوؤت تالداعم

 .دحاو لوKجمب fgوألا ةجردلا

 

 لامعتساب تايعضو لحو ضيي[\ب ءاقترالا -

 دحاو لوKجمب fgوألا ةجردلا نم تالداعم

 .اdeلع لصPZا جئاتنلا لIوأتو

 

 ةطيسÖلا ةيÖسانتلا WX تايعضو لوانت متي -

  .ةبكرملاو
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  تا-,جوت ىوت()ا  ىوتسملا

لا
دادعإ ةثلاث ةنس

 ي

 ةي[kج [bباعa لIوحت لوح تايمومع - 

 لامكإ ةينقتو رش%لاو ليمعتلا ةينقت - 

 :[bبعتلا WX عêرم

	𝑥𝑥! + 𝑎𝑎𝑥𝑥 
 

 اللاو ةIرذYQا دادعألا g|ع باسYZا- 

 قفارملا WX برضلا ةينقتو ةIرذج

 .بGت[\لاو

  ني[bغتم نم [ìكأل ةماr تاقباطتم- 

 لثم

(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧)! = 𝑥𝑥! + 𝑦𝑦! + 𝑧𝑧!
+ 2𝑥𝑥𝑦𝑦 + 2𝑦𝑦𝑧𝑧
+ 2𝑧𝑧𝑥𝑥 

 

 ةلثمأو نbلوKجمب ةيطخ تامظن -

 .نbلوKجم نم [ìكألو ةيطخ [bغ تامظنل

 

 

 

 

 

 

 

 

-  aةيلاود تالداعم لحو فرع Bةطيس  

 ةيدايتعالا ةقIرطلا لامعتسا متي -

				𝑥𝑥! + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + '!

&
−	'

!

&

= 0𝑥𝑥 + '
!
1
!
								

− ("
!
)
!

 

 

- aا فرعPQا[\ملا لولح لالخ نم تالاóZتا 

 .جردملا ميقتسملا g|ع اKليثمتو

 

 تالIوحتلاو باسYZا تاراKمب ءاقترالا -

 [bغ تايعضو لوانت لالخ نم ةي[YQkا

 ثيحب ،ةيدايتعا

 

 فرعg a|ع ةردقلا ذيمالتلا ىدل ôvنن-

 [bباعتل تاعêرم نوúت ةي[kج [bباعa راصبÅساو

Bةطيس. 

 

 صخي اميف تابسÅكملاب ومسلا متي -

 لوؤت üvلا كلت وأ fgوألا ةجردلا نم تالداعملا

  .fgوألا ةجردلا نم تالداعم fgإ

 

 عم لماعتلل ةقباسلا تاراKملا رامثÅسا -

 /ةيناعي°رت/ةيناثلا ةجردلا نم تالداعم

 ع£ونت X¢ب%ي .ةطيسB ةIرذج ال تالداعم

 حIرصلا لامعتسالا نودب لYZا قئارط

 .¶bمملا ةغيصل
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 ضIوعتلاw ةيدايتعالا قرطلا لامعتسا -

 سانßتسا متي امك ةيطYÜا ةفيلأتلا ةقIرطو

 .[bغتملا [bيغa ةينقتب ذيمالتلا

 

  ةيلاتلا v™©وw ةلداعم فرعa متي -

𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) + 𝑓𝑓(𝑦𝑦) لوبقو 

 لوانت WX اKلامعتساو ،ةيطخ لاودك ،اKلولح

 .ىوتسملا اذe´ ةطيسB تايعضو

 

  

 

  تا-,جوت ىوت()ا  ىوتسملا

لا
دادعإ ةثلاث ةنس

  -ةمتت -  ي

 

 نbب تاتوافتملا ،ةيثلثملا ةتوافتملا -

 ،Æ™vدنr ،يêاسح( ةيدايتعالا تالدعملا

 نbبجوم نيددع ØX( a, bي°رتو يقفاوت

اعطق
ً

. 

	"
a! + b!

2
≥ 	
a + b
2

≥ √ab ≥
2
!
""

!
#

 

 

- aلا ةتوافتملا لامعتساو فرعKةما  

 	

𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 > 0;		
a!

α +
b!

β

≥ 	
(a + b)!

α + β  

 ةلاح WX يواسÅلا ققحتي
!
"
=  

#
$

 

 

 تاتوافتمو ةيسدنr تاتوافتم جذامن -

 .ةيثلثم [bباعa اdeف

 اوموقي نأ ذيمالتلل ةبس%لاب عتمملا نم نوúي -

 قرطب تاتوافتملا نم عساش فيط لحب

Bتاتوافتملا نم ةفيلوت لامعتساب( ةطيس 

 تاينقت ةطساوب وأ )ةتسلا ةيعجرملا

 ،ھتراشإ ديدحتو قرفلا باسح لثم ةيدايتعا

 دعاوق فيظوت ،نbعêرملا ةنراقمل لاقتنالا

 ...ةيدايتعالا [bطأتلا

 

- aدع rو ،ةيعجرم تسلا تاتوافتملا هذIنكم 

 اKل تاميمعa ءاطعإ ذيمالتلا ىوتسم بسح

 ةساردب ةيانعلا عم ني[bغتم نم [ìكأل ةبس%لاب

اءزج هرابتعاو يواسÅلا ةلاح
ً

 .X|كلا لYZا نم 

الثمف
ً

 ةبس%لاب 8  ةتوافتملا لامعتسا نكمي 

 نأ نbِّبنل تا[bغتم ةثالثل
!
#%&

+ #
&%!

+
&

!%#
≥ '

(
 .Nesbitt ةتوافتم  

اعطق ةبجوم دادعأ c و b وa  ثيح
ً

. 

 

 ةغايصل Æ™vدنKلا راطإلا فيظوت متي  -

 ةيساسألا تاملعتلا عم ƒgامتت ة¶bمم لولح

 ط°ر g|ع صرYZا عم لاPQا اذWX r ةبسÅكملا

 WX اrزارب»و ةيسدنr لاوطأب ةي[kج ريداقم

  .ةيسدن' لا#شأ

 /ةIوصقلا ميقلا لوح لئاسم لوانت -

  .ةيسدنr ريداقمل ةIوندلا
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  تا-,جوت ىوت()ا  ىوتسملا

لا
دادعإ ةثلاث ةنس

  -ةمتت -  ي

 

 نbب تاتوافتملا ،ةيثلثملا ةتوافتملا -

 ،Æ™vدنr ،يêاسح( ةيدايتعالا تالدعملا

 نbبجوم نيددع ØX( a, bي°رتو يقفاوت

اعطق
ً

. 

	"
a! + b!

2
≥ 	
a + b
2

≥ √ab ≥
2
!
""

!
#

 

 

- aلا ةتوافتملا لامعتساو فرعKةما  

 	

𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 > 0;		
a!

α +
b!

β

≥ 	
(a + b)!

α + β  

 ةلاح WX يواسÅلا ققحتي
!
"
=  

#
$

 

 

 تاتوافتمو ةيسدنr تاتوافتم جذامن -

 .ةيثلثم [bباعa اdeف

 اوموقي نأ ذيمالتلل ةبس%لاب عتمملا نم نوúي -

 قرطب تاتوافتملا نم عساش فيط لحب

Bتاتوافتملا نم ةفيلوت لامعتساب( ةطيس 

 تاينقت ةطساوب وأ )ةتسلا ةيعجرملا

 ،ھتراشإ ديدحتو قرفلا باسح لثم ةيدايتعا

 دعاوق فيظوت ،نbعêرملا ةنراقمل لاقتنالا

 ...ةيدايتعالا [bطأتلا

 

- aدع rو ،ةيعجرم تسلا تاتوافتملا هذIنكم 

 اKل تاميمعa ءاطعإ ذيمالتلا ىوتسم بسح

 ةساردب ةيانعلا عم ني[bغتم نم [ìكأل ةبس%لاب

اءزج هرابتعاو يواسÅلا ةلاح
ً

 .X|كلا لYZا نم 

الثمف
ً

 ةبس%لاب 8  ةتوافتملا لامعتسا نكمي 

 نأ نbِّبنل تا[bغتم ةثالثل
!
#%&

+ #
&%!

+
&

!%#
≥ '

(
 .Nesbitt ةتوافتم  

اعطق ةبجوم دادعأ c و b وa  ثيح
ً

. 

 

 ةغايصل Æ™vدنKلا راطإلا فيظوت متي  -

 ةيساسألا تاملعتلا عم ƒgامتت ة¶bمم لولح

 ط°ر g|ع صرYZا عم لاPQا اذWX r ةبسÅكملا

 WX اrزارب»و ةيسدنr لاوطأب ةي[kج ريداقم

  .ةيسدن' لا#شأ

 /ةIوصقلا ميقلا لوح لئاسم لوانت -

  .ةيسدنr ريداقمل ةIوندلا
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Fثمأ -3
G

J تا-عضول 
K

 ةرظتن4ا تاردقلا ة-مMNO فدهت

 ة-Dبكلا ةلخنلا عافترا .رH !X©ناج ]Zع نDتلخن1 ةروصلا نDبت

ا-çم 30
ً

ا-çم 20 ةيناثلا عافتراو 
ً

 نDب ةفاسملا غلبت اميف ،

ا-çم 50 نDْتلخنلا ïْ"ذج
ً

 نم ةلخن لZ[ Àعأ رئاط دجوي .

 تقولا سفن óï نارئاطلا عفدنا .)ةروصلا رظنا( نDتلخنلا

 ةفاسم ام .ھسفن نآلا óï ةكمسلا اسملف ،ةعرسلا سفن†و

  ؟ن;رئاطلاب اMمادطصا دنع ،ة-Dبكلا ةلخنلا نع ةكمسلا

 انيدل  ى-,كلا ةلخنلا نع ةكمسلا ةفاسم x نكتل :باوج

 سروغاتيف ةنá-,م لامعتساب

 30! + 𝑥𝑥! = 20! + (𝑥𝑥 −  .ةلمج ةطساوب ل^*ا لوأن x=20 نإف Üïاتلا†و !(50

ا-çم 20 ةفاسمب ى-,كلا ةلخنلا نع ةكمسلا دعبت
ً

.     
 

!x     ةلداعملا لح + x = 2x"       

 .1 و 0  امá ةلداعملا هذMل نيديحولا نDل^*ا :باوج

ارظن ةيليلحتلا ة†راقملا راضحتسا ï…ب«ي ،ةلداعملا هذá ل^* 
ً

 ل^¢ل ةيمزراوخ دوجو مدعل 

      ةلداعملا لولح ةشقانمب كلذ دعK موقن ،ةلداعملا هذMل نDلح 1 و 0 نأ ظحالن ،رشابملا

x# + 1 = 2x!   اعبت
ً

  .x ميقل 

x  ناÀ اذإ < #x  امنûب بلاس ددع  !2x نأل لح دجوي ال ھنإف 0 +  	.بجوم ددع 1
0  ناÀ اذإ < x < !x نإف  1 < x#      اتلا†وÜï    2x! < 2x#  ھنمو                             

x# + 1 < 2x#    1      نأ يأ < x#   وáغ اذD- 1 نأل نكمم  x <  . 

x  ناÀ اذإ > 0 ةلاح óï اMسفن ةق;رطلا لمعتس5  1 < x < 1    .        

 
فرصتب 1  11   نرقلا نم تايضا;رلل باتك نع
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&x  :ةيلاتلا ةي-,+*ا -Dباعتلا لمع + x! + "x  و  1 + x + 1   

&x  نأ ظحالن :باوج + x! + 1 = x& + 2x! + 1 − x! ليمعتلا لمكن مث  

𝑥𝑥& + 𝑥𝑥! + 1 = (𝑥𝑥! + 1)!	 − 	𝑥𝑥!  

"x انيدل + x + 1 = x" − x! + x! + x +   :Zïي ام لامعتساب ليمعتلا لمكن  1
 x" + x + 1 = 𝑥𝑥! + 𝑥𝑥 + 1 + 	𝑥𝑥!(𝑥𝑥# − 1)  

   و

 

𝑃𝑃(𝑥𝑥 ثيحب  P لاودلا عيمج دّدح − 2) = 3𝑥𝑥! + 11𝑥𝑥 − 1 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) :باوج = 𝑃𝑃A(𝑥𝑥 + 2) − 2B = 3	(𝑥𝑥 + 2)! + 11(𝑥𝑥 + 2) − 1 

                                                                                               =	3𝑥𝑥!+23𝑥𝑥+33  

 

املع c ثلاثلا علضلا سايق بسحا .0,6 و Üï 3,8اوتلا ]Zع امá ثلثم ï'لض اسايق
ً

 اذá نأ 

  .ï'يبط حي^Ê ددع سايقلا

3,8 ةيثلثملا ةتوافتملا بسح انيدل :باوج − 0,6 < 𝑐𝑐 < 3,8 + 0,6 =  نأ يأ  4,4

 3,2 < 𝑐𝑐 <  c=4  نذإ   4,4

 

  .ھعالضأ لوطأ وAB á ثيحب ABC  ثلثم لخادب ةطقن M نكتل

𝑀𝑀𝑀𝑀          :نأ نDِّب +𝑀𝑀𝑀𝑀 > 𝑀𝑀𝑀𝑀	. 

اعبت .Dةطقنلا óï [AB] عطقيل (MC)ميقتسملا ددمن :باوج
ً

  ىدحإ اX®ف نو0ت GHلا ةلا^¢ل 

الثم ]Üوألا ةلا^*ا ض-çفن ةجرفنم𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴0	  وأ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴0	نDت;وازلا
ً

 لامعتساب باو+*ا لمكن ، 

𝐴𝐴𝐴𝐴 نأ اMل ةلباقملا عالضألاو اياوزلا ةنراقم ةيصاخ > 𝐴𝐴𝐴𝐴 > 𝑀𝑀𝐴𝐴	 نأ ام†و 𝐴𝐴𝐴𝐴 ≥ 𝐴𝐴𝐴𝐴	  

𝑀𝑀𝐴𝐴 و + 𝑀𝑀𝐵𝐵 > 𝐴𝐴𝐵𝐵	. ةلثامم ةق;رطب ةيناثلا ةلا^*ا سردت. 
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 اذá نم رغصأو ھطيحم فصن نم -,كأ ABCD بدحم ï"ا†ر ïْ'لض Üïْوط عومجم نأ نáرب

 .طي^Eا

 عم+*اب BCDوABD  و ADCو ABC تاثلثملل ةبس«لاب ةيثلثملا تاتوافتملا لمعتس5 :باوج

افرط
ً

2𝐴𝐴𝐴𝐴 دجن فرطب  < 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 

2𝐴𝐴𝐴𝐴 و < 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴    ھنمو 

      	AC + BD < AB + BC + AD + CD
 .ةيناثلا ةتوافتملا ]Zع ةلثامم ةق;رطب بيجن

 ة;وند سوؤرلا نع اWXافاسم عومجم نو0ي ثيحب ةطقن ABCD بدحم ï"ا†ر لخادب دّدح

(minimale). 

 ناÀ اذإ طقفو اذإ BD يواسØو ا;وند MB+MD عوم+Eا نو0ي ةيثلثملا ةتوافتملا بسح :باوج

𝑀𝑀 ∈ [𝐴𝐴𝐴𝐴] اتلا†وÜï ةبسانملا ةطقنلا نإف ˝ï O ا†رلا يرطق عطاقت"ï. ةطقن ل0ل انيدل P 

𝑃𝑃𝐴𝐴  تاتوافتملاO  نع ةفلتخم + 𝑃𝑃𝐴𝐴 > 𝐴𝐴𝐴𝐴	و 𝑃𝑃𝐴𝐴 + 𝑃𝑃𝐴𝐴 > 𝐴𝐴𝐴𝐴 

#%!&  نأ نDّب
(
≥ √!%√#

(
. b و a نDبجوم نيددع ل0ل

 ةيعجرملا ةتوافتملا لامعتسا نكمي :باوج
*#%+#

(
≥ '*%+

(
(
(

𝑢𝑢   عضوب = √𝑎𝑎; 𝑣𝑣 = √𝑏𝑏 رط لامعتساب وأIةرشابم ةق. 
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 نأ نDّب -1
!
+ #
,
≥ 2&#

!
اعطق بجوم x ددع ل0ل

ً
املع ،

ً
اعطق نDبجوم ناددع bو a نأ 

ً
. 

 ؟ة;واسèملا ققحتت G1م

𝑥𝑥 ثيحب  x ددع ل0ل ھنأ نDِّب -2 ≥ 𝑢𝑢𝑥𝑥  انيدل 1 + 	 +
,
≥ 𝑢𝑢 + 𝑣𝑣، ثيح 𝑢𝑢 > 𝑣𝑣 > 0 . 

اع̌رم يطع• ةماá ةقباطتم لمعتس5و قرفلا بسحن -1 :باوج
ً

ابجوم 
ً

 اذإ طقفو اذإ مدعني 

Àنا X=√𝑎𝑎	𝑏𝑏. 

𝑢𝑢𝑥𝑥  انيدل -2 + +
,
= 𝑢𝑢𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝑥𝑥 + 𝑣𝑣 0𝑥𝑥 + %

,
1 = (𝑢𝑢 − 𝑣𝑣 )𝑥𝑥 + 𝑣𝑣 0𝑥𝑥 + %

,
1 

𝑢𝑢)    نأ ثيحو − 𝑣𝑣 )𝑥𝑥 ≥ (𝑢𝑢 − 𝑣𝑣 )و  𝑥𝑥 + %
,
≥ 2 

𝑢𝑢𝑥𝑥   ھنمو + +
,
≥ (𝑢𝑢 − 𝑣𝑣 ) + 2𝑣𝑣 ≥ 𝑢𝑢 + 𝑣𝑣 

"𝑎𝑎	 نأ نDِّب + 𝑏𝑏" + 𝑐𝑐" ≥ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐)اعطق ةبجوم دادعأ ل0ل
ً

 a و b و  c. 

"𝑎𝑎  انيدل  :باوج + 𝑏𝑏" + 𝑐𝑐" ≥ 𝑎𝑎! ! + !𝑐𝑐! + 𝑐𝑐!    كلذكو!

(𝑎𝑎𝑏𝑏)! + (𝑏𝑏𝑐𝑐)! + (𝑐𝑐𝑎𝑎)! ≥ (𝑎𝑎𝑏𝑏)(𝑏𝑏𝑐𝑐)+(𝑏𝑏𝑐𝑐)(𝑐𝑐𝑎𝑎)+(𝑎𝑎𝑏𝑏)(𝑐𝑐𝑎𝑎)
= 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐) 

"x	  :انيدل x  يقيقح ددع ل0ل  ھنأ نDّب 	− 		x + #
!
> 0

 ي-,+*ا ل;وحتلا لامعتسا متي :باوج

	x" − x +
1
2 = x" − x! +

1
4	 + x! − x +

1
4	

 		.نDع̌رم عومجم وá يذلا

,



58
المقرر الوطني الموحد

األولمبياد الجهوية في الرياضيات

 

اعطق ةبجوم x, y, z دادعأ ل0ل نأ نDّب
ً

 انيدل نو0ي 

-	ا
#

.#
+ .#

/#
+ /#

-#
≥ &

-
.
+ &./ + &

/
-

 

 طيس\ت لجأ نم -Dغتملا -Dيغ• ةق;رطب ذيمالتلا سانتسال ةبسانم ةيعضولا هذá -,تع•

  .كلذ دعAMG، K يˇاس^*او H—–دنMلا نDْطسولا ةتوافتم قيبطت مث ي-,+*ا -Dبعتلا

a  عضن :باوج = -
.
, b = .

/
, c = /

-
 ةتوافتملا حبصت 

                                     a! + b! + c! ≥ √a + √b + √c  

 انيدل  abc=1 ةماMلا ةيفاضإلا ةمولعملا راضحتسا عم

                                         	a! + b! + c! ≥ ab + bc + ca 

ab  ةيناث ةMج نم + bc = b(a + c) ≥ 2b√ac  2  نأ ثيحوb√ac = 2√b  ا متيYZلوص 

bc ــــــل ةبس%لاب ةلثامم تايلمع ءارجإ دعB اdeلع + ca, ab + ac  افرط عمجن مث
ً

 .فرطب 

  :ةماá ةظحالم -

اس5اجتم ي-,+*ا -Dبعتلا ناÀ اذإ 
ً

,f(ta يأ  tb, tc) = f(a, b, c)  ختلا نودب ،نكمي ھنإفZï 

 يأ  1 يواس! دادعألا عومجم ضا-çفا ،ةماعلا ةلا^*ا نع

a + b + c = 1 

الثم
ً

اعطق ةبجوم دادعأ a, b, c نكتل 
ً

N  نأ نDّب  -
./0

+ N .
-/0

+N 0
-/.

>  امك ،ض-çفن   2

a نأ ،كلذ ]Üإ انرشأ + b + c =  ل0شلا ]Zع ةتوافتملا -Dصت ثيح  1

 2 < O #
$%#+N

&
$%& + O

'
$%' 
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&%$   ةتوافتملا لامعتساب
!

≥ Gxy    نأ دجن  I '
#('

≥ 2a لا ققحتيèاذإ يواس Àنا a = !
" 

N نأ دجنف لثملاب لالدتسالا رركن -
./0

+N .
-/0

+ N 0
-/.

> 2(a + b + c)  نا%$#لا متي امم 

a  ضا$0فالل عوجرلاب + b + c =  .ققحتي نأ ھنكمي ال يواس8لا نأ ةظحالم عم 1

 

   ةميق بسحا
$%&
'

اعبت 
ً

 :ةيلاتلا طورشلل 

 	x > 0, 𝑦𝑦 > 0, 𝑧𝑧 > 	(E)	 و0 0-
.%/

+			 .
-%/

+	 /
-%.

= 2 

x عضوب :باوج + y = c, y + z = a, z + x = b ملا ل;وحت يدؤيèة;واس (E) إÜ[:  

(2b − a)!

2ab +
(2c − a)!

2ac +
(c − b)!

2bc = 0 

2b نأ دجن كلذل ةجيèنو = a = 2c  اتلا†وÜï 5نأ جت«تس -%/
.
= 1 .     

 

1) نأ نDّب + (n + 1)a)1 < (1 + na)1/% ثيح a اعطق بجوم يقيقح ددع
ً

 ددع n و 

Ê^يبط حي'ï غD- مدعنم.  

 نو0م óï اMل ةراشإلا تمت GHلا Zïسلسèلا -Dغصتلا ةق;رط لامعتسا نكمي :باوج

 بتكن ،ÜïاتلاÀ تايباس^*ا

1 + (n + 1)a =
1 + (n + 1)a
1 + na ×

1 + na
1 + (n − 1)a × …×

1 + 2a
1 + a ×

1 + a
1  

   نأ رابتعاب   
1%(3%1)5
1%35

 يدؤي ،ة;واسèملل ي5اثلا فرطلاب ءاد+*ا óï ةبس5 رغصأ ددحت  

!Ü[   '1%(6%1)إ كلذ
1%6!

(
6%1

< 1 + (𝑛𝑛 + 1)𝑎𝑎 خالابçÌع لصحن لاZ[ نلاèةجي. 
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Fثمأ -4
G

S ة-فاضإ 
T
 <=>4وألا ررق4ا Ô_ماض=\ سانئYسالا لUأ نم =ABCا <

1.4-  

𝐴𝐴    ــــــــل ةيددعلا ةميقلا بسحا - = 1
1%,%,7

+ 1
1%7%78

+ 1
1%8%8,

 

املع
ً

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 نأ  = 1 . 

𝑥𝑥 عوم+Eا بسحا  - + 𝑥𝑥  املع
ً

 :ثيحب نايقيقح ناددع   𝑥𝑥		و	𝑥𝑥  نأ 

                                    𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ∈ 𝐼𝐼𝐼𝐼				N√𝑥𝑥! + 1 + 𝑥𝑥O × NG𝑦𝑦! + 1 + 𝑦𝑦O = 1 

        

a0  ي-,+*ا -Dبعتلا لّمع - + 4b0 ةظحالم نكمي 

a" + 4b" = a" + 4a!b! + (2b)! − (2ab)! 

 :ةيلاتلا -Dباعتلا لّمع -

  (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) - 120    (a                                   

     (b                                       x) + x + 1           

  ةي=>ج تامظن -2.4

 :ةيلاتلا تامظنلا لثم ،نDلوMجم نم -ƒكأب ةي-,ج تامظنل îï;ردتلا لوانتلا متي

 

2) Q
x + 2y = 5; y + 2z = 8

z + 2u = 11
u + 2x = 6

									1)		 Q
x + y = 5
y + z = 6
x + z = 7

   3) X
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 2

𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑧𝑧! = 1 

 

 ةيلاود تالداعم -3.4

  

𝑓𝑓(𝑚𝑚 ققحت  f ةلاد -,تع5 - + 𝑛𝑛) = 𝑓𝑓(𝑚𝑚) + 𝑓𝑓(𝑛𝑛) نيددع ل0ل Ê^حيDن 

املع n  ةلالدب f(n) بسحا ،nوm نDيعيبط
ً

 . f(1)=3 نأ 

𝑃𝑃(𝑥𝑥  ثيحب Pتايدود^*ا عيمج دجوأ  - − 1) + 2𝑃𝑃(𝑥𝑥 + 1) = 3𝑥𝑥! − 7𝑥𝑥 
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Fثمأ -4
G

S ة-فاضإ 
T
 <=>4وألا ررق4ا Ô_ماض=\ سانئYسالا لUأ نم =ABCا <

1.4-  

𝐴𝐴    ــــــــل ةيددعلا ةميقلا بسحا - = 1
1%,%,7

+ 1
1%7%78

+ 1
1%8%8,

 

املع
ً

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 نأ  = 1 . 

𝑥𝑥 عوم+Eا بسحا  - + 𝑥𝑥  املع
ً

 :ثيحب نايقيقح ناددع   𝑥𝑥		و	𝑥𝑥  نأ 

                                    𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ∈ 𝐼𝐼𝐼𝐼				N√𝑥𝑥! + 1 + 𝑥𝑥O × NG𝑦𝑦! + 1 + 𝑦𝑦O = 1 

        

a0  ي-,+*ا -Dبعتلا لّمع - + 4b0 ةظحالم نكمي 

a" + 4b" = a" + 4a!b! + (2b)! − (2ab)! 

 :ةيلاتلا -Dباعتلا لّمع -

  (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) - 120    (a                                   

     (b                                       x) + x + 1           

  ةي=>ج تامظن -2.4

 :ةيلاتلا تامظنلا لثم ،نDلوMجم نم -ƒكأب ةي-,ج تامظنل îï;ردتلا لوانتلا متي

 

2) Q
x + 2y = 5; y + 2z = 8

z + 2u = 11
u + 2x = 6

									1)		 Q
x + y = 5
y + z = 6
x + z = 7

   3) X
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 2

𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑧𝑧! = 1 

 

 ةيلاود تالداعم -3.4

  

𝑓𝑓(𝑚𝑚 ققحت  f ةلاد -,تع5 - + 𝑛𝑛) = 𝑓𝑓(𝑚𝑚) + 𝑓𝑓(𝑛𝑛) نيددع ل0ل Ê^حيDن 

املع n  ةلالدب f(n) بسحا ،nوm نDيعيبط
ً

 . f(1)=3 نأ 

𝑃𝑃(𝑥𝑥  ثيحب Pتايدود^*ا عيمج دجوأ  - − 1) + 2𝑃𝑃(𝑥𝑥 + 1) = 3𝑥𝑥! − 7𝑥𝑥 
 

 
 

 : y و x نيددع ل0ل نو0ي ثيحب ،Zïي امم ةلاح لóï À ،لاودلا عيمج دجوأ  -

[𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)]! = [𝑓𝑓(𝑥𝑥)]! + [𝑓𝑓(𝑦𝑦)]! 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) × 𝑓𝑓(𝑦𝑦) − 	𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑦𝑦) = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 

 : y و x نيددع ل0ل نو0ي ثيحب لاودلا عيمج نDلاثملا óï دجوأ  -

  𝑥𝑥𝑓𝑓(𝑦𝑦) − 𝑦𝑦𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0										; 𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) + 𝑓𝑓(𝑦𝑦) − 𝑏𝑏			 
  لاثملا لوانت ذيمالتلا    ىوتسم بسحب نكمي امك 

𝑓𝑓(𝑥𝑥! − 𝑦𝑦!) = 𝑥𝑥𝑓𝑓(𝑥𝑥) − 𝑦𝑦𝑓𝑓(𝑦𝑦). 

 b  و a نDي\س5 نDحي^Ê نيددع ل0ل نو0ي ثيحب لاودلا عيمج دّدح -
 

𝑓𝑓N𝑓𝑓(𝑎𝑎) + 𝑓𝑓(𝑏𝑏)O = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 − 1    

 

 ةي=>ج تاتوافتم -4.4

 )... 2 ددعلا ىوق لامعتسا نكمي (      ')127 و   51319   نيددعلا نراق -

+%*I(𝑏𝑏+)  نأ نáِرب -
!

> 𝑎𝑎√𝑏𝑏 + 𝑏𝑏√𝑎𝑎 نيددع ل0ل a  و b بجومDاعطق ن
ً

. 

اعطق ةبجوملا دادعألا نكت امMم -
ً

 b ,a  و  c  بDن  '
						
2/3

+ 2
'/3

+ 3
'/2

> 3/2  

اعطق نDبجوم نيددع ل0ل ،نDّب  -
ً

a, b  ، نأ:  
		5%;
(
+ $

% ≥ &
	5%;
(

 

 

0    نأ نDّب - < 𝑎𝑎 ≤ #
!
; 0 < 𝑏𝑏 ≤ #

!
		 ∶ 														 	*

+
+ +

*
≥ #(*

#(+
+ #(+

#(*
 

a, b, c, d - غ ةيقيقح دادعأD- ؤادج ةمدعنمáب 1 اDّنأ ن:  

𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑏𝑏𝑐𝑐 + 𝑐𝑐𝑎𝑎 ≤
1
𝑎𝑎(
+
1
𝑎𝑎(
+
1
𝑏𝑏(
+
1
𝑐𝑐(

 

 نأ نDّب -

  				𝑎𝑎, 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 > 0																						 1
!%#

+ 1
#%&

+ 1
&%!

	≥ 	 <
((!%#%&)
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𝑥𝑥 ددع ل0ل نDّب - >  نأ 1
1
-%1

+ 1
-=1

≥ (
-

  óï تسا راطإتاتوافتملاب ذيمالتلا سان 

الثم نكمي ،ةيعجرملا
ً

      : يقفاوتلا طسولا و يˇاس^*ا طسولا نDب ةيلاتتملا فيظوت 

5%;
(
≥ (

$
&'

$
(

𝑎𝑎       رابتعاب   = 1
,%1
	 ; 𝑏𝑏 = 1

,=1
				 . 

 ةيسدنH تاتوافتم -5.4

 كلذكو H—–دنMلاو يˇاس^*ا نDطسولا ةتوافتمل H—–دنMلا ل;وأتلاب ذيمالتلا س5أتس!

 اMل GHلا تاتوافتملا ضعK لوانت نكمي ،ةيثلثملا ةتوافتملل ةعونتمو ةددعتم تالامعتساب

=S  ثلثم ةحاسم ةغيص لامعتساب ،ةحاسملاب ةقالع !>
(

=S وأ   𝑝𝑝𝑝𝑝 ثيحp فصن 

 ضعK باسèكال ذيمالتلا عفدو ،ثلثملاب ةطا^Eا ةرئادلا عاعش r و ثلثملا طيحم

𝑆𝑆 لثم ةيلوألا قئاق^*ا ≤ '2
!

 ةلأسملا تناÀ اذإ ؛ثلثملا عالضأ نم نDعلض b وa  ثيح  

!𝑎𝑎 لثم 2 ةجردلا نم ةي-,ج -Dباع• نمضتت + 𝑏𝑏! وأ 𝑎𝑎𝑏𝑏 إ رشؤي كلذ نإفÜ[ ةمئالم 

 ذيملتلا دوعتي G1ح ىرخأ ةيسدنá ميáافمو تاودأ جمد ةينا0مإ عم ،ةحاسملا لامعتسا

  .ةيبملوألا لئاسملا لج ل^* ةدعاقك ،ةدحاو ةادأو ةدحاو ةركف نم -ƒكأ لامعتسا
 

 )ةعاسلا براقع نارود ]3نم óï( بدحم ï"ا†ر عالضأ تاسايق dو cو bوa  تناÀ اذإ -

𝑆𝑆    ققحت S ھتحاسم نإف ≤ '2/34
!

𝑆𝑆    كلذكو    ≤ ('/2)(3/4)
&

 . 
 

𝑎𝑎 ثيحب 2 ھتحاسم ثلثم عالضأ تاسايق cو bو  aنكتل - ≤ 𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐	 . 

𝑏𝑏  نأ نDّب     ≥ 2 . 
 

اثلثم ABC نكيل -
ً

 اذإ ةحاسملا سفن BCM وABM   نDثلثملل نأ نDّب .ھلخادب ةطقن M  و 

  .B سأرلا نم راملا ثلثملا طسوتمل 5Hت«ت M ةطقنلا تناÀ اذإ طقفو
 

.	 نأ نDب .A سأرلا نم راملا ABC ثلثملا طسوتم لوط *𝑚𝑚 نكيل  - 𝑚𝑚* 	< -.%-/
!

   

 لمعتس5 مث عالضأ يزاوتمل رطق لوط فصن *𝑚𝑚 نو0ي ثيحب ثلثملا مسر لمكن 

 .ةيثلثملا ةتوافتملا

*𝑚𝑚0 𝑚𝑚     ثلثم تاطسوتم لاوطأ عوم+E ا-Dطأت دجوأ - + 𝑚𝑚+ + 
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𝑀𝑀𝑀𝑀  نأ نDب ABC   ثلثم لخاد ةطقن  M نكتل - + 𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀 > *%+%0
!

 
 

ايعا†ر ABCD نكيل  -
ً

  [AD] نDتعطقلا افصتنم Üïاوتلا ]Zع امN áو M ناتطقنلا .

. نأ نDّب  .[BC] و 𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ #$%&'
" 					 

 انيدل حبصيف ،Üïاتلا ل0شلا ÿ◊وي امك ADC’B عالضأ يزاوتم ءاش5إ لمكن .باوج

MDC’’N ةطقنلا ثيح عالضأ يزاوتم اضيأ C’’ فصتنم [C’C].                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐷𝐷𝐶𝐶77 ≤ 89(/89
!

= :;/98
!

                             

 

 
                                                   

 

 نأ نDب .ايعا†ر 9—8«ن مث ،مولعم ليطتسم عالضأ نم علض لÀ نم ةدحاو ةطقن راتخن -

  .ليطتسملا اذá رطق فعض يواس! وأ نم -,كأ ï"ا†رلا اذá طيحم

 

 .ةعونتم ةلئسأ -

óï تتوافتملاDتيلاتلا نDع لمع5 نZ[ ظإMةي-,ج تاع̌رم عيماجم را 

𝑥𝑥0 نأ  zو yو x دادعأ ل0ل نDب - + 𝑦𝑦0 + 𝑧𝑧( + 1 ≥ 2𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑦𝑦( − 𝑥𝑥 + 𝑧𝑧 + 1)  

𝑥𝑥) نأ x ددع ل0ل نDب - − 1)(𝑥𝑥 − 3)(𝑥𝑥 − 4)(𝑥𝑥 − 6) + 10 > 0 
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!𝑥𝑥    ناÀ اذإ ھنا نDب - + 𝑦𝑦! = 𝑧𝑧! + 𝑡𝑡!و𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 𝑧𝑧 + 𝑡𝑡 نإف    

𝑥𝑥%$$ + 𝑦𝑦%$$ = 𝑧𝑧%$$ + 𝑡𝑡%$$  

 

9)=,4              ةلداعملا لح- + 4(,=?@ = 80  

  aS  ءادYQا باسحب كلذو  ي[YQkا عومجملل ةرصتPÜا ةغيصلا فرعa ذيمالتلل ديفملا نم -

𝑎𝑎 ثيح ≠ 1	   , 

𝑆𝑆 = 1 + 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎!+	𝑎𝑎# +⋯𝑎𝑎<=%  

𝑆𝑆     انيدل - − 𝑎𝑎𝑆𝑆 = 1 − 𝑎𝑎</% اتلا†وÜï نإف  𝑆𝑆 = %=')*$

%='
 

  رسكلا ةميق بسحا :قيبطت
0×1@#)#$=1
0×''''….'%1

املع     
ً

 ددعلا ةباتك óï رركتي 3  مقرلا نأ 

3333… .3   óï ةرم 2021 يرشعلا دعلا ةمظن. 

 

 



مكون نظرية األعداد
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مكون نظرية األعداد

مكون نظرية األعداد
 

 
 

 
 دادعألا ةیرظن نوكم

 ،DEFاردلا ررقملا /. تايباس@?اب فرع; ام وأ ،تايضا'رلا دايبملوأ /. دادعألا ة'رظن نإ

Gالاجم دع
ً

اعساش 
ً

 وأ ةيVسUلا ةحي@Sلا دادعألاب ةقلعتملا ةيددعلا ةطشMألا ةساردل 

  .ة'رذW?ا دادعألا

ا'رظن ةطيسVلا ميcافملا نم ،ةيديلقإلا ةمسقلاو ةمسقلا ةيلباق امو[فم ]Zتع;
ً

 يوذ ،

 ساسألا ةنبللا ةيلوألا دادعألا لmشG انc .ةيتايباسح تايعضو ليلحت دنع ى]Zك ةيمcأ

 ةنZ[cملا نومضم ديفي ثيح ،ةيVسUلاو ةيعيبطلا ةحي@Sلا دادعألا عيمج ءانبل

 ام ،ةيلوأ لماوع ءادج yzإ حي@w ددع لv كيكفت ةيناmمإ تايباس@?ا /. ةيساسألا

ك ة]~ثك تاينقت لامعتسال لاW}ا حتفي
َ

  ،اìîايصاخو ’’la Valuation p- adic’‘  : ـــ

انايحأ لمعتسïF، Gملوألا لاW}ا /. دادعألا ة'رظن نأ yzإ ]~شMو
ً

 ةروطتم ةي]Zج تاودأ 

 )résidus quadratiques( ةيعيب]ùلا /úاوبلاو ’’polynômes cyclotomiques’‘ لثم

اصوصخ( تاقل@?ا /. كيكفتلاو
ً

 تنافويد تالداعمل لولح نع ثحبلا دنع 

Diophante(.         

 كلسلا تا'وتسم لوصف /. ،اî©لع ®~ك]ùلاو ا[لوانت نكمي ßFلا تاعوضوملا ن~ب نمو

الثم( ةيجوزلا لوح تايعضو ،يدادعإلا يوناثلا
ً

𝑛𝑛(𝑛𝑛]~بعتلا ، + امئاد نوmي (1
ً

اددع 
ً

 

ايجوز
ً

 اذكو ةيVسM ةحي@w دادعأل مساوقلاو تافعاضملا مو[فم لوانت ةماع ةفصÆو )

 لوانتو ،تنافويد تالداعمل ةطيسVلا فانصألا ضع∞ لولحو ةيديلقإلا ةمسقلا

 .ة'رذج وأ ةيVسM ةحي@w دادعأ اìîالماعم تايدودح
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 ة-جهنم تاهيجوت -1

 ]~غل ةبسUلاب ≤ßح ،م[فلا ةل[س ةحوتفم لئاسم ةدع اî≥مضتب دادعألا ة'رظن ®~متت

 :ن~يتآلا نْ~يخ'راتلا نْ~لاثملا /. امك ،صتµ}ا

 عومجمك 4 يواس; وأ نم ]Zكأ /ºوز ددع لv ةباتك نكمي Goldbach: ةنونظم -

  .ن~يلوأ نيددعل

 لثم ،1 يواس; z 4¡ع ةيديلقإلا ھتمسق /úاب نوmي /yوأ ددع لv :نْ~َعøرملا ةنZ[ cم -

13نْ~لماv نْ~عøرم عومجم /≈ ،53 وأ 13 دادعألا = 2! + 53و	!3 = 7! + 2!.  

 ة'رظن ةطشMأ عم لماعتلا /. ،ذيمالتلا ھيلع دوعتي نأ /»بUي ام ن~ب نم نإف ھيلعو

 طمنلا فرعGو صيحمتلا لجأ نم ،ةيددعلا ةلثمألا نم ]~بك ددع لوانت ،دادعألا

 ةنZ[cلا z¡ع بردتلاو ةيتايضا'ر تانونظم ةغايص /yاتلاÆو ،ةعوضوملا ةلأسملل مظانلا

  .ةبسانم ىرخأ ن~cارب وأ فلµ?اب ناZ[cلا فيظوتل ةددعتم صرف ةحاتإ عم ،اî©لع

الخدم ةح]ùقملا ا[عيضاوم نم لعجتس دادعألا ة'رظن ميcافم ةسالس نإ
ً

 /œاري 

  .ïFملوألا ررقملا تانوmم /úاب عم مغانت /. كلذو ،اî“ يقتر'و ذيمالتلا تابس–كم
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  دادDألا ةBCظن نو?4 <=>4وألا ررق4ا نم ةرظتن4ا تاردقلا -2
 
 ال لاثملا ليVس z¡ع ،م[لعW? لصفلا اذc تا'وتحم لالخ نم ن~ملعتملا ب'ردت متي

                    :z¡ع ن'رداق ،رص@?ا

N1 ا[لحو ةماعلا  ةلا@?ا ن÷ظت مث ،صاخ راطإ /. ةماع ةيعضو ليلحت vامل vكلذ نا 

انكمم
ً

الثم رظنا( 
ً

 )7 ،6 ،3 ،2 ن'رامتلا 

N2 Gع ةمسقلا ةيلباق فرع¡z 2، 3، 4، 5، 6، 7 ./ الثم رظنا( ةفولأم تايعضو
ً

  ن~ن'رمتلا 

18، 19 ( 

N3 ملا لامعتساZ[cرامث–ساو ددع مساوق ةعومجم ديدحتل تايباس@›ل ةيساسألا ةن 

الثم رظنا( ]Zكألا ك]ùشملا مساقلا
ً

 )11،12 ن~ن'رمتلا 

N4 تسالاfiددع كيكفتب سان {Wرم عومøتاع vالثم رظنا( ةلما
ً

 )10 ،9 ،8 ن'رامتلا 
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Fلود HتIC4وألا ررق4ا تا<=> J
K
 دادDألا ةBCظن <

 

 تا+*جوت  ىوت$#ا ىوتسملا

 *(وأ ةنسلا

 يدادعإ

 : ةع8رألا تايلمعلا

 نم ةلسلس مضت ?<باع> لوانت     

 .ةبكرملا تايلمعلا

 ةمسقلا لوح ةطشJأ لوانت     

 .نيددعل ةيديلقإلا

   

   مساوق ميWافمب ?<كذتلا -

 ةباتك ،Y(وأ ددع ،ددع تافعاضمو

الثم ةيلوأ دادعأ ىوقل ءادجك ددع
ً

        

7x5x3x3x2x10=2x1260=126 

 

 

 

 

 

 

 نم( ميمعتلا لوح ةماع تاينقت -

 )ماعلا *(إ صاjkا

 

 ةداضملا ةلثمألا ءانب    

 

 مظانلا طمنلا فاشrكاو ليلحت     

 عم89ل ةبس5لاب برضلا ةيع-زوت ةيصاخ فيظوت -

 .باسGHا راصتخال ،نA@اجتالا =>

 -يTادتبا ةسداسلا - ،ذيمالتلا تابسKكم رامثKسا -

 نيددعل ^bكألا ̂ك[شملا مساقلاو مساوقلا لوح

eHحيAيعيبط نAرشعلا ةباتكلاو نhددعل ة.   

 تايعضو لوانتو ةطوبضم ةمسقب ددع مساق طiر -

 =wاiو مساقلاو الوvجم ھيلع موسقملا اqrف نوoي

 .نAمولعم ةمسقلا

 ةيلوأ دادعأ ءادج |}إ ددع كيكفتب مساوقلا طiر -

الثم
ً

اددع m ناÇ اذإ 
ً

ايجوز 
ً

 لباق3m  ددعلا نإف 

  .á| 6ع ةمسقلل

 ةبترلا يذ ددعلا ديدحت :لثم تايعضو لوانت متي -

 …,1,4,7,10,13 ةمئاقلا => 100

2021     ددعلا =>  ةبترلا يذ الثم مقرلا ديدحت وأ

 123456789101112131415161718…  

ا  .
ً

عñرم امئاد 
ً

مجم ، سòل نAعñرم عو الثم
ً

 - 

   .ددعلا اذvل امساق امئاد سòل ددعل نAمساق ءادج-

 
 ملعتملا نوhoو دادعأ اqrف تايعضو لوانت متي -

 ليصحتل ةصقانلا تايلمعلا ةلسلس مامتإب ابلاطم

 õúيلمع لامعتساب ممتأ : لثم ةiولطملا ةجيKنلا

   ةحيeH ةجيKنلا نوoتل حرطلاو عمG9ا

13. . .17. . .3. . .4. . .7 = 10 . 
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 تا+*جوت ىوت$#ا ىوتسملا

لا
دادعإ ةيناث ةنس

 ي

 

 تايباسjzا yY ةيلوأ ئدابم -

 

 اÄÅايصاخ ضع8و ةيجوزلا -

       

 

  

 

 لامعتساب ةيديلقإلا ةمسقلا -

   فرjzا

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      ةلماÇلا تاع8رملا -

 

 

 

  

 

 ضعÜ جاردÑو ةيجوزلا yY تايعضو لوانت -

 ءادجو قرفو عومجم ةيجوز لثم اÄÅايصاخ

 ةوق وأ ددع ع8رم ةيجوزو ن<حيãz نيددع

     .ددع

 

 ددعل ةيديلقإلا ةمسقلا طورش حيضوت متي -

Nعí* m وÑأ ءاليWل ةصاخ ةيمîzلا ةلاïñ يÇنو 

 *(إ يدؤت ïñلاو امدعنم r ةمسقلا òYاب اóÅف

 مساوقلا لوح ملعتملا تابسrكمب ءاقترالا

 راطإ *(إ ةمولعم دادعأ قايس نم تافعاضملاو

       .فرjzا لمعتسû ماع

𝑁𝑁 = 𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑟𝑟, 	0 ≤ 𝑟𝑟 < 𝑞𝑞 

 مث دادعألا *íع سديلقإ ةيمزراوخ فاشكتسا -

 ?¢كألا ك?†شملا مساقلا .ةيفرح ?<باع> *íع

 تامسقلا yY مدعنم ?<غ òYاب رخآ وW نيددعل

الثم .ةيلاتتملا
ً

 451 ـــــــل ?¢كألا ك?†شملا مساقلا 

 .41 يواسû 287و
 

  ققحي Y N©يبط حيãz ددع ل® -

𝑛𝑛! < 𝑁𝑁 < (𝑛𝑛 +  نوÇي نأ نكمي ال   !(1

اع8رم
ً

الما® 
ً

. 

افعاضم نوÇي لما® ع8رمو Y´وز ددع ل® -
ً

 

 وW 1 نوÇي لما® ع8رمو يدرف ددع ل® .4 ددعلل

 . í* 4ع ھتمسق òYاب

 لي≠س *íع ،ةلماÇلا تاع8رملا ركذت ةرورض -

625 دودح *(إ ،لاثملا = 25!. 

 



72
المقرر الوطني الموحد

األولمبياد الجهوية في الرياضيات

 

 
 

 تا+*جوت ىوت$#ا ىوتسملا

لا
دادعإ ةيناث ةنس

 ي

 Ø∞ñدنÆلا ليثمتلا نم ةيثلثملا دادعألا لوانت متي - ةيثلثملا دادعألا -

  ةغيصلا جاردÑو  ... ،15 ،10 ،6 ،3 ،1 دادعألل

 ھل زمرن  يذلا  k ةبترلا نم ñ¥لثملا دعلل ةماعلا

  "𝑡𝑡ـــب

𝑡𝑡" = 1 + 2 +⋯ . . 𝑘𝑘 =
"("$%)

!
  

"𝑡𝑡 نأ *íع ةنW?¢لا متت ـ + 𝑡𝑡"$% يÇاع8رم نو
ً

 

الما®
ً

.9 نأو  𝑡𝑡" + ايثلثم نوÇي 1
ً

. 

 حيãz ددع ل® نو® ةيصاخ *(إ ةراشإلا نكمي -

 ةثالثل عومجم لÇش *íع ھتباتك نكمي Y©يبط

 اÅ∑م ققحتلا *íع ذيمالتلا ثحو ،ةيثلثم دادعأ

yY ةددعتم تالاح. 

 

 تا+*جوت ىوت$#ا ىوتسملا

لا
ةثلاث ةنس دادعإ 

 ي

 
 تايباسîzل ةيساسألا ةنW?¢ملا -

        
 
 
 
 
 امÅ∑يب اميف ن<يلوأ نْيددع ف∏رع> -

 )1 يواسû ?¢كألا ك?†شملا امÆمساق(
 
 امÅ∑يب اميف ن<يلوأ نْ<مساق ءادج -

اضيأ وA W ددعل
ً

 .A ددعلل مساق  

 

الباق pA ددعلا نا® اذإ -
ً

 ةمسقلل 

 نايلوأ qو p ناددعلا نا® وí* qع

اضيأ وA W ددعلا نإف امÅ∑يب اميف
ً

  

 

 †üوتو فورGHاب ةيساسألا ةن̂@bملا ميدقت متي -

 :لثم تايعضو => قبطت مث ةبكرم اي¢س° ةلثمأ |áع

2! × 𝑥𝑥 مسقي 5 = 2!"# × 5$ × 11 

  .𝑥𝑥 مسقي ال  $"!2 نأو

 ءادج |}إ ددع كيكفت ةيمزراوخ نم نكمتلا -

 .ةيلوأ لماوع

الباق نوoي ةع•اتتم دادعأ ةثالث ءادج -
ً

 |áع ةمسقلل 

6... 

- Çيلوأ نيددع لAفلتخم نAاميف نايلوأ ام@ ن 

 ةحيH®لا دادعألا عيمج عم =}وأ 1 ددعلا ،امßrيب

 .ةيعيبطلا

 

 نم قالطنالا متي ،ةماvلا ةن̂@bملا هذ@ ةغايص لبق -
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 . í*qع ةمسقلل لباق

 
 
 
 
 
 نيددع قفاوت موÆفمل ةيلوأ ة¿راقم -

 

 قفاوتلا ف∏رع>        

        

 ةوقل هابrنالا عم قفاوتلا تايصاخ -

 ددع

 

 

 

 

  فلjkاب ناW?¢لا ةينقت -

 

  

 

 

 تالداعم لح :تنافويد تالداعم -

     *(إ اÆلح yY لوؤت

𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 
 

الباق 5A ددعلا ناÇ اذإ :لثم ةسوملم تايعضو
ً

 

اضيأ و@ A ددعلا نإف á| 3ع ةمسقلل
ً

 ةمسقلل لباق  

 .á| 3ع

𝑥𝑥 فرع° ـ ≡ 𝑦𝑦[𝑛𝑛] بKاب يواسw= ةمسق 𝑥𝑥 
 .á| 𝑛𝑛ع 𝑦𝑦 ةمسق =wاب عم á| 𝑛𝑛ع

 ،برضلاو عمG9ا تايلمع عم قفاوتلا ماØ9°ا نAبن ـ

𝑁𝑁 برض /عمجب ةطيس• ةقhرطب = 𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑟𝑟	  

𝑞𝑞′𝑞𝑞 و + 𝑟𝑟% =N’ ، 

 ةمسقلا =wاب ددح لثم تاقيبطت لوانت متي

 ددعلل ةيديلقإلا

	2017& + 2018 × 2019 × 2020 
 .á| 4ع

 لoش• قفاوتلا رامثKسا نكمي ةيناث ةلحرم => -

  .ةيديلقإلا ةمسقلل ءو89لا نودiو ،طيس¢تلل رشابم

,$𝑥𝑥 قفاوم ،لودج =>  ،ددحن 𝑥𝑥& ل ةبس5لاب 

2,3,4,5,6,7 µع∂ú ∑اوب فرعw= باعتلا كلتA^ <= 

  ،|áع ةيديلقالا ةمسقلا

ايلاوت
ً

 |}إ ةراشإلا بجو ان@ .2,3,4,5,6,7,8 ،

 .ةيعضولا ليلحتل تالاGHا لصف ةينقت

 )يدرف ددع مث( =∫وز ددع تاقفاوم ةسارد ـ

 .8 ،4 ل ةبس5لاب

 لoشلاو ةيجوزلا فيظوتب 2√  ةhرذج ال نAبن ـ

 ةن̂@bلل ةراشإلا نكمي ان@ .يردج ددعل ل¿[æøا

 .’‘descente infinie’’  ةقhرطب
,𝑥𝑥) نيددع دجن نأ نكمي ل@ ـ 𝑦𝑦) ثيحب     

4𝑥𝑥 − 8𝑦𝑦 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 وأ 1 = 2𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦.؟ 

$𝑥𝑥 ةلداعملا لح - − 𝑦𝑦$ =   لامعتساب 5

 .5 ددعلا مساوق

$𝑦𝑦		    ةلداعملا لح - 			= 𝑥𝑥$ + 21، ... 
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Nثمأ -3
O

R تا-عضول 
S

 ةرظتن4ا تاردقلا ة-مUVW فدهت

اددع امÆعومجم نوÇي ثيحب نايعيبط ناحيãz ناددع bو a نكيل
ً

ايدرف 
ً

. Wل  نكمي لî≈ءاد  

𝑎𝑎 × 𝑏𝑏  ي نأÇاددع نو
ً

ايدرف 
ً

 ؟

ايدرف a+b عوم≈»ا نوÇي :باوج
ً

 امWدحأ نأ يأ ةيجوزلا يفلتخم bو a ناددعلا نا® اذإ طقفو اذإ 

ايدرف رخآلاو Y´وز
ً

𝑎𝑎  ءاد≈jا نإف Y(اتلا¿و  × 𝑏𝑏   يÇاددع امئاد نو
ً

 .ايجوز 

 

 ñ–قر عومجم فعض يواسû ھتارشع مقر امنœب ،ھتائم مقر تارم ثالث يواسû 2163 ددعلا تادحو مقر

  ؟ í* 3ع ةمسقلل لباق فنصلا اذW نم ددع ل® لW .فالآلاو تائملا

  :باوج

 .í* 3ع ةمسقلل لباق وW نذإ 3 ددعلل فعاضم فنصلا اذW نم ددع ل® ماقرأ عومجم نأ ققحتن

 

  :يلاتلاك ةعزوم ،بنج ىلإ ابنج2 , 1 ,0   ماقرألا ةطساوب يرشعلا دعلا ماظن يف N ددع بتكی

  .2 ةئامو 1 ةئامو رفص ةئام

 ً؟الماكً اعبرم N ددعلا نوكی نأ نكمی لھ

  سیلو 3 ىلع ةمسقلل لباق عومجملا اذھ 300=(2+1+0)100 يواسی N ددعلا ماقرأ عومجم :باوج

 نوكی نأ نكمی ال يلاتلابو .9 ىلع ةمسقللً الباق سیلو 3 ىلع ةمسقلل لباق ددعلاف نذإ 9 ىلع ةمسقللً الباق

 ً.الماكً اعبرم

 يتلاح يف ھسفن لاؤسلا ىلع بجأ :ةظحالم

  .2 نم 200و 1 نم 200و  رافصألا نم 200 نم نوكم N ددعلا )أ

 .2 نم 300و 1 نم 300و رافصألا نم 300 نم نوكم N ددعلا )ب
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p وq ي امم ددع ل® مساوق ددع دّدح .نافلتخم نايلوأ ناددعíY   pq  : 𝑞𝑞𝑝𝑝! , 𝑝𝑝!𝑞𝑞!,  ةماع ةفص¿و  

𝑝𝑝"𝑞𝑞#. 

 ددع دجوأ .pq و qو pو Y 1(اوتلا *íع Y‘ ھمساوق pq ءاد≈îل ةبس”لاب مساوق ةع8رأ انيدل :باوج

  "𝑝𝑝 لماعلا مساوق ددع ، #𝑝𝑝"𝑞𝑞 ددعلل ةبس”لاب . !𝑝𝑝!𝑞𝑞و	!𝑞𝑞𝑝𝑝 نيددعلل ةبس”لاب مساوقلا

ûيواس )n+1( Wمساوقلا هذ ‘Y  

1,	𝑝𝑝, 𝑝𝑝!,  𝑝𝑝$, …… . . 𝑝𝑝"  لماعلا  مساوق ددع انيدل لثملاب 𝑞𝑞# ûيواس  )m+1( لامعتساب نذإ 

 .)m+1(  )n+1(  يواس𝑝𝑝"𝑞𝑞# û  ددعلا مساوق ددعف نذإ )تابيك?†لا نوÇم رظنأ( ءاد≈jا دعاق

 

$𝑛𝑛 ددعلا نأ نّ<ب + 2𝑛𝑛 يÇامئاد نو
ً

الباق 
ً

.  اWذخأي ïñلا ميقلا نكت امÆم í* 3ع ةمسقلل  𝑛𝑛 

املع :باوج
ً

 موقنس اننإف 2 وأ 1 وأ 0 ميقلا دحأ طقف يواسû نأ نكمي í* 3ع n ددعلل ةمسقلا òYاب نأ 

اضيأ ةناعتسالا نكمي امك( .ةلاحب ةلاح ةساردب
ً

 )تاóÅجوتلا yY ھيلإ راشملا تاقفاوتلا لودجب ةرشابم  

الك نإف 0 يواسí* 3 ûع n ددعلل ةمسقلا òYاب نا® اذإ -
ÿ

 .í* 3ع ةمسقلل ن<لباق 2𝑛𝑛و  $𝑛𝑛 نم 

 2  ــــل ةمسقلا òYا¿و 1 يواس𝑛𝑛$  û ـــل ةمسقلا òYاب نإف 1يواسí* 3 ûع n ددعلل ةمسقلا òYاب نا® اذإ -

ûاب نذإ 1 يواسòY ةمسق 𝑛𝑛! + 2𝑛𝑛 عí* 3 ûو 1+ 2 يواسWع ةمسقلل لباق وí* 3. 
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  $𝑛𝑛 ةمسق òYاب ھنمو 1 يواس𝑛𝑛! û ةمسق òYاب نإف 2يواسí* 3 ûع n ددعلل ةمسقلا òYاب نا® اذإ -

ûاب نأ ثيحو ،2 يواسòY 2 ةمسق𝑛𝑛 ûاب نإف 4 يواسòY ةمسق 𝑛𝑛$ + 2𝑛𝑛 ûلباق كلذك 2+4 يواس 

 .í* 3ع ةمسقلل

 :ھتاذ قايسلا yY ةيلاتلا تايعضولا لوانت نكمي :ةظحالم

%𝑛𝑛  نأ نّ<ب - + 4𝑛𝑛 ع ةمسقلل لباقí* 5 مÆلا ميقلا نكت امïñ ذخأيWا 𝑛𝑛 . 

!𝑛𝑛   نوÇي ثيحب 𝑛𝑛	ل ةميق يأ دجوت ال ھنأ نّ<ب - + الباق 1
ً

 .í* 3ع ةمسقلل 

$𝑛𝑛  نوÇي ثيحب 𝑛𝑛	ل ةميق يأ دجوت ال ھنأ نّ<ب - + الباق 2
ً

 .í* 9ع ةمسقلل 

 

 ؟يرشعلا دعلا ةمظن yY #$#"1989 ددعلا تادحو مقر ام

الوأ ظحالن .9 وW مقرلا اذW :باوج
ً

 ددعلا تادحو مقر  ھسفن وW #$#"1989 ددعلا تادحو مقر نأ 
الثم( 9 ىوق ضعÜ تادحو مقر لودج yY ،ددحن . #$#"9

ً
 تادحو مقر وW 9 نا® اذإ .)*(وألا سمjkا 

9 نأل ةيلاتلا ةوقلا تادحو مقر وW 1 نإف ةوق × 9 =  9 نإف ةوق تادحو مقر وW 1 نا® اذإ امأ ،81
Wاتلا ةوقلا تادحو مقر و)Y )9 × 1 = 9(. 

 n '9   تادحو مقر

9 1 

1 2 

9 3 

1 4 

9 5 

   .Y©يبط حيãz ددع n  ثيح n+7و 2n+13 نيددعلل ?¢كألا ك?†شملا مساقلا دّدح 

 نيددعلل  ?¢كألا ك?†شملا مساقلا نأ دجن ن<تيلاتتم ن<تمسقب سديلقإ ةيمزراوخ لمعتسJ :باوج

2n+13 وn+7  ûأ يأ 1 يواس›Åيب اميف نايلوأ ام∑Åام 

2𝑛𝑛 + 13 = 1 × (𝑛𝑛 + 7) + 𝑛𝑛 + 6 

𝑛𝑛 + 7 = 1 × (𝑛𝑛 + 6) + 1 
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   يرسكلا ددعلا نأ نّ<ب
&!"'&
$("'!

 . n ةميق نكت امÆم ھلاfi†خا نكمي ال  

 .قباسلا لاثملا yY امك سديلقإ ةيمزراوخ لمعتسJ  :باوج

 

%𝑝𝑝 نأ نّ<ب − املع 24 ددعلا *íع ةمسقلل لباق 1
ً

اعطق ?¢كأ Y(وأ ددع p نأ 
ً

 .3 نم 

%4k(k+1) = 𝑝𝑝   ھنمو   Y p=2k+1(اتلا¿و يدرف ددع ھنإف Y(وأ ددع نأ امب :باوج − 1  

 )1( ةجيrنلا انيدل نذإ

  𝑝𝑝% − الباق نوÇيس اWدحأ نإف ةعÜاتتم دادعأ ةثالث p+1 وp- 1  وp   نأ ام¿و . í* 8ع ةمسقلل لباق 1
ً

 

الباق سœل  p ددعلا نأ ثيحو .í* 3ع ةمسقلل
ً

امتحف í* 3ع ةمسقلل 
ً

 لباق p+1 وأ p- 1 نيددعلا دحأ 

%𝑝𝑝    )2( ةجيrنلا ھنمو í* 3ع ةمسقلل −   .í*3ع ةمسقلل لباق 1

%𝑝𝑝 نأ دجن )2(و )1( نْ<تجيrنلا نمو −   . í* 24ع ةمسقلل لباق 1

 

  .رافصأ ماقرألا ةيقÆو تارم ثالث 1 مقرلا نم ددع نوmتي ،يرشعلا دعلا ماظن /.

cي نأ نكمي لmنو cرم ددعلا اذøاع vالما
ً

  ؟

 لباق وc ددعلا اذy/ : cاتلاv ،فلµ?ا ناZ[cب ذيمالتلا س‚سحت ديفملا نم نوmي :باوج

الباق س‚لو z 3¡ع ةمسقلل
ً

 انض]ùفا اذإ ،10 ددعلل ىوق ةثالث عومجم ھنأل z 9¡ع ةمسقلل 

اضيأ نوmيس ھنإف لماv عøرم ھنأ
ً

الباق 
ً

  .ضقانت اذcو z 9¡ع ةمسقلل 
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$ثمأ -4
%

- ة+فاضإ 
.
 ررقHا EFGماضBC سانئ<سالا ل:أ نم داد6ألا ة23ظن /

 /HMCوألا

ادادعأ a, b, c نكتل -
ً

 w@رب .ةيعيبط ةحيcع ،ةيلاتلا ثالثلا دادعألا دحأ نأ ن¡z 

($)  /Âيبط حي@w ددع ،لقألا
!
, )$*
!
, *$(
!

 . 

 تايباس@?ا ْ/yاجم تاودأ ن~ب فيلوتلاو جمدلل ةصرف لاؤسلا اذc دع; : ةما2 ةظحالم

الوأ ظحالن ،ثيح .لالدتسالا دنع بيكا]ùلاو
ً

 دجوي  a, b, c  ثالثلا دادعألا ن~ب نم نأ  

الثم ض]ùفن )Dirichlet أدبم( ةيجوزلا سفن ام[ل ناددع لقألا z¡ع
ً

 سفن ام[ل aو c نأ 

)$* نذإ ةيجوزلا
!

اددع نوmيس 
ً

 w@احي
ً

ايعيبط 
ً

. 

 عøرم yz :  aإ تالا@?ا لصف نكمي .Â/ aيبط حي@w ددع مساوق ددع ةيجوز سردا -

vو لماa رمب س‚لøع vلما. 

اميمعG طعأ .z 3¡ع ةمسقلل لباق ةيلاتتم دادعأ ةثالث ءادج نأ نّ~ب -
ً

 .ةيصاµ?ا هذ[ل 

املع K ددعلا ةيجوز سردا .c=abو ن~يلاتتم ن~يعيبط ن~حي@w نيددع a, b نكيل  -
ً

 

!𝐾𝐾   نأ = 𝑎𝑎! + 𝑏𝑏! + 𝑐𝑐! . 

- cزوت نكمي لÓددع بتك عc2 اk ) k ددع w@يبط حيÂ/ اعطق بجوم
ً

 بلع 7 /. ) 

اددع ةبلع لv /. بتكلا ددع نوmي ثيحب
ً

ايدرف 
ً

 ؟

,%𝑥𝑥 نكتل - 𝑥𝑥!, 𝑥𝑥+, … , 𝑥𝑥'  n اددع
ً

   نوmي ثيحÆو   1− وأ 1 امإ اî≥م دحاو لv ةميق 

𝑥𝑥%𝑥𝑥! + 𝑥𝑥!𝑥𝑥+ + 𝑥𝑥+𝑥𝑥, +⋯+ 𝑥𝑥'-%𝑥𝑥' + 𝑥𝑥'𝑥𝑥% =   .4 ددعلل فعاضم n نأ نّ~ب . 0
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 . #"!𝑥𝑥!𝑥𝑥 تاءاد<=ل يرئادلا ب:ت78لا لثمتل ةرئاد /.ع  !𝑥𝑥 دادعألا عضو نكمي : ةظحالم

,1,2,3 ةيلاتتملا دادعألا نم نيددع لv ن~ب – وأ + ن~تيلمعلا ىدحإ عضن - … ,2019 . 

cلا ةجي–نلا ل≤îتس ةيباس@?ا ةيلمعلا هذ[ل ةيئاmاددع نو
ً

ايجوز 
ً

اددع مأ 
ً

ايدرف 
ً

  ؟

لع (
ّ

 )كباوج ل

اددع n نكيل  -
ً

 w@احي
ً

ايعيبط 
ً

اعøرم س‚ل ةيلاتلا دادعألا نم ددع لv نأ نّ~ب .
ً

 vالما
ً

 :  

3𝑛𝑛 + 2	,5𝑛𝑛 + 2	,5𝑛𝑛 + 3	, 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1).  

اعøرم س‚ل ةيلاتلا ةمئاقلا دادعأ نم ددع لv نأ نّ~ب -
ً

 vالما
ً

 11، 111، 1111، 

11111،… 

 ثيحب نْ~يعيبط نْ~حي@w نْيددع نم ةنوmملا )x,y( جاوزألا عيمج دجوأ -

 𝑥𝑥! + 𝑦𝑦! = 7. 

املع  y و x ن~يعيبطلا ن~حي@Sلا نيددعلا ن~ب ةقالع دجوأ -
ً

 نأ 

 12+.$! =  .ھمدع نم امcدوجو دّدح مث %-/!18

/2 ةلداعملا لُح  - − 2. = 𝑦𝑦 نأ ظحال . 2 > 𝑥𝑥. 

اددع A ددعلا نوmيل x ةيVسUلا ةحي@Sلا دادعألا عيمج دجوأ  -
ً

 w@احي
ً

 MسVاي
ً

 

𝐴𝐴 =
9𝑥𝑥! − 36

4 − 12𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥! + 3𝑥𝑥+
 

 ثيحب yو x دادعألا عيمج دجوأ -
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 55𝑥𝑥(𝑥𝑥+𝑦𝑦+ + 𝑥𝑥! + 𝑦𝑦) = 446(𝑥𝑥𝑦𝑦+ +  z¡ع ة'واس–ملا هذc ةباتك ل'وحتب موقن (1

 :لmشلا

𝑥𝑥+ +
1

𝑦𝑦! + 1
𝑥𝑥𝑦𝑦
= 8 +

1

9 + 16
 

𝑥𝑥 ل@?ا جاتUتسا متي و = 2; 𝑦𝑦 = 3 (. )Mةلصتملا روسكلا رش(. 

 يرذج ددع لmش z¡ع /yاتلا عومW}ا بتكا -

𝑆𝑆 = "
!
+ "

"&
+ "

!&
+ "

'!
+ "

##
+ "

"(!
 

الثم ذيمالتلا فظوي
ً

 تاقالعلا 

 
&

)()'#)
= &

#
-&
)
− &

)'#
/ وأ &

)()'&)
= &

)
− &

)'&
 

𝑘𝑘(𝑘𝑘 لmش z¡ع بتكي عومW}ا اذc دودح نم دح لv ماقم نأ ظحالنس ثيحب + 2)  

  :/yاتلاÆو

𝑆𝑆 =
1
3 +

1
2 >

1
3 −

1
5 +

1
5 −

1
7…+

1
11 −

1
13A =

18
39 

 

ايج'ردت ذيمالتلا بردتي : ةما2 ةظحالم
ً

 . télescopage /¡سلس–لا ]~غصتلا ةينقت z¡ع 

 ھتميقو ءادW?ا ةيجوز دّدح  -

𝐴𝐴 = (2 + 1)(2% + 1)(2( + 1)… C2%! + 1D + 1 

𝐴𝐴    نأ ظحالن = (2 − 1)(2 + 1)(2% + 1)(2( + 1)… C2%! + 1D + 1  

%𝑎𝑎			        ةماc ةقباطتم لامعتساب − 𝑏𝑏% = (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)(𝑎𝑎 +)  
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𝐴𝐴     نأ دجن لاتتم لmش∞ ا[قيبطتو = 2%!"# − 1 + 1 = 2%!"# . 

        

 نم امك راس‚لا yzإ ن~ميلا نم أرقت ة'رشعلا اî¯باتك ßFلا دادعألا /≈ ةرظانتملا دادعألا -

الثم .ن~ميلا yzإ راس‚لا
ً

  .نارظانتم نادادع امc 12321و 2002 

 نم /ºوز ددع نم ةنوmم يرشعلا دعلا ةمظن /. ھتباتك ،رظانتم ددع لv نأ نّ~ب

الباق نوmي ،ماقرألا
ً

  .z11¡ع ةمسقلل 

!𝑎𝑎 مسقي 7 نأ ض]ùفن - + 𝑏𝑏! شم مساق 7 نأ نّ~بù[ـــــــل ك 	𝑎𝑎	و		𝑏𝑏 . 

   ةلداعملا لولح ةحي@Sلا دادعألا عيمج دّدح -
&
,
+ &

-
= &

.
 . 

ايدرف ھمساوق ددع نوmي ثيحب N نكيل  -
ً

 .لماv عøرم N ددعلا نأ نcرب  .

 ]Zن–ش1و تشغ 20 :تاونسلا ىدحإ /. عøرألا خ'راوتلا نم خ'رات يأ نأب تملع اذإ -

 نم موي رخآ ناv اذامف ،دحألاو تVسلا ْيموي عم قبطني مل ،]Zنجد 26و رÆوتكأ 23و

  ؟ةنسلا كلت

امقر 2020 نم N ددع نوmتي -
ً

 vم مقر ل≤îةباتكلا /. 7 مقر نم دجوي مك .2 يواس; ا 

 ؟z 3¡ع N ددعلا ةمسق جراµ? ة'رشعلا

-  m وn ناددع w@65  ثيحب نايعيبط ناحيm= 56n. ددعلا نأ نّ~ب m+n ايلوأ س‚ل
ً

. 

9 ددعلا نوmي ثيحب n ةيعيبطلا ةحي@Sلا دادعألا عيمج دجوأ - + اعøرم (2
ً

 vالما
ً

.  
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 بیكارتلا نوكم

 EFلا تانوكملا مهأ نم تايضايرلا دايبملوأل ةيلودلا تايرابملا ي1 بيكا%-لا نوكم %$تعي

 تارابتخا ولخت ال ثيح ،تايلاديملا ىRع نLلصاحلا نيرابتملا بتارم %Lبك لكشب ددحت

 عم اهلخادت لالخ نم F`مض وأ حيرص لكشب ،بيكا%-لا لئاسم نم ةيبملوأ ةرود لك

 ال بيكا%-لا ميهافم نأب 1ةيوبرت ثاحبأ ةدع تراشأ دقل  .ىرخألا ثالثلا رواحملا

 نأ ثيحو .ةيسردملا تايضايرلا تاررقم ي1 اهلامهإ متيو ةيفاكلا ةيانعلاب ىظحت

 رامثتسا نكمي ھنإف ،ةسوملم تايعضو نم ھتايوتحم لج دمتسي بيكا%-لا لاجم

 كلت .ميلعتلا تايوتسم عيمج ذيمالتل ةمئالم تايعضو حرطل ةعونتم تاقايس

 ليثمتل تاموسرو تاطاطخ لامعتسابو ةددعتم قرطب اهلح نكمي EFلا تايعضولا

 تارهاظتلاب اندالب ةكراشم ي1 فاطعنا ةطقن قيقحت É`ستي EÉحو .ةيعضولا

 ثيح نم ،ءانبلل ساسألا تانبللا عضول ةيئانثتسا تادوهجم لذب يàبني ،ةيلودلا

 بيلاسأب سانئتسالا ىRع ذيمالتلا Lçفحت ثيح نم وأ نيوكتلا نLماضم ةسدنه

 مêëاسكإو ،mathématiques discrètes ةلصفنملا تايضايرلا لاجم ي1 لالدتسالا

 تابستكمل قبسم طا%-شا نودب ،بيكا%-لل ةنمضتملا تالكشملا ةئف لح ىRع ةردقلا

 ةيعقاو ةطشنأ نم قالطنالا متي اذل .)2 لاثملا جذومن رظنأ( ةيئانثتسا ةيفرعم

 اهلح ةرشابم ىRع مهزفحتو نLملعتملا لوضف %Lثت ،ضومغ نودب ةموهفم نوكت

 ي1 ةدئارلا لودلا ضعب ةبرجتو ة%$خ نم ةدافتسالاو .ةقباسلا مهفراعم ةطساوب

 %Lكفتلا ىوتسمب ءاقترالا ي1 بيكا%-لا ةيمهأل اركبم تõëنت EFلا ،يرابتلا لاجم

 يL% 1كفتلا بجو مث نمو ؛صاخ لكشب نيرابتمللو ةماع ةفصب ،ذيمالتلل يتايضايرلا

 
1 Lyn D, 2007 

مكون التراكيب

مكون التراكيب
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 فلتخم جهانم ي1 ،نزاوتمو ي£يردت لكشب ةعزوم بيكا%-لا تاعوضوم جامدإ

 عم ،لخادتيو اهلوانت ىوتسم يقت%Lل ،يئادتبالا ميلعتلاب اءدب ةيميلعتلا كالسألا

  .ھيكلسب يوناثلا ميلعتلا ي1 ،دادعأ ةيرظنو ةسدنهو %$ج نLب نم تالاجملا ةيقب

الاجم دعت بيكا%-لا لئاسم نإ
ً

ابصخ 
ً

ابلاغ ،ةيبملوألا تايضايرلا ي1 
ً

 نوكي ام 

 %Lكفتلا طمن ءاسرإ اهلح بلطتي ،راودألاو دعاوقلا ةددحم ةبعل وأ دادعت اهعوضوم

  .ةحبارلا تايجيتا%-سالاب

 

  ة-جهنم تاهيجوت -11

 نم ةئف مامأ )ة(ملعتملا لعج F≠ملوألا ررقملا تايولوأ نLب نم  ::ررططؤؤمملللل  ةةببسسننللاابب  --

 نم ةفيلوت عادبإ ىØإ )ة(ملعتملا عفدل ،ةفولأم %Lغو ةعونتملا ةلكشملا تايعضولا

 نأ ركذلاب ريدجو .ةلاعفو ةبسانم ةيلالدتسا طامنأب سانئتسالاو ةركتبملا راكفألا

 درونو ،ضومغ يأ اهلاكشإو اهعوضوم حرطي ال نأ يàبني ،ةلكشملا ةيعضولا هذه

الاثم يRي اميف
ً

 êëصوصخلا اذ: 

 نوكيل  يØاتلا لكشلا تاناخ ي1 بسانم لكشب  1 ،2 ،3،....، 7 دادعألا عض ::للااثثمم

 .15 يواسي ةثالثلا ناكرألا ي1 تايعابرلا تاناخ عومجم
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 ةيددع ةلثمأ ةطساوب ةيادبلا ي1 ،اهحيضوت نسحتسي ،ةدرجم تايعضول ةبسنلاب

 .ةعونتمو ةماع تاقايس ي1 ،كلذ دعب ،اهرامثتساو ماع راطإ ي1 ةيصاخلا ةغايص مث

 دمتعت ةيلالدتسا بيلاسأو تاطاطخ لامعتسا ىRع بردتي ::))ةة((ممللععتتمملللل  ةةببسسننللاابب  --

 عونتمو عساش فيطل ةبوعصلا ةجردتم ةسارد لالخ نم كلذو ،ةةللووااننململااو  سسددححللاا

 لحلل ةبسانملا ةغيصلا ىRع ھفرعتب ،طقف ،ءافتكالا مدعو ،تايعضولا نم

 ي1 ةديفم تاداع باستكاو ةياغلا كلت قيقحت لجأ نمو .يØآ لكشب اهقيبطتو

ايدرف بيرجتلاو ةلوانملا ىRع نLملعتملا عجشن ،بيكا%-لا لئاسم لح ةيجهنم
ً

 ي1 وأ 

الثم ،ةسبتقم تايعضول ،ةرغصم تاعومجم
ً

 بعكم نم وأ جنرطش ةعقر نم 

  .باعلألا ضعب وأ كيبور

 راتخن ،ةروبسلا ىRع ةبوتكم 16 -42 -34 - 23 دادعألا تناك ةبعل ةيادب ي1 ::11للااثثمم

 ةيلمعلا ديعنو b+4 و a+4 نيددعلاب امهضوعن مث امهحسمن bو   aنيددع اªëيب نم

 دادعأ ةعبرأ ىRع لصحن نأ لحارملا نم ددع دعب نكمي له .ةيلاتتم تارم ةدعل

   ؟ةيواستم اهلك نوكت

 ةفاضإب يøوز ددعب يøوز ددع لك ضوعنس ةلحرم لك دنعف ،كلذ نكمي ال ::ببااووجج

 ةعبرأ ىRع لوصحلا نكمي ال يØاتلابو يدرف ددعب كلذك ضوعيس يدرف ددع لكو 4

 رثأتت مل ةدماص ةيجوزلا ةيصاخ نأ ةيعضولا هذه ي1 ظحالن .ةيواستم دادعأ

 دومصلا تايصاخ ضعب ةقحالمب ذيمالتلا سنأتسي نأ مهملا نم .ةبعللا تا%Lغتمب

  .لحلا ي1 كلذ لامعتساو Principe de l’invariant  ةيتابيكارت ةيعضو ي1
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 ةيقب مضتو + ةراشإ 5x5  ةئف نم ةيعيبرت ةكبش نم نكر ةناخ يوتحت      ::22  للااثثمم

 سكعب دومع لك تاراشإو رطس لك تاناخ تاراشإ %Lيغتب موقن . - ةراشإ تاناخلا

 ؟ةكبشلا تاناخ عيمج ي1 +ةراشإ ىRع لصحن نأ ام ةلحرم ي1 نكمي له .ةراشإ لك

الوأ ةلأسملا لحن( كلذ نكمي ال ::ببااووجج
ً

 جتنتسن مث )2x2  ةئف نم ةكبشل ةبسنلاب 

                                                                           .ةماعلا اë¬لاحل وأ ةحورطملا ةلأسملل ةبسنلاب لحلا

 نم )ناصحلا ةعطق( سراف قلطني .5x5 ةئف نم جنرطش ةعقر %$تعن ::  33للااثثمم 

 يكل ناصحلا ةعطق تاكرحتل ددع ىندأ وه ام .لفسألا رطسلا راسي ƒÉ√قأ نكرلا

    ؟ةعقرلا هذه تاناخ عيمج ىØإ لقنتي

 ةبسانملا تاراسملا مسرب كلذ للع ،4 وه تاكرحتلا ددعل ةيوندلا ةميقلا :ببااووجج

 ةعطقل ةنكمملا تاكرحتلا .نميألا لودجلا رظنأ ةناخ لك ي1 ناصحلا رقتسي يكل

 .هراسي لكشلا نLبي امك ةفلتخم تاهاجتا يL 1 فرحلا قفو متت ،ناصحلا

                                                                                              

 – ددع + ددع قوفي ثيحب – و + EFمالعب 5x5 ةيعيبرت ةكبش تاناخ ئRما  ::44  للااثثمم

 ةدمعأ عيمج ي1 سكعلا نوكيو ،لوألا رطسلا ي1 ادعام ،ةكبشلا رطسأ عيمج ي1

اباوج رظنا .%Lخألا دومعلا ي1 ادعام ةكبشلا
ً

اح%-قم 
ً

 .ھلفسأ 
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+ + + + + 

- + - + - 

- - + - + 

- + - + - 

- - + - + 

 

املع دادعأب 3x3 ةيعيبرت ةكبش تاناخ ئRمن ::55  للااثثمم
ً

 لدعملا يواسي ددع لك نأب 

 .ةيواستم تاناخلا ي1 دادعألا عيمج نأ نLّب .نLتيذاحملا نLتناخلا يددعل يباسحلا

 يأ ھل ةرواجملا دادعألا نم لكل يواسي ھنأب نLبنو دادعألا هذه %$كأ %$تعن ::ببااووجج

 .ةيواستم دادعألا عيمج نأ يØاتلاب جتنتسنو .ھتناخل ةيذاحملا تاناخلا ي1 ةدوجوملا

  

  ::    ععييططققتتللاا  يي11  ةةططششننأأ

  .ةسياقتم عطق عبرأ ىØإ يRي امم لكش لك بسانم عيطقت ةطساوب مسق -
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 نLئزج ىØإ ،ةعبرألا لاكشألا نم لكش لك ةدحاو ةميقتسم ةعيطقت ةطساوب مِّسق -

  .عبرم ىRع لوصحلل امõëكرت

       

  

Bلا نو@5 ?<=5وألا ررق5ا نم ةرظتن5ا تاردقلا -2 
C

 بيDا

 ال لاثملا ليبس ىRع ،مهلعجل لصفلا اذه تايوتحم لالخ نم نLملعتملا بيردت متي

    :ىRع نيرداق ،رصحلا

CC11 لخدم يذ لودج ي1 تامولعملا ميظنتLطبضل تارايتخالا ةرجش لامعتساو ن 

 دعلا ةيلمع

CC22 فيص%-لاو عيطقتلا ي1 تايعضو لح نم نكمتلا 

CC33 تانايبملا ةيرظنل ةيلوأ ئدابم فرعت graphes لئاسملا لح ي1 اهلامعتساو. 

CC44 نايبم فرعت Euler ةقالعو Euler   لئاسملا ضعب لح ي1 امهلامعتساو 

 ةيبيكا%-لا

CC55 اعم امه وأ برضلا وأ عمجلا ْيتدعاق لامعتساب دعلا لئاسم لح
ً

. 

CC66 ءانثتسالاو نمضتلا ةدعاق لامعتساو فرعت   inclusion- exclusionيأ 
#(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) = #(𝐴𝐴) + #(𝐵𝐵) − #(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) 

CC77 ةعونتم تايعضو لحل جودزملا دعلا تاينقت فيظوت. 

CC88 أدبم فيظوتو فرعت  Dirichlet 1ةعونتم لئاسم لح ي. 
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Fلود HتIJلا نو@5 ?<=5وألا ررق5ا تاB
C

 بيDا

للاا
ددااددععإإ  ىى((ووأأ  ةةننسس

يي  

 ةةييننااييببململاا  ةةططششننألألاا  ��
  ،نHلخدم يذ لودج يB ةلأسم تامولعم ميظنت -

  ،دعلا ةيلمع طبضل رايتخالا ةرجش لامعتسا -

  ،فيص\]لاو عيطقتلا يB تايعضو لح -

 ...ثلثم اياوز عومجم ةيصاخ ،سروغاتيف ةنه\`م حيضوتل -

 .نيرامتلا ضعب لح يB يباسحلا لدعملا موهفم رامثتسا -

  ةةييببييككاا\\]]للاا  ةةسسددننههللاا  ييBB  ةةييللووأأ  ئئددااببمم  ��

 نم ھتنم ددع نم نوكتت ،ةيسدنه تاليكشت رصانع ضعب دعل تايعضو لوانت متي -

 Enveloppe .اهعيمج طقنلا يوتحت ةبدحم ةعومجم رغصأ فرعت متيو طقنلا

convexe 

 .ةيديلقإلا ةسدنهلا يB ھتابستكم )ة(ملعتملا اÑÖف لمعتسي ةطيسب تايعضو لوانت -

 .)Gallai Sylvester( ةنه\`م -

اطقن انيدل تناك اذإ 
ً

𝑛𝑛( و  n اهددع ىوتسملا نم  ≥  ى(إ اهلك éمتنت ال ثيحب ، )3

 نHب نم ،طبضلاب نHتطقن نم رمي ، ميقتسم لقألا ىêع دجوي ھنإف ،دحاو ميقتسم

 .طقنلا هذه

  ببييككاا\\]]للاا  للئئااسسمم  للححوو  ننييووللتتللاا  تتااييننققتت  ��

 نوكي نأ نودب كلذو لاكشألاو طئارخلا ضعبل نيولتلا يB ةعونتم تايعضو لوانت-

  .)ةعبرألا ناولألاةنه\`م( ھسفن نوللا نHْتيذاحتم نHْتهجل

   ... نيولتلا لامعتساب ،جنرطش ةعقر الثم ،ةيبيكارت تايعضو ةجذمن-
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  تتااÑÑÖÖججووتت  ىىووتتححململاا  ىىووتتسسململاا

للاا
ددااددععإإ  ةةييننااثث  ةةننسس

  يي

 ))TThhééoorriiee  ddeess  ggrraapphheess((  تتااننااييببململاا  ةةييررظظنن  ��  
 ةجرد ،فرحلا ،سأرلا( فيراعت ميدقت

 )...سأر

 ددع يواست ططخم سأر ةجرد فيرعت -

 .سأرلا اذه نم رمت ùéلا فرحألا

 Euler  راسم تايصاخ ضعب فرعت - 

 لامعتساب ،ھسوؤر تاجرد فيظوتب

   : نHتيصاخلا

 فعض يواسي سوؤرلا تاجرد عومجم )أ

 .نايبملا فرحأ ددع

 امÖ¢جرد ،طبضلاب ،ناسأر ھل نايبم لك )ب

 عفر نودب هؤاشنإ نكميف نايدرف ناددع

اقالطنا ملقلا
ً

 ًءاÖ¢ناو ى(وألا ةيدرفلا سألا نم 

 .ةيناثلا ةيدرفلا سأرلاب

 تاجرد ھسوؤر عيمج نوكت نايبم لك )ـج

الباق نوكي ،ةيجوز
ً

 ملقلا عفر نودب ءاشنإلل 

اقالطنا
ً

 .سأر ةيأ نم 

 
      DDiirriicchhlleettأأددببمم  ��

 ھتغیص يف  Dirichlet أدبم لامعتساو فرعت - 
 ،لقألا ىلع ،لح دوجو ىلع ةنھربلل  ،ةطیسبلا
 : ةحورطملا ةلكشملل
 نأ نودب( قودنص nيف ةرك n+1   انعضو اذإ -
 ىلعً ادحاوً اقودنص نإف ً)اغراف قودنص يأ ىقبی
 .نیترك ىلع يوتحیس لقألا
 ،ةيدايتعالا تامسجملا يEuler   B ةقالع -

  A ,S ,F لثمي ثيح F + S - A=2   انيدل نوكي

 .فرحألاو سوؤرلا ،هوجولا ددع ي(اوتلا ىêع

 ةطيسب ةلثمأ ةسارد نم قالطنالا متي -

 تانايبم ،ةيحيضوت لاكشأب ةقفرم

  ...يكذ فتاه نHمأتل الثم فظوت ةطيسب

 

 حيضوت نم انايحأ ، تانايبملا نكمت -

 تاحفاصملا دعل الثم ،ةيبيكارت ةيعضو

 ةتس نم اططخم ´™©نن لافطأ ةتس نHب

 .فرحأب اÖ≠يب اميف اهطبرن سوؤر

 

 نايبمل ءاشنإ تايعضوب سانئتسالا -

 نم فرح لك نم رورملا ھيف متي

 نودبو ،طبضلاب ةدحاو ةرم ھفرحأ

 زاجنإ ةيناكمإ نLمخت ،ملقلا عفر

 .ءاشنإلا كلذ

 

 يEuler B ةنه\`م نم ققحتلاب يفتكن -

 .ةلثمأ ةدع
 

 ةثلاثلا ةنسلا ىوتسم يB قرطتلا متيس -

 .Dirichletأدبم نم ةيناثلا ةغيصلل

 

 ةيدايتعالا تامسجملا تاليثمت طبر -

 ،بسانم نايبمب هوجولا يØابرو بعكملاك

الثم رظنا
ً

 :بعكملاو هوجولا يØابر ùéلاح 



93
المقرر الوطني الموحد
األولمبياد الجهوية في الرياضيات

 

  تتااÑÑÖÖججووتت  ىىووتتححململاا  ىىووتتسسململاا

للاا
ددااددععإإ  ةةثثللااثث  ةةننسس

يي  

  ))((TThhééoorriiee  ddeess  ggrraapphheess  تتااننااييببململاا  ةةييررظظنن  ��

 طبارتم نایبم لكل ةبسنلاب Euler ةقالع لوبق متی -
connexe )ھسوؤر نم نیسأر لك نیب ،ثیحب نایبم، 

 هوجولا ددع  Fضيوعتب .)امھنیب طبری "قیرط" دجوی

Bب ،تامسجملا  ةلاح ي Rتاهجلا Bحبصت ، نايبملا ي 
 طبارتم نایبمل ةبسنلاب Euler  ةغیص

 R+S- A=2   
  .تاهجلا دادعت لجأ نم Euler  ةنه\`م قيبطت -

  

  ددااددععتتللاا  ييBB  ةةططششننأأ    ��

 تايعضو يB ءاوس تالالدتسالا طامنأ لوانت -

 ةدعاق وأ عمجلا يتدعاق لامعتساب مظنملا دادعتلا

اعم امه وأ ءادجلا
ً

.  

  ءانثتسالاو نمضتلا ةغيص لامعتساو فرعت -

inclusion- exclusion )  ( 

 double comptage جودزملا دعلا ةينقت لامعتسا -
  

    DDiirriicchhlleettأأددببمم  ��

 ىêع ةنه\`لل   Dirichlet أدبم لامعتساو فرعت - 

 متيو .ةحورطملا ةلكشملل ،لقألا ىêع ،لح دوجو

 : نHتغيصلا قفو ھلوانت

 نأ نودب( قودنص nيB ةرك n+1   انعضو اذإ )أ

 ىêع ادحاو اقودنص نإف )اغراف قودنص يأ ىقبي

 نHترك يوتحيس لقألا

𝑞𝑞)   انعضو اذإ )ب × 𝑠𝑠) +   قيدانص  يB ةرك 1

 نإف )اغراف قودنص يأ ىقبي نأ نودب( s  اهددع

 .ةرك  q نم \µكأ يوتحيس لقألا ىêع ادحاو اقودنص

 تايعضولا ضعب ةساردل Dirichletأدبم رامثتسا -

 .طيسب نايبم ةطساوب اÖ¢غايص متت ùéلا

 هذه نم )ة(ملعتملا ققحتي -

  نHمسجملل ةبسنلاب ةجيتنلا

 )امهل نHبسانملا نHنايبملاو

 
 

 

  ةطيسبلا ةغيصلاب \Hكذتلا متي -

 لوانتلا مث   Dirichletأدبمل)1(

 ،)2( ةغيصلل ي∂يردتلا

 عساش فيط لح يB اهلامعتساو

 تالاجم نم تايعضولا نم

 ةسدنهو \`ج نHب ةفلتخم

  .تايباسحو
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Mثمأ -33
N

Q تا-عضول 
C

  ةرظتن5ا تاردقلا ة-مSTU فدهت

امعد
ً

 ي1 اننيب امك ،ةديدجلا فراعملا نم دودحم ددع لامعتساب ÕƒFاقلا ھجوتلل 

 دق EFلا ةطيسبلا تاينقتلاو ميهافملا ضعب يRي اميف مدقن ،ةيجهنملا تاŒëجوتلا

 .بيكا%-لا تالكشم نم ةئف لحل ةلاعف ةادأ نوكت

  LLaa  ppaarriittéé  eett  ll’’aalltteerrnnaannccee    ببووااننتتللااوو  ةةييججووززللاا  ةةييننققتت

  ؟2x1 ةئف نم ةليطتسم عطق ةطساوب 5x5 ةئف نم ةحول فيصرت نكمي له

 ةيلمع نأ حضاولا نم نإف 1x1 ةئف نم عبرم لك ةدحولا ان%$تعا اذإ ::ببااووجج

 ايجوز اددع نوكيس 2x1 ةئف نم عطقلا نم ددع يأ نأل ةنكمم %Lغ فيص%-لا

 .يدرف ددع وه 5x5 ةحوللا ي1 عطقلا كلت ددع امنيب 1x1 ةدحولل ةبسنلاب
 

 رودت نأ عطقلا هذهل نكمي له .اªëيب اميف ةكباشتم ةعطق 11 يØاتلا لكشلا نLبي

   ؟اينآت اهلك

 ةعطقلاو ىØوألا ةعطقلا نارود نأل اينآت اهلك عطقلا رودت نأ نكمي ال ::ببااووجج

 لك نأل نكمم %Lغ اذهو .ى”نملا سفن ي1 نارودتس ،ةطبا%-ملا ةعومجملا ي1 ة%Lخألا

 ةعطق نارودل زمري D       ناك اذإ .نLفلتخم نLيحنم ي1 نارودت نLتيذاحتم نLتعطق

 -D- G ةيلاتتملا ىRع ،الثم ،لصحنس .لامشلا ةهج نارودلل زمري G و نLميلا ةهج

D- G- D- G- D- G- D- G- D 

                                            

 ذيمالتلا هابتنا تفل نكمي ..ةةظظححالالمم

 اŒëف نوكي EFلا ةماعلا ةلاحلا ىØإ

 مهكاردإو ،ايدرف عطقلا ددع

 اهرابتعاب نارودلا ببووااننتت ةعيبطل

 .لحلا ءارو ةيساسأ ةركف
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  A1 ةناخلا نم قلطني يكل سرافل ةمزاللا ،جنرطشلا ةعقر ىRع ،تاكرحتلا ددع نأ نLّب

اددع نوكي فوس ،كلذ دعب اŒëلإ دوعيو
ً

ايجوز 
ً

. 

 لاثملا ي1 ةدراولا ةركفلا بسحب ،ةيعضولا هذه ي1 بوانتملا رصنعلا دجنل ::ببااووجج

 وأ ةيدومع ةدحاو ةناخو نLتيقفأ نLتناخب جنرطشلا ةعقر ىRع سرافلا كرحتي .هالعأ

 EFناخ ااننوولل  بوانتيس ةكرح لك ي1 نذإ ،)ھبولقم وأ( F L`يتاللا فرحلا قفو يأ سكعلا

 نولو قالطنالا نول نإف ،قالطنالا ةناخل دوعيس سرافلا نأ امبو .لوصولاو قالطنالا

امتح نذإ ،نLقباطتم لوصولا
ً

ايجوز سرافلا تاكرحت ددع نوكيس 
ً

. 

 

اقالطنا كرحتي نأ سرافل نكمي له
ً

ارورم ،H8 ةناخلا وحن A1 ةناخلا نم 
ً

 ةناخ لكب 

 ؟طبضلاب ةدحاو ةرم ةيقبتملا تاناخلا نم

ارظن ،)يدرف ددع( ةناخ 63 نم رورملا ھيلع نأل كلذ ھنكمي ال  ::ببااووجج
ً

 نLتناخلا نأل 

A1 و H8  نوللا سفن امهل )monochromatiques(..  ببووااننتتللاا ةينقت فيظوت مت  

  .ىرخأ ةرم ةةييججووززللااوو

 

 يوتحت ةقلحلا نأ تملع اذإ .ءاقرزو ءارفص تايرك نم ةيرئاد ةقلح ةمطاف لكشت

 تايركلا ددع امف ،نوللا سفن نم ناتيرك اهرواجت ةيرك لك نأو ،ءاقرز تايرك 5 ىRع

  ؟ءارفصلا

 ىØإ ابنج نوللا سفن نم ناتيرك ةقلحلا ي1 دجاوتي نأ نكمي ال ھنأب ظحالن ::ببااووجج

 : 5 يواسي ءارفصلا تايركلا ددع نذإ ،نLنوللا نLب بوانت نوكيس امتح نذإ ،بنج

B- J- B- J- B- J- B- J- B- J   

 لك نم رصانعلا اددع نوكي ،رصانعلا نم نLفنص نم ةنوكم ةعيمجت لك .ةةددععااقق

 .ةبوانتمو ةقلغم تناك اذإ نLيواستم فنص
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 ةدحاو لك عطقت نأ ةطيرش ةميقتسم عطق 9 ةطساوب قلغم طخ مسر نكمي له
  ؟ةدحاو ةرم ىرخألا عطقلا ةيقب

 ىØإ اë’يزجت نكمي عطقلا ةعومجم نإف ،كلذ سكع انض%-فا اذإ ھنأل ،نكمي ال ::ببااووجج
 اذهو ايجوز عطقلا ددع حبصي ھنمو ،ةك%-شم ةطقن امهل نLتعطق نم ةنوكم تايئانث
 .حيحص %Lغ
 رصانع ددع نإف تايئانث ىØإ رصانع ةعومجم ئيزجت ناكمإلاب ناك اذإ ..ةةددععااقق
 .يøوز ةعومجملا

 

 لكل نوكي ثيحب ،عطق ةطساوب سأر 13 نم نوكم بدحم علضم فيصرت نكمي له

 ؟عالضأ يزاوتم لكش اªëم ةعطق

 

 نكمي له .ةيلام تادحو 5و 1،3 اë¬ميق عطق نم ةيلاملا تالمعلا ىدحإ نوكتت

  ؟ةلمعلا هذه نم ،طبضلاب ،عطق 10 لامعتساب ةيلام ةدحو 25 غلبم ليكشت
 

,1,2,3  : دادعألا ةحئال ،ةقرو ىRع بتكن . . . ,2021.        
ايئاوشع راتخن :ةيتآلا ةيلمعلا %$تعن

ً
 له 3a- 4bو 5a- 2b ب امهضوعن و a , b نيددع 

 ,3  ةيلاتلا دادعألا ىRع ،تارملا نم ايë¬نم اددع ةيلمعلا هذه قيبطتب ،لوصحلا نكمي

 ؟    6063,.… ,9 ,6

 

الثم 1و 0نLمقرلل ةلسلس نم ددع نوكتي
ً

 "10" ءزج لك وحمب موقن .100010010 

 ،فقوتتس ةيلمعلا هذه نأ نLب .قباسلا لاثملا ي1 ةيلمعلا برج "0001" ب ھضوعنو

 .ام ةلحرم ي1 ،ةماعلا ةلاحلل ةبسنلاب

 

 دادعأ عومجم نوكي ثيحب دادعأب 5x5 ةئف نم ةيعيبرت ةكبش تاناخ ئRم نكمي له

اددع رطس لك
ً

ابجوم 
ً

اددع دومع لك دادعأ عومجم نوكيو 
ً

ابلاس 
ً

 ؟

 عومجم نأل ةنكمم %Lغ ةيلمعلا هذه اعبط )جودزملا دعلا( ةقيرط لامعتسال ةيعضو هذه

 .ةدمعألا عيماجم عومجم يواسي رطسألا عيماجم
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  ::  ءءااددججللااوو  ععممججللاا  ييتتددععااقق  ::ددععللاا  غغييصص

 A نLتنيدملا نLب قرط ةتس طبرت

  BنLتنيدملا نLب قرط ةعبرأو ،Bو

  . Cو

 نLب لقنتلا نكمي ةقيرط نم مكب

   ؟ C و  AنLتنيدملا

 ءادجلا ةدعاق بسح ::ببااووجج

 نLب لقنتلل ةقيرط 4x6=24 كانه

 .C و  AنLتنيدملا

 

 Cو Bو  A ندم عبرأ لكشلا حضوي

  .اªëيب طبرت EFلا قرطلاو Dو

 نم لقنتلا اننكمي ةقيرط مكب

   ؟ C ةنيدملا وحن  Aةنيدملا

 نLب لقنتلل نLتيناكمإ انيدل ::ببااووجج

 ،C و  AنLتنيدملا

 امإو B ةنيدملا نم رورملا %$ع امإ 

 لحلا نوكيف D ةنيدملا نم رورملاب

  :يØامجإلا
• 2 × 3 + 6 × 4 = 30 



98
المقرر الوطني الموحد

األولمبياد الجهوية في الرياضيات

 

 ىدحإل يئاªëلا رودلا ةياë⁄ دنع ،ىØوألا ثالثلا بترلا لالتحال تايناكمإلا ددع مك

ايرابتم نورشع ھيف كراش تايضايرلا دايبملوأ تايرابم
ً

 ؟

  

ايرابتم 20 كانه ::ببااووجج
ً

ايرابتم19 ىقبيس ،ىØوألا ةبترملا لالتحا ھنكمي 
ً

 لالتحا ھنكمي 

ايرابتم 18و ةيناثلا ةبترملا
ً

  وه تايناكمإلا ددع .ةثلاثلا ةبترملا لالتحا ھناكمإب 

20 × 19 × 18 = 6840 
 

 وأ نم رغصألا ةيعيبطلا ةحيحصلا دادعألا نم ةنوكملا ةعومجملا رصانع دع ديرن

اعم امŒëلع وأ 3 ىRع وأ 2 ىRع ةمسقلل ةلباق اë⁄أ املع 1000000 يواست
ً

. 

 دادعألا ةعومجم  D3 و 2 ىRع ةمسقلل ةلباقلا دادعألا ةعومجمD2   نكتل ::ببااووجج

 :ةغيصلا بسح انيدل .3 ىRع ةمسقلل ةلباقلا

 ةبجولا ي1 تارايتخا 3و ،salades تالبقملل نارايتخا معطم تابجو ةقاطب ي1 دجوي

 ةلماك ةبجو لوانتل تارايتخالا ددع ام .dessert ثلاثلا قبطلا ي1 نيرايتخاو ،ساسألا

êë؟معطملا اذ 

2 انيدل نذإ يناثلا قبطلا ي1 تارايتخا 3 و لوألا قبطلا ي1 نيرايتخا انيدل ::ببااووجج × 3  

 وه تارايتخالل يØامجإلا ددعلا نإف ،ثلاثلا قبطلل نيرايتخا دجوي ھنأ ثيحو

2 × 3 × 2 =   ـــــل زمريD فرحلا ،ةيعضولا هذه حضوت ةيلاتلا تارايتخالا ةرجش .12

dessert  .  
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#(𝐷𝐷3 ∪ 𝐷𝐷2) = #(𝐷𝐷2) + #(𝐷𝐷3) − #(𝐷𝐷3 ∩ 𝐷𝐷2) 
  .)cardinal de D( أرقي D رصانع ددع F`عي (𝐷𝐷)# زمرلا

 (𝐷𝐷3)# 333333 =و (𝐷𝐷2)#  500000 = انيدل

   #(𝐷𝐷3 ∩ 𝐷𝐷2) = 166666  ، 𝐷𝐷3 ∩ 𝐷𝐷2  ›ع ةمسقلل ةلباقلا دادعألا  ةعومجم يR6 ى 

 666667=166666 – 333333 + 500000                                   نذإ وه ددعلا

 

  

  ةنيدملا وحن  S ةنيدملا نم لقنتلل اهكولس نكمي EFلا قرطلا ددع ،ھتقفر لكشلا نLبي

G ، ةنيدملاب اهطبري ةرطنق لك   (1) ,(2) ,(3) ,(4)  رطانق عبرأ %$ع رورملا ةيناكمإ انيدل S  

,!𝑎𝑎 اهددع قرط 𝑎𝑎"	, 𝑎𝑎#, 𝑎𝑎$	 ةنيدملاب اهطبري و   Gاهددع قرط  𝑏𝑏!, 𝑏𝑏"	, 𝑏𝑏#, 𝑏𝑏$. 

        ؟ G و S نLب لقنتلا تايناكمإل يØامجإلا ددعلا ام

                                                

 

 

 

 

      

  

  

 ةدعاق قبطن ذإ ،ةلثامم تايعضو يB ةطاطخ لامعتسا ةيمهأ ذيملتلا كردي نأ ي∑بني  ::ببااووجج

 ةدعاقلا لمعتسن مث ، !𝑎𝑎!𝑏𝑏 يواسي تايناكمإلا ددع دجنف (1)  ةرطنقلا لامعتساب الوأ ءادجلا

 و )3( نHترطنقلل ةبسنلاب ھسفن لالدتسالا لمعتسنو ،"𝑎𝑎"𝑏𝑏 دجنف ) 2( ةرطنقلل ةبسنلاب اهسفن

!𝑎𝑎!𝑏𝑏 يواسي ي(امجإلا ددعلا نإف ي(اتلابو  $𝑎𝑎$𝑏𝑏  و #𝑎𝑎#𝑏𝑏  دجن )4( + 𝑎𝑎"𝑏𝑏" + 𝑎𝑎#𝑏𝑏# +
𝑎𝑎$𝑏𝑏$. 
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$ثمأ -44
%

- ة+فاضإ 
.
Bلا /

C
  /;F@وألا  ررق@ا ?<=ماض;: سانئ6سالا ل1أ نم بيDا

      DDiirriicchhlleett  أأددببمم  للووحح  تتااققييببططتت  --44..11

 .سنجلا سفن امهل لقألا ىRع ناتطق ،ططق ثالث نLب نم -

  .ھسفن رهشلا ي1 ادادزا لقألا ىRع نLنثا اذيملت 13 نLب نم -

 خيرات سفن مªëم نLنثال ،ديكأت لكب ،نوكي ثيحب صاخشأل مزاللا ددعلا ام -

  ؟داليملا

 ال ،ثلثم سوؤر نم سأر يأ نم رمي ال ،ىوتسملا ي1 ميقتسم لك نأ نهرب -

  .ثلثملا اذه عالضأ عيمج عطقي نأ ھنكمي

 عفر نودب ةميقتسم عطق عبرأب )3x3( ةيعيبرت ةكبش نم طقن عست نLب لصن )1

 عطق سسممخخبب  )4x4(ةيعيبرت ةكبش نم ةطقن 16 لص  .)ھلفسأ لكشلا رظنا( ملقلا

  .ملقلا عفر نودب ،ةميقتسم

 

                                

 %Lغ قرطب %Lكفتلاو ،ةركتبم لولح داجيإ لجأ نم ةرباثملل ذيمالتلا ھجون .داشرإ

 .ةفولأم
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   تتااننااييببململاا  ةةييررظظنن  للااممععتتسسالال  ةةللثثممأأ  --44..22

 يØامجإلا ددعلا ام .É`ثم É`ثم مªëيب اميف ،n مهددع ،ذيمالتلا نم ةعومجم حفاصت )1

  ؟تاحفاصملل

 يØاتلابو اذيملت )n- 1( يأ ھئاقدصأ عيمج حفاصيس ةعومجملا نم ذيملت لك ::ببااووجج

 لك باستحا راركتل ايدافتو ،ةقباسلا ةدعاقلا بسح  n(n- 1) انيدل نوكيس

 يØامجإلا ددعلا نوكي  نLترم ةحفاصم
%(%'$)

#
 . 

 ةثالث عم ةنيدم لك لصت ثيحب قرط ةطساوب ندم 5 طبرن نأ نكمملا نم له )2

 ؟ىرخأ ندم

 وهو يøوز ددع نايبملا سوؤر تاجرد عومجم نأب ملعن اننأل كلذ نكمي ال  ::ببااووجج

 .15 يواسي عومجملا اذه نأل ،ةلاحلا هذه ي1 ققحتي ال يذلا طرشلا

  نكمي(. ملقلا عفر نودب (a) , (b) , (c) , (d)  نايبم لك انكمم كلذ ناك اذإ مسرا ) 3 

الوأ
ً

     )سوؤرلا تاجرد  تايصاخ لامعتساب باوجلا نم ققحتلا ،
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  ةةييققططننململاا  ةةييننببلللل  ةةممظظاانن  تتااققالالععوو  ططااممننأأ  ففااششككتتسساا  --44..33

  .ةيعيبطلا ةحيحصلا دادعألا عيمج ،ةيلاتلا ةيعيب%-لا ةكبشلا تاناخ ي1 ،بتكن )1

  لودجلا نم ةئاملا رطسلا راسيو نLمي ƒÉ√قأ نLتناخلا ي1 نيددعلا ةمسق دّدح

              

                                     

9 ةئف نم ةيعيبرت ةكبش تاناخ نم ةناخ لك يوتحت )2 ×  اذإ .بجوم ددع ىRع 9

 عومجم نأبو 20 لقألا ىRع يواسي نLيذاحتم نيرطس لك دادعأ عومجم نأ تملع

 عيمج عومجمل ةنكمملا ميقلا امف 16 %‡كألا ىRع يواسي نLيذاحتم نيدومع لك دادعأ

  ؟ةكبشلا هذه دادعأ

  .ملقلا عفر نودب ،نLتيلاتلا نLتلاحلا نم ةلاح لك ي1 ،ةكبشلا طقن طحأ )3
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  ننييووللتتللاا  ةةييننققتت  --44..44

 يàبني EFلاو F≠يكا%-لا لالدتسالا ي1 ةماهلا تاراهملا نم نيولتلا لامعتسا %$تعي 

 ي1 جنرطشلا ةعقر جذومن رظنأ ،ةددعتم تايعضو لح %$ع اهلامعتساب سانئتسالا

  .كلذ ىRع ىرخأ ةلثمأ يRي اميف درون ،قباس طاشن

 ƒÉ√قأ ةناخلاو لوألا رطسلا ي1 نLميلا ƒÉ√قأ ةناخلا جنرطش ةعقر نم فذحن )1

 نم domino عطق ةطساوب اهفيصرت نكميال ھنأ نLِّب .%Lخألا رطسلا ي1 راسيلا

 .) ةعقرلا تاناخ نم ةناخ مجحب عبرم لك( نLعبرم

الثم ضيبألا( نوللا سفن امهل امهفذح مت EFلا نLتناخلا ::ببااووجج
ً

 32 انل ىقبي نذإ ،)

 نLفلتخم "ونيمودلا" EFناخ ينول نأ ثيحو .ضيبأ اë⁄ول ةناخ 30 و دوسأ اë⁄ول ةناخ

اليحتسم نوكيس فيص%-لا اذه نإف
ً

.  

 ةكبش تاناخ نم ةناخ لك نيولت اêë نكمي EFلا ةفلتخملا ناولألا نم ددع %$كأ وه ام )2

3 ةئف نم ةيعيبرت ×  ؟نوللا سفن نLتيذاحتم نLتناخ يأل نوكيال ثيحب 3

𝑛𝑛)   نذإ ىقبي نول n ب ةناخ نيولت نكمي .ناولألا هذه ددع n نكيل ::ببااووجج − 1) 

($#!)! يØامجإلا ددعلا حبصي يØاتلابو ارايتخا
&

𝑛𝑛(𝑛𝑛−1) دجن ةلأسملا طورش رابتعابو 
2

≤

𝑛𝑛 نذإ 12 ≤ العفو 5
ً

 n=5 لودجلا حضوي امك 

4 2 1 

1 5 3 

3 2 4 
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 لاكشألا نم لكش لك  تاهج لك نيولت اêë نكمي EFلا ناولألا ددع لقأ وه ام )3

املع ؟ةيتآلا
ً

 .نوللا EFفلتخم نLتيذاحتم نLتهج لك نأ 

     

  

  

  

  

  ببععللللاا  تتااييججييتتاا%%--سساا  --44..55

  Tic- tac- Toe  ةبعل )1

 نم دحاو لك لواحي ،يناثلا بعاللا ھيلي مث ھتمالع عضوب نLبعاللا دحأ أدبي

 ةيجيتا%-سا قيبطتو ھب ةصاخلا ةمالعلا عضو ةناخ عقوم يL% 1كفتلا نLبعاللا

 لبق ھب ةصاخلا عطقلاب )لماك( رطق وأ دومع وأ رطسل مامتإلا دعب زوفلل ةحجان

 عابتاب ةيلاتتم بعل تارود ءارجإ ىØإ ذيمالتلا ھيجوت يàبني( .رخآلا بعاللا

 .)ةبعللا دعاوق

 EFلا كلت باستحا نودب( ةيلاتلا ةيساسألا تاليكشتلا ىRع لوصحلا نكمي

اقالطنا اŒëلع لصحن
ً

 .)لثامت وأ نارودب ةتسلا لوادجلا هذه نم 
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 طيحم ىRع ،دحاو مهرد ةئف نم ةيدقن ةعطق امªëيب بوانتلاب ناصخش عضي )2

اناكم دجي ال نم ةبعللا هذه ي1 رسخي .ةريدتسم ةدئام
ً

 .دوقنلا ةعطق عضول 

 .ةحبار ةيجيتا%-سا فص

 عضول يناثلا بعاللا أجلي ىØوألا دوقنلا ةعطق لوألا بعاللا عضي امدنع ::ببااووجج

 ئRم متي EÉح ةيجيتا%-سالا هذه ي1 رمتسيو ،ىØوألل ايرطق ةلباقملا ةيناثلا ةعطقلا

 )اهل لثامت زكرم وه ةرئاد زكرم( .لوألا بعاللا رسخيف ةدئاملا طيحم
 

  

  ةةييببييككاا%%--للاا  ةةسسددننههللاا  يي11  تتااييععضضوو  --44..66

  ةليكشتلا ي1 تاثلثملا ددع ام)1 

  ؟ھبناج  ةيسدنهلا

 

 ؟ىوتسملا ي1 اميقتسم n عطاقت طقنل يوصقلا ددعلا ام )2

 ؟ىوتسملا ي1 اميقتسم n ب ةددحملا ىوتسملا تاهجل يوصقلا ددعلا ام )3

 ؟اثلثم / اعبرم n ب ةددحملا ىوتسملا تاهجل يوصقلا ددعلا ام )4

  ؟ n ھسوؤر ددع بدحم علضم عالضأ راطقأ ددع مك )5
 

  

  ييRRككييررييدد  أأددببمم  ققييببططتت  للووحح  تتااييععضضوو  --44..77

 دجوت ھنأ نLب .رضخأو رمحأ نLنولب ةنولم ىوتسملا طقن عيمج نأ ض%-فن )1

  .2021 يواست امªëيب ةفاسملا نوكت نوللا سفن نم نLتطقن
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اثلثم ƒÂ‰نن ::ببااووجج
ً

 أدبم لامعتساب ،2021 ھعلض سايق عالضألا يواستم 

 .نوللا سفن نLسأرل نوكيس امتح ،ثلثملا اذه سوؤر ىRع يRكيريد

 نLثلثمب عالضألا يواستم ABC ثلثم recouvrement ةيطغت نكمي له )2

 ؟  ABC ثلثملا علض سايق نم رغصأ امŒëعلض اسايق عالضألا ييواستم

 سوؤر نم ةدحاو سأر ةيطغت نم نكميس ثلثم لك نأل كلذ نكميال ::ببااووجج

 . ABC ثلثملا

 ثيحب 1 و  1- ,0 دادعألاب 6x6 ةئف نم ةيعيبرت ةكبش تاناخ ئRم نكمي له )3

ادادعأ ھيرطقو دومعو رطس لك عومجم نوكي
ً

 ؟ةفلتخم 

 عيماجمف ةيناث ةهج نمو .نيرطقو رطسو دمع نLب 14 عومجملا ي1 دجوي ::ببااووجج

 ميقلا ددع اذإ 6- اهرغصأو 6 اه%$كأ دادعأ ي‹ رطق وأ دومع وأ رطس لك

 عيماجم رطق و دومع و رطس لكل سيل نذإ 13 وه عيماجملا هذهل ةفلتخملا

 .ةفلتخم

 ي1 دمحأ بحس ،ناولأ ةتس نم براوجلا نم ةعومجم ىRع دمحأ رفوتي )4

املع ،براوجلا نم ةعومجم مالظلا
ً

 اªëيب Lçيمتلا نكميال ةقباطتم براوجلا نأ 

 نوكيل دمحأ اõëحسيس EFلا ،لقألا ىRع ،براوجلا ددع مكف ،نوللاب ىوس

ادكأتم
ً

 ؟نوللا سفن نم براوج جاوزأ عبرأ ىRع ھلوصح نم 

  .ةيلاتلا ةيعيب%-لا ةكبشلا لخاد طقن ƒÂ 10‰نن )5

 رشعلا طقنلا نLب نم نLتطقن دجوت ھنأ نLِّب - أ

 . 0,48 نم رغصأ امªëيب ةفاسملا نوكت
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 .0,5 ھعاعش صرق لخاد دجوت  رشعلا طقنلا نLب نم طقن ثالث نأ نLِّب -ب

3ةليطتسم ةكبش ي1 طقن ƒÂ 6‰نن )6 ×  حضوي امك ،تاهج 5 ىØإ ةمسقم ، 		4

 :يØاتلا لكشلا

 تسلا طقنلا نLب نم نLتطقن دجوت ھنأ نLِّب 

        5√  نم رغصأ اë¬فاسم نوكت
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اللجنة املركزية لألوملبياد الوطنية يف الرياضيات

ممثلو األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين *

االباوي محمد 

أنجمة جمال

أسنسوييس حسن 

الدحموني محمد 

الدراز عبد الكريم 

الصامت محمود 

عشاق عبد الرحمان 

مصباح جواد

زريوال عبد اللطيف

أضرضور محمد

الحوتة عبد اللطيف

املنصاري مصطفى 

النسائي السعدية

أمخزون لحسن

بوكداش عبد السالم

بوليد الحسن

شوكارة حسن

فصيح أحمد

موجان نجيم

نابل �سي محمد

مفتش تربوي الدرجة املمتازة

أستاذ مبرز

أستاذ جامعي

أستاذ مبرز

أستاذ مبرز

أستاذ مبرز

مفتش تربوي الدرجة املمتازة

مفتش تربوي الدرجة املمتازة 

مفتش تربوي الدرجة املمتازة

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي 

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتشة مكلفة بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي 

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي 

منسق فريق العمل إلعداد  هذا الكتيب

عضو فريق العمل إلعداد  هذا الكتيب

عضو فريق العمل إلعداد  هذا الكتيب

عضو فريق العمل إلعداد  هذا الكتيب

عضو فريق العمل إلعداد  هذا الكتيب

عضو فريق العمل إلعداد  هذا الكتيب

عضو فريق العمل إلعداد  هذا الكتيب

عضو فريق العمل إلعداد  هذا الكتيب 

عضو فريق العمل إلعداد  هذا الكتيب

جهة سوس ماسة

جهة مراكش آسفي

جهة الشرق

جهة  الرباط سال القنيطرة

جهة فاس مكناس

جهة الدار البيضاء سطات

جهة كلميم واد نون

جهة طنجة تطوان الحسيمة

جهة العيون الساقية الحمراء

جهة درعة تافياللت

جهة بني مالل خنيفرة

* مفتشو مادة الرياضيات املشاركين في ندوة 08 أكتوبر 2019 حول مشروع إرساء األوملبياد الجهوية في الرياضيات. 
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حــول تدقيــق مشــروع املقــرر األوملبــي فــي   2021 أكتوبــر  و28   27 مفتشــو مــادة الرياضيــات املشــاركين فــي نــدوة   *
اإلعــدادي.  الثانــوي  بســلك  الرياضيــات 

حريزي توفيق أحمد

املنصاري مصطفى 

النسائي السعدية

الحمويي عزوز

بوكداش عبد السالم

الزغداني محمد

شوكارة حسن

فصيح أحمد

موجان نجيم

نابل �سي محمد

سكراتي عبد الغني

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتشة مكلفة بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

مفتش مكلف بالتنسيق الجهوي التخص�سي

جهة سوس ماسة

جهة الشرق

جهة  الرباط سال القنيطرة

جهة فاس مكناس

جهة الدار البيضاء سطات

جهة كلميم واد نون

جهة طنجة تطوان الحسيمة

جهة العيون الساقية الحمراء

جهة درعة تافياللت

جهة بني مالل خنيفرة

جهة الداخلة وادي الذهب

ممثلو األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين *








