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 ملخص الكتاب 

إن هدف هذا الكتاب هو تدرٌس المبادئ األساسٌة فً حل المسائل سواء أكانت مسائل رٌاضٌة 

أو غٌر رٌاضٌة . الجزء الكبٌر من هذا الكتاب ٌركز على تعلٌم كٌفٌة تحوٌل مناقشات شفهٌة 

طرائق حل المسائل لمعالجة إلى بٌانات ٌمكن تحلٌلها . وجزء أساسً ثان ٌتناول تعلٌم 

توفٌر األسئلة أو البٌانات التحلٌلٌة . وجزء ثالث من هذا الكتاب ٌهدف إلى مجموعات من 

مستودع شخصً من المسائل المحلولة وأسالٌب حلها . لذا فإن الطالب الذي ٌفهم مادة هذا 

الكتاب سوف ٌكون مسلحا وجاهزا لمعالجة فئات متنوعة من األلغاز التً تواجهه فً مواقف 

 حٌاتٌة مختلفة .

واألساليب النسيج   

سالٌب المستخدمة فً حل المسائل فً هذا الكتاب هً االستقراء، التناقض ، االستنفاد  ، من األ

التقسٌم ، القٌاس ، التعمٌم ، التخصٌص ، إعادة الصاغة ، التفرٌق ، إعادة التركٌب ، التحلٌل 

القائمة لٌست كاملة المساعد ، العد ، طرائق الرسم ، الرسومات التخطٌطٌة ، وبالطبع فإن هذه 

مع أن  ، كما أنه من الممكن استخدام أفكار من عدد من هذه الطرق لحل إحدى المسائل .

من أن  ال ٌمنعالعدٌد من المسائل المطروحة فً هذا الكتاب هً مسائل رٌاضٌة فإن ذلك 

المؤلف طرح مسائل عدٌدة خارج نطاق الرٌاضٌات ، حٌث ٌطمح فً تقدٌم متنوعات من 

لٌب التحلٌلٌة التً ٌمكن القارئ أن استخدامها فً العدٌد من المواقف ، وبما أن المؤلف األسا

متخصص فً الرٌاضٌات وبما أن الرٌاضٌات بطبٌعتها مدٌنة إلى تكوٌن المسائل وحلها فٌكون 

من الطبٌعً ظهور المسائل الرٌاضٌة فً هذا الكتاب ولكن هذا لٌس الهدف الوحٌد من وراء 

لكتاب . كما استعرض المؤلف بعض األفكار الرٌاضٌة المهمة وبعض أفكار تألٌف هذا ا

التحلٌل فً هذا السٌاق ، من بٌن ذلك ، طرق العد ، االستقراء ، مفهوم " الوضع العام " ، 

البرهان بالتناقض ، أسالٌب التحلٌل الشفهٌة والرسم ، مبدأ برج الحمام ) الصندوق( ، العالقات 

هذه األفكار ستقدم المولدة ، بعض أفكار االحتماالت واإلحصاء وهكذا ،  اإلرجاعٌة ، الدوال



للطالب خدمة جلٌلة عند دراستها فً بعض المقررات والمواضٌع األخرى .وٌستخدم هذا 

الكتاب ولكن بصورة خفٌفة كوسٌلة لتقدٌم التقنٌة الحدٌثة للطالب ، ونعنً بذلك ، أنه أثناء حل 

لمرحلة نستطٌع استخدام التفاضل والتكامل ولكن عوضا عن ذلك المسألة سنقول " فً هذه ا

استخدام اآللة الحاسبة لعمل التالً .." ، أو ٌمكن القول " لقد وصلنا فً حل هذه المسألة إلى 

حل المعادلة متسامٌة ٌستحٌل حلها ٌدوٌا ، لذا استخدم برامج الجبر على حاسبك الشخصً .." 

حدث فً أماكن محدودة من الكتاب وٌتٌح فرصة لتعلٌم الطالب مثل هذا الرابط مع التقنٌة سٌ

كٌفٌة استخدام الحاسب اآللً كوسٌلة مساعدة كسائر الوسائل األخرى مثل الكتاب أو المسطرة 

 الحاسبة أو اآللة الحاسبة .

إحدى مٌزات هذا الكتاب عن غٌره من كتب حلول المسائل هً تقدٌمه تمارٌن . تأخذ هذه 

وتقدم عادة بعد حل عدد من المسائل لكً ٌحاول القارئ " تحدي" تٌن ، تمارٌن التمارٌن صور

حلها ، فً العادة تحتوي تمارٌن التحدي على تقنٌة لها عالقة بالتقنٌة المستخدمة فً حلول 

المسائل التً سبقتها . من الممكن أن تسأل عن تعمٌم لمسائل سابقة أو شكل آخر لمسألة سابقة 

نفس طابع مسألة سابقة ، نشجع القارئ على حل مسألة التحدي مباشرة عند  أو حل مسألة لها

تقدٌمها ) على األقل ٌحاول محاولة أولى ( . بعض مسائل التحدي صعبة ) وهذا متعمد ( 

تمارٌن تقدم للقارئ فً  "وٌتطلب حلها محاوالت عدٌدة . وأما النوع اآلخر من التمارٌن فهً

، جمٌع هذه التمارٌن مرتبطة إلى حد كبٌر مع المادة  " تابنهاٌة كل فصل من الفصول الك

تمرٌنا من هذا النوع ، وٌمكن إٌجاد حلول  361العلمٌة المقدمة فً الكتاب . ٌوجد أكثر من 

 معظم هذه التمارٌن فً النسخة من كتاب الحلول المصاحبة لهذا الكتاب .


