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  هیثاشذ، تَ هثحث گشاف هی پشداصد3 تا 1تخش اّل کتاب گغغتَ کَ شاهل فصْل . 

  

 عال اّل دتیشعتاى 3گشاف هثحثی اعت کَ دس کتاب پیش داًشگاُی، تحث جذیذی هحغْب هیشْد ّ داًش آهْصاى دس 

 .تا ایي تحث آشٌا ًشذٍ اًذ

  

اص ایي سّ، حجن تؼاسیف ّ هطالة هقذهاتی دس اتتذای ایي تحث، ًغثتاً صیاد اعت، ضوي ایٌکَ یکی اص پیش ًیاصُای 

اصلی ایي تحث، هفاُین آًالیض تشکیثی ّ سّاتظ هشتْط تَ جایگشت ّ تشکیة هیثاشذ کَ تْصیَ هیشْد داّطلثاى اتتذا 

 .سّی ایي هفاُین تغلظ یافتَ عپظ تَ حل هغائل هشتْط تَ گشاف تپشداصًذ

  

تْجَ شْد کَ ػلیشغن ایٌکَ تحث گشافِا اص هثاحث ًغثتاً عادٍ کتاب گغغتَ هحغْب هیشْد اها تْجَ تَ تؼاسیف هْجْد 

دس کتاب دسعی تَ طْس دقیق ّ ُوچٌیي آگاُی کاهل اص قشاسدادُا ّ اصطالحات کتاب، ششط الصم دس دعتیاتی تَ 

 .هْفقیت دس حل تغتِای ایي تحث اعت

  

تَ طْس کلی تغتِای تحث گشاف، تغتِایی تا ظشافتِای تغیاس صیاد ُغتٌذ کَ دس قالة عؤاالت هتٌْع، ًوْد پیذا هیکٌٌذ ّ 

دس حل تغتِای ایي تحث ًقش صیادی داسد « دقت صیاد»داّطلثاى پظ اص حل تغتِای هتٌْع هیتْاًٌذ تشخیص دٌُذ کَ 

چشاکَ دس تغیاسی اص هْاسد، ػذم دقت دس هْاسد اعتثٌاء ّ یا ششایظ هْجْد دس یک قضیَ ّ یا جضئیات یک تؼشیف 

اص هِوتشیي هثاحث گشاف کَ دس عالِای اخیش دس کٌکْس . هیتْاًذ هٌجش تَ ًادسعت صدى تغتِا تْعظ داّطلثاى شْد

عشاعشی تیش اص عایش هثاحث اص آًِا عؤال طشاحی شذٍ، هیتْاى تَ هحاعثَ تؼذاد هغیشُا ّ تؼذاد دّسُای یک گشاف، 

ّیژگیِای گشافِای ُوثٌذ ّ ًاُوثٌذ، ّیژگیِای دًثالَ دسجات سئْط یک گشاف، ّیژگیِای دسخت ّ هاتشیظ هجاّست 

 .ًظیش یک گشاف اشاسٍ کشد

  

یکی اص اًْاع تغتِای گشاف کَ اص دعتَ عؤاالت هشکل هحغْب هیشْد ّ احتوال اشتثاٍ دس آًِا تغیاس صیاد اعت، 

گشافِایی تا ّیژگیِای دادٍ شذٍ هْسد ًظش اعت ّ تؼذاد هطلْب اص طشیق سعن تَ « تؼذاد»تغتِایی ُغتٌذ کَ دس آًِا 

دس ایي ًْع تغتِا اطویٌاى اص ایٌکَ توام حاالت هْسد ًظش تْعظ داّطلة سعن شذٍ اعت ّ یا ایٌکَ توام )دعت هی آیذ 

 .(حاالت سعن شذٍ غیشیکٌْاخت تْدٍ ّ تکشاسی ًیغتٌذ، تغیاس هِن اعت

  

تْجَ شْد کَ تؼضی هفاُین ّ تؼاسیف گشافِا ًیض دس توشیٌات کتاب دسعی آهذٍ اعت ّلی دس هتي دسط، تَ آًِا اشاسٍ 

ّجْد هغیش تیي دّ »هثالً تؼشیف گشاف ُویلتٌی یا تؼشیف گشاف پتشعي ّ یا هؼشفی ساتطَ ُواسصی . ای ًشذٍ اعت

تٌاتشایي الصم اعت داّطلثاى هحتشم حتواً تواهی توشیٌات کتاب دسعی . اص جولَ ایي هْاسد ُغتٌذ« سأط هفشّض گشاف

سا تادقت هطالؼَ ّ حل کٌٌذ چْى تا تَ حال تغیاسی اص عؤاالت کٌکْس عشاعشی، دقیقاً اص توشیٌات کتاب ّ یا هشاتَ آًِا 

 .طشح شذٍ اعت

  

اص آًجا کَ ًکات ّ ّیژگیِا ّ سّاتظ هْجْد دس تحث گشافِا اص ًظش تؼذاد، صیاد ّ هتٌْع ُغتٌذ، اهکاى خالصَ ًْیغی 

ّ دعتَ تٌذی دس ایي تحث چٌذاى ّجْد ًذاسد ّ تایذ دس ضوي صدى تغتِای هتٌْع ّ صیاد، ایي ّیژگیِا ّ ًکات سا هشّس 

 .کشد ّ آًِا سا تَ خاطش عپشد

  

 کتاب، تَ هثحث ًظشیَ اػذاد هیپشداصد کَ هثحثی تغیاس هِن اعت ّ ًیاص تَ اتتکاس، خالقیت ّ تْاى رٌُی 6 تا 3فصْل 

 فصل کَ شاهل اصل خْشتشتیثی، قضیَ تقغین، تثذیل هثٌاُا تَ یکذیگش، تون، کون ّ 3تواهی هثاحث ایي . صیاد داسد

اػذاد اّل ّ هفِن ُوٌِشتی اعت، شاهل هغائل تغیاس هتٌْع ّ هِن هیثاشذ کَ تغلظ تش آًِا ًیاص تَ توشیي تغیاس صیاد 

 .داسد

  

 ًوایش 6 دس فصل 5 ّ 4شایذ تتْاى هِوتشیي تحث ًظشیَ اػذاد سا ُوٌِشتی هؼشفی کشد صیشا کاستشد تواهی فصْل 

هِوتشیي عؤاالت ُوٌِشتی، . دادٍ هیشْد ّ تَ ُویي دلیل، هؼوْالً تؼذاد عؤاالت ایي تحث، اص عایش هثاحث تیشتش اعت

شاهل تؼییي تاقیواًذٍ تقغین یک ػذد تْاًذاس تش یک ػذد طثیؼی، تؼییي سقن یکاى یک ػذد، حل هؼادالت عیال ّ هؼادالت 

 .ُوٌِشتی، قضایای فشها ّ ّیلغْى ّ ُوچٌیي تغتِایی کَ هغتقیواً تَ ّیژگیِای ساتطَ ُوٌِشتی هشتْط ُغتٌذ، هیثاشذ

  



اص دیگش هْاسدی کَ دس کٌکْس عالِای اخیش اکثشاً هْسد تْجَ طشاحاى عؤال کٌکْس قشاس گشفتَ اعت، قْاػذ تقغین 

هْسد عؤال ّاقغ هیشْد ّ تْصیَ هیشْد کَ  a  ّbپزیشی تش تؼضی اػذاد هیثاشذ کَ دس قالة تؼییي پاساهتشُای 

 .داّطلثاى تَ حل هغائل ایي تحث اُویت ّیژٍ ای دٌُذ
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