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تجربه نشان داده پازل هایی محبوب ترند که قوانین 
شان نیازی 

ّ
ساده تری دارند و در عین حال، برای حل

به دانستن مفاهیم و تکنیک های خاصی نیست؛ و 
معماهای چارگوش  دقیقًا اینگونه اند. تمام آنچه الزم 

است بدانید، نحوه محاسبه مساحت مستطیل است؛ 
یعنی طول × عرض. حتی در این معماها درگیر اعداد 

کسری و معادالت هم نخواهید بود و باید فقط از اعداد 
طبیعی استفاده کنید.

سادگی محاسبه سبب شده این نوع معما بسیار جذاب 
و هیجان انگیز شود. اگر چه می توانیم برای حل از 

معادالت هم استفاده کنیم، ولی این استراتژی، پرزحمت 
است و راه حِل ما را تا حد زیادی بی قواره خواهد کرد! به 

عالوه این که دیگر با معما روبرو نیستیم و باید به دید 
یک مسئله درسی به آن نگاه کنیم.

معماهای چارگوش  شما را به چالش می کشد و از شما 
می خواهد که زیرک باشید و پاسخ ها را به ساده ترین و 

هوشمندانه ترین شکل ممکن، بیابید. حل این معماها 
بیش از این که احتیاج به دانستن نکته و فوت و فن 

داشته باشد، بصیرت و فراست می خواهد.



زمستان ۱۳۹۸
معماهای  چارگوش  ۱  |  معماهای ریاضی منطقی برای ذهن

معماهای  چارگوش   ۱  •
۱۰۰ معمای جذاب  

با ریاضیات ساده و منطق هوشمندانه  

۱۰ سال )و باالتر(	 
۱۶۰ صفحه	 
۱۴×۲۱ س م	 

مجموعه معماهای چارگوش در چند سطح دشواری )با همان 
ساختار( به این منظور طراحی شده اند تا بتوانید تفکر جوان تر 

و منعطف تری داشته باشید. نمی توانید آنها را با یک روش 
و در یک فراینِد مشخص حل کنید. بعضی اوقات در سطوح 

باالتر، باید حتی منتظر کمی الهام نیز باشید! همین طور که این 
معماها را حل می کنید احساس خواهید کرد ذهنتان در حال 

بیدار شدن است. 
امیدواریم از آنها لّذت ببرید. هنگامی که به حل معما نزدیک 
می شوید یک حّس دلپذیری از موفقیت خواهید داشت که 

می گوید: »آهان، فهمیدم!«

تقویت قوای ذهن	 
تقویت مهارت های حل مسئله	 
تقویت نگاه چند جانبه به مسئله	 
افزایش خالقیت در حل مسئله	 
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معماهای چارگوش، کتابی است برای
دانش آموزانی که منطق، ریاضی و هندسه را دوست دارند و حتی آنهایی که  از این مسئله ها فراری اند. ؛ (	 
معلمانی که در پی ترغیب دانش آموزان به حل مسئله، تفکر و فعالیت های گروهِی پویا در کالس هستند.	 
مادر و پدرانی که دغدغه فعالیت های مشترک با فرزندشان و پرورش ذهن او را دارند.	 
همه عالقمندان به حل معما، ریاضی و هندسه	 


