
۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳

	 	 	 	 	 	 	 معرفی	سری	

ساعت شنی      ۱
معماهای	آموزشِی	ریاضی	منطقی

این مجموعه ۴ جلدی، شامل ۲۱۰ معما ) ۱۹ گونه ( در
خوشه یک،
خوشه دو،

 و خوشه سه است؛
همراه با کتاب پاسخ ها

بهار ۱۴۰۰



۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳

کاروتمرینانتشاراتهوشناب کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳

بهار ۱۴۰۰

سری		ساعت	شنی		۱				|				معماهای	آموزشِی	ریاضی	منطقی 	•
این مجموعه ۴ جلدی )سه	خوشه	معما	و	یک	کتاب	پاسخ	ها(، عالوه بر اینکه تمرین بسیار خوبی برای تقویت قوای 
منطق دانش آموز است، پیشرفت چشمگیری را در سایر 

قابلیت هایش نیز به همراه خواهد داشت، . . .

و در نهایت به افزایش اعتماد به نفِس او در مواجهه با 
مسائِل مختلف می انجامد؛ تقویت تفکر سیستمی، افزایش 

قدرت محاسبات ذهنی، تقویت قوای تمرکز و کسب 
مهارت های گوناگوِن حل مسئله، از آن جمله اند.

کاروتمرینانتشاراتهوشناب کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳

بهار ۱۴۰۰
سری		ساعت	شنی		۱				|				معماهای	آموزشِی	ریاضی	منطقی

خوشه	یک 	•
نادوز	|	تک	ستاره	ها	|	مرکز	کهکشان	|	کشتی	پنهان	| 	

اعداد	همسایه	|	زنجیره	|	سودوکو	جزیره	ای 	

۷ تا ۹ سال )و باالتر(	 
۹۶ صفحه	 
۲۲×۲۲ س م	 

در کتاب خوشه ۱، هفت نوع معمای ریاضی منطقی نسبتًا 
ساده و در عین حال جذاب، در نظر گرفته  شده و از هر کدام 
هم ۱۰ عدد معما )پازل( داریم. برای حل این معماها، دانش 

زیادی از ریاضیات الزم نیست و فقط کافیست قوای منطق  را به 
شکلی درست به کار ببریم و نتیجه می تواند این باشد:

تقویت تفکر منطقی	 
پرورش قوای استدالل منطقی	 
تقویت مهارت های حل مسئله	 
 تقویت  ادراک دیداری-فضایی	 
کمک به درک مفهوم تقارن مرکزی	 
آشنایی با حل مسئله به روش حذف گزینه های نامطلوب	 
درک توالی اعداد	 
تقویت نگاه چند جانبه به مسئله	 
افزایش تمرکز ذهن	 

کاروتمرینانتشاراتهوشناب کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱
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۱۷
۳

بهار ۱۴۰۰
سری		ساعت	شنی		۱				|				معماهای	آموزشِی	ریاضی	منطقی

خوشه	یک
نادوز	|	تک	ستاره	ها	|	مرکز		کهکشان	|	کشتی	پنهان	|	اعداد	همسایه	|	زنجیره	|	سودوکو	جزیره	ای

کاروتمرینانتشاراتهوشناب کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳

بهار ۱۴۰۰
سری		ساعت	شنی		۱				|				معماهای	آموزشِی	ریاضی	منطقی

خوشه	دو 	•
فیلومینو	|	بیش	و	کم	|	زنجیره	|	دیوار	به	دیوار 	

جمع	های	متقاطع	|	گذر	و	گوشه	|	ِکن	ِکن 	

۱۰ و ۱۱ سال )و باالتر(	 
۹۶ صفحه	 
۲۲×۲۲ س م	 

دومین کتاب از مجموعه معماهای آموزشِی ریاضی منطقی، 
نسبت به خوشه قبلی، دارای نکات، جزئیات و پیچیدگی های 

بیشتری است اما همچنان تمرکز آن بر روی به کارگیری صحیح 
مفاهیم منطق است؛ و شناخت چهار عمل اصلی برای انجام 

دشوارترین معماهای آن نیز کفایت می کند. از نتایج پرداختن 
به این معماها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

افزایش توان استنتاج و درک منطقی	 
پرورش قوای منطق	 
تقویت نگاه چند جانبه به مسئله	 
افزایش تمرکز ذهن	 
تقویت مهارت های تجزیه و تحلیل مسئله	 
تقویت قابلیت های محاسباتی ذهن	 
تقویت مهارت های پیروی از دستورالعمل ها و الگوریتم های 	 

تعریف شده در مسئله

کاروتمرینانتشاراتهوشناب کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳

بهار ۱۴۰۰
سری		ساعت	شنی		۱				|				معماهای	آموزشِی	ریاضی	منطقی

خوشه	دو
فیلومینو	|	بیش	و	کم	|	زنجیره	|	دیوار	به	دیوار	|	جمع	های	متقاطع	|	گذر	و	گوشه	|	ِکن	ِکن

کاروتمرینانتشاراتهوشناب کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳

بهار ۱۴۰۰
سری		ساعت	شنی		۱				|				معماهای	آموزشِی	ریاضی	منطقی

خوشه	سه 	•
پل	های	پیوسته	|	نابرابرها	|	معماهای	چارگوش	|	ِکن	ِکن 	

معماهای	دماسنجی	|	آسمان	خراش	ها	|		زاویه	های	پیچ	در	پیچ 	

۱۲ سال )و باالتر(	 
۹۶ صفحه	 
۲۲×۲۲ س م	 

سومین کتاب از مجموعه معماهای آموزشِی ریاضی منطقی، 
آخرین سری از معماهای این مجموعه است. این خوشه نیز 

شامل معماهای متنوع و جذابی است که بر مبنای »منطق«، 
بنا شده اند. این معماها نسبت به دو خوشه قبلی، دشوارتر 

و چالش برانگیزتر هستند ولی باز هم نیازی به دانستن فرمول 
یا دستورالعمل خاصی نیست. از نتایج حل کردن این معماها 

می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

افزایش توان استنتاج و درک منطقی	 
پرورش قوای منطق	 
تقویت نگاه چند جانبه به مسئله	 
پرورش توان به کارگیری خالقیت در حل مسئله	 
تقویت ادراک بصری و هوش فضایی	 
تقویت مهارت های تجزیه و تحلیل مسئله	 
تقویت قابلیت های محاسباتی ذهن	 

کاروتمرینانتشاراتهوشناب کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳

بهار ۱۴۰۰
سری		ساعت	شنی		۱				|				معماهای	آموزشِی	ریاضی	منطقی

خوشه	سه
معماهای	دماسنجی	|	آسمان	خراش	ها	|	زاویه	های	پیچ	در	پیچ پل	های	پیوسته	|	نابرابرها	|	معماهای	چارگوش	|	ِکن	ِکن	|	

کاروتمرینانتشاراتهوشناب کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳

بهار ۱۴۰۰

پاسخ معماهای هر سه خوشه، به صورت جداگانه و یکجا و 
برای حفظ تمرکز هرچه بیشتِر مخاطب،  در این کتاب قرار گرفته 

است. 

احتمال دارد دانش آموز در رویارویی با بعضی از معماها، به 
چالش هایی برخورد کند و یا حتی به نظر برسد که به بن بست 

رسیده است! با همه این اوصاف، سعی کنید تا زمانی که یک 
معما را به طور کامل بررسی نکرده، پاسخ ها را در اختیارش 

قرار ندهید.

سری		ساعت	شنی		۱				|				معماهای	آموزشِی	ریاضی	منطقی

پاسخ	ها 	•
نادوز	|	تک	ستاره	ها	|	مرکز	کهکشان	|	کشتی	پنهان 	

اعداد	همسایه	|	زنجیره	|	سودوکو	جزیره	ای	|	فیلومینو 	

بیش	و	کم	|	دیوار	به	دیوار	|	جمع	های	متقاطع 	

گذر	و	گوشه	|	ِکن	ِکن	|	پل	های	پیوسته	|	نابرابرها 	

معماهای	چارگوش	|	معماهای	دماسنجی 	

آسمان	خراش	ها	|	زاویه	های	پیچ	در	پیچ 	

۷۲ صفحه	 
۲۲×۲۲ س م	 

کاروتمرینانتشاراتهوشناب کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱
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۱ ۲

۱۷
۳

بهار ۱۴۰۰
سری		ساعت	شنی		۱				|				معماهای	آموزشِی	ریاضی	منطقی

پاسخ	ها
نادوز	|	تک	ستاره	ها	|	مرکز	کهکشان	|	کشتی	پنهان	|	اعداد	همسایه	|	زنجیره	|	سودوکو	جزیره	ای	|	فیلومینو	|	بیش	و	کم	|	دیوار	به	دیوار	|	جمع	های	متقاطع

گذر	و	گوشه	|	ِکن	ِکن	|	پل	های	پیوسته	|	نابرابرها	|	معماهای	چارگوش	|	معماهای	دماسنجی	|	آسمان	خراش	ها	|	زاویه	های	پیچ	در	پیچ

کاروتمرینانتشاراتهوشناب کتابهای ساعت شنی:



تهران، خیابان زرتشت غربی، شماره 1۴، طبقه ۳    |    021-۸۶0۳۵0۳۸

ساعت	شنی،	مجموعه	ای	است	برای
دانش آموزانی که به دنبال تقویت هوِش ریاضی منطقی و حل معماهای تازه و متنوع هستند. 	 
معلمانی که به دنبال ترغیب دانش آموزان به تفکر منطقی و ایجاد فعالیت های ساده و موثر فرادرسی در 	 

فضای آموزشی هستند.
مدیرانی که به دنبال استفاده از منابع موثر، جدید و متفاوِت آموزشی هستند.	 
مادر و پدرانی که مستقل از مدرسه، به دنبال فعالیت های مشترک آموزشی با فرزندشان هستند.	 
همه عالقمندان به معماهای نو و چالش های ذهنی	 


