
انتشاراتهوشناب
ناشر کتاب های هوش، استعداد و سرگرمی



هوش ناب؛  اندیشه و نگرش

هوش ناب با اندیشه گسترش نگاه عمیق تر به پدیده ها و مسئله ها و توجه هرچه بیشتر به جنبه های پیدا و پنهان 
آن ها شکل گرفت.

دیدن - در معنای ساده و اولیه اش - دریافت ما از محیط اطراف، به واسطه حس بینایی است. هوش ناب معتقد 
است »دیدن« را می توان با تمرین های ذهنی و عملی، به »نگاه کردن« و تماشای دقیق تر پدیده ها تبدیل کرده و 

نکات ساده - اما از قلم افتاده - و پیچیدگی های هر مسئله را نمایان کرد.

هدف این است که در هنگام رویارویی با هر موضوع، نه فقط حس بینایی، بلکه تمامی حواس و قوای ذهن به کار 
گرفته شود و نوعی دقت و حساسیت به پیرامون، در وجود ما شکل گیرد.

تمرین و ممارست در این موضوع و نهادینه شدن این رفتار جدید در برخورد با مسائل، در گذر زمان منجر به 
شکل گیری نگاه تازه ای خواهد شد که ما آن را »دیدن با عمق بیشتر« می دانیم. نوعی کشف و شهود که ذهِن 

پرورش یافته می تواند به صورت ساده و خودکار انجام دهد و حاصل آن، کشف و درک همه جانبۀ محیط پیرامون 
است.

هوش ناب بنا دارد محصوالتی ارائه دهد که به تقویت دانش ریاضی، رویکردهای واکاوی و حل مسئله ، شناخت 
و ارتقاء ابعاد مختلف هوش و تقویت بخش های گوناگون ذهن بپردازد و با پرورش مهارت ها و استعداد ها 

)به خصوص از سنین خردسالی و کودکی( کمک  کند تا عمیق تر ببینیم، بیندیشیم و دانشی آمیخته با بینش کسب 
کنیم.

تمامی آنچه اهمیت دارد، ایجاد و ارتقاء »کیفیت« است؛ کیفیت در رویارویی با هر مسئله، اندیشیدن به آن و ارائه 
پاسخ مناسب به آن. 

بنابراین اولین قدم ما در این مسیر، توجه همه جانبه به کیفیت محصوالت به لحاظ محتوا، طرح و شیوۀ ارائه است.



فعالیت های هوش ناب در حوزه نشر کتاب، شامل سرفصل های زیر است

انواع معماهای هوش در رده خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال ▪

پازل های متنوع ذهنی )عددی، منطقی، بصری و ...( ▪

شناخت انواع هوش و راه هکارهای تقویت آن ها ▪

شناخت مفاهیم حافظه، دقت و تمرکز و راه هکارهای تقویت آن ها ▪

پرورش و تقویت خالقیت و نوآوری ▪

سواد بصری، تجسم و درک هندسه ▪

پرورش مهارت های زندگی ▪

استعدادیابی و شیوه های پرورش استعداد ▪

روش های شناخت، واکاوی و حل مسئله ▪

تعاریف و مفاهیم ریاضی ▪

تاریخ ریاضیات و گرامیداشت بزرگان ریاضی ایران و جهان ▪

رویکردهای نوین آموزش و مفاهیم تکنولوژی آموزشی ▪

تاریخ آموزش و پرورش و گرامیداشت بزرگان تأثیرگذار در این زمینه ▪

ارائه تحقیقات و پژوهش های انجام شده در زمینه هوش، ریاضیات و آموزش ▪

کتاب های کار و تمرین برای دانش آموزان در رده های مختلف تحصیلی ▪



لیست کتاب های انتشارات هوش ناب   |   بهار ۱۴۰۰

|  کتاب های کار و تمرین ساعتشنی 
زمستان ۱۳۹۸ معماهای چارگوش ۱  |  ۱۰۰ معمای جذاب با ریاضیات ساده و منطق هوشمندانه   

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.

بهار ۱۴۰۰ ساعت شنی ۱ )خوشه یک(  |  معماهای آموزشِی ریاضی منطقی   

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.

بهار ۱۴۰۰ ساعت شنی ۱ )خوشه دو(  |  معماهای آموزشِی ریاضی منطقی   

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.

بهار ۱۴۰۰ ساعت شنی ۱ )خوشه سه(  |  معماهای آموزشِی ریاضی منطقی   

سومین کتاب،  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.

بهار ۱۴۰۰ ساعت شنی ۱ )پاسخ ها(  |  معماهای آموزشِی ریاضی منطقی   

سومین کتاب،  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.



لیست کتاب های انتشارات هوش ناب   |   بهار ۱۴۰۰

|  کتاب های کودک و نوجوان راهراه 
بهار ۱۳۹۹ معمای دونیمه!  |  نیمۀ من کدام است؟   

به سرزمین شکل های نصفه ونیمه  خوش آمدی! 
در هر معّما، به کودک گفته می شود شکل ها به دو قطعه )نیمه( تقسیم شده اند و از او خواسته 

می شود برای هر کدام، به دنبال نیمه ای باشد که آن را کامل می کند.

بهار ۱۳۹۹ معمای تفاوت ها!  |  چندتا فرق تو این دوتا عکس پیدا می کنی!   

»یافتن تفاوت ها« یک فعالیت آموزشی بسیار ارزشمند و مفرح است. در هر صفحه، دو تصویر نسبتًا 
مشابه ولی دارای تفاوت در برابر کودک قرار می گیرد و از او خواسته می شود به آن ها با دقت نگاه کرده و 

تفاوت هایی که بین آن دو وجود دارد را پیدا کند.

بهار ۱۳۹۹ معمای سایه ها!  |  سایۀ من کدام است؟   

معّماهای این کتاب، یکی از انواع سرگرمی با سایه هاست.
در هر صفحه، تصویر یک شیء )یا موجود( در برابر کودک قرار می گیرد و از او خواسته می شود به 

سایه هایی که در کنار آن قرار دارد با دقت نگاه کرده و »سایۀ مناسب« را پیدا کند.

بهار ۱۳۹۹ معمای تک و تنها!  |  از کدام فقط یک دونه داریم؟   

در هر صفحه، تصاویری متنوع از اشیاء یا جاندارانی وجود دارد و کودک باید »تصویر غیرتکراری« را بیابد؛ 
کودک باید با نگاه کردن به تصاویر تشخیص دهد کدام یک از آن ها »تنها یک بار« استفاده شده است و 

مشابهی ندارد.

بهار ۱۳۹۹ معماهای پر پیچ و خم!  |  راه را نشانم بده!   

این کتاب معّماهای نام آشنای »ماز« است که به معّماهای »ُپرپیچ و خم« و »هزارتو« نیز معروفند.
کودک در ابتدا با یک مسئله به ظاهر پیچیده و »تو در تو« مواجه می شود. کمی بعد با نگاه کردن به 

یت معّما، حدس هایی می زند و سپس به سراغ بررسی صحت مسیر انتخابی اش می رود.
ّ
کل

بهار ۱۳۹۹ معمای دوقلوها!  |  اگر خوِب خوب نگاه کنی، فقط دوتا مثل هم اند؟   

در هر معّما تعدادی تصویر وجود دارد که در برخی جزئیات، با هم متفاوت اند. صورت مسئله این است: 
»تصاویر یکسان را پیدا کن.« کودک باید پس از مقایسه دقیق کلیات، وارد جزئیاِت تعیین کننده شود و با 

مرور و مقایسۀ جزء به جزء تصاویر، »تصاویر کاماًل مشابه« را تشخیص دهد.



لیست کتاب های انتشارات هوش ناب   |   بهار ۱۴۰۰

|  کتاب های کودک و نوجوان راهراه 
زمستان ۱۳۹۸ ماجرای اشیاء پنهان ۱  |  دقیق و باحوصله ببین، حتمًا پیدا می کنی!   

تعدادی شیء در هر تصویر پنهان شده اند. قبل از هر کاری، به کادِر اشیاء پنهان نگاه کن و ببین که در 
تصویر، باید دقیقًا دنبال چه چیزهایی بگردی. اگر دوست داشتی می توانی هر کدام را که پیدا کردی رنگ 

کنی تا جستجوی بقیه هم برایت راحت تر شود.

زمستان ۱۳۹۸ ماجرای اشیاء پنهان 2  |  برای گذر از هر ماجرا، باید دقیق و با حوصله ببینی!   

این دسته از معماها به طور ویژه، مهارت های ادراکی شناختی شما را تقویت می نمایند. پس اگر شما هم 
جزو طرفداران پازل های اشیاء پنهان هستید بدون توجه به اینکه چند سال دارید این معماهای مهّیج را 

از دست ندهید.

زمستان ۱۳۹۹ ماجرای انیمیشن  |  به روایت ُبزی که پرواز کرد!   

ماجرای انیمیشن، ثمرۀ  پژوهشی در مورد انیمیشن با نگاهی متفاوت و برای کودک و نوجوان است. 
راوی از شهر سوخته در سیستان شروع می کند و با نقل جذاب آنچه در هزاران سال شکل گرفته، ما را به 

انیمیشنی می رساند که امروز می شناسیم.

یزیآموزشی )کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی مکتوب( دارایمجوزرشدازسازمانپژوهشوبرنامهر



۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳

معرفی سری        

ساعتشنی۱
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



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	 



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.

وتمرینانتشاراتهوشناب کار کتابهای ساعت شنی:
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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	 

وتمرینانتشاراتهوشناب کار 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

وتمرینانتشاراتهوشناب کار 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

وتمرینانتشاراتهوشناب کار کتابهای ساعت شنی:
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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

وتمرینانتشاراتهوشناب کار کتابهای ساعت شنی:
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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	 

وتمرینانتشاراتهوشناب کار 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 | 

وتمرینانتشاراتهوشناب کار 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	 

وتمرینانتشاراتهوشناب کار کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱

۲ ۱
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

وتمرینانتشاراتهوشناب کار کتابهای ساعت شنی:



۴× ۱

۲ ۱
۱ ۲

۱۷
۳



ماجرایانیمیشن
به روایت بزی که پرواز کرد!

روایتی جذاب و متفاوت از سرگذشت تصاویر متحرک، از ابتدا تا کنون! 

زمستان ۱۳۹۹



ماجرای انیمیشن، برای
بچه های جستجوگر و عاشق دنیای خیال و انیمیشن	 
مادر و پدرانی که تصمیم دارند همپای کنجکاوی ها و هیجان های فرزندشان باشند.	 
مادر و پدرانی که دوست دارند فرزندشان چیزهایی فراتر از درِس مدرسه بیاموزد.	 
معلمان هنر، تاریخ، علوم و ...	 
مروجان و منتقدان فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی	 
دوست داراِن پیشینه پدیده ها  |  موزه و اشیاء و ابزار  |  پژوهش و ریشه یابی واژه ها	 
دوست داراِن هنر و انیمیشن  |  علوم و دانستنی ها	 
و عالقمندان به طنز :(	 



زمستان ۱۳۹۹

ماجرای انیمیشن  |  به روایت بزی که پرواز کرد!  •
ماجرای انیمیشن، ثمرۀ  پژوهش سمیه صوفیان در مورد انیمیشن با نگاهی متفاوت و برای کودک و نوجوان است.

 راوی از شهر سوخته در سیستان شروع می کند و با نقل جذاب آنچه در هزاران سال شکل گرفته، ما را به انیمیشنی 
می رساند که امروز می شناسیم.

در این میانه به سراغ نقاشی غارها و موزه ها 
می رود، ابزارها و اسباب بازی های علمی 

جالبی را معرفی  می کند، از دانشمندان و 
افراد تاثیرگذار می گوید و نشانمان می دهد 

چطور فکر و کار می کردند و اتفاقات و وقایع 
بسیاِر دیگر که همه با بیانی ساده اما جذاب 

بیان می شوند.

در کنار راوِی ماجرا، » یکی هست که گمان 
می کند بهتر از همه می داند انیمیشن 

چیست و راستش را بخواهید تمام این 
ماجراها هم زیِر سِر اوست!« ... بز ی که روی 

ظرف سفالی کشف شده در شهر سوخته 
زندگی می کرده و در واقع اولین تصویر 

متحرک جهان است.

ُبزی، با بیان طنز و با هیجان، با همۀ اتفاق ها 
و شخصیت های کتاب همراه است، همه جا حضور دارد و از خاطراتش می گوید و در نهایت ... 

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



زمستان ۱۳۹۹ ماجرای انیمیشن  |   به روایت بزی که پرواز کرد!

ماجرای انیمیشن  •
به روایت بزی که پرواز کرد!  

۷ سال و باالتر	 
۸۴ صفحه	 
۲۲×۲۲ س م	 

به شهر سوخته خوش آمدید!

من »ُبزی« هستم و در شهر سوخته به دنیا اومدم. پنج هزار 
سال عمر کردم و خیلی چیزها می دونم، اما خیلی هم عجله 

دارم که زودتر شما رو با سرگذشت انیمیشن و البته خودم 
آشنا کنم.

من هم مثل همۀ بزها از کوه باال می رم، اما کارهای دیگه ای 
هم می کنم. با اینکه تونستم روی دو پا بایستم و حتی در 

زمان سفر کنم، آرزوهای محال دیگه ای هم دارم.

االن می دونید واژۀ انیمیشن از کجا اومده،
اما حواستون به من باشه! من همه چیز رو از نزدیک با 

چشمای خودم دیدم . . . . .

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



زمستان ۱۳۹۹

ماجرای انیمیشن  |    به روایت بزی که پرواز کرد!
آشنایی با نگاه تاریخی	 
درک معانِی اصطالحات انیمیشن	 
آشنایی با افراد و وقایع موثر بر انیمیشن	 
آشنایی با نگاه تحقیقی	 

ماجرای انیمیشن  |   به روایت بزی که پرواز کرد!

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش





معرفی سری

معماهایتصویریکودکانه
بنفشتاقرمز

این مجموعه ۶ جلدی، شامل ۱۵۰ پازل بسیار جذاب ) ۶ گونه (  در کتاب های زیر است
دو نیمه  . ۱  

تفاوت ها  . ۲  
سایه ها  . ۳  

تک و تنها  . ۴  
پر پیچ و خم  . ۵  

دوقلوها  . ۶  

بهار ۱۳۹۹



معماهای کودکانه، مجموعه ای است برای
مربیان و مدیران مهدهای کودک و پرستاران کودک	 
مادر و پدرانی که به دنبال فعال سازی و تقویت هوش و سرگرم کردن کودکشان هستند.	 
متخصصین و روانشناسان کودک	 
سالمندانی که به دنبال ورزش های ذهنی مفرح و تقویت تمرکز هستند.	 
هر فردی که معما حل کردن و چالش ها و سرگرمی های ذهنی را دوست دارد.	 
عالقمندان به تماشای تصاویر جذاب و شاد کودکانه	 



بهار ۱۳۹۹

سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(  •

مجموعه کتاب های »معماهای تصویری کودکانه«، مناسب رده سنی خردسال و کودک، با بهره گیری از متدهای نوین 
آموزش از طریق بازی و حل معما، به تقویت هوش و تفکر منطقی، پرورش خالقیت  و نوآوری، تقویت روش های 

شناخت، واکاوی و حل مسئله و در نهایت، افزایش 
چشمگیر اعتماد به نفس کودک می پردازد.

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹ سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

معمای دونیمه  •
نیمه من کدام است؟  

۳ سال و باالتر	 
۳۶ صفحه	 
۲۱×۲۱ س م	 

به سرزمین شکل های نصفه ونیمه  خوش آمدی! 

در هر معّما، به کودک گفته می شود شکل ها به دو قطعه 
)نیمه( تقسیم شده اند و از او خواسته می شود برای هر کدام، 

به دنبال نیمه ای باشد که آن را کامل می کند.

هر معّما یک داستان کوتاه دارد که بهتر است آن را برای کودک 
بخوانید.

عالوه بر اینکه کودک را آماده یافتن پاسخ معّما می کنید گاهی 
سؤاالت جانبِی دیگری نیز طرح می شود که ذهن کودک را به 
چالش می کشد و توجهش به نکات دیگری نیز جلب می گردد.

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹

معمای دونیمه  |    نیمه من کدام است؟
شکال در ذهن و تشخیص نیمه های مرتبط	 

َ
پردازش ا

تشخیص یکپارچگی اشیاء با تمرکز بر جزئیات کلیدی	 
تقویت قابلیت جداسازی اجزاء غیر مرتبط با موضوع	 
تقویت مهارت های دست ورزی	 

سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹ سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

معمای تفاوت ها  •
چندتا فرق تو این دوتا عکس پیدا می کنی؟  

۴ سال و باالتر	 
۳۶ صفحه	 
۲۱×۲۱ س م	 

خوب بگرد و تمام اختالف ها را پیدا کن!   

»یافتن تفاوت ها« یک فعالیت آموزشی بسیار ارزشمند و مفرح 
است.

در هر صفحه، دو تصویر نسبتًا مشابه ولی دارای تفاوت در 
برابر کودک قرار می گیرد و از او خواسته می شود به آن ها با 

دقت نگاه کرده و تفاوت هایی که بین آن دو وجود دارد را پیدا 
کند.

هر معّما یک داستان کوتاه نیز دارد. اگر کودک شما هنوز قادر 
به خواندن نیست، داستان ها را برایش بخوانید و در انتها، 

درنگ کنید تا او بتواند تفاوت های بین دو تصویر را بیابد.

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹

معمای تفاوت ها  |   چندتا فرق تو این دوتا عکس
 پیدا می کنی؟

تقویت حافظه کوتاه مدت	 
تقویت قابلیت پردازش اطالعات دیداری	 
تقویت تمرکز	 
تقویت توجه به جزئیات	 
تقویت مهارت های جستجو و مقایسه	 

سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹ سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

معمای سایه ها  •
سایه من کدام است؟  

آیا می توانی سایۀ درست را پیدا کنی!    

معّماهای این کتاب، یکی از انواع سرگرمی با سایه هاست.

در هر صفحه، تصویر یک شیء )یا موجود( در برابر کودک قرار 
می گیرد و از او خواسته می شود به سایه هایی که در کنار آن 

قرار دارد با دقت نگاه کرده و »سایۀ مناسب« را پیدا کند.

توصیه می کنیم پس از پاسخگویی کودک، از او بخواهید 
دلیلش را هم به شما بگوید. او به جزئیاتی اشاره خواهد کرد 
که سبب شده این گونه نتیجه گیری کند. او می آموزد با بیاِن 

دلیل، از تصمیم هایش دفاع نماید.

۵ سال و باالتر	 
۳۶ صفحه	 
۲۱×۲۱ س م	 

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹

معمای سایه ها  |    سایه من کدام است؟
تقویت قابلیت های شخصیت پردازی و منطبق سازی	 
تقویت تمرکز بر روی کلیات و جزئیات به صورت همزمان	 
تقویت قوای پردازش ذهن	 
پرورش مهارت های شناختی	 
تقویت حافظه دیداری	 

سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹ سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

معمای تک و تنها  •
از کدام فقط یک دونه داریم؟  

کدام یک از شکل ها، مشابهی ندارد؟    

در هر صفحه، تصاویری متنوع از اشیاء یا جاندارانی وجود دارد 
و کودک باید »تصویر غیرتکراری« را بیابد؛ 

کودک باید با نگاه کردن به تصاویر تشخیص دهد کدام یک از 
آن ها »تنها یک بار« استفاده شده است و مشابهی ندارد.

برای هر معّما یک جمله کوتاه نوشته شده که کودک را با 
حس و حال آن معّما پیوند بیشتری می زند. جمله ها را برایش 

بخوانید و در انتهای هر کدام، کمی درنگ کنید تا او بتواند 
پاسخ معّما را بیابد.

۵ سال و باالتر	 
۳۶ صفحه	 
۲۱×۲۱ س م	 

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹

معمای تک و تنها  |    از کدام فقط یک دونه داریم؟
تقویت قابلیت های به خاطر سپاری و تقویت حافظه	 
شکال	 

َ
تقویت سرعت در جستجوی ا

شکال و پردازش ذهنی	 
َ
تقویت قابلیت مقایسه ا

شکال مشابه	 
َ
تقویت قابلیت دسته بندی ا

سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹ سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

معماهای پرپیچ و خم  •
راه را نشانم بده!  

از مسیرهای پیچ درپیچ عبور کن!    

این کتاب معّماهای نام آشنای »ماز« است که به معّماهای 
»ُپرپیچ و خم« و »هزارتو« نیز معروفند.

کودک در ابتدا با یک مسئله به ظاهر پیچیده و »تو در تو« 
یت معّما، 

ّ
مواجه می شود. کمی بعد با نگاه کردن به کل

حدس هایی می زند و سپس به سراغ بررسی صحت مسیر 
انتخابی اش می رود.

هنگامی که کودک در گذر از یک معّما، مسیر درست را می یابد، 
حِس »اعتماد به نفس« باالیی پیدا می کند و به ادامۀ راه و 

حل معّماهای بعدی نیز ترغیب خواهد شد.

۵ سال و باالتر	 
۳۶ صفحه	 
۲۱×۲۱ س م	 

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹

معماهای پرپیچ و خم  |   راه را نشانم بده!
تقویت مهارت حل مسئله به روش آزمون و خطا	 
تقویت مهارت های ضمنی بازگشت به عقب و شروع مجدد	 
تقویت مهارت های حرکتی ظریف و دست ورزی	 
تقویت حافظه	 
تقویت اعتماد به نفس در حل مسئله	 

سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹ سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

معمای دوقلوها  •
اگر خوِب خوب نگاه کنی، فقط دوتا مثل   

هم اند!
»مو به مو« در جستجوی دوقلوها باش!    

در هر معّما تعدادی تصویر وجود دارد که در برخی جزئیات، 
با هم متفاوت اند. صورت مسئله این است: »تصاویر یکسان را 

پیدا کن.« کودک باید »تصاویر کاماًل مشابه« را تشخیص دهد. 
در این گونه معّماها،  کودک می آموزد ابتدا نگاهی کلی به همه 

تصاویر داشته باشد؛ سپس با تمرکز بر روی اولین تصویر، 
اجزاء اصلی آن )پس زمینه، اجزاء بدن حیوان، اشیاء موجود 

در تصویر و ...( را شناسایی  کند. حال زمان آن رسیده که وارد 
جزئیاِت تعیین کننده شود و با مرور و مقایسۀ تصاویر، گزینه ای 

را پیدا می  کند که »نقطه تفاوت« با سایر تصاویر است.

۷ سال و باالتر	 
۳۶ صفحه	 
۲۱×۲۱ س م	 

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



بهار ۱۳۹۹

معمای دوقلوها  |   اگر خوِب خوب نگاه کنی،
فقط دوتا مثل هم اند!

تقویت تمرکز ذهنی و ادراک عمیق تر	 
تقویت قابلیت توجه به جزئیات و مقایسه	 
افزایش صبوری در حل مسئله	 
افزایش قابلیت های به یاد سپاری و یادآوری	 
تقویت کشف نقاط تفاوت	 

سری معماهای تصویری کودکانه بنفش تا قرمز   )۶ جلد(

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



معمای دونیمه
نیمه من کدام است؟

معمای سایه ها
سایه من کدام است؟

معماهای پرپیچ و خم
راه را نشانم بده!

معمای تفاوت ها
چندتا فرق تو این دوتا عکس پیدا می کنی؟

معمای تک و تنها 
از کدام فقط یک دونه داریم؟

معمای دوقلوها
 اگر خوِب خوب نگاه کنی، فقط دوتا مثل هم اند!



معرفی سری

ماجرایاشیاءپنهان

این مجموعه ۲ جلدی، شامل ۴۶ پازل سرگرم کننده و بامزه )که هر کدام یک ماجرا 
دارد( در کتاب های زیر است

اشیاء پنهان یک  . ۱  
اشیاء پنهان دو  . ۲  

زمستان ۱۳۹۸



معماهای کودکانه، مجموعه ای است برای
مربیان و مدیران مهدهای کودک و پرستاران کودک	 
مادر و پدرانی که به دنبال فعال سازی و تقویت هوش و سرگرم کردن کودکشان هستند.	 
متخصصین و روانشناسان کودک	 
سالمندانی که به دنبال ورزش های ذهنی مفرح و تقویت تمرکز هستند.	 
هر فردی که معما حل کردن و چالش ها و سرگرمی های ذهنی را دوست دارد.	 
عالقمندان به تماشای تصاویر جذاب و شاد کودکانه	 



زمستان ۱۳۹۸

سری ماجرای اشیاء پنهان   )2 جلد(  •

آنچه پیش روی شماست، معّماهای » اشیاء پنهان« نامیده می شوند؛ از جمله معّماهایی که کمتر کسی ممکن است به 
آن ها عالقه ای نشان ندهد! اگرچه این معّماها برای سنین کودک و نوجوان طراحی شده اند اما واقعیت این است که برای 

همه ما - در هر سّنی که باشیم - یک تمرین ذهنی بسیار خوب و مفّرح به شمار می رود.

هر معّما ترکیبی از تصاویر مختلف و متنوع است که معمواًل داستانی را نیز در بر دارد. از کودک خواسته می شود یک یا 
تعدادی شیء را در تصویر پیدا کند. از خصوصیات مهم این گونه معّماها این که مخاطب می داند به دنبال »چه 

تعداد« از »چه چیزی« باید باشد.

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



زمستان ۱۳۹۸ سری ماجرای اشیاء پنهان   )2 جلد(

ماجرای اشیاء پنهان  ۱  •
دقیق و باحوصله ببین، حتمًا پیدا می کنی!  

۳ سال و باالتر	 
۶۴ صفحه	 
۲۱×۲۸ س م	 

شکل های »پنهان« را »پیدا« کن!

هر معما یک قصه کوتاه دارد؛

تعدادی شیء در هر تصویر پنهان شده اند. قبل از هر کاری، 
به کادِر اشیاء پنهان نگاه کن و ببین که در تصویر، باید دقیقًا 

دنبال چه چیزهایی بگردی. اگر دوست داشتی می توانی هر 
کدام را که پیدا کردی رنگ کنی تا جستجوی بقیه هم برایت 

راحت تر شود.

همین طور که هر معما را حل می کنی، تصّور کن خودت هم 
آنجا هستی. ببین کدام ماجرا برایت هیجان انگیزتر است...

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



زمستان ۱۳۹۸

ماجرای اشیاء پنهان  ۱  |   دقیق و باحوصله ببین،
حتمًا پیدا می کنی!

قابلیت ادراک زمینه-شکل	 
قابلیت تشخیص پایداری اشیاء	 
قابلیت تمیز بصری	 

سری ماجرای اشیاء پنهان   )2 جلد(

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



زمستان ۱۳۹۸ سری ماجرای اشیاء پنهان   )2 جلد(

ماجرای اشیاء پنهان  2  •
برای گذر از هر ماجرا، باید دقیق و با حوصله   

ببینی !

۵ سال و باالتر	 
۶۴ صفحه	 
۲۱×۲۸ س م	 

شکل های »پنهان« را »پیدا« کن!

هر معما ترکیبی از تصاویر مختلف و جذاب و یک داستان کوتاه 
است. در هر معما، سرنخ هایی به شما داده شده و تعداد 

شکل های پنهان شده و ماهیت آن ها برای شما مشخص 
می شود. تمامی این معماها با وسواس و دقتی مثال زدنی 

طراحی شده اند.

این دسته از معماها به طور ویژه، مهارت های ادراکی شناختی 
شما را تقویت می نمایند. پس اگر شما هم جزو طرفداران 

پازل های اشیاء پنهان هستید بدون توجه به اینکه چند سال 
دارید این معماهای مهّیج را از دست ندهید.

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش



زمستان ۱۳۹۸

ماجرای اشیاء پنهان  2  |   برای گذر از هر ماجرا،
باید دقیق و با حوصله ببینی !

قابلیت ادراک زمینه-شکل	 
قابلیت تشخیص پایداری اشیاء	 
قابلیت تمیز بصری	 

سری ماجرای اشیاء پنهان   )2 جلد(

کتاب های راه راه از مجموعه 
کودکونوجوانانتشاراتهوشناب بخش





معماهایچارگوش۱
معماهای ریاضی منطقی برای ذهن

۱۰۰ معمای جذاب
با ریاضیات ساده و منطق هوشمندانه

مجموعهمعماهایچارگوش،درابتدابرایدانشآموزانتیزهوشطراحیشدهبودند

اماخیلیزود-همچونیکطوفان-درسراسرژاپنمنتشرشدند

وبهشدتمورداقبالعمومیقرارگرفتند.

زمستان ۱۳۹۸



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  	



زمستان ۱۳۹۸

معماهای  چارگوش  ۱  |  معماهای ریاضی منطقی برای ذهن  •

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	 



زمستان ۱۳۹۸
معماهای  چارگوش  ۱  |  معماهای ریاضی منطقی برای ذهن

معماهای  چارگوش   ۱
۱۰۰ معمای جذاب  |  با ریاضیات ساده و منطق هوشمندانه




