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أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقلها، أو استنساخه بأي

شكل من األشكال،  دون إذن خطي مسبق من الناشر. 

رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
المملكة األردني�ة الهاشمي�ة
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ريغن، ليزا
ط ذهنك/كايت أوڤيري؛ ترجمة نيللي شحود.

�
ألغاز خارقة: سلسلة نش

ان ناشرون، ٢٠٢٠ ان: جبل عم� عم�
( ) ص.

ر.إ.: ٢٠٢١/٦/١٩٥٣.
الواصفات: /األلغاز//العمليات العقلي�ة//التعلم//المعلومات الثقافي�ة//التعليم 

االبتدائي
ف كامل المسؤولي�ة القانوني�ة عن محتوى مصنفه وال يعب�ر هذا 

�
ل المؤل يتحم�

المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومي�ة أخرى.

بعضها بجانب بعض.بصوٍت مسموع، أو تكتَبها رب�ما يساعُدك أن تقرأها الصور واألرقام والحروف. حاِوْل تحديَد أنماٍط في 

ة استخدمناها لغز. ستجُد كلماٍت اقرأ بعنايٍة نص� كل�  تعطيك مفاتيح للحّل.مهم�

 في حل� أحد 
ً
إذا وجْدَت صعوبة

ه وُعْد إليه الحقًا. وإذا 
ْ
األلغاز، فاترك

ه، فيمكنُك 
لم تستطْع بتاتًا حل�

العودة إلى قسم اإلجابات في 

ى لك وقتًا طي�بًا.
نهاية الكتاب. نتمن�

ي األو�ل 
التحد�

أمامك هو أن تجَد 

ه 
ما تحتاُج ألْن تفعلَ

لتحل� اللغز.  
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إليك بعض النصائح الحكيمة 
لمساعدتك على حل� األلغاز.
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ي هؤالء الرجال اآللي�ون  يؤد�
كتشف  الوظيفة نفسها. ا

هذه الوظيفة وامأل الفراغات 
باألرقام المناسبة.
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تحب� هذه البومة المطالعة. انظر جي�ًدا إلى الُكتُب في 
د ما يجب أن يبدو عليه غالف الكتاب األخير.  األسفل، وحد�
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�ّانظر جي�ًدا إلى هذه الكائنات ��اء ذ�
ر 

ُ
الفضائي�ة وَمرَكباتها، واعث

على الدخيل بينها. 
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ابدأ نهارك بتَغذية ِذهنك! هل 
ها 

�
يُمكنك الربط بين رقائق القمح كل

بواسطة أربعة خطوط ُمستقيمة 
فقط دون أن ترفع الَقَلم عن الورقة؟ 

تلميح: يمكن رسُم الخطوط في أي� 
مكاٍن داخل حدود الطبق.
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دروع ���ر� ��

�����اح ا����

يتغي�ر شيٌء ما في هذه 
روع. هل يمكنك  �الد

تَلوين الدرع األخير باأللوان 
المناسبة؟

الباب 
الرئيسّي

َخَلط هذا القائد الروماني� مفاتيح أبواب القلعة. 
أيá من المفاتيح مناسٌب لفتح باِب القلعة 

الرئيسّي؟

ارتكَب األستاذ أنيس 
 في تطبيق َوصَفته 

ً
خطأ

السحري�ة لمضاعفة 
األشياء. وبدًال من إخراج 

ِضفدَعين فقط، تضاعف 
ف!

�
الضفدعان دون توق

يتضاَعف عدُد 

الضفادع مر�ة واحدة 

كل� دقيقة. وفي ٦٠ 

دقيقة، امتأل صندوق 

الساحر تماًما منها. 

عند  أي� دقيقة مألت 

الضفادع ِنصَف 

الصندوق؟

تلميح: فيه شيٌء مختلف عن البقي�ة.
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ر��� ���� ا���� كن  يقيُم أربعة رعاٍة للبقر في أما
د مكان  معي�نة في بلدتهم. حد�

إقامة كل� واحٍد منهم باالستعانة 
باألدل�ة في األسفل.  

١ .
يقيُم فارس مباشرًة بين فيصل 

وحسام

٢ .
َ مبنى البلدي�ة

يقيُم فيصل فوق

َ المصرِف . ٣
ال يقيُم نبيل فوق

دخَل فيصل البطل 
البلدة على ظهِر حصانه 

الجمعة، ومكث فيها 
ثالثة أي�ام، وغادر على 

ظهر حصانه الجمعة. 
عل ذلك؟

َ
كيف ف

ق حال�

البلدي�ة

مصِرف

متجر

ر�اة ا���ر
األر���
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ل كل� حرٍف قطعة مالبس. 
�
يمث

ماذا سيرتدي الُقبطان نُعمان 
لرحلته البحري�ة اليوم؟ 

تجد في ما يأتي مسألتَين 
يتين مصنوعتَين بأعواِد 

�
مسل

قاب. هل يمكنك أن تحل�هما 
�
الث

بسرعة؟ 

ة أعواد ثقاب 
� انزع ست

للحصول على ثالثة 

ثات. 
مثل�

قاب 
�
ر مكان عوَدين من أعواد الث ثات متساوية غي� في المساحة.للحصول على ثالثة مثل�

أ د

خ ب

ث ح أ ت

ج ب خ ح

ث ج


