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پیکنوروزیدارکوب

شعر روز

مریس!

برای این که در تعطیالت نوروز حوصلهتان سر نرود و پدر والدینتان
را درنیاورید ،این پیک نوروزی را با کمک بابا و مامان حل کنید تا هم به
اطالعات عمومیتان اضافه شود و هم سر پدر و مادرتان را گرم کنید
که آنها نخواهند از خانه بیرون بروند!
ریاضی* :کمال  32.78لیتر بنزین از سهمیه ماه قبلش دارد .اگر
در این ماه  60لیتر سهمیه نوروزی هم بدهند ،او برای رسیدن از
مشهد به تهران ،در صورتی که بتواند از جاده خاکی برود که کسی
جلویش را نگیرد ،باید چقدر پول به بنزین سهمیهای و آزاد بدهد؟
مصرف بنزین ماشین اش صدی  12.4است و دیفرانسیلش هم
زوزه میکشد.
*با توجه به  100گیگ اینترنتی که دولت به مشترکان داده است،
برای دانلود یک فیلم با کیفیت  720چند ساعت باید منتظر بمانیم؟
		
ب 100-ساعت
الف 100-دقیقه 		
ج-هیچی ،ازبس سرعت عالیه
د-با نت همراه دانلود کنیم تا اصال منتظر نمانیم

زهرا فرنیا| طنزپرداز

*مثلث متوازیاالضالع  ...دارد.
الف-ضلعهای موازی	  	   ب-خاصیت ضدکرونایی
د 10-نقطه
		
ج-اخالق خوب
علوم* :کدام دو ماده زیر را نباید با هم قاطی کنیم؟
الف-الکل و وایتکس    		  ب-آب و روغن		 
د-حلیم و شکر
ج-مسائل کاری و کارهای خانه
*اگر یک سیب را از باالی برج میالد به پایین بیندازیم ،چند بار چرخ میخورد؟
(از اصطکاک هوا صرف نظر می کنیم و  gرا  10در نظر میگیریم).
فارسی*:این شعر را تکمیل کنید :باز باران با  ..........میخورد بر بام خانه
		
ج-شهاب سنگ
		
الف -بادمجان  		  ب-ملخ

پیامک روز

دیری ری ری ری دیری ری ری ری ری دی رییی ری
دیریریدییریریریریریییی

*امالی کدام کلمه صحیح است؟
			
الف -آیالند

ب-قسطنطنیه

چند روز دیگه سال نو میشه و ما هرسال جوگیرتر از پارسال کلی حرکت
تویمخمونهکهمیگیمسالدیگهانجامشمیدیموانجامشوننمیدیم.
هرسال کلی برنامهریزی میکنیم که امسال قراره ورزش کنیم ،کتاب
بخونیم ،کنکور دکترا شرکت کنیم ،غذای سالم بخوریم و صرفهجویی
کنیم )))): .ببخشید وسط نوشتن نتونستم خندهام رو کنترل کنم ،به
خصوص بخش صرفهجویی ،چون زیر صفحهای که دارم اینجا براتون
متن تایپ میکنم ،صفح ه خرید آنالین بازه که رمز اینترنتیم رو بزنم برای
سفارشآبانارگیریهوشمند،منتهاچونحالندارمدستمروببرمسمت
اعداد باالی صفحه کلید برای رمز دوم ،نمیتونم سفارشم رو کامل کنم.
اما این شور و اشتیاق من رو برای خرید کم نمیکنه .حتی این که دارم
بهعنوان یه خرید مزخرف براتون مثالش میزنم باعث نمیشه از خریدم
منصرف بشم و فکر کنم خوبه پولش رو پسانداز کنم ،با این که میدونم
خونه بابا که آبانار الزم نیست بگیرم ،در آینده هم که با این وضع قضیه
گیری بدون
شوهر و اینا منتفیه ،باید بذارمش گوشه اتاقم بغل آبزرشک
ِ
برشکالباس .بهخاطر همین من دیدم آدم همچین
دخالت دست ،زیر میز ِ
اهداف واالیی نیستم ،گفتم بیام هدفهای امسالم رو قدر وسعم کوچولو
کنم شاید انجامش دادم.
اول این که تصمیم دارم در سال جدید روزی  5دقیقه زودتر بیدار شم .بله!
نگفتم5دقیقه زودتر نسبت به چه موقعی؟ اما درحقیقت مشروعیت «یه5
دقیقه دیگه» که صبحها به خودم میگم ازبین میره و عذاب وجدان میاد
سراغم که درکل چیز بدی نیست.
دوم این که امسال به دبیر صفحه دارکوب قول میدم که متنهام رو زودتر
بفرستم .امیدوارم که این متن رو نخونن البته ولی بدونید که میخوام اون
5دقیقهای رو که صبحها زودتر بیدار میشم به شما اختصاص بدم!
سومیش یــه ذره هــدف بزرگیه ولــی مــن میتونم! م ـیخــوام امسال
تنبلی رو کنار بــذارم و یه تکونی به خودم بدم .فکر نکنید از این حرف
الکیهاست ها ...اصال از همین االن شروع میکنم ...۳...۲...۱ .بله
دوستان! دستم رو بلند کردم و به اعداد باالی صفحه کلید رسوندم .دیدید
تونستم؟هرجاحسکردیدبهبنبستخوردید،تالشمنروبرایخودتون
مثال بزنید و بدینوسیله عیدتون مبارک!

کارتونیست:منصوره دهقانی

ایخداوندگاربیهمتا
ایپدیدآورندهیکتا
آفرینندهجمادونبات
صانعبیبدیلموجودات
خلقکردیشماگرازوپلنگ
خرسوزرافهوگوزنونهنگ
دادهاینیشمارزنگیرا
یابهپروانههاقشنگیرا
ایبهماهیبدادهپولکرا
یکدمزندهمارمولکرا
دادهایالکپشتراخانه
ندهدتااجارهماهانه
توبهگربهمیومیودادی!
بهاالغاینقد!آیکیودادی!
بهشترمرغکرکوپردادی
کانگوروراکمکفنردادی
همهاینهاکهگفتهامبهکنار
میخورنداینهابهدردچهکار؟
«ایخداییکهخالقخرسی
بندهراآفریدهایمرسی!»
مجید رحمانی صانع

تیتر روز

			
ج-عایا  

د-گرد و غبار
د-سپاسگذار

*با این کلمات جمله بسازید :بیرون  -تلویزیون – پنجره – خردکن – برنامه – پرتاب – این شب و روزها
پیامک2000999
		
انگلیسی* :این جمله را ترجمه کنید:
!My name is Kamal and My head is like sparrow
تلگرام09354394576

هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

دارکوب پیشاپیش سال نو رو به تو و همه
همکارهاتدرهمهبخشهایروزنامهتبریک
میگیم .سالمتی و سعادت همه شما عزیزان
را از خدا آرزومندیم .خانواده کشمیری
دارکـــوب جــان ســال نــوت مــبــارک .به
بچههای دارکوب هم سالم برسون.
دارکوب :ممنون از شما و همه عزیزانی که
بهمون پیام دادین و خواهید داد .همه شما
هم سال خوبی داشته باشین.
آق کمال عید کجا میری؟
آق کمال :جان؟ نشد دگه! نه مو و نه هیشکی
حق نــدره امسال عید جایی بــره تا قــال ای
ویروس نانجیب کنده بشه و شرش از سرمان
کم بره ایشاال.
آقکمال؛ در لحظهتحویلسالنو مو تو
رو فراموش نمکنم ،تو هم مو رو فراموش نکن!
آق کمال :مخلصم برار ،حتما ،مو که هیچوقت
مخاطبهای اینجی ره فــرامــوش نمکنم،
شماهایم همهتان خواهشن ماها ره فراموش
نکنن.
آ ق کمال بیا کلبه درویشی  این حقیر تا
باافتخاریهسررسید ســال ۹۹همراهبا یه
س نو بهتونتقدیمکنم!
اسکنا 
آق کمال :سهم مو ره نگه دارن ایشاال بعد از
ای جریان کرونا خدمت مرسم .در ضمن مو
سررسید نمخوام ،عیال مخالف ای کاره و مگه
اسرافه و بهجاش به بچهها دفتر بدم.

*به این پرسش پاسخ دهید:

?Slm, khbi? eyd koja mirin
جye bar dige beporsi man midoonam o to-
ب	 khoone-

دbimarestan-

		
الفhichja-
عربی* :هل هذا کتاب؟
د-آی دونت نو
			
ج-شاید
			
ب-ال
			
الف -نعم
*این جمله را به فارسی ترجمه کنید :الکمال و الکاملیا ساکنون فی البیت ابو عیاله.
*جای خالی را با دانش خودتان پر کنید :اجی ،مجی ،ال ...
ورزش* :خطای هند مخصوص کدام ورزش است:
د -سپک تاکرا
		
ج-هندوستان
			
ب-والیبال
الف -هندبال		 
*این حرکتها را در خانه انجام دهید و نتیجه را بنویسید:
از روی تخت بلند شوید ،گوشی را کنار بگذارید ،دست راست را باال آورید ،سپس دست چپ را باال بیاورید .آنگاه دو دست را بکشید و دوباره خود را روی رختخواب
رها کنید( .هر نیم ساعت یک بار)
*کدام یک از این شخصیتها ورزشکار نیستند:
		  د-مایکل جکسون
ج-مایکل فلپس
		
ب-مایکل شوماخر
		
الف-مایکل جردن
هنر* :این فیلم نامه را کامل کنید:
دختر پولداری عاشق یک پسر پولدار میشود .بعد از مدتی مشخص میشود دختر سرطان دارد و
پسر گیر گروه خالفکاران میافتد .در این بین عاشق قبلی دختر سر و کلهاش پیدا میشود و...
*این ترانه متعلق به کدام خواننده کشورمان است :آی آی آآآییی ...های...
الف-حامد همایون 		      ب -همایون شجریان  	     ج -ماکان بند  		     د-احسان خواجه امیری
*نقاشی روبه رو را به سلیقه خود رنگ کنید:
جغرافی* :تعداد درختان جنگلهای کشورمان حدودا چندتاست؟
د-نمیگیم تا جنگلخواران پیدایش نکنند
ج-کو جنگل؟
الف 1234567-تا 	 ب-االن یا االن؟
*پرآبترین رودخانه کشور چه نام دارد؟
د-جوب آب کوهسنگی
		
ج-یادش به خیر کارون
		
ب-مرحوم زاینده رود
الف-کال چغوکی		 
تاریخ و اجتماعی* :کدام یک از موارد زیر نام قراردادی تاریخی نیست:
د -بوستان
		  ب-ترکمان قهوه  		 ج-گلستان		
الف-ترکمانچای
*کدام رفتار زیر پرخطرتر است؟
ج-مسافرت رفتن در نوروز      د-همه موارد
		
ب-سیگار کشیدن
		
الف-عبور از خیابان
*عکس روبه رو متعلق به کدام شخصیت تاریخی است؟

سال موش مبارک !

کارتونیست:مسعود ماهینی

از اون لحاظ

زندیگ نه چندان خوشایند آقای تخییل!

قرار مدار

بسیار پیش مـیآیــد کــه شوهرعمه،
پــســرعــمــو ،دایـ ــی ی ــا خــالــه آدم تــوی
گــروه فامیلی مطلبی دربــاره کرونا از
کانال «چیزمیز» و «بیا تو از همه جا»
فــوروارد میکند و از همه میخواهد
که این مطلب را بهسرعت همرسانی
کنند .مطلبی کــه معلوم نیست چه
کــســی آن را نــوشــتــه یــا از ط ــرف چه
منبعی منتشر شده است .اما در چنین
شرایطی ما باید هوشیار باشیم ،منابع
معتبر را شناسایی کنیم و سعی کنیم
اخبار را از این مراجع بگیریم و برای
دیگران بفرستیم.

کارتون روز

در حاشیه
تشویق
تلویزیون به

جا داره در
این جای برنامه یک
بار دیگه ازتون خواهش
کنیم که تو خونه هاتون
بمونین...

و حاال نوبت ...یک و یک و
یک ...دو و دو و دو ...تخفیف
عید ،بدو بدو!

در خانه ماندن و
تبلیغ هزممان
خرید از بیرون

کارتونیست:محمد بهادری

خانه!

مسعود روشن پژوه

روز پیگیری اخبار
از منابع معترب

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

آقای تخیلی آخر سال  97وارد اداره ثبت احوال و رسما به عنوان کارمند
بخش بایگانی استخدام شد .اولین قدمی که برای خودش برداشت این بود
که پس از  30سال فامیلیاش را که یک پیشوند نهچندان خوشایند داشت
اصالح کرد تا بلکه بدشانسیها دست از سرش بردارند .او برای سال 98
خودش سالی پر از انرژی و اتفاقات خوب آرزو کرد .ابتدای سال  98خانواده
را با خودش برد مسافرت اما آنجایی که بهش مسافرت کرد آنقدر باران
بارید که سیل جاری شد و چیزی نمانده بود خودش و خانوادهاش را آب ببرد.
واقعا شانس آورد که زنده ماند .خب درست است که شروع خوبی نبود اما او
تصمیم گرفت مثبتاندیش باشد .آقای تخیلی هر روز صفحه اینستاگرام
دکتر مثبت اندیشیان را دنبال میکرد و کلی انرژی میگرفت و بعد در صفحه
اینفلوئنسرها عکس کتاب کنار یک فنجان قهوه را الیک میکرد و از اینکه
صبحش را با جمالت آندری تارکوفسکی و میخائیل بولگاکف شروع میکند
غرق در سرور بود.
باالخره آقای تخیلی چند ماه مثل کرگدن کار کرد تا بتواند پولی جمع کند
که یک پراید بخرد ولی هرچه تالش میکرد و از نان و آبش میزد تا پولش
جمع شود هی قیمت پراید باال میرفت و آقای تخیلی نمیتوانست بخرد.
باالخره در نهایت آقای تخیلی موفق شد پس از  8-7ماه یک پراید کارکرده
بخرد اما وقتی یکی از شبهای جمعه خوابید و صبح بلند شد با انرژی برود
سنگک بخرد تا با خانم بچهها بروند به دامان طبیعت صبحانه بزنند ،ناگهان
هنگام بازکردن پیچ رادیو متوجه شد بنزین گران شده است .ای بابا! آقای
تخیلی تصمیم گرفت همچنان پولش را جمع کند تا با خانم بچهها عید
مسافرت بروند که هیچی ،گفتند باید توی خانه بمانید و دستها را بشویید.
هواشناسی هم پیشبینی کرد هوا ابری است با احتمال بارش بادمجان.
آقای تخیلی در حالی که پشت پنجره نشسته بود ،تصمیم گرفت فامیلیاش
را کوتاهتر کند و آن را به «لی» تغییر دهد و خوشبین باشد که  99بیاید و
خوشبختی ،او را در آغوش بکشد.

