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تیتر روز

کارتون روز

فال روز

کروان به در!

روحانی :اکثر نیازمندیهای بهداشتی
در داخل کشور تامین میشود

دارکوب :پس البد از شنبه قراره توزیع بشن؟!

ای صاحب فال ،اول این که سال نویت مبارک .در مرحله بعد
ممنون که این مدت را در خانه ماندی و تحمل کردی ،مطمئن
باش اگر همین مراقبتها را ادامــه بدهی سالی نکو برایت
پیشبینی میکنیم .حاال بشین و تماشا کن!

اب آرزوی سایل خوش برای همه

واریز یک تا دو میلیون به حساب اقشار آسیبپذیر

شعر روز

آسیب پذیر :ممنون ولی کاش بگین چند تا چند
میلیون پس میگیرن ازمون!

سندروم دست یب قرار!
طنز پردازم ،نویسم شعرهای خندهدار
باز هم در سال نو ،در اولین ماه بهار
مثل بهبود فریبا ،گرچه دارم سندروم
دست بنده سالماست ،اما زبانم بیقرار!
امتحان زندگی را واقعا بد دادهام!
یعنی آن را هفت ،یا که هشت ،از صد دادهام!
من از آن روزی که رفتم با عیال خود خرید
دیدهام چون قیمت اجناس را ،رد دادهام!
گرکه چون بهبود ،دستی داشتم من پرتالش
هیچ میدانی چه میکردم من آنگه ،ای داداش؟
هرکه را میدیدمش اجناس را کرده گران
میزدم سیلی که دیگر برنخیزد او ز جاش!

رئیس مجلس کرونا گرفت

الریجانی :اولش فکر میکردم ازبس به
نمایندهها اصرار کردم آنالین بشن تو جلسه
مجازی ،صدام گرفته!
وزیر نیرو :در برخی مناطق مصرف آب
بیش از  ۴۰درصد افزایش یافته است

کارتونیست :محمدجواد طاهری

دارکوب:یعنیمردماونمناطقتاحاال
دستهاشون رو نمیشستن؟!
بعد از یک ماه و نیم تعطیلی ،جلسه آنالین نمایندگان مجلس
به حد نصاب نرسید و لغو شد

آذری جهرمی :هنگام پخش سریال پایتخت ترافیک شبکه
کاهش مییابد

مردم:عوضشتاتموممی شهمیریمدربارهاش
پست میذاریم کهجبرانبشه!
یکیازمسئوالندانشگاهآزاد:دانشجویاننگرانغیبتهای
گذشتهخودنباشند

دانشجویان:شمایک درصدفکرکنمانگران
باشیم!

تست هوش

توئیتروز

اسکاتابقابلمه!
وقتی که باشگاهها باز بود ،با التماس هم تمرین نمیرفتن .االن
که همه باشگا هها تعطیله یکی با دسته جارو تمرین میکنه ،یکی
گلدون گذاشته رو سرش اسکات میزنه ،اون یکی هم با قابلمه پشت
یزنه!
بازو م 
از ارسطو پرسیدند :آیــا درســت اســت که سختترین کــار دنیا
خودشناسی و آسانترین کار نصیحت کردن است؟ ارسطو گفت :شما
گل فرمایش کردیِ .و َل کن آقا!
قرنطینه که تموم شد باید یه چند روز تعطیلی بــذارن خستگی
قرنطینه از تنمون در بره!

فتوکاتور
باور کن همین یک ماسک رو هم بهزور
گیرآوردم .ولی بیا بگیر ،فقط دو ساعته
دارم استفاده میکنم ،تمیزه!



مجید رحمانی صانع

نیاز طنزی

فروشبدونواسطه

دوعددسزبهماشوعدس،پرپشت،
دستنخورده،بدونحیتیکگره

آمادهبرایتبدیلشدن
بهکودگیاهی

چونسیزدهبهدرنبودیموسیزدهبهتو
برگزارکردیم،رودستمونابدکرده!
بدوکهمفتهدارهکپکیمزنه!

اختالفتصاویر
آیا می توانید تعداد  10تفاوت را بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید .این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

حلجداولومعماها
معمای پرواز کبوتر :امین و روزبه در میانه راه به هم می رسند (کیلومتر )۱۸
پس سه ساعت زمان الزم است که این دو به هم برسند .یعنی کبوتر نیز در مجموع
سه ساعت پرواز کرده (با سرعت  )۱۸km/hپس ۵۴=۳×۱۸ ،کیلومتر پرواز
کرده است.

شآموزان:نمایند ههامونبا اونهمه
دان 
تجهیزاتآنالیننشدن،بعدتوقعدارینمابیایم
سرکالسمجازی؟!

۷

 .5اگه هفت تا دختر کور داشته باشه ،یک ساعته شوهر میده
 .۴به مرگ می گیره که به تب راضی بشه
 .٣نرود میخ آهنین در سنگ

 .٢قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
 .١پول پول میاره

ایموجی ضرب المثل:
#+Qa3

Ka5         +Qb3

K×b4            +c4
:معمای شطرنج

با توجه به تصاویر داده شده کــدام گزینه بــرای جای خالی
مناسب است؟

هوش منطقی :همان طور که می بینید اعداد داخل شکل اعداد اولی هستند
که به ترتیب در ستون ها آمده اند پس باید به جای عالمت سوال عدد  23را
قرار داد.
تست هوش :گزینه  .4در ابتدا خانه های ردیف پایین تغییر نمی کنند ولی خانه
های ردیف باال ،آن هایی که رنگی هستند ،سفید و آن هایی که سفید هستند
رنگی می شوند .بنابراین شکل بعدی به دست می آید .در مرحله بعد خانه های
ردیف باال تغییر نمی کند و در ردیف پایین همان اتفاق رخ می دهد .اگر همین
رونــد را ادامــه دهیم این بار نوبت ردیــف باالست و گزینه  4به دست می آید.

هوش منطقی

با توجه به اعداد داده شده به جای عالمت سوال عدد مناسب
قرار دهید.

معمای شطرنج
نوبت حرکت با سفید است ،آیا می توانید تنها
در سه حرکت ،مهره سیاه را مات کنید؟

دو دوست به نام های رامین و روزبه در دو روستای مختلف زندگی
می کنند .فاصله این دو روستا از هم ۳۶ ،کیلومتر است .روزی این
دو نفرتصمیم می گیرند با هم مالقات کنند .هر دو سوار دوچرخه
هایشان می شوند و به سمت هم حرکت می کنند .آن ها قصد دارند
در نیمه راه به هم برسند .فرض می کنیم هر کدام از آن ها
دقیقا با سرعت یکسان و ثابت  ۶کیلومتر بر ساعت به
سمت دیگری در حرکت است.
رامین ،یک کبوتر دارد که دقیقا همزمان با حرکت
خ ــودش ،بــه ســوی روزب ــه و بــا سرعت ثابت ۱۸
کیلومتر بر ساعت پرواز می کند .کبوتر به محض
این که به روزبــه می رسد (بــدون کاهش در
سرعت) به سمت رامین باز می گردد و به
همین صورت مرتب بین این دو ،پرواز
می کند.
آیــا می توانید بگویید وقتی
رامین و روزبــه به هم می
رســنــد ،کــبــوتــر چه
مسافتی را پــرواز
کرده است؟

مثال :تصویر پا به دریا بذاره
دریا خشک می شه!
جوابها

پروازکبوتر

تعدادی ضرب المثل ایرانی را به وسیله ایموجی ها برایتان نوشتیم
که باید آن ها را تشخیص دهید.

اختالف تصاویر:

معمای۱

ایموجیضربالمثل

هوش تصویری
به عکس زیر با دقت نگاه کنید و تعداد حیوانات داخل آن را
بشمارید .به نظر شما در این تصویر چند حیوان وجود دارد؟

