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چیستانهای خواندنی برای همه آدمهای باهوش به ویژه

7تا 14ساله ها
دوستان خوبم شــما حتما کلی معما و سرگرمی
دید هایــد؛ یکــی از ســرگرمیهای جالــب
چیستانهایی است که بیشتر اوقات با کمک شعر
سعی میکنند ذهن فعال شما را قلقلک دهند .ما
برای شما  ۲۳چیستان جذاب انتخاب کردیم که
میتوانید با کمک بزرگ ترها جواب شــان را پیدا
کنید و سرگرم شوید.
 1ـ ایلیچیــه و بیلیچیه ،تو صنــدوق پیچ پیچیه،
میدونم کجاست ،نمیدونم چیه؟
 ۲ـ آن چیست که ما میرویم اما او با ما نمیآید و
میماند؟
 ۳ـ چیست که وزن ندارد ،اما سنگین است
از سرب سنگین تر ،از شکر شیرین تر
 ۴ـ سفید است ،برف نیست؛ ریشه دارد ،درخت
نیست.
 ۵ـ اولم اول فیله ،دومم چشمه نیله
سومم آخر عاجه ،چهارمم هسته کاجه
آخرم اول نازه ،تو بگو که این چه رازه؟

 ۶ـ چیست آن لعبت پسندیده
جامه سرخ و سبز پوشیده
در میان دو کاسه چوبین
چون عروسی به ناز خوابیده
 ۷ـ دیگ چوبی ،سر دیگ چوبی ،غذای پخته در
دیگ چوبی؟
 ۸ـ پادشاهی ،سرراهی ،قبای سیاهی در برش،
تاج سبزی بر سرش.
 ۹ـ آن چیست که در هوا رود شعله او
هم سوختن و گریه بود پیشه او
از دور چو استخوان نماید تن او
خواهی که شود زنده بزن گردن او
 1۰ـ استخوانم نقره واندر جگر دارم طال
 ۱۱ـ چیست آن قلعه هفت در
درهایش را باز مکن که اشکت در میآید
 ۱۲ـ ســفید اســت مثل صخره ها ،آیــد میان
سفرهها
هر کس نداند نام او ،طعمی ندارد کام او
 ۱۳ـ  12تا نگاه میکنند و  3تا میرقصند

موش کور را به
الماسها برسانید

 ۱۴ـ آن چیست که سیاهش تمیز است
سفیدش کنی کثیف میشود
 ۱۵ـ میخورد آب سیاه و میرود راه سفید
چون که از رفتن بماند؛ ضربتی بر سر خورد
 ۱۶ـ آن چیست که هر چه توش بریزی پر نمیشود
 ۱۷ـ کدام دو برادرند که همیشه خاک بر سر هم
میکنند؟
 ۱۸ـ تا آسمان نگرید اشکش روان نمیشود؟
 ۱۹ـ اون چیه که یک پا داره ،تو دست آدم جا داره
تو گرما پرپر میزنه ،حال ما رو جا میاره
 ۲۰ـ یک جور گاوم که ســنگینم ،راه نمیرم هی
میشینم ،نه سم دارم نه دم دارم ،یه رمز سخت
و گم دارم
 ۲۱ـ نه میل دارم نه کاموا ،تور میبافم با هشت پا
کنج دیوار میشینم ،شکارمو میبینم
 ۲۲ـ دست به کمر ،تپل مپل ،حرف میزنه ،قل و
قل و قل
 ۲۳ـ دارم میام با پیچ و تاب ،از راه دوری با شتاب
صاف و تمیزه بدنم ،همیشه خیسه پیرهنم

پاسخها
جواب رنگ آمیزی
(شناخت ابعاد):
تنــگ وســطی
از همــه بزرگتــر
اســت .ابر وسط
هم بیشتر از بقیه
باریــده .کادوی
سمت چپ هم از
همه بلندتر است.

پاسخ شکل متفاوت :ردیف اول :چتر ،چون
بقیه مربوط به سفره هفت سین هستند.
ردیف دوم :لپ تاپ چون بقیه خوراکی
هستند.
ردیف ســوم :کیــک ،چون بقیــه میوه
هستند.
ردیف چهارم :عینک ،چون بقیه وسایل
دیجیتال هستند.
جــواب رابطه بین اشــیاء :مــرغ و تخم
مرغ ،میخ و چکش ،چتر و ابر و ماشین و
الستیک را بهم وصل میکنیم.

جواب داستان نویســی :ترتیب بهتر
برای تصاویــر اینگونه اســت :اولین
تصویــر مربوط بــه وقتی اســت که
مادر بــذر را به بچههــا میدهد .بعد
در تصویــر دوم
بچهها سبزه را
آبیاری میکنند.
سالم دوست من
در تصویر سوم
میخواستم بگم
مراقبش هستند
عیدت مبارک
و در تصویر آخر
امیدوارم سال
بــا آن ســلفی
خوبی داشته
میگیرند.

 ۱۶ـ آبکش
 1ـ نــوزادی که در  ۸ـ بادمجان
 ۱۷ـ بیل و کلنگ
 ۹ـ شمع
شکم مادر است
 ۱۸ـ ناودان
 1۰ـ تخم مرغ
 ۲ـ ردپا
 ۱۹ـ بادبزن دستی
 ۱۱ـ پیاز
 ۳ـ خواب
 ۲۰ـ گاوصندوق
 ۱۲ـ نمک
 ۴ـ دندان
 ۲۱ـ عنکبوت
 ۱۳ـ ساعت
 ۵ـ فنجان
 ۲۲ـ قوری
 ۱۴ـ تخته سیاه
 ۶ـ پسته
 ۱۵ـ قلم نی خطاطی  ۲۳ـ رودخانه
 ۷ـ گردو

باشید.

معمای مو شها
و پنیــر :مــوش
ســمت چپ به
پنیر میرسد

