
 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا: محمودي

تاريخ:  4/2               ساعت:11:15

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

حاال بیایید این معما را باهم حل کنیم. راهنمایی های 
اولیه می گوید: یکی از خانه  ها »آب« است و یکی از 

خانه ها تکه ای از »کشتی متوسط« است.

اول باید تمام سطر و ستون های 
صفر را ضربدر بزنیم. چون این 
خانه ها هیچ کشتی ای ندارند.

کشتی متوسط نارنجی را فقط یک 
جور می شد کامل کرد! ما هم تکه 
دومش را کشیدیم. پس جای یکی 

از کشتی ها کشف شد!

چون قانون گفته هیچ کشتی ای 
نباید همسایه داشته باشد، تمام 
اطرافش را ضربدر می زنیم.

فقط 2خانه پُر باید در این ستون 
باشد. پس حاال که هر دو خانه اش 

پیدا شده باید بقیه خانه ها را 
ضربدر بزنیم.

کنار سطر آخر رقم1 نوشته شده. 
یعنی این سطر فقط یک خانه پُر 
دارد که حاال پیدا شده. پس باید 
بقیه خانه ها را ضربدر زد.

»کشتی قرمز بزرگ«، سه خانه جا 
الزم دارد. پس فقط می تواند در 

ستون سمت راست که زیرش رقم 
4 نوشته شده قایم شده باشد.

کنار سطر چهارم رقم1 نوشته شده. 
حاال همان یک خانه هم پُر است. 
پس بقیه خانه های این سطر باید 
ضربدر بخورند.

حاال مشخص است که کشتی 
متوسط نارنجی)که 2خانه جا الزم 

دارد( فقط می تواند در سطر اول 
قایم شده باشد. 

سطر اول باید 3خانه پُر داشته باشد. 
پس یکی از کشتی های کوچک 
سبزمان هم جایش پیدا شد.

ستون سمت چپ هم دو خانه خالی 
دارد و زیرش رقم 2 نوشته شده.

 پس جای دو کشتی کوچک دیگر
را هم  پیدا کردیم.

 صفحه  آرا:     محمودي

  تاريخ:   4/7             ساعت:  20:00

نام و امضاي مجاز فني:

 تاريخ:                      ساعت:

  كنترل نهايي شد

باز بين صفحات:

 تاريخ:                   ساعت:

تعداد غلط ها:   

سربرگ نسخه سوم صفحات

گــروه مجالت


