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توصیه های سازمان جهانی بهداشت

جواد خیابانی

کارتونیست :جواد تکجو
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پنج کلید برای دستيابی به
غذايی سالمتر و ايمنتر

2

 6توصی ه شغلی
برای روزهای تعطیلی

3

دسته بازی رو بذار زمین!
«اختاللبازیهایدیجیتال»کهسال 2018به
عنوانیکبیماریتوسطسازمانجهانیبهداشتبه
رسمیتشناختهشد،اینروزها
درحالفراگیرترشدناست
3

قصه «بهار آمده بود»
برای کودکان
تیتر روز

فال روز

اختالف تصاویر

دکتر مردانی ،فوق تخصص بیماریهای عفونی در برنامه
تلویزیونی :بهجای قرقره الکل و ضدعفونی کردن بینی با
سشوار ،دستها را بشویید

ادمین شانزده ساله کانال سخنان پروفسور
کخ :ما بهتر میدونیم یا شما؟!

4

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.

ای صاحب فال ،درست است که باید در خانه بمانیم ،که همین
را هم عد های گوش نمیدهند ،ولی هیچکس نگفته اینقدر
بخوریم که بعد از دوران قرنطینه نتوانیم از در خانه بیرون برویم.
دوست من یواش!

شعر روز

درددل های یک مرد خانیگ!

وزیر آموزش و پرورش :تعطیلی تمامی مراکز آموزشی تا دو
هفته آینده ادامه پیدا میکند

خدایا! به مردان در خانه مانده

کمک کن که خل گشتهاند گویی!

دانشآموزان و دانشجویان :خب چرا همینو
یک دفعه نمیگین تا قشنگ برنامهریزی کنیم؟
البته برای درسخوندن!

چو شیری که کنج قفس مانده باشد
چپیده به خانه ز ترس لولویی

چنان ریخته کرک و پرهایشان که

تمامی شدند این زمان چون هلویی!

به رفت و به روبی خفن گشته مشغول

وزیر بهداشت :تا پایان اردیبهشت کرونا را مهار میکنیم

خود از آشپزخانه تا دستشویی

دارکوب :اردیبهشت چه سالی؟!

ببین پهلوانی که در خانه مانده

به نخسوزنی میکند چه رفویی!

اکبریان ،نماینده مجلس :اگر همین یک میلیون تومان (وام)
را به بچه رئیس بانک مرکزی بدهند قهر میکند

دارکوب :شما همین رو به ما بدین ،نه تنها قهر
یگذاریم!
نمیکنیم که روی چشممون هم م 
واگذاری استقالل و پرسپولیس در نیمه اول امسال به
تصویبرسید

هواداران :فعال که داریم میفهمیم بدون
فوتبال هم زنده میمونیم!
فتوکاتور

در آرد سر از کوه و از بیابان

در این وضع خر تو خر و بلبشویی...
که در خانه است و مفری ندارد

معما

تعداد فرزندان خانواده
ناصر و الهه ،با هم خواهر و برادر هستند .تعداد خواهر و برادرهای
ناصر برابر است ،اما تعداد خواهرهای الهه نصف تعداد برادرانش
اســت .در این خانواده حداقل چند پسر و چند دختر زندگی
میکنند؟

نه توی خرابه ،نه در کنج جویی

هوش تصویری

بله مرد در منگنه مانده چون چی!

کمی در تصاویر زیر دقت کنید و گزینه متفاوت بین  3تصویر زیر
را پیدا کنید.

کرون ا ز سمتی« ،غرونا» ز سویی!
عبدا ...مقدمی

نیاز طنزی

نگراننباشید!

تست هوش

اینروزهاکههمهدرگیرمبارزهابکروانهستند،
مادرکنارمشاییم

با توجه به شکل باال مشخص کنید به ﺟﺎی ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ،ﭼﻪ ﻋﺪدی
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮار داد؟

حلجداولومعماها
هوش تصویری :گزینه (ج) متفاوت
است .به کفش ها دقت کنید.

اهش
خو
ز مردم که
ا میکنیمتماعی
اصله اج نن...
فرو رعایت کت باالی
و به قسم توجه
کس
این ع نکنن!

تست هـــوش :در هــر گزینه ،اگر
مجموع اعداد داخل رئوس دو مثلث
را به دست بیاوریم و از هم کم کنیم،
عدد داخل شش ضلعی حاصل می
شود.
معما :حداقل چهار پسر و سه دختر
در این خانواده هستند.

جوابها

معما:

ارائهبستهرسگرمکنندهبرایمشاییکهدرخانه
ماندهایدونزدیکاستخرخرهدیگراعضای
خانوادهرابجوید!
محتویاتبسته:تخمهوپففیلضدعفوینشده،
حلقهورزیشبرایآبکردنچریبدورشکم،اپورابنک
تلفنهرماه،یسدیفیلمهایخانوادیگروزدنیااب
زیرنویسهماهنگ،آموزشتقلیدصدایپرسشجاعو
خرسقهوهایوفنونشعبدهابزیمخصوصاغیبکردن
بچههاینقنقوبهمدتنیمساعت.

همینحاالبرایخریدوارسالرایگانمتاسبگیرید

