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زندگى سالم
پاسخ آزمون هوش

ما و شما

* ما هم امسال دار�م برنامه ر�ز� م� �نيم با پرا�دمون بر�م 
رضا، تربت حيدريه سفر. ممنون بابت راهنما�� ها�تان.  
به  همه  �ــه  ــن  �ا مقصر  گيد  مــ�  �ــه  دار�ـــد  رو�ــ�  عجب   *
�ه  هستيم  ما  دهند،  م�  درست  پاسخ  �ار��اتورتون  سوال  

باهوشيم!
* ٢٧ اسفند تولد الهام خانم مبار�. به خاطر همه اذ�ت ها و 
همسرت بشير و دختر خوبت نگار ربيعى سخت� ها، ما رو ببخش.  
*از همسر عز�زم «محمدجان» �ه برا� من و اميرعل� و آرمين 
از طرف همسرت �وچولو زحمت م� �شه ممنونم.  
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در محضر بزرگان

دنبال بهانه براى بخشيدن باشيم
برابر  حجت االسالم رفيع� درباره پذ�رفتن عذر د�گران در 
 ¥�از آن ها گفته اند: « خطاها�شان و عذرخواه� �ردن ما 
اشتباه  ببخشيد،  م� گو�د  و  م� �ند   ��خطا فرد�  وقت 
توجيه  را  د�ــگــر�  اشتباه  مــن  خــود  وقــت  �ــ¥  امــا  �ــردم، 
م� بخشم.  را  او  و  نبود  ا�ن  منظورش  م� گو�م  و  م� �نم 
عذرپذ�ر  د�گران  اشتباهات  برابر  در  زندگ�  در  �نيم  سع� 
و عذرتراش باشيم؛ نه ا�ن �ه دنبال خطاتراش� باشيم. امام 
تو عذرخواه�  از  باره فرمودند: «هر �س  ا�ن  سجاد (ع)در 
اگر  م� گو�د.  دروغ  �ه  بدان�  گرچه  بپذ�ر،  را  عذرش  �رد 
طرف  به  سپس  و  گفت  ناسزا  تو  به  راستت  طرف  از  مرد� 

چپت آمد و عذر خواست، عذرش را بپذ�ر.»
منبع: تارمناى سمت خدا  

آزمون هوش

داستان هاى واقعى

اول فقرا
از عشق و محبت  خواهر شهيد حامد همدان� در خاطره  ا� 

برادرش به فقرا گفته:
دسر  ساالد،  غذا،  اقسام  و  انواع  بود.  عمو�م  دختر  عروس� 
آماده  خدمت ها  پيش  و  بود  شده  چيده  ميزها  رو�   ... و 
خارج�  اد�لن ها�  بو�  �ه  بودند   ��مهمان ها از   ��پذ�را
آن ها از مسافت� دور به مشام م� رسيد. بو� اشتها آور غذا، 
چند فقير و گرسنه را به جشن �شانده بود. آن ها گردن �ج 
و منتظر احسان صاحب خانه بودند. حامد آن ها را �ه د�د، 
و  نشاند  مجلس  صدر  در  و  �رد  دعوت  داخل  به  را  همگ� 
غذا  آن ها  با  نيز  خودش  شد.  مشغول  آن ها  از   ��پذ�را به 
به  را  صاحب خانه  خصوص  به  همه  حامد،  عمل  ا�ن  خورد. 
اعتراض واداشت. مادرم هم �ه از سرزنش د�گران ناراحت 
د�گر  پس  آن  از  داد.  قرار  مالمت  مورد  را  حامد  بود،  شده 
حامد  شهادت  خبر  ند�د.  فاميل�  مراسم  در  را  حامد  �س� 
مثل سيل� سخت� بود �ه بر گونه بستگان مرفه ما فرود آمد 
هر  او  شهادت  از  بعد  �رد.  بيدار  گران  خواب�  از  را  آن ها  و 
وقت مجلس� برپا م� شود، اول فقرا�� �ه در گوشه و �نار 

ميهمان ها. بعد  م� شوند،  اطعام  هستند 
برگرفته از كتاب «روايت عشق١»گردآورى سيمني وهاب زاده مرتضوى  

اندكى صبر

اى درخت ...
چگونه قد �شيد�

و خود را به آسمان رساند�؟
بگذار باد در ميان شاخسارانت بوزد تا بدم�

حيات را
زندگان� را

دم� چند بر ما 
ا�ستاده بمير ا� درخت ب� همتا

محمود افشارى  

وير
تص

ت 
واي

ه ر
يا ب

دن

پدرى که بين فرزندانش عدالت
را برقرار کرد!
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* این روزها اگر از کوچه رد شدى و دیدى یکی از پشت پنجره یک خونه داره 
واست دست تکون می ده، زیاد تعجب نکن، داره شيشه رو پاک می کنه!

* االن که فکر می کنم می بينم اگه اون شب پارى سن ژرمن نمی اومد نيوکمپ، 
٣-٠ بازنده اعالم می شد و االن صعود کرده بود!

*  حين خونه تکونی از تو انبارى، واشر سر سيلندر کار کرده ميگ ٢٩ پيدا کردم. 
بابام گفت گردگيرى کن بذار سر جاش. یه روزى به درد می خوره!

* نشد تو این فيلم و سریال هاى ایرانی یکی به خودش عطر بزنه، یکی دیگه نياد 
بگه: «خيلی به خودت می رسی ها، خبریه؟»

*  علت این که جوان هاى روسی خيلی به پدر مادر و شون احترام می ذارن اینه 
اگه یه شب بيرون بمونن از سرما یخ می زنن، کار به آهنگ و آلبوم نمی رسه!

نما
� جالب از �وه ها� 
خ در ا
سلند �ه آب ها� اقيانوس آن ها را جال 
nationalgeographic داده و شبيه الماس �رده است، ع�س روز

نما
ش هوا
� جالب در پا
گاه نيرو� هوا
� فرانسه، ع�س از 
رو
ترز

پوشيدن لباس ها� نوران� توسط مردم �ره جنوب� برا� شر�ت در 

� تجمع، ع�س از خبرگزار� فرانسه

روستاى ميليونرها! 

آد
ت� سنترال/ تا چند سال 
روستا�يان  از  بسيار�  پيش 
فقير  ــدر  ق آن  «دانـــگـــاژوان» 
ف�رشان  ــام  ــم ت ــه  � ــد  ــودن ب
برا�  گندم  و  ذرت  برداشت 
ـــذا� خـــانـــواده شـــان بــود  غ
همين  از   ��� ناگهان  ــا  ام
مدت  در  توانست  روستا�يان 

�اسب  دالر   ٢٩٠٠ چين،  فروش  سا�ت  تر�ن  بزرگ  در  آنال�ن  فروش  با  ماه،   ¥�
شود! ا�ن در حال� است �ه ميانگين درآمد �ارمندان در چين ٣٣٠ دالر است. او به 
مردم ده�ده هم آموزش داد �ه با خر�دن پشم آن را به نخ تبد�ل �نند و در ا�نترنت 

بفروشند. حاال بعد از سال ها، بيشتر مردم ا�ن روستا ميليونر و ثروتمند شده اند!

هنر نمایی با صابون! 
برس�»  «دنيل  پاندا/  بــورد 
ســالــه   ٢٦ ســــاز  مــجــســمــه 
بهتر�ن  عــنــوان  تا�نون  �ــه 
طــراحــ� مــــواد غــذا�ــ� در 
به  است،  �رده  �سب  را  دنيا 
ابت�ار   ¥� به  دســت  تازگ� 
هنر� جالب زده است. او �ه 
از ٧ سالگ� متوجه استعداد و 
عالقه اش در مجسمه ساز� 

شده بود، با استفاده از ميوه ها و سبز� ها، مجسمه ها� بسيار ز�با�� را ساخت و 
توانست در مسابقات بسيار� برنده شود. او حاال استعدادش را رو� مجسمه ساز� 

با صابون امتحان �رده است و نتيجه آن حت� شگفت انگيزتر از طراح� غذاست!

مارى با صورتک خندان! 
ــس ا
ــنــســا
ــدر/  ــن 
ــز ــي ب
 ¥� �وبلي�ا»،  «جاستين 
ــار هشت  ـــرورش دهــنــده م پ
ــت �ــه تــمــام تالش  ــال اس س
خود را �رده است تا مار� با 
رو�  خندان  صورت¥  طــرح 
دهــد  پــــرورش  اش  ــت  ــوس پ
با  او  ــد!  ش موفق  بــاالخــره  و 
مناسب  ها�  جفت  انتخاب 

 ���به صورت سفارش� مار تحو�ل مردم م� دهد! او مار ها�� با و�ژگ� ها� فيز
متفاوت را ش�ار و با تغذ�ه مناسب، آن ها را پرورش م� دهد. با ا�ن �ه مار پا�تون او با 

طرح ها� صورت¥ خندان ٤٥٠٠ دالر قيمت دارد، او تصميم ندارد آن را بفروشد!

کشف مجسمه عظيم ٣ هزار ساله! 
بورد پاندا/ به تازگ� گروه� 
مصر�  شناسان  باستان  از 
مجسمه  توانستند  آلمان�  و 
عظيم سه هزار ساله رامسس 
زاغــه  هــا�  محله  در  را  دوم 
ا�ن  بيابند.  قــاهــره  نشين 
است  عظيم  قدر�  به   Êش�
جد�د�  فصل  تواند  م�  �ه 
برا� �شفيات در تار�خ مصر 

باشد. رامسس دوم بزرگ تر�ن و قدرتمندتر�ن امپراتور� مصر را داشته و مجسمه 
تازه �شÊ شده او، ٨ متر طول دارد و تماما از سنگ �¥ ت�ه ساخته شده است!

دور دنيا

پاسخ ســوال هــوش: مجموع اشــ�ــال را بــه صــورت افق� 
برع�س م� �نيم و بعد ش�ل ��� مانده به آخــر را حذف 

م� �نيم. بنابرا�ن پاسخ گز�نه c  است.

سوال هوش: �دام گز�نه به جا� عالمت سوال قرار م� گيرد؟


