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اندراحواالتزنگتفریح
هانیه افتاده

ریـــزی  برنامـــه  انشـــاء:  موضـــوع 
کـــردن

برنامـــه ریزی کردن کال چیز خوبی 
اســـت. ما باید همیشـــه برنامـــه ریزی 
کنیـــم تا به موقع همـــه ی کارهایمان 

انجـــام  خـــودش  وقـــت  در  را 
دهیـــم. مثال خود من همیشـــه 
تفریـــح  هـــای  زنـــگ  بـــرای 
برنامـــه ریـــزی می کنـــم. قبال 
کـــه آدم بی برنامـــه ای بودم 

همیشـــه در زنـــگ تفریـــح یـــا 
فقـــط می توانســـتم دستشـــویی 

کی می  بـــروم و یـــا یـــا فقـــط خورا
که فقط  خـــوردم، یک بار هـــم 
کی خوردم و دستشـــویی  خورا
کـــم مانـــده بود  نرفتـــم یـــک 

را  شـــلوارم  کالس  در  کـــه 
کنـــم و آبرویـــم  خیـــس 

بـــرای  بـــرود! 
تصمیـــم  همیـــن 
برنامـــه  گرفتـــم 

کنم، و برنامه  ریزی 
که مـــی خورد،  ام اینطـــوری اســـت. زنـــگ 

بدو  به بـــدو 
کـــی بخـــرم! بعد بدو بـــدو به دستشـــویی مـــی روم و در همانجا، ســـمت بوفه فـــرار می کنم و در صف همـــه را ُهل می دهم و جا مـــی زنم که تا زنگ  کی می خـــورم، البته چون نخـــورده زود خورا کنـــم کـــه اینقـــدر زنـــگ تفریح را کم کـــرده اند تـــا ما برنامـــه ریزی کردن را درســـت تفریحـــی هـــم کرده باشـــم. و در آخر مـــن از مدیر و ناظم مدرســـه خیلی تشـــکر می کنـــم و در راه چندتـــا زیرپایـــی هـــم بـــه بعضی ها مـــی زنم و هـــار هار مـــی خندم که فقـــط بـــه تفریحش نرســـیده ام، برای همین مـــن بدو بدو به طـــرف کالس فرار می مـــی خـــورم)!( دستشـــویی ام که تمام شـــد زنگ تفریح هـــم تمام می شـــود اما من تشـــنه هســـتم از همان شـــیلنگ دستشـــویی یـــا بعضی وقت هـــا هـــم از آفتابه آب گالب بـــه رویتـــان هم کارم را میکنم مـــی کنم و هم خورا

بگیریم. یـــاد 

چگونهبهرشتهخودفخربفروشیم؟؟
خ بایرامی شاهر

 1. حمله کنید: حمله، بهترین دفاع اســـت، پاشـــنه آشـــیل رشـــته های مختلف را بدست 
آوریـــد و خودکار خـــود را در آن فرو کنید.

 2. دکتر بشناسید: برجسته ترین فرد رشته خود را بشناسید و بر سر دیگران بزنید. 

 3. پنهـــان کنیـــد: حاال آیه نازل نشـــده اســـت که رشـــته شـــما حتمـــا قابل فخـــر فروختن 
باشـــد. بیایید رشـــته تان بیـــن خودمان باشـــد، یعنی به کســـی نگویید. فقط حواســـتان 

باشـــد رشـــته تان دم و دســـتگاه حجیم نداشـــته باشد.

 4. تواضع کنید: وقتی کســـی رشـــته تحصیلیتان را می پرســـد بگویید قابل شـــما را ندارد 
کـــه "مگر  کـــه طرف قانع شـــود  کســـارتر شـــوید تا جایی  کـــرد خا و هـــر چـــه بیشـــتر اصرار 

می شـــود کســـی با این حجـــم تواضع در رشـــته بیخـــودی درس بخواند؟ "

 .5 تکلیـــف را روشـــن کنیـــد: اصـــال مگـــر رشـــته تحصیلـــی هـــم افتخار  
دارد؟ دروس هـــر رشـــته مایعاتـــی هســـتند که ظروفشـــان به 
که به رشـــته فخـــر می دهید.  آنها شـــکل می دهد. شـــمایید 
کـــه ریاضی-فیزیک  به بـــه عجب چیـــزی گفتم بیخـــود نبود 

! م نـــد ا خو

کبابیاکتاب؟
خ بایرامی شاهر

1- چنانچـــه تابـــع} f)x(= ax{ بیانگر رابطـــه زماِن فراغت و 
مطالعه باشـــد، آنگاه:

a=0 )الف
ب(  a با سرعِت نت رابطه دارد

کسی ربط ندارد ّج(  a به 
د( a  باریکال

2- مـــواِد ســـمِی آروماتیـــِک داراِی حلقـــه بنزنی، از کدام شـــی و 
ازچـــه طریقی ســـریعتر جـــذب بدن می شـــوند؟

کتاب _ چشم الف( صفحه 
کتاب _ پوست ب(  جلد 

کمر ج(  میز مطالعه _ 
د(  شصت پا _ چشم

3- آرایـــه ادبـــی بـــکار رفتـــه در بیت "کتـــاِب قطِع وزیـــری بیار تـــا بزنیم/ بر 
کدام اســـت؟ کباب"  آن ذغـــال بـــادی و بر این بـــدن، 

الف( مراعات لذیذ
ب(  جناس داغ

ج(  پارادوغ
د( استعاره سلطانی

4- مطالعه بر هر مرد یا زن مسلمانی ...
کفایی است الف( واجب 

ب(  الزم نکرده است
ج(  سِر سربازی را شکست

د( مستجاب است



خاطراتیکبچهیردیفآخری
معصومه احمدی وشکی

کـــه در کالس بایـــد از همدیگر چیزهای  همیشـــه معلـــم مان اول ســـال میگوید 
گر ما درســـمان را  جدیـــد بیاموزیـــم. ولی من هیچ وقت توجه نشـــدم. آخر ا
کار تلگرام نمیزدیم تـــا بیاییم و اینقدر  بلـــد بودیم که از خواب ســـر صبح و 

ســـاعت حـــرف هـــای او را گوش بدهیـــم. پس در بحث آموزشـــی از 
دســـت بچه ها )الاقـــل ما بچه هـــای ردیف آخر( کاری بـــر نمی آید. 
ولی به منظور اینکه در جایگاه پرورشـــی بتوانیم معلم خود را رشـــد 

بدهیـــم و روش برخورد هـــای مد روز را به او یـــاد بدهیم به گونه ای 
کـــه در دعـــوا هـــا بتواند دهن همـــه را ببنـــدد، تصمیم گرفتیـــم فرهنگ 

لغاتـــی برایـــش ترتیب دهیـــم از حرف هـــای رایج در دعـــوا که به 
احتمـــال زیـــاد معلـــم مـــا نمیداند. تـــازه گاهی فقط بـــه منظور 

درک بیشـــتر معلـــم آنـــرا به صورت زنـــده اجـــرا میکردیم اما 
کـــه منظور خیـــر مـــا را نفهمید بـــه جای  ایـــن معلـــم مـــا هم 
تشـــکر از اینهمه خدمت، نمره ی آخر ســـال مـــارا کم کرد. 

خودتـــان قضـــاوت کنید یاد دادن چند تـــا کلمه به معلم 
کار بدیســـت؟ آن هم به صـــورت زنده آیا 

بســـیار  و  آخـــری  ردیـــف  آمـــوزان  دانـــش  از  جمعـــی 
کالس منضبـــط 

دانستنیها
محمد رضا رضایی

کتـــک زدن رفیقتان بعـــد از زنـــگ آخر  آیـــا مـــی دانیـــد بـــرای 
بـــه دلیلـــی منطقی تـــر از کش رفتن ســـاندویچتان 

نیازمندید؟

کســـی شـــما را شاخ  کشـــیدن ســـیگار  آیا می دانید با 
کنـــد که هیچ بعـــد از مدتی ریه هایتان شـــکل خیار شـــور هم می شـــود؟ حســـاب نمی 

آیـــا مـــی دانیـــد انتخاب دوســـت خـــوب از انتخـــاب هندوانه ی شـــیرین هـــم حیاتی تر 
؟ ست ا

کـــه پاســـتوریزه باشـــد،  آیـــا مـــی دانیـــد خوانـــدن جـــوک هـــای تلگرامـــی هرچقـــدر هم 
مطالعـــه محســـوب نشـــده و ســـرانه ی مطالعـــه در کشـــور را قلقلـــک هم نمـــی دهد؟

 مقـــداری زنـــگ تفریـــح گم 
شـــده اســـت؛ از یابنـــده تقاضا می 
شـــود کـــه ســـریعا تحویـــل دهـــد. 
خ دانش  ضمنـــا مژدگانی هم بـــا نر

آمـــوزی حســـاب خواهد شـــد.
جمعی از دانش آموزان تحت فشار

چنـــد تکـــه چـــوب بـــادوام، خـــوش 
دســـت و خـــوش ضزب با قیمت مناســـب 

به فـــروش می رســـد.
یک معلم بازنشسته

احتـــرام  مقـــداری  بـــه 
معاوضـــه  نیازمندیـــم. 
بـــا 20 ســـال ســـابقه ی 

ر کا
معلمان منطقه 1 تهران 

کنکـــور، تضمینـــی رتبـــه زیـــر50000 _ تنهـــا دروس اختصاصـــی  کالس 
رشـــته ی ریاضـــی و تجربـــی

کالس ها: 50 میلبون ریال  پایه ی هزینه 

پـــاور   ( همـــراه  شـــارژر  یـــک 
بانـــک (، یـــک مـــودم جیبی، یک 
فلـــش GB ۸  آهنگ های پاپ و 
رپ با یـــک هندزفری اشـــانتیون 

بـــه فـــروش می رســـد.
قیمت توافقی ) دانشجوی ترم 1 دانشگاه آزاد(

جنـــاب  گرامـــی،  آمـــوز  دانـــش 
آقـــای طهمورث شـــیبانیان ضمن 
تبریک برگزیده شـــدن جنابعالی 
در المپیـــاد ریاضـــی و راهیابی به 
مرحلـــه ی جهانـــی، لطفـــا هرچـــه 
سریعتر نســـبت به تسویه شهریه 

خـــود اقـــدام نمایید.
ا ز طرف امور مالی مدرسه ی دولتی راهنمایان 

فرهنگ و دانش گستر پارس

حسنکدرتلگرام
کفشدوز محمد 

دیـــر وقـــت بـــود و خورشـــید بـــه نـــوک قلـــه هـــای مغـــرب نزدیک 

میشـــد٬اما از پســـرک خبـــری نبـــود. 

گاو قهـــوه ای رنگ ســـرش را از آخر بلند کرد و صـــدا کرد: "ما... 

ما.. ما.."یعنی من گرســـنه ام پســـرک کجایی؟ 

گوســـفند پشمالوی ســـفید که گوشـــه ای خوابیده بود به 

گفت:"مـــن دیگر صدایم در نمی آیـــد و تو بجای من  گاو 

کن" هم ٬پســـرک را صدا 

کرد:"بـــع بـــع بع"یعنـــی  گاو قهـــوه ای اینبـــار صـــدا  و 

کجایـــی؟  است٬پســـرک  گرســـنه  گوســـفند 

کـــرد: "مـــع مع مـــع " یعنی  بـــز ســـیاه هـــم ریشـــی جنبانـــد و صدا 

گـــرم گاو قهـــواه ای٬عجـــب تقلیـــد صدایـــی کردی.  دمـــت 

در همیـــن وقـــت صدای ســـگ بـــا وفـــای خانه بلند شـــد: 

"واق  واق واق"یعنـــی پســـرک دارد مـــی آیـــد. 

پســـرک آمد و همانطور که داشـــت با گوشـــی 

تلفنـــش ور میرفـــت بـــه اتاقـــش رفـــت و بـــه 

حیوانـــات توجهـــی نکرد.

همـــه ی حیوانـــات بـــا تـــکان دادن ســـر گفتند: 
" کـــه...  "واقعا 

کنـــار در طویله ایســـتاد  گاو قهـــوه ای  کـــرد .  دیگـــر هیـــچ یـــک از آنها صدایـــی نمی 

و بـــه ایـــن فکـــر میکرد چـــکار کند تا پســـرک به آنهـــا توجه کنـــد و  اینقدر ســـرش در 

گرســـنه نمانند گوشـــیش نباشـــد تا آنهـــا نیز 

نیمکت راه راه
نشریه طنز نوجوان) ضمیمه نوجوان مجله راه راه(
دبیرتحریریه: محمدرضا رضایی

تحریریه: محمدکفشدوز - زهرا فتاحی 
 معصومه احمدی وشکی - شاهرخ بایرامی - هانیه افتاده


