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Đố vui các Bạn – Bài số 57
Phần câu hỏi :
Câu số 1 : Tính tới tháng 1 – 2018, nhân vật nào được coi là giầu nhất thế giới ?
Là đàn ông hay đàn bà ? Thử nói đôi điều, ba chuyện về nhân vật này coi xem sao.
Nói được càng nhiều càng hay, nhưng mà phải đúng đàng hoàng, không có nói…tào
lao., tầm bậy đấy nghe !

Câu số 2 : A/- Who works only one day in a year but never gets fired ? – Ai chỉ
làm việc có 1 ngày trong 1 năm mà chẳng bao giờ bị sa thải ?
B/- What has arms but cannot hug ? - Cái gì có cánh tay mà không ôm được ?
C/- What has two arms but no hands ? – Cái gi có 2 cánh tay mà chẳng có bàn tay ?
D/- What is the longest word in the English language ? Chữ nào dài nhất trong tiếng Anh ?

Câu số 3 : Câu này đố các bạn còn hơi trẻ trẻ, sờ tay lên cằm chưa thấy râu ria mọc tùm lum tà la, như …trùm
khủng bố Osama Bin Laden ngày nào đấy nghe ! Đố về ngôn ngữ ( language ) Bắc, Nam, người Hà nội với người Sài
Gòn nhà ta có khác nhau tí ti ! Bây giờ đọc cho kỹ và suy nghĩ thật nhanh rồi trả lời :
Nam gọi là Ba, Bắc gọi là …….
Bắc than là gầy thì Nam kêu là …..
Bắc bảo là ốm thì Nam kêu là ……….
Bắc bảo là muộn thì Nam cho là….
Bắc nói úi chà ! Nam kêu là……
Bắc nói bước vào kia, Nam kêu ….
Nam bảo vui ghê, Bắc nói ……
Bắc bảo chỉ thế thôi, Nam kêu …..
Nam chỉ có dạ, Bắc nói là…….
Nam kêu xe hơi, Bắc gọi ……
Nam nói cầm dù, thì Bắc lại nói ……

.

Phần trả lời :
Câu số 1 : Tính tới tháng 1 – 2018, nhân vật nào được coi là giầu nhất thế giới ?
Chủ nhân Amazon trở thành người giàu nhất thế giới và trong lịch sử
Ông Jeff Bezos người giàu nhất thế giới của năm 2018. (Hình: AP Photo/Susan
Walsh) - 2018-01-11
NEW YORK CITY, New York (NV) – Tổng doanh thu của ông Jeff Bezos, chủ
nhân tập đoàn Amazon, đã lên đến $105 tỷ, giúp ông trở thành người giàu nhất trong
lịch sử.
Theo tin của CNN Money, doanh thu của ông Bezos vượt qua cả ông Bill Gates,
người sáng lập ra Microsoft.
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Nguồn doanh thu chính của ông Bezos là 78.9 triệu cổ phiếu do ông làm chủ.
Hôm Thứ Hai, 8 Tháng Giêng, giá cổ phiếu của Amazon tăng 1.4%, tăng
thêm $1.4 tỷ cho doanh thu của Bezos.
Sau khi tăng 56% trong năm 2017, cổ phiếu của Amazon đã tăng được
gần 7% chỉ trong hai tuần đầu của Tháng Giêng năm 2018.
Hồi Tháng Bảy, ông Bezos vượt qua ông Gates, trở thành người giàu
nhất thế giới, rồi bị ông Gate vượt qua lại vào Tháng Mười.
Vì có rất nhiều người mua sắm trên mạng vào dịp lễ cuối năm 2017, nên
doanh thu của ông Bezos vượt qua mức $100 tỷ.
Theo tạp chí Forbes, ông Gates hiện đang có tài sản $91.9 tỷ. Còn theo
Bloomberg, ông có tài sản $93.3 tỷ

Câu số 2 : A/- Who works only one day in a year but never gets fired ? – Ai chỉ làm việc có 1 ngày trong 1 năm mà
chẳng bao giờ bị sa thải ? - Santa Claus – Ông già Nô - en : Ông già này chỉ làm việc chính thức vào ngày 25 tháng
12 hàng năm thôi, mà có bao giờ bị sa thải đâu ? Cứ làm hoài hoài à !
B/- What has arms but can not hug ? - Cái gì có cánh tay mà không ôm được ? – Đó là cái ghế có chỗ đỡ
tay ở 2 bên đó ! Ta gọi là …Arm – chair !
C/- What has two arms but no hands ? – Cái gi có 2 cánh tay mà chẳng có bàn tay ? – That’s the…shirt,
cái áo sơ-mi dài tay của bọn mình đó ! Áo sơ - mi thí có cánh tay thôi, chớ đâu có bàn tay !
D/- What is the longest word in the English language ? – Chữ nào …dài nhất trong tiếng Anh ? – Đó là
chữ…Smiles, beacause there is a mile between the beginning and the end of it.- Đó là chữ …Smiles : nu cười, Có
cả…mile, cả dậm đường trong chữ đó, tức là dài lắm chớ bộ ! Có chữ nào dài dễ sợ như vậy đâu ! OK!

Câu số 3 :
Nam gọi là Ba, Bắc kêu là … Bố
Bắc bảo là gầy thì Nam kêu là …ốm
Bắc cáo ốm, Nam khai là …bịnh
Bắc bảo là muộn thì Nam kêu là … trễ
Bắc nói úi chà ! Nam kêu
ui da !
Bắc bảo bước vào kia ! Nam kêu….đi vô trỏng !
Nam bảo vui ghê, Bắc nói…. buồn cười
Bắc nói : chỉ thế thôi ! Nam kêu : …. là vậy đó !
Nam chỉ có dạ, Bắc ….dạ, rồi vâng, lại có cả ạ
Nam kêu xe hơi, Bắc gọi ….ô tô
Nam nói xài dù, Bắc bảo…. che ô
Trời Đất ! Nghiên… kíu bể cái đầu luôn, nhưng mà dzui dzui, cười tí ti nữa thì cái bụng bể bung ra…. Thôi !
Tạm nghỉ ở đây, mai mốt ta chơi tiếp ! Thở cái đã…Kiếm cái gì…lai rai ba sợi, chớ cái bụng nó… nhắc rồi đó !
Dân Sài Gòn mới ra Hà Nội lần đầu chắc là…ăn nói cũng dễ…mệt quá ! Chắc phải xài thông dịch viên coi bộ
mới…yên cái đầu…

Lão Phan
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Ông Jeff Bezos người giàu nhất thế giới của năm 2018. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)
NEW YORK CITY, New York (NV) – Tổng doanh thu của ông Jeff Bezos, chủ nhân tập đoàn Amazon, đã lên đến
$105 tỷ, giúp ông trở thành người giàu nhất trong lịch sử.
Theo tin của CNN Money, doanh thu của ông Bezos vượt qua cả ông Bill Gates, người sáng lập ra Microsoft.
Nguồn doanh thu chính của ông Bezos là 78.9 triệu cổ phiếu do ông làm chủ.
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Hôm Thứ Hai, 8 Tháng Giêng, giá cổ phiếu của Amazon tăng 1.4%, tăng thêm $1.4 tỷ cho doanh thu của Bezos.
Sau khi tăng 56% trong năm 2017, cổ phiếu của Amazon đã tăng được gần 7% chỉ trong hai tuần đầu của Tháng
Giêng năm 2018.
Hồi Tháng Bảy, ông Bezos vượt qua ông Gates, trở thành người giàu nhất thế giới, rồi bị ông Gate vượt qua lại vào
Tháng Mười.
Vì có rất nhiều người mua sắm trên mạng vào dịp lễ cuối năm 2017, nên doanh thu của ông Bezos vượt qua mức $100
tỷ.
Theo tạp chí Forbes, ông Gates hiện đang có tài sản $91.9 tỷ. Còn theo Bloomberg, ông có tài sản $93.3 tỷ

