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حرف (د) چه تعداد است؟

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره
مجله ،اسم شهر ،نام و نام خانوادگي به تلفن همراه باال پيامك كنند ،یک نفر و
برای جداول سودوکو ،کاکورو و هيداتو نیز يك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود .البته به شرطي كه كدپستي،نشاني
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد .با توجه به فرصت  2ماهه ،الزم
نيست پست سفارشي شود.

حل جدولهای شماره 3746

		
روند رشد ،پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد

 12ـ ديدن مريض توسط پزشك ـ درياچهاي در كشور
تركيه ـ نوعي خواهر و برادري
 13ـ فك ـ پينه
 14ـ محبت ـ انجام حركات بدني خاص براي تقويت
عضالت ـ حس بويايي ـ عدد نفس كش
 15ـ بازار ـ الفباي موسيقي ـ از آبزيان خطرناك ـ خانه
 16ـ بهشت ـ ادويه معروف ـ رودي در اروپا
 17ـ اقنوم سوم در آيين مسيحيت ـ نوعي اينترنت
بيسيم و سيار

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

لیمپو

افقي:
 1ـ در روم قديم كساني را ميگفتند
كه با انسان يا حيوان درنده پيكار كند ـ
فوقانيترين اليه جو زمين
2ـنوعي مسابقهاتومبيل راني ـ پس ندادني
خسيس ـ به جا مانده ـ منافق
 3ـ عملي در كشاورزي ـ كار شگفت ـ
رواديد ـ كاسه
 4ـ گمان ،شبهه ـ محترز ـ زور ـ گشاده
 5ـ اولين موذن ـ خرده از هر چيز ـ كاغذش
را در آزمايشگاه بجوييد
 6ـ معرب روستا ـ پرخور ـ نيتروژن
 7ـ ضد بد ـ عليم ـ طغيان ـ شناسه
 8ـ اشاره به نزديك ـ بزكوهي ـ چين و شكن
ـ سوداي ناله ـ خوك نر
 9ـ طاقچه باال ـ افول خورشيد ـ ماه پاييزي
ـ از مزه ها
 10ـ قطعهاي از زمين زراعي ـ پروزن ـ
نورگير
 11ـ از توابع استان مركزي ـ جايز ـ پيك
مكتوب
 12ـ سراي مهر و كين ـ تاجي ساخته شده
از گل و رياحين كه به سر گذارند ـ خازن
ـ فزوني
 13ـ كشوري عربي ـ ترس ـ دانه ميوه ـ
عموي معروف آمريكايي
 14ـ لمس كننده ـ سنگ ترازو ـ پول ژاپن
ـ انباز
 15ـ يكي از بخشهاي پنج گانه اوستا ـ كتاب معروف
كنستانتين ويرژيل گئوركيو
عمودي:
 1ـ توريست ـ گونهاي گوركن بومي آمريكاي جنوبي
 2ـ جزيرهاي در جنوب ـ پست ـ از توابع گيالن
 3ـ ميوه تلفني ـ از مصالح تركيبي ـ شانه ـ فرش ماليدني
 4ـ ماه سرد ـ عصاره گل ـ بيگانه ـ عدد ماه
 5ـ از كشورهاي همسايه ـ دوره سوم از دوران دوم زمين
شناسي
 6ـ كتاب مقدس مسيحيان ـ سطل آبكشي از چاه ـ حرام
 7ـ پاكيزه ـ من و شما ـ كافي ـ چاقو
 8ـ لباس ضد آب ـ ضد ماده ـ پسوند نظير
 9ـ از چاشنيهاي غذا ـ كشوري در آمريكاي مركزي ـ
باال آمدن آب دريا
 10ـ از گروههاي خوني ـ دريا ـ روستايي ديدني در اطراف
شهرستان نطنز
 11ـ بدون شك ـ مردار ـ اشاره به دور ـ شادمان،
خوشحال

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت  18/30الی  20/30به ش�ماره تلفن
همراه  09355010776پيامك كنند.

اسامی برندگان جدول 3746
1ـ معصومه زندوان
2ـ فاطمه یوسفزاده
3ـ نازنین فاطمه دلیری

اطالعاتهفتگی شماره 3757
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