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حرف (ر) چه تعداد است؟

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

اسامی برندگان جدول3739
1ـ مجتبی طاهریان ـ بهشهر
2ـ صاحبعلی رضانژاد ـ شیروان
3ـ نفیسه نشانی ـ تهران
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

گوته

عمودي:
 1ـ ظ��رف كوبيدن��ي ـ پاكي��زه ـ فيلمنام��ه نويس
 2ـ تصديق فرنگي ـ دبيرستان ـ سمت چپ ـ حاكم
 3ـ بان��وي فرانس��وي ـ گرفتگ��ي زب��ان ـ از القاب
باريتعالي 4ـ مادر ترك ـ مركز نروژ ـ كندن علفهاي
هرزه ـ اطوار 5ـ رفيع ـ فوج ،قش��ون ـ كش��ور بقراط
 6ـ واحدي در طول ـ تك ـ ش��هري در سيس��تان و
بلوچس��تان ـ دس��ت 7ـ بنيان ـ از توابع كردس��تان
ـ معم��ول ـ ق��درت ،زور 8ـ درخش��ان ـ كند زبان
ـ كش��ور ت��ب دار 9ـ گود،عمي��ق ـ گرماس��نج صد
درج��هاي ـ پيامبر 10ـ قيقاج ـ خدمتكار زن ـ زمين
دار بزرگ 11ـ نويسنده ـ ورم ـ تكيه زدن به چيزي
ـ جاي��گاه ويژه در س��ينما و تئات��ر 12ـ مثل و مانند
ـ ش��ناس ـ روادي��د ـ خالو 13ـ لنگ��رگاه ـ پرندهاي
حالل گوش��ت ـ مبحثي در علوم جديد 14ـ شهري
در ف��ارس ـ فالن��ي ـ باركش ش��هري ـ جاي قرآن

		
هرکسي چيزي را ميبيند که آن را در قلب خود دارد

افقي:
 1ـ مرتفعتري��ن رش��ته ك��وه زمين ـ
روزنام��ه نگار 2ـ س��هل ـ گندمگون،
س��بزه ـ شهري در يونان ـ مطلق العنان
 3ـ قاض��ي ورزش��ي ـ دورويي كردن
ـ ط��رف ،جان��ب 4ـ ش��هر نيروگاهي
مازندران ـ از رشتههاي دبيرستاني در
قديم ـ فالگير ـ جام قهرماني 5ـ آرزوها
ـ نوعي كفش ـ مش��هور 6ـ پش��ته بلند
ـ نوع��ي پارچه ـ ماه پايي��زي ـ غذايي
س��اده  7ـ باشكوه ـ پنهان ـ عزيز همه ـ
او 8ـ از آبزي��ان خطرناك ـ نوعي قايق
ـ پول روس��يه 9ـ صندل��ي دوچرخه ـ
لق��وه ـ دهان دره 10ـ نام بتي بود كه به
ش��كل پيرزن ساخته بودند ـ از طوايف
چه��ار لنگ بختياري ـ س��رگرد قديم
 11ـ پسوند شباهت ـ شهري در فارس
ـ برنج فروش ـ مقابل وحش��ي 12ـ از
ش��اهان ساساني ـ اش��اره ـ جوهر مازو
ـ عزي��ز عرب 13ـ ورزش��ي راكتي ـ
مترس��ك ـ رودي م��رزي 14ـ جايز ـ
نماينده مردم در مجلس ـ گلي اس��ت
ـ الف��ت 15ـ دوس��تان ـ اله��ه خرد و
جنگ در اس��اطير يوناني ـ كارزار ،نبرد
 16ـ داغ جگرس��وز ـ برق��رار ـ تمامًا
ـ از الق��اب حض��رت عل��ي(ع) 17ـ از
ورزشهاي المپيكي ـ زمين شناسي

 15ـ گراميتر ـ س��ود ـ وس��يله ارتباطي شنيداري
 16ـ حم��ام الغ��ري ـ مفص��ل در ـ وليك��ن ـ قلعه
 17ـ ارتب��اط فك��ري ميان دو تن از مس��افت دور ـ
بخشنده ـ لباس سنتي زنان هندي
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