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حرف ( و ) چه تعداد است؟

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.
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.

1ـ معصومه پور یوسف ـ آبادان
2ـ مجید بهاری ـ کرج
3ـ مهشید اصحابی ـ کرج

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد
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آن کس که با مشت دهان ضعیفی را در هم بشکند باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است

حل جدولهای شماره3806

اطالعات هفتگی شماره 3817
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پوشه

افقي:
 .1مرضي كه بر اثر فقدان ويتامين ث در بدن پيدا شده و عاليم
آن ش��ل ش��دن لثهها و ريختن دندانها است ـ نوعي از بازيهاي 1
كودكان
2
 .2از اوراق بهادار ـ كارها ـ نبي ـ چله كمان
 .3روكش چرخ بعضي وس��ايل نقليه موتوري ـ پيشواي ديني ـ
3
نوعي كافور بسيار خوشبو و خوردني
 .4نوعي روانداز ـ تكيه كننده ـ پدر شعر نو فارسي ـ لون
4
 .5سكرتر ـ چاالكي ـ غالم ،كنيز
 .6ع��دد نفس ك��ش ـ خانه زنبور عس��ل ـ جنگيدن درراه حق 5
ـ ديكته
6
 .7بيمانند ـ فراش ـ حاكم ـ عالمت ابتدا
 .8م��رضالته��ابرودهـمربوطبهفرآوردههايش��يرـبراي 7
سفت شدن يقه پيراهن به كار ميرود
 .9از اجزا ش��بكه رايانهاي ـ يكي از اندامكهاي درون ياختهاي 8
كه در تقسيم سلولي فعاالنه شركت ميكند ـ پول فلزي
9
 .10آدمي��ان ـ ه��ر يك از اتاقهاي قط��ار ـ زارعين تحت فرمان
10
يك مالك
 .11وارفته ـ زعيم ـ غذايي گوشتي ـ كج
 .12عالمت ـ وس��يلهاي براي پرواز ـ جمع دليل ـ زائوترس��ان 11
قديم
12
 .13از بيماريه��اي ريوي ـ نوعي جوش خارش دار پوس��تي ـ از
13
غذاهاي سرخ كردني
 .14رنگ ناخن خانمها ـ كليه ـ گمان ،وهم ـ پرستار
14
 .15از حواريون ـ پول چين ـ توانگري
 .16مكان��يدرفلس��طينك��هگويندعيس��ي(ع)دج��الرادر 15
آنجا خواهد كش��ت ـ پاك نژاد ـ فدراس��يون جهاني كش��تي ـ
16
از دانههاي روغني
ـ
خش��كي
در
جابجايي
قابليت
ب��ا
دريايي
ش��ناور
 .17نوع��ي
17
ساسانيان
زمان
در
سواره
سپاهيان
با پاهايي بلند و گردني دراز
عمودي:
 .14ميوه گلوپس��ند ـ گاهي مهربانتر از مادر ميشود ـ از سايتهاي
 .1فرمان ايست ـ عصاره ،افشره ـ از سبزيهاي خوردني
معروف اينترنتي ـ زنان
گيالن
در
 .2عددخرابكردني ـميوهايازجنستوت ـشهري
 .15پول امارات ـ قاطر ـ دستگاه تعيين مصرف آب و برق
ـ هديه فرستادن
 .16در حال وزيدن ،وزنده ـ جزيرهاي در جنوب ـ پشتيبان ،ياري
آذربايجان
تواب��ع
از
ـ
ك��ردن
بزرگ��ي
ـ
درجن��وب
 .3رودي
دهنده ـ تصديق آلماني
شرقي
 .17موسيقيدان ـ تلسكوپ معروف ـ فرمان كشتي
 .4عالم��ت مخصوص ـ صيد ـ پرندهاي حالل گوش��ت ـ چوب
اعدام
 .5سوگند ـ رنگ ابرو ـ پاندول ساعت
 .6بارك��ش ش��هري ـ علي��م ـ فراين��د يدك كش��يدن خ��ودرو ـ
مساوي
 .7زمينه ـ مملكت ـ طايفهاي در سيستان ـ خانه ييالقي
 .8سفيد انگليسي ـ حرف چهارم يوناني ـ به يك باره خودماني
 .9ي��ك ه��زارم كيلو ـ كنايه از كس��ي كه خطر م��رگ تهديدش
ميكند ـ بال
 .10ميوهاي گرمس��يري ـ نام مادر حضرت ابراهيم(ع) ـ آبگوشت
ساده
 .11متضاد سردي ـ منگوله ـ نوعي زيتون ـ نفي عرب
 .12فلز كوبيدني ـ اول هر چيزي ـ سياهرگ ـ ورم
 .13كسي كه غالت و حبوبات را الك ميكند ـ درخشان ـ پرندهاي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اسامیبرندگانجدول3806

