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حرف ( ر ) چه تعداد است؟

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

 .13اصفهان قديم ـ اتاق قطار ـ نوعي زغال سنگ ـ پايتخت ايتاليا
 .14ش��ير ـ مرواريد درش��ت ـ س��نگي قيمتي ـ قلعه ـ ظرف بزرگ
لبه دار
 .15حمله كردن ـ تمام ،همه ـ تئاتر
 .16ضروري ،الزم ـ خودرو ـ از حال رفتن به دليل خنده زياد
 .17ملكه مشهور آشور و بابل ـ از شهرهاي ايالت مريلند آمريكا

ليمپو

عمودي:
 .1عصب كشي دندان ـ فتنه انگيز
 .2شيون ـ خودمختار بودن ـ پدرشعرنو فارسي
 .3همانند ـ كامل شدن ـ گردنهاي معروف در راه اردبيل
 .4مخفي ـ نيمه ديوانه ـ از عناصر اربعه ـ ميوه ـ كمانگير اسطورهاي
ايران
.5ام الخبائث ـ فلز كوبيدني ـ ترمز كشتي ـ خداوند
 .6كلمهنفرتـويتامينانعقاديـخاكس��رخـنيرويربايش��ي
متقابل بين تمامي جرمها ـ حرف سيزدهم انگليسي
 .7پرس��تار ـ كاغذ سايش و صيقل ـ قورباغه درختي ـ وزني برابر
چهار جو
 .8وس��يله نقلي��هاي غيرموت��وري برف رو ـ زن��ده ـ عدد دونده ـ
تركيب عنصرها يا جسمهاي ساده با يكديگر
 .9شهري در استان كرمان ـ نوعي نان سنتي كردستان ـ مغازه
 .10ويرايش ـ ضمير داخل ـ رمق آخر ـ بستني يخي
 .11مخف��فس��ياهـن��تمنف��يـلي��درورهبربهفرنگ��يـغنيو
ثروتمند
 .12از ماهيهاي كنس��روي ـ هنر هفتم ـ جديد ـ گوش��ت آذري ـ
موي مجعد

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.

آنچه رخ داده را باید پذیرفت ،اما آنچه را روی نداده ،می توان به میل خویش بنا كرد

افقي:
 .1مقاومت جسم هادي الكتريك در برابر جريان
ب��رق ـ ابري اليه اليه در آس��مان كه معموال باران
زا هم هست
 .2نوعي وس��يله توانبخش��ي همانن��د عصا ـ ماهي
بهاري ـ در بورس اوراق بهادار بجوييدش
 .3رسم كردن ـ آواز دسته جمعي ـ فراق
 .4مرزبان ـ سرسلس��له اعداد ـ ميوهاي ش��يرين ـ
عدد ماه ـ فرياد ،بانگ
 .5دنبال��ه رو س��وزن ـ گندمگ��ون ـ ق��دم يكپا ـ
زايدهاي در بعضي حيوانات
 .6بوي رطوبت ـ ش��گرد وقل��ق كار ـ عدد منفي ـ
خودروي حمل مايعات ـ مادر
 .7تفس��ير كت��اب دين��ي زرتش��تيان ـ فلزي نرم
و س��نگين ـ كجاس��ت ـ درخت انگور ـ نام ديگر
حضرت مريم(ع)
 .8كرج��ي ،قايق ـ كن��ار دريا ـ گياه قديمي كاغذ
سازي
 .9كشنده ـ الهه شكار ـ بخشش ،جوانمردي
 .10هياهو و جنجال ـ عدد نه فرنگي ـ باعث
 .11ثروت ـ ش��عله ـ عدد روستا ـ نوعي شتر كم مو
و باركش ـ دورويي ،تظاهر
 .12خاندان ـ مرحبا ـ از گروههاي خوني ـ شناسه
و رمز ـ تكرار حرف
 .13آزاده ـ منق��ار م��رغ ـ حرف چه��ارم يوناني ـ
عامل وراثت
 .14تكنيك��ي ـ باران ان��دك ـ از اقوام نيمه آريايي
زمان هخامنشيان ـ خيس ـ لوله گوارشي
 .15رها شده از عطش ـ صنعتي در شعر ـ سازگار
 .16علم احصاييه ـ سر باز زدن ـ موي بلند سر
 .17محصل مدرس��ه ـ از توابع اس��تان سيستان و
بلوچستان

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 3762
1ـ سیده فاطمه حسینی ـ تهران
2ـ مهدی مرجانی ـ تهران
3ـ محبوبه بابازاده ـ شهرقدس

حل جدولهای شماره3762

اطالعاتهفتگی شماره 3773
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