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چشمانیهمیشهخشکوقرمز
نیمههای بهار را سپری میکنیم ،در این فصل انواع
آلرژی شایع است حتی افرادی هم که زمینه درگیری با
حساسیتوآلرژیراندارندناگهاندچارخشکی،قرمزی،
خارشوسوزشدرناحیهچشممیشوند.بهگزارش«جام
جمآنالین»فصلبهاروکارکردنزیادباکامپیوتر 2علت
شایع«سندرومخشکیچشم»استاماجاینگرانیوجود
ندارد چرا که این عارضه با مراقبت قابل درمان و کنترل
است.خشکیچشمممکناستناشیازکمبودویتامین
 Aباشد  .ویتامین  Aدر مواد غذایی چون سیب زمینی
شیرین ،سبزیجات برگ دار ،کلم بروکلی ،کدو تنبل و
هویج وجود دارد و برای سالمت چشمها بسیار مناسب
است .همچنین اسیدهای چرب امگا  3در از بین بردن
قرمزی،خارشوخشکیچشمازبهترینگزینههاست.

قارچ برای سالمتی

محل کار خود حدود  8ساعت به صفحه نمایش رایانه
خیره میشوید و هنگامی که به خانه باز میگردید
باز چشمان خود را برای تماشای تلویزیون خسته
میکنید .جای تعجب دارد اگر با این همه کار دچار
ت طوالنی
خشکی چشم نشوید زیرا زمانی که برای مد 
به صفحه نمایش خیره میمانید تعداد پلکهایی که
میزنید کاهش مییابد ،همین یک کار کافی است تا
چشمانی به شدت خشک و قرمز داشته باشید.

• •داروها

• •لنز استفاده میکنید؟

بیشترافرادی که از لنزهای چشمی استفاده میکنند
بیشک دچار خشکی چشم مکرر میشوند .برخی
تحقیقات بیانگر این است که یک الیه طبیعی از اشک
چشم با استفاده از لنزهای چشمی دچار اختالل
میشود .استفاده از قطر ههای اشک مصنوعی و

حکیم باشی

تعویض دوره ای لنز یا عینک و یا استفاده از لنزهای
یکبار مصرف برای بهبود این اوضاع بسیار مفید است.

• •خیره شدن به صفحه نمایش

در زندگی امروزی ،این گزینه از لیست بسیار شایعتر
است .هنگامی که از خواب بیدار میشوید فورا
به سراغ موبایل و تبلت خود می روید تا ایمیلها و
شبکههای مجازی را چک کنید ،عالوه بر آن در

املت

بیشتر داروها یکسری عوارض جانبی دارند ،استفاده
طوالنی مدت از برخی داروها روی سالمت و عملکرد
چشم تاثیر منفی میگذارند و منجر به کاهش تولید
اشک و در نهایت خشکی چشم میشوند .به داروهایی
که روی سالمت چشمها اثر میگذارند میتوان به
آنتی هیستامینها ،قرصهای خواب آور ،داروهای
فشار خون و ُمسکن اشاره کرد .همچنین افزایش
سن همان طور که تمامی ارگا نهای بدن را تحت
تاثیر قرار می دهد و پیر میکند چشم نیز از این قاعده
مستثنی نیست.

کمک به همسر در کارهای منزل

شاید فکر کنید که احتماال کلم پلو غذای خوشمزه ای نیست ،اما
به شما پیشنهاد می کنیم این غذا را درست کنید .

• •مواد الزم:

گوشت چرخ كرده  350گرم ،پياز رنده كرده يك عدد متوسط
نمك و فلفل به ميزان الزم ،زردچوبه يكدوم قاشق چايخوری
زعفران حل كرده  3قاشق سوپخوری ،روغن به ميزان الزم
برنج  600گرم ( 4پيمانه)
كلم برگ خرد كرده  700گرم
سبزی خرد كرده  300گرم
تره ،شويد ،ريحان و ترخون
كره  100گرم
گوشت ،پياز ،نمك ،فلفل ،زردچوبه و زعفران را در كاسه مناسبی بريزيد و ورز دهيد .آنگاه قدری
روغن در تابه بريزيد و روی حرارت اجاق بگذاريد.از مخلوط فراهم كرده كوفته قل قلی درست كرده و
در روغن تفت دهيد و كنار بگذاريد .حاال برنج خيسانده را بپزيد و آبكش كنيد .سپس كلم را در روغن
تفت دهيد تا طالیی شود.سبزی را اضافه كرده و از روی حرارت برداريد .حاال كوفتهها را به مخلوط
كلم بيفزایید و در قابلمه مناسبی كه قدری روغن ريختهايد مخلوط كلم و سبزی را با چلو اليه اليه بريزيد
و به مدت تقريبی  45دقيقه دم كنيد .كره را روی پلو بريزيد و برای پذيرایی در ظرف مناسبی بكشيد و
با پلو زعفرانی تزئین کنید.از آنجایی كه كلم را تفت دادهاید ،در هنگام افزودن كره به پلو دقت كنيد تا
كلم پلو خیلی چرب نشود.

همراهی و کمک مردان در انجام کارهای خانه به همسران خود باعث افزایش میل به همکاری در امور
منزل و در نتیجه افزایش روحیه همدلی در میان آنان خواهد شد.به گزارش« تبیان» تقسیم کارها در
منزل مهم است و همچنین قدردانی از طرف مقابل و تعریف از وی باعث می شود تا همسرتان متوجه
قدرشناسی شما در برابر انجام کارهای خودش شود.هیچ گاه از طرف مقابل خود به زور و با گفتن
کلمات تمسخر آمیز انتظار کمک در کارهای منزل را نداشته باشید زیرا این امر باعث لجبازی و حتی
درگیری میان زوجین می شود و کمک به امور منزل و فرزندان عملی است که فرد خود باید تمایل به
انجام آن داشته باشد.همکاری در امور منزل و خصوص ًا فرزندان باعث می شود تا اصول تربیتی بهتر
رعایت شود و حتی در زمان ایجاد اختالف میتواند بهترین موقعیت برای گفت و گو باشد مثال در حین
ی آشپزی و یا بعد از آن یعنی سر میز غذا این فرصت ایجاد شود.
کمک برا 

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻟ را ﺑﺎ
ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻨﻴﺪﻪ:
 (١ﻣﺠﻤﻮع ارﻗــﺎم ﻫﺮ
ﺗﻪ از ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪد
ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭙﺶ
ﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
 (٢ﻣﺠﻤﻮع ارﻗــﺎم ﻫﺮ
ﺗﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪد
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻﺶ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮد.
 (٣ارﻗ ــﺎﻣـ ـ ــﻪ در
ﻫــﺮ ﺗﻪ ﻣـ ﻧﻮﺴﻴﺪ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

• اﮔﺮﺑﺮا
ﺣﻞﺮدناﻦ
ﺟﺪولراﻫﻨﻤﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ:

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺟﺪول وﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ ﺳﺘﻮن ٣ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ُ ١+٢ﭘﺮ
ﺷﻮد و ﺳﻄﺮ ٤ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ُ ١+٣ﭘﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺗﻘﺎﻃﻊ ١
داردوﻞاﻦﻣﺤﺪودهﺑﻪﺳﺎدﮔ ُﭘﺮﻣ ﺷﻮد.
ﺟﺪول وﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ ﺳﻄﺮ ٣ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ١+٢
ُﭘﺮﺷﻮداﻣﺎ ١درﺳﺘﻮن ١٩ﻣﻤﻨﻮعاﺳﺖ.ﭘﺲ ١در
ﺧﺎﻧﻪراﺳﺖو ٢درﭼﭗﻧﻮﺷﺘﻪﻣ ﺷﻮد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم  ١ﺗﺎ  ٩را
در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
ﺑﻪﻃﻮرﻪ
در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ،
در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن
و در ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ
٣در٣
ﻫﻴﭻ رﻗﻤ
ﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﺎده

ﮔﺮﻓﺖ ﻃﻮر ﻪ در ﺑﻴﺶ از ١٠٠ﻧﺸﺮﻪ ژاﭘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن)ﭘﺲ از
ﺳﻮدوﻮ(اﺳﺖﻪدرﺟﻬﺎنﻫﻢﺑﺎﻧﺎمﺎﺮو)(Kakuro
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣ
ﻫﺎﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣ
ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ورزش
ذﻫﻦ«و»داروﭘﻴﺸﮕﻴﺮازآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣﻨﻨﺪ.

• ﺑﺮاﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎﺎﻓﻴﺴﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧﻨﻴﻢ.
*ﺟﻤﻊارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪد ﺳﻔﻴﺪ
ﺳــﻤــﺖ ﭼــــﭗ ﺎ درﺳﺖ
ﺑﺎﻻﺶﺑﺎﺷﺪ.
*ازارﻗﺎمﺗﺮار ﻧﺎدرﺳﺖ
درﺗﻪاﺳﺘﻔﺎدهﻧﻨﻴﻢ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺑــﺮا ﺣﻞ ــﺮدن اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ رﻗﻢ،
دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ آن
رﻗﻢ،ﻣﺮورﻨﻴﻢ.

• ﺣﻞﮔﺎمﺑﻪﮔﺎمﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺣﺎﻻ ﺳﺘﻮن ١٩ﺑﻪ  ٨+٩ﻧﻴﺎز دارد اﻣﺎ در
ﺳﻄﺮ ١١ﻧﻤ ﺗﻮان ٩ﻧﻮﺷﺖ.ﭘﺲ ٩وﺳﻂاﺳﺖو
 ٨درﺧﺎﻧﻪﺑﺎﻻ ﻗﺮارﻣ ﮔﻴﺮد.
ﺳﻄﺮ١١ﻫﻢﺑﺮاﺗﻤﻴﻞﺑﻪ١+٢ﻧﻴﺎزدارد.
 ١اﮔﺮدرﺧﺎﻧﻪوﺳﻂﺑﺎﺷﺪدرﺳﺘﻮﻧﺶﺗﺮاراﺳﺖ
ﭘﺲدرﺧﺎﻧﻪراﺳﺖاﺳﺖو ٢وﺳﻂﻣ آﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۶٠

دﻗﻴﻘﻪ

»ﺟــﺪول وــﮋه« ﻪ
ﺗﻨﻬﺎﮔﺰﻨﻪﻣﻮﺟﻮدرادر
ﻣﻮرد ﺑﻌﻀ از اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪﻧﺸﺎنﻣ دﻫﺪ.

ﺟــﺪول وــﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ٤ :ﺑﺎﺪ ١+٣
ﺑﺎﺷﺪو٣ﻫﻢﻓﻘﻂﻣ ﺗﻮاﻧﺪ١+٢ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲﻣﺠﺒﻮرﻢﺧﺎﻧﻪآﺑ ﺗﻘﺎﻃﻊراﺑﺎرﻗﻢ
ُ ١ﭘﺮ ﻨﻴﻢ .ﭘﺲ ﺟﺎ٣و ٢ﻫﻢ ﻗﻄﻌ
اﺳﺖ.ﻫﻤﻴﻦﺗﻘﺎﻃﻊ٣و ٤درآنﺳﻮ
ﺟﺪولﻫﻢ٣ﺧﺎﻧﻪرا ُﭘﺮﺮد.
ﺟﺪول وﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ :درﺳﻄﺮ ﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ  ٦اﺳــﺖ ،ﺑﺎﺪ ١و ٣ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎﺑﺎﺪ٣رادرﺧﺎﻧﻪراﺳﺖﻧﻮﺷﺖ
ﺗﺎدرﺳﺘﻮﻧﺶﺗﺮارﻧﺸﻮد.
ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﺟﻤﻌﺶ  ١٣اﺳﺖ دو رﻗﻢ
ﻻزم دارد ﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺎن  ١٠ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ٣راهدارﻢ ٨+٢:و ٦+٤و.٩+١
اﻣﺎ ٢و٨و٤و٦و ٩ﻫﻴﭽﺪام ﻧﺒﺎﺪ در
ﺧﺎﻧﻪﭘﺎﻴﻨ ﺑﺎﺷﻨﺪﭼﻮنﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم
آن ﺳﻄﺮ ﺑﺎﺪ  ٤ﺷﻮد! ﭘﺲ  ١در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦﻣ آﺪوﻣﺠﺒﻮرﻢدرﺧﺎﻧﻪﺑﺎﻻ
٩راﺑﻨﻮﺴﻴﻢ.

ﻣﺮداﻓﮑﻦ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺣﺎﻻ ﺗﻠﻴ٣ °و  ١ﻫﻢ در ﺳﺘﻮﻧ ﻪ
ﺑﺎﺪﺟﻤﻌﺶ٤ﺑﺎﺷﺪﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ.

در ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ  ٢٠اﺳﺖ،
ﻗﺒﻼ ﺟﺎ ٣و  ١ﻗﻄﻌ ﺷﺪه و ﺑﺮا
ﭘﺮﺮدﻧﺶ٢رﻗﻢﻣ ﺧﻮاﻫﻴﻢﻪﺟﻤﻊ
آﻧﻬﺎ ١٦ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎﺟﺪولوﮋهﻣ ﮔﻮﺪ
ﭼﺎرهاﺟﺰﻧﻮﺷﺘﻦ٧و ٩ﻧﺪارﻢ.اﻟﺒﺘﻪ
٩ﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻴﻨ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮار
ﺷﺪنﻣﻤﻨﻮعاﺳﺖﭘﺲ٩درﺑﺎﻻو٧در
ﺧﺎﻧﻪﭘﺎﻴﻨ ﺟﺎﻣ ﮔﻴﺮد.
ﺣــﺎﻻ در آﺧﺮﻦ ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻄﺮ ﻪ
ﺟﻤﻌﺶ ٢٠اﺳﺖﺑﺎﺪ٣ﻧﻮﺷﺖ.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«
را ﺑــﺮا ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﻴﻢ
و ﻤﺮﻧﮓ در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
رﻗﻢ»ﻗﻄﻌ «راﺸ°ﻨﻴﻢ.
* اول ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ ﺑﺮوﻢ ﻪ
ﻋﺪدشدر»ﺟﺪولوﮋه«آﻣﺪهاﺳﺖ.
*ازﺣﻞﺗﻪﻫﺎ٢و٣ﺗﺎ آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂ ﺟﻮابدارد.
دراﻦﺳﺘﻮنﻪﻣﺠﻤﻮﻋﺶ ٢١اﺳﺖ
ﺟﺎ٢و ٣از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺑﺎﺪ دو رﻗﻢ ﭘﻴﺪا ﻨﻴﻢ ﻪ ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ
 ١٦ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﺪول وﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺪ از٧و ٩اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﻢ .ﭘﺲ
٩ﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮار ﻣ ﺷﻮد
را ﭘﺎﻴﻦ ﻣ ﻧﻮﺴﻴﻢ و ٧ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ ﻣ رود.
اﻦ دو رﻗﻢ ﻧﺎرﻧﺠ دﻟﻴﻠ ﺷﺪﻧﺪ ﻪ
اﻦ٧ﺳﺒﺰرﻧﮓراﺑﺮاﺗﻤﻴﻞﺳﻄﺮ
ﻪﺟﻤﻌﺶ ١٩اﺳﺖﺑﻨﻮﺴﻴﻢ.
ﺑ ــﺮا ﺗﻤﻴﻞ ﺳﻄﺮ ــﻪ ﺟﻤﻌﺶ
 ٢٨اﺳــﺖ ﻓﻘﻂ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ٨و ٤را
اﺿﺎﻓﻪﻨﻴﻢاﻣﺎ  ٨راﻧﻤ ﺷﻮددرﺧﺎﻧﻪ
ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺖ ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺳﺘﻮﻧﺶ ﺑﺎﺪ
٧ﺑﺎﺷﺪ! ﭘﺲ ٨در ﺧﺎﻧﻪ راﺳﺖ و  ٤در
ﭼﭗﺟﺎﻣ ﮔﻴﺮد.
دو رﻗﻢ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻴﺎه ﻫﻢ ﻪ  ٣و ٩
ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪارﻗﺎمﻗﺒﻞﻣﺸﺨﺺ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪﺗﺎاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﺎﻣﻼﺣﻞﺷﻮد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۴٠

روان شناسان برای کاهش تر سهای کودکان
راه های زیادی را توصیه میکنند .آنها در وهله
اول به والدین توصیه میکنند که در رفع مشکل
کودک عجوالنه عمل نکنند .تعجیل و شتابزدگی
آنها در کاهش ترس کودک میتواند به جای درمان ،
اضطراب و ترس او را افزایش دهد .این ترس معموال به
تدریج از بین میرود و الزم است والدین با خونسردی
و آرامش اقدام به کاهش این ترسها نمایند .توصیه
بعدی روان شناسان این است که هرگز کودکان را
به خاطر ترسی که دارند تحقیر و سرزنش نکنیم .هر
چند دلیل ترس از نظر ما بزرگترها کامال غیر منطقی
و نامعقول به نظر میرسد اما خود کودک چنین
احساسی ندارد و نمیتواند غیر منطقی بودن ترس خود را درک کند و سرزنش به او کمکی نخواهد کرد.
حتی زمانی که کودک تحت نظر یک متخصص یا روان شناس درمان میشود ،اگر عامل اصلی ایجاد کننده
ترس هنوز حضور داشته باشد چندان فایدهای نخواهد داشت .مثال زمانی که خود مادر از تاریکی میترسد،
هر چند کودک حمایتها و درمانهایی را از روانشناس و مشاور خود دریافت میکند ،اما الگویی که در
خانه از رفتار مادر میپذیرد الگویی قوی تر است که نتایج یک درمان ثمر بخش را از بین میبرد .بنابراین
الزم است علل اساسی ترس کشف و برطرف شود.
بازی موقعیت مناسبی است که ترس کودک را از بین ببریم .مثال برای کودکی که از آمپول میترسد،
میتوانیم یک بازی خوب ترتیب بدهیم که در آن کودک آمپول زدن را تمرین کند .در مراحل دیگر میتوان
از روش های خاص رفتار سازمانی که توسط روانشناسان استفاده میشود بهره جست.

][١٣٩٦/٢/٣٠

»ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم«  ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺟﺬاب ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎده
اﺳﺖ ﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ »ﻣﻨﻄﻖ« و »ﺟﻤﻊ« ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ
ﮔﺮدد اﻣﺎ از ٣٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ژاﭘﻨ ﻫﺎ ﻗﺮار

ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

نی نی کده

درمان ترس در کودکان

همسرانه

كلمپلو شيرازی

مطالعات بی شماری تاثیرات مثبت افزایش مصرف قارچ در کاهش
خطر بیماری هایی نظیر چاقی ،دیابت ،بیماری های قلبی،
سالمت پوست و مو ،سطح انرژی و همچنین کاهش وزن
نشان داده اند .قارچ ها حاوی مقادیر قابل توجهی از
ویتامین های  Bهستند .به طوری که  ۱۰۰گرم قارچ
 ۳۰تا  ۴۴درصد نیاز روزانه به ویتامین های  Bرا تامین
می کند.به گزارش «سیمرغ» مطالعات نشان داده اند
بیمارانی که به دیابت نوع یک مبتال بوده و رژیم غذایی
پر فیبر داشته اند سطح قند خونشان در حد پایین تری
حفظ شده و مقاومت به انسولین نیز تا حدی در آن ها
کاهش یافته است .از آنجایی که قارچ نیز یکی از منابع غنی
فیبر است می تواند خواص قابل توجهی را برای مبتالیان به
دیابت فراهم آورد.سلنیوم که نقش مهمی در تقویت سیستم
ایمنی بدن بر عهده دارد در مقادیر قابل توجهی در قارچ ها وجود
دارد .سلنیوم با تحریک بیشتر سلول های کشنده  Tدر سیستم ایمنی پاسخ
ایمنی را نسبت به عفونت ها تقویت می کند .بتا گلوکان موجود در قارچ ها نیز نقش مهمی در تقویت این
سیستم بر عهده خواهد داشت.یکی از توانایی های تعریف شده برای قارچ ها ،مخصوصا قارچ های سفید
دکمه ای که معموال در ساالد استفاده می شوند ،توانایی آن ها در برداشت استروژن اضافی از خون است
که آن ها را به یک نیروی کمکی در پیشگیری از سرطان سینه تبدیل می کند .مطالعات بسیاری این ویژگی
قارچ ها در پیشگیری از سرطان را تایید کرده اند.

ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.
واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٩)-١ﺣﺮﻓ (ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ا ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٨١٧ﻣﻴﻼد ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﺰﺷاﻧﮕﻠﻴﺴ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦﻧﺎمﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ (ﺑﺎوﺟﻮدﻣﺰاﺎدرﻣﺎﻧ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪ،
ﻗﺒﻞ ازﻣﺼﺮف ﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،زﺮا
اﻣﺎنداردﺑﺎﺗﺸﺪﺪﻋﻼﻢ.......ﻣﻮاﺟﻪﺷﻮﺪ.
٥)-٣ﺣﺮﻓ (ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﺑﺮاﭘﻴﺸﮕﻴﺮازاﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ﻋﺮوﻗ  ،ﭘﻮ اﺳﺘﺨﻮان و
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮازاﺑﺘﻼﺑﻪاﻦﺑﻴﻤﺎرﻫﻢﻣﻔﻴﺪاﺳﺖ.
٦)-٤ﺣﺮﻓ (ﺟﺎﺑﻴﺮونزدنآباززﻣﻴﻦ
٢)-٥ﺣﺮﻓ ( ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻦ وﺘﺎﻣﻴﻦ  ،ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻮرﺳﺘﻴﻦ و اﺳﻴﺪ  ellagicدر ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ وﺟﻮد
دارد ﻪ ﺑــﺮا ﺑﺎزﺳﺎز ﺳﻠﻮل ﻫﺎ آﺳﻴﺐ دﺪه
ﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﺖ.
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ﻧﻮﻋ ﭘﺎرﭼﻪاﺑﺮﺸﻤ
٣)-٧ﺣﺮﻓ (ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤ اﻓﺖﻧﺎﮔﻬﺎﻧ .....اﺳﺖ
ﻪزﻣﺎﻧ رخﻣ دﻫﺪﻪﻓﺮدﻣﺒﺘﻼﺑﻪدﺎﺑﺖﺑﻴﺶاز
ﺣﺪاﻧﺴﻮﻟﻴﻦﺗﺰرﻖﻨﺪ.
٤)-٨ﺣﺮﻓ (ازاﺻﻮلدﻦ
٣)-٩ﺣﺮﻓ (ﺗﻮانواﻧﮕﻴﺰه
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ازﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎﻣﻄﺮحاﺮان
٣)-١١ﺣــﺮﻓــ ( اﺻــﻼح ﺳﺒ زﻧﺪﮔ و ﺣﺬف

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا

درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣﺑﻪ

ﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ اﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ اﻦ ﻧﻮع ﭼﻴﻨﺶ ﺑﻪ
ﺷﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻏﺬاﻫﺎ ﭼﺮب و ﺷﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬا و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻤﻞ ﻫﺎ .......ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘ اﺳﺖ ﻪ ﻣ ﺗﻮان در
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮازﻋﻮارضﺑﻴﻤﺎر»ﻓﻴﺒﺮوم«ﺑﺮداﺷﺖ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (اﺳﻢ
٣)-١٣ﺣﺮﻓ (ﮔﺮوهﻓﺮﻧﮕ
٦)-١٤ﺣﺮﻓ (ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻋﻼوهﺑﺮزﺒﺎ وﺑﻮ
ﻣﻌﻄﺮ،ﺧﻮاصﻣﺘﻌﺪدداردوﻧﻮﺷﻴﺪنﭼﺎآنﻧﻴﺰ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺎﻋﺚاﺣﺴﺎس......ورﻓﻊاﻓﺴﺮدﮔ ﺷﻮد.
٥)-١٥ﺣﺮﻓ (دﺳﺘﮕﺎهردﺎب
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﺑﺮرﺳ دوﭼﻴﺰﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﻢ
٥)-١٧ﺣﺮﻓ ( "اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻐﺬﻪ آﻟﻤﺎن" و "ﺻﻨﺪوق
ﺟﻬﺎﻧ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺳﺮﻃﺎن"ﺗﻮﺻﻴﻪﻣ ﻨﻨﺪﻪﻣﺼﺮف
ﮔﻮﺷﺖ  ﻧﻔﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﺣــﺪود  ......ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
٥)-١٨ﺣﺮﻓ (ازﻣﻴﻮهﻫﺎﻗﺮآﻧ
٣)-١٩ﺣــﺮﻓ ـ ( ﻧﺘﺎﺞ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺪﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪ،وﺮوس HIVﻣ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺮرﺷﺪ........ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻨﻔ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﻫﻤﺰﻣﺎﻧ وﻫﻤﮕﺮا وﺗﺸﺎﺑﻪ
٤)-٢١ﺣﺮﻓ (ازﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻣ ﺗﻮانﺑﺮادرﻣﺎن
ﻣﺸﻼت ﭘﻮﺳﺘ از ﺟﻤﻠﻪ  .......و اﻧﻮاع ﻟﻪﻫﺎ
ﭘﻮﺳﺘ ورﻓﻊﭼﻴﻦوﭼﺮوïاﺳﺘﻔﺎدهﺮد.
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ (ﺟﻌﺒﻪﻣﻘﻮا

رﻣﺰواژهﺎﺑ :
راﻣﻴﻦرﺿﺎﻴﺎن

