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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

خمیر پیتزای خانگی

فستفودها درکمینکیسهصفرا

صفرای ترشح شده را برای مواقع الزم به منظور
هضم چربیها مصرف میکند و در صورت به هم
خوردن ترکیبات صفرا ،ترشح آن قطع شده و در

نتیجه هضم و جذب چربیها صورت نمیگیرد.
برای اینکه در سنین پایین این مشکالت کمتر
برای افراد به وجود بیاید بهتر است خانواد هها

انگور؛ یاقوت سالمتی بخش

خداحافظ کم خوابی

کدبانو

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻧﺎوﺎب  ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪ ﭼﻨﺪ »رزم ﻧــﺎو«» ،ﻧﺎوﺷﻦ«،
»اژدراﻓﻦ«و»زﺮدرﺎ «درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎﺪﺟﺎادواتﭘﻨﻬﺎنراﺸﻨﻴﻢ.
ﻧـــﻮع و ﺗ ــﻌ ــﺪاد ادواﺗـــــ ــﻪ ﺑــﺎــﺪ در ﻫــﺮ اﻗــﻴــﺎﻧــﻮس ﺑــﺎﺷــﺪ ،زـــﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ
اﺳــــــﺖ .ﺿــﻤــﻨــﺎ ﻫــﻤــﻴــﺸــﻪ »رزم ﻧــــﺎو«٤ﺧــــﺎﻧــــﻪ» ،ﻧـــﺎوﺷــــــﻦ«٣ﺧـــﺎﻧـــﻪ،
»اژدراﻓــــــــــﻦ«٢ﺧـــــﺎﻧـــــﻪ و »زـــــﺮدرـــــﺎـــــ « ــــ ﺧـــﺎﻧـــﻪ ﺟــــﺎ اﺷـــﻐـــﺎل
ﻣ ﻨﺪ.ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.
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• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

دﻗﻴﻘﻪ

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣ ـ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻧﺘﻪﻫﺎ :

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان اﻦ ﺗﻪﻫﺎ را ﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داد و  ﻣﺮﺑﻊ ﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ؟!
ﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن اﻦ ﻣﻌﻤﺎ اﺟﺎزه دارﺪ ﻓﻘﻂ  از ﺗﻪﻫﺎ را ﺑﺮش ﺑﺪﻫﻴﺪ.
ﻋﻤﺪا ﺗﻪﻫﺎ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ درج ﺮدﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ ﺣﻞ
ﻨﻴﺪ .از ﺧﻄﻮط ﺷﻄﺮﻧﺠ ﺑﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
ﺑﻪﻃﻮرﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﺷﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎﺴﻪﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ»داﺮه«،»ﻧﻴﻢداﺮه«ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎوﺎب«  ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ ﺸ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ  ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻢ ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
دﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
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در تمام دنیا مردم به فرزندان خود پول توجیبی میدهند ،بعضی ها به صورت روزانه،
برخی هفتگی و عده دیگری ماهانه به فرزند خود مبلغی میدهند.
اما در این بین هستند والدینی که به فرزندان خود مبالغ زیادی می پردازند و
همچنین والدین دیگری هستند که مبلغ خاصی برای فرزند در نظر نمیگیرند.
عملکرد هیچکدام درست نیست .کار صحیح را والدینی انجام میدهند که مبالغی
معقول به فرزند خود میدهند.
اما فلسفه پول توجیبی چیست؟ پول توجیبی  ،نوعی درس اقتصاد در دوران نخست
زندگی است .یک کودک دوست دارد برای خود اسباب بازی خاصی بخرد که به طور
معمول برای او نمیخرند .او یاد میگیرد اگر آن اسباب بازی خاص را میخواهد،
باید پول توجیبیاش را پسانداز و برخی خرجها را فراموش کند تا به خواسته خود
برسد .این بهترین کالس درس برای اوست.
از طرفی دلیل نمیشود اگر والدین بسیار ثروتمندهستند ،مبلغی زیاد به عنوان
پول توجیبی در اختیار فرزندان قرار دهند یا گاهی اوقات مخارج مختلف او را متقبل
شوند .هر پدر و مادری در هر شرایط اقتصادی باید مبلغی معقول به فرزندان خود
بپردازند تا او از همان دوران کودکی حقیقت زندگی را بشناسد ،مبلغ پول توجیبی
باید به نحوی باشد که فرزند با رعایت اقتصاد بتواند آن را مدیریت کند.

][١٣٩٦/٤/٢٦
ﻧﺎوﺎب

ﺳﺨﺖ

پول توجیبی معقول برای فرزندان

حکیم باشی

بنا بر تحقیقات انجام شده ،کیفیت و کمیت خواب نقشی مهم در سالمت جسم و
زندگی روزمره آدم ها ایفا می کند.
به طور ویژه محققان بر رابطه میان معنا بخشی به زندگی با اختالل وقفه های
تنفسی(آپنه خواب) و سندروم پای بی قرار( )RLSتأکید دارند.
دومشکلیکهیکیبامتوقفساختنتنفسودیگریباایجاداحساسیناخوشاینددر
پا از قبیل خارش ،گزگز و سوزش باعث بیدار شدن و کاهش کیفیت خواب می شوند.
در چنین شرایطی داشتن یک هدف مشخص در زندگی به خواب بهتر کمک قابل
توجهی می کند.
در واقع ،افرادی که زندگی هدفمند دارند پیش از خواب به کارهایی که انجام داده
اند فکر می کنند و برای رسیدن به آنچه می خواهند نقشه می کشند.
اتفاقی که باعث می شود خطر بروز اختالل وقفه های تنفسی  63درصد و سندروم
پای بی قراری  52درصد میان این گروه کمتر از سایرین باشد.
بنابراین ،اگر مدت هاست از اختالل خواب رنج می برید ،آرزوی داشتن یک خواب
راحت و بدون مشکل را دارید و از امتحان کردن راه های مختلف خسته شده اید؛
بهتر آن است که هدفی مشخص برای زندگی تعیین و شب ها راه رسیدن به آن را
در ذهن تصور کنید.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

••مراحل تهیه خمیر

آرد را داخل ظرف گودی بریزید  ،اگر آرد را الک کنید نتیجه
بهتری می گیرید .خمیر مایه را مستقیم روی آرد بریزید و با آن مخلوط
کنید و بعد نمک و شکر را هم به مواد خشک اضافه و تمام مواد را مخلوط کنید تا همه به
طور یکنواخت داخل آرد پخش شود.
آبی که برای خمیر پیتزا استفاده می کنید حتما باید ولرم باشد .بعد وسط آرد را
گودکرده و نصف پیمانه آب را کم کم به مواد خشک اضافه کنید و با قاشق هم بزنید تا
حالت خمیری پیدا کند سپس روغن زیتون را هم اضافه و باز مخلوط کنید.
اگر احساس کردید میزان آب آن کم است یک قاشق آب اضافه کنید .اگر بازهم خشک
بود یک قاشق دیگرآب اضافه کنید چون اگر تمام آب را یکباره روی خمیر بریزید ممکن
است خمیر شل شده و نیاز به آرد پاشی مجدد پیدا کنید که در نهایت بر کیفیت خمیر
تاثیرگذار است .خمیر را روی سطح صافی که کمی هم رویش را آرد پاشی کرده اید قرار
دهید و با کف دست شروع به ورز دادن کنید .هرجا احساس کردید خمیر به دست می
چسبد کمی دست را با روغن چرب کنید و به ورز دادن ادامه دهید .هرچه آرد خمیر
کمتر باشدکیفیت بهتری در پخت خواهد داشت .حدود  5دقیقه ورز دادن برای این
خمیر کافی است .بعد دیواره ها و کف ظرف گودی را با روغن زیتون چرب کنید و خمیر
را داخل ظرف بگذارید و با پارچه ای روی آن را بپوشانید سپس ظرف را در جایی که
کمی گرم باشد قرار دهید تا حجم خمیر زیاد شود.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

نی نی کده

انگور حاوی مواد مغذی گیاهی برای حفظ سالمت قلب از جمله پلی فنول ها و
اسید فنولیک است .تقریب ًا ۱۵۱گرم انگور که معادل یک فنجان است ،صفر
درصد چربی و  ۲۷گرم کربوهیدرات و قند دارد ضمن اینکه  ۵درصد از
نیاز روزانه به فیبر و  ۲۷درصد از نیاز روزانه به ویتامین «ث» را فراهم می
کند .انگور همچنین حاوی مقادیر زیادی پتاسیم است .نکته مهم در
رابطه با این میوه این است که منبع غنی از پلی فنول ها و اسیدهای
فنولیک محسوب می شود .آنتوسیانین یک نوع فرعی از پلی فنول و
مسئول رنگ قرمز ،آبی ،بنفش ،سیاه یا سفید انگور است .یکی دیگر از
پلی فنول های انگور ،رسوراترول است که با بهبود سالمت قلب ارتباط
دارد .انگور و عصاره انگور سرشار از مواد آنتی اکسیدان ،بتاکاروتن،
لوتئین و زآگزانتین است و همه این مواد در تقویت بینایی و سالمت چشم
انسان و فرآیند بینایی نقش مهمی ایفا می کنند .رسوراترول پالکت های
آسیب دیده مغزی و رادیکال های آزاد مرتبط به ابتال به بیماری آلزایمر را خنثی
می کند .رسوراترول جریان خون به مغز را نیز افزایش داده و به بهبود پاسخ های ذهنی
ما کمک می کند .محافظت از پوست در برابر سرطان ،پیشگیری از پوسیدگی دندان ها،کاهش چربی
خون و جلوگیری از آب مروارید و پیشگیری از پوکی استخوان نیز از فواید خوردن انگور است.

مراقب غذای خود ،کودکان و جوانان باشند و از
مصرف غذاهای چرب ،فست فودها ،سسهای
چرب ،پرخوری و درهم خوری به ویژه در
میهمانیها خودداری کنند.
چربیها در ابتدا به صورت گل و الی تجمع یافته و
به مرور تشکیل سنگ صفرا میدهند ،به طوری که
ممکن است سه سال طول بکشد تا یک سنگ ۱۵
میلیمتری تشکیل شود.
وجود سنگ در کیسه صفرا ممکن است سا لها
بیعالمت باشد و اغلب اوقات به طور ناگهانی در
سونوگرافیها مشخص میشود که سنگ ایجاد
شده ،رسوب و تجمع این مواد منجر به افزایش
ضخامت کیسه صفرا شده و در نهایت سبب التهاب
آن میشود.
در صورتی که این سنگها افزایش یابد و بیماری
عالمتدار شود ،با حرکت سنگ ،در قسمت فوقانی
شکم فرد احساس درد خواهد کرد که با خوردن
غذاهای چرب درد آن بیشتر خواهد شد.
شدت این بیماری گاهی ممکن است در بیمار
زردی ایجاد کند به طوری که رنگ چشمها و
بدن زرد شده و با تب و لرز نیز همراه است که در
این صورت باید تحت عمل جراحی ،کیسه صفرا
برداشته شود.

املت

تغییر الگوی غذایی از تغذیه سنتی به صنعتی و
میل جوانان به خوردن فست فود ،مهمترین عامل
مؤثری است که آمار مبتالیان به بیماری التهاب
کیسه صفرا را افزایش داده است.
به گزارش« تبیان» اگرچه عوامل مختلفی منجر به
ابتالی افراد به التهاب صفرا میشود ،اما با توجه
به اینکه جوانان بیشتر از گذشته به این بیماری
مبتال میشوند نشان میدهد که تغییر سبک تغذیه
از مهمترین عوامل ابتالی این بیماری است که در
نتیجه سنگ در اثر خوردن غذاهای چرب به ویژه
فست فودها به وجود میآید.
در گذشته این بیماری بیشتر در افراد  ۴۰تا ۵۰
سال به باال مشاهده میشد ،اما امروزه در میان
جوانان این بیماری بسیار دیده میشود.
به عالوه افزایش این بیماری نسبت به گذشته در
میان افراد الغر هم مشاهده میشود در صورتیکه
در گذشته افراد چاق بیشتر در معرض ابتال به
التهاب کیسه صفرا بودند.
همچنین در میان خانمهای جوان و مجرد نیز این
بیماری شایع شده است ،در حالی که این بیماری
معمو ً
ال در زنانی بروز پیدا می کرد که بعد از چند
زایمان به این بیماری مبتال میشدند.
کیسه صفرا یک عضو ذخیر های در بدن است و

••مواد الزم

مواد زیر برای یک عدد پیتزای بزرگ کافی است و
چنانچه قصد دارید تعداد بیشتری پیتزا تهیه کنید
می توانید مواد را دو یا چند برابر کنید.
آرد سفید یک پیمانه ،روغن زیتون یا مایع یک قاشق
غذاخوری ،شکر یک قاشق سوپ خوری ،خمیر
مایه فوری یک قاشق مرباخوری ،نمک یک قاشق
چایخوری و آب ولرم نصف پیمانه به عالوه یک یا دو
قاشق غذاخوری اضافه.

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در ا ــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎ ــﻪاﻓــﺰا ــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٦)-١ﺣﺮﻓ (»ﺒﺎبزرد«Æاﻦﺷﻬﺮاﺮان،ﻧﻮﻋ
ﺒﺎبﺳﻨﺘ اﺮاﻧ اﺳﺖﻪﻣﺼﺮﻓﺶﺑﺎﻋﺚﺗﻘﻮﺖ
ﺑﻨﻴﻪﺟﺴﻤ وﺗﻘﻮﺖﭼﺸﻢودرﻣﺎنﻧﺎﺑﺎروراﺳﺖ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ ( ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺴﺘ ،
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﺎﻣﻬﻢﺗﺮﻦﻣﻌﻀﻞﺸﻮرﻌﻨ ......اﺳﺖﻪ
ﺑﺎﻫﻤﺎرﺳﺘﺎدﻣﺒﺎرزهﺑﺎﻣﻮادﻣﺨﺪراﻧﺠﺎمﻣ ﺷﻮد.
٣)-٣ﺣﺮﻓ (دﺷﻤﻦﻋﺮب
٢)-٤ﺣﺮﻓ (آﺧﺮ
٤)-٥ﺣﺮﻓ (رﻫﺎ
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ﻓﻠﻮراﺪ،ﻮنﻣﻨﻔ ﻋﻨﺼﺮﻓﻠﻮﺋﻮراﺳﺖ؛
ﻪدرﭘﻮﺳﺘﻪزﻣﻴﻦوﺟﻮدداردوﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌ درآب
،......ﺑﺴﻴﺎرازﺧﻮرا ﻫﺎوﺳﺒﺰﻫﺎﻫﺴﺖ.
٤)-٧ﺣﺮﻓ (اﻮان
٣)-٨ﺣﺮﻓ (ازارﻗﺎم
٥)-٩ﺣﺮﻓ (ﺦﺣﺎﺻﻞازﭼﻪﺮدنآب
٥)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺑﻪﻃﻮرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦازﻫﺮ......ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﻔﺮﻣﺒﺘﻼﺑﻪﺳﺮﻃﺎنﺳﻴﻨﻪﻣ ﺷﻮد.
٥)-١١ﺣﺮﻓ (ﺧﻄﺮزاﻤﺎنزودرسوﺳﻘﻂﺟﻨﻴﻦ
در زﻧﺎﻧ ﻪ ........ﻣﺼﺮف ﻣ ﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﮕﺮ
زﻧﺎناﺳﺖ.
٦)-١٢ﺣــﺮﻓ ـ ( اﮔﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪا
ﺗﺸﺨﻴﺺدادهﺷﻮدﻪﻫﻨﻮزﺗﻮﻣﻮرﺑﻪﻏﺪه.......زﺮ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺑﻐﻞﻣﻬﺎﺟﺮتﻧﺮدهﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻬﺘﺮﻦﺷﺮاﻂﺑﺮادرﻣﺎن
وﺑﻬﺒﻮدﺑﻴﻤﺎرﺑﻪﺣﺴﺎبﻣ آﺪ.
٣)-١٣ﺣﺮﻓ (ﺑﺮﮔﻪﺛﺒﺖردوﺑﺪلﺷﺪنﭘﻮل
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺮرازﻮﻟﺮﺧﻮدروﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺮﻓﺘﮕ ودردﻫﺎﻋﻀﻼﻧ ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖوآبرﺰش
ﺑﻴﻨ ،ﺧﺸ ......وﮔﺮﻓﺘﮕ ﺻﺪاﻣ ﺷﻮد.
٥)-١٥ﺣﺮﻓ (ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻬﺪاﺷﺖﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪﺗﺎزﮔ
اﻋﻼمﺮدهاﺳﺖﻪ ٣٥ﻧﻔﺮدرﺳﺮاﺳﺮاروﭘﺎﻃ ١٢
ﻣﺎهﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺮاﺛﺮاﻦﺑﻴﻤﺎرﺟﺎندادهاﻧﺪ.
٦)-١٦ﺣﺮﻓ (آزادراه
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ازﻧﻤﺎزﻫﺎﻣﺴﺘﺤﺒ
٥)-١٨ﺣــﺮﻓـ ( رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺴﺘ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎﻻﻧﻪ ٢٥ﺗﺎ ٣٠ﻫﺰارﻮد.......Æدرﺸﻮرﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
٣)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺗﻠﻔﻆﻧﺎﺻﺤﻴﺢﻧﻮﻋ ﻗﺎﻖﺑﺰرگ
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﮔﻤﺎﺷﺘﻪوﻧﻤﺎﻨﺪهازﻃﺮفدﮕﺮ
٤)-٢١ﺣﺮﻓ (ازﻣﻮاددﻓﻊﺷﺪهدرادرار
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ (ﺑﺮﺧ ﺳﻠﻮلﻫﺎزﻣﺎﻧ ﻪدرﺷﺮاﻂ
ﺧﺎص ﺑﺎﺷﻨﺪ ،راه را ﮔﻢ ﻣ ﻨﻨﺪ ،ﻌﻨ ﺑﻪ ﺟﺎ اﻦ
ﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه
ﻋﻤﺮﻣ ﻨﻨﺪﺎﺑﻪﺗﺜﻴﺮﺑﻴﺶازاﻧﺪازهﺧﻮدﻣﺸﻐﻮل
ﻣ ﺷﻮﻧﺪﻪدرﭘﺰﺷ ﺑﻪاﻦﭘﺪﺪه.....ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

ﺷﺎه ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٦ﻣ رود.ﺳﻴﺎه در ﺣﺮﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎت
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
اﺳــﺖ:اﮔــﺮ ﺳــﺮﺑــﺎز ﺳﻴﺎه ردــ gﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ ــﺎ اﮔﺮ
ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه رد  hﺑﻪ  h٢ﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ ،ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ
 e٢ﻣ رود .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ h٥ﺑﺮود ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ e٥
ﻣ رود.اﮔﺮ رخ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ h٥ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٨ﻣ رود.اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه
رد  hﺑﻪ  h٥ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٢ﻣ رود.

