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حکیم باشی

خاکشیر نبین چه ریزه
همه ما با دانههای ریز و قهوهای رنگ «خاکشیر» که
بیشتر در قالب شربت از آن استفاده میکنیم ،آشنا
هستیم.خاکشیردارایخواصوکاربردهایمتعددی
برای درمان بسیاری از امراض و بیماریهاست.
مصرف خاکشیر میتواند درمانی برای سوء مزاج سرد
باشد که نشانه این سوء مزاج خشکی دهان ،کم میلی
به آب ،بدگواری طعام ،بیمیلی به خوراک ،نفخ شکم،
بروز برخی دردها در معده و ضعف و الغری است.
برخی افراد به ویژه سالخوردگان بدنشان کم آب و
خشک شده و به همین نسبت رودههایشان نیز خشک
و کمآب میشود و دچار یبوست می شوند که بهترین
داروی طبیعی برای این افراد خاکشیر است که باید
آن را کوبیده و داخل استکان آب داغ ریخته و با عسل
بنوشند .کودکانی که مبتال به یبوست و دلدرد میشوند ،اگر روزی یک قاشق چایخوری خاکشیر را بکوبید
و در قندداغ ریخته و به آنان بنوشانید مفید است.
ازجمله عوارض سوداوی ،ضعف کبد و بروز بواسیر است که گاه با خونریزیهای پیدرپی مشاهده میشود و
بهترین دارو برای این مشکل ،خاکشیر است که بدن را اصالح و مانع خونریزی خواهد شد ،همچنین خاکشیر
میتواند برخی از اقسام اسهال را نیز درمان کند.

نی نی کده

خواص تخم بلدرچین برای کودکان
به گزارش «سیمرغ» تخم بلدرچین واکنش های
حساسیتی و آلرژی زایی کمتری نسبت به تخم
مرغ دارد ،به همین دلیل کودکانی که به تخم مرغ
حساسیتنشانمیدهندممکناستنسبتبهتخم
بلدرچین با مشکلی مواجه نشوند.
به عالوه تخم بلدرچین سرشار از ویتامین های A
 B12 ،B6 ،B2 ،B1و ویتامین  ،Dآهن ،منیزیم،
روی ،مس و فسفر است و به کودکانی که مبتال به
کم خونی ،فقر آهن و کمبود ویتامین دی هستند
توصیه می شود .باید بدانید که میزان پروتئین در
تخم بلدرچین و میزان کلسترول خوب در آن نسبت
به تخم مرغ بیشتر است.
نکته مهم برای میزان استفاده از تخم بلدرچین برای
کودکان این است که بهتر است بیشتر از  2عدد تخم بلدرچین روزانه برای کودکان استفاده نشود.
بهترین زمان شروع مصرف تخم بلدرچین بعد از پایان ماه  6در کودکان است ،البته به خاطر داشته باشید که
برای کودکان زیر یک سال از زرده تخم بلدرچین استفاده کنید .همچنین بهترین روش برای مصرف تخم
بلدرچین آب پز کردن آن است .خاصیت تخم بلدرچین :
 -۱باعث ایجاد متابولیسم بهینه در سلول های بدن میشود و بهترین نوع پروتئین و چربی را دارد.
 -۲برای با هوش شدن جنین در دوران بارداری بسیار مؤثر است.
 -۳موجب بهبود اشتها در اطفال شده ومناسب برای سنین رشد کودکان ونوجوانان است.
 -۴به تنظیم سیکل خواب کمک می کند.
 -۵سبب افزایش مقاومت کلی بدن می شود.
-۶در تنظیم سیستم عصبی ،قلبی و گوارشی و درمان بیماری تشنج مؤثر است.
-۷برای افراد مسن بسیار مفید است و سبب استحکام عضالت و استخوانها می شود.
 -۸سبب بهبود میل و توان جنسی می شود.
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دوستنماها رابشناسید

گاهی اوقات تشخیص دوستان واقعی از غیر واقعی
کمی دشوار می شود اما با این نشانه ها می توانید
دوستان غیر واقعی را تشخیص دهید.
به گزارش «بیتوته» بعضی افراد ممکن است برای
شروع دوستی خیلی به شما اهمیت دهند تا توجه
تان را جلب کنند اما پس از مدتی شخصیت حقیقی
خودشان را نشان میدهند.
اگر شما انسان حساسی باشید ممکن است نسبت به
این افراد که سعی میکنند از شما سو ء استفاده کنند
آسیب پذیر باشید.
دوستان غیر واقعی در مواقع نیاز ناپدید میشوند،
آن ها اغلب درمورد دیگران غیبت میکنند ( پس به
احتمال زیاد غیبت شما را هم میکنند) همچنین
وقتی اوضاع بر وفق مرادشان نباشد سعی میکنند
به خاطر کارهای گذشتهتان به شما احساس گناه و
عذاب وجدان دهند.
باید توجه داشت که این دوستان غیرواقعی نسبت به
موفقیتوشادیشمااحساسخوشحالینمیکنند،
آن ها نسبت به شناخت عمیقتر شما احساس بی
عالقگی میکنند و شما را برای افکار و عقایدتان
مورد قضاوت قرار میدهند.
اگر خوب دقت کنید آن ها بی رحمانه اشتباهات
و نقاط ضعف تان را قضاوت میکنند و به ندرت

اول برای کارها پا پیش میگذارند ،آن ها همیشه
محوریت گفت و گو را به سمت خودشان بر
میگردانند و هرگز به خاطر شما در مقابل دیگران
نمیایستند.
این دوستان غیرواقعی یا فیک اغلب خودخواه
هستند ،رفتاری بچه گانه دارند ،انعطاف پذیر
نیستند و هوش هیجانی ندارند و نمیدانند که
دوست خوب بودن اصال چه شکلی است.
گاهی اوقات هم هست که افراد بزرگ تر میشوند و
سن شان باالتر میرود و پختهتر میشوند و به همین
دلیل ممکن است طی زمان از یک دوست فیک
تبدیل به یک دوست واقعی شوند .در این لحظات،
مسئله مهم این است که شما از لحاظ احساسی
مراقب خودتان باشید و برای این دوستی حد و مرز
تعیین کنید یا این که کال از آن ها دوری کنید.
اگر دیدید دوست تان بیش از حد موجب ناراحتی
شما میشود و انرژی و احساسات شما را هدر
میدهد شاید بهتر باشد که رابطهتان را قطع کنید
و به دنبال کسی بگردید که از لحاظ ذهنی بیشتر به
شما نزدیک است و دنبال یک دوستی واقعی است.
مانند هر رابطه دیگری ،رابطه دوستانه هم دو طرفه
است به همین دلیل شما هم باید آن دوستی باشید
که دوست دارید دیگران برای شما باشند.

چطور تخم مرغ را تمیز کنیم؟

نشانههای بی سوادی عاطفی را بشناسید

به گزارش بیتوته می توان تخم مرغ ها را
به صورت خشک با استفاده از یک سنباده
اسفنجی یا لیف تمیز کرد.
اگر به تخم مرغ ها هر گونه آلودگی ،پر
یا مدفوع مرغ چسبیده باشد باید آن ها
را تمیز کنیم .تخم مرغ ها را به صورت
خشک با استفاده از یک سنباده اسفنجی
یا لیف تمیز کنید.
کاری که باید انجام دهید این است که
به آرامی تخم مرغ را با اسفنج یا سنباده
کاغذی بسایید تا آلودگی ها پاک شوند،
مواظب باشید که موقع تمیز کردن تخم
مرغ ها را نشکنید.
سعی کنید قسمت هایی از تخم مرغ که تمیز هستند را نسایید .همچنین می توان از اسکاج
ظرفشویی یا یک مسواک هم برای تمیز کردن تخم مرغ ها استفاده کرد.
روش تمیز کردن به صورت خشک ،برای تخم مرغ هایی که از طریق قرار گرفتن در کنار تخم مرغ
های شکسته کثیف شده اند ،چندان مؤثر نیست.

یک روانشناس اجتماعی در باره بی
سوادی عاطفی می گوید :در بسیاری
از مواقع دیده شده که افراد وقتی دچار
بی حوصلگی ،غمگینی ،ناراحتی و...
میشوند نمیتوانند در رابطه با شرایط
خود توضیح دهند و فقط میگویند حالمان
بد است .به گزارش «سیمرغ» «مهشید
خداخواه» می افزاید :در این شرایط این
که این وضعیت ناشی از خستگی ،احساس
خجالت ،طرد شدن از جمع دوستان،
حسادت ،حس تنفر ،احساس گناه،
شرمندگی یا حقارت است برای افراد
مشخص نیست .وی با اشاره به دالیل
تفکیک نشدن احساسات از سوی افراد بیان می کند :افراد زمانی که نمیتوانند میان احساس
خود تفکیک قائل شوند ،در اصطالح روانشناسی دچار کوری عاطفی شده اند و قادر نیستند میان
احساسات منفی خود تفاوت قائل باشند .به گفته وی بعضی از افراد دچار بی سوادی عاطفی بوده و
نمیتوانند برای بیان احساس درون خود ،واژگان مناسبی پیدا کنند.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

٩٦/٦/٢٢

ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦراازﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪﻓﻠﺶدارآﻏﺎزﻨﻴﺪ(.درآﻏﺎزﻫﺮﺳﻮالﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.
واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اﻦ ﺟﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــــﺎرآﻣ ــﻮزﺷ ــ
آن ﺷــﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

٢۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺳﺎده

• ﻗﺎﻧﻮن :در اﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ
 ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﺸ ﺗﺼﻮﺮ» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.

• ﻗﺎﻧﻮن :در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ
ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،از ﺑﺎزﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو
ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫــﺎ ﺳﻔﻴﺪ از ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺗﻌﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﻦ ﺧﻂ ﺑﺎﺪ ﺑﺪون ﺷﺎﺧﻪ
و دوراﻫ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :در ﻫﺮ دوراﻫ ،
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻤﺮﻧﮓ
ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۴٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺨﺖ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٥)-١ﺣﺮﻓ (ﭼﺸﻢﭘﺰﺷاوﻟﻴﻦﭘﺰﺷ اﺳﺖﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺮﺧ ازﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺟﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ.......ﺎ
ﻓﺸﺎرﺧﻮنﺑﺎﻻراﺗﺸﺨﻴﺺدﻫﺪ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (ﻣﺮﺗﺒﻂوﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
٨)-٣ﺣﺮﻓ (دوﺳﺘﺪاروﻫﻮاﺧﻮاه
٤)-٤ﺣﺮﻓ ( آزﻣﺎﺶ ﺧﺎﺻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه »......
ﻣﻔﺼﻞ« ﻧﻴﺴﺖ .اﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻖ ﻣﻌﺎﻨﻪ
ﭘﺰﺷ ﻪدرآنداﻣﻨﻪﺣﺮﺎتﺑﺮﺧ ﻣﻔﺎﺻﻞﺑﺮرﺳ
ﻣ ﺷﻮد،ﻗﺎﺑﻞﺗﺸﺨﻴﺺاﺳﺖ.
٦)-٥ﺣﺮﻓ (ﻗﻄﺎرﺧﻴﺎﺑﺎﻧ
٣)-٦ﺣﺮﻓ (ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﺣﺎﺟﻴﺎن!
٢)-٧ﺣﺮﻓ (ﺻﻮرت
٣)-٨ﺣﺮﻓ (ﻧﻤﺎزﺑﻪﻣﻮﻗﻊ
٢)-٩ﺣــﺮﻓـ ( ﭘﺲ از زاﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌ ﺎ ﺳﺰارﻦ،
ﻣﺼﺮف.........ﺑﻪﻣﻴﺰانزﺎدﺗﻮﺻﻴﻪﻣ ﺷﻮدﺗﺎﺳﻤﻮم
ﺑﺪنﺑﺎادراردﻓﻊﺷﻮد.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﻋﻼوهﺑﺮﺑﻴﺮونزدﮔ ﭼﺸﻢازﺣﺪﻗﻪ،
اﻓﺰاﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺮدن  ،......ﺿﻌ
ﻋﻀﻼﻧ  ،ﻻﻏﺮ  ،رﺰش ﻣﻮ ،ﺗﻌﺮﻖ و ﻢ ﺧﻮاﺑ از
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ دﮕﺮﺑﻴﻤﺎر »ﮔﺮﻮز«اﺳﺖ.
٣)-١١ﺣﺮﻓ (ﺸﻮرﻣﻮردﺗﺠﺎوزﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
٣)-١٢ﺣﺮﻓ ( ازروشﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺاﻓﺰاﺶ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻓﺸﺎر»،ﻣﻌﺎﻨﻪﭼﺸﻢ«اﺳﺖزﺮاﺑﻪﺷﺮﺎنﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ،
رﻧﮕ ﻧﻘﺮها ﺎ......ﻣ دﻫﺪ.
٤)-١٣ﺣﺮﻓ (ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮداﻤﻨ ﻣﺰﻣﻦاﺳﺖ
ﻪ رو ﺑﻴﻨﺎ  ،ﺗﻌﺎدل ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ و ﻋﻤﻠﺮد دﮕﺮ
ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﺪنﺗﺎﺛﻴﺮﻣ ﮔﺬارد.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ازدﺳﺖدادنﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﻴﻨﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪهﻣﺸﻞدرﺧﻮنرﺳﺎﻧ ﺑﻪﭼﺸﻢﺎ......اﺳﺖ.
٤)-١٥ﺣــﺮﻓــ ( در زﻣــﺎن ﺑـــﺎردار ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻓﺸﺎرﺧﻮنﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌ ﭘﺎﻴﻦﺑﻴﺎﺪوﺑﻴﻤﺎراﺣﺴﺎس
ﺳﺮﮔﻴﺠﻪﻨﺪﺎﺣﺘ ........ﻨﺪ.
٣)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻣﻮ ﮔﺮدناﺳﺐ
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (ﻣﺼﺮﻓﺶدرﺑﺎردار ﺧﻄﺮ ازﻧﻈﺮ
اﺠﺎدورمﻧﺪاردوﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺎدروﺟﻨﻴﻦاﺳﺖ.
٥)-١٨ﺣﺮﻓ (واﺣﺪﺳﻨﺘ اﻧﺪازهﮔﻴﺮ وزن
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺧﻮبﺗﺮوﻧﻴﻮﺗﺮ
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (آﻧﭽﻪﺷﺎﻣﻞﻫﻤﻪﺑﺨﺶﻫﺎﺳﺖ
٥)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺣﺎدﺛﻪ
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ (وﺳﻴﻠﻪﺗﻬﻴﻪآبﺟﻮش
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (ازﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮﺰ اﺮان
٣)-٢٤ﺣﺮﻓ (آﺎدﻣ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷ آﻣﺮﺎاﻋﻼم
ﺮداﻓﺮادﺑﻌﺪاز......ﺳﺎﻟﮕ ﻧﻴﺎزﺑﻪﻣﻌﺎﻨﻪﻣﺮرﭼﺸﻢ
ﺑﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺﻃﻴﻔ ازﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎدارﻧﺪ.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

