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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

سالیکهنکوست...

 96با همه تلخی و شیرینی هایش رو به پایان است و
سه روز دیگر سال نو آغاز می شود.
خیلی از ما هر سال در آستانه سال جدید تصمیم می
گیریم سالی خوب و متفاوت را برای خود رقم بزنیم اما
به هزاران دلیل این طور نمی شود.
برای این که بدانید در سال جدید چه کارهایی باید
انجام دهید تا یک سال خوب و متفاوت را برای خود
بسازید ،راهکارهای زیر را جدی بگیرید.

• •برنامه ریزی کنید

از همین حاال شروع کنید یک کاغذ و قلم بردارید،
برنامه ریزی و مشخص کنید در سال جدید چه
کارهایی باید انجام دهید و به چه چیزی می خواهید،
برسید.

• •روی خودتان کار کنید

روی خودتان کارکنید و شخصیتی که دارید را بهبود
ببخشید به عنوان مثال اگر شخصیت عصبانی دارید

نی نی کده
پینوکیوی کوچولو
برخورد والدین با کودکانی که به راحتی دروغ می گویند متفاوت است
در حالی که باید علت دروغ گفتن کودک را ریشه یابی و سپس برای
درمان اقدام کرد.به گزارش «نی نی نما» ترس در کودک میتواند یکی
از علل دروغ گویی باشد و گاهی دلیل آن خیال پردازی های کودک
است ،در مواردی هم آرزوها در کودکان ب ه صورت دروغ در میآید و در
مواردی کودک به علت نداشتن تمرکز و توجه به محیط ،اشتباه صحبت می کند که در این موارد
نباید گفت کودک دروغگو ست .گاهی کودک برای جلب توجه دروغ میگوید ،زیرا فکر میکند
والدینش بهاندازه کافی او را دوست ندارند و علت دیگر را هم میتوان بیاعتمادی کودک به
والدین دانست و این که کودک فکر میکند آن ها راز او را فاش میکنند و مهم تر از همه این که
دروغ گویی والدین و انتظارات آن ها هم در دروغگویی کودک تاثیرگذار است.

روی خودتان کار کنید تا خودتان را هنگام عصبانیت
کنترل کنید ،کار سختی نیست فقط کافی است که
خودتان بخواهید تغییر کنید ضمن این که کتاب
خواندن در راه خودسازی بسیار مهم است.

• •شاد باشید

شایدازآدمهاییباشیدکهدرزندگیمشکالتزیادی
دارند و می گویند وقتی برای شاد بودن ندارند ،این
یک تفکر منفی است که نه تنها دردی از شما را دوا
نمی کند بلکه به مشکالتتان اضافه هم می کند پس
شاد باشید و مشکالت خود را به فراموشی بسپارید.

داروخانه

• •زندگی کنید

در هر لحظه از زندگی لذت ببرید ،در مشکالت و
سختی ها کم نیاورید ،به دیگران کمک کنید و از
بودن در کنار دیگران استفاده کنید ،بر علم و دانش
خود بیفزایید و در یک کالم با خدا باشید تا بهترین
زندگی را داشته باشید.

سالمتکده

همسرانه

سرکه همیار الغری

حال
 5جمله ای که ِ
مردها را می گیرد!

سرکه از فرآورده های طبیعی
بوده که بیشترین کاربرد آن
به عنوان چاشنی غذا و تهیه
ترشی و ساالد است به گزارش
«نمناک» اضافه کردن سرکه
به مواد غذایی باعث ایجاد احساس سیری بعد از غذا
می شود و به این ترتیب در طوالنی مدت جذب کالری ها
را کاهش می دهد همچنین مصرف سرکه سیب همراه
با رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی کاهش وزن را به
دنبال دارد پس اگر قصد الغر شدن دارید می توانید روی
سرکه حساب کنید اما مراقب میزان مصرف آن باشید.
عالوه بر این سرکه با کلسترول باال مقابله و به هضم
غذا کمک می کند و با مقابله با باکتری هایی که منشاء
مشکالت گوارشی هستند احتمال مسمومیت غذایی
را کاهش می دهد .
سرکه در تنظیم میزان قند خون هم موثر است و ترکیب
آن با عسل گلو درد را تسکین می دهد .سرکه با پوکی
استخوان مقابله می کند و خواص ضد پیری دارد.
در مصرف سرکه اگر میزان مصرف پیشنهادی را رعایت
کنید و دچار زخم معده شدید یا ورم معده نباشید منعی
وجود ندارد .

هشدارهای آتروپین

شکالت
شیرینی نوروزی

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

ﺳﺨﺖ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ°ﺧﺎﻟراﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر°ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ¸ﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭗاشﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ¸ﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣﻪدرﻫﺮﺗ¸ﻪﻣﻧﻮﺴﻴﺪﺗ¸ﺮار°ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ °ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ× ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر°
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ°ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¸ﺮار°ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎزدارد.ﺳﺎﺑﻘﻪﭘﻴﺪاﺶآنﺑﻪﺑﻴﺶاز٦٠ﺳﺎلﭘﻴﺶدرآﻣﺮ¥ﺎﺑﺮﻣﮔﺮدداﻣﺎاز٣٠ﺳﺎل
ﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ
و ﺣﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن)ﭘﺲ از ﺳﻮدو ﻮ( اﺳﺖ ﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ
ﺷﺒﻴﻪ آن ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ذﻫﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧ¸ﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗ¸ﻪ اﻓﻘ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗ¸ﻪﻋﻤﻮد،°ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺑﺎﺷﺪ.
* رﻗــﻢ ﺗــ¸ــﺮار °در ﺗ¸ﻪ ا°
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

درﺳﺖ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗ¸ﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا°
ﻫــﺮ ﺧــﺎﻧــﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﻴﻢ
و ﻤﺮﻧﮓ در آن ﺎدداﺷﺖ
ﻨﻴﻢﺗﺎﺑﻪﻣﺮورﺑﻌﻀازﮔﺰﻨﻪ
ﻫﺎﺧﻂﺑﺨﻮرﻧﺪورﻗﻢ»ﻗﻄﻌ«
راﺸ×ﻨﻴﻢ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎز¸ﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮ×اش را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﻫﺮ روز

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

][١٣٩٦/١٢/٢٦

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز °ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ¸ ،از ﺑﺎز¸ﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺖاش ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮ×اش را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﺳﻮدوﻮ

خرید اینترنتی مطمئن
برای بسیاری از ما که یا وقت کافی نداریم یا شلوغی مراکز خرید و
ترافیک خیابانها کالفهمان میکند ،خرید اینترنتی بهترین راهحل
است .به گزارش «چطور» در خرید اینترنتی عالوهبر صرفهجویی
در وقت مقایسه قیمتها نیز بسیار آسان است و میتوان نظرات و
دیدگاههای مشتریان را قبل از خرید محصول بررسی کرد اما در کنار
احتمال
این مزایا ،فقط یک نگرانی از خرید آنالین وجود دارد و آن
ِ
کالهبرداران اینترنتی است بر این اساس برای یک
سرقت پول و اطالعاتتان از سوی سارقان و
ِ
خرید اینترنتی مطمئن باید از وب سایتهای معتبر خرید کنید توجه داشته باشید در یک وب
واقعی محل شرکت یا فروشگاه قرار داده شده
سایت معتبر نشانی ایمیل ،شمارهتلفن یا آدرس
ِ
است.همچنیناگردریکوبسایتمحصولیرایافتیدکهقیمتشبیشازحدپاییناست،ابتدا
تصویر و مشخصات محصول را در چند وب سایت مشابه مقایسه کنید.

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

زنبیل

ﻣﻌﻤﺎ °ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
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مواد الزم رز شکری
آرد الک شده  320 :گرم،
کره ذوب شده و شکر ریز:
از هر کدام  200گرم ،تخم
مرغ :یک عدد ،وانیل و پوست
پرتقال رنده شده :هر کدام یک چهارم قاشق چای
خوری ،شکالت چیپسی :یک دوم پیمانه ،شکر رنگی:
به میزان الزم
شکر و کره را با همزن برقی هم بزنید تا کرم رنگ شود
سپس تخم مرغ ،وانیل و پوست پرتقال را به آن بیفزایید و
هم بزنید و به تدریج آرد را اضافه و با لیسک مخلوط کنید
تا خمیر نرمی به دست بیاید.روی خمیر را بپوشانید و
یک ساعت در یخچال بگذارید و بعد از این مدت از خمیر
به اندازه یک فندق بردارید و در دست گلوله کنید و با
چاقوی تیز یک برش به عالوه ( )+روی آن ایجاد کنید و
داخل سینی فر که با کاغذ روغنی پوشیده شده است با
فاصله بچینید.روی شیرینی ها را شکر رنگی (مخلوط
شکر دانه درشت و رنگ خوراکی) بزنید و سینی را در
فر تا زمانی که زیر شیرینی ها طالیی شود ،بگذارید،
سپس سینی را از فر خارج کنید و وسط هر شیرینی یک
شکالت چیپسی قرار دهید.

شاید خودتان هم متوجه نشوید
اما برخی حرف ها تاثیر زیادی
روی آقایان می گذارد طوری که
به گزارش «بیتوته» از رابطه شان
نا امید می شوند.
«تو حسودی» یکی از این جمله هاست بر این اساس حتی
اگر احساس کردید شریک زندگی تان فرد حسودی است،
نباید مستقیم به رویش بیاورید.
«اگر در این شرایط نبودم ،می توانستم »...جمله دیگر
است ،توجه داشته باشید همسر شما نباید احساس کند
مانع پیشرفت شما یا رسیدن به اهداف و عالقه مندی
هایتان شده است چون این فکر به او حس ناامنی می دهد.
جمله «مرد باش»هم حس ناامنی به مرد زندگی تان می
دهد و او فکر می کند گریه کردن ،درد دل کردن یا ناراحت
بودن ،از قدرت مردانه اش در نگاه شما می کاهد.
جمله «تو هم مثل بقیه ای» هم این حس را به طرف مقابل
تان می دهد که هیچ وقت نمی تواند خودش را پیش شما
ثابت کند« .چرا نمی توانی یک کار را درست انجام دهی»
با گفتن این جمله هم حس اعتماد به نفس را از همسرتان
می گیرید.

ﻣﻌﻤﺎ °ﺷﻄﺮﻧﺞ

آتروپین در درمان اختالل های اسپاسمی مجاری صفراوی ،قولنج
کلیه ،شب ادراری ،کاهش ترشحات بزاق و دستگاه تنفسی پیش
از بیهوشی و  ...کاربرد دارد و به گزارش «مجله پزشکی» یبوست،
خشکی دها ن ،بینی ،اشکا ل در بلع و گشاد شد نمردمک ها از
عوارض شایع این دارو ست .همچنین باید توجه داشت در موارد
ی یا گلو وجود
ی دهان ،بین 
ت بهنور ،خشک 
ل دید یا حساسی 
ل بروز اختال 
مصرف آتروپین احتما 
دارد .آتروپین در بیماران مبتال به گلوکوم با زاویه ،منع مصرف دارد و خودداری از رفتن به
محیط های گرم و انجام فعالیت های بدنی شدید از نکات قابل توجه در مصرف این داروست.
از هشدارهای مهم آتروپین این که نوزادان و کودکان بهعوارض سمی آتروپین حساس تر
ی وجود دارد.
ن با مقادیر درمان 
ی در سالخوردگا 
ن و تحریکپذیر 
ل بروز هیجا 
هستند و احتما 
ی قلبی و همچنین در دوران بارداری با احتیاط مصرف شود.
این دارو در مبتالیان آریتم 

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠ¸ﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا °ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
Êﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺮا °ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪﻧﺸﺎنﻣدﻫﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٧)-١ﺣﺮﻓ(وﻗﺘ»ﺳﻮدا«درﺑﺪنزﺎدﺷﻮد،اﻧﺴﺎن
دﭼﺎر..........ورﺰﺑﻴﻨﻣﺷﻮدﻪﺗﻮﻟﻴﺪﻧﺎراﺣﺘ
روﺣدرﻓﺮدﻣﻨﺪ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ(ﻣﺼﺮف.......ﺑﻴﻦاﺮاﻧﻫﺎ ٢٠درﺻﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع اﻦ ﻏﺬا °اﺿﺎﻓ ﺑﺎﻋﺚ
اﺿﺎﻓﻪوزنوﭼﺎﻗﻣﺷﻮد.
٣)-٣ﺣــﺮﻓــ( ﺑــﺮا °رﻓــﻊ ﻣﺸ¸ﻼت ﻣﻮﻫﺎ°ﺗﺎن
ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪﺑﻪﺷﺎﻣﭙﻮ°ﺧﻮد..........اﺿﺎﻓﻪﻨﻴﺪ.
٣)-٤ﺣﺮﻓ(ﺷ¸ﺎفﺑﻴﻦدوﻮه
٤)-٥ﺣﺮﻓ(وﻗﺘﻠﻤﻪ »ﭼﺮا«دراﺑﺘﺪا°ﺟﻤﻼت
زﺎدﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد،ﻌﻨﻓﺮدﺑﻪﺳﻤﺖ.......ﺣﺮﺖﻣ
ﻨﺪوﻣﺧﻮاﻫﺪدرﺑﺎرهﻫﻤﻪﻣﻮاردزﻧﺪﮔ،ﭼﺮاآن
راﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﺪ.
٣)-٦ﺣﺮﻓ( آب ﻟﻴﻤﻮ ،دارا PH °اﺳﻴﺪ °اﺳﺖ و
اﻣ¸ﺎن رﺷﺪ ﻣﻴ¸ﺮوب و  ........زدن آن در ﺻﻮرﺗ ﻪ
ﺗﻤﺎمﻧ¸ﺎتﺑﻬﺪاﺷﺘرﻋﺎﺖﺷﻮد،ﺣﺪاﻗﻞاﺳﺖ.
٤)-٧ﺣﺮﻓ(ﺑﭘﺎﻪ و ﺎوه
٣)-٨ﺣﺮﻓ(ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻦ
٣)-٩ﺣﺮﻓ(ﺧﻮﺷﺤﺎل
٣)-١٠ﺣﺮﻓ(ﻇﺎﻫﺮ
٣)-١١ﺣﺮﻓ(ﻣﺎدرروﺳﺘﺎ
٤)-١٢ﺣﺮﻓ(ﺑﺣﺮﺖ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

اﮔﺮﻋﺮضﻫﺮﺎرتراﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ aوﻃﻮلﻫﺮﺎرتراﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎbﻓﺮضﻨﻴﻢدرﺣﻘﻴﻘﺖﻣﺴﺎﺣﺖاﻦﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖﺑﺎ a٥ﺿﺮﺑﺪر a+bﻪﻫﻤﺎن ١٨٠ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ

اﺳﺖ.ازﻃﺮﻓﻫﻢﭼﻮن¸ازﺿﻠﻊﻫﺎ°ﺑﺰرگﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﺎﻋﺮض ٥ﺎرتو
¸دﮕﺮازﺿﻠﻊﻫﺎ°ﺑﺰرگآنﺑﺎﻃﻮل٤ﺎرتﺑﺮاﺑﺮﺷﺪهاﺳﺖﻣﺗﻮانﮔﻔﺖﻪ
.b٤=a٥ﭘﺲﺎﻓاﺳﺖدرراﺑﻄﻪﺑﺎﻻﻫﺮ aراﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﭼﻬﺎرﭘﻨﺠﻢ bﻓﺮضﻨﻴﻢ.ﺑﺎ
ﺣﻞاﻦﻣﻌﺎدﻟﻪÊﻣﺠﻬﻮﻟa
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﭼﻬﺎروbﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﭘﻨﺞﻣ
ﺷﻮدوﻣﺤﻴﻂﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ
٥٨ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺷﻮد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٤)-١٣ﺣﺮﻓ(اﺳﺘﺎدﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮ°ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:ﺑﺎور
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻌﻀازﻣﺮدماﻦدورهوزﻣﺎﻧﻪﻪﺧﻮدراﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪﻗﺮنﺻﻨﻌﺘاﻣﺮوزﻣداﻧﻨﺪوﺗﺼﻮرﻣﻨﻨﺪدﮕﺮ
دﻦوﺑﺎورﻫﺎ°ﻣﺬﻫﺒ......ﺷﺪهاﺳﺖ.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ(ﺑﺎوﻗﺎر وﺑﻪﻫﻨﺠﺎر
٣)-١٥ﺣﺮﻓ( اﺮاﻧﻫﺎ  .......درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
ﻣﻄﻠﻮبﻏﺬاﻣﺧﻮرﻧﺪ.
٣)-١٦ﺣــﺮﻓــ( ﺷﻴﺸﻪ آب ﻟﻴﻤﻮ °ﺧﺎﻧﮕ را ﻗﺒﻞ
از ﭘﺮﺮدن ،ﺎﻣﻼ ﺧﺸ Êﻨﻴﺪ و آب ﻟﻴﻤﻮ را در ﺟﺎ°
ﺧﺸÊو.......ﻧﮕﻬﺪار°ﻨﻴﺪ.
٧)-١٧ﺣﺮﻓ(ﻟﻘﺐﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﭘﻬﻠﻮ°
٦)-١٨ﺣﺮﻓ(ﺳﺮﻊاﻟﺴﻴﺮﻓﺮاﻧﺴﻮ°
٥)-١٩ﺣﺮﻓ(ﺳﺮﻧﮕﻮنﺷﺪه
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ(ﺗ¸ﺮارﺳﺎلﺑﻪﺳﺎلواﻗﻌﻪا°
٦)-٢١ﺣﺮﻓ(دﺳﺘﻴﺎرﭘﺰﺷÊدرﻣﺪاوا°ﺑﻴﻤﺎر
٤)-٢٢ﺣـــﺮﻓـــ( در ﮔﺬﺷﺘﻪ ...... ،ﺑﻌﻀ ﻫﺎ
اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺖ ﻃﻮر °ﻪ ﺑﺎ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻦ  Êﺗﺎر آن،
ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪوامﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
٦)-٢٣ﺣﺮﻓ(درﺑﺪنﺧﺎﻧﻢﻫﺎﺧﺮوﺟﺳﻪدﺳﺘﮕﺎه
ادرار،°ﺗﻨﺎﺳﻠوﮔﻮارشدرﻓﺎﺻﻠﻪﻢﻗﺮارداردﻪ
ﺑﺎﻋﺚرﺷﺪ......وﻣﻴ¸ﺮوبﻫﺎ°ﺑﻴﻤﺎر°زاﻣﺷﻮد.
٦)-٢٤ﺣﺮﻓ(ازﺸﻮرﻫﺎ°اروﭘﺎ

رﻣﺰواژهﺎﺑ:
ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﺎ
ﺟﺎم ﻣﻠﺖ ﻫﺎ
ﻣ ﻣﺎﻧﺪ

