روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

زندگی بهتر

زبان عشق
ن جا که اولویتها و ترجیحات
از آ 
ما در زمینه ابراز و دریافت عشق
کامال با اولویتها و ترجیحات
همسرمان یکسان نیست ،در
همین نقطه مشکالت مختلفی
میتواند در رابطه ما شروع شود.
اگر بتوانیم زبان عشق همسرمان
را درک کنیم کمتر به مشکل
برمیخوریم.
آن گروه از افرادی که کلمات مثبت را ترجیح میدهند  ،با شنیدن
عبار تهایی مانند «دوستت دارم» و عبار تهای احساسی دیگر
خوشحال میشوند و ارزش خاصی برای این عبارتها قائل هستند.
در وقت گذرانی با کیفیت همه چیز به معطوف کردن کامل توجه به
همسر بستگی دارد و کلمات در این زبان از اهمیت و ارزش خاصی
برخوردار نیستند.
زبان عشق برای بعضی از افراد ،براساس دریافت کردن هدیه تعریف
میشود .این ویژگی لزوما به معنای مادیگرا بودن نیست ،بلکه یک
هدیه کوچک باعث خوشحالی این افراد میشود .افرادی که زبان عشق
را براساس اولویتدهی به عمل تعریف میکنند ،هرگز نمیتوانند به
راحتی از شکستن قولها بگذرند یا تنبلی همسرشان را درک کنند.
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کودکتانراسرزبوندارکنید
وقتی کودک اولین کلمات را به زبان می آورد دل پدر و
مادر ضعف می رود و وقتی آن ها کلماتی مثل مامان و بابا
را به زبان می آورند یک حس ناب به پدر و مادر دست می
دهد اما ممکن است فرزند دلبند شما بعد از گذشت ماه ها
نتواند کلمات را به درستی ادا کند آن گاه شما نگران می
شوید و ممکن است این سوال در ذهنتان مطرح شود که
چگونه باید زبان کودکان را باز کرد؟
کودکان از سه یا چهار ماهگی شروع به تولید یکسری
صداهای بی معنا می کنند ،حتی سر و صداهایی در قالب
بازی با حرکات لب که در حقیقت به آن ها صدا گفته می
شود نه فقط آوا .در پنج یا شش ماهگی نوزاد به مرحله ای از
تولید صداها می رسد که به اصطالح به آن «ببلینگ» گفته
می شود .در این مرحله بچه ها حروفی مثل «ب ،پ و د »
را بدون این که بشناسند با تاکید و پشت سر هم تکرار می
کنند .این روند به مرور تا حدود  ۹ماهگی تکامل پیدا می
کند .بچه ها در این سن می توانند خطاب به یک مخاطب
خاص صدایی را تولید کنند.
تکلم جزئی از رشد به حساب می آید که هم به ژنتیک
کودک و هم به محیط او بستگی دارد .بنابراین نشان

دادن تصاویر و گوش دادن به آهنگ و شعر به کودک کمک
می کند ادای کلمات را زودتر شروع کند .البته والدینی
که مدام با فرزندشان تمرین می کنند و از او می خواهند
کلمات را تکرار کند ،باعث می شوند کودک زودتر به حرف
زدن بیفتد .ایدهآلترین حالت ممکن این است که والدین
روزانه  30هزار کلمه در ارتباط با کودک استفاده کنند!
در حقیقت ،مطالعات مختلف نشان داده است تعداد
لغاتی که در حرف زدن با کودک استفاده میشود ،رابطه
مستقیم با افزایش ضریب هوشی او دارد.
از  ۱۸ماهگی تا دو سالگی بچه ها با لغات و البته بیان
جمله های ساده دو یا سه کلمه ای سر و کار دارند .در این
سن بچه ها توان کنار هم گذاشتن جمله ها را دارند و می
توانند با کنار هم گذاشتن کلمات خواسته خودشان را
بیان کنند در این شرایط وقتی کوچولوی شما یک لغت را
بیان کرد شما با اضافه کردن یک کلمه دیگر او را برای بیان
جمله های ساده تشویق کنید  .شنیدن چند باره یک کلمه
در تقویت مسیر ارتباطی صدا و معنا در مغز کودک موثر
است .تکرار ،همچنین باعث میشود او به دنبال معنای
آن ،به حافظهاش رجوع کند و آن را در ذهنش ثبت کند.

سالمتکده

سبزی های سم زدا
برخی از سبزی ها هستند که می
توانند بدن شما را در برابر هر گونه
بیماری بیمه کنند.
سیر به دلیل داشتن ترکیبات
فراوان ،یک سمزدای فوقالعاده
محسوب میشود .این ماد ه
غذایی کمک میکند تا سموم
و مواد زاید از بدن خارج شود.
عالوه بر این ،سیر دارای خواص
ضدباکتریایی است و میتواند رودهها را به خوبی تمیز کند.
کلم سبز ،گل کلم ،کلم برگ و  ...جزو بهترین سبزیجات موجود برای سم
زدایی بدن هستند .میتوانید انواع کلمها را به صورت خام یا پخته شده
در ساالد یا در غذاهای دیگر به صورت رنده یا خرد شده استفاده کنید.
جعفری یک ضد عفونی کننده عالی و ادرارآور بسیار خوب است .این
سبزی معطر و البته پرطرفدار ،عملکرد کلیهها را تحریک میکند و نقش
مهمی در دفع سموم بدن دارد .چغندرقند نیز جزو مواد غذایی سم زدا
محسوب میشود .در واقع چغندرقند حاوی «متیونین» است که به رفع
مواد زاید بدن کمک میکند« .بتانین» موجود در آن باعث میشود که
اسیدهای چرب موجود در کبد زودتر تجزیه شود .اگر یک دوره سم زدایی
در پیش گرفتهاید چغندرقند را به صورت خام با آب لیمو ترش و ورقههای
نازک پیاز میل کنید.

کدبانو

معجزه سرکه سفید

حرف زدن با کودکان و کتاب خواندن برای آن ها از دوران
نوزادی حتی اگر هیچ واکنشی را در پی نداشته باشد برای
آن ها حکم محرک هایی را دارد که توان کالمی شان را
باال می برد .صحبت کردن برای آن ها به صورت آهنگین و
همراه با حرکات دست یک روش پیشنهادی بسیار کارآمد
است .از همان زمان که نوزادتان با صداها به اطراف نگاه
می کند اقدام کنید .با او صحبت کنید و او را در راه پاسخ
حتی با یک لبخند قرار دهید .در ابتدا شاید او پاسخ و
صدای خاصی ندهد اما به مرور زمان یاد می گیرد که با
صدا و نگاه و حتی لبخند پاسخ شما را بدهد.
تلویزیون را خاموش کنید ،اجازه دهید تا او صداهای زنده
اطرافش را بشنود تا قدرت تمرکز او باال برود.

چی بپزم؟

نی نی کده

شکالت

مطب خانه

کدو بادمجان سوخاری با سس سیر

شگفتانه ها برای افزایش شیر مادر

حلوای شیر عسلی

رفع سنگ صفراوی با ترب سیاه

مواد الزم :کدو سبز( 4عدد) ،بادمجان ( 2عدد)،
ک دوم پیمانه،
نمک و فلفل به میزان الزم ،آرد سفید ی 
تخممرغ( 2عدد) ،آرد سوخاری یک پیمانه و روغن
به میزان الزم.مواد الزم برای تهیه سس سیر :سس
مایونز یکسوم پیمانه ،سیر له کرده  3حبه ،آب لیمو
یک قاشق چای خوری ،نمک و فلفل به میزان الزم
کدو و بادمجان را به صورت حلقهای خرد کرده و با
نمک و فلفل مزهدار کنید و کنار بگذارید .سپس
حلقههایکدووبادمجانراابتدادرآردسفید،سپس
در تخممرغ و در نهایت در آرد سوخاری بغلتانید و در
روغنسرخوبههمراهسسآنراسروکنید.روشتهیه
سسسیر:سسمایونز،سیر،آب لیمو،نمکوفلفلرا
در شیشه ریخته و خوب تکان دهید.

تغذیه نوزاد با شیر مادر یکی از بزرگ ترین و
مهم ترین دغدغه های یک مادر بعد از تولد نوزاد به
شمار می رود .در ادامه مطلب با برخی از مواد غذایی
و داروهای گیاهی که به افزایش شیر مادر کمک می
کند آشنا شوید.
جوی دوسر سرشار از انرژی است و به دلیل داشتن
فیبر هضم آسانی دارد ،برای استفاده از جوی دوسر
می توانید از بلغور یا آرد آن کلوچه درست کنید و تاثیر
فوق العاده آن را در افزایش شیر ببینید.
برگ های اسفناج و چغندر حاوی آهن ،کلسیم و
اسید فولیک هستند .سیر به عنوان بهترین ماده
غذایی و یک لیوان آب هویج همراه با صبحانه یا ناهار
هم تاثیر زیادی در افزایش شیر خواهد داشت.

آرد گندم ( یک و یک سوم لیوا ن) ،روغن نصف لیوان،
شیر عسلی یک قوطی ،زعفران دم کرده غلیظ به
مقدار الزم ،هل ساییده نرم یک قاشق چای خوری
و گالب یک چهارم لیوان .طرز تهیه :ابتدا آرد الک
شده را داخلقابلمه می ریزیمورویشعلهمالیمتفت
می دهیم تا حدی که کمی تغییر رنگ بدهد و بوی
خامی آرد گرفته شود بعد روغن را اضافه می کنیم.
کمی هم آرد را با روغن تفت می دهیم و سپس از روی
حرارت برداشته و هل ،گالب ،زعفران و شیر عسلی
را اضافه می کنیم .فقط در این مرحله باید خیلی تند
و سریع مواد را هم بزنید تا حلوا گلوله گلوله نشود و
کامال یکدست شود .اگر مواد خیلی شل بود به مدت
کمی روی حرارت می گذاریم.

یکی از داروهای مفید برای
بیماران مبتال به سنگهای
صفراوی ،ترب سیاه است.
ترب سیاه ،سمزدای خوبی است و
ترب سفت و سالم بدون لک بخرید
و همراه غذا گاهی میل کنید،
گاهی چند برش ترب سیاه همراه
غذا ،میل کنید ب ه ویژه هنگام صرف
غذاهای چرب چرا که چربیها را
پاک میکند .برای رفع سنگهای صفراوی ،یکی از سه روش زیر را
استفاده کنید * .آب ترب سیاه رنده شده را که یک قاشق غذاخوری شکر
به آن اضافه کرده اید مصرف کنید.
* قسمت داخلی یک ترب سیاه بزرگ را به نحوی خالی کنید که مقدار
کافی آب در آن جا بگیرد؛ بعد سوراخ کوچکی در ته آن به وجود آورید
طوری که آب درون حفره بتواند به تدریج از آن خارج شود ،پس از انجام
این کار ،مقدار کمی آب و شکر وارد حفره ترب کنید و ترب را در دهانه
ظرفی جا دهید به نحوی که آب درون حفره ترب به صورت قطرهقطره
وارد ظرف شود ،مصرف روزانه شربتی که به این طریق به دست میآید
در دفع رسوبات صفراوی کمک مؤثری می کند.
* ترب را با چاقو ورقه ورقه کنید ،چاقو را به عسل آغشته کنید و به
ورقههاى ترب بمالید ،سپس آن ها را در آبکش ریخته و آبکش را روى
کاسهاى قرار دهید ،تا به تدریج آب زاللى از آن تراوش کند ،آن گاه آب به
دست آمده را به بیمار بدهید.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

][١٣٩٧/١/٢٧

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻧﺎوﺎب

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺮﻧﺎوﺎب±،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖﻪ±ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ»اژدراﻓﻦ«وﭼﻬﺎر»زﺮدرﺎ«درآنﭘﻨﻬﺎنﻫﺴﺘﻨﺪوﻣﺎﺑﺎﺪﺟﺎادواتﭘﻨﻬﺎن
را ﺸ ¹ﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

ﺳﺨﺖ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻗﻠﻢ ﺗﺎن را رو  از اﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﻌ ﻨﻴﺪ ﺑﺎ رﺳﻢ
١٤ﭘﺎره ﺧﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ،از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﮔﺬر ﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪ:
ﺧﻄﻮط ﺑﺎﺪ اﻓﻘ ،ﻋﻤﻮد ﺎ ﻣﻮرب)٤٥درﺟﻪ ا( ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﭻﺪام از اﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﺒﺎﺪ از ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﺎن  ﺑﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

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

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ:

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

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸ¹رواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ±ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ±ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ±ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

سرکه سفید به عنوان یکی از
ضروری ترین لوازم خانه یک تمیز
کنندهطبیعیوبیضرراستکهبه
لباس ها هیچ آسیبی نمی رساند و
برای شست وشوی لباس های بچه
نیز مناسب است .در این جا با روش
های استفاده از سرکه در شست
وشوی لباس ها آشنا شوید.
اگر می خواهید هنگام شست
وشوی لباس ها از سفید کننده استفاده کنید قبل از شست وشو به
لباس یک دوم پیمانه سرکه بزنید .با این کار نه به رنگ لباس ها آسیبی
می رسد و نه اثر پودر لباسشویی روی لباس ها می ماند.
به جای استفاده از نرم کننده های گران قیمت از سرکه سفید استفاده
کنید .سرکه سفید پارچه ها را نرم می کند و هیچ موادی روی لباس باقی
نمی گذارد .اگر در مرحله آبکشی یک دوم پیمانه سرکه استفاده کنید
دیگر مو و پرز به لباس نمی چسبد.
در آخرین مرحله آبکشی لباس ها یک دوم پیمانه سرکه استفاده کنید تا
لباس ها سفید شود و لکه های زرد روی لباس ها از بین برود.
برای ثابت نگه داشتن رنگ لباس ها قبل از شست وشو به مدت ۲۰
دقیقه لباس ها را در محلول آب و سرکه به نسبت مساوی بریزید.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر 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)-١ﺣــﺮﻓــ( اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از ﻗﻄﺮهﻫﺎ
ﭼﺸﻤ ﺑﺮا رﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻮارﺿ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺮوزآبﻣﺮوارﺪ......،وﺎﻫﺶدﻓﺎعﻣﻮﺿﻌﭼﺸﻢ
ﻫﻤﺮاهاﺳﺖ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ(ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﺎﺷﺮوعﻓﺼﻞﺑﻬﺎرﺗﻌﺪاداز
ﻣﺎدﭼﺎرآبرﺰشازﺑﻴﻨوﻋﻄﺴﻪو......ﻣﺷﻮﻢ.
٥)-٣ﺣﺮﻓ( ﻣﻮاد ﻏﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دار ﺑﺎ ﺗﺤﺮ±
ﺳﻴﺴﺘﻢ........ﺑﺪن،ﻋﻼﻢﺑﺮوزﺣﺴﺎﺳﻴﺖرادرﻓﺮد
اﻓﺰاﺶﻣدﻫﺪ.
٣)-٤ﺣﺮﻓ(ﺟﺴﻢﺑﺪونروح
٥)-٥ﺣﺮﻓ(ﺟﺮمآﺳﻤﺎﻧﻪدرﻣﺪارﻣﭼﺮﺧﺪ
٦)-٦ﺣﺮﻓ(ﻓﻦآﺷﭙﺰ
٤)-٧ﺣﺮﻓ(ﺣﺞاﺻﻐﺮ
٤)-٨ﺣﺮﻓ(ﻓﺮﺻﺖ
٦)-٩ﺣﺮﻓ(ﻣﺤﻘﻘﺎناﻋﻼمﺮدﻧﺪﻪرژﻢﻏﻨاز
ﻣﻴﻮهﻫﺎﺧﺎﻧﻮاده.......وﺳﺒﺰﻫﺎﭘﺨﺘﻪﺷﺪهﺑﻪ
ﺗﺴﻴﻦ ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﻴﻨﻪ ،ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ و دﮕﺮ ﻋﻼﻢ
ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎرﻨﻴﺖآﻟﺮژ±ﻤ±ﻣﻨﺪ.
٣)-١٠ﺣــﺮﻓــ( ﺧــﻮردن ﭘﻴﺎز و  ......ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺷﺢ
آﻧﺘﺑﺎد »اﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ« در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
ﻣﺷﻮد.
٣)-١١ﺣﺮﻓ(داراﺗﺨﺼﺺﺧﺎص

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٣)-١٢ﺣﺮﻓ(اﺳﻔﻨﺞ
٤)-١٣ﺣﺮﻓ(ﻇﺮفدﻫﺎنﮔﺸﺎدﻣﺎﻌﺎت
٥)-١٤ﺣﺮﻓ(،........ﺗﺨﻢﻣﺮغوﺷﻴﺮﮔﺎوازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮادﻏﺬاﺣﺴﺎﺳﻴﺖزاﻣﺤﺴﻮبﻣﺷﻮد.
٥)-١٥ﺣــــﺮﻓــــ(ﻣــﺼــﺮفﻣـــﻮادﻏــﺬاــﺣــﺎو
ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ ،آﺟﻴﻞ ،ﺷﻼت و .........
ﻣﺗﻮاﻧﺪﻣﻮﺟﺐاﻓﺰاﺶﻋﻼﻢﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺷﻮد.
٦)-١٦ﺣﺮﻓ(ﻧﻬﻢﻣﺤﺮم
٥)-١٧ﺣــﺮﻓــ( ﺴﺎﻧ ﻪ دﭼــﺎر ﻢ ﺧﻮﻧ ﻓﻘﺮ
آﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﺪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻨﻨﺪ
زﺮا.......وآﻫﻦ ﺑﺮاﺟﺬب ﺷﺪنﺑﺎﺪﮕﺮرﻗﺎﺑﺖ
ﻣﻨﻨﺪ.
٣)-١٨ﺣﺮﻓ(رﻧﮓآﺳﻤﺎﻧ
٤)-١٩ﺣﺮﻓ( ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ وارد ﻣﺎﻧ ﻣ ﺷﻮﺪ
ﻪاﺣﺘﻤﺎلوﺟﻮدﻋﺎﻣﻞﺣﺴﺎﺳﻴﺖزادرآنﺟﺎﺑﺴﻴﺎر
اﺳﺖ،رودﻫﺎنوﺑﻴﻨﺗﺎنراﺑﺎ.......ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ(رﺷﺘﻪﻮﻫدراﺮان
٤)-٢١ﺣﺮﻓ(ﭼﻮبﺳﻮﺧﺘﻨ
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ( اﻦ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺴﭙﺘﻮراﻧﺖ ﺎ
ﻫﻤﺎنﺧﻠﻂآورﻃﺒﻴﻌﻋﻤﻞﻣﻨﺪ.روشاﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮا ﺎﻫﺶ ﺳﺮﻓﻪ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎﺪ اﻦ ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ
ﻣﺪت٥دﻗﻴﻘﻪدمﻨﻴﺪوﻣﻴﻞﻨﻴﺪ.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

