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[ حممدرضا علیزاده ]

رمز جدول قبل:

زبان تو از تو مهان میخواهد
که بدان عادتش دادهای

 .1هشــتم ربیــعاالول ســالروز شــهادت
ایــن امــام همــام را بــه تمامــی شــیعیان
جهــان تســلیت میگوییــم  -مخفــف
اگــر  .2بــه ایــن شــهر شــمالی لقــب
عــروس شــهرهای ایــران را دادهانــد -
پوســت دباغیشــده  -واژه  .3بالنــگ
 خودپســند  -صدمترمربــع  -مــکان .4صحنــی تازهتأســیس بــا زیربنــای
14720مترمربــع در شــمال شــرقی حــرم
مطهــر امامرضــا«ع»  -از ایــن مــاده در
ســاخت رنگهــای شــیمیایی اســتفاده
میشــود  -ضمیــر اتحــاد  .5پایــه -
بچــۀ گاو  -دوخــط کــه بــا فاصلــه
مســاوی درکنــار هــم قرارگرفتهانــد .6
جــدول اعــداد  -مســافرخانه بینراهــی
 تخممــر غ محلــی  .7ســخنانبیهــوده  -دنیــاآوردن  -خــاف میــل
کســی رفتارکــردن  -اســباب زندگانــی .8
لقــب ســردار طهرانیمقــدم کــه 21آبــان
 1390بــه شــهادت رســید  .9مــال
بعضــی گــرو «نــه» اســت  -معدنــی -
ریشــه  .10پســوند شــباهت  -مقاصــد -
مایــه آهنــگ  -گل نومیدی  .11مطلبی
کــه در فضــای مجــازی مشــارکت زیادی
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نمــاه 1398
شــماره 665چهارشــنبه  15آبا 

پیداکنــد  -انزجــار  -دشــمن  -اثــر چربــی  .12رفیــق عمامــه  -مــر غ مـیرود  -نویســنده
فرانســوی منظومــه «آنریــاد»  -مــردن  .13عصــر  -مــوز  -ازکارافتــاده  .14مدخــل -
فلــز ســرد  .15والدت پیامبراکــرم«ص» بــه روایــت اهــل ســنت کــه آغــاز هفتــه وحــدت
نامگــذاری شــده اســت

 .1از انــواع غســل و وضــو  -ذوق و قریحــه  .2خزنــدۀ گزنــده  -قــرارداد مالــی معاوضــه
 گالبــی  .3مادرگرامــی پیامبراعظــم«ص»  -واکــس را از آن میگیرنــد  -ناشایســت .4ایــن مســجد زیبــا در ســال  821قمــری در جــوار حــرم امامرضــا«ع» ساخت هشــد -
پــول خارجــی  .5آزادۀ دشــت کربــا « -ا کــو» درهمریختــه  -ابــزار ســوراخکردن ســطوح
ســخت  -لشــکریان  .6کارخان ـهای ژاپنــی در عرصــه ســاخت خودروهــای ســنگین -
مرتفعتریــن قلــۀ رشــتهکوه زا گــرس  -عــدد روســتا  .7صبحانهنخــورده  -کمــد  -یــک
ترکــی  .8نابــودی  -تکیـهدادن  -ســوره  109قــرآن کریــم  .9بلــۀ ایتالیایــی  -نیکوتریــن
 جبرانکــردن  .10قــوس  -تــا پایــان تاریخــی مشــخص  -گوناگونــی  .11جنــگ ونبــرد  -نــت اســتمرار  -ضرررســان  -نفــی تــازی .12طالی ـهدار اعــداد  -ســنا  -چاشــنی
ســر خرنگ  -نقطــه ســیاه روی پوســت  .13یکدندگــی  -ســماوی  -روزبعــد .14
هشــتم ربیعالثانــی آغــاز امامــت ایــن حجــت خداســت  -صبــر زرد  .15راه میان ُبــر -
رســم و ســنت  -ورزش تــوپ و ســبد

