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[ حممدرضا علیزاده ]
رمز جدول قبل:

سیر یناپذیری خشم را
زیاد میکند

 .1بیســتوپنج رجــب ســالروز شــهادت
ایــن امــام همــام«ع» امســال مصــادف
شــده بــا آغازیــن روز ســال نــو  -کافــی
 .2فلــز سرچشــمه  -کاغــذ پوســتی -
تنگدســتی  .3از غــزوات  -قــدم یکپــا
 جزیره شــطرنجی  -بریدن شــاخههایزایــد درختــان  .4گریبــان  -رودخانــه
مــرزی  -کجاســت؟  -حــرارت بــدن بیمار
 .5بخــل  -مقابــل کل  -نوعــی خورا کــی
اســت که در هنگام ســال نو خورشــیدی،
نــوروز ،در افغانســتان تهیــه میشــود .6
کفــر بینظــم  -نمــاد قــدرت و ســمبل خیر
تســین -راه
و برکــت اســت در ســفره هف 
نبــر  -رودخانــه مــدرک  .7یــازده
میا 
 گوســفند مــاده  -محنــت  -ابــواب .8دوازدهــم فروردیــن ســالروز رای قاطــع
«آری» ملــت ایــران بــه ایــن رفرانــدوم
بــود  -تلــخ  .9نــوروز  -لحظــه  -گلولـهای
بــرای روشــن کــردن شــب جبهــه .10
نشــان جمــع فارســی  -بنابرایــن -
خــوردن  -خــرم  .11کتابی اســت بــه زبان
فارســی منســوب بــه عمر خیــام کــه درباره
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پیدایــش جشــن نــوروز و آداب آن نوشــته شــدهاســت -پــدر شــعر نــو .12شــهری باســتانی در
ترکیه  -میوه آتشــین  -گورکن  .13گویانه  -بنان  -لوله تنفســی  .14ورم  -دادگر  -هموار
 ویتامیــن جدولــی  .15ســوره  24قــرآن کریــم  -طــای ســیاه  -مالــی کــه کســی بــه حا کــمشــرع بدهــد بابــت دیــن یــا دیونــی کــه بــر ّ
ذمــه دارد و دایــن آن معلــوم نیســت.

 .1رهبــر و مقتــدا  -مصیبــت بــزرگ  -کتــاب مقــدس مســلمانان کــه صدرنشــین ســفره
هفتســین اســت  .2از بخشهــای وضــو  -دزدان ســرگردنه  -جیحــون  .3صفحــه مــدور
خودرو و رایانه  -ســر فوتبالی  -مجبورشــده  .4ســرنیزه -کشــیدنی بچه  -درخت انگور -
بهشــت  .5ابــزار کار ّبنــا  -بدبــوی پرخاصیــت  -روشــنایی انــدک از دوردســت  .6سرپرســت
 پادشــاهی کــه میگوینــد اولیــن بــار نــوروز را جشــن گرفــت  -بهدنیــاآوردن  -طاقچــه بــاال .7تــکان و جنبــش  -الیــۀ درخطــر جــو  -بیخطــری  -نمونــۀ خــروار  .8آب ناشــنوا  -مهــار
شــتر  -آتشــدان  .9ســال 366روزی  -بــرج داســتانی فرانســه  -بدگــوی مــردم  .10تنــاوب
زراعــی  -پایــان  -همگــی  -عــدد قــرن  .11گمــان  -روشــی بــرای پخــت برنــج  -خلــق و
تســین ایرانیــان دیــده
خــوی  -اســم  .12ناشــناخته  -ایــن کتــاب هــم بــر ســر ســفره هف 
میشــود  .13صدمترمربــع  -درخــت تســبیح  -از انــواع کشــت گیاهــان  .14در ایــن روز
اســفندماه صنعــت نفــت کشــورمان ملــی شــد  -از ادات شــرط  -بــز کوهــی  .15عــدد مــاه -
کمکپرســتار  -شــرفیابی عمومــی

