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در «جاکارتا» و المپیک 2020است
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«زنده دل»فوتبالاستان«،زندهیاد»شد...
قصه «آقا جهان» و آن لبخند همیشگی

ترابی  /دونده خراسانی سرعت کشورمان که به «پسر باد»
و «صاعقه»معروف است ،گفت :مهم ترین هدفم در سال
آینده ابتدا حضور در بازی های آسیایی "جاکارتا" سپس
رکوردشــکنی در المپیک  2020اســت تا بتوانم دوباره
"تاریخساز"شوم".حسنتفتیان"کهبهتازگیدرمسابقات
جهانی داخل سالن "بیرمنگام" مقام پنجمی دنیا را کسب
کرده است،در ورود به مشــهد در گفت وگو با خبرنگار ما
افزود:این دوره از مســابقات داخل ســالن جهان با توجه
به آمار ثبت شده ،در ســطح خیلی خوبی برگزار شد ،چرا
که چند رکورد جهانی شکسته شــد و من با وجود این که
حریفان قدری داشتم،موفق شدم به فینال راه یابم و مقام
پنجم جهان را کسب کنم.وی ادامه داد:پیش بینی ام این
بود که بتوانم در این دوره از مسابقات رکورد بهتری بزنم،
اما حریفان خیلی سختی داشتم و نتوانستم آن رکوردی را
که مدنظرم بود ،به دست آورم .اما خوشحالم که در فینال
با بهترین های جهان جنگیــدم.وی درباره برنامه هایش
در ایام نوروز گفت:پس از چند سال مربی ام اجازه داد ایام
نوروز را در کنار خانواده ام در "تربت حیدریه" باشم.اما از
5فروردین ماه دوباره تمریناتم را در تهران شروع سپس در
فرانسه اردوهایم را زیر نظر مربی خارجی برگزار می کنم.
وی درباره ورزش خراسان رضوی نیز اظهار کرد:خیلی
خوشحالم که ورزش خراسان رضوی روند رو به رشد دارد
و امیدوارم حمایت از ورزشــکاران هم بیشــتر از گذشــته
شــود.تفتیان دربــاره اختالفات قبلی اش با فدراســیون
افزود :هم اکنون هیچ مشکلی با فدراسیون ندارم.

گزارش
بهروز

برگزاریهمایشعمومیدوچرخهسواری
پیروز -آخرین همایش عمومی دوچرخه ســواری استان
روز گذشته با حضور دوچرخه ســواران در مشهد برگزار
شــد .به گزارش روابط عمومی هیئت دوچرخه ســواری
اســتان ،این همایش با شــرکت چشــمگیر عالقه مندان
به این رشــته در منطقه قاســم آباد با عنوان" اســتقبال از
نوروز" برگزار شــد وبیش از  ۵۰۰دوچرخه سوار مسافت
پنج کیلومتری همایش را رکاب زدند .همچنین با حضور
برخی مسئوالن شورای شهر  ،شهردار و معاونان منطقه
 ۱۰و پلیس راهور  ،شش سکه  ،شش دوچرخه و10کارت
خدمات خودرویی به ارزش 10میلیون ریال توسط حامی
مالی همایش (نمایندگی ســایپا جوان محبــوب) به قید
قرعه به دوچرخه سواران اهدا شد .در انتهای مراسم نیز
شرکت کنندگان یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

عکس:سایت عکس شهر،ایرنا

سکانس اول:ورزشگاه تختی مشهد مثل همیشه،
برای یکی دیگر از مســابقات تیم فوتبال"ابومسلم
مشــهد"در جــام آزادگان،جــای ســوزن انداختن
ندارد...بــا ورود بازیکنــان تیم،هیاهویــی
ورزشــگاه را فرا مــی گیرد.پیشــاپیش همه"اصغر
جانداری"کاپیتان با ســابقه و وقت تیــم وارد زمین
چمن می شود.پشــت ســر او دیگر بازیکنــان وارد
زمین مــی شــوند.مرحوم"محمد اعظم"،شــهریار
و حســین رضایی،حســین شــاملو و البتــه جوانان
جویــای نامــی چــون خــداداد عزیزی،عبــاس
دهقانی،محمدرضــا مهاجری،علی(مســعود)
حنطــه و...پشــت ســرهم وارد مســتطیل ســبز
میشوند.سرمربی تیم "اســماعیل شجیع"است و
آخر همه،چهره"آقا جهان"-جهانگیر زنده دل -را
می بینم که سرپرســت قدیمی تیم ابومسلم است.
وی از زمان ســرمربیگری"حاج مهدی قیاســی" تا
سرمربیانبعدیچوناکبرمیثاقیانومرحومکاظم
غیاثیان و...همچنان سرپرســت ابومسلم است...
بازی با شروع توفانی تیم خراسانی آغاز می شود و
مثل همیشه "آقا جهان" فوتبال استان روی نیمکت
و کنار اســماعیل شجیع می نشــیند و حواشی تیم
محبوب مشکی را مدیریت می کند.چهره اش آرام
است و همان لبخند همیشگی را برصورت دارداما
درونش را کسی نمی بیند...
سکانس دوم:سال هاست که پروانه فعالیت باشگاه
"ابومســلم مشــهد" به دلیل انبوه بدهــی هایی که
ســوغات برخی مدیــران ناکارآمد و البته ناشــی از
اختالفات همیــن مدیران رنگارنگ بود،لغو شــده
اســت و حاال تیم تازه ای با عنوان"سیاه جامگان"-
مشکی پوشان -که خود را "میراث دار" تیم قدیمی
و منحل شده ابومسلم می داند ،در لیگ برتر جوالن
می دهد  .مدیرعامل باشــگاه(محمدرضا عباسی)
نیز که دوســتی دیرینه ای با آقا جهــان دارد ،وی را
به مراســم "جشــن پیراهن" تیم اش دعــوت کرده
است".جهانگیر زنده دل" عصازنان باالی سکو می
رود و از بیماری خود می گوید که باعث خانه نشینی
اش شده است و تاکید می کند حالش بهتر است و
از کسانی که یادی از وی کردند،تشکر می کند و با

تابلویی که به وی هدیه داده شــده است،پایین می
آید...بازهم لبخند مــی زند و اســرارش را حتی به
رسانه ها هم نمی گوید و می رود...
ســکانس ســوم :روزهای پایانی آذر 1395اســت
که به مناسبت اهدای"پالک افتخار"توسط معاون
وقــت شــهرداری مشــهد(مجتبی مجد)مراســم
باشــکوهی در بوســتان کوهســنگی مشــهد برای
تجلیل از زحمات"جهانگیر زنده دل"برپا شده است
و آقا جهان و همســر مهربانش نیز نقــل این محفل
هستند .از قدیمی های فوتبال استان ،حاج مهدی
قیاسی،اسماعیل شجیع،قاســم زردکانلو،هاشم
حســینی،اکبر میثاقیان،ســعید صیامــی و...از
مســئوالن ،محمــد مهــدی برادران(رئیس هیئت
اســتان)،پور رضایی ،صالح نژاد و ...و از بازیکنان
جوان تر ،حســین بادامکــی و...را مــی بینم .نکته
جالــب توجه حضــور قدیمی های کشــتی اســتان
اســت؛ محمــد توکل،ابراهیــم آزمون،حــاج رضــا
احدیان،قدیــر نخودچــی و...ســرانجام آقا جهان
پشت تریبون می رود و سخنانش بوی قدرشناسی
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ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ
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ﻣﻌﻤﺎ °ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

٢٠

می دهــد و لبخنــدی ازرضایــت هم بر چهــره اش
نشســته اســت...نمی دانم چرا بازهم سکوتش را
ادامه می دهد،نمی دانم...
ســکانس چهارم:چنــد روزی اســت کــه بیمــاری
قدیمــی و کهنــه "آقــا جهان"،ســر و کارش را باز به
بیمارستان کشــانده است و همســر وفادارش هم
مثل پروانه دور او می چرخــد و او را تیمار می کند.
مثل این که مشــکل "آقا جهان" فوتبال استان این
روزها جدی تر شده است،چراکه بعد خبر می رسد
وی در بخش "آی.سی.یو" بستری است.چهره های
نام آشــنا هم یکی یکی به عیادت می روند...کمی
بعد سروکله مسئوالن هم پیدا می شود و سرانجام
اســتاندار و مدیرکل ورزش هم به بالیــن آقا جهان
می روند.همسر آقا جهانگیر ،از هزینه های سرسام
آور بیمارستان گالیه می کند و مسئوالن هم وعده
هایی می دهند و می روند  .همسر "آقا جهان" هنوز
از این وضعیت دلخور است...
سکانس پنجم":آقا جهان" قصه ما دیگر درد ندارد....
دستگاههایمزاحمراازبدنرنجورشجدامیکنند.

حاال او به آسمان پر کشیده و رازهای فوتبال استان و
تیمابومسلمرانیزباخودشبهآسمانبردهاست.برای
تشییع"شناسنامه"تیم ابومسلم ،بازهم بامعرفت ها
آمده اند .بقیه هــم که نیامده اند ،حتمــا گرفتار بوده
اند ....پیکر" آقا جهان" را به ورزشــگاه آشنای تختی
می آورند و پــس از طواف حرم مطهــر ،راهی آرامگاه
ابدیش در "بهشت رضا" می کنند ....یادت باشد "آقا
جهان" ،بازهم چیزی نگفتی .بــه لغتنامه "دهخدا"
برای یافتــن معنی نــام خانوادگی ات کــه رجوع می
کنم ،راز آن لبخند همیشــگی را باالخره در می یابم.
چنین نوشته اســت:دل زنده (.ص مرکب ) زنده دل
 .بانشاط .نشیط .سرزنده  .شــادمان  .باروح  .مقابل
دل مرده  || .کنایه از بیداردل و دانادل  ،زیرا که علم را
به حیات و جهل را به موت تشبیه داده اند و شب زنده
دار را شب بیدار گویند پس به هر دو معنی مجاز است
از قبیل ذکر الملزوم و اراده الالزم  .مقابل دل مرده .
(آنندراج) .بیدار و هوشیار( .ناظم االطباء) .دل آگاه :
کــو محــرم غــم ،کشــته دل زنــده بــه دردی/
درکین راز به دل مرده خرم نفروشم ...

ﺳﺨﺖ

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

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

»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.

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.

درﺳﺖ

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

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

* 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؟!

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

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

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
Êﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

پیروز -تیم بســکتبال با ویلچر آسایشــگاه شــهید فیاض
بخش مشهد در مســابقات لیگ برتر کشور نایب قهرمان
شد.مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر
کشــور با حضور چهــار تیــم در مشــهد برگزار شــد که در
پایان تیم شــهرداری آمل قهرمان و تیم های آسایشــگاه
شهید فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان مقام های
دوم و ســوم را کســب کردند*.رضا قوچان نــژاد :ایران،
کشــور بزرگی اســت و مردمش دیوانه فوتبال هستند!*
ســومین مرحله رقابت های جودوی گراند اسلم 2018
در شرایطی طی روزهای 26و 27اسفند برگزار میشود
که "جواد محجــوب" جودوکار چنارانی بــه همراه محمد
منصوری سرمربی تیم ملی ،برای شرکت در این رقابتها
عازم کشور روسیه محل برگزاری این پیکارها شد" *.رضا
غالمی" از خراســان رضــوی به اردوی تیــم ملی جودوی
کم بینایان ونابینایان دعوت شــده است" *.پوریا حاجی
بیگلــو" از نیشــابور در ریکــرو در صدر رنکینگ کشــوری
تیراندازان با کمان کشور قرار گرفت" *.بهاره جهانتیغ"
از خراسان رضوی مدال نقره رقابتهای دوگانه قهرمانی
کشــور(دوومیدانی -دوچرخه ســواری) را کســب کرد.
*دبیر هیئت وزنه برداری خراســان رضوی( صدف تقی
پور)  :سال آینده،حداقل در هر فصل یک اردوی آمادگی
برای پیشرفت وزنه برداران برگزار خواهیم کرد.
بردســکن،نوری /در پایان اولین دوره مسابقات فوتسال
جامشهدایبخشانابد(یادبودشهیدحسنومرحومحاج
عباسعلی امام بخش) تیم های جابوز  ،رستوران رستگار و
آشپزخانه پسران کریم شــعبه ، 1مقام های اول تا سوم را
کســب کردند *.تیم های بنیاد شــهید و امور ایثارگران ،
راه و شهرسازی و منابع طبیعی به ترتیب مقام های اول تا
سوم مسابقات شهدای ورزشــکار شهرستان بردسکن را
از آن خود کردند*.کالس های داوری و مربیگری درجه
 ۳والیبال آقایان و بانوان باشرکت  ۵۰نفر برگزارشد.
چناران ،باقری /بــه همت هیئــت تکواندو و بــا همکاری
اداره ورزش چناران  ،همایش تجلیل از قهرمانان و پیش
کسوتان برگزار و از مدال آوران این رشته تجلیل شد.
قوچان،ایشان زاده /اعظم ذوالفقاری ورزشکارقوچانی
موفق به کسب مدال طال در مســابقات کیک بوکسینگ
باکو در کشور آذربایجان شد *.نرگس باقرزاده از قوچان
نفر اول زیر  10ســال جام بین المللی شطرنج فردوسی
شد * .تکواندوکاران تیم سالن ورزشی پارسیان قوچان ،
نایب قهرمان لیگ خردساالن پسر مناطق کشور شدند.
* در مســابقات چهارجانبــه فوتســال بانــوان در ســالن
صحرایــی قوچان ،تیم هــای مشــهدالرضا(ع) ،المپیک
قوچان وآینده سازان چناران اول تا سوم شدند.
تربــت جــام ،اعلمــی /تیــم فوتســال اســاتید وکارکنان
دانشگاه آزاد اســامی تربت جام قهرمان دانشگاه های
منطقه  9کشور شد *.طی مراسمی " ،محسن سپهری"
به عنوان سرپرســت جدیــد اداره ورزش وجوانــان تربت
جام معرفی و از زحمات احمد خمسه (مدیر قبلی) تجلیل
شد.در این مراســم ،معاون مدیرکل و فرماندار سخنانی
ایراد کردند.
فیــض آباد،پوریوســف/رزمی کاران کیــک بوکســینگ
شهرستان مه والت که در مسابقات بین المللی کارگران
به همراه تیــم ملی مقــام اول را کســب کردنــد ،در میان
استقبال پرشور مردم و مسئوالن وارد شهرستان شدند.

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

