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رویدادهای ورزشی

قایق ها به آب انداخته می شود

مسابقه هفتگی پینگ پنگ

جشن قایق ها
شیرازی
مــاجــرای قایقرانی را که می دانــیــد؟ همان
هیئتی که در اوج آغاز کرد و در سکوت گوشه
ای از میدان ورزشــی رها شد و دوبــاره امروز
اعضای آن دور هم جمع شده اند تا اتفاق تازه
ای را برای این رشته متنوع و پرطرفدار رقم
بزنند.
با همین مقدمه کوتاه برویم سراغ حال این
روزهــای قایقرانی؛ روزهایی که باید برای به
آب انداختن قایق ها لحظه شماری کرد.
نایب رئیس هیئت قایقرانی استان می گوید:
مجمع هیئت قایقرانی  14تیرماه برگزار
و «هــادی راضــیــان» به عنوان رئیس هیئت
انتخاب شد و از آن موقع تا حاال چندین جلسه
هم اندیشی با اعضای پیش کسوت ،جوان و
تازه نفس برگزار شده که نتیجه این جلسات
تعیین مسئوالن کمیته های مختلف در هیئت
قایقرانی استان است.
«شیما پاک منش» می افزاید :در اولین قدم
کمیته های مختلف هیئت مشخص شد که در
کمیته روابط عمومی و فرهنگی حامد موسوی
نژاد ،کمیته دراگون بت میثم عباسی ،کمیته
روئینگ هــادی افالکیان ،کمیته کانوپولو
حسین مهنانی ،کمیته آب های آرام فاطمه
ابراهیمی ،کمیته مربیان و داوران الهه
سلیمانی ،کمیته آمــــوزش ،رامــیــن خانی
وکمیته استعدادیابی کیان شجاعی فعالیت
می کنند.
وی اظهار می کند :هیئت قایقرانی استان
تمرکز ویژه ای روی فعال کردن هیئت های
شهرستان ها دارد که جلسه های آن به زودی
برگزار می شود.
وی تصریح می کند :با همکاری اداره ورزش
و جوانان خراسان شمالی توانستیم پایگاه
قهرمانی را برای بدن سازی تیم های هیئت
هماهنگ کنیم.
وی بیان می کند :مجوز تمرین در سد شیرین
دره را تا آخر امسال گرفتیم و در حال آماده
ســازی اسکله و قایق هــای دراگــون بــت ،آب

های آرام و روئینگ برای شروع تمرینات تیم
و بــرگــزاری کــاس هــای آمــوزشــی مبتدی و
پیشرفته هستیم.
«پــاک منش» تصریح می کند :دراگــون بت،
این رشته مفرح و زیبا که مدت زمــان کمی
زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی
بود دوباره به فدراسیون قایقرانی اضافه شد،
مطمئنا با توجه به ایــن که ما در ایــن رشته
قهرمان جهان هم داریــم نگاه ویژه ای به آن
خواهیم داشت .
وی خاطرنشان می کند :البته یادمان نمی
رود که در رشته های روئینگ و آب های آرام
هم مدال آور بودیم و به طور حتم تمام رشته ها
را فعال خواهیم کرد.
وی یــادآور می شود :همان طور که تاریخچه
قایقرانی در استان ما نشان میدهد از همان
سال  ۸۴که هیئت استان تشکیل شد ،بانوان
همراه آقایان و پا به پای آن ها در رشته های
مختلف قایقرانی فعالیت شان را آغاز و مقام
های جهانی و آسیایی را در رشته های مختلف
از آن خود کردند.
وی بیان می کند :بــرای رشته های مختلف
قایقرانی ،امکانات در استان داریــم ،خدا را
شکر کمبود قایق و وسایل کمک آموزشی
نداریم.
وی تصریح می کند :مشکل عمده این رشته به
خصوص برای بانوان ،نبود مکان تمرین ثابت
است که امیدوارم بتوانیم با کمک مسئوالن
این مشکل را حل کنیم.
«پاک منش» خاطرنشان می کند :آموزش و
تمرین تیم کانوپولو را به راحتی در استخر
می توانیم شــروع کنیم و من از مسئوالن
خواهشمندم مکان ثابتی را در اختیار
هیئت قــرار دهند تــا بتوانیم بــا تمرین و
شرکت در مسابقات کشوری و بین المللی
و کسب مقام ذره ای از زحمات شــان را
جبران کنیم.
وی یــادآور می شود :با توجه به تنوع رشته
هــای قایقرانی بین بــانــوان و آقــایــان این
رشته ها عالقه مندان خاص خود را دارد و

مسابقه هفتگی پینگ پنگ در بجنورد برگزار شد.مسئول برگزاری این مسابقات به خبرنگار ما گفت :ششمین
دوره مسابقه هفتگی تنیس روی میز شهرستان بجنورد در رده سنی زیر  18سال در سالن علیدخت بجنورد
برگزار شد.سید محمد حسینی افزود :در این رقابت ها که با شرکت  13ورزشکار برگزار شد محمد حسین
عسکری و عرفان اکبریان مقام های اول و دوم را به دست آوردند و علی ندایی و عماد اکبریان به طور مشترک
مقام سوم را از آن خود کردند.

«جوانمرد» داور مسابقات دانش آموزی بدمینتون
«اکرم جوانمرد» به عنوان داور مسابقات دانش آموزی بدمینتون قضاوت می کند.به گزارش خبرنگار ما ،جوانمرد
در مسابقات قهرمانی کشور دانش آموزی مقطع ابتدایی که به میزبانی رامسر برگزار می شود ،قضاوت می کند.

سه داور در رقابت های دانش آموزی

در آینده
نه چندان
دور شاهد
فعالیت تمام
شهرستان
ها در این
رشته خواهید
بود ولی
نباید یادمان
برود که رشته
قایقرانی
نیاز به مکان
تمرینی دارد
و ما تمام
تالش مان را
خواهیم کرد
تا در هر جایی
که ذرهای
آب هست
پاروزنی
انجام شود

سه داور شنای استان رقابت های قهرمانی دانش آموزان دختر مدارس کشور را قضاوت خواهند کرد.به گزارش
خبرنگار ما ،بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی شنای دانش آموزان دختر مدارس کشور شهریور ماه به
میزبانی چهارمحال و بختیاری برگزار می شود که شیما پاک منش و سلما امیدوار به عنوان داوران ملی و فهیمه
نقی نژاد به عنوان داور درجه  ۲از خراسان شمالی قضاوت این رقابت ها را عهده دار خواهند شد.

فستیوال فوتبالی ها

بانوان به صورت پراکنده و با توجه به عالقه
شخصی جذب رشته های مورد عالقه شان
می شوند.
وی تصریح می کند :آموزش در رشته قایقرانی
از  ۶سال آغاز می شود و تا وقتی که ورزشکار
توان داشته باشد ،ادامه دارد.
او اظــهــار مــی کند :استقبال در رده های
سنی نوجوانان و جــوانــان به مراتب بیشتر
بوده و ثبت نام های ما در رشته های دراگون
بت ،کانوپولو ،آب های آرام ،کایاک ،کانوی
کانادایی ،روئینگ و اساللوم انجام شده که
به زودی و بعد از اتمام آماده سازی اسکله و
انتقال قایق ها دوره های آموزشی را شروع
خواهیم کرد.
وی یــادآور می شــود :تجربه و تاریخ فعالیت
هیئت در اســتــان ،نشانگر موفقیت حضور
بانوان در این رشته بوده که با توجه به فیزیک
بدنی خوب دختران نوجوان و جوان استان و
استقبال بی نظیر مسئول کمیته استعدادیابی
فدراسیون قایقرانی ،استان ما میتواند تبدیل
به قطب استعداد یابی برای رشته های مختلف
قایقرانی شود .

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ °ﺷﻄﺮﻧﺞ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ°ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر°ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗÄﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗÄﺮار°ﻧﺒﺎﺷﺪ.

][١٣٩٧/٥/٢٠

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

درﺳﺖ
در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز °ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه،
 Äاز ﺑﺎزÄﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزÄﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

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

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد اﻣﺎ از
٣٠ﺳﺎلﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز ١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪوﺣﺎﻻدوﻣﻴﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن)ﭘﺲازﺳﻮدو ﻮ(اﺳﺖ ﻪدرﺟﻬﺎن
ﻫﻢﺑﺎﻧﺎم ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﻣﺤﻘﻘﺎنازاﻦ
ﻗﺒﻴﻞﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧÄﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗÄﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪﻋﻤﻮد،°ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

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

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــÄــﺮار °در ﺗÄﻪا°
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠÄﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا °ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

دﻗﻴﻘﻪ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗÄﻪﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«راﺑﺮا°ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻢ رﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸÝﻨﻴﻢ.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
´ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺮا °ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

«پرستش روشندل» اسکیت باز سرعتی استان در رقابت
های رنکینگ کشوری مقام اول را به دست آورد.مربی
ایــن ورزشــکــار به خبرنگار ما گفت :پرستش در اولین
مرحله رنکینگ مسابقات کشوری جایزه بزرگ سروش
اسکیت کرج توانست در ماده های  200و  500متر مقام
اول را از آن خود کند.پرستو روشندل افــزود :پرستش
چندی پیش در ماده  200متر مسابقات جایزه بزرگ پاور
اسالید کشور توانست مقام اول را به دست آورد.وی بیان کرد :تمرینات پرستش بسیار فشرده است و حتما این
ورزشکار کوشا نتیجه زحماتش را خواهد دید.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

درخشش «پرستش» در اسکیت

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﻌﻤﺎ °ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

١٠

«پــاک منش» بیان می کند :با توجه به نگاه
ویژه ای که مسئوالن فدراسیون قایقرانی به
استان ما دارند ،جا دارد از رئیس فدراسیون
ناخدا «امینی» تشکر کنم که همیشه حامی
هیئت قایقرانی خراسان شمالی بوده و هست.
این امتیاز بزرگی است که ما کمبود امکانات
ورزشــی نــداریــم و بزرگترین مشکل هیئت
استان و شهرستان ها نداشتن مکان تمرین
ثابت است که امــیــدوارم به زودی و با تالش
مسئوالن استان بتوانیم تا پایان سال مکان
ثابتی داشته باشیم.
وی اضافه می کند :آقای بهادری مدیر کل
ورزش و جوانان استان از ابتدای شکل گرفتن
هیئت در کسوت های مختلف تا االن که در
کسوت مدیر کلی فعالیت می کند همراه و
حامی ما بوده و هست.
وی اظهار می کند :در آینده نه چندان دور
شاهد فعالیت تمام شهرستان ها در این رشته
خواهید بود ولی نباید یادمان برود که رشته
قایقرانی نیاز به مکانی برای تمرین دارد و ما
تمام تالش مان را خواهیم کرد تا در هر جا که
ذره ای آب هست پاروزنی انجام شود.

شیرازی -ششمین فستیوال فوتبالی ها در استادیوم
 19مهر بجنورد برگزار شد.رئیس هیئت فوتبال استان
گفت :فستیوال زیر  12سال استان با حضور  14تیم
در قالب دو گروه  7تیمی طی دو روز در ورزشگاه 19
مهر بجنورد برگزار شد.حسین جعفرزاده افزود :در این
فستیوال تیم هایی از اسفراین ،آشخانه ،فاروج ،بجنورد
و شیروان شرکت کردند که ماحصل کالس های یک ترم مدارس فوتبال سنجیده شد.وی بیان کرد :امسال
ناظران هیئت فوتبال استان از تمام مدارس دارای مجوز بازدید کردند و استعدادیابی ها با باالترین حساسیت
انجام شد.وی اظهارکرد :سال پرشور فوتبالی در مدارس فوتبال با فستیوال در خور و ارزشمند و حضور مدیر
کل ورزش و جوانان استان طی شد.وی اظهار کرد :در هفته سوم لیگ نونهاالن بجنورد تیم اتحاد سه بر صفر تیم
قرمزپوشان را از سد راه برداشت و تیم ماهان  8بر صفر از سد تیم پدیده ماهان گذشت و تیم پیام نساجی  5بر
یک تیم استقالل بجنورد را شکست داد و در لیگ جوانان نیز تیم پیام نساجی اترک  5بر یک تیم پدیده ماهان
را شکست داد.وی تصریح کرد :در هفته ششم سوپر لیگ استان نیز تیم استقالل بجنورد یک بر صفر تیم اترک
بجنورد را شکست داد.

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.

١٠)-١ﺣﺮﻓ ( ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﺜﺮ اﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓ ،
ﻫﻨﮕﺎماﺳﺘﻔﺎدهازاﻦوﺳﻴﻠﻪورزﺷ ،ﺑﻪاﻧﺪازهﺗﺮدﻣﻴﻞ
اﻓﺰاﺶﻧﻤ ﺎﺑﺪ،اﻣﺎاﻦوﺳﻴﻠﻪورزﺷ ﺑﻪﻋﻠﺖﻧﻴﺎزﺑﻪ
ﻓﻀﺎ°ﻤﺘﺮوﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺻﺪا°ﻤﺘﺮﮔﺰﻨﻪﻣﻨﺎﺳﺒ
ﺑﺮا°ﺑﺴﻴﺎر°ازاﻓﺮاداﺳﺖ.
٤)-٢ﺣــﺮﻓ ـ ( رژــﻢ ﻏﺬا ﺣﺠﻤ  ´ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درازﻣــﺪت اﺳﺖ ﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺎﻟﺮ °روزاﻧــﻪ ،ﺑﺎ
ﺎﻟﺮ °ﻣﺼﺮﻓ ﺗﺎن ﻪ از ﻃﺮﻖ ..... .ﻣ ﺳﻮزد ،ﺑﻪ
اﻫﺪافﺎﻫﺶوزنﺧﻮددﺳﺖﻣ ﺎﺑﻴﺪ.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (روﻏﻦدارﺑﻮدن
٦)-٤ﺣﺮﻓ ( ازدود اﺳﭙﻨﺪ ﺎ دود ...... .ﺎ دارﭼﻴﻦ
ﺑﺮا°ازﺑﻴﻦﺑﺮدنﺑﻮ°ﻏﺬادرﻣﻨﺰلاﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
٤)-٥ﺣﺮﻓ (ﻧﺸﺎﻧ
٦)-٦ﺣﺮﻓ (آزﻣﻮن
٤)-٧ﺣﺮﻓ (ازﻓﺮوعدﻦ
٤)-٨ﺣﺮﻓ (ﭼﺎرهاﻧﺪﺸ ﺮدن
٣)-٩ﺣﺮﻓ (ﻋﻤﻠ ﺑﻴﻦﺻﻔﺎوﻣﺮوه
٤)-١٠ﺣﺮﻓ ( در رژﻢ ﺣﺠﻤ اﻦ اﻣÄﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
اﺳﺖﻪﻏﺬاﻫﺎ°ﺳﺎﻟﻤ راﺑﻪﻣﻘﺪار......ﺑﺨﻮرﺪودر
ﻋﻴﻦﺣﺎلوزنﻢﻨﻴﺪ.
٤)-١١ﺣﺮﻓ (ﺣﺎﺟﺖ
٤)-١٢ﺣـــﺮﻓـــ ( ﺑ ــﺮا °ﺧﻮشﻃﻌﻢﺷﺪن ﻣﺎﻫ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺟﺎ°ﮔﺬار°
ﺗÄﻪﻫﺎﺑﺎﺪﺑﻪ
اﻦﺗﺮﺗﻴﺐاﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﺪﺗﺎدرﻫﺮ
ﺳﻄﺮوﺳﺘﻮن،
ازﻫﺮﺗﻮپﻓﻘﻂ
 Äداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺳﺮخﺷﺪه ،ﭼﻨﺪدﻗﻴﻘﻪا °آن را در ﺷﻴﺮ ﻧﻤ´زده ﺎ
......ﺗﺎزهﺎﺳﻴﺐزﻣﻴﻨ رﻧﺪهﺷﺪهﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻴﺪ.
٣)-١٣ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا °از ﺑﻴﻦﺑﺮدن ﺗﻠﺨ ﺎﻫﻮ ﭼﻨﺪ
دﻗﻴﻘﻪآنراداﺧﻞﻣﺤﻠﻮلآبﺳﺮدو......ﻗﺮارﺑﺪﻫﻴﺪ.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا °اﻦ ﻪ آش رﺷﺘﻪ ..... .داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ ﺷــﻮد ،ﻤ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم ﻫﻤﺮاه
ﺣﺒﻮﺑﺎتﺧﻴﺲﻨﻴﺪوﺑﺎﻫﻢﺑﭙﺰﺪ.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ (دراز
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
٤)-١٧ﺣﺮﻓ ( ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬا ﻪ
ﻣ ﺧﻮرﻢ،اﺣﺴﺎس.....ﻣ ﻨﻴﻢ،ﻧﻪﺑﻪدﻟﻴﻞﺗﻌﺪاد
ﺎﻟﺮ°ﺎﭼﺮﺑ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺎﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ.
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺟﺎﻧﺪار°ﺗ´ﺳﻠﻮﻟ
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺳﻨﺖﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﺮم)ص(
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﺟﻨﮕﺠﻮ°ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتوﮋهدﺪه
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (ﻤﺎﻧﮕﻴﺮﻣﺸﻬﻮر
٥)-٢٢ﺣــﺮﻓـ ( ﺑﺮا °ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ °از وارﻓﺘﻦ ﻮﻓﺘﻪ
ﮔﻮﺷﺖوﺑﺮﻧﺞ،درآبآن آردﺑﺮﺰﺪو......راﺑﺎﻻﺑﺒﺮﺪ.
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺷÄﺎفﺑﺎر´
٦)-٢٤ﺣــﺮﻓ ـ ( ﻣﺤﻞﻫﺎ °ﺧﺸ´ و ﺧﻨ´ ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﺧــﻞ ..... .ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻣÄﺎن ﺑﺮا °ﻧﮕﻬﺪار °از اﻧﻮاع
روﻏﻦﻫﺎ°آﺷﭙﺰ°اﺳﺖ.

رﻣﺰواژهﺎﺑ :
ﺑﺎﺗﻼق ﻣﺪﺮﺖ و
ﻣﺮگ داﻧﺶ آﻣﻮزان

