
اسامی برندگان جدول  3916
1ـ  ایمان بردبارـ  مالیر

2ـ آیدا احمدیـ  اندیشه
3ـ رقیه فوالدیـ  اهواز
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جدول کلمات متقاطع
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قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
حرف ) م ( چه تعداد است؟ نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

45 هشتادمین سال انتشار       شماره  3926

افقي:
1. بندری در استان هرمزگانـ  آبشاري مشهور در آمریكا 

ـ هجوم، حمله
ــور  ــه اي براي صنوفـ  حیا، آزرمـ  پایتخت كش 2. اتحادی

تایلند
3. پسوند شباهتـ  كشوري عربيـ  روستاي كم جمعیت و 

بي رونقـ  عدد ورزشي
ــيـ  فربه،  ــف ادوارد جنر انگلیس ــت بودنـ  كش 4. نادرس

چاق
5. فرمان، دستورـ  نور دهندهـ  خانهـ  عقاید

6. جزء ساعتـ  حیوان حیله گرـ  دیدار بزرگان
7. ثمر درختـ  حرف شانزدهمـ  شمارك

ــاـ  تندرستـ  خرس عرب ــیسـ  لقبي در كلیس 8. پس ندادني خس
9. نوعي پنجره مشبكـ  خرابكارـ  همدم

ــواي مذهبي زرتشتیانـ  طلب کنندهـ  پادشاهانـ   10. پیش
الفباي موسیقي

11. سخنگوـ  پایینـ  از وسایل گرمایشي در قدیم
12. گوساله بالغ مادهـ  مولد برقـ  عنواني ارتشي

13. شتربچهـ  حسدـ  پشیمانيـ  ماده اي بیهوش كننده
14. طعمـ  اختراع رودلف دیزل آلمانيـ  همسر حوا

ــته اي در ورزش شمشیربازيـ  رده،  15. بوي رطوبتـ  رش
رستهـ  گشاده

16. اسیر محبسـ  شهري در فرانسهـ  پایدار در عهد
17. سكسكهـ  آویخته شدهـ  از ظروف آشپزخانه

عمودي
ــرداران داریوش سوم در جنگ با  1. والي باختر و یكي از س

اسكندر مقدونيـ  اختراع آلفرد نوبلـ  پاك
ــتاد و چهارم قرآن كریمـ  بعضي اوقات یك  ــوره هش 2. س

پا داردـ  ژله
3. آب بندـ  نام گلي است معطرـ  باجهـ  عدد روستا

ــعراي مشهور قرن چهارم و اولین كسي كه  4. مرزبانـ  از ش
شاهنامه را به نظم درآوردـ  كیف سفري

5. زورقـ  هواكش مطبخـ  جزء سورهـ  اثاث خانه
6. كم خردـ  غولـ  نوعي قرقره با سیم روكش دار با كاربرد 

الكترونیکی
7. از فرشتگان پرسشگرـ  میوه اي مقويـ  بنت

ــودـ  فرشته  8. براي بعضي ها با یك وجب روغن پخته مي ش
ـ نوعي گلیمـ  افشا

9. پربهاـ  حد وسطـ  رودي در اروپا
10. عزیز همهـ  سهلـ  واحد ورزش بوكسـ  سست

11. پینه بستن پوستـ  قالب كمربندـ  رئیس مدرسه
12. از بیماریهاي كشندهـ  نازكـ  اجیر

13. دست افزار نجارـ  پدر رستم دستانـ  از رودهاي مرزي 
ـ پوست درخت خرما

14. سالـ  خانه عاریتيـ  شهري در مراكش
ــكون، قرارـ  ایالتي در آمریكاـ  روز  15. قورباغه درختيـ  س

گذشته
16. شهر زیتونـ  كیش، آیینـ  از شاهان سلسله اشكاني

ــزـ  نوعي زیتون  ــفته و براتـ  فصل قرم ــت س 17. واخواس
خوراكي
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