
عمودی: 

1. خواه��ش کردن-خالص-به دنی��ا آوردن+نیروی 
مغناطیس��ی موج��ود در بدن انسان-کاش��ی س��فالین 

لعاب دار
2. سنگسار-نوعی زیتون-غذای آبکی-خانه+صدمه-

غذایی از کدو یا بادمجان
3. س��ه کیلو-نوع��ی فرش-م��اه هشتم-س��دی در 

جنوب+شریان حیاتی جنوب-کوشش-ناگزیر، ناچار
4. شکوه-جهانگش��ای مقدونی+نبی-حادثه-پ��اروی 

درهم ریخته
5. زرنگ-زنبور-عنوان��ی در ارتش+دریاچه حمام-

غذای آماده-فلز چهره
6. فصیح-قند میوه-بدخلقی+مرغابی-نوزاد س��گ-

رسم کننده-شما به انگلیسی
7. مردم هندوستان-ش��هر رستم-دروازه+دوست-

پول فلزی-بخشنده
8. ب��اران ریز-تصدی��ق رانندگ��ی-آب بند+امید-

رغبت-سالن
نم��از- در  گل-ش��جاع-زبان+حرکتی  9. نوع��ی 

خشنودی-دوستدار
10. اش��اره-بوی خوش-جزوه+پدر-س��یاه ب��ه زبان 

یونانی-نوعی فعل-طاقچه باال
11. گرامی داشتن-مهمانی-کشوری عربی+نهر-علم 

اعداد و هندسه-اطوار
12. خاندان-ماه س��وم میالدی+خانه های ریز عکس-

آرام-کج، منحرف
13. پس��وند نظیر-تیز-روان-راز+پیش��ینیان-خانه 

ترکمنی-پویشگر رایانه ای 
در  گندم-وس��یله ای  فلزی-آف��ت  14. مرتج��ع 

آزمایشگاه-عدد مبهم+به طور یقین-دیکته
15. قیافه-نوعی مرض پوس��تی-ابزار قدیمی کشیدن 

دندان+مرغ درخت کوب-دارای هماهنگی 

ریاست+کسادی-پشتک-موجودی خیالی
15. اس��تخواني در س��اق پا-مقابل نزدیک-کشوری 
اس��ت+فرایندی متناه��ی برای حل نوعی از مس��ائل-

شالوده-عدل
16. عام��ل بیماری-نژادپرس��تی+محل گردهمای��ی 

محققین یک رشته-اساسنامه
پهلوان��ان- درب��اره  باس��تان  17. افس��انه های 

بهابازار+صاحب تدبیر-آن جهانی-جمع علم
18. درخت��ی است-دستور-برش��ی در خیاطی+رفتار 

میانه روی-زهر-بیماری تنگی نفس-جسر-فلز سرخ
19. نوعی س��بزه که روی تنه درختان می روید-انباشته 
ش��دن-دارنده+صدای گریه بچه-از اندوه ر ها شدن-

تصدیق روسی-رودی در سیبری
20. انجی��ر-آب ترکی-رش��ته باریک مغناطیس��ی-

بندری در جنوب شرقی عراق+خیزران-حداد
21. تیر پیکان دار-نبض، ضربان-دانا-پایان روز+آب 

منجمد-خانه-عمو-مروارید-سودای ناله
22. ش��یب تند و تیز کوه-سردار+بخش��ی از ران-پول 

امارات-شهری در استان اصفهان
ت��ب دار- 23. وعده گاه-خورشید-قاعده+کش��ور 

شهری در ایتالیا-نوعی پارچه نخی شبیه به اطلس
24. ش��اه خونریز گورکان��ی-از قوای س��ه گانه+پول 

سوییس-جوانمردی-نوعی کباب
25. ع��دد ماه-وس��یله ای پرتاب��ی در دو و میدان��ی-

پیش��وای دینی-اگر+حرف ندا-ش��هر ارک قدیم-ماه 
سرد-شیخ نشینی در خلیج فارس-بوی رطوبت

26. ری��گ نرم-نم��ودار اطالعاتی فش��رده-برهنه-
پیروان+به هم یاری کردن-متضاد بی ادب

27. دست افزار مکانیک-ش��هری در استان سمنان-
پایتخ��ت نروژ- چغندر پخته-پول ژاپن-خالق ارژنگ-

رودی مرزی
28. ج��دا افتاده-نمک-جمع رکن+گ��چ بتونه-عدد 
نفس کش-ح��رف بیس��ت و نهم-منق��ار مرغ-واحد 

تنیس
29. روای��ت کننده-ش��هر بندری اس��کاتلند+لوله ای 

مدرج در آزمایشگاه-ایوانک-هراس
30. رایانه-ساخته ش��ده در کارخانه اصلی+ضدآب-

کارمند قسمت آرشیو
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با سپاس و تشکر فراوان از آقایان حسن چراغیان و ایرج ایوبی که آنها نیز با قبول زحمت 
2 جدول شرح در متن برای شماره مخصوص نوروز تهیه و ارسال کرده بودند که با 

پوزش از این عزیزان، امکان چاپ آن در ویژه نامه فراهم نشد. 
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16. پایداری-نخل+انجمن��ی ک��ه در آن افراد راجع به 
موضوعی واحد بحث می کنند-هر چیز له شده

17. رودی در آلمان-میوه پخته با شکر-سرنیزه+تدوین 
شده-سخنان بیهوده-آشوب

18. خ��اک س��رخ-نامداران-فتنه-جوی خون+تی��ر 
پیکان دار-ب��زرگ –گاز گندزدا-ضمی��ر داخل-ته��ی، 

خالی
19. م��رغ نر-محاس��ن-نوعی غذا+پرس��تار-بنیان-

فرمانبردار-سفینه صحرانورد
20. وارد کردن دارو های مایع به وسیله سرنگ در بدن-

نوعی شرکت-ستم+سرکش-تئاتر
21. تخته باز-ویتامین انعقادی-فهرست-دیروز+نشان 

مفعول صریح-کبوتر-کاروانه-خشکی
22. م��زه دهان جمع کن-شتاب-موس��یقی حماس��ی و 

جنگی+دایی-همه-رود آرام-کشتی جنگی
23. عایدی-روشنی-بی هوا، خال+نوعی پنجره مشبک-

همگانی-نویسنده کتاب 
24. عدد نه به انگلیسی-ماه عید فطر-نشان مفعولی+روز-

مادر عرب-ضد ماده-موسسه ای مالی و اعتباری
25. تصدی��ق فرنگی-رده-خون-فانی+تک��رار حرف 

آخر-عدد روستا-مجرای آب پشت بام-فریاد زدن
26. پیش��گویی-نوعی تلف��ن-از خطوط و نس��بت های 

مثلثاتی+خرس بومی کشور چین-تفاوت
27. معلومات-س��گ پاچه گیر-آجر لعاب دار+کفش 
س��تور-نوعی روغ��ن صنعتی-عنص��ری ش��یمیایی-

رونوشت
کار-صیاد-حی��وان  شیرینی-ش��گرد  28. نوع��ی 
ایرانی-نابود-ح��رف  وحشی+زائوترس��ان-قومی 

همراهی-معبد
پا-روزگار ها-دورویی+دیندار-کارآموز  29. مفص��ل 

پزشکی-بی آبرو
30. داروی��ی از تی��ره کوکناری��ان –راهنمایی+مجاور-

کارگاه نقاشی
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