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اطالعات علمى

افقي:
1ـ پيام اطالعات علمي به مناسبت 

آغاز سال نو.
2ـ سيستمي در خودرو كه راننده به 
موردنظر  در مسير  را  آن خودرو  كمك 
هدايت مي كندـ  اطاقك چرخدار راه آهن 
كه با آن مسافر و بار و نظائر آن حمل 
مي شودـ  فاصله داشتن دو چيز يا دو جا يا 

دو كس از هم.
ميان  در  ماهي  ـ  قدرت  و  قوت  3ـ 
زمستانـ  پرتو ماه و مهشيد و روشني ماه

4ـ فريفتن و فريب دادنـ  حرف نفي 
كه بر سر اسم در آيد و اسم را به صفت 
بدل كندـ  از اشكال چهار وجهي است كه 
داراي دو زاويه منفرجه و دو زاويه حاده 
بوده و زوايا دو بدو با هم برابرندـ  خورشيد 

و شمس
جريان  سر  بر  كه  دستگاهي  ـ   5
الكتريسيته به منظور تغيير يا تنظيم ولتاژ 
يا تناوب جريان الكتريسته قرار مي گيردـ  

بايسته و ضرورـ  شجاع و مبارز
6 ـ درياي عميق و بي نهايت ـ اين 
قسمت از خودرو كه در ته ميل لنگ موتور 
نيز  را  از كالج  قسمتي  دارد، خود  قرار 

تشكيل مي دهدـ  سرما
7ـ روشن كننده و بسيار نوردهنده ـ 
نام يكي از پيامبران بني اسرائيل كه عده اي 
معتقدند نام اصلي حضرت خضر است ـ 

آنكه از درد و رنج شكوه و فغان كند
8ـ پيشه وري و تجارتـ  اعمال حسنه 

و كارهاي نيكو
9ـ اسب تيزرو و فراخ گامـ  سائر و طي 

طريق كنندهـ  جام ورزشي 
10ـ تصديق فرنگي ـ دستگاهي كه 
ميزان فشار درون سيلندر و نظائر آن را 
نشان مي دهدـ  بنده اي كه خريد و فروش 

فرزاد خضرائيجدول علمي 

طراحي  به  مايل  كه  عزيزاني 
با  مي توانند  مي باشند،  جدول 
رعايت نكات زير اقدام به طراحي جدول نموده و براي ما 

ارسال كنند تا به نام خودشان در مجله چاپ شود.
1ـ ابعاد جدول 15× 15 باشد.

2ـ خانه هاي جدول به يكديگر راه داشته باشد و از تبديل 
جدول به چند قسمت جداگانه خودداري كنيد.

3ـ خانه هاي سياه جدول متناسب با ابعاد جدول و متقارن 
باشد.

4ـ هم جدول و هم جدول بدون حل را بفرستيد.
5ـ  شرح جدول يك خط در ميان خوانا و جدا از جدول باشد.

6ـ از طرح جدول هاي تخصصي در يك رشته خاص خودداري كنيد.
مهلت ارسال جواب تا پايان فروردين ماه مي باشد.

اسامي برندگان در شماره ارديبهشت ماه چاپ خواهد شد. 

آن روا نباشد 
11ـ شهر زلزله خيز استان كرمانـ  كارزار و 

قتالـ  جزيره ايراني در خليج فارس 
12ـ ماهي غول پيكر اقيانوس ـ ديرين و 
پيشينـ  حرف نفي و هرگز نهـ  بيماري مهلك 
همراه با اسهال زياد كه عامل آن ويبريوكلرال 

مي باشد 
13ـ شهر مقدس هندوانـ  فيلسوف و عضو 
آكادمي فرانسه متولد پواتيه (1826ـ  1887) 

ـ امر به دانستن و آگاهي 
14ـ نصف هر چيزي ـ تره اي پهن برگ و 
بزرگ و پرمصرف در روز سيزده بدر ـ شهري 

در تركيه 
 P.V.C 15ـ نوعي پليمر پرمصرف كه به آن

هم گفته مي شود
عمودي:

1ـ تركيب شيميائي با بوي تند كه گاهي 
قرار  آنها  البه الي  البسه  ماندن  سالم  براي 
مي گيرد ـ نخستين ربات كمك جراح ايراني 
كه در سال 1385 ساخته شد و تا به حال حدود 

سي جراحي را با موفقيت انجام داده است 
2ـ رسيدن و درآمدنـ  كاني پرمصرف از نوع 
سنگ هاي آزرين مركب از سيليكا تهاي آبدار 

كه خاصيت تورق داردـ  حوت
3ـ تيرانداختن و پرتاب كردن ـ مسافر و 
سفريـ  قسمي حباب روشنائي دهنده كه مركب 
از فلزي فنري شكل و باريك با پايه اي ظريف در 
خالء و انتهاي فلزي است كه در مسير جريان 
الكتريسيته قرار گرفته و جريان الكتريسيته را به 

نوراني و حرارت تبديل مي كند
4ـ شهر و درياچه اي در تركيهـ  طاقچه اي 
فرو رفته در ديوارـ  گياه تك لپه اي داراي گل 
درشت با جام و كاسه و رنگين كه نوع سفيدرنگ 

آن را آزاد مي نامندـ  آسان و مقابل دشوار 
ـ  ـ وسيله صعوددهنده  ـ همسر مرد   5

زيست و زندگاني 

6ـ  قواي باصرهـ  جنس نر آدميـ  قسمي 
زغال سنگ مورد استفاده در صنايع ذوب آهن

7ـ ناله نمودن و آه گفتنـ  آبي بسيار زياد 
و روان و ويران كننده ـ كلمه اي در اصطالح 
رياضي كه فرانسوي و به معني ريشه عددي 

است 
8ـ سخن چينـ  بناي خراب و غيرمسكون 

ـ حاذق و استاد
9ـ درختي بزرگ و با برگ هاي پهن و براق 
و گل دهنده كه بيشتر گلها سفيد رنگ استـ  
ترس از كاري كه راه آن دريافته نشودـ  عنصري 

است با عدد اتمي 30
10ـ پايه و اساس ـ پدر رستم ـ نوعي از 
مركبات پائيزي كه ميوه اي پرتقالي رنگ دارد 
درخت آن بزرگ و پهن برگ بوده و گاهي در 

منازل هم كاشته مي شود 
11ـ چهارپايه اي كه هميشه همراه صندلي 
و  عمل  و  جاذبه  قانون  كاشف  ـ  است  بوده 
عكس العمل در فيزيكـ  اشاره به سوم شخص 

مفرد
12ـ دسته و صفـ  مكان زيارتـ  عالمت 

مفعول بيواسطهـ  شر و شروري 
آنچه  و  اصل چيزي  ـ  كوتاه!  كوتاه  13ـ 
چيزي به او قائم شدـ  تابعه شهرستان كازرون 

و حوالي كوهمره سرخي 
14ـ نقل كنندهـ  چهار ديواري مسقف كه 

در آن بياسايندـ  برارنده و مؤسس
15ـ هورموني كه در زمان بندي پيري گلها 

نقش داردـ  تركيب شيميايي با فرمول
 ،CH  2 ،CHO،. CH 3ـ 
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برندگان جدول 
علمي

مرتضي غفاري 
(خوي)
ناهيد اكرامي (مشهد)

هديه اي به رسم يادبود 
توسط روابط عمومي به 
نشاني اين عزيزان ارسال 
خواهد شد.

پاسخ هاي شما به جدول علمي رسيد، سپاسگزاريم
بهناز فرضي (تهران) ـ جمشيد صائب (تنكابن) ـ مرتضي غفاري (خوي) ـ 

اسماعيل مرادي (يزد) 
جوهري  روشنك  ـ 
(تهران) ـ مجيد باقري 
(رشت)ـ  ناهيد اكرامي 
(مشهد)ـ  احمد سامني 

(تنكابن)


