
اند به رمز جدول پس از حل کامل، با مرتبط ساختن حروفی که اعداد آنها به رنگ قرمز مشخص شده

 خواهید رسید.

 

 : افقي

 -13 بسته شده آب -12 یك پای سفره صبحانه – 10 رنگ نخودی -9 در ماه محرم مذهبي نمایش -7 پختن -1 

 مصرف اصلي غذای با كه هایيخوردني – 17 يقدیم نوشابه مارك -16 زمین خوراك تقویت كننده -14 پهلوان

 نتیجه -31 آش -30 خشكیده ماست -29 داالن – 26 كاغذی نان -24 حاجت آش -23 خمیر گلوله -21 شودمي

 -40 رسته بند از -38( ع)حسین امام مقتل -36 سبزیجات دسر -35 گوشت -34 كنده پوست حرف -32 آشپز كار

 سرخ ظرف -47 معروف پرتقال -46 غذایي هایوعده از -45 انگور درخت -43 سفر آذوقه -41 محرم ماه خورش

 نوعي -56 سیمان بي سر و ته – 55 ظرفشویي اسفنج -54 سفره نوروز عدد -52 آشپزخانه میكسر -49 كردني

 در مقاوم ظروف -66 برنج پخت ایگونه -64 ابریشمي پارچه قسمي -62 غذا طعم -60 قمری سبزی -58 بستني

 روغني میوه -75 خرید زنبیل – 73 شده بریان گوشت -71 پشمي ضخیم كیسه -70 مالیم باد -68 حرارت برابر

 شمار انگشت -87 شیرین و ترش -85 گوشتي فرآورده -84 هانمك -82 چای شیریني -80شده داده بو ذرت -78

 -95 ذاهای نذری استكه از غ مقوی صبحانه -94 آب یهقطر – 92 دانشجویي رساله -91 خشك كالباس -88

له  كباب– 101 عسلشهد و  – 99 مركبات جنس از ایمیوه -98 خوردني نقلي سبزی -96 آشپزخانه در ایوسیله

 وحشي پسته -106 حبوبات از -105 كبابپخت  وسیله -103 شده

 : عمودی

 – 7 ساالد سس -6ماه شهادت سرور شهیدان – 5 نذری برنج آش -4 آب مشك -3 اهلي هایدام از -2 مزه -1 

 -17 آشپزخانهغربال  – 16 ریسي نخ ابزار -15 تابستاني میوه -11 تولد شیریني -9 حلیم -8 معطر هایسبزیاز

 شیرین نوشیدني -25 زاری و گریه -23 غذا به میل -22 قندی كوچك نان -20 آخر الي -19 مرطوب -18 دودل

 -37 بگیران حقوق عدد -35 الهیجان شیریني -33 يخورشت گیاه -30 دریا -28 كننده چای خوشبو دانه -27

 فلزی طبق -43 سوزاندني چوب -42 فروش گوشت -40 مرغيتخم فوری غذای -39 نذری آش -38 وطني سوپ

 گرمسیری مناطق هایمیوه از -51 چهارگوش شیریني -50 كلم اقسام از -48 تنوری نان -47 موكتي میوه -44

 -61 رستوران غذای لیست -60 چرمي ظرف -59 نبات آب ایگونه -58 نان -57 تازه گردوی شمارش واحد -53

 هندوانه كشتزار -70 عدس دیگر نام -69 تازه خرمای -67 مشتاق و راغب -65 مختصر وعده میان -63 غذا گوارش

 مسدود -78 مو برگ خوراك -77 طعام ماندگي بوی -76 بزرگ بشقاب -74 تزریقي خوراك -73 زانو باالی -72

 -86 پذیرایي ظرف -84 كربال سیدالشهدای -83 گرحیلهمكار و  -81 هندیتمر مزه -80 آسیاب سنگ دو -79 شده

 -99 شده خشك میوه -97 پرور تن كدوی -96 جالیزی تنبل -93 حیات پایان -90 ولیكن -89 مسقطي شهر

 ژاپن پول -104 اروپایي الگوی -102 نبات شمارش واحد -100تفلون ظروف جنس


