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سواالت عمودی:
از . 1 بعد  حتی  کرونا  بیماری  زنجیره  قطع  منظور  به 

آیه  اولین   – شــود  رعایت  اســت  الزم  واکسن  تزریق 

سوره دخان 

راز و نیاز با خداوند – به خوش شانسی معروف است . 2

– بام در هم ریخته

اندوه– با پود می آید – یازده – حرف منفی ساز انگلیسی . 3

آیـــه در هــم ریــخــتــه – مــســری تــریــن ســویــه ویـــروس . 4

کووید19 تا به امروز

آن . 5 به  نسبت  بد   - قدیمی  اشیای  نگهداری  محل 

اولویت دارد – شهرستانی در جنوب استان فارس که 

مردمانش به خونگرمی و میهمان نوازی شهرت دارند 

متنی که برای بیان عقیده و اصول شخصی یا گروهی . 6

صادر می شود - وسط هر چیزی 

به معنی »اینک« در ادبیات فارسی کهن - از ضمایر . 7

مالکیت در انگلیسی - لذت بردن

بله انگلیسی – با متانت – نام وزارتی در گذشته که . 8

به بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر یافت

معنی . 9 به  اصالحی   – چین  در  رودی   – حیات  مایه 

اضافه کردن- از چهار زنان برگزیده )خیر النساء( 

آن . 10 گفتن  روان شناسان  نظر  از   – گــری  کــوزه  خــاک 

یک مهارت محسوب می شود – از سویه های جدید 

دستگاه  فوقانی  بخش های  ابتدا  که  کووید  ویــروس 

تنفسی همچون گلو را درگیر می کند. 

بعد از تزریق هر واکسنی ممکن است بروز کند که غالبا . 11

خفیف است - سویه کشنده ویروس کرونا – گلی که 

عطر آن را به حضرت مهدی )عج( نسبت می دهند.

مضمون و درون مایه – درخت – تله. 12

بیشترین آمار تزریق واکسن کرونا در ایران از این نوع . 13

است - مرغابی

از ارکان حکومت حضرت علی )ع( – از نمادهای هر . 14

کشور

از جشن های ملی فارسی زبانان – از نشخوار کنندگان . 15

–حرف مقایسه 

سیب بی سر – جایگزین عینک – از شهرستان های . 16

فارس که به خلیج فارس نزدیک است

سواالت افقی:
سالح انفجاری که در زمین کاشته می شود – مفهومی . 1

به معنی تالش گروهی که به منظور عبور از همه گیری 

کرونا به آن نیاز داریم.

ضمیر . 2  – نــام دخــتــرانــه بــه معنی حــامــی و پشتیبان 

اول شخص جمع-  کافی – میوه ممنوعه

– شاد . 3 می شود  توصیه  کرونا  بیماری  در  که  مکملی 

بی نقطه

وعده غذایی که باید سبک باشد – اقدامی که اجرای . 4

گروهی آن از نظر کنترل بیماری کرونا نتیجه بخش تر 

است

درجــه ای . 5  – رود   – لباس  گیره   – کجی  دهــن  حــرف 

نظامی در نیروی دریایی 

دامنه کوه – افشردن به زبان عربی– بلندترین ضلع . 6

مثلث قائم الزاویه

حرف درد – سامانه استعالم مالکیت گوشی موبایل . 7

– غایت – رها

دانـــه کــش اســت – نــام دخــتــرانــه بــه معنی شــاد و . 8

خوشحال – تکرار اولین حرف الفبای فارسی – چراغ 

خانه

به معنی مدیر و کاربر – آموزش دهنده. 9

حفظ آن هدف اصلی سیستم بهداشتی است – از . 10

ای – شاخصی در بهداشت که  زورخــانــه  ابـــزاراالت 

یــک مشکل  عــنــوان  بــه  پایین تر  در سنین  آن  وقــوع 

اساسی قلمداد می شود.

شرکت دارویی سازنده واکسن کرونای تمام ایرانی – . 11

غول پیکرترین پستاندار جهان

نام پسرانه به معنی خوش رو – دارو . 12

در زمین شناسی به ورقی پهناور از یک کانی گفته . 13

می شود – نسخه آزمایشی – نام

عملیاتی که به منظور آمادگی در برابر حادثه به شکل . 14

آزمایشی اجرا می شود – حاد بی دم – نصف – پول ترکیه

ادغام  . 15 مراقبت  آن  که هدف  بهداشتی  برنامه های  از 

یافته ناخوشی اطفال است – گنجایش – شهر قدیمی

همراه با ضبط می آید – جسم عربی– از سوغاتی های . 16

شهرستان گراش در استان فارس


