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 پاسخنامه
 

 تمرین سه: 

 نوارچسب رول، چسبنده، شفاف=

 ماشین لباسشویی ر، لباس=چین و چروک، بخا

 کالغ پر، سیاه، پرواز=

 حصار مرز، چوب، ستون=

 گورخر راه راه، نعل، علف=

 قیچی فلز، کاغذ، برش=

 اتوبوس شدن، بلیط، سفر=خسته

 کارت اعتباری پول، پالستیک، رمز=کیف

 آویز لباس )بند رخت( لباس، مرطوب، آویز=

 گلف سبز، آهن، کارت=

 تیر چراغ برق رو=نور، المپ، پیاده

 ماشین ظرفشویی گرم، آب، لوله=
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 آسفالت سخت، سیاه، جاده=

 پختن شکر، قوطی، افزایش=

 زسطح ترا تیغه، چوب، تنظیم=

 دکمه گرد، سوراخ، کتان=

 بچه کانگرو نرم، بینی، کیسه=

 مه آب، قابل رویت، باالی کوه=

 قلب پمپ، بدن، عشق=

 خورشید داغ، فضا، خدا=

 

 

 :چهارتمرین 

 دست ...............کفش با پا و دستکش با ......

 غار ....................جنگل و خفاش با شیر با 

 لوله ....................کش با مکانیک با خودرو و لوله

 برش ....................دن و نان با کن موز با پوست

 تنیس/ کریکت ....................داور با فوتبال و سر داور با 
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 چشم ....................الک ناخن با ناخن و ریمیل با 

 آب ....................تفنگ با گلوله و شلنگ با 

 دهان ....................گیس و دندان با مو با کاله

 کندو ....................مورچه با النه و زنبور با 

 سر ....................قلب با سینه و مغز با 

 کلید ....................گیتار با رشته و پیانو با 

 کمربند ....................ساعت مچی با بند و شلوار با 

 تابستان ....................دی با زمستان و مرداد با 

 هامسیحی ....................قرآن با مسلمانان و کتاب مقدس با 

 پخت و پز  ....................کیک با پخت و هویج با 

 هواپیما ....................راننده با ماشین و خلبان با 

 نیروی دریایی ....................ژنرال با ارتش و دریا ساالر با 

 

 

 :هفتتمرین 

 ✅ سحرخیز باش تا کامروا باشی. 
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 ✅خواستن، توانستن است. 

 ✅نمک. شود یا بیآشپز که دو تا شد، آش یا شور می

 ✅تا تنور داغ است نان را باید چسباند.  

 ✅ها قضاوت کرد. شود از روی ظاهر درباره آدمنمی

 ✅ او درست حدس زد )زد تو خال(.

 

 

 


