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لبمطشصلیلج
وااراکدوخا
یسژلبگنطتم
نپییلتکسود
کصکظوشطعثا
دینمنککاپد
فکسذخجتمبی
تکشارتدادم
رغطکذاژشسا

نفلفدقدرقک

ششوهاجنپطه
دصبهوکبعاش
ستتفهودونت
قوپدیلکوسا
عپنهجیزافد
صنرمدددلگج

طجینهدزناش
دکیوداتشهت
ااتدپطخجلپ
یلوکعسداکب

23

11 خودکار.

21 جامدادی.

31 مدادتراش.

41 خط1کش.

51 مداد.

61 کیف1.

71 شابلون1.

81 پاک1کن.

91 دفتر.

101 ماژیک.

لوازمالتحریر

11 .90

21 .97

31 .19

41 .18

51 .81

61 .116

71 .165

81 .56

91 .80

101 .17

شمارشاعداد



کبنمسایمرک
پفهبادوسوت
ذایهتشرفلک
پططخهمرمجی
شمژرچنتلعم
جهزتوابیفی
ماخشجزوکطا
درسژدنساصذ
کسصشقیاقشو
گوقعطنظهژا

لدکدجسمسرژ
ناتسرامیبن
دنخثپدتنوی

خشیلرگومکس
یگنسدتاارت
ااهاگدورفم

بهناخراکغش
اموتژاساپع
نگرسرخزژیط
شسمیاهوکصز

45

11 کیمیا.

21 فرشته.

31 شقایق.

41 نازنین.

51 یاسمن.

61 شهرزاد1.

71 فرنوش1.

81 فاطمه.

91 سودابه.

101 ملیکا.

دخترانه

11 سینما.

21 مسجد.

31 خیابان.

41 پاساژ.

51 دانشگاه.

61 کارخانه1.

71 مدرسه1.

81 بیمارستان.

91 مغازه.

101 فرودگاه.

مکان



بالقفعطشبس
تموکونآطشو
گچشنربخینر
غاهسژسرجوز
ویاکاکریشا
ژببانلتراد
دسمفلقبسبن
گریهاتهوهق
بتوعثدغودم
جپهقنکگاغی

خجرقکناصعم
وضیداسراپل
اسبیلمجورس
ینهاحسرباش
ردرندیعسبط

دماحاصژدخس
گقدفشوروکا

لناسحاسعمت
مژردسادیکذ
دنشگکتنمصط

67

11 شربت.

21 شیرکاکائو.

31 نوشابه.

41 قهوه.

51 نسکافه.

61 آب1.

71 دوغ1.

81 آب1میوه.

91 چای.

101 شیر.

نوشیدنی

11 پارسا.

21 حامد.

31 امین.

41 احسان.

51 رضا.

61 بهراد1.

71 آرش1.

81 سعید.

91 کوروش.

101 پوریا.

پسرانه


