
 شده در وب سایت گویاتک تهیه    –   1342ا ت   996های بازی آمیرزا از مرحله  مجموعه پاسخ 

GooyaTech.com 

 ”۴٫۲پاسخ های بازی “آمیرزا  

کمک، کیک، یمن، میز، نمک، زین، زیان، زمین، نیاز، نازک، مکان، زمان، نماز، نیما، کمان، مکزیک،  -۹۹۶

 میزان، مکانیک 

شهر، هرز، شیر، زهر، زجر، زره، ریشه، زیره، شیره، جاری، جیره، زهرا، ارزش، هاجر، هزار، جزیره، شیرجه،  -۹۹۷

 جایزه شیراز، 

 چلو، چاه، یقه، چای، چاق، قوچ، قول، قله، الیق، الیه، قالی، چاقو، چاله، ویال، آلوچه، قالیچه -۹۹۸

تاج، اوج، اینه، نجات، هویج، جیوه، جوان، توان، تنها، توجه، جهان، نتیجه، نهایت، یونجه، جنایت،  -۹۹۹

 هیجان، جوانی، توهین

ا، نماز، نماد، مداح، حامد، دامن، حمام، احمد، محمد، زمان، مزاحم، دما، ندا، مزد، نام، دام، نما، حن -۱۰۰۰

 نامزد 

ایالم، سیمان،   -اسمان، ایمان، المان -سیما، سالم، سالن، امال، اسیا، نسیم، اسان، سالم، سلمان -۱۰۰۱

 امسال، سامان، الماس، سلیمان، میانسال 

بیشه، شهاب، لواش، ابله، بیهوش، هیوال، لوبیا، هوش، شاه، شیب، بیل، شال، الیه، ویال، اشوب،   -۱۰۰۲

 باهوش، الویه

دین، سیم، دیس، یمن، سند، سهم، سمیه، نسیه، سهند، هدیه، سینه، مهدی، سمند،نسیم، میهن،  -۱۰۰۳

 هندسه، مدینه، سهمیه،مهندس

 چای، نیت، کیش، چین، چکش، تشک، کشتی، تانک، اشتی، کاشی، کتان، کاشت، شاکی، تکان،  -۱۰۰۴

 چاشنی، شکایت، کتانی

متر، نبض، مضر، ضرب، رضا، تبر، متن، مرتب، مربا، تمنا،تمبر، رانت، نبات، ضامن، رمضان، ضربان،  -۱۰۰۵

 ضمانت

سکه، مکه، مترو، سکوت، سکته، موکت، کوسه، مسکو، همسر، کوره، توهم، رستم، تورم، ترسو،  -۱۰۰۶

 ورتمه ترمه، سمور، سوره، سرمه، سرکه،مترسک، متروکه، س
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 هوا، ماه، هوس، مژه، وام، سهم، اسم، اهو، واژه، مهسا، ماسه، سوژه، سهام، ساوه، ماساژ  -۱۰۰۷

سفت، سفر، فساد، فردا، ردیف، اسید، ایست، سفید، فاسد، درست، افسر، ادرس، فارس، دفتر،  -۱۰۰۸

 تفسیر، فریاد، تدریس، سفارت، ریاست، دریافت، دستیار 

 ت، کولر، نوکر، نوبت، تونل، بلور، برکت، تبرک، تنور، تنبل، کنترل، کبوتر تبر، ترب، لبو، نبو -۱۰۰۹

 غار، سرب، چسب، چرا، غرب، چرب، برس، اسب، ارس، ابر، ببر، باغ، بار، چراغ، سراب، غبار  -۱۰۱۰

ه، ادینه، دینار، پدر، پند، اره، پیدا، پناه، دنیا، پنیر، پایه، ارده، نادر، رنده، پاره، پرده، نرده، پراید، پیاد -۱۰۱۱

 دایره، پرنده، اینده، ناهید، پیراهن

چرک، کوچ، کوه، کله، چکه، مکه، لکه، کچل، چرم، کولر، کوچه، کوله، کوره، چروک، ولرم، ملکه، کلمه،  -۱۰۱۲

 چکمه، کلوچه، مورچه

روند، اندوه، اینده، دایره، وارد، دنیا، نیرو، نادر، اینه، رادیو، ناهید، ادویه، دینار، ویران، دوران، وردنه، ا -۱۰۱۳

 دیوار، دیوانه

پرش، پتو، شور، تیپ، تیر، پشت، شوت، توت، تشت، ترش، تپش، توپ، تور، ترشی، پشتی، تیتر،  -۱۰۱۴

 یورش، رویش، تیشرت، شیپور 

 بلوار  بیل، گلو، ریل، گاو، برگ، ریال، گاری، ویال، بلور، الگو، گالب، واگیر، گالری، لوبیا، گوریل، گالبی، -۱۰۱۵

سرب، سیب، اسب، اسیر،مربی، مسیر، امیر، سیما، سرما، سراب، مربا، اسیب، بیسیم، سیراب،  -۱۰۱۶

 بیمار، بسیار، سیرابی 

 - ابزار  - نور، وزن، زبر، زبان، بازو، روان، زانو، بانو، برنز، ارزو، ابرو، ابان، ازار، انار، اواز، زنبور، انبار، ارزان -۱۰۱۷

 روبان، بازار، باران 

رشد، رشت، مشت، شهر، ترش،دشت، ترشی، تیره، شهید، تیشه، مهدی، ریشه،مرید، درشت، درهم،  -۱۰۱۸

 رشته، مدیر، مشهد، شهرت، مشتری 

 یزد، وزن، یاد، دیو، زود، نان، زیان، ویزا، زیاد، ایزد، دنیا، زانو، نیاز، نوزاد، زندان، یونان، اندونزی -۱۰۱۹

فیل، سفر، سال، سفیر، سینا، نفیس، فسیل، افسر، سفال، فارس، سالن، یاس، نفس، ریل، لیف،   -۱۰۲۰

 ریال، سریال، افرین

سبز، سرب، زبر، زوج، سرو، وجب، وزن، سوز، نجس، جنس، برج، رنج، سوزن، برنج، برنز، بورس، رسوب،  -۱۰۲۱

 جنوب، جسور، زنبور 



نه، منشی، شانه، ماهی، نامه، چمن، چشم، چاه، چین، چای، نیش، ماش، شاه، میهن، امین، چا -۱۰۲۲

 چشمه، هاشم، همایش، چاشنی، شاهین، نمایش، ماشین

بانک، تانک، تنبل، بالن، بالکن، تابلو،  -وبا، لبو، توکل، نوبت، کتان، کوبا، کابل، کتاب، تونل، بانو -۱۰۲۳

 وکالت، تنباکو

، فلکه، مالک، رفاه، اهرم، فلک، لکه، کره، مکه، کالف، کامل، همکف، کالم، کمال، کلمه، کاله -۱۰۲۴

 اکرم، کافر، کافه، ملکه، ماهر، همکار، کالفه

قند، قاب، نصب، صبا، نقص، صدا، بدن، باد، بند، صیاد، دنیا، بیان، باند، قصاب، صادق، نقاب،  -۱۰۲۵

 ناقص، قنادی 

ابکش، رخش، خاک، خوک، خوب، خشک، بخش، شوخ، شاخ، شکار، شورا، رکاب، خواب، بخار، خاور،  -۱۰۲۶

 ابرو، خراب، کشور، خشاب، خراش، خوراک، خشکبار

مزه، میز، بره، باز، ابزی، زیبا، ماهی، بیمه، بازی، مربی، زهرا، هیزم، زیره، هزار، مربا، مهراب، مبارز،  -۱۰۲۷

 بهرام، میرزا، ابریز، بیمار، بامیه 

سپهر، بندر، برنده، سپهبد، سپرده، سرب، سبد، سرد، پسر، پدر، درس، برده، نبرد، بدنه، سهند، پنبه،   -۱۰۲۸

 پرنده

مبل، لقب، قله، محل، همت، هتل، ملت، قتل، قلب، حلق، حمله، مهلت، حلقه، محله، لقمه، قلمه،  -۱۰۲۹

 قبله، محبت

 نوا، وام، ناو، نظم، وان، اول، ظلم، مال، مومن، نظام، ظالم، منظم، ناظم، مظلوم، ملوان  -۱۰۳۰

آفت، نفت، هفت، نبات، تنها، تباه، انبه، آبان، تابه، بافت، آفتاب، انتها،   ناف، آهن، تنه، تاب،  -۱۰۳۱

 آفتابه 

نیش، کهن، کیش، شیک، شاه، انشا، آینه، شاکی، کاشی، آشنا، کاهش، شانه، کینه، اشیا، شایان،  -۱۰۳۲

 کیهان، شاهین، کاشان، اشکان، آشیانه، کاشانه 

ها، ماه، بخیه، خیمه، خیام، خیاط، خامه، بیمه، ماهی، خطا، مطب، میخ، آیه، آبی، بام، خام، ب -۱۰۳۳

 طباخی، مخاطب، بامیه 

دکه، دشت، مدت، همت، مکه، کته، شهرت، شهرک، دکمه، مشهد، مدرک، تشکر، ترشک، تمشک،  -۱۰۳۴

 درشت، رشته، شرکت، درهم، دکتر، مشترک، درشکه



روس، وارد، ساعد، دوست، راست، دعا، عدس، دست، عادت، سرعت، سرود، سواد، وسعت، دعوا، ع -۱۰۳۵

 درست، دعوت، راسو، ساعت، رسوا، دستور، سعادت، روستا 
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 لنگ، لگن، یاس، سنگ، زنگ، زگیل، نیاز، زیان، انگل، سالن، انزلی، گیالس، گیالن، انگلیس  -۱۰۳۶

 شمال، سالم، مسلح، سالح محل، شام، سیم، سیل، ساحل، سیما، مسیح، حلیم، سالم،  -۱۰۳۷

کشک، چکش، کمک، کیش، کیک، مشک، شکم، شمش، چشم، کشیک، کشیش، مشکی،   -۱۰۳۸

 چشمک، کشمش 

 کار، غذا، کوه، کره، آذر، ذره، ذکر، غار، کوره، کاوه، غوره، کاغذ، کاهو -۱۰۳۹

 ان، بیمار نرم، نظر، نظم، انبر، رمان، امیر، مربی، نظام، منبر، ناظر، مربا، ناظم، بری -۱۰۴۰

 آزیر، کارت، یکتا، کتری، دریا، ژاکت، دارت، اردک، راکت، دکتر، کتیرا، تاریک، تدارک  -۱۰۴۱

 فلز، فدا، فال، وفا، هلو، هدف، زلف، زال، فاز، زود، زالو، هالو، دزفول، آلوده، فوالد، فالوده -۱۰۴۲

اهر، مرهم، سرمه، همسر، مهم، یاس، سهم، سیاه، ماسه، مسیر، ریسه، مریم، سایه، مرام، م -۱۰۴۳

 سیاره، مراسم، سرمایه 

 ، شانه، شنبه، شعبه، شایعه، شعبان، شاهین، شیعه، اینه، بیشه، شهاب، انبهشیب، عیب -۱۰۴۴

مزه، زخم، میخ، میز، خزر، خیمه، هیزم، زیره، خیره، خیام، خیار، خمره، خرما، خامه، خمیر، مریخ،  -۱۰۴۵

 میرزا، خمیازه 

عیب، سیب، تاس، اسب، بست، تاب، ایست، حیات، بیات، ساعت، حساب، عباس، بیست، حسب،   -۱۰۴۶

 آسیب، تسبیح 

 میل، نور، لیف، فیل، فنر، فرم، نرم، نیرو، فیلم، منفی، فوری، لیمو، ولرم، فرمول، نیمرو، نیلوفر -۱۰۴۷

 انجمن، جوانه، مجنون   موج، نوه، نان، جام، نجوم، نامه، جهان، جنون، هجوم، جوان، جهنم، نمونه، -۱۰۴۸

تنش، شنبه، شعبه، شتاب، نبات، عناب، شهاب، تابش، تشنه، انبه، بهشت، شانه، تنها، شبانه،  -۱۰۴۹

 شعبان 

 پتو، پلو، پدر، پول، توپ، تپل، پدال، پودر، پارو، دارت، دالر، دولت، تولد، پادو، پالتو، دالور، پولدار  -۱۰۵۰

، باک، کاسب، کابل، کالس، کباب، رکاب، بابک، بابل، لباس، اکبر، بکر، ببر، سبک، کال، الک، اسب -۱۰۵۱



 کربال

 پدر، پناه، پیدا، پنیر، پرده، پاره، پراید، پیاده، آدینه، پادری، دینار، دایره، پرنده، ناهید، آینده، پیراهن -۱۰۵۲

 ، انجمنخان، زخم، نان، جام، جان، مخزن، نماز، ناخن، مجاز، خانم، خزان، زمان، انجام -۱۰۵۳

 قله، قفل، فقر، لوح، قول، فرق، قهر، حلق، حرف، روح، لوحه، ورقه، حوله، حلقه، حرفه  -۱۰۵۴

مهم، سق، قسم، رقم، ساق، قاره، ماسه، همسر، مقام، سرما، ساقه، سارق، سرمه، سهام، سماق،  -۱۰۵۵

 مراسم 

غ، بافت، تقلب، قاتل، فالت، قفل، قبل، قتل، تلف، لغت، باغ، بغل، قلب، قالب، قالب، بقال، بال -۱۰۵۶

 غالت 

 کمد، کدو، هند، مکه، کوه، کود، دکه، موج، نمک، نوه، دکمه، جهنم، نجوم، هجوم، کندو، کنجد -۱۰۵۷

خیر، شیخ، فرش، دوش، خوش، شوید، خرید، شوخی، فرید، شریف، فوری، فروش، فرود، رشید، رویش،  -۱۰۵۸

 درویش، فرشید، خورشید

 عشق، عرق، عرب، بوق، برق، برش، ربع، شرق، روح، عقرب، شروع، شعور، عبور عقب، شوق، شعر،   -۱۰۵۹

مشک، شکم، شکر، مهر، کمر، پشه، پشم، بشر، شرم، شهر، پشمک، برکه، بشکه، شهرک، مرکب،  -۱۰۶۰

 شبکه

گیس، گاو، سیم، گوی، سیب، گام، اسم، بام، اسب، مگس، سوگ، سویا، میگو، موسی، آسیب،  -۱۰۶۱

 سیما، مساوی 

 زود، خوب، خون، وزن، خدا، زانو، زبان، نخود، بازو، بانو، خزان، دوزخ، خواب، نوزاد، نابود  -۱۰۶۲

هتل، کینه، آینه، کلیه، لیته، تیله، تکیه، نکته، لکنت، تنها، کتان، کاله، کیهان، کنایه، نهایت، التین،  -۱۰۶۳

 کتاتی 

 دشنه، دشمن، مشهد، دلمه، دمنوششوم، شنل، موش، نوه، هوش، هلو، دوش، هلند،  -۱۰۶۴

. آشتی. آریا. شورا. ارتش. واشر. شیار. تراش. اتریش. رشت، شتر، تیر، ترش، ترشی، رویا، اشیا -۱۰۶۵

 آرایش 

عمه. عرب. مهر. متر. همت. چرم. بچه. چتر. چرب. مرتع. عبرت. رتبه. تمبر. مرتب. مربع. تربچه.  -۱۰۶۶

 معتبر

 سبز. رود. خرس. بره. سوره. برده. سرود. روده. خروس. خسرو. بورس. رسوب دسر. درس. خوب. سرخ.  -۱۰۶۷



 میخ. خیر. خطر. خیار. امین. مینا. خیام. خیاط. امیر. خمیر. مریخ. نیما. خرما. رامین -۱۰۶۸

عمه. شخم. شمع. علم. عمل. شام. خشم. شاخ. ملخ. مشعل. ماشه. عمله. شاخه. خامه. خاله.  -۱۰۶۹

 مه شمال. شعله. عال

 سکو. سود. کسل. فلک. سال. کادو. واکس. کالس. کالف. لوکس. سواد. سوال. فاسد. سفال. فوالد  -۱۰۷۰

سمت. ستم. قیر. قسم. رسم. ترس. رقم. مریم. قیمت. رسمی. سرقت. رستم. قسمت. تقسیم.  -۱۰۷۱

 ترمیم. مستقیم 

ن. تنها. ساکت. سکته. تکه. سکه. نمک. متن. کته. مسکن. نکته. کمان. همسن. کاسه. کتا -۱۰۷۲

 تسمه. تماس. سکان. ماسک. سهام 

ملت. نمک. کلم. نعل. هتل. مکه. تکه. تله. علم. عمه. عمل. نکته. کلمه. متلک. لعنت. ملکه.  -۱۰۷۳

 نعمت. مهلت 

 هدف. هادی. ایده. آینه. دنیا. نوید. دهان. دانه. ادویه. آدینه. فایده. اندوه. آینده. ناهید. دیوانه  -۱۰۷۴

 چمن، خدا، اخم، خام، معاد، معدن، نخاع، مانع، دامن، خانم، عمان، عماد، چمدان  -۱۰۷۵
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شیب، مشت، آشتی، تیشه، بیمه، بیشه، شبیه، امشب، تابه، تابش، شتاب، بهشت، شهاب،  -۱۰۷۶

 مهتاب، شهامت، همایش، مهتابی، بامیه 

 لکه، خوک، ملخ، کچل، کوچه، کوله، چکمه، ملکه، کلمه، کلوچه کوچ، چکه، کوه، کله، چلو،   -۱۰۷۷

 جیب، عاج، وجب، عیب، باج، جان، نجیب، عجیب، واجب، جنوب، بانو، جواب، عناب، جوان، بینوا  -۱۰۷۸

مزد، نادم، منها، زنده، نامه، همزن، آزاد، نامزد، همدان، مهناز، آزاده، ادامه، آماده، اندام، مانده،  -۱۰۷۹

 امنه، اندازه، زاهدان زمان، د 

قلب، قفل، قله، بقا، الف، قاب، قال، ابله، قالی، افق، الیه، الیق، قالب، قالب، قبیله، قافیه، قیافه ،  -۱۰۸۰

 قالبی، قافله، بقالی 

زمین، ایست، تمیز، زیست، سایز، تنیس، نسیم، نماز، میزان، سیمان، سینما، آستین، امنیت،  -۱۰۸۱

 زمستان 

 انبه، بانو، بهار، انار،آوار، آبان، روبان، ناهار، روباه، ارابه، آواره، انبار، باران، انبوه   بره، راه،  -۱۰۸۲



نای، نیش، نفع، دین، عید، فیش، فنی، دفع، دعا، دفن، شفا، شاد، شادی، عادی، دانش، دفاع، فانی،  -۱۰۸۳

 دنیا، افشین

گاری، گیسو، سویا، مسیر، سمور، موسیر، یاس، گرم، ریگ، گوی، گاو، سوگ، مرگ، مگس، میگو،   -۱۰۸۴

 مویرگ، سیگار، سماور، مساوی 

سیر، سحر، حیا، حرف، سفیر، سایه، حریف، ریسه، سیاه، رفاه، حرفه، افسر، سفره، فارس، سرفه،  ۱۰۸۵٫

 رایحه، سیاره، فارسی 

تبه، نمره، مرتب، ترب، نیت، تبر، بره، هرم، بیمه، مربی، میهن، نیمه، تیره، تمبر، ترمه، بهمن، ر  -۱۰۸۶

 تنبیه، تمرین، مرتبه، بهترین

 زره، زهر، خزر، زبر، غرب، هرز، غار، غاز، باغ، خبر، باز، بخار، غبار، هزار، خراب، زهرا، بهار، خربزه، خرابه  -۱۰۸۷

قاب، قیر، بقا، بوق، قوی، نیرو، قوری، رقیب، قاری، بانو، قران، براق، نقاب، باقر، قناری، بریان،  -۱۰۸۸

 انی، ویران، بیرون، فربان رو

تاج، برج، جواب، توجه، جارو، واجب، جرات، جوهر، رتبه، توبه، بهار، بوته، بهتر، تاجر، تابه، باروت،  -۱۰۸۹

 روباه، تجربه، جواهر، جوراب 

دین، بیت، سیب، دیس، عیب، سعی، عید، نیت، سبد، سند، دست، بعد، تند، عدس، سعدی، سهید،  -۱۰۹۰

 س، بیست، تندیس، تبعید، بستنی عدسی، سنتی، تنی 

همت، اسم، مرام، متهم، مرمت، همسر، مرهم، سهام، راست، تمام، اهرم،رستم، سرما، مراسم،  -۱۰۹۱

 مهمات، ستاره، مهارت، 

گام، هوش، گوش، گاو، ماه، موش، آگهی، گیاه، میوه، میگو، گوشی، گویش، گوشه، هاشم، ماشه،  -۱۰۹۲

 میش گویا، ماهی، گیشه، گواهی، گاو

 دما، دام، مدت، مات، تاب، باد، ادب، مداح، محمد، مبدا، احمد، محبت، حامد، حمام، متحد، تمام  ۱۰۹۳٫

هرز، شهر، نیش، زیر، ریز، جهش، جشن، رنج، زهر، زجر، جیره، شرجی، شیره، نیزه، جزیره، شیرجه، نشریه،  -۱۰۹۴

 زنجیر 

غبار، بالغ، الغر، غالت، غربت، شتاب، شربت،   غار، شغل، غرب، لغت، غرش، بال، بغل، باغ، تراش، -۱۰۹۵

 تالش، شاغل، غارت، غالب، شغال، تابش 

 دزد، نان، داد، هند، زاهد، زنده، دهان، دانه، دنده، دندان، زندان، دندانه  -۱۰۹۶



 خفه، فهم، میخ، اخم، خام، خیام، خیمه، مخفی، آگهی، خامه، ماهی، گیاه، مخفیگاه -۱۰۹۷

عمه، دعا، اسید، مهدی، عادی، عدسی، سعدی، سعید، مایع، ماده، معده، ساده،   عهد، عید، سعی، -۱۰۹۸

 سهام، هادی، سایه، امید، ایده 

 عصب، عصا، عصر، عیب، صبا، صبر، ربع، عربی، رویا، یاور، عبور، عابر، صبور، رباعی  -۱۰۹۹

آغوش، الغر، شلوغ، شورا، غول، غرش، غار، موش، مرغ، لغو، شغل، شاغل، شغال، مغول، ولرم،   -۱۱۰۰

 غالم، شلغم، شلوار، مشاور، مشغول 

شرم، شام، سوت، موش، مشت، ماش، سرو، مترو، تورم، رستم، سروش، سمور، روستا، سماور،  -۱۱۰۱

 مشاور، مشورت 

 چای، چرا، قوی، چاق، قیر، قوچ، ورق، قیچی، قوری، قاری، چاقو، قارچ، رویا، یاور  -۱۱۰۲

اسب، یاس،سبک، آسیب، کوبا، سیاه، کیسه،سایه، کاوه، باکو، کاسب، واکس،   سکه، سکو، سیب، -۱۱۰۳

 ساوه، کاهو،کوسه، کاسه، کابوس 

 نمک، کمد، عید، مشک، شمع، شکم، مشکی، معنی، عینک، دشمن، کمند، معدن، منشی، کمین -۱۱۰۴

مانور، منشور،    موش، نرم، شفا، شرف، فشار، نرمش، واشر، روشن، فروش، فرمان، شناور، مشاور، -۱۱۰۵

 فراموش

قشم، بقا، قلم، مشق، مبل، لقب، قبل، قاب، شالق، بقال، امشب، شمال، قاشق، قالب،   -قالب -۱۱۰۶

 قالب، مقابل، قشالق 

 پشه، شهد، پهن، پند، شاد، دانا، پناه، دانش، آشنا، شانه، شاهد، دهان، پاداش، پاشنه، پاندا، پادشاه  -۱۱۰۷

منت، ملت، محل، امال، تمنا، املت، حالت، حاال، امانت، آلمان، احتمال، حال، لحن، حمل، حنا،   -۱۱۰۸

 امتحان 

 زخم، میخ، میز، زمین، خانم، زیان، هیزم، خیام، نامه، مخزن، خانه، نماز، خزانه، میزان، خمیازه  -۱۱۰۹

عبرت، ربع، عرب، کما، باک، مرتب، مربا، مربع، مکعب، کتاب، مرکب، مکتب، برکت، عابر، تبرک،   -۱۱۱۰

 متکا، مبارک، عبارت، عمارت، معتبر، مرکبات

سرد، سند، سبد، سرب، متر، نرم،نمد، مدت، مرد، ترب، تند، بست، دست،مدرس، مرتب، بندر،  -۱۱۱۱

 نبرد،تبسم، سمند، درست، تمدن، رستم، دربست، سمندر، مستند 

 لیتر، لیاقت، اقلیت، پرتقال تقی، قیر، ریل، تپل، قتل، قالی، الیق، ترقی، ریال، قاتل، تایپ،   -۱۱۱۲



شکل، الک، کشو، کلک،کشک، کاوش، کشور، شکاک، شکار، کولر، لواش، لشکر، کوالک، شلوار،  -۱۱۱۳

 لواشک، شلوارک 

زجر، رنج، ناز، هزار، جیره، زیره، نیزه، آینه، نجار، جهان، آرنج، زهرا، هیجان، زنجیر، جزیره، جایزه، جریان،  -۱۱۱۴

 راهزن، جنازه،انجیر 

قلم، قتل، قمه، هتل، ملت، آقا، لقمه، اتاق، مهلت، قامت، قاتل، مالقه، متاهل، اتهام،اقامت،  -۱۱۱۵

 مقاله، الهام، مالقات 

 ”۴٫۵پاسخ های بازی “آمیرزا  

طلب، مطب، سطل، طناب، طلسم،مطلب، باطل، سالم، سنبل، باطن، سلمان، سبالن، سلطان،  -۱۱۱۶

 مناسب

 ذرت، آذر، تله، نهال، ناله، تنها، النه، تهران،ترانهذهن، ذره، هتل، لذت،   -۱۱۱۷

گاو، سنگ، سوت، تنگ، تونس، واگن، تنور، سنگر، نرگس، راسو، سرنگ، ستون، روستا، انگور، ستوان،  -۱۱۱۸

 سنتور، سروان، راستگو، گورستان 

ده، دعوت، مدت، عهد، مهد، عید، دیو، عمه، عمو، میوه، توهم، توده، مهدی، معده، عمود، وع -۱۱۱۹

 عمودی

حنا، حکم، حسن، نسیم، کمان، حسین، مسیح، حکیم، ماسک، محسن، مسکن، مکان، حاکم،  -۱۱۲۰

 سیمان، سینما 

وقت، قوم، یقه، قوی، بوق، قوت، مقوی، قیمت،قیمه، میوه، توبه، بوته، موقت، بقیه، بیمه،  -۱۱۲۱

 تقویم 

 گیاه، وسیله، وسایل، گیالس، گوسالهگله، گلو، الیه، ویال، سایه، سوال، الگو،  -۱۱۲۲

شخم، خون، خوش، شوخ، هوش، موش، مشت، خشم، خشت، خشن، تشنه، تخمه، توشه، خوشه،  -۱۱۲۳

 خشونت

 یزد، دیگ، میز، مزد، میهن، هیزم، زمین، مهدی، گندم، زنده، نیزه، زندگی، مدینه، گزینه  -۱۱۲۴

 امد، احمد، حمام، محمد، مداحی، میدان نمد، امین، مینا، حمید، دنیا، امید، نیما، ح  -۱۱۲۵

سنت، تنیس، سیاه، تنها، تیره، راست، سینه، نهایت، سیاره، آستین، رسانه، ترانه، تهران، ستاره،  -۱۱۲۶



 تیرآهن

 سکو، سیب، یاس، سبک، اسب، باک، باکو، آسیب، کوبا، بابک، واکس، کباب، کاسب، کابوس  -۱۱۲۷

 لم، مومن، معدن، عمود، معدل، ممنوع عمو، مدل، عمل، عدل، علم، مع -۱۱۲۸

 چاپ، چاه، پله، مال، چهل، لپه، چاله، امال، المپ، پاچه، الهام، مچاله، پامچال  -۱۱۲۹

 تنه، ظهر، تار، انار، ناظر، تنها، تهران، انتها، نظارت، ناهار، انتظار -۱۱۳۰

 ر، خرمالوخرم، ملخ، خال، اخم، خرما، ولرم، خاله، خامه، اهرم، هموار، خواه -۱۱۳۱

 گرد، ریل، دیگ، گدا، لگد، یلدا، دلیر، گاری، دالر، ریال، رسید، سیگار، سریال، گالری، سالگرد  -۱۱۳۲

قله، قلب، قطب، لقب، لبو، لبه، طول، بوق، بلوط، بلیط، قوطی ، قبول، طلبه، قبله، طبقه، طویله،  -۱۱۳۳

 قبیله

 ن، گوزن، گراز، واگن، زرنگ، زانو، انگور، گرگان، گروگان گاز، وزن، گاو، گرگ، گرز، زور، روز، زنگ، گرا -۱۱۳۴

 سوت، محو، نوح، وحی، ستم، حسن، حسین، نسیم، ستون، تونس، محسن -۱۱۳۵

 وزن، میز، موز، وزنه، زمین، هیزم، نامه، موزه، زانو، موازی، زاویه، آزمون  -۱۱۳۶

 وزیر، روده، دوره، روزه، جوهر، درجه، دیروز، جزیره زوج، زود، یزد، دره، جیره، جزوه، زیره، هویج، جیوه،   -۱۱۳۷

 زود، زالو، روده، روزه، وارد، هزار، زهرا، آرزو، دراز، دالر، دوره، آلوده، دالور، زردآلو، دروازه  -۱۱۳۸

 شوت، نیش، تیز، زشت، سوت، زینت، یونس، شیون، ستون، سوزن، زیتون  -۱۱۳۹

 یله، دلیل، پیدا، دالل، هالل، الله، الیه، هادی، پدال، پیاله، پیاده لپه، الل، پله، یلدا، لیال، پایه، پ  -۱۱۴۰

 رشت، تنگ، رنگ، شهر، شتر، برگ، بره، شنبه، شربت، گربه، شهرت، بهشت، رشته، تشنه، رتبه، برشته  -۱۱۴۱

ن، لقب، ساق، قاب، نقل، آقا، سنبل، نقاب، لباس، قالب، بالن، باال، آبان، سالن، سابق، بقال، سبال -۱۱۴۲

 انقالب 

 مبل، طال، متن، ملت، مطب، طبل، تاب، مطلب، نبات، باطل، باطن، تنبل، طناب، بالن -۱۱۴۳

 کاخ، کاج، میخ، کرج، خرم، خاک، جام، خرج، کریم، میخک، خیام، ایرج، خمار، خرما، خمیر، خارج  -۱۱۴۴

شاور، پوشاک، پاک، پشم، کشو، موش، پشمک، پوشک، کشور، پارک، موشک، شاپرک، مراکش، م -۱۱۴۵

 شامپو 

 تند، دانا، دانه، زنده، دهان، تنها، آزاد، تازه، آزاده، زاهدان، اندازه -۱۱۴۶

 زود، زرد، روز، کود، کدو، کاخ، خوک، خزر، کادو، آرزو، اردک، دراز، وارد، خوراک، خودکار  -۱۱۴۷



 متحد دما، دام، مدت، مات، باد، ادب، محمد، احمد، مداح، محبت، حمام، حامد،   -۱۱۴۸

 مشت، شوت، ملت، موش، لواش، ولرم، مترو، تورم، ارتش، شورا، شمال، مشاور، شلوار، مشورت  -۱۱۴۹

 رخت، خرم، عمر، متر، مات، خام، تخم، آخرت، آمار، خرما، آرام، مخترع، عمارت، اختراع  -۱۱۵۰

انش، تکان، شوت، شاد، دشت، کود، کدو، نوک، تند، تشک، کتان، کاوش، تانک، کندو، اندک، د -۱۱۵۱

 کاشت، کادو، کودتا، واکنش

 خیر، فخر، سیخ، خیس، سرخ، خرس، سفر، خسیس، افسر، سفیر، ساری، فارس، خیار، فارسی  -۱۱۵۲

 زرشک، انشا، شکار، ناشر، نازک، ارزش، آشنا، آزار، اراک، اشکان، شنزار، کاشان، آشکار، ارزان  -۱۱۵۳

سفت، نفس، تنور، فروش، تنفس، سروش، ستون، روشن، شتر، سوت، نفت، فوت، فرش، شرف،   -۱۱۵۴

 سنتور، سرنوشت 

شمع، عمه، عهد، مشهد، مانع، ماشه، نامه، معده، معدن، ماده، دشمن، شاهد، شانه، دانش،  -۱۱۵۵

 عمان، همدان، دامنه، شمعدان 

 ”۴٫۵پاسخ های بازی “آمیرزا  

، باطن، سلمان، سبالن، سلطان، طال، مطب، سطل، طناب، طلسم، مطلب، باطل، سالم، سنبل -۱۱۱۶

 مناسب

 یمن، چین، زین، میز، میخ، زخم، چمن، منچ، منفی، مخفی، مخزن، زمین -۱۱۱۷

گاو، سنگ، سوت، تنگ، نرگس، واگن، تنور، سنگر، تونس، راسو، سرنگ، ستون، روستا، انگور، ستوان،  -۱۱۱۸

 سنتور، سروان، راستگو، گورستان 

 عود، عدل، عدد، دور، دود، درد، رشد، دوش، درود، شروع شور، شعر، رود،   -۱۱۱۹

 سوت، وحی، سیم، ستم، حکم، مسیح، حکیم، کویت، حکمت، سکوت، موکت، حکومت -۱۱۲۰

حنا، حکم، حسن، نسیم، کمان، حسین، مسیح، حکیم، ماسک، محسن،  -۱۱۲۰پاسخ متفاوت مرحله )

 (مسکن، مکان، حاکم، سیمان، سینما 

ه، قوی، بوق، قوت، مقوی، قیمت، قیمه، میوه، توبه، بوته، موقت، بقیه، بیمه، وقت، قوم، یق -۱۱۲۱

 تقویم 

 گوش، مگس، کیش، سیم، شکم، سکو، موش، مشکی، گوشی، میگو، موشک، موسی -۱۱۲۲



شخم، خون، خوش، شوخ، هوش، موش، مشت، خشم، خشت، خشن، تشنه، تخمه، توشه، خوشه،  -۱۱۲۳

 خشونت

 وه، کاج، اوج، هویج، جیوه، کاهو، گوجه، آگهی، گیاه، گواهی گاو، گیج، جوی، ک -۱۱۲۴

یزد، دیگ، میز، مزد، میهن، هیزم، زمین، مهدی، گندم، زنده، نیزه، زندگی،   -۱۱۲۴پاسخ متفاوت مرحله )

 (مدینه، گزینه

 عمل، عدل، الک، کمد، مدل، عدد، دکل، دعا، داد، معدل، کمال، کالم، عادل، عالم، مالک، مدال، -۱۱۲۵

 مداد 

، سنت، تنیس، سیاه، سایه، تنها، تیره، راست، سینه، نهایت، سیاره، آستین، رسانه، ترانه، تهران، ۱۱۲۶

 ستاره، تیرآهن

 سکو، سیب، یاس، سبک، اسب، باک، باکو، آسیب، کوبا، بابک، واکس، کباب، کاسب، کابوس  -۱۱۲۷

 دل، ممنوع عمو، مدل، عمل، عدل، علم، معلم، مومن، معدن، عمود، مع -۱۱۲۸

شمع، دعا، عید، عاج، جمع، جام، جدا، شادی، مجید، عادی، مایع، جامع،   -۱۱۲۸پاسخ متفاوت مرحله )

 (شجاع، شیاد، جامد

 دست، مدت، همت، تاس، چاه، ماده، ماست، ستاد، تماس، تسمه، دسته، ماسه، ساده، ساچمه -۱۱۲۹

 ن، هجوم، مجنون، معجون، نمونه عمو، موج، نوع، عمه، جنون، نجوم، جمعه، جهنم، هوم -۱۱۳۰

 (تنه، ظهر، تار، انار، ناظر، تنها، تهران، انتها، نظارت، ناهار، انتظار  -۱۱۳۰پاسخ متفاوت مرحله )

میخ، خمیر، مریخ، مربی، خیام، باخت، امیر، خرما، مربا، بخار، خراب، مرتب، تاریخ، تبخیر، تخریب،  -۱۱۳۱

 بیمار، باتری، بخاری، تاخیر 

 (خرم، ملخ، خال، اخم، خرما، ولرم، خاله، خامه، اهرم، هموار، خواهر، خرمالو -۱۱۳۱پاسخ متفاوت مرحله )

 گرد، ریل، دیگ، گدا، لگد، یلدا، دلیر، گاری، دالر، ریال، رسید، سیگار، سریال، گالری، سالگرد  -۱۱۳۲

 (فنر، نیرو، لوزی، فوری، وزیر، نیلوفرفیل، ریل، زین، لیف، وزن، فلز، زلف، لنز،    -۱۱۳۲پاسخ متفاوت مرحله )

 سیم، وسط، قوی، یقه، قسط، قسم، قوم، قوطی، قیمه، سقوط، میوه، سمیه -۱۱۳۳

 گاز، وزن، گاو، گرگ، گرز، زور، روز، زنگ، گران، گوزن، گراز، واگن، زرنگ، زانو، انگور، گرگان، گروگان  -۱۱۳۴

ند، سنگ، سود، گود، کندو، سنگک، فندک، کود، سوگ، نوک، نفس، س  -۱۱۳۴پاسخ متفاوت مرحله )

 (سوگند، گوسفند



 سوت، محو، نوح، وحی، ستم، حسن، حسین، نسیم، سمنو، ستون، تونس، محسن -۱۱۳۵

 وزن، میز، موز، وزنه، زمین، هیزم، نامه، موزه، زانو، موازی، زاویه، آزمون  -۱۱۳۶

 (مجری، مجرم، جمله، مجله، جریمه مهم، ریل، میل، جرم، مریم، میله،  -۱۱۳۶پاسخ متفاوت مرحله )

 زوج، زود، یزد، دره، جیره، جزوه، زیره، هویج، جیوه، وزیر، روده، دوره، روزه، جوهر، درجه، دیروز، جزیره  -۱۱۳۷

قرن، زجر، زین، جیب، قیر، برق، برج، رنج، رقیب، زینب، نجیب، برنج، برنز،   -۱۱۳۷پاسخ متفاوت مرحله )

 (زنجیر

 روده، روزه، وارد، هزار، زهرا، آرزو، دراز، دالر، دوره، آلوده، دالور، زردآلو، دروازه زود، زالو،   -۱۱۳۸

 شوت، نیش، تیز، زشت، سوت، زینت، یونس، شیون، ستون، سوزن، زیتون  -۱۱۳۹

 لپه، الل، پله، یلدا، لیال، پایه، پیله، دلیل، پیدا، دالل، هالل، الله، الیه، هادی، پدال، پیاله، پیاده  -۱۱۴۰

هنر، هرم، چاه، چمن، چرم، چاله، چانه، ماهر، چنار، اهرم، نامه، نهال، نمره،   -۱۱۴۰پاسخ متفاوت مرحله )

 (چاره، مهران، مناره، مچاله

 رشت، تنگ، رنگ، شهر، شتر، برگ، بره، شنبه، شربت، گربه، شهرت، بهشت، رشته، تشنه، رتبه، برشته  -۱۱۴۱

نقاب، لباس، قالب، بالن، باال، آبان، سالن، سابق، بقال، سبالن،   لقب، ساق، قاب، نقل، آقا، سنبل، -۱۱۴۲

 انقالب 

 مبل، طال، متن، ملت، مطب، طبل، تاب، مطلب، نبات، باطل، باطن، تنبل، طناب، بالن -۱۱۴۳

 کاخ، کاج، میخ، کرج، خرم، خاک، جام، خرج، کریم، میخک، خیام، ایرج، خمار، خرما، خمیر، خارج  -۱۱۴۴

پاک، پشم، کشو، موش، پشمک، پوشک، کشور، پارک، موشک، شاپرک، مراکش، مشاور، پوشاک،  -۱۱۴۵

 شامپو 

 تند، دانا، دانه، زنده، دهان، تنها، آزاد، تازه، آزاده، زاهدان، اندازه -۱۱۴۶

 زود، زرد، روز، کود، کدو، کاخ، خوک، خزر، کادو، آرزو، اردک، دراز، وارد، خوراک، خودکار  -۱۱۴۷

 ما، دام، مدت، مات، باد، ادب، محمد، احمد، مداح، محبت، حمام، حامد، متحد د -۱۱۴۸

 مشت، شوت، ملت، موش، لواش، ولرم، مترو، تورم، ارتش، شورا، شمال، مشاور، شلوار، مشورت  -۱۱۴۹

 رخت، خرم، عمر، متر، مات، خام، تخم، آخرت، آمار، خرما، آرام، مخترع، عمارت، اختراع  -۱۱۵۰

اد، دشت، کود، کدو، نوک، تند، تشک، کتان، کاوش، تانک، کندو، اندک، دانش، تکان، شوت، ش -۱۱۵۱

 کاشت، کادو، کودتا، واکنش



 خیر، فخر، سیخ، خیس، سرخ، خرس، سفر، خسیس، افسر، سفیر، ساری، فارس، خیار، فارسی  -۱۱۵۲

 ، کاشان، آشکار، ارزان زرشک، انشا، شکار، ناشر، نازک، ارزش، آشنا، آزار، اراک، اشکان، شنزار -۱۱۵۳

شتر، سوت، نفت، فوت، فرش، شرف، سفت، نفس، تنور، فروش، تنفس، سروش، ستون، روشن،  -۱۱۵۴

 سنتور، سرنوشت 

شمع، عمه، عهد، مشهد، مانع، ماشه، نامه، معده، معدن، ماده، دشمن، شاهد، شانه، دانش،  -۱۱۵۵

 عمان، همدان، دامنه، شمعدان 

 ”۴٫۶پاسخ های بازی “آمیرزا  

 قوت، قوی، شوق، آتش، شوت، قایق، قاشق، آشتی، یاقوت، شقایق، تشویق  -۱۱۵۶

 نان، گدا، گره، گرد، گرده، گردن، گناه، آهنگ، نگاه، نهنگ، آهنگر، نگران، گردان، راننده -۱۱۵۷

 منوچهر چمن، چرم، چین، منچ، نوه، نرم، نور، میوه، نیمه، میهن، نیرو، نمره، مورچه، نیمرو،   -۱۱۵۸

 سوت، سکو، کویت، کتری، تنیس، سکوت، کویر، ستون، تنور، سکونت، سنتور، کنسرو، کنسرت  -۱۱۵۹

 پری، یاس، یار، زیپ، پیر، زار، راز، ساز، پسر، پاس، ساری، سایز، پریز، پیاز، اسیر، پاریس، اسپری  -۱۱۶۰

 هدیمکه، کمد، دیس، سیم، سهم، دکه، سکه، مهد، دکمه، کیسه، چکمه، م -۱۱۶۱

 میل، گوی، گلو، گله، گیوه، میگو، میله، گلیم، لیمو، لوله، میوه، گلوله -۱۱۶۲

 شوت، ملت، مشت، وام، موش، ولرم، مترو، شورا، شمال، تالش، لواش، مشاور، شلوار، مشورت -۱۱۶۳

 لنگ، سنگ، سیل، نقل، ساق، سال، قالی، الیق، انگل، سالن، گیالن، گیالس، انگلیس  -۱۱۶۴

 پله، پول، لپه، راه، پونه، روان، پارو، ناله، نهال، النه، پهناور، پروانه، پهلوان   هلو، -۱۱۶۵

 الل، لبو، بیل، بال، بال، ویال، الیه، لیال، الله، باله، لوله، لوبیا، الویه -۱۱۶۶

 شهر، پشه، پرز، پدر، کره، دره، رشد، دکه، پزشک، زرشک، شهرک، پرده، درشکه  -۱۱۶۷

شاخ، خاک، رخش، شورا، شکار، کشور، کادو، وارد، خراش، اردک، دکور، دشوار،  خشک، کاخ، خوک، -۱۱۶۸

 خوراک، خودکار 

 یاس، سیل، الل، سایه، گیاه، لیال، آگهی، الله، هالل، سیاه، گالیه، گیالس  -۱۱۶۹

 عمو، عمل، علم، لبو، ملت، مبل، مات، تاب، تاول، املت، علوم، عالم، آلبوم، عالمت، تابلو  -۱۱۷۰

 کاه، ژله، یال، آبی، بیل، لکه، باک، آهک، بال، الک، کلیه، باله، کاله، کلبه، بلژیک  -۱۱۷۱



 شهر، شاه، ریش، شیر، زره، زهر، ریشه، شیره، ارزش، زهرا، جزیره، شیرجه، شیراز، جایزه  -۱۱۷۲

تاب، تاس، سبک، اسب، واکس، کارت، کتاب، ربات، بورس، سکوت، باروت، اورست، کابوس،  -۱۱۷۳

 روستا، کبوتر 

 نرم، گرم، یار، مرگ، مگس، سنگر، سیما، نسیم، نرگس، سرما، گرما، سیمان، یاسمن، سینما  -۱۱۷۴

، غرب، مرد، مرغ، غار، داغ، باغ، امیر، مدیر، غایب، غبار، مربا، دماغ، امید، ردیاب، بیدار، مرداب، ۱۱۷۵

 بیمار، مرغابی 

 ونه، جوهر، پنجه، پنچر، پنجرههنر، پنج، پوچ، نوه، رنج، نور، پوره، پ -۱۱۷۶

 جنگ، جشن، شنا، گنج، کاج، تنگ، تاج، جان، کاشت، کتان، تکان، نجات، گنجشک، انگشت -۱۱۷۷

رنج، نان، جان، باج، برج، جوان، واجب، نجار، جواب، برنج، جارو، جنوب، بانو، نارنج، جوراب، جانور،  -۱۱۷۸

 روبان 

ت، توپ، پوست، پودر، تولد، پرتو، رسول، سرود، دوست، دولت، پتو، پول، سوپ، پلو، پسر، پدر، سو -۱۱۷۹

 لوستر، پرستو 

 ریل، لرز، بیل، نیل، لجن، برج، رنج، نجیب، زینب، برنز، برنج، برزیل، زنبیل، زنجبیل -۱۱۸۰

 ، جسم، جسد، سبد، جنس، جام، باج، جان، سنجد، مسجد، جامد، دامن، سنجاب، دماسنج۱۱۸۱

 ای، چرا، قوچ، چاق، قیچی، قوری، چاقو، قارچ، رویا، یاور قوی، یار، قیر، چ -۱۱۸۲

برگ، گاو، برج، باج، جگر، گوجه، واجب، گروه، گربه، جوهر، بهار، برگه، باجه، گوهر، جواب، جارو،  -۱۱۸۳

 جوراب، روباه 

 ، زرد، زهر، یزد، دره، جاده، هادی، زیاد، درجه، زاهد، جهاد، جزیره، جایزه، دایره ۱۱۸۴

کوه، سکو، واکس، کوسه، کاهو، کاسه، سکوت، ستون، سکته، تنها، کوهان، کوتاه، سوهان،   سوت، -۱۱۸۵

 ستوان، واکسن، سکونت، کوهستان 

 کاخ، خرم، میخ، کار، خاک، خام، خیار، آرام، میخک، خیام، خمیر، اراک، خرما، مریخ، آمار -۱۱۸۶

 اد، سراب، ردیاب، ایراد، آسیاب، بیدار سبد، سرب، آبی، برس، آسیا، دبیر، رسید، آسیب، سارا، آب  -۱۱۸۷

 زنگ، گنج، گاز، گرز، رنج، جان، گیج، جگر، جنگ، گراز، آرنج، زرنگ، نجار، زنجیر، جریان، انجیر  -۱۱۸۸

 برد، داد، درد، مرد، مادر، آرام، مداد، مربا، مراد، بادام، امداد، مرداد، مرداب، داماد، بامداد، دامدار  -۱۱۸۹

و، وحی، روح، حرم، رحم، لیمو، میوه، میله، حلیم، حوله، حمله، محله، ولرم، حیله، روحیه، محل، لوح، هل -۱۱۹۰



 مرحله

 تیر، گود، دیو، دیگ، گوی، گرگ، رود، تور، گرد، گردو، تگرگ، گوگرد -۱۱۹۱

دلفین، اسفند، فیل، نفس، یاد، لیف، فال، دنیا، فسیل، اسید، یلدا، سینا، سفال، فاسد، سفید، فینال،   -۱۱۹۲

 ایسلند

رنج، جگر، گاو، گیج، جوی، نیرو، گونی، گاری، جارو، جوان، نجار، واگن، انجیر، گونیا، انگور، جانور،  -۱۱۹۳

 ویران، جریان، جنگاور 

الک، سکه، بیل، لکه، باک، سبک، کیسه، کلبه، سبیل، کلیه، کاله، لباس، باله، کالس، کاسه، اسکله،  -۱۱۹۴

 کلیسا

ظلم، محل، ماه، حال، لحاف، لحظه، محله، حافظ، حفاظ، حمله، ظالم، ملحفه، حامله، حافظه،  فال، -۱۱۹۵

 محافظ

 ”۴٫۷پاسخ های بازی “آمیرزا  

 مات، داد، کمد، کاخ، خاک، خدا، خام، مداد، خدمت، ماکت، کدخدا  -۱۱۹۶

 ار، سشواراسب، سارا، رسوب، شورا، سوار، سراب، راسو، ابرو، آوار، بورس، بارش، آبش -۱۱۹۷

 ملت، آلو، لیمو، وانت، تونل، املت، توان، ویال، امنیت، وانیل، لیوان، تومان، مانتو، ملوان  -۱۱۹۸

 مرد، دره، ماه، مرگ، گره، گرما، گرده، آگاه، آرام، ماده، آماده، اراده، اداره  -۱۱۹۹

 مستطیل  ملت، هتل، سیم، ستم، سطل، تله، تیله، لیست، طلسم، مهلت، لیته، تسلیم، -۱۲۰۰

 نفس، کشو، وفا، کشف، شفا، کفش، شنا، کفاش، کاشف، شکاف، واکس، شانس، واکسن، فانوس -۱۲۰۱

 پست، سپر، پاس، پسر، ترس، تاس، تپه، پسته، راست، سپاه، ستاره، پرستار  -۱۲۰۲

 فیروزه دیو، هدف، زود، یزد، زرد، زیره، فیوز، وزیر، روزه، فرود، ردیف، فوری، فیروز،   -۱۲۰۳

 پری، پیر، پینه، نیرو، پایه، آینه، پارو، پنیر، پونه، پیانو، ویران، پروانه، پیراهن -۱۲۰۴

دعا، عمو، عود، تند، نعمت، مانع، معدن، مواد، تنوع، توان، دعوا، دعوت، عمان، عادت، مانتو،  -۱۲۰۵

 تومان، معتاد، معاون 

 ه، فندک، دکان، کافههدف، لکه، کاه، هند، الک، آهک، دکه، هلند، کال -۱۲۰۶

 نیت، تاب، بیل، نان، بنا، بال، بیت، بال، بلیت، بالن، آنتن، نبات، تنبل، لبنان  -۱۲۰۷



 هرم، مهر، میز، ریز، رزم، جرم، مرز، رمز، هیزم، مجری، زیره، جزیره، جریمه  -۱۲۰۸

 ، بنزیننان، ناز، آبی، غیب، باغ، غاز، نیاز، زینب، زیان، زیبا، بازی، زبان، غایب -۱۲۰۹

نرم، نور، مهر، ماه، میوه، میهن، نیمه، نیرو، ماهی، نمره، ماهر، نیمرو، ویران، روانی، همایون،  -۱۲۱۰

 موریانه 

 شاد، شنا، گدا، نگاه، آهنگ، شاهد، اهدا، گناه، آشنا، دانش، دانا، انشا، شانه، آگاه، دانشگاه -۱۲۱۱

 ، سکته، واکس، سکوت، کوتاه، کاکتوس سکه، سکو، کتک، سوت، کاسه، کاهو، کوسه، ساکت -۱۲۱۲

کال، کیک، کلک، سال، لکه، سایه، کیسه، ژاپن، الیه، سیاه، کاسه، کالس، کاله، کلیسا، اسکله،  -۱۲۱۳

 کالسکه

 پله، ژله، مژه، ماه، لپه، النه، المپ، ژاپن، نامه، ژاله، پژمان  -۱۲۱۴

اشر، ورزش، ارزش، سروش، وزارت، زشت، ترس، ساز، شوت، سوت، تاس، ارتش، سوار، آرزو، و  -۱۲۱۵

 اورست، ترازو، سشوار، روستا 

 چمن، چرم، چاپ، منچ، مار، چنار، پارچ، رمان، پنچر، پرچم، فرمان  -۱۲۱۶

 مکه، کمد، کیش، میش، مشک، شاد، شکم، شهید، مهدی، مشکی، شاهد، امید، مشهد، همایش  -۱۲۱۷

 آرام، آزار، آوار، آواز، مزار، آموزگار موز، مرگ، گاز، گرز، گاو، گراز، آرزو، گرما،   -۱۲۱۸

 دره، نان، درد، داد، دنده، نرده، نادر، رنده، درنده، دندان، دندانه، راننده -۱۲۱۹

 موسی، میوه، همسر، سمور، سیاره، سوریه، روسیه، سماور، مساوی، موسیر، ارومیه، سرمایه  -۱۲۲۰

 قرمز، قناری، نیزار، منقار، میزان میز، نرم، قیام، نماز، زمین، قرآن، زمان،  -۱۲۲۱

 سیب، نیش، شیب، کیش، تشک، سبک، بست، کشتی، شکست، بیست، تنیس، بستنی -۱۲۲۲

 فوت، فکر، وفا، برف، باک، کافر، کتاب، باکو، تفکر، برفک، کفتار، باروت، کبوتر  -۱۲۲۳

 لپه، شال، پله، پشه، باز، پازل، آشپز، بالش، باله، شهاب، زباله -۱۲۲۴

کوه، واکس، کاسه، کوسه، کاهو، تنها، ستون، سکوت، سکته، کوهان، سوهان، واکسن، کوتاه،  -۱۲۲۵

 کوهستان 

 دره، سرخ، هدف، خرس، سرود، سفره، فرود، خسرو، دوره، سرفه، خروس، فرسوده  -۱۲۲۶

 مار، چاه، چاق، قوچ، چرم، قوم، ورقه، چاقو، چاره، قارچ، قاره، ماهر، مقوا، مورچه  -۱۲۲۷

 حنا، نوح، پول، پونه، پناه، حوله، حلوا، النه، نوحه، پهلوان -لپه، لوح، پلو، پله   -۱۲۲۸



 نیش، پشه، هوش، پایه، آینه، پینه، پویا، شانه، پوشه، پونه، پیانو، پاشنه، شاهین، آویشن  -۱۲۲۹

شخم، شاخ، شوخ، میخ، موش، خوش، خرم، خشم، رویش، یورش، خیام، شوخی، خمیر، خراش، خرما،  -۱۲۳۰

 مریخ، خاموش، مشاور 

 نام، پند، گدا، گمان، پماد، دانا، دامن، گندم، نماد، پاندا، پادگان  -۱۲۳۱

 موز، نوح، میز، محل، حمل، لوح، زمین، حلیم، لوزی، لیمو، زیلو، حلزون  -۱۲۳۲

 میل، میز، علی، عمل، علم، عالم، عالی، مایل، معلم، معما، مالیم، مالزی  -۱۲۳۳

ید، مهدی، آینه، ماده، ساده، مهندس، همدان، یاسمن، ناهید، مدینه، آینده،  نسیم، سیاه، ام -۱۲۳۴

 میدان، سینما، سیمان 

 ریل، بیل، یزد، زیبا، یلدا، زیاد، دلیر، دبیر، دالر، بازی، ریال، ردیاب، البرز، برزیل، بیدار، آبریز، اردبیل -۱۲۳۵

 ”۴٫۸پاسخ های بازی “آمیرزا  

 دیگ، گوی، لگد، کبد، کود، کدو، کیلو، وکیل، کلید، کبودگود، گلو، دیو،  -۱۲۳۶

 اتم، تاب، بام، آفت، ماه، مات، بافت، آفتاب، مهتاب، آفتابه  -۱۲۳۷

 محل، لکه، مرد، کره، دکه، حرم، مکه، دره، حکم، ملکه، کلمه، محله، حمله، مدرک، مرحله -۱۲۳۸

 ، آچار، آبشار، آرامش ماش، شام، چرب، چشم، چرم، مربا، آمار، آرام، بارش -۱۲۳۹

 سکو، عکس، سعی، خوک، خروس، کویر، وسیع، سریع، عروس، خسرو، کرسی، عروسی، عروسک  -۱۲۴۰

 سخت، رخت، دقت، چرخ، چتر، سرخ، خرس، ترس، دست، قدرت، سرقت، درست، درخت، دختر  -۱۲۴۱

 ش، باهوشباک، باز، شهاب، کوزه، کاوه، کوبا، باکو، آبکش، بازو، شبکه، بشکه، هواک -۱۲۴۲

 مبل، امید، مربی، ریال، یلدا، دلیر، مدیر، مربا، مدال، دالر، ردیاب، میالد، مرداب، بیمار، اردبیل -۱۲۴۳

 شوت، پشت، پدر، پتو، رشد، تپش، توپ، دشت، پودر، پرتو، درشت، شربت  -۱۲۴۴

 غار، مرغ، سال، داغ، الغر، مدال، مراد، سالم، سالم، غالم، دماغ -۱۲۴۵

 دست، ماه، تاب، ماده، ماست، تماس، بسته، ساده، دسته، مهتاب سبد،   -۱۲۴۶

 هدف، کفش، کوه، شفا، شاد، کفاش، شاهد، کاهو، شکاف، کافه، هواکش، شکوفه  -۱۲۴۷

 حیا، یاس، تاس، سیم، سیما، مایع، تماس، ساعت، ماست، تمساح، مساحت  -۱۲۴۸

 سواد، سفال، فاسد، سوال، فوالد سکو، وفا، کود، سود، کدو، کالس، کادو، واکس،   -۱۲۴۹



 عمر، شمع، علم، شعر، عمل، شال، شرم، معما، معلم، مشعل، شاعر، شمال، عالم، معمار  -۱۲۵۰

 کار، غار، سال، مرغ، کالغ، کالس، سالم، سالم، الغر، غالم  -۱۲۵۱

تخر، سخت، چرخ، رخت، چرب، چتر، سرخ، بخت، اسب، چسب، خبر، باخت، ربات، آخرت، ساخت، اس -۱۲۵۲

 خسارت 

 تیر، تیز، یزد، آویز، وزیر، وارد، زیاد، زیارت، دیوار، وزارت، رادیو، ترازو  -۱۲۵۳

 خوک، شوخ، خشک، خوش، شریک، وزیر، خشکی، کویر، ورزش، زرشک، شوخی، کشور -۱۲۵۴

ری، سبز، تیز، سیب، ساز، بیست، سبزی، زیبا، راست، ربات، بازی، بازرس، تبریز، زیارت، سرباز، بات -۱۲۵۵

 سربازی 

 گدا، گاز، گرز، گرد، سنگ، زرد، رنگ، زنگ، گردن، زرنگ، گراز  -۱۲۵۶

 گدا، گیاه، امید، آگهی، گریه، گیره، مرده، گرده، گاری، ماهی، دایره  -۱۲۵۷

 حنا، باز، زمان، مداح، نماز، نماد، احمد، حامد، زبان، دامن، نامزد  -۱۲۵۸

 ار، برده، اراده، اداره، ارابهاسب، بره، سبد، ساده، سارا، سراب، به  -۱۲۵۹

 فیل، قفل، فصل، قیف، صفا، لیف، فال، اصل، افق، صاف، صدف، صدا، صیاد، یلدا، صادق، قالی  -۱۲۶۰

 رخت، دشت، دره، شهر، تند، خشت، شهرت، رشته، خنده، تشنه، دختر، درشت، درخت  -۱۲۶۱

 مورچهنور، چرم، چاه، چمن، مهر، منچ، چنار، نامه، نمره، چانه،   -۱۲۶۲

شوت، شهر، هوش، مشت، سوت، مترو، رستم، تورم، شوهر، سمور، رشته، مشورت، مشهور،  -۱۲۶۳

 سورتمه

شاخ، خوش، خوب، کاخ، شکل، شوخ، خاک، باک، خشک، کابل، آبکش، لواش، خشاب، خواب،  -۱۲۶۴

 لواشک

 ب، شمال، عالمهعمل، شمع، علم، عمه، مبل، ماه، مشعل، عالم، شعبه، باله، بالش، شعله، شها  -۱۲۶۵

 یزد، دیگ، زین، هند، زنگ، نیزه، خنده، زنده، زندگی، گزینه -۱۲۶۶

 سکه، لکه، دکه، یلدا، سایه، کلیه، کیسه، ساده، کاله، کلید، اسکله، کلیسا  -۱۲۶۷

 قلب، آقا، نقل، تقلب، بالن، نقاب، تنبل، اتاق، آبان، بالن، انتقال، باتالق، انقالب  -۱۲۶۸

 گدا، برگ، برد، گردن، گنبد، بندر، نبرد، گرداب، آبرنگ، نگران، نردبان نان،   -۱۲۶۹

 عطر، قطر، عشق، شرق، شعر، شهر، قطار، قطره، قاره، عاشق، شاعر، عطار، عراق  -۱۲۷۰



 زرد، زخم، کمد، کاخ، خدا، خاک، خزر، مرکز، خرما، زمرد، مراد  -۱۲۷۱

 درجه، جزیره، زنجیر   زره، هرز، یزد، دره، رنج، نیزه، زیره، زنده،  -۱۲۷۲

 لکه، کوچ، چاه، کچل، دکه، کاله، کوله، کوچه، کادو، چاله، کاهو، آلوده، آلوچه، کلوچه -۱۲۷۳

 رخت، ربات، خیار، باخت، خرید، درخت، دختر، خراب، ردیاب، تاریخ، تبخیر، باتری، بخاری، بیدار  -۱۲۷۴

 خروس، خسرو، سرود، خرید، عروسی سود، عود، عید، سرخ، خرس، سعدی، سریع، عدسی، سعید،  -۱۲۷۵

 ”۴٫۹پاسخ های بازی “آمیرزا  

 یاس، محل، سیم، مسیح، حلیم، سالم، ساحل، سالح، شمال، سالم  -۱۲۷۶

 قوی، چاق، قیر، چای، قطر، قوچ، قوطی، قوری، قارچ، قطار، چاقو  -۱۲۷۷

 بره، دره، برق، برد، رقیب، قاره، براق، ردیاب، دایره، بیدار  -۱۲۷۸

 تاب، شعبه، شتاب، شنبه، نبات، شهاب، تابش، بهشت، تشنه، شانه، تنها، شباهت  -۱۲۷۹

 طال، طمع، عمه، مبل، مطب، طعم، مطلب، باله، باطل، طعمه، عالم، عالمه، مطالعه -۱۲۸۰

 کاج، الک، کبد، کال، جلد، باک، باج، تاج، کتاب، جلبک -۱۲۸۱

 ورزش، گراز، گروه، گزارش، گوارش، ورزشگاه   گاو، گره، گوش، گاز، هوش، گوهر، زهرا، گوشه، -۱۲۸۲

 پول، دیو، پلو، پویا، یلدا، پدال، ویال، پیانو، لیوان، وانیل -۱۲۸۳

 ماه، میهن، میوه، نیمه، نیرو، نامه، نمره، ماهی، نیمرو، ارومیه، موریانه -۱۲۸۴

 نیش، عیب، شیب، بیشه، شعبه، شانه، شهاب، شنبه، شایعه، شاهین -۱۲۸۵

 پوک، کوه، تپه، توپ، پاک، کاوه، پاکت، کاهو، کوتاه   پتو،  -۱۲۸۶

 گاو، گاز، گدا، گرز، گرد، زنگ، زود، گردن، گردو، گوزن، زانو، زرنگ، گراز، نوزاد، انگور  -۱۲۸۷

 سفر، فنر، نفس، سفره، آسان، رفاه، سارا، سرفه، ناهار، فرانسه، افسانه -۱۲۸۸

 پارک، شاپرک، آرایش، آشکار پری، پرش، پیک، پیر، پاک، شریک، اراک،   -۱۲۸۹

 ستم، مات، تاب، تاس، محبت، ماست، تماس، تبسم، حساب، مساحت، تمساح  -۱۲۹۰

 نخل، داد، درد، خدا، خار، آخر، خال، نادر، دالر، داخل، خرداد  -۱۲۹۱

 زوج، جوان، زانو، اجرا، جارو، آزار، آرنج، آواز، جانور، ارزان  -۱۲۹۲

 الیق، امال، قیام، قیمت، قاتل، اتاق، قالی، قیامت، لیاقت، مالیات، مالقات قلم، ملت، آقا،   -۱۲۹۳



 نان، موج، جام، جان، نامه، جهنم، جهان، جوان، نمونه، مجنون  -۱۲۹۴

 دعا، عمل، ملت، عالم، مدال، عادت، معدل، عادل، معتدل، معتاد، اعدام، عدالت، عالمت، اعتماد  -۱۲۹۵

 ی، بیشه، زیبا، هزار، شهاب، زهرا، بهار، شیراز، شهربازیشهر، هرز، زره، بره، باز -۱۲۹۶

 شکل، ریل، شال، شلیک، شریک، ریال، اراک، لشکر، آشکار، آرایش  -۱۲۹۷

 ساز، زبر، سبز، سال، باز، رسول، سوال، لباس، بازو، بورس، البرز، بازرس، سرباز  -۱۲۹۸

 دالر، ریال، میالد   مرد، ریل، دلیر، مدیر، دایی، یلدا، امید، مدال، مراد،  -۱۲۹۹

 شهاب، بهشت، تازه، شهادت، بهداشت -دشت، شاه، شاد، باز، تاب، شاهد، شتاب  - زشت   -۱۳۰۰

 مبل، تند، هتل، ملت، تله، مهلت، بلند، هلند، تنبل، بهمن، بنده -۱۳۰۱

 مرد، دره، مادر، نامه، ساده، درمان، همدان، مهندس، مدرسه، رسانه  -۱۳۰۲

 ین، ویزا، نماز، آویز، زانو، زمان، موازی، آزمونوام، موز، میز، زم -۱۳۰۳

 دره، شاد، آشنا، شانه، شاهد، انشا، دانش، هشدار، اشاره، ناهار، اداره، اراده  -۱۳۰۴

 زنگ، گرز، زبان، برنز، بزرگ، آزار، آبان، زرنگ، گراز، ارزان، ابزار، انبار، بازار، باران، بازرگان  -۱۳۰۵

 دش، گردو، سرود، داور، سواد، گوارش، دشوار، سشوار، شاگردگاو، شاد، گرد، گوش، گر -۱۳۰۶

شکل، شریک، ریال، ویال، کویر، کیلو، وکیل، شلیک، شکار، لواش، کولر، کشور، شلوار، لواشک،  -۱۳۰۷

 شلوارک 

 مهم، سیم، سیر، سهم، سایه، ریسه، مریم، ماهی، سرما، سیاره، مراسم، سرمایه  -۱۳۰۸

 زنگ، سنگ، سالن، سایز، گیالن، گیالس، انگلیس گاز، یاس، سیل، لنگ،   -۱۳۰۹

 سهم، حنا، محل، سالم، سالح، محله، نامه، سالن، حمله، ساحل، سالم، اسلحه، حامله، حماسه  -۱۳۱۰

 گوی، گیره، نیرو، گونی، گاری، گیاه، گروه، گریه، گوهر، گونه، گونیا، آهنگر، انگور، ویران، نیروگاه  -۱۳۱۱

 موز، نماز، مونس، سوزن، زانو، ستون، تومان، آزمون، مانتو، زمستان ساز، سوت،   -۱۳۱۲

 پدر، پاس، رسید، ریسه، پایه، پرده، پراید، پادری، پیاده، دایره، اسپری، سیاره، پاریس  -۱۳۱۳

 کیف، یاس، سکه، نفس، سینه، کیسه، کینه، کافه، سایه، کیهان، کنایه، سفینه  -۱۳۱۴

 مید، مهدی، میهن، همدان، آینده، میدان، ناهید، مدینه، نمایندهنان، مهد، ماهی، نیمه، ا -۱۳۱۵

 ”۵٫۰پاسخ های بازی “آمیرزا 



 یاس، نان، سیما، منشی، نسیم، نشان، شانس، سمنان، نشانی، ماشین، نمایش، سیمان، سینما  -۱۳۱۶

، مقاله، بامیه، قله، قاب، قیام، میله، بیمه، قالی، قیمه، قالب، قبله، لقمه، قالب، قالبی، مالقه -۱۳۱۷

 بقالی، قبیله، قابلمه 

 علم، عمر، عمل، رعد، دعا، معدل، مدال، معما، معلم، عادل، عالم، رمال، دالر، معمار  -۱۳۱۸

قول، شال، شوق، قبل، قلب، لقب، بال، بوق، لبو، قالب، لواش، بقال، باال، شالق، قبول، قالب،  -۱۳۱۹

 باقلوا 

 حیله، سایه، ویال، حوله، حلوا، ساحل، سوال، سالح، وسیله، اسلحه، الویهلوح، حال، سیاه، سوله،  -۱۳۲۰

مکه، کوه، کفش، کیش، فیش، کیف، کشو، مشک، شکم، موش، کشف، مشکی، موشک، میوه،  -۱۳۲۱

 شکوفه

 عکس، سکه، سینک، کینه، سینه، عینک، کیسه، سایه، عکاس، ساکن، کاسه، اسکی، سیاه، کنایه -۱۳۲۲

 آقا، قنات، نامه، تنها، اتاق، انتها، اقامت، امانت، انتقام   ماه، مات،  -۱۳۲۳

سخت، رخت، دست، پسر، پدر، سپر، خدا، آدرس، پاسخ، ساخت، درست، درخت، دختر، استخر،  -۱۳۲۴

 خسارت، پرداخت 

آبی، عاج، شیب، عیب، جیب، باج، جهش، باجه، عجیب، شیعه، جعبه، شهاب، شعبه، بیشه، شجاع،  -۱۳۲۵

 شایعه 

 تیر، زیر، زیپ، بیت، تیز، ریز، تپه، تبر، پرز، زبر، تیره، زیره، رتبه، پریز، تبریز  -۱۳۲۶

 نیش، پری، پیر، شور، نور، نیرو، پیرو، رویش، پنیر، روشن، پروین، شیپور، شیرین -۱۳۲۷

دیس، سیب، جیب، عیب، عید، سبد، عدس، عهد، سعدی، سعید، عدسی، عجیب، بسیج، سجده،  -۱۳۲۸

 جعبه، بدهی 

 یزد، دیگ، زین، گاز، زنگ، باز، دنیا، زیاد، زینب، گنبد، زبان، بازی، زیبا، زندگی، بنیاد  -۱۳۲۹

رخت، سخت، خروس، ساخت، سوخت، خسرو، راست، اورست، ریاست، روایت، تساوی، تاخیر،  -۱۳۳۰

 استخر، روستا، تاریخ، خسارت، سوخاری

 کیل، کیلو، کابل، خواب، باکو، کوبا، لوبیا خوب، خوک، کاخ، خال، خاک، خیال، ویال، خالی، و -۱۳۳۱

 مرد، موج، برج، مربا، مودب، وارد، واجب، جامد، جارو، جادو، جواد، مجرد، جوراب، مرداب  -۱۳۳۲

 زرد، فدا، عزا، رعد، دعا، دراز، عارف، دفاع، فردا، فرزند، عرفان، زعفران  -۱۳۳۳



پودر، نرده، پرنده، وردنه، اروند، اندوه، پرونده، پروانه،   پدر، پند، پاره، پناه، پرده، پوره، پونه، رنده، -۱۳۳۴

 پهناور 

هوا، موش، منشی، میوه، ماهی، نامه، شانه، شامی، همایش، ماشین، شاهین، نمایش، آویشن،  -۱۳۳۵

 شومینه

 فدا، خدا، رخت، فردا، فرار، دفتر، دارت، آخرت، دختر، درخت، رفتار  -۱۳۳۶

، تشک، مکه، کوچ، چشمک، کوچه، چکمه، توهم، توشه، موش، مشت، چشم، چکش، کشو -۱۳۳۷

 تمشک، چشمه، موکت، موشک، تشکچه 

عهد، عمه، عاج، جمع، عمان، نامه، معدن، معده، دامن، جمعه، جامد، جاده، جهان، جهنم، جهاد،  -۱۳۳۸

 همدان، جامعه 

بهمن، شبنم، شماره، برنامه، بره، منها، شهاب، مربا، نرمش، نمره، نامه، شنبه، بارش، بهار،   -۱۳۳۹

 مهربان 

 داغ، دوغ، غار، روده، نادر، غوره، روغن، دروغ، دوره، اندوه، اروند، دوران، وردنه، داروغه  -۱۳۴۰

 سرما، سارا، سمنو، مونس، سمور، آسان، آرام، انار، ناموس، سماور، سروان، آسمان، آرمان  -۱۳۴۱

 چاله، قالی، الیق، ییالق، قالیچه یال، چهل، چای، چاه، قله، چاق، قیچی،   -۱۳۴۲

 

 

 

 

 

 آدرس بازی: 

android/-amirza-https://gooyatech.com/download 
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