ضمیمه رایگان روزنامه ایران
شماره  / 2دوشنبه  11اردیبهشت 1396

khodro+

13

هانیه انصاری

طنـــــزهــفته

توضيح :
قرار بود برندهاي مختلفي به ايران بيايند اما هنوز خبري از قراردادهاي
خارجي نيست و تنها دو شركت از دروازه ايران گذشتند.
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جدول خودرویی
افقی:
 - 1شرکت خودروساز فرانسوی  -دستگاهی در خودرو
 - 2کشــور عربی پادشاهی  -خوشــگل و زیبا مانند
ماه  -کنگره دوزی
 - 3لحظه به لحظه  -ترشی آزمایشگاه  -استوار
 - 4اشکال کار  -اطراف دهان  -سخندان  -خوک آبی
 - 5مساوی  -شركت خودروسازی استرالیایی كه در
بندر ملبورن ویكتوریا قرار دارد  -کفش کت و شلوار
 - 6خوراک  -یکی از محصوالت شــرکت رنو که با دو
مدل متفاوت  7نفره و  5نفره عرضه میشــود -حرف
صلیب
 - 7خودروی ارتشی  -افزونی  -نوبت بازی
 - 8قادر  -کبک کوهستان  -دستبرد زدن به غذا
 - 9ســخنان بیمار گونه  -این شــهر ساحلی ،امروزه
یکی از مناطق زیبای گردشگری در استان گیالن است
 تخم گیاه - 10زدنی بهانه جو  -نیروزا  -سرگردان ،دربدر
 - 11شرکت خودروسازی روسی که انواع خودروهای
اسیووی ،اتوبوس و کامیــون تولید میکند -نام یک
شرکت تولیدکننده خودروی برقی اسپرت که در سال
 ۲۰۰۷میالدی در کالیفرنیا تأســیس شــد  -پسوند
شباهت
 - 12سرای محبت  -یقین داشتن  -همگی  -آینده
 - 13مخلوط ســاختمانی  -عضو صورت  -پوششی
برای دارو
 - 14نــام دخترانه  -روز  ۲۵هر ماه شمســی  -نگاه
کردن
 - 15این کشور بارها عنوان پنجمین خودروساز بزرگ
جهان را از آن خود کرده اســت -شبکه فلزی که روی
سقف اتومبیل کار میگذارند

عمودی:
 - 1شیشــه کوچک متحــرک و چرخان درهای
جلو و عقب اتومبیل -مارکی بر خودروی نیســان -
شرکت صنایع سنگین آمریکایی زیرمجموعهشرکت
خودروسازی ولوو
 - 2نقــاش صحنههای خودمانــی  -ایوان باال -
دالور ،شجاع
 - 3قسمت کم عمق رودخانه  -وسط  -شقایق
 - 4الکترود انجام عمل اکسایش  -کوبنده خانگی
 زینت رو  -دیهیم - 5اصل و پایه  -جمع لقب  -رود اروپایی
 - 6دریا  -آشوب  -کودک نورسیده
 - 7هر فصل یســنا  -بیــزاری  -از نامهای خدای
باریتعالی به معنی بسیار بخشنده
 - 8نوعی از خودروی هیوندا  -مرواریدها  -گریزان
 - 9رستگار  -خودروهایی که بر روی پلتفرم سواری
قرار دارند اما برخی ویژگیهای اتومبیلهای شاسی
بلند از جمله شکل و فضای اتاق یا قابلیت حرکت با

چهار چرخ را دارا هستند  -بوی غذای مانده
 - 10الهه جنگل  -صفحه غضروفی میان مهرههای
ستون فقرات  -خرس فلکی
 - 11محبت  -قطع كردن  -پرنده گردن و پا دراز
 - 12قســمتی از پا  -ســرکه  -به پارچه و لباس
میزنند تا اتوگیر شود  -بابا
 - 13جبران كردن  -دود  -صدمه ،کوب

 - 14شهر صنعتی استان قزوین -خودرو جنگ  -ستایش
 - 15دوره تحصیلی -خودرویی اســت که توسط
کارخانجات خودروســازی جنرال موتورز در کشور
ایاالت متحده آمریکا تولید شد -این کشور آسیایی
با توجه به جذب باالی ســرمایهگذاری خارجی ،در
سالهای اخیر در تمامی بخشهای صنعتی از جمله
خودرو پیشرفت زیادی داشته است

