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 مترادف، متضاد، متشابه:   7درس 
 کلمه های مترادف )هم معنی(

 به کلمه هایی گفته می شود که معنی و مفهوم یکسانی دارند و می توانند به جای یکدیگر از آنها استفاده کرد.

 کلمه های متضاد )مخالف(

 به کلمه هایی می گویند که از نظر معنی و مفهوم مخالف هم هستند.

≠ بی ادب با اضافه کردن )با( و )بی( می توان کلمه های متضاد ساخت. مانند:  ادب :   با ادب

در برخی از کلمه ها فقط )بی( مورد استفاده قرار می گیرد. مانند: بیهوده، بیکار، بی سبب، بی راه 

 یا هم آوا کلمه های متشابه

 به کلمه هایی می گویند که از نظر تلفظ یکسان هستند اما از نظر معنی و شکل امالیی با هم فرق دارند. 

 سد:     دیواری برای جمع کردن آب 11 خوار:    کم ارزش و کوچک 1

 صد:     عددی در ریاضی خار:      تیغ گُل یا خاشاک

 زندگیحیات:     12 ثری:     خاک و زمین 2

 حیاط:    زمین با حد و حدود سرا:     خانه

 ثواب:     پاداش اخروی 13 خاست:     بلند شد 3

 صواب:    درست خواست:    میل، آرزو و طلب

 عَلَم:      پرچم 14 غازی:      جنگجو 4

 اَلَم:       درد و رنج قاضی:      قضاوت کننده

 بیگانه   غریب:  15 حاسد:      حسود 5

 قریب:    نزدیک حاصد:      دروکننده

 آری:    بله 16 نواحی:       ناحیه ها 6

 عاری:    بدون چیز نواهی:        نواهی شده ها

 عمارت:    آبادانی 17 خیش:       گاو آهن 7

 امارت:      فرمان روایی خویش:     خود و فامیل

 بنیاد و پایه     اساس:  18 سیف:      شمشیر 8

 اثاث:    لوازم خانه صیف:      تابستان

 نصر:    پیروزی 19 عرض:      پهنا 9

 نسر:     کرکس ارض:       زمین

 نثر:      نوشته ای که شعر نیست ارز:        پول خارجی

 غزا:      جنگ 20 قوس:        کمان 10

 تقدیر الهیقضا:      غوث:         فریاد

 غذا:     خوردنی غوص:        فرورفتن
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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