
 هستی لق خا انم هب

 متضاد و مترادف کلمات

یی دوم ی پاهی  ابتدا

 هوشمند غیر دولتی گام نخست  دبستان

 فرتوت اهوازی                                                                           

 

  



 ستایش

                      شروع = سرآغاز

              حاال=  اکنون

 خدا  =رپوردگار 

                      گرامی = زعزی

                      اسم=  انم 

       پیروز=  موفق

                     خبر بی =غافل

   ضرر=  زیان

 یاری  = کمک

           نصیحت=  پند 

                                       ،شادی شادابی = نشاط

    کنم می تشکر = سپاسگزارم

 میهن ، وطن = کشور 



 ردس اول )کتابخاهن کالس ما(

کان=  وزید می  افیده با=  مفید                         داخل  =  وارد                                                                                      آرام   =  مالیم                                                                         خورد                     می ت

  پایان     = آخر                           سوال                      = رپسش                                                                                             مخصوص=  وژیه                                                                  ،همفکریمشورت=  گو و گفت

  تکه=  قطعه     خوب=  مناسب                                                                                                                 نظر=  پیشنهاد   خوشگل ، گنشق=زیبا

  آماده         = تهیه                         جمعی             دسته= گروهی                                                                                                        رتتیب=  نظم                                                                 عقیده              ؛ نظر ، اندیشه=  فکر

گامی=  وقتی  خارج   ≠وارد                                                          گرامی= زعزی                                                           مونس ، همدم یار،=  دوست                                                                            زمانیکه ، هک هن

 یکدیگر حال از شدن خبر با=  رپسی احوال

   متضاد

   زشت  ≠زیبا   

 مضر   ≠مفید                 پاسخ          ≠رپسش   

 آخر   ≠اول                بله  ≠خیر   

 کمی      ≠خیلی               بد     ≠خوب  

 بی نظم   ≠بانظم                                              انردست ، غلط ≠ردست   



 ردس دوم ) مسجد محله ی ما (

همچنین=  نیز                                                                                                                                         کلمه= واژه
 بیرون=  خارج                                                                        شهر از قسمتی=  محله                                                                                    

نخستین=  اولین            مردم از گروهی=  جماعت
 خاهن = منزل   نیک=  خوب                                                                             

                   وجود دارد = هست                                                                باخبر = آگاه                                                          نماز شیپ=  جماعت امام                                                                                     انگیز تفگش= جالب

                                             طرف = سمت                                                  سپاسگزاری = تشکر                                                                     سوی هب=  طرف هب                                                       صدا  بدون خندیدن ، تبسم=  لبخند

گامیه                   خارج می شدند =  بیرون می ردنتف                                  دلم می خواهد = دوست دارم                                                                       زمانیکه ، هک وقتی=  هک ن

   کودکان = بچه اه                                                       اه صحبت ، اه حرف= سخنان                                                           دینی دستورات=  مذهبی مراسم

  

 متضاد

 غمگین     ≠خوشحال                                                                                                                آخرین       ≠اولین                                                                                                                                           کم      ≠بسیار 

 گرهی  ≠خنده                                                                                                                           راست   ≠چپ                                                                                                                     کوچک ≠زبرگ 



 یار مهربان 

 دوست=  یار

 داند می را  چیز همه هک کسی=  داان

 صحبت خوش=  بیان خوش

 نصیحت=  پند

 خبر بی=  غافل

 افیده=  سود

 حرف=  سخن

 

 



 ردس سوم ) خرس کوچولو(

 رادها=  تصمیم            دفعه چندین ، بار چندین=  باراه

 علت=  دلیل           بود نشده متوهج=  بود نفهمیده

 داد پاسخ= داد جواب          باردیگر=  دوباره

 آلوده=  کثیف          غمگین=  انراحت

 ابتدا =  اول          مریض= بیمار

 تمیز=  پاکیزه          ، سالمتتندرست=  سالم

 کنم دعوا =  بجنگم         شاد=  حال خوش

 بقیه = اداهم                                                                                                                                                                                                                                                              گد= مبارزه کندبجن 

کلی  اما = ولی                                                                                                                                                                                                                                            این طوری = این ش

 میکروب اه = موجودات رزیی هک با چشم دیده نمی شوند

 

 

 



 متضاد

                           انراحت ≠خوشحال                     شب      ≠روز                                                                                                                                                                          دری      ≠زود 

           رو    ≠   زری                                                                                                              قبل    ≠بعد                                                                                                                                                                سوال  ≠جواب 

 تمیز     ≠کثیف                                                                                                                   آمد    ≠رفت                                                                                                                                                                          پانیی     ≠باال  

 زیاد   ≠کم  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 ردس چهارم ) مدرهس ی خرگوش اه(

 آموزگار=  معلم                                                                                                                                                                               راه هب چشم=  منتظر

 سوال=  سشرپ                                شبیه ، مانند=  مثل

 آواز=  سرود                                                                                                                                     خوشی احساس ، خوشی=  لذت

ری =  مواظبت  پاکیزه= میزت                          مراقبت ، نگهدا

 خارج=  بیرون                                             مثال ربای=  مثال

 آمد شیپ=  اتفاق                                                                                                                                                                                                                     فکر = اندیشه

وم              سالم = ردود                                                                                                                                                                                                      همیشه = مدا

  مثل = مانند                                                                                       آوا  ، شود می تولید صدا  بلرزد چیزی  وقتی=  صدا 

 متضاد

  جواب داد                                       ≠رپسید                                                                                      شروع                      ≠تمام                                                                                                                                               خدا حافظ                            ≠سالم   

 خالی≠رپ                                                                    انسالم    ≠سالم                                                                                                               کواته    ≠بلند



کار(  ردس پنجم ) چوپان ردست

 پاداش=  مزد                                         فراوان ، خیلی=  زیاد

 سخن=  حرف                                        اندرز ، پند=  نصیحت

 راهیی=  نجات                                               تبسم=  لبخند

 اندیشه=  فکر         انگزری                         اجبار، هب=  انچار

 آغاز=  شروع                                        شدید باران= سیل

 وانگهی = انگهان      صاحب = مالک                                        

 عهانگهان = یک دف                                                                                                                                                اانتحیو  خوردن علف=  چرا 

 متضاد

 پانیی   ≠ باال                                                                                                                                                                 ردوغ گو   ≠راست گو  

 آرام ≠شدید                             می خرید  ≠ می فروخت 

 



 ردس ششم ) کوشا و نوشا(

 جوان=  ربان                                                                                                                              مانند مثل،=  شبیه

 ردنتف=  کردند رتک                                      بیاموزید=  دیادبگیری

 انم=  اسم                          داند می بسیار هک کسی=  داان

 ولی=  اما                                                                  پذریفت=  کرد قبول

 دانش=  علم                                 سعی ، کوشش=  تالش

 جز هب=  از غیر                         کند می کوشش هک کسی= کوشا

 راه=  آزاد           است بازیگوشی دنبال هب هک کسی=  نوشا

 پایان رد=  سرانجام                                      گرفتن یاد=  آموختن

 الهن = آشیاهن                                                                                                                                        رای عقیده، ، نظر=  فکر

 باشد=  بود                                                                                         اریان زبرگ نشارعا  از یکی:  فردوسی

  بدهد )رپ توان( انجام را  کاری  ره تواند می هک کسی=  تواان

ری  بخوبی دیگران وسایل از هک کسی= دار امانت  کند می نگهدا

 



 متضاد

                 سخت           ≠آسان      اندان                   ≠داان                چیه وقت                      ≠همیشه  

 جوان ≠پیر             پیر                                     ≠ربان                 انمهربان                   ≠مهربان            

 

 ردس هفتم ) دوستان ما(

 تمیز=  پاکیزه                                               رپتالش=  کوشا

 زیبا=  گنشق                            کوش سخت ، تالش رپ=  رپکار

 رتتیب=  نظم                                 طعم خوش=  مزه خوش

 شاد=  شاداب                                     سرحال  شاد،=  نشاط با

 یاران=  دوستان                   زارع                 ، دهقان= کشاورز

 مرتبی    =  منظمی                                       رب فرمان=  مامور

                                                 یاران=  دوستان                                                             تالش رپ=  کوش سخت

ر زود صبح هک کسی=  خیز سحر   زحمت کش = سخت کوش                                                                    شود می بیدا



 است آورده وجود هب=  است کرده ایجاد

 کند می تمیز را  اه خیابان و اه کوهچ هک کسی=  رفتگر

                                     سازد می ساختمان هک کسی=  بنا

  کارد می ردخت و گل هک کسی=  باغبان

 است کرده خلق ، است آورده وجود هب=  است آفریده

                                                      پسر    ≠دختر                                                    زشت   ≠گنشق 

 شباهن                         ≠روزاهن                                                          بد مزه                              ≠خوش مزه 

 غمگین                         ≠ شاد                       آاق                                          ≠خانم 

         کم کار ≠رپکار                                  بی نظم            ≠منظم 

 زیبا    ≠زشت        دشمن               ≠دوست  

 

 

 



 ردس هشتم ) از همه مهربان رت(

                        گفتن        سخن:  زدن حرف

 کمک=  یاری  

 کرد سوال= رپسید

 انسان اه = آدم اه

 مهربانی=  محبت

 توهج شدمفهمیدم = م 

  خدا                       با زدن حرف=  دعا

 شد متوهج=  فهمید

                                   بسیار ، زیاد=  خیلی

                            کوشش ، تالش=  سعی

      کرد اراده=  گرفت تصمیم

ری  دوست   باشی داشته دوست=  بدا



زیارت (ردس نهم) 

 مناره=  دسته گل              شد وارد = شد داخل

گاه= کرد تماشا     نماز وقت اعالم=  اذان                        کرد ن

 ردخشان ، نورانی=  نورباران                                                                                                                مردم    از ای عده=  جمعیت

 گروه   گروه=  دسته دسته                                                                                                            ربد نمی یاد از=  کند نمی فراموش

م چیه=  رهگز  امامان مزار دور ، امن جای=  محر   ابدا  ، اصال ، وقت چیه ، کدا

 خوردند ومی دادنتش می رب داهن=  چیدند می رب داهن

 زبرگ ای شاهخ چند لوستراهی ، چراغ چهل=  چلچراغ

 

 متضاد

 همیشه   ≠رهگز           آخر وقت  ≠اول وقت  

 کمتر  ≠رتشیب       دور ≠زندیک  

 

 



 ردس دهم ) هنرمند(

 کوشش     ، تالش=  سعی

 بیاموزم=  بگیرم یاد

تحمل=  صبر
 حوصله ، 

   پیروز=  موفق

   رای ، عقیده ، نظر ، اندیشه=  فکر

  دارد هنر هک کسی ، هنر با=  هنرمند

 دارد دقت هک کسی یعنی=  دقت با

 سازد می زیبا چیزاهیی گل با هک کسی=  سفالگر

 متضاد

≠≠  ان موفق    موفق                                دریوز        دیشب  

 بی هنرهنرمند                                    امشب     امروز  ≠ ≠

 



 ) فردوسی( دوازدهمردس 

 حاال=  اکنون    کهنه=  قدیمی

 تالش رپ=  رپکار     عکس=  تصوری

 ساختمان=  بنا     بسیار=  فراوان

ری =  حفظ    تکه=  قسمت  نگهدا

 سال قبل =ال گذشته س    جنگ ، دعوا =  حمله

 دارد ایمان هک کسی=  ایمان با

گاه  ابدی آرامش محل=  آرام

 گوید می شعر هک کسی=  شارع

 متضاد

≠≠  خراب    آباد            کوچک رتین                           عظیم  

≠≠  بی ارزش      باارزش      زندیک رت                                   دوررت  

 



 دهم ) اریان زیبا(ردس سیز

 زیارت محل=  زیاراگته

 کار رپ=  رپتالش

 هجوم=  حمله

 اهیی تکه= اهیی قسمت

 است ما از=  ماست

 کهنه  =قدیمی 

 مؤمن=باایمان  

 وطن، سرزمین ، میهن =کشور 

 متضاد

 دوستان  ≠دشمنان          جدید     ≠قدیم              کم     ≠  فراوان 

 

 



 ردس چهاردهم)رپچم(  

میان=  وسط        مالیم                               باد=  منسی    

 خوشی=  لذت                                                                داخل=  وارد

                                                                         شبیه ، مانند=  مثل                                           قبل=  گذشته

 نوط =  میهن                                  دوستی ، آشتی= صلح

 قبل=  گذشته                          افتخار=  سربلندی

گام                        اختالق ، تفاوت=  فرق  وقت=  هن

 قرمز=  سرخ                                                                                                                        کردن حس=  کردن احساس

  عالمت=  نشاهن                                                                                                                                                          خوشگل ، زیبا=  گنشق

گاهی                                       دیگر بار یک=  دوباره گام=  صبح  صبح هن

گاه         مواظبت ، داری  نگه=  دافع  کنم می تماشا ، بینم می=  کنم می ن

کان=  وزید می    کرد می حرکت ، خورد می ت

 



 متضاد

 زشت رت  ≠زیبارت       شباهت    ≠فرق                آینده   ≠گذشته                                      جنگ    ≠صلح      تند                ≠آهسته  

 

 ردس پازندهم ) نوروز(

 نو ، اتزه=  جدید    شروع=  آغاز

      آخر=  پایان                         مهیا=  آماده

 خرمی=  سرسبزی     افراد= اعضا

 دهند می قرار=  گذراند می   سال شروع=  سال تحویل

گاه گان رد   آرامیدن محل=  آرام  اه مرده=  گذشت

 نو روز ، فروردین اول روز=  نوروز    مهمانی ، سور=  شنج 

 متضاد

نخستین 
شروع   ≠پایان            جدید    ≠ کهنه           آخرین      ≠



 ردس شازندهم) رپواز قطره(

 احتیاج=  نیاز                                     میان=  وسط

زه این = قدر این                                              زرد=  طالیی  اندا

 دنبال=  همراه                                         سپس=  بعد

 پخش=  رپاکنده                                                      قطعه =  تکه

 داد=  فریاد                 دفعه یک=  انگهان

 شبیه ، مانند=  مثل        رب و دور=  اطراف

  زرد= طالیی                                                                                                شدیدی=  تندی

 اکنون ، االن=  حاال         دیگر بار=  دوباره

گاه  آب از نیاز بی ، رپآب=  سیراب    کرد می تماشا=  کرد می ن

 متضاد

 گرم     ≠سرد                         آرام  ≠شدید  

 سرما ≠گرما                       سیراب   ≠تشنه  



ن(  ردس هفدهم) مثل دانشمندا

 حوصله=  صبر

ر = جانور  جاندا

 جانوران=  حیواانت

گاه  کردن ماشات =  کردن ن

 حشره نوعی=  سنجاکق

 آلوده ، چرک=  کثیف

 صدهم ، گزند=  آسیب

ن  هستند عالم و داان هک کسانی=  دانشمندا

 شناسد می را  انسانها هک کسی=  شناس آدم

 کند می تحقیق جانوران زندگی ی ردباره هک کسی=  شناس جانور

 اند شده آفریده آن رد مردم هک جایی ، نهاد ، سرشت=  طبیعت

 فرتوت اهوازی                                                                                                                                                                                                      پیروز باشید


