
 

 

 

 

هب انم خا لق هستی 

کلمات مترادف و متضاد 

یی  پاهی ی دوم ابتدا

دبستان پسراهن ی علم و دانش 

 

 



 

 

 درس اَٚ

 خذا: پزٚردٌار                 اسٓ     : ٘اْ   ضزٚع                      : سز آغاس 

 پیزٚس: حاال                ٔٛفّك : ٌزأی                          اوٖٙٛ : عشیش 

 تطىز ٔی وٙٓ: سپاس ٌشارْ 

 ٚعٗ ، ٔیٟٗ: وطٛر 

 یاری: وٕه     ضاداتی ، ضادی                           : ٘طاط 

 ضزر: ٖ تی خثز                         سیا: ٘صیحت                          غافُ : پٙذ 

 ٔزتّة: آٞستٝ                        تا٘ظٓ : ٔعتذَ                         آراْ : ٔالیٓ 

 ٍٞٙأی: ٔعّّٓ                      ٚلتی : داخُ                         آٔٛسٌار : ٚارد 

 سٛاَ: جٛاب                       پزسص : پاسخ           تٝ ضىُ       : تٝ صٛرت 

 سپاس ٌشاری: تطىز                                           ٘ظز              : پیطٟٙاد 

 ٔثُ: ٔخصٛظ                           ٔا٘ٙذ : سٛد ٔٙذ                  ٚیژٜ : ٔفیذ 

 ٔطٛرت ٚ ٞٓ فىزی: ٌفت ٚ ٌٛ 



 

 

 

 خارج ≠سضت                                                ٚارد   ≠سیثا 

 ٔضز ≠پاسخ                                           ٔفیذ  ≠پزسص 

 آخز ≠تّٝ                                                   اَّٚ  ≠خیز 

 وٕی ≠خیّی          تذ                                          ≠خٛب 

 تی ٘ظٓ ≠٘ادرست ، غّظ                             تا ٘ظٓ  ≠درست 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (ٔسجذ ٔحّّٝ ی ٔا ) درس دْٚ  

 خیّی: تسیار             ضاد                                       : خٛضحاَ 

 پیص ٕ٘اس: أاْ جٕاعت               دستٝ جٕعی                          : جٕاعت 

 ٔٙشَ: خا٘ٝ        یاری                                       : ٕٞىاری 

 تیزٖٚ ٔی رفتٙذ: خارج ٔی ضذ٘ذ                   ٜ                           آٌا: تاخثز

 ٞاحزف : صحثت                                             سخٙاٖ : حزف 

 ٞست: تچّٝ ٞا                                          ٚجٛد دارد : وٛدواٖ 

 سٕت:  دٚست دارْ                            عزف : دِٓ ٔی خٛاٞذ 

 

 آخزیٗ ≠وٓ                                                     اِٚیٗ  ≠تسیا ر

 تذ ≠غٍٕیٗ                                      خٛب  ≠خٛش حاَ 

 خارج ≠وٛچه                                            ٚارد  ≠تشري 

 راست ≠ٌزیٝ                                                   چپ  ≠خٙذٜ 



 

 

 (خزس وٛچِٛٛ ) درس سْٛ 

 ٔثارسٜ وٙذ: تجٍٙذ                            وٛچه                            : وٛچِٛٛ 

 ایٗ ضىّی: ایٗ عٛری                      عّّت                                        : دِیُ 

 سٛاَ وزد: پزسیذ                        ادأٝ                                            : تمیّٝ 

 غٍٕیٗ: ٘اراحت                             اتتذا                                          : اَّٚ 

 ٔزیض: تیٕار                                  آِٛدٜ                                : وثیف 

 سالٔت: سآِ                       تٕیش                                            : پاویشٜ 

 ِٚی: أّا  

 ضة ≠دیز                                                    رٚس  ≠سٚد 

 خٛضحاَ ≠سٛاَ                                              ٘اراحت  ≠جٛاب 

 سیاد ≠رٚ                                                       وٓ  ≠سیز 

 پاییٗ ≠لثُ                                                    تاال  ≠تعذ 

 تٕیش ≠آٔذ                                                 وثیف  ≠رفت 



 

 

 (ٔذرسٝ ی خزٌٛش ٞا ) درس چٟارْ 

 حادثٝ ، ٔاجزا: اتّفاق                        درٚد                                        : سالْ 

 تا إّٞیّت: ٟٔٓ                            ٔا٘ٙذ                                         : ٔثُ 

 ٔذاْ ، دائٓ: ٕٞیطٝ                          ٔزالثت ، ٍ٘ٝ داری            : ٔٛاظثت 

 ا٘ذیطٝ: فىز                                   تٕیش                           : پاویشٜ 

 خارج ضذ٘ذ: تیزٖٚ رفتٙذ 

 

 ضزٚع ≠تٕاْ 

 خا ِی ≠آخزیٗ                                                  پز  ≠اِّٚیٗ 

 ٌزیٝ ≠وٛچه                                                 خٙذٜ  ≠تشري 

 خذاحا فظ ≠سالْ                             جٛاب داد                ≠پزسیذ 

 ٘اسآِ ≠وٛتا ٜ                                                   سا ِٓ  ≠تّٙذ 

 



 

 

 ( چٛپاٖ درست وار)درس پٙجٓ 

 پٙذ ، سفارش: ٔا ِه                                                    ٘صیحت : صاحة 

 پاداش ، حمٛق: ٔشد                                          صحیح          : درست 

 ٘اٌٟاٖ: یه دفعٝ ، یه ٔزتثٝ                            ٚاٍٟ٘ی : ٘اٌٟاٖ 

 

 

 درٚغ ٌٛ ≠راست ٌٛ                                                  وٓ ≠سیاد 

 پاییٗ ≠ٔی خزیذ                             تا ال  ≠ٔی فزٚخت 

 

 

 

 

 



 

 

 (وٛضا ٚ ٘ٛضا ) درس ضطٓ 

 ٔثُ ، ٔا٘ٙذ: ٘اْ                                                          ضثیٝ : اسٓ 

 تیأٛسیذ: تٝ جش                                                 یاد تٍیزیذ : غیز اس 

 دا٘ص: رٞا وزد٘ذ                                 عّٓ : وزد٘ذ تزن 

 پذیزفتٙذ: وٛضص                                              لثَٛ وزد٘ذ : تالش 

 رٞا: یاد ٌزفتٗ                                     آساد : آٔٛختٗ 

 تیأٛسد: یاد تذٞذ         تا ٔحثّت                                 : ٟٔزتاٖ 

 آضیا٘ٝ: در آخز                                          ال٘ٝ : سزا٘جاْ 

 جٛاٖ: پز تٛاٖ                                                تز٘ا : تٛا٘ا 

 ٘اداٖ ≠ٞیچ ٚلت                                      دا٘ا  ≠ٕٞیطٝ 

 ٘أٟزتا ٖ ≠ٟٔزتاٖ                                          سخت      ≠آساٖ 

 پیز ≠جٛا ٖ                                                تز٘ا  ≠پیز 

 



 

 

 (دٚستاٖ ٔا ) درس ٞفتٓ 

 یار ، رفیك: سیثا                                                    دٚست : لطًٙ 

 پز وار: پز تالش                                        ِذیذ        : خٛضٕشٜ 

 تٝ ٚجٛد آٚردٜ است: ایجاد وزدٜ است 

 یاراٖ: ضاداب                                            دٚستاٖ : تا٘طاط 

 خّك وزدٜ است ، تٝ ٚجٛد آٚردٜ است: آفزیذٜ است 

 سخت وٛش: سحٕت وص 

 

 سضت ≠سضت                                     سیثا  ≠لطًٙ 

 تی ٘ظٓ ≠وٓ وار                                     ٔٙظٓ  ≠پزوار 

 آلا ≠دضٕٗ                                 خا٘ٓ  ≠دٚست 

 ضثا٘ٝ ≠پسز                                       رٚسا٘ٝ  ≠دختز 

 تذ ٔشٜ ≠خٛش ٔشٜ                             غٍٕیٗ          ≠ضاد 



 

 

 (اس ٕٞٝ ٟٔزتاٖ تز  )درس ٞطتٓ 

 سخٗ ٌفتٗ تا خذا ، ٘یایص: دعا 

 وٕه: سخٗ ٌفتٗ                                          یاری : حزف سدٖ 

 ٞاآدْ : ٔتٛجّٝ ضذْ                                              ا٘ساٖ ٞا : فٟٕیذْ 

 تالش ، وٛضص: سعی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (سیارت ) درس ٟ٘ٓ 

 ٍ٘اٜ وٙیٓ: درٖٚ                                                    تٕاضا وٙیٓ : داخُ 

 آٖ سٔاٖ ، آٖ ٍٞٙاْ: آٖ ٚلت 

 ٚسظ: ٔیاٖ 

 تز ٔی داضتٙذ: تز ٔی چیذ٘ذ 

 ٞیچ ٚلت: ٞز ٌش 

 اس یاد ٕ٘ی تزد: فزأٛش ٕ٘ی وٙذ 

 

 آخز ٚلت ≠دٚر                                                اَٚ ٚلت  ≠٘شدیه 

 ٕٞیطٝ ≠ٞزٌش 

 وٓ تز ≠تیص تز 

 

 



 

 

 

 (ٞٙز ٔٙذ ) درس دٞٓ 

 تحُّٕ: ا٘ذیطٝ                                                    صثز : فىز 

 پیزٚس: ٔٛفّك 

 

 تی ٞٙز  ≠دیزٚس                                             ٞٙز ٔٙذ  ≠دیطة 

 أطة ≠٘ا ٔٛفّك                                              ا ٔزٚس  ≠ٔٛفّك 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (فزدٚسی ) درس دٚاسدٞٓ  

 ٔمثزٜ: ساَ لثُ                                        آرا ٍٔاٜ : ساَ ٌذضتٝ 

 لصّٝ: وسی وٝ ضعز ٔی ٌٛیذ                           داستاٖ :  ضاعز

 تشري: عظیٓ 

 تذرٚد: تٝ ٚجٛد آٚرد                               خذاحافظ : پذیذ آٚرد 

 

 خزاب ≠وٛچه تزیٗ                               آتاد  ≠عظیٓ 

 تی ارسش ≠وٛچه تزیٗ                    تا ارسش  ≠تشري تزیٗ 

 ٘شدیه تزیٗ ≠دٚرتز 

 

 

 



 

 

 

 (ایزاٖ سیثا ) درس سیشدٞٓ 

 ٚعٗ ، سزسٔیٗ ، ٔیٟٗ:  وطٛر 

 سیاد: فزاٚاٖ 

 ساختٕاٖ ٞای لذیٕی: تٙاٞای لذیٕی 

 ٔٛٔٗ: تا ایٕاٖ 

 وٟٙٝ: لذیٕی 

 

 جذیذ  ≠وٓ                                                           لذیٓ    ≠فزاٚاٖ 

 دٚستاٖ   ≠دضٕٙاٖ 

 

 

 



 

 

 

 (پزچٓ ) درس چٟاردٞٓ 

 آراْ ، یٛاش: تاد خٙه                                           آٞستٝ : ٘سیٓ 

 تفاٚت: سزافزاسی                                  فزق : سزتّٙذی 

 آضتی: ٔت                                              صّح  عال: ٘طا٘ٝ 

 

 ضثاٞت ≠تٙذ                                             فزق  ≠آٞستٝ 

 سضت تز ≠جًٙ                                            سیثا تز  ≠صّح 

 آیٙذٜ ≠ٌذضتٝ 

 

 

 

 



 

 

 

 (٘ٛرٚس ) درس پا٘شدٞٓ 

 ضزٚع: د٘یا                                                   آغاس : جٟاٖ 

 افزاد خا٘ٛادٜ: خا٘ٛادٜ اعضا ی 

 رٚس ٘ٛ ، رٚس جذیذ:  تزخی                                               ٘ٛرٚس : تعضی 

 

 جذیذ ≠آخزیٗ                                          وٟٙٝ  ≠٘خستیٗ 

 ضزٚع ≠پایاٖ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (پزٚاس لغزٜ ) درس ضا٘شدٞٓ 

 دٚر ٚ تز: اعزاف                             ٔیاٖ                     : ٚسظ 

 ایٗ سٕت: غٍٕیٗ                                        ایٗ عزف : ٘اراحت 

 داد: احتیاج                                               فزیاد : ٘یاس 

 پخص ضذ٘ذ:  پزا وٙذٜ ضذ٘ذآراْ آ راْ                                    : وٓ وٓ 

 

 سزد ≠آرا ْ                                             ٌزْ  ≠ضذیذ 

 سزٔا ≠سیزاب                                           ٌزٔا  ≠تطٙٝ 

 

 

 

 



 

 

 

 (ٔثُ دا٘طٕٙذاٖ ) درس ٞفذٞٓ 

 صذٔٝ: جا٘ذار                                               آسیة : جا٘ٛر 

 

 

 


