
 ١

ه: س اول ش ـ    ی ما حتا
  :هايي كه از نظر اماليي مهم هستند كلمه
اي، ناراحت، اطراف، دقّت، صـف،   كار، عادت، گوشه نام، چه كينه، محلّه، ثبت  تر، صاف، بي    كمان، بخشنده، صميمي    رنگين

ت، برگزار، خاطرات، بايستد، اي، عظمت خاصي، فضاي سبز، معرّفي، جمعي مغازه، دكان، مواد غذايي، مقابل، گنبد فيروزه   
  لحظه، تعداد

  
  :نامه واژه

  پايان، آخر: انتها  انجام شدن، برپا شدن: برگزار شدن
  هاي بلند هاي بزرگ و شاخك اي زيبا و تندپرواز با دو بال بلند و نازك، چشم حشره: سنجاقك

  .شود آنچه بر اثر تكرار، رفتار هميشگي انسان مي: عادت
  قسمتي از شهر يا روستا: محله   در دل داشتندشمني كسي را: كينه

  )آبي متمايل به سبز(به رنگ فيروزه : اي فيروزه  همدل و مهربان: صميمي
    بزرگي: عظمت

  
  :ها خانواده هم

  لحظه، لحظات  خاص، خاصه، خواص، خاصيت
  

  )ها مخالف(متضادها 
   قديم≠ جديد   دير≠زود 

   گريه≠خنده     داخل≠خارج 
   ناراحتي≠حالي  وشخ    آمده≠نيامده 
     ابتدا≠انتها 



 ٢

رگ ـ زنگ ورزش: س دوم   پدر
  :هايي كه از نظر اماليي مهم هستند كلمه

اي، پيشرفت، پيوسته، موضوع، تعطيليف گفت و  بغل، عالي، عصا، بحث، آغاز، تشكّر، قلقلك، گذشته، عالقه، نظم، حرفه
ت، رتبه، صحبت، جنبگو، تصميم، نظر، جلب، محلّ مخصوص، ماهرانه، اصلي، مدو جوش، تي، حاال، راهنمايي، مد   

  
  :نامه واژه
  گفت و گو: بحث  شروع: آغاز

  بامهارت، استادانه: ماهرانه  پي در پي، به دنبال هم: پيوسته
  جلب توجه كردن، نگاه كسي را به سوي خود كشاندن: جلب نظر كردن

   خيلي خوب و دقيق، ماهركسي كه در كاري مهارت دارد، انجام كار در حد: اي حرفه
  پرفايده: مفيد  آهسته، آرام آرام: نرمك نرم

  توانايي انجام كاري به نحو شايسته : مهارت  مرتب و بانظم: منظّم 
  .دهد كسي كه چيزي را ياد مي: مربي  .شود آن چه دربارة آن گفت و گو مي: موضوع

  
  :ها خانواده هم

   مناظرنظر، منظره، منظور،  ماهر، مهارت، ماهرانه
  رتبه، مرتبه، مرتّب، ترتيب  مخصوص، مخصوصاً، خصوصي، اختصاصي، خاص

  
  )مخالف(متضادها 

    گرما≠سرما      پايان≠آغاز 
    آساني≠سختي      طلوع≠غروب  

     دروغگو≠راستگو     شب≠روز  
   ضرر≠فايده      مضر≠مفيد   

  
  ي تنگ بلور قصه: بخوان و بينديش

  :نامه واژه
  جنگل: بيشه  ، بسيار قديميكهن: باستاني
  نام درختي زيبا، نامي براي دختران: صنوبر  شگفتي: حيرت
  .ظرف يا اشياي گلي، چيزي كه از گل رس ساخته شده است: سفالي
    مانند و مثل: شبيه

  
  :ها خانواده هم

  تعجب، متعجب، عجيب  متوجه، توجه
  جمع، جمعيت، مجموع، جامعه، جماعت  شبيه، شباهت، تشبيه

  
  ):مخالف(تضادها م

   بزرگ≠كوچك      كهنه، قديمي≠تازه 
    بعد≠قبل     نو≠قديمي  
    دور≠نزديك     كندي≠تندي  



 ٣

وم ی ھم: س  مان آ   سبازی ـ آ
  :هايي كه از نظر اماليي مهم هستند كلمه
بخـش، وحـشي،     لـذّت قدر، فكري، اطراف، محيط، زندگي، فقط، اشغال و زباله، باعث، دلپذير، عالوه بر، آلودگيف چه  هم

هـا، گذشـته،      ي كـوه، قلّـه، حيوانـات، پونـه          نشين، دامنه   هاي، دل   غرق شادي، نشاط، طبيعت، پاكيزگي، اهميت، آفريده      
  يادااشت

  
  :نامه واژه
  دور و بر: اطراف  زباله: آشغال
  پسنديده: دلپذير  باارزش و مهم بودن: اهميت

  خوشايند و پسنديده:نشين دل
  ور شدن در آب يا هر چيز ديگر و خفه شدن در آب، غوطهفرو رفتن : غرق شدن

  حالت خوشايند و خوب: لذّت  دار پاين كوه بخش شيب: ي كوه دامنه
  شادي، شادابي: نشاط  باهم دربارة موضوعي فكر كردن: فكري هم

  شرح و بيان كارهاي انجام گرفته: گزارش  دليل، سبب : باعث
  آشكاررسا و روشن، : گويا  رونده، جاري : روان

  گذشتن و رد شدن: عبور كردن  بخشي از جهان هستي: طبيعت
   يار دوست،: بازي هم  شخص يا چيز مكان اطراف : محيط

  نگاه كرد: نگريست
  

  :خانواده هم
  معلّم، عالم، علم،  علوم، معلوم  اهمت، مهم

  درس، مدرسه، مدرس، تدريس  اطراف، طرف
    ربط، رابطه، ارتباط، مرتبط، مربوط

  
  )مخالف (متضادها

   ناراحتي≠نشاط      ناراحت≠حال   خوش
   كثيف≠تميز      پاكي، پاكيزگي≠آلودگي 
    ساكن≠روان     اهلي≠وحشي  

  



 ۴

ھارم شک: س  ز    اآو
  :هايي كه از نظر اماليي مهم هستند كلمه
 عالقـه، فرصـت،     صبرانه، منتظر، راهنمايي، تفريح، سر و صدا، خواست، مشورت، موضوع، لحظه، پيـشنهاد، علمـي،                بي

آلودگي صوتي، عضو گروه، كنجكاوي، توضيح، شوخ، خستگي، دقّت، صحبت، بحث، مواظـب، گفـت و گـو، مـشغول،                    
  ع، بوق، تلويزيون، اهميت، جمعيتنوازي، شرو ، گوشصوت، اضافه، ترقّه، فشفشه، عادت، البته انواع، ضبط

  :نامه واژه
   كسي را پرسيدن  حال و احوال: پرسي احوال  نظم و رديف: ترتيب
  بدون تحمل: صبرانه بي  خيلي زياد: بسيار

  مرتّب و بانظم: منظم  نظر كسي را خواستن: مشورت
  .شود رساند، آنچه باعث آسيب مي چيزي كه زبان مي: آور زبان

  دهد هر صداي بدي كه انسان را آزار مي: آلودگي صوتي
  زيبا: قشنگ  رنجيده، ناراحت: آزرده
  چشم به راه: منتظر  ر شديد و آزاردهندهصداي بسيا: خراش گوش

  فرصتك وقت مناسب براي انجام دادن كاري
  :خانواده هم

  مشورت، شورا، مشاوره، مشاور  سالمت، سالم، سالمتي، سالم
  دقّت، دقيق  موضوع، وضع، وضعيت، موضوعات

  منتظر، انتظار، انتظارات  موفق، موفّقيت
  باتانتخاب، منتخب، انتخا  خنده، خنديدن، لبخند

  مشغول، شغل، مشاغل  بسيار، بسي، بسا
  

  )مخالف(متضادها 
     زشت ≠قشنگ    گريه≠خنده  
    شلوغ≠آرام       شروع≠پايان 

     بيدار ≠خواب      سر و صدا≠سكوت  
  نواز  گوش≠خراش   گوش    افزايش≠كاهش 

  
  ريزه مورچه: بخوان و بينديش

  :نامه واژه
  مكنر آرام، نرم: آهسته  ناخشنود: ناراضي
  غم و اندوه: غصه  آماده، آن كه غايب نيست: حاضر

  
  :خانواده هم

  حاضر، حضور، احضار، حاضران  طرف، اطراف
    مسئله، سؤال، مسائل

  
  ):مخالف(متضاد 
    پايين≠باال    تر   نزديك≠دورتر  
    خالي≠پر       شادي≠غصه 



 ۵

م ز: پس  ن و    بلدر
  : نظر اماليي مهم هستندهايي كه از كلمه

ها، برزگر، انتظار، خويشان، خواهش، آشيانه، بيايند، دهقان، خطر، نگران، درو             بلدرچين، كشتزار، صحرا، صاحب، همسايه    
  كنند، دليلش

  
  :نامه واژه
  كشاورز: برزگر   حيواناتخانه، النه: آشيانه
  دلواپس: نگران  برداشت كشت، چيدن گياهان: درو

  جمع خويش، نزديكان، اقوام: يشانخو  كشاورز: دهقان
  بيابان: صحرا  صبر: انتظار
  مزرعه، زمين زراعت شده: كشتزار

  
  

  )متضاد(مخالف 
    نااميد≠اميد       آباد≠خراب  



 ۶

م ن:  س  کار اد   ا
  :هايي كه از نظر اماليي مهم هستند كلمه
نام،  خوان، باهوش، اشتياق، ثبت   جاودانه، درس  راه، هويزه، سهام خيام، علّت،      نوعان، ذهن مردم، حتي، سرمشق، چراغ       هم

گـذاريم،   اي، احترام مـي    تحميلي، اشغال شهر، طفل، رگبار گلوله، متوجه، سرعت، حتمي، واقعه، شعله، شجاع، عده              جنگ
  اندازند غروب، آغوش، خواجوي، مزرعه، پيراهنش، پيشروي، دليرانه، مي

  
  

  :نامه واژه
  .شود كه باعث سربلندي ميكاري : افتخارآفرين  بغل: آغوش

  سربلندي: افتخار  كسي كه ادعايي ندارد: ادعا بي
  بزرگوار: شريف  كودك: طفلك

  باعجله: به سرعت  جنس افرادي كه از يك نوع هستند، هم: نوعان هم
  قطعي: حتمي  .هميشه و جاويد چيزي كه تا ابد بماند: جاودانه
  رويداد، اتّفاق: واقعه  كشتزار: مزرعه

  جايي را به زور گرفتن: اشغال  به جلو رفتن، به پيش رفتن: پيشروي
  كرد اذيت مي: داد آزار مي  شادي: كوبي پاي

  پيشگيري: جلوگيري  هواي پر از گرد و خاك: غبارآلود
  مبارز: رزمنده  عصا: چوب دستي

  تازگي: طراوت  فرو ريختن: ريزش
  الگو: سرمشق  سوز چراغي نفت: فانوس
  وعي بمبن: نارنجك  بسته شده: مسدود
  اي كه آب پشت بام از آن پايين بيايد لوله: ناودان  شجاعانه: دالورانه

  جنسان، افرادي كه از يك نوع هستند هم: نوعان هم
  
  :خانواده هم

  اشتياق، شوق، تشويق  جاودانه، جاويد، جاودان
  شريف، شرافت، شرف  واقعه، وقوع، واقعيت

  افتخار، مفتخر، فخر  متوجه، توجه



 ٧

م یک:  س    کار 
  :هايي كه از نظر اماليي مهم هستند كلمه

كشد، معلـوم، جـوز، ايـستاد، بخورنـد،           فرمانروايي، معمول، باصفايي، عجب، گودال، مي گذاشت، عمر، مدتي، طول مي          
  طور همان

  
  :نامه واژه
  ي ريز خوراكي كه غذاي پرندگان است دانه: ارزن  گردو: جوز

  بانشاط: سرحال  ننتيجه دادن، ميوه داد: به بار آمدن
  سرانجام: عاقبت  حاكم: فرمانروا

  پول يا چيزي را از كسي گرفتن و بعد از مدتي پس دادن: قرض گرفتن
  .بافند نوعي نخ كلفت كه با آن لباس زمستاني مي: كاموا
  غم و اندوه: غصه  .دليلي كه درست نيست: بهانه
  شود آنچه كه بر اثر تكرار رفتار هميشگي انسان مي: عادت
  در آن: اندر آن  صدمه: آسيب

  چاله: گودال  حاكم: فرمانروا
  
  :خانواده هم

  معلوم، علوم، معلومات، علم
  

  )متضاد(مخالف 
    مرده≠زنده      نادرست ≠درست  

    جوان≠پير      ضعيف≠قوي  



 ٨

م ی: س  ن  را   پ
  :هايي كه از نظر اماليي مهم هستند كلمه

اش، هرگز، سعادتمند، نيازمندان، دعـا، جبرئيـل، عطـر،             ضعيفي، فقير، كهنه، عروسي    اي، لطيفي،   حضرت، پيراهن، ساده  
  بهشتي، بپوشد

  
  :نامه واژه

  صداي حرف زدن آهسته، پچ پچ: زمزمه  ي وحي فرشته: جبرئيل
  بو ي خوش بوي خوش، ماده: عطر  حال و ناتوان بي: ضعيف
  قد: قامت  سريع: فوري
  دا، شلوغيسر و ص: همهمه  نرم و خوشايند: لطيف
  فرو رفتن و خفگي در آب: غرق شدن  بلند شدن، ايستادن: قيام

  سخن: كالم  خاموشي: سكوت
  فقير، محتاج: نيازمند  خوشبخت: سعادتمند

  
  خانواده هم

  سعيد، سعادت، مسعود، مساعد  لطيف، لطف، لطافت
  

  )متضاد(مخالف 
    زبر، خشن≠لطيف      كهنه≠نو  

    قوي≠ضعيف       ثروتمند≠فقير  



 ٩

س: مھس    وی 
  :هايي كه از نظر اماليي مهم هستند كلمه
نواز، زعفران، ريحـان، عزيزتـرين،    انتهاست، چشم بوترين، بي هاي طبيعت، خوش  نشين، نغمه   هاي سفالي، دل    بام

  غايب، فروغ
  

  :نامه واژه
  داري آب جايي براي نگه: حوض  پايان، پهناور و بزرگ بي: انتها بي

  .هاي كوچك تشكيل شده باشد رگي كه از جويجوي بز: جويبار
  خوشايند و پسنديده: نشين دل  زيبا و قشنگ: نواز چشم

  .بو كه ارزش غذايي و دارويي دارد گياهي خوش: زعفران
  صداي خوش، سرود: نغمه  ، پرتو روشنايي نور،:فروغ
  خورد: بلعيد  بوي خوش: عطر
  .ي حضور ندارد، آن كه در جايپنهان از چشم: غايب  فرو بردن: قورت

  
  خانواده هم

  طبيعت، طبيعي
  

  )متضاد(مخالف 
  بدترين  ≠  بهترين  آسان  ≠  سخت
  حاضر  ≠  غايب

  
المثـل    تري داشته باشد، اين ضرب      وقتي كسي هنوز از ديگران انتظار و توقع بيش        :  هنوز دو قورت و نيمش باقيست      :المثل  ضرب

  .برند را برايش به كار مي



 ١٠

بان: مھدس    یار 
  :هايي كه از نظر اماليي مهم هستند كلمه

اي، پرت، خالصه، همراهـاني،       اغلب، بعضي، اسيبي، لذّت، قلبتان، ضربان، حس، تپش، حتماً، شعر، حقيقت، مثالً، گوشه            
  ايد، حالتان گذاريد، پي برده اي، مي گشوده

  
  :نامه واژه
  همدل و مهربان: صميمي  رنجيده، ناراحت: آزرده
  ، هنگام قرار گرفتن خورشيد در افق مغربپايان روز: غروب
  مواظب و نگهبان: مراقب  حالت خوشايند و خوب: لذت

  .شود ي آن گفت و گو مي آن چه درباره: موضوع  ها بيشتر وقت: معموالً
  سرود، صداي خوش: نغمه  تر بيش: اغلب
  صدمه: آسيب

  
  )متضاد(مخالف 
    واقعي≠خيالي      دور≠نزديك  
  سواد   بي≠سواد   با    دشمني≠دوستي  
    بسته≠گشوده   

  
  

  هاي بعدي باشيد منتظر درس

ی  ر
  


