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واژههای درس ستایش
واژههای مخالف
هستی :نیستی

بیچارگان :توانمندان ،سعادتمندان

ضعیف :توانا ،قوی

واژههای همخانواده
کریم :کرامت ،تکریم ،کَرَم

ضعیف :ضعف ،مستضعف

مونس :اُنس ،انیس

*****

واژههای درس اول :تماشاخانه
واژههای مخالف
لطیف :خشن ،زِبر

درنگ :عجله

بلندترین :کوتاهترین

ساده :سخت ،پیچیده

سرد :گرم

آرام :نا آرام

شاداب :غمگین ،ناراحت

خواب :بیدار

خشک :خیس ،تر ،مرطوب

نو :کهنه

کهن :جدید

بخندد :بگرید ،گریه کند

زیبا :زشت

گرما :سرما

نرم :زبر

نازک :کلفت

کوتاه :بلند

روشنایی :تاریکی

پاکی :ناپاکی ،پلیدی ،آلودگی

لطیف :لطف ،الطاف

عجیب :عجایب ،تعجب

آفرینش :آفریده ،آفرید

عمیق :عمق ،اعماق

توصیف :وصف ،موصوف

فصل :فصول

واژههای همخانواده

*****
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عالِم :علم ،معلم ،معلوم

واژههای درس دوم :فضل خدا
واژههای مخالف
بحر :بر

لیل :نهار

مرده :زنده

برهنه :پوشیده

بزرگ :کوچک

زیبا :زشت

خواب :بیدار

مغرور :فروتن ،متواضع

غمگین :شاد

واژههای همخانواده
فضل :فاضل ،فضیلت

انجم :نجوم ،منجّم

شکر :شاکر ،تشکر

تاثیر :موثر ،اثر ،متأثر

تعریف :معرفی

دیدن :دید ،دیدار

*****

واژههای درس سوم :رازی و ساخت بیمارستان
واژههای مخالف
کهن :جدید

بزرگ :کوچک

نزدیک :دور

تازه :کهنه

خندید :گریست

بد بو :خوش بو

پاکیزه :کثیف

ساده :مشکل

سالم :بیمار

مناسب :نا مناسب

برتر :پایینتر

بلند :کوتاه

بد :خوب

برنا :پیر

توانا :ناتوان

واژههای همخانواده
اندیشه :اندیشیدن ،اندیشمند

فاسد :فساد ،مفاسد

شوق :اشتیاق ،تشویق

طبیب :طب ،مطب

شرط :شرایط ،مشروط ،شروط

موفقیت :توفیق ،موفق

تعجب :متعجب ،عجیب ،عجایب

رهنما :راهنمایی

دانش :دانشمند ،دانشگاه

توانا :توانایی ،توانمند

*****
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واژههای درس چهارم :بازرگان و پسران
واژههای مخالف
نهان :آشکار

بسیار :کم

نیک :بد

تهیدست :ثروتمند

زود :دیر

اندک :بسیار

گرسنه :سیر

شاد :غمگین ،ناراحت

با تجربه :کم تجربه ،بی تجربه

گمنام :معروف ،مشهور

واژههای همخانواده
تجربه :تجارب

جمع :مجموع ،جامع

محافظت :حفاظ ،حفظ

مقصد :مقصود ،قصد

غفلت :غافل

فضیلت :فاضل ،فضل

معلوم :علوم ،علم

هالک :هالکت ،مهلک

*****

واژههای درس پنجم :چنار و کدوبن
واژههای مخالف
بلند قامت :کوتاه قامت

باالترین :پایینترین

کاهلی :زرنگی

نامرد :مرد

بهترین :بدترین

خالی :پر

زیبا :زشت

زود :دیر

شلوغ :خلوت

درمان :درد

نرمی :زبری ،درشتی

واژههای همخانواده
انتخاب :منتخب

مخصوص :اختصاص ،خاص

دقت :دقیق

مطمئن :اطمینان

منتظر :انتظار

زحمت :مزاحم ،مزاحمت

جمع :مجموعه ،جامع

اعتماد :معتمد

حاصل :محصول

*****
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