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المتضادالکلمة

د )پیچیده و مشکل(بسیط )ساده( 1 ُمعقَّ

ن )آسان( 2 َصْعب )سخت(َسْهل = َهیِّ

صُعوبة )سختی(سهولة )آسانی( 3

َیأس )ناامیدی(رجاء )امید( 4

نشاط )فعالیت(َکَسل )تنبلی( 5

نشیط )فعال( - دؤوبَکسالن = ُمتکاِسل )تنبل( 6

ُعقبی )آِخرة(ُدنیا 7

حرکةسکون 8

قصیر )کوتاه(طویل )بلند( 9

خفیف )سبک(ثقیل )سنگین( 10

َشیب )پیری(شباب )جوانی( 11

ُحْلوُمّر 12

ُسرور )شادی( - فرحُحزن )غم( 13

أسفل )پایین(أعلی )باال( 14

َجبَر )ترمیم(َکَسر )شکست( 15

ت )مرده( - أمواتحّی )زنده( - أحیاء 16 َمیِّ

قلیل )کم(جزیل )فراوان( 17

رغبة )میل و رغبت(خوف )ترس( 18

َضحک )خنده(ُبکاه )گریه( 19

َعالنیة )آشکار(سّر = سریرة )نهان( 20

قدیمةحدیثة )مدرن( - جدیدة 21

ماِضي = فائت - )گذشته(قاِدم = آتي )آینده( 22

بارد )سرد(حاَر )گرم( 23

المتضادالکلمة

واضح )آشکار و روشن(غامض )پوشیده و مبهم( 24

منفصلُملتصق )متصل( 25

صعودُهبوط )فرود آمدن( 26

أشرار )بدان(أخیار )خوبان( 27

َاراذل )حقیران و افراد پست(َافاضل )فضال( 28

الرشاد )هدایت(الضالل )گمراهی( 29

تفاؤل )خوش بینی(تشاُؤم )بدبینی( 30

کبار )بزرگ ترین ها(ِصغار )کوچک ترها( 31

حالوة )شیرینی(مرارة )تلخی( 32

رخیص )ارزان( = َبْخسثمین )گران بها( = غالی 33

هناء )خوشی، رفاه(َعناء )سختی( 34

راحة )آسایش(َتعب )خستگی( 35

بعید )دور(قریب )نزدیک( 36

تحت )زیر(فوق )باال( 37

کریم )بخشنده(َبخیل )خسیس( 38

َجبان )ترسو(َبَطل = شجاع )قهرمان( 39

ذلیل )خوار(عزیز )دوست داشتنی( 40

ضوضاء )سر و صدا(هدوء )آرام( 41

فارغ )خالی(مملوء )پر( 42

خیالي )مجازی، رویایی(حقیقي )واقعی( 43

رابح - فائز )پیروز، برنده(خاِسر )زیان دیده( 44

ناَجح )قبول شده(راِسب )= َفِشل( )پذیرفته نشده( 45

مهم ترین فعل های متضاد کتاب  های درسی عربی

المتضادالکلمة

َبکی )گریه کرد( َضحَک )خندید(  1

َحِزَن )غمگین شد، غصه خورد( َفِرح )شاد شد(  2

قاَم )ایستاد( َجَلس )نشست( 3

َذَهبَجاء - أَتٰی  4

کِره )نپسندید( َاحبَّ )دوست داشت(  5

المتضادالکلمة

دخل )وارد کرد( َاخرَج )خارج کرد(  6
َ
أ

َرَفَض )نپذیرفت( َقِبل )قبول کرد(  7

ِاستقیَظ )بیدار شد( نام = َرَقد )خوابید(  8

م )خواباند(  9 َایقَظ )بیدار کرد( َنوَّ

َاّتصل )متصل شد، پیوست(ِانفصل )جدا شد( 10

مهم ترین کلمات متضاد عربی کنکور
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َغِضَب )عصبانی شد( َفِرَح )خوشحال شد(  11

م )ویران کرد( َبَنی - َصنع )ساخت(  12 َهدَّ

َنَزل )پایین آمد( َرکب )سوار شد(  13

نزل )پایین آمد(َصعد )باال رفت(  14

َانزل )پائین آورد( َرَفع )باال برد(  15

َافصح = َافشی )آشکار کرد( کَتم = َسَتر )مخفی کرد(  16

َقرُب )دنا( )نزدیک شد( َبُعد - ِابتَعد )دور شد(  17

َجِهَل )ندانست( َعِلم )فهمید(  18

أطَفی )خاموش کرد( َاشَعل )روشن کرد(  19

فتح یا افتتح )گشود( َغَلق = َاغلق )بست(  20

تکبر )تکبر ورزید( تواَضع )تواضع کرد(  21

َاعَطی = َمَنح = َوَهب )داد،  22
بخشید(

َسَلب = َاخذ )گرفت، محروم 
کرد(

َعجَز )عاجز ماند، نتوانست(استطاع = قدر )توانست( 23

َعَصی )نافرمانی کرد(اطاَع )ُیطیع( )اطاعت کرد( 24

َع )جمع شد( 25 ق )متفرق شد(َتجمَّ َتفرَّ

َعاَقَب )مجازات کرد(َساَمح = َعَفا )ببخشید( 26

َصغَر )کوچک شد(َکُبَر )بزرگ شد( 27

َلِبُت = َبَقٰی )اقامت کرد و  28
ماند(

َرحَل = غاَدَر )کوچ کرد، 
رفت(

َنِقَص )کم شد(زاد )یزید( )زیاد شد( 29

ِنْعَم1 )خوب است(ِبْئَس )بد است( 30

أخَفی )پنهان کرد(َاظهَر )آشکار کرد( 31

ِانخفض2 )پایین آمد(ارتفع )باال رفت( 32

َاطفی: )خاموش کرد( َاَضاء = َاناَر )روشن کرد(  33

المتضادالکلمة

م )تقدیم کرد، جلو  34 قدَّ
انداخت( 

أّخر )به عقب انداخت( 

َم 35 َسَکت = َصِمت )ساکت شد(تکلَّ

ِانهزم3 )شکست خورد( ِانتَصر )پیروز شد(  36

َافرَع )خالی کرد( َمأل4 )پر کرد(  37

اقترب )نزدیک شد(ِابتعَد )دور شد( 38

ب )نزدیک گرداند( َابعد )دور کرد( 39 َقرَّ

َاحسَن )خوبی کرد(َاساء )بدی کرد( 40

َتذکرَّ )به یاد آورد(نَسٰی )َینَسٰی( )فراموش کرد( 41

ب )خراب کرد(  42 صلح )تعمیر کرد، اصالح خرَّ
َ
أ

کرد( 

خالَف = َعاَرض )مخالفت واَفق )موافقت کرد(  43
کرد( 

ذمَّ )سرزنش کرد( َمَدَح )ستود(  44

َحّرم )حرام کرد(أحلَّ )حالل کرد( 45

َمَر )امر کرد(َنَهی )نهی کرد( 46
َ
أ

َخِسر )باخت(فاز )پیروز شد( 47

َر )آسان کرد( 48 ل = َیسَّ َر )سخت کرد(َسهَّ َب = َعسَّ َصعَّ

ِاشتری )خرید(باع )فروخت( 49

ِنْعَم )خوب است(ِبئس )بد است( 50

َرَسب )= َفِشل(: رد شد،  51
َنَجح )قبول شد(ناکام ماند

َرَغب عن )دوری کرد، َرَغب في ... )دوست داشت( 52
دوست نداشت(

1- لطفًا کلمات روبه رو را با هم اشتباه نگیرید: َنَعم: بله / ِنَعم )جمع نعمة(: نعمت / ِنْعَم )فعل(: خوب است.
2- انخفضت األسعار …: قیمت ها پایین آمد.

3- )ِانسحَب( به معنی »عقب نشینی کرد«، می باشد. و متضاد آن می تواند کلمۀ تقّدم »پیشرفت کرد، پیشروی کرد« باشد. 
4- َمأل )متعدی(: پر کرد / ِامتأل )الزم(: پر شد
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