
ادف  و متر
ّ
 منوچهر هريیستهّيه و تنظيم  :  زدهمدوا عرب   و جمع مکس  متضاد

 

@arabiye12moshtarak     ۱صفحه 

  ۹۹دهم مشترک مطابق چاپ دوازکتاب عربی واژه ي متضادّ  مورد ۲۴

اع ـ نر  گشاده شدإتََّسَع  تنگ شدضاَق  لْم ، ص   زاعِصر  بزرگانکربار  هاوچکک صغار ارزان شدَص رَخ   گران شدَغال  لحسر
ل فرومایگان أراذرل بازکردفَتََح  بستأغلََق  َد  شایستگان أفاضر  پایین ترأسَفل  باالترأعلٰی  نزدیک کردقَرََّب  دور کردبَعَّ
 ارزانرَخيص  گرانغايل  پاسخ دادأجاَب  پرسيد َسأََل  سبکَخفيف  سنگنيثَقيل  انپاينرهاية  رشوعبردايَة 

لْم   سختَصعب  آسانَسهل  سختیصعوبة  آسانیسهولَة  خوبیَحَسنَة  بدیَسيِّئَة  جنگَحرب  حصلَسالم ، سر
َر  فزونیکرَثة  کمیقرلَّة  پرلييء ملوء ، مَ مَ  خالیفاررغ  بلندطويل  کوتاهقصري   خوابيدناَم  بیدار ماندَسهر
 مرگموت  زندگیَحياة  م ردهَميت  دهزنَحّي  باال رفنتصعود  پایین آمدننزول  ظاهر شدنظهور  پنهان شدنارختفاء 

 ۹۹کتاب عربی دوازدهم مشترک مطابق چاپ  رادفواژه ي مت مورد ۳۲

لم خوشحالیرسور  انرشاح بیامریَمرَض  اءد درگیریزاع نر  اعِصر   شکيباییَصْْب  حر
َ  گسرتش دادبََسَط   َمدَّ  کنار دریا  ساحل شاطئ َ  آشکار کرد  أظهَرَ  بنَيَّ  آشکارشدَر ظَهَ  تَبنَيَّ
 فرستادبََعَث  أَرَسَل  پنهان کردَسرَتَ   کَتَمَ  پیروی کردأطاَع   إتَّبَعَ  َسْمت إتِّجاه  نَحوَ 
 نيکويیبرّر  إحسان توانستقََدَر  ارستَطاعَ  رسيدَوَصَل  بَلَغَ  رسانيدأوَصَل   بَلَّغَ 

 وشانْدپکَتََم  رَ ـَستَ  گناهإثم  ذَنْب قرار دادَوَضَع  َجَعَل  خواستأَراَد  طَلََب ، شاءَ 
لْم ، لح َسالم سر عْ  آشتی ص   سالَسنَة  عام ديدرَأٰی  شاَهدَ  نرخقريمة  رسر
ذاء م طَمئّ  واثق ناگهانبَغتَة   فَجأة   ساختامنبرناء  ، ب نيان عرامرَة  عامطَ  غر

 خانهبَيت  دار ياری کردنَََصَ  أعانَ  زندگیَعيش  َحياة لرباس کرساء
 ۹۹مطابق چاپ بر اساس وزنشان کتاب عربی دوازدهم مشترک  جمع مکسَّر ازاسم  مورد 11۲

 أکتاف دوشکَترف  ح ظوظ بختَحّظ  ن قوش کَنده کارینَقش  الفؤوس تْبالفأس 
 رشایطظروف  موقعیتظَرف  د موع اشک َدْمع رموز َسمبل ، نـامدرَمز  ل ح وم گوشت لَحم
 شعوب  ملتَشْعب  وجوه چهرهه َوج عصور دورهعَص  صخور تخته سنگَصخرة 
 نصوص منتنَّص  ذنوب گناهذَنب  ورود گ لَورد  عرظام استخوان َعظم
 شهود بینندهشاهد  أسود شريأََسد  شهور ، أشه ر ماهَشهر  أجور پاداشأَجر 
جارة سنگَحَجر أمراض بیامریَمرَض   أسامک ماهیَسَمک  أنهار رودخانه نهر أحجار ، حر
 أعوام سال عام أقامر ماه قمر أحبال تار َحبل رأمطا بارانمطر 
 أیّام روز یوم أصنام بتصنم  أفالم یلمف فلم أعالم پرچم َعلَم

لْم  أذناب د مذَنَب   أکباد جگرکَبرد  أسوار ديوارسور  أَحالم رؤياح 
 أسنان دندان سنّ  أفراخ ، فرراخ جوجهفَرْخ  أقوال گفتارقَول  أحياء زندهَحّي 
 آراء نظررأي  آالم درد ألَم أسواق بازارسوق  أفواه دهانفَم ، فوه
 أموات م ردهَميت  أعصاب پیَعَصب  أکتاف دوش ، شانهکَترف  أَبحاث پژوهشبَحث 



ادف  و متر
ّ
 تهّيه و تنظيم  : منوچهر هريیس زدهم دواعرب   و جمع مکس  متضاد

 

@arabiye12moshtarak     ۲صفحه 

 ۹۹مطابق چاپ بر اساس وزنشان کتاب عربی دوازدهم مشترک  جمع مکسَّر از هاياسم بقيّه ي 

 بزرگانکربار  کَبري عرظام استخوانَعظم  ررجال َمرد رَج ل یامخر  چادرخیمة 
ماء خونَدم  واة عالقه مندهاوي  در  ق ریٰ  روستا قریة م شاة پيادهمايش  ه 
د صحنهَمشهَد  واقفمَ  ایستگاهَموقرف   َمشاهد صحنه شهدمَ  َمصائرب بالبَة م صي َمشاهر
ک َمنَسک َمالئرک ، َمالئرکة  فرشتهَملَک  َمصادر رسچشمهَمصدر   َمطاعرم رستورانَمطَعم  َمناسر
 أعاصري گردبادإعصار  أناشيد رسودأنشوَدة  کنکور عربی هریسی َمحارم دارای حرمتَمحرَم 
م بزرگرتأعظم  وار  أَعاظر  بزرگان کبائر کبیرة أيادي ، أيدي دستیَد  أساورر دستبندسر
 َشدائد سختیشديدة  نَوافرذ پنجرهنافذة  فَرائرس شکارفَریسة  بَرامج برنامه بَرناَمج

 بَهائم چارپابهيمة  َروائرح بورائَحة  ثَعالرب  روباهثَعلَب  َشدائرد َشديَدة 
َمة  م پایتختعاصر مثال  َعواصر وال  تَـامثيل تنديستـر  عصافیر گنجشکع صفور ویلرَسا شلواررسر
هاز أطعَمة غذاطعام  قَرابني قربان زَة جر  أفررقَة تيم فَريق أجهر
نَة زبانلرسان  آلرهَة بتإرلٰه  أمثرلَة نـمونهمثال  بّٰا دوستَحبيب  ألسر بَّة ، أَحر  ءأَحر
باء فاميلقَريب   أقوياء نريومندقَوّي  أغنياء بی نيازَغنرّي  أصدقاء دوست صدیق أَقرر
لَّة راهنامَدليل  أَخطاء خطاَخطَأ  خطايا گناهَخطيئَة  ء ، أَدر  ب َخالء خسيسبَخيل  أَدرالّٰ
يَّة  ف َقراء تنگدستفَقري  ح ف روزنامهَصحيَفة  آالف هزارألْف  َمزايا برتریَمزر  ص 
ة أرج ل پا ررْجل نريان آتشنار  عبة قرَمم ق لّه قرمَّ َعب ش   ش 
 سادة رسور سیّد ح جّٰاج حاجّ  ک تّاب نویسندهب کاتر  َمرضیٰ  بیامرمریض 

 
 اوزان پرکاربرد جمع هاي مکسَّر

 مثال وزن مثال وزن مثال وزن مثال وزن

لأ   أفَضل أفاعِل َمالبرس  َملبَس مَفاعِل بياتأ   بَيت أفعال  فوائد  فائدة فَواعِل فاضر

وال فَواعيل باطیلأ   باطل أفاعيل حاصيلمَ   َمحصول مَفاعيل کرالب  کَلْب فِعال  رَساويل  رسر

لَّة فِعَل د َول  دولة فُعَل لَل  عر  م د ن  َمدينة فُعُل کَمحَ   حاکم فَعَل عر

 ع بّاد  عابرد فُعّال ق ضاة  قايض فُعال غنياءأ   غَنريّ  أفعِالء دويةأ   َدواء أفعِلَة

يّاح  سائح لفُعّا ح کاَمء  َحکيم فُعَالء نجوم  نَجم فُعول  قَنَوات  قَناة فَعَالت س 

 


