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دارند، اما  یکسان ی لفظ ها تاست که کلمه ی معن نیبد نیهستند. ا یکیکه در تلفظ  شود یگفته م واژه هایی هم آوا به  واژه هایدارند؟  یی چه معنا

 ذکر شده است.  10و   1س ودر دوازدهمو فارسی   5درس  یازدهم ، فارسی  16درس دهم  در فارسی ها متفاوت است. آن یامال

1 
 ضعف  ،یسست فترت:

 نتیاصل، ذات، سرشت، ط :فطرت
2 

 ی دور ، تیشگف غرابت:

 ی شاوندیخو ،یشیخو ،یکینزد :قرابت

3 

 برخاستن  ستادن،یبلند شدن، برپا شدن، ا خاستن:

 4 درخواست کردن دن،یطلب کردن، طلب :خواستن
 ، نفیر ، صدافریاد:ر یصف

 ی انجیفرستاده، م :ر یسف

5 

 ی مراه شدن؛ گمراهگالل : ضَ

 6 سایه ها ، اشباح  ل :الظَ
 قدرت یتوانا، دارا :ر یقد

 تاالب  ر،یآبگ :ر یغد

7 
 جدا کننده  ز،یدو چ انیمانع م :لیحا

 آور، مخوفترسناک، ترس  :لیها
8 

 شکستن، فسخ  نقض:

 فیلط  کو،یدلکش، خوب، ن نغز:

9 
 اطراف حول:

 ترس هول:
10 

 نده یآ آجل:

 ع یشتاب کننده، تند، زود، سر :عاجل

11 

    رینف پور،یبوق، ش صور:

 ی بزم، جشن، عروس سور :
 گاو.  بهشت؛یگانه، برابر با ارددوازده  یهابرج از برج نیدوم ور:ث

12 

 ن یخاک و زم : ی ثر 

 خانه  : سرا

13 
 ی مجاز ،یظاهر :یصور

 منسوب به سور  :یسور
14 

 ه یاصل، پا اد،یبن اساس:

 لوازم کار ایلوازم خانه  :اثاث

15 
 امر شده، فرمان بر، عامل، کارگزار مور:أم

 آبادان، آباد، پررونق  معمور:
16 

 د یآرزو، ام ل:مَاَ

 کار، کار کردن  :عمل

17 
 شدن  ریام ،یی فرمانروا ،یفرمانده مارت:اِ

 بنا، ساختمان  ، یآباد ساز ، یآباد کردن، آباد :مارتعِ
18 

 دهیپاداش، کار خوب و پسند ثواب:

 درست، راست، درست، حق  ح،یصح :صواب

19 
 ترساندن، هراساندن  :دیتهد

 یمرزبندحدود کردن،  نییتع :دیتحد
20 

 نده یکننده، راه راست، نما تیهدا :یهاد

 آوازه خوان، حدا خوان :یحاد

21 
 تنفر ،یزاریب برائت:

 لتیکمال، فضل، ادب، فض: براعت
22 

 آموختن القا:

 لغو کردن  الغا:

23 
 زنده بودن ،یزندگ :اتیح

 محوطه خانه  :اطیح
24 

 قلمرو  ه،یناح حوزه:
 داشتن آب نگه   ای نیی تز یبرا  یمصنوع ری حوض، آبگ :حوضه

25 
 کردن، فکر کردن، درنگ  شهیاند ل:مّأت

 کار کردن، به کار پرداختن :لتعمّ
26 

 دوم اعداد شهیر جذر:

 ایرفتن آب در نیی پا :جزر
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27 
 ، پیروز شده یاریمنصور :

 دهیپراکنده، پاش :منثور
28 

 کاشتن، زراعت کردن زرع:

 طول یریگواحد اندازه ذرع:

29 
 پوشش، در پرده یدارا ده،یپوش مستور:

 نوشته شده :مسطور
30 

 طعام ،یخوردن ،یخوراک غذا:

 جنگ ، پیکار :غزا           و سرنوشت ریتقد :قضا

31 
 روزیپ ره،یچ غالب:

 کالبد، جسم، بدن :قالب
32 

 باد و باران، تندباد، باد سخت  طوفان:

 کوالک، غران توفان:

33 
 از وطن  یدور ،یدور ربت:غُ

 یکینزد :ربتقُ
34 

 ز یپره م،یب ،یدور ر:ذَحَ

 در وطن بودن، حاضر بودن، منزل  :ر ضَحَ

35 
 رق یپرچم، درفش، ب م:لَعَ

 ی : درد، رنج، دردمندملَاَ
36 

 ارزش، اعتبار  در:قَ

 بیفر انت،یخ له،ی: مکر، حدرغَ

37 
 شده، اطاعت شده  ی رویپ  ت،یمورد تبع متبوع:

 ریخوب، دلپذ ده،یپسند ند،یخوشا :مطبوع
38 

 قوم، منتسب، وابسته  ش،یخو منسوب:
 شده نییگماشته شده، نصب شده، تع :منصوب

39 
 ها  کننده ینه :ینواه

 ،اطراف، کرانهجمع ناحیه، :ینواح
40 

 ریپست، حق خوار:

 گل غیت :خار

41 
 شاوندیخود، خو :شیخو

 گاو آهن :شیخ
42 

 نسبت داشتن انتساب:

 منصوب کردن  انتصاب:

43 
 ت یاذ آزار:

 ( یروم یها ماه اول بهار )از ماه  :آذار
44 

 شلوار، لنگ  زار:اِ

 چهره  عِذار:

45 
 لغو کردن  الغا:

 دادن، آموختن ادی اِلقا:
46 

 بازگشتن  ارتجاع:

 یدواریام اِرتجا:

47 
 بگذار، رها کن  بهِل:

 حالل کن  بِحِل:
48 

 ها جمع اثر، نشانه  ثرات:اَ

 ها جمع عثره، لغزش  عَثَرات:

49 

 آتش  کره :ر یاَث             گرفتار :ر یاس

 دشوار؛ سخت؛ مشکل  عَسیر:

   شراب،  شیره و چکیدۀ چیزی :ر یعَص

50 

 یخوار اللت:ذَ

 ی گمراه :ضَاللت

51 
 میوه  ثمَر:

 افسانه، داستان  سَمَر:
52 

 بازوبند :ذیتعو

 عوض کردن :ضی تعو

53 
 ا پاک، پارس :یزکّ

 باهوش  :یذَکّ
54 

 کردن ریام :ر ی مأت

 درست کردن :ر ی تعم
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55 
 بله  :یآر

 ی برهنه، لخت، خال :یعار
56 

 

 کشاورز  حارث:

 نگهبان  حارس:

57 
 ی نهاد ،یابزار :یآل

 برتر  :یعال
58 

 قرار دادن گذاردن:

 انجام دادن گزاردن:

59 
 به هم پیوستن  ائتالف:

 با هم علف خوردن  اعتالف:
60 

 ی بارو یز  زن، چشم  اهی زن س،زن زیبای بهشتی حور: 

 آفتاب  ،دیخورش هور:

61 
 آغاز کردن ابداء:

 نو آوردن  اِبداع:
62 

 ، نکوهیدهزشت؛ ناپسند ذموم:مَ

 شده آوردهشده؛ گرد جمع  ضموم:مَ

63 
 فرمان مرگ  ل:جَاَ

 شتافتن ل:جَعَ
64 

 کردن  لیذل ذالل:اِ

 گمراه کردن  :ضاللاِ

65 
 یدواریام ارتجا:

 بازگشتن  :ارتجاع
66 

 دردناک  :میال

 دانا :میعل

67 

 نیزم ارض:

 پهنا :عرض

 ، پول بیگانه   ارزش :ارز

68 

 منسوب به رضا  :یرضائ

 ر یهمش :یرضاع

69 
 واحد طول  ارش:

 ی تخت پادشاه،آسمان عرش:
70 

 مهتر قوم، سرور قوم  سائد:

 از مچ تا آرنج  ساعد:

71 
 چاق  :ضیار

 پهناور :ضیعر 
72 

 آسمان  سما:

 یکوبیپا دن،یشن سماع:

73 
 معادل خرداد  یماه روم :اریاَ

 سنجش  اریمع :اریعَ
74 

 یی روشنا :ایض

 یزراعت نیآب و زم :اعیض

75 
 اندوه  ر:ثّأت

 دن یلغز تعثر:
76 

 ی دشوار نه،یهز مئونت:

 کمک  :معونت

77 
 مهلت دادن :لیج أت

 شتاب کردن  :لیتعج 
78 

 انس گرفته لوف:أم

 چاق معلوف:

79 
 اندوه ،یدردمند م:لّأت

 آموختن :تعلم
80 

 نام درخت  تاق:

 قوسی شکل ، بی همتا ، طاقچه  سقف طاق:

81 
 کتاب، نوشته  :فیلأت

 علف دادن چهارپا :فیتعل
82 

میزان، ابزار بنایی  ،یبرابرتراز:   

 حاشیه رنگی لباس و پارچه ،طبقه :طراز
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83 
 ترساننده حاذر:

 شاهد  حاضر:
84 

 یریگ اجتناب، احتراز، کناره ر:ذَحَ

 ]مقابلِ سفر[ اقامت و حضور در شهر  ر:ضَحَ

85 
 سم ، گل و شکوفه  زَهر:

  پشت، خلف، دنبال  ظَهر:
86 

 ی اهل شهر ر :یراز

 ی خشنود :یراض

87 
 نیکره زم :نیزم

 ضامن  :نیضم
88 

 شیافزا :ییفزا

 منسوب به فضا  :ییفضا

89 
 ربودن  س:تخلّ

 ییرها ،ینام شعر تخلص:
90 

 با یز :نیسحَ

 محکم  :نیحص

91 
 ابر سحاب:

 جمع صاحب  صحاب:
92 

 ل یذل راغم:

 سندهینو :راقم

93 
 گمراه :یوغَ

 رومندین :یقو 
94 

 ا یدر بحر:

 ،بهره و نصیب یبرا :بهر 

95 
 جنگجو :غازی 

 قضاوت کننده :قاضی
96 

 ا نکوهیده ه  ،مهی جمع ذم:ذمائم

 ها  وست یپ،  مه یجمع ضم:ضمائم

97 
 حسود :حاسد 

 درو کننده :حاصد 
98 

 کمان  :قوس 

 ب فرو رفتن در آ: غوص             ادیفر:غوث 

99 
 شمشیر :سیف 

 تابستان  :صیف
100 

 س ی سرور ، رئ :خان 

 ه سفر : خوان

101 
 کالبد،شکل ، هیئت  قالب :

 پیروز ، چیره ، مسلّط  غالب :
102 

 یروزیپ :نصر 

 ست یکه شعر ن ینوشته ا : نثر      کرکس : نسر

103 
 مانند نظیر:

 دهندهم یب ،ترساننده نذیر:
104 

 جمع کردن آب  یبرا یوارید :سد 

 ی اضیدر ر یعدد : صد

105 
 کوچک که در مقابل بزرگ است   :خـُرد 

 خوراک :خورد
106 

 رنگ آبی تند  :زاق 

 کالغ  زاغ:

107 

 شیدوراند حازم:

 108 هضم کننده :هاضم

 گوارش.  هضم:

 یدر امر یشیدوراند ؛یو آگاه یاریهوش حزم:

 شکست دادن و پراکنده ساختن دشمن  :هزم

109 
 .یپرچرب دار؛ی فربه؛ چاق؛ چرب مین:سَ

 گرانبها ،یمت یق ،نفیس ارزشمند،  مین:ثَ
110 

 ضیا؛ روشنایی؛ روشنی؛ فروغ   سنا:

 ش یمدح؛ ستا ثنا:
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111 
 ن یاسمی اسمن،ی سمن:

 بها.  ؛یزی چ متیق ثمن:
112 

 خورده شکست  مغلوب:

 دگرگون شده  مقلوب:

113 
 تور، قالب ،  انگشت ابهام:شست

 عدد   شصت:
114 

 گِل؛ خاک نمناک  طین:

 ریانج تین:

115 
 ح( بَ)جمع شَ  ها  هیسا شباح:اَ

 ( بههمانندان )جمع شِ :اشباه
116 

بادی که از شمال شرق می وزدصبا:   

نام سرزمین  سبا:   

117 
 شیوارسا: 

 سوگواری رثا:
118 

چهارپا ستور:   

جمع سطر سطور:   

119 
ناحیه حوزه:   

. شودی رود قرار دارد و از آب آن مشروب م یکه در انتها ییهانیزمحوضه:   
120 

نام والیتی است  :ختا  

لغزش وگناه  :خطا  

121 

چانه ذقن :   

تر از آن که جانوران کوچک ی کالغ و کم ه یشب یاپرندهزَغَن: 

ربا موش کند؛ی کوچک را شکار م   

122 

ها  یگرفتار:مصائب  

ها  یدشوار:مصاعب  

123 
صاحب ملک وغله :  مستغل  

پابرجامستقل :    
124 

و آهنگ  قصدعَزم:  

استخوان عَظم:  

125 
دورافتاده مهجور:  

ممنوع: محجور  
126 

دور افتاده : غریب  

نزدیک قریب:  

127 
سوره هاسُوَر:   

صورت ها صُوَر:  
128 

پای جانداران سُم:  

ر کَصُم:  

129 
تخت سَریر:   

آواز قلم نیصَریر:  
130 

کتابسِفر:   

تهی ، خالیصِفر:   

131 
به تنگ آمدهسُتوه :  

رویه ها جمع سطح ، سطوح:  
132 

کوچ کردن سَفَر:  

ماه دوم قمری صَفَر:  

133 
سیاه و سفیداَبلَق:   

رساتر ابلَغ:   
134 

زیاده روی اسراف:   

گرداندناصراف:  

135 
پیروان اشیاع:   

چیزها اشیا:  
136 

زمین ارض:   

پهنا عرض:   

137 
کوششجهد:   

انکار کردن جحد:   
138 

مکان مقدس حََرم :   

از اشکال هندسی هََرم:   
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1 
پیروی تَبَع:   

طبیعت، ذات، سرشت، چاپبع: طَ  
2 

باالپوشعَبَا:   

امتناع، خودداری اِبا:  

3 
 کوزه، ظرف  ناء:اِ

 دنی کش یدرد، رنج، سخت ناء:عَ
4 

اعتماد  ت:قَثِ  

تباه ،کاالی بی ارزشط: قَسَ  

5 
مسخره سُخره:   

سنگ های کوه صَخره:   
6 

وسیله جنگی سِالح:   

نیکی، مصلحت صَالح:   

7 
:)سُرَت( تندی و تیزی و شدت سورت  

ه چهر صورت:  
8 

سنگحَجر:   

دوری  هِجر:  

9 
خواری و پستیت: ذِلّ  

خطا و گناه، لغزش  ت:زَلّ  
10 

منظور غََرض:  

وام  قرض:  

11 
:نوشته ، خط سَطر   

پوشش سِتر:  
12 

خانوادگی بستگی نَسَب:  

گماشتن نَصب:  

13 

مباح و جایز  حَالل:  

  ا ی نیماه که در نخست  ۀروشن از کر یاکه یبارهِالل: 

   شودیم  ده ی د یماه قمر یروزها نیآخر

14 

دوری فِراق:   

آسودگی، آسایش فَراغ:   

15 
نقطه شروعمَبدأ:   

نوآور، ابداع کنندهمُبدِع:   
16 

کاال : مَتاع  

فرمانروا، اطاعت شده  مُطاع:  

17 

مهد، کجاوه، هودج ، عماری مَحمِل:  

بیهودهمُهمَل:   

 

18 

رازها اِسرار:  

پافشاری اَصرار:  

 

 د ادب )افشین طالب خواه( کاانل ُد 


