التناظر اللفظي
تعتمددد أسددئلة التندداظر اللفظددي علددع معر ددة العماددا د ال لمددا
والر ط هذه العماة وعماة تشبهها يف اخليارا املطروحة.

وكمدخل هلذه األسئلة يسعدنا أن نقدم لطلبتنا األعزاء
إثراء معريف كذخرية هلم تعينهم يف حل هذه األسئلة .

العماددا امتملددة يف التندداظر اللفظددي كددةرية ومتعددد ة
سنذكر عضًا منها علع سبيل املةال ال احلصر :
التضا

عماة املهنة لإلنسان

عماة النوع أو الفئة

الرتا ف

عماة الوظيفة لغري اإلنسان

عماة السبب النتيجة

العماة امل انية

عماة اآللة واستخداماتها

عماة املصدر أو املصدرية

العماة الزمانية

عماة األصوا

عماة الوصف ،أو الوصفية

عماة (اجلزء من ال ل)
والع س( ال ل من اجلزء)

عماة املرحلة أو التتا ع ،
أو التحول

عماة املتطلب أو
االحتياج

 التضا  :هو املعنع وضده  ،وتعترب من أشهر العماا مةل:
عداوة  -صدااة
مجيل  -ابيح
ضيلة -رذيلة
مرتفع -منخفض
وضوح  -غموض
حرب  -سلم
طويل  -اصري
شوش -عبوس
إخفاق  -جناح
إنتاج  -استهمك

أناة -عجلة
توازٍ -تقاطع
رشا -ضمل
مبتسم -م فهر
تفاؤل -تشاؤم
عيد -اريب
رتق  -تق
سعا ة -شقاء
ذهاب -إياب
عقد -حل

 الرتا ف :ترا ف ال لمت  :أي أَن ختتلفا لفظًا وتتَحدا معنع مةل :
مخول  -كسل
شجاع  -جريء
إسراف  -تبذير
وثبة  -افزة
ريب  -شك
جو  -كرم
ر ح  -كسب
تليد  -اديم
عرى  -روا ط
غمد  -جفن
ااة -قر

عصم -منع
كراهية -نبذ
صك  -وثيقة
طارف -حديث
ترامي  -تباعد
محأة  -ط
عذر -مسوغ
ليث -أسد
أصغع -مسع
هيجاء -حرب
كأل  -عشب

 العماة امل انية  :مبعنع ال ائن وم انه أي  :حيث يعيش أو يوجد مةل :
اصر -أمري
عرين -أسد
جنم  -مساء
سرير  -طفل
مصر  -أهراما
أسطبل -خيل
مدرسة  -معلم
كهف  -خفاش
وكر -نسر
جحر  -ضب
صدر -الب

حظرية -غنم
مدينة -شارع
خلية  -حنل
متحف  -آثار
مستو ع  -ضاعة
مستشفع -طبيب
حمربة  -حرب
ان  -جاج
وجار -ضبع
مسجد  -حمراب

 العماة الزمانية :أي الشيء أو احلدث وزمن حدوثه مةل:
ظمم  -ليل
مشس -نهار
عاشوراء -حمرم
صقيع -شتاء
احلر  -الصيف
استيقاظ -صباح

اآلذان  -الصمة
صوم  -رمضان
زمهرير  -شتاء
حساب  -ايامة
امر  -ليل
اختبار – غدًا

 عماة (اجلزء من ال ل) والع س( ال ل من اجلزء) مةل:
غصن -شجرة
صفحة  -كتاب
مجلة -كلمة
يوم  -ساعة
أصبع  -كف
صمة -ركعة
سن  -مشط
نااة  -خف
ريش -طائر

هللة  -ريال
مدينة -حي
يت  -اصيدة
جدار  -غر ة
أمنلة  -أصبع
شراع  -سفينة
شهر  -سنة
سنة -ارن
حبل  -خيمة

 عماة املهنة لإلنسان مةل :
زراعة  -مح
طب -طبيب
تعليم -معلم
جزارة -اصاب
راعي  -غنم
صائغ  -ذهب
حمامي -اانون

إعمم  -مذيع
صحفي -جريدة
رسام  -لوحة
كرة  -رياضة
حارس -عمارة
مدير -نك

 عماة الوظيفة لغري اإلنسان مةل:
رئة -تنفس
م يف -تربيد
منجل -حصا
منشار -اطع
م نسة -تنظيف
شاشة -عرض
الب-نبض

معدة -هضم
الم  -كتا ة
عقل -تف ري
أذن  -مسع
لسان-حديث
وصلة  -اجتاه
صنارة  -صيد

 عماة اآللة واستخداماتها ،أو من يستخدمها (العماة اآللية) مةل:
س -حلم
مطراة -مسمار
مقص -ورق أو اماش
مرت  -اياس
مبضع-جراحة

أس -حطب
حمراث -مزارع
إ رة -ممرض
ملعقة -طعام
ساعة -وات

 عماة األصوا أو العماة الصوتية ال ائن أو الشيء وصوته :
مي ن أن ي ون صو إنسان مةل:
اء /الطفل
همهمة /الرجل
أن  /املريض
حداء /الراعي
اهقهة /الساخر
ومي ن أن ي ون صو حيوان مةل:
يب /النمل
ثغاء /الشاة أو املاعز
خوار /البقر أو الةور
مواء /القط
ضباح /الةعلب
حيح /األ عع
رغاء /اجلمل

نهيق /احلمار
نعيب /الغراب
عواء /الذئب
نباح /ال لب
صهيل /احلصان
ومي ن أن ي ون أصوا لنباتا أو مجا ا مةل:
صليل /السيوف
خرير /املاء
وي /الرعد
اعقعة /السمح
أزيز /الرصاص
صرير /الباب
هبوب /الرياح
جعجعة /الرحع

 عماة املرحلة أو عماة التتا ع  ،أو التحول مبعنع ،أنَّ األشياء حتدث
متتا عة ،أو تتحول من حالة ألخرى:
وت ون لإلنسان مةل:
جن  -رضيع
رضيع-طفل
طفل  -شاب
شاب  -كهل
أو ت ون للنبا مةل:
رعم  -نبتة
زهرة  -مثرة
يراة  -حشرة
وت ون يف احليوانا مةل:
جدي  -ماعز
حوار -نااة
عجل  -قرة
جرو  -كلب

و يما خيص احليوان اد تسمع العماة :احليوان وصغريه:
النسبة للجما ا ومظاهر احلياة مةل:
عج  -خبز
تراب  -ط
ا تسامة  -ضح ة
رطب  -متر
ماء  -ثلج
ا تدائي  -متوسط
ثانوي  -جامعي
غروب -غسق
همل  -در
نضج  -حصا
شتاء  -ر يع

 عماة النوع أو الفئة وهي إمَّا أن تأتي :
ئة مع أحد أنواعها مةل:
ثعبان  -زواحف
محص  -قوليا
مسك -طيب
عطار -ال واكب
مقال -نةر
منلة -حشرا
مشي -رياضة
أملنيوم -معا ن
سنجاب  -اوارض

أو ت ون ال لمتان تنتميان لنفس النوع أو الفئة مةل:
صيف -شتاء
ذهب -ضة
امر -مشس
شاحنة -سيارة
آسيا -أورو ا
شم -مسع
ول -عدس
ليمون  -رتقال

 عماة السبب النتيجة :شيء حيدث سبب أو نتيجة ألمر ما مةل:
غرق  -اختناق
إهمال  -خسارة
اجتها  -جناح
حريق  -خراب
حتقق  -تةبت
حا ث  -سرعة
تهور  -ندم
اراءة  -ثقا ة
غرق  -سيل

ريوس -مرض
شقاء  -معصية
أرق  -تف ري
خمدرا  -همك
تدخ  -سرطان
جوع  -هزال
لقاح  -مناعة
حرب  -هجرة
وز  -جائزة

 عماة املصدر أو املصدرية ،مبعنع :الشيء ومن أين يصدر أو ينتج مةل :
ضوء  -مصباح
نور  -مشعة
هواء  -رياح
ماء  -نبع
كهر اء -سلك
مطر  -سحاب
صورة  -كامريا

فء  -نار
صو  -مذياع
ضجيج  -حمرك
زو عة  -إعصار
شظايا  -زجاج
محم  -ركان

 عماة الوصف ،أو الوصفية :أعطت اللغة العر ية أوصا ًا حمد ة لبعض األشياء
كاأللوان واألطعمة واحلواس وغريها مةل :
أزرق  -صا ٍ
ف
أخضر  -يانع
أ يض  -ناصع
أسو  -حالك
أصفر  -ااع
أمحر  -اانٍ
نظر  -ثااب
صو  -خا ت
طعم  -حاذق
مسع  -حا

ماء  -اتر
جو  -خانق
لون  -اهت
وجه  -شاحب
الب  -نا ض
ظمم  -امس
نوم -عميق
طن  -خاوٍ
حديث  -ماتع

 عماة املتطلب أو االحتياج ،مبعنع :أمر يتطلب أو حيتاج حلدوثه شيء مع مةل :
اراءة  -هم
كتا ة  -يد
مناعة  -تطعيم
افل  -مفتاح
تعليم  -معر ة
نقو  -ضاعة

اختبار -مذاكرة
حياة  -هواء
ركض  -سرعة
اتصال  -هاتف
سفر  -تذكرة

عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة :
هذه أشهر العماا اليت حيتمل أن تأتي يف اختبار القدرا وابل أن تتدرب علع حل
أسئلة التناظر اللفظي انتبه هلذه املمحظا :
 ليس عليك أن ت ون ملمًا أو حا ظًا ل ل العماا ي في أن تسدتنتج العمادة وتدر ط
د ال لمددت ولسددت مضددطرًا أن تبحددث هلددا عددن اسددم ،همددك ي فددي لتصددل للخيددار
الصحيح.
 اد ي ون اخليارا اثنان متفقان يف العماة والرتتيب حينها ارجع للعمادة الديت
يف السؤال ورجح األارب .
 ال تتعجل يف اختيار العماة املطلو ة ،واارأ كل اخليارا ،و استبعد العماة البعيددة،
ثم اخرت .

