
 

 خانوادههمکلمات 

 تِ دٍ گرٍُ کلوات زیر تَجِ کٌیذ:   

 رتظ، هرتَط، ارتثاط ←الف( رتظ 

 آهَز، داًا، ًاداىداًش، داًش ←ب( داى 

ّای ردیف الف در سِ حرف )ر، ب، ط( تا ّن هشترک ّستٌذ ٍ تیٌیذ توام ٍاشُگًَِ کِ هیّواى   

-ّا کِ از یک ریشِ ٍ ّنّا دارای تي یکساى ّستٌذ. تِ ایي دستِ از کلوِدر گرٍُ ب، توام ٍاشُ

 گَیین.هی« ریشِّن»یا « خاًَادُّن»خاًَادُ ّستٌذ، 

 کٌذ.خاًَادُ تَدى، تِ تشخیص شکل کلوات ٍ درست ًَیسی اهال تِ ها کوک هیشٌاخت ٍیصگی ّن

خاًَادُ تَدى تایذ دارای توام ترای ّنی عرتی ّستٌذ؛ ایي گرٍُ از کلوات ریشِکلواتی کِ دارای 

 شرایظ زیر تاشٌذ:

 حتواً عرتی تاشٌذ. 1

 ی هشترک  ى ظ م(ّا هشترک تاشذ؛ هاًٌذ: ًظن ٍ ًاظن )تا ریشِریشِ )سِ حرف اصلی( آى 2

خاًَادُ ًیست ّن« رحین»تا « هحرم)»ّا در کلوِ ثاتت ٍ یکساى تاشذ. ترتیة سِ حرف اصلی آى 3

 ی هشترک(تا ٍجَد ریشِ

خاًَادُ ًیست تا ٍجَد حتی ثاتت تَدى ّن« اخالق»تا « خالك)»هعٌای ًسدیک تِ ّن داشتِ تاشٌذ.  4

 ترتیة سِ حرف اصلی ریشِ هشترکشاى(

 هثال:

خاًَادُ تَدى فقظ کافی است ی فارسی ّستٌذ؛ ایي گرٍُ از کلوات ترای ّنکلواتی کِ دارای ریشِ

 ذ:یکی از شرایظ زیر را داشتِ تاشٌ

 «(گل»داشتي کلوات هشترک؛ هاًٌذ: گلسار ٍ گلخاًِ )تا کلوِ هشترک  1

 داشتي تي هاضی یا تي هضارع هشترک؛ هاًٌذ: داًا ٍ داًش ) از تي هضارع داى( 2

  داشتي هصذر هشترک؛ هاًٌذ: گَیش ٍ گفتِ )از هصذر گفتي( 3



 

 خانواده، بخوانیذ و بنویسیذ تا به خوبی یاد بگیریذ.گروه کلمات هم

 ریشه خانوادهکلمات هم ردیف ریشه خانوادهکلمات هم ردیف

 أسف هتأسف، تأسف، هتأسفبنه 11 فؼل فبػل، هفؼول، فؼّبلیّت، فؼّبل 1

  اطبػت، هطیغ، طبػت، طبػبت 11 جهذ جهبد، هجبهذ، هجتهذ، اجتهبد 1

  هسأله، سؤال، هسبئل، هسئول 13 وجذ وجود، هوجوداتهوجود،  3

  فیلسوف، فلسفه، فالسفه 14 خزج خبرج، خزوج، اخزاج، هخزج 4

  تألیف، هؤلف، تألیفبت 15 ضؼف ضؼیف، تضؼیف، هستضؼف 5

 هجز هجزی، ههبجز، ههبجزت، هجزت 16 ضکل تطکیل، تطکّل، اَضکبل 6

 سزع سزیغ، اسزع، سزػت 17 سجذ سجذه، هسجذ، سبجذ، سجّبده، سجّبد 7

 فزق تفزیك، تفزله، هتفزق 18 ظلن هظلوم، ظبلن، ظلوت 8

 غذر غبدر، غذور، غبدرات، هػبدره 19 اثز هؤثز، تأثیز 9

  تجبرتتُجّبر، تبجز،  31 نَسَت تنبست، نسجت، هتنبست، هنبست 11

 طجك هطبثك، تطجیك 31 ضغل هطغله، ضبغل، هطغول 11

  دلیك، دلّت، دلبیك 31 نمذ انتمبد، هنتمذ 11

 سطح سطح، هسّطح، سطوح 33 جهل جبهل، هجهول، جهبلت 13

 لطف لطبفت، لطیف، الطبف 34 ػػز هؼبغز، اػػبر 14

  ضؼله، هطؼل، هطتؼل 35 سحن هشاحن، هشاحوت، سحوت 15

 ػذل هؼتذل، ػذالت، اػتذال، تؼبدل، هؼذّل 36 للت انمالة، هنملت، هملوة، لبلت 16

 دفغ دفبع، هذافغ، دافؼه 37 وحص وحطت، توحّص، وحطی 17

 ادة آداة، هؤدة، ادیت 38 ضذّت ضذیذ، تطذیذ، هطذّد 18

 ضؼز ضبػز، هطبػزه، ضؼزا 39  هزخّع، رخػت، تزخیع، هزخػّی 19

 سکن سبکن، هسکن، سکونت، سُکنی 41 وضح ، وضوحتوضیح، واضح 11

 



 

 ریشه خانوادهکلمات هم ردیف ریشه خانوادهکلمات هم ردیف

 غُنغ غنؼت، غنبیغ، هػنوع 61 حضز حضور، حبضز، هحضز 41

 ػطز ػطّبر، هؼطّز 61 هنغ هونوع، هبنغ، اهتنبع 41

 هنّ ههن، اهن 63 ػشم ػبسم، ػشیوت 43

 لذس همذّس، الذس، تمذیس، لذوس 64  تکیه، اتّکب، هتّکی 44

  ضؼجه، انطؼبة 65  ػجله، ػجول، تؼجیل 45

 ضهذ اضهذ، ضبهذ، هطهود، ضهبدت، ضهیذ 66  ػجور، ػبثز، هؼجّز 46

  ضؼف، هطؼوف 67 اهل اهلیّت، اهبلی 47

  تکویل، کبهل، اکول، تکبهل 68 فػل فػول، انفػبل 48

 نمع نمبیع، نموظ 69  هزهّت، تزهین 49

  ارتؼبش، هزتؼص 71  ػلّت، ػللهؼلول،  51

 نجن نجوم، هنجّن 71  غورت، تػویز، هتّػور 51

 نوع انواع، هتنّوع، تنّوع 71  انػبف، هنػف 51

  تجزثه، هجّزة، تجبرة، تجزثیبت 73 حزم حزام، حزین، حزهت، هحزم، تحزین 53

  هجتال، اثتال 74 تلف اتالف، تلفبت 54

 وجه توجّه، هتوجّه 75 حبل احواالتاحوال، تحوّل،  55

   76 غذا تغذیه، هغذّی، اغذیه 56

   77  هختزع، اختزاع 57

   78 ػلن ػلوم، ػبلن، تؼلین، هؼلّن 58

   79 غزف هػزف، غزفه 59

   81 ججز جبثز، هججور، اججبر 61

 


