
  -:ھـــ ١٤٣٢) الفترة األولى (اختبار الطالبات  – الجزء اللفظي

  -:معاني الكلمـــات 

    معناھـ  الكلمـــــة .١
اقتلع من   أستأصل .٢

  جذوره
  .اقتلع ، انتزع ، قلعھا من جذوره 

  عرض، روى ، عدد ، قص   قص  ســرد .٣
سائل یكتب بھ والسماد وما مددت بھ السراج من   الحبــر  الِمــداد .٤

ونحوه والمثال والطریقة یقال ھم على مداد زیت 
واحد ویقال سبحان اهللا مداد السموات مدى 

  أمدة (ج(امتدادھا 
المرض أو الھزال الشدید و السقیم و المریض   المرض  الضنى .٥

الذي قد طال مرضھ و قد یوصف بھ المفرد و 
المذكر و غیرھما على السواء و بعضھم یثنیھ و 

  یجمعھ فیقول ھم أضناء
غار في   ضََّبَن .٦

  األسفل
  .نفاد، َغْوُرُه في األْرض : "َب اْلَماُءوَنضَّ"

نسب الشيء   انتحال .٧
لنفسھ وھو 

  لیس لھ

َأْخُذھا واالدِّعاُء " : ِاْنِتحاُل الكاِتِب َألْفكاِر َغْیِرِه"
  ِاْنِتحاُل ِصَفٍة َأْو َشْخِصیٍَّة"  . ِبَأنَُّھ صاِحُبھا

أحضره وأتى   جلبُھ .٨
  بھ

الھاء ضمیر وبالتالي جلبُھ بمعنى أحضره : جلبُھ
  وأتى بھ

  الضجیج واإلزعاج: بینما جلبة 
  أْعَرَض: أشاَح بوجھھ   أْعَرَض  أشاَح .٩

وتزھق :( َزَھَقْت نفسھ خرجت و منھ  قولھ تعالى  خرجت  ھقت نفسھ .١٠
  ).أنفسھم وھم كافرون

سخي وكریم وكثیر العطاء وسریع : الجواد   السخي  الجواد .١١
  .معناه الجواد الحصان األصیل الكریم الجري 

استمرأ  .١٢
  الرجل الكسل

ِاْسَتْمَرَأ . "مصدر ِاْسِتْمراٌء ِاْسَتْمَرَأ، َیْسَتْمِرُئ،   طاب لھ
  َوَجَدُه َطیًِّبا َأْو َعدَُّه َكَذِلَك:  " الطَّعاَم

لكم عن شئ منھ نفسًا  فإن طبّن: (وكما قال تعالى 
  ).فكلوه ھنیئًا مریئًا

  االمتالء الشدید من الطعام  شدة الشبع  البطنة .١٣



  ).البطنة تذھب الفطنة ( مقولة 
  تعاونھم الشیاطین في الضالل : یمدونھم في الغي  الضالل  الُغي .١٤

  من الضاللة و الكفر:  من الغي
  طریق الضالل و الفساد:  سبیل الغي

ال إكراه في الدین قد تبین الرشد من : ( قال تعالى 
  ) الغّي

َتالُطُم َأْمواِجِھ " : ِاْصِطفاُق َأْمواِج الَبْحِر."  اضطراب  ِاْصِطفاُق .١٥
 .َوَتَحرُُّكھا، ِاْصِطخاُبھا

  .ِاْضِطراُبُھْم": ِاْصِطفاُق الَقْوِم"
  .ِاْھِتزاُزھا": ِاْصِطفاُق األْشجاِر."

  
التجافي عن  .١٦

  الرجل
  .َلْم َیْلَزْم َمَكاَنُھ:  ُلُجالَر ىاَفَجَت  االبتعاد عنھ

  .ِھلْیَإ أْوْیِھ َلَع َنِئَمْطَی ْمَل:َعْنُھ تَجاَفى 
  . َرى آَخإَل ِباِنَج ْنِم ْتاَلَم:  ُةوَرالٌص ِتاَفَجَت
  .ُھْنَع َعَفَتْرِا: س َرر الَفْھَظ ْنَع ُجْرى الّساَفَجَت

  .خشن، غلظ ،ضد آنس ،أعرض عن : تجافى 
  

  ،كثر عیالھ، عالیا، رفیع، افتقر، أنفق على: عال  افتقر  عال .١٧
  .مرتفع

إنك إن تترك : ( قال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
ورثتك أغنیاء خیُر من ان تدعھم عالًة یتكففون 

  ).الناس 
  

  غضب علیھم بما فعلوا: سخط اهللا علیھم   الغضب  السخط .١٨
رضا اهللا في : ( قال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

  ).وسخط اهللا في سخط الوالدین ، رضا الوالدین 
السرور   قرة عین .١٩

  والرضا
فال تعلم نفس ماأخفي لھم من . (ھو مسرة وفرح

  .١٧سورة السجدة آیة )قرة أعین 
یقصد بھا برودة العین وھذه تحصل من شدة 

  .تقال ھذه العبارة فیما یرضي ویسر. السعادة 
یعني في رغد . ویقال فالن في قرة من العین 

  .وطیب
وجعلت قرة : ( قال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 



  ).عیني في الصالة
  
  

أي :نِفقت ِنفاق القوم ،أي ماتت : نِفقت الدابة   نفدت وانتھت  نِفقت .٢٠
  .فنیت

  .الشيء إذا قلعتھ ورمیت بھ: اجتفاء الشيء  االقتالع  االجتفاء .٢١
  .اجتَفأُت البُقَلَة إذا أنت اقتلعتھا من األرض

 رفع المرء  تثبیط .٢٢
  على االبطاء

  .إضعاف،توھین :تثبیط 
  .أن یحول بین اإلنسان وبین مایریده :التثبیط 

ولكن كره اهللا انبعاثھم فثبطھم وقیل :( قال تعالى 
  ).اقعدوا مع القاعدین 

التضخم  .٢٣
  االقتصادي

انخفاض 
القدرة 

الشرائیة 
  للعملة

تعریف التضخم على أنھ االرتفاع المستمر في 
أو بمعنى أخر فإنھ في .. مستویات أسعار السلع

حالة ارتفاع معدالت التضخم فإن القدرة الشرائیة 
  .للعملة تنخفض أیضا 

    الزوج  بعل .٢٤
یخفي   تلبیس .٢٥

  الحقائق
  كالتدلیس والتخلیط:التلبیس 

قشرھا قبل   نكأ .٢٦
  أن تبرأ

  قشرھا قبل أن َتْبَرأ َفَنِدَیْت: نَكأ القرحة 

    بالیة  رثھ .٢٧
الحزن  –في ُحْزن ّشِدیٍد : َیِعیُش ِفي َكَمِد َوَغُم   الحزن  الكمد .٢٨

  المكتوم
ال تقتلوا : أي) الق ْمِإ ْنِم ْمالدُكوا أْوُلُتْقـوال َت(   افتقر  أملق .٢٩

أوالدكم لفقركم الحاصل فإن اهللا متكفل برزقكم 
  .ورزقھم 

    القفل  مزالج .٣٠
    تجاور  تتأخم .٣١
    مفرط  مسرف .٣٢
: یجتبي  - )َیْجَتبي ِمْن ُرُسِلِھ َمْن َیَشاُءولِكَن اَهللا (   یختاره  یجتبیھ .٣٣

  یصطفي ویختار
  .َشْحم َرِقیُق َیْغَشى الَكرَش واألْمعاَء:الًثْرُب  شحم  ثرب .٣٤
  .الُتَراَب: َواَرى ُجْثَماَنھ الًثَرى  التراب  ثرى .٣٥



  

  تم جمع معاني الكلمات من قبل حـــال

  تحت إشراف مؤسس منتدیات قدرات

  ...محمود معتوق النمري/ أ
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