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 يستأجر :يكتري 

.. األحس����ن ل����ه   :حري����ا ب����ه  
 األفضل له

 شده الحر :احتدام 

 يتقربون :يتزلفون 

ال����ـَمْيُل ف����ي الُحك����م،  :حي����ف 
 والَجْوُر والظُّلم

ش�يء س�ابٌغ َأي كاِم�ٌل     :سابغ 
 واٍف

أي ثي��اب و م��ا  .. ب��زز  :وب��ز 
أم�����ا وب�����ز أي ... إل�����ى ذل�����ك 

 انتزعه

 وسيله.. حجه  :ذريعة 

 السابقة.. منتهية  :بائدة 

 النجم المعروف :الثريا 

 الحرب :الهيجاء 

 فاجأه :باغت 

الخفَّ������ة : الَك������ْيُس :الك������يس 
 والتوقُّد، الَكيِّس َأي العاقل

والَحِصيُف الرج�ل   :الحصيف 
 الـُمْحَكُم العقل؛

 يقتل.. يستخف  :يستفز 

اللح����اق .. اس����تيعاب  :إدراك 
 به

 عذبال :الزالل 

 المجد :السؤدد 

 تشجيع :الحوافز 

َك��فُّ ال��نْفِس  : ال��َوْزُع  :وازع 
 سلطاٍن َيُكفُّهم. عن َهواها

 يأخذ بالحذر :يتوخى 

 فجئه :بغتة 

جزء منه .. مقتطع  :مقتضب 
 عالقة بالعيدان.. 
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 َكفَّ: َأْحَجَم عن اَألمر :أحجم 

 الفهم: إدراك 

 استعدوا :تأهبوا

 الحرب: الهيجاء 

 قريبة:  زلفى 

 تأنيب:  توبيخ 

 الوهن: الضعف 

 ممتلئة:  دهاق 

 جزء:  بعض 

 بيئة:  وسطا 

 تتكون: تحتوي 

 يستأجر: يكتري 

  أقفر: أبد المكان 

 خلده: أبده 

 

 أظهر: أبدى 

 صدق: أبر 

 أشفى: أبرأ 

 اإلناخة: اإلبراك 

 اإلتمام, اإلحكام : اإلبرام 

 اإلخفاء: اإلبطان 

 طلب: أبغى 

 المقت, الكره :  أبغض

 األخرس: األبكم 

 مالزمة البلد: اإلبالد 

 القنوط, اإلبالس اليأس 

 البرء, الشفاء : اإلبالل 

 المتكبر: األبلخ 

 األبله, األحمق : األبلد 

 الكثرة والديمومة: اإلثجام 

 كثر ودام: أثجم المطر 

٣ 
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 المبالغة: اإلثخان 

 

, أض������رمها : أثق������ب الن������ار  
 أشعلها, أوقدها 

 نماه: أثل المال 

أق����ام في����ه  : أث����وى بالمك����ان  
 طويًال

 توهج, لمع : أج الشئ 

 ملح ومر: أج الماء 

 الملتهب, المضطرم : األجاج 

 أغاثة, أنقذه : أجاره 

 االبتهاج, الفرح : االجتذال 

 ابتهج, فرح : ِاجتذل 

 -٢اإلذن������اب  -١: االجت������رام 
 االكتساب

, االجتم�������اع : االجتص�������اص 
 التقارب

 اقتلعها: اجتغف الشجرة 

 ازال: اجتفى 

 اإلتيان: االجتالب 

 أجرز, أمحل , يبس : أجدب 

 الفرح: اإلجذال 

 أكرمه: أجزل له العطاء 

 الغليظ: األجش من األصوات 

 اإلبعاد: اإلجفاء 

 الشرد, النفور : اإلجفال 

 أبعده: أجفاه 

 الجبان: اإلجفيل 

 المؤخر: اآلجل 

 -٢المع�ين  الوقت  -١: األجل 
 الموت

 احترم, عظم , وقر : أجَل 

 الخروج: اإلجالء 
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 الفاسد, المتغير : اآلجن 

 أبعده: أجنبه 

 الغريب: األجنبي 

 التعب: اإلجهاد 

 الكتمان: االحتجاء 

 أدخل: أدغم 

 تذكر: ِادكر 

 مألها: أدهق الكاس 

 الضجة, الجلبة : األديد 

 الحاجة: األرب 

,  المع������������اداة: اإلرب������������اس 
 المعارضة

االمتص��������اص  : االرتش��������اف 
  بالشفتين

 شرب وشبع: ارتوى 

 الشك: االرتياك 

 أشعلها: أرث النار 

 التأجيل, التأخير : اإلرجاء 

 األسوأ: األردأ 

 أثبته: أرسى الشئ 

 المالزمة: اإلرصاد 

 سكت: أرطم 

 األهوج, األحمق : األرعن 

 قرب: أزف 

 انحرف, مال : ازوار 

 القرب: األزوف 

 الحزن: األسى 

 ترفق, تأنى : استأسد 

, االس������تطياب : االس������تمراء 
 االستهناء

 استحسنه: استملحه 

٥ 
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 االستقباح: االستهجان 

 ابتدأ: استهل 

 استبان: استوضح 

 التألم و التأثر: االستياء 

 اإلفراط: اإلسراف 

 -٢اله����روب  -١: اإلس����فاف 
 تتبع األمور الدنيئة

 الفاسد: اآلسن 

 اإلطالة:  اإلسهاب

 -٢أحرق��ة  -١: أش��اط الش��ئ  
 فرقة

, االس����������تماع : اإلص����������اخة 
 اإلصغاء

 الفطور: االصطباح 

 اتفق: اصطلح 

 القلب و اللسان: األصغران 

 أبرز: أصلت 

 تالشى: اضمحل 

 اإليجار: اإلكراء 

 البخل: اإلكداد 

 أخاف: أكع 

, ه������رب , تراج������ع : أك������ص 
 أنهزم

 اللجم: اإلكفاح 

 انهزم: اكلولى 

 تكبر: مخ أك

 استتر: التط 

 المالزمة: االلتكاد 

 قصد: ائتم 

 رجع: آب 

 رفض, كره : أبى 

٦ 
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 أقام به: أباء بالمكان 

, الكب�������ر , األنف�������ة : إلب�������اء 
 االمتناع

 اإلقامة: اإلباءة 

 المتجمعة: األبابيل من الطير 

 أشاه, أظهره : أباح السر 

 أجازة: أباح له الشئ 

 اإلخماد, اإلطفاء : اإلباخة 

 أفنى, أهلك : أباد 

 اإليضاح: اإلبانة 

 ظهر: ابتلج 

, الس��رور , الف�رح  : االبته�اج  
 االبتهاش

 التضرع, الدعاء : االبتهال 

 ابتهج, سر , فرح : ابتهش 

 األنقص: األبخس 

 الغريب, الوحش : اآلبد 

 عصى:بغا

 الخارج :عاصي

 تتكون: تحتوي

 جزء: بعض

  قريبة :ى زلف

 السابقة : منتهية:  بائدة

 يتحروا : يتوخوا

 اشتد:شدة الحر:  احتدام

 واف...كامل :  سابغ

 وسيلة: ذريعة حجة 

 النجم المعروف: الثريا 

 تشجيع: الحوافز

 تنقية:  تنقيح.

 فانية : بائدة

 األرق:  السهاد

٧ 
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  مظطر :ملهوف 

 عشب :كأل 

 جشع :نهم 

التفس���ير م���ن الق���رآن  : أفن���ان
أغصان : ذواتا أفنان .. الكريم

  أو أنواع من الثمار

 .. وممكن

جمع فن بمعنى الن�وع   : أفنان
ذوات���ا أن���واع م���ن : و المعن���ى

 الثمار و نحوها

 النعاس :الوسن  

  توبيخ :تثريب 

  مجاعه :مسغبة 

  مظلم :مكفهر 

  ممتلىء :ُمترع 

  ميتة أو هالكة :هامدة 

 تجاوزا :شططا 

 يغادر :يبرح 

  قاتل :باخع 

 متساويات في العمر :أترابا 

 افحش في منطقة :خنا 

 مبغض :شانىء 

  ضغينه :سخيمة 

  الشدة والضيق :الشظف 

  مرة بعد مرة :دواليك 

 سرور :حبور 

  الضوء :السنا 

انتع��اش ه��ذي غالب��ا    :نش��وة 
تجي في األختبار ممكن يجيك 

معاني , معنى السعاده الغامرة
لك����ن م����رادف   آخ����رى ثاني����ه 

 وطبقانت افهمها .....لها

  تضرعت :عنت الوجوة 

 

٨ 
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 :ال يخل����و س����فر م����ن العن����ت 
  التعب

  تضرع :ابتهال 

 رجع :نكص 

 شدة الحر :القيظ 

 الغمز بالعين استهزاء :ُلمزة 

  ليف :مسد 

ل����يس ل����ه   :م����رض عض����ال  
 عالج

  ظفرت وربحت :تربت يداك 

  السرور والرضى :قرة عين 

 دفع :درأ 

 قصده :رام الشيء 

 صفير :مكاء 

 فضة :لجين 

 النوم :الكرى 

 أحزان :مواجد 

الجدي������د الج������ذاب   :قش������يب 
 النظيف

  استخرج :مرى 

 انواع وأصناف :ضروب 

ماك����ان طعم����ه ب����ين    :الُم����ز 
  الحلو والحامض

 قرع حجة بحجة :مناظرة 

  الشيء القليل :النزر 

الطي����ب  :النمي����ر م����ن الم����اء 
  والصافي

 الحرب :الوغى 

 ينكس رأسه استحياء :يخنع 

  شهره :صيت 

  ممنوع :محظور 

٩ 
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 تعب :نصب 

 عناء :لغوب 

 السرر المزينه :األرائك 

 جبال سود :غرابيب 

 تذكر :اّدكر 

 يوسوس :ينزغ 

  خسران :تباب 

 خفض :طأطأ 

 شديد :عاصف 

 ماَل :جنح 

  أزال :كشط 

 الجود :الندى 

  كسبت :دّرت 

 لّف :عَصب 

  عال :سمق 

  اختفى :توارى 

  عيب وعالمة :وصمة 

  طلب التوبة :استتاب 

  ظهر وبان :حصحص 

  أسفل :حضيض 

 جماعه :ثلة 

 متراكم الثمر :منضود 

 السحاب :المزن 

 المطر :الودق 

  عُظم :جد ربنا 

 أصنام :أوثان 

  واسعا :غدقا 

  عبس وتغير لونه :بسر 

  حرير :سندس 

 حرير به بريق :استبرق 

  دائما وأبد :سرمدا 

 

١٠ 
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اس����م م����ن أس����ماء  :قس����ورة 
  األسد

  توغلوا :جاسوا 

  الظالم :الديجور 

  اإلختفاء :اإلضمحالل 

  الذكر من كل حيوان :فحل 

 الفقير :الصعلوك 

  الفقير :الخليل 

 الخد :الوجنه 

  جهل :غرر 

  المعانقه :المكامعه 

  العصا :الصولجان 

  متتابعه :ُعرفا 

  اإللتجاء :اإلستعاذة 

  ضجة :صخب 

  ضجة وازعاج :جلبة 

  القبر :الضريح 

  صارم :حازم 

  مدح الحي :التقريظ 

  ترك موطنه مضطرا :هاجر 

  ساعة شمسية :ِمزولة 

 منتزع :مقتضب 

  ما يغطى به العينان :الِغمامة 

 طلب الحماية :استجار 

 نفد وانتهى :نفق الشيء 

  ُمسايرة :ُمجاراة 

  نكص ورجع :أحجم 

 صد ورد :درأ 

انخف��اض  :تض��خم اقتص��ادي  
  القدرة الشرائية للعملة

  مطر غزير :وابل 

١١ 
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 شدة الحر :الَقيظ 

  الَطبع والُخلق :السجّية 

ل�م يع�د    :تقطعت بهم األسباب 
  لهم اتصال وأعيتهم الحيلة

الرج������وع إل������ى  :القهق������رى 
 الخلف

  المصيبة :الرزّية 

 الجذاب والنظيف :القشيب 

 تعب وضعف :َكّل 

  ظلم وجور :َحيف 

ادعاء ملكية الش�يء   :انتحال 
  وهو لغيرة

ماء عذب وصافي  :ماء ُزالل 
  وبارد

  دائما :سرمدا 

 الشفقة :الرثاء 

 رادع :واِزع 

 هارب :آبق 

ف�وات الش�يء وع�دم     :إعجاز 
 القدرة عليه

  لوم وعتاب :تثريب 

 غاب واختفى :أَفل 

  ِالتبس :أشكل األمر 

 عظام الصدر :الترائب 

 مرتفع :ُمنيف 

 خال :َشَغَر 

  حكيم :حصيف 

 قصده :رام الشيء 

تمل��ق والتمل��ق ه��و   :مداهن��ة 
التودد بالكالم عل�ى عك�س م�ا    

 في القلب

 خاف :َوَجل 

 ظفرت وربحت :َتِربت يداك 

١٢ 
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 نصر أخاه :آزر 

 بان وظهر :حصحص 

  العلو والمجد :الٌشرف 

لم يج�د الط�ب    :مرض ُعضال 
  له دواء

  السرور والرضا :قرة عين 

  االحتقار :االزدراء 

  كثير العدد :جيش عرمرم 

عظ�����م وتف�����اقم    :استْش�����رى  
 واستفحل

 دقق وأطال النظر :أْمعن 

 من فقدت ولدها :الثكلى 

 اليأس الشديد :القنوط 

 عن قرب :عن كثب 

 تضرع :َجأر 

 السحاب :الَعنان 

 قرب ودنا :أِزف 

  قارب الستين :ناهز الستين 

  الصميم والصلب :المتن 

 هزال وضعف :ُنُحول 

 الشجاع :الصنديد 

  هْرَول :َرَمل 

التس����تر وإخف����اء   :التوِرَي����ة 
 األمر

 النوم والسبات :الكرى 

  الكرم :الندى 

 الحرب :الوغى 

 خلعه :نضا قميصه 

 الحاجز :البرزخ 

 الضروس :النواجذ 

  زالت وهلكت :زهقت نفسه 

 اإلعجاب بالشيء :فتنه 

١٣ 
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 الزائد على غيره :النيف 

 الجمع الكثير :الِخضم 

 المنفعة :دراسة الجدوى 

 نظراء :أنداد 

 أباطيل وأكاذيب :ُترهات 

 سريعة :خطوات حثيثة 

 اإلمتناع من شيء :اإلحجام 

بداي������ة  :عنف������وان الش������باب 
 الشباب وأوله

  خضعت وذلت :عنت الوجوه 

  اللون :الِخضاب 

  من أدرك عهدين :المخضرم 

  الخيانة في المغنم :الغلول 

  السحاب المتفرق :القزع 

  المشقة :العَنت 

  ترك موطنه مظطرا :هاجر 

 مطر غزير :وابل 

 شدة الحر :الَقيظ 

  الَطبع والُخلق :السجّية 

ل�م يع�د    :تقطعت بهم األسباب 
  لهم اتصال وأعيتهم الحيلة

الرج������وع إل������ى  :القهق������رى 
 الخلف

 المصيبة :الرزّية 

 الجذاب والنظيف :القشيب 

 تعب وضعف :َكّل 

  ظلم وجور :َحيف 

ادعاء ملكية الش�يء   :انتحال 
  وهو لغيرة

ماء عذب وصافي  :ماء ُزالل 
 وبارد

  دائما :سرمدا 

١٤ 
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 الشفقه :الرثاء 

 رادع :واِزع 

 هارب :آبق 

ف�وات الش�يء وع�دم     :إعجاز 
 القدرة عليه

  لوم وعتاب :تثريب 

 غاب واختفى :أَفل 

 ِالتبس :اشكل األمر 

 عظام الصدر :الترائب 

 مرتفع :ُمنيف 

  حكيم :حصيف 

 قصده :رام الشيء 

تمل��ق والتمل��ق ه��و   :مداهن��ة 
الت���ودد ب���الكالم عل���ى عك���س    

 مافي القلب

 خاف :َوَجل 

 ظفرت وربحت :َتِربت يداك 

 نصر أخاه :آزر 

 بان وظهر :حصحص 

  العلو والمجد :الٌشرف 

لم يج�د الط�ب    :مرض ُعضال 
  له دواء

  السرور والرضى :قرة عين 

  اإلحتقار :اإلزدراء 

  كثير العدد :جيش عرمرم 

عظ�����م وتف�����اقم    :استْش�����رى  
 واستفحل

 دقق وأطال النظر :أْمعن 

 من فقدت ولدها :الثكلى 

 اليأس الشديد :القنوط 

 عن قرب :عن كثب 

 تضرع :َجأر 

١٥ 
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 السحاب :الَعنان 

 قرب ودنا :أِزف 

  قارب الستين :ناهز الستين 

  الصميم والصلب :المتن 

 هزال وضعف :ُنُحول 

 الشجاع :الصنديد 

  هْرَول :َرَمل 

التس����تر وإخف����اء   :التوِرَي����ة 
 األمر

 النوم والسبات :الكرى 

  الكرم :الندى 

 الحرب :الوغى 

 خلعه :نضا قميصة 

 الحاجز :البرزخ 

 الضروس :النواجذ 

  زالت وهلكت :زهقت نفسه 

 اإلعجاب بالشيء :فتنه 

 الزائد على غيره :النيف 

 الجمع الكثير :الِخضم 

 المنفعه :دراسة الجدوى 

 نظراء :أنداد 

 أباطيل وأكاذيب :ُترهات 

 سريعه :خطوات حثيثة 

 اإلمتناع من شيء :اإلحجام 

بداي������ة  :عنف������وان الش������باب 
 الشباب وأوله

  خضعت وذلت :عنت الوجوه 

  اللون :الِخضاب 

  من أدرك عهدين :المخضرم 

  الخيانة في المغنم :الغلول 

  السحاب المتفرق :القزع 

  المشقة :العَنت 
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  االنتظار: تربص

ات����ى ب����ه  ألن����ه ه����اء : جلب����ه
وليس���ت ت���اء مربوط���ه الت���اء   

ض�����جيج المربوط�����ه جلب�����ة   
  وازعاج

 الممنوع: المحظور

 وسيع: فضفاض

 النعاس: الوسن

 تأني: تريث

 توبيخ: تانيب

 متعة فرحة: نشوة

 الليل والنهار: الجديدان

 شجاعه: بساطه

 متكاسل: متقاعس

 تزداد:تعظيم الذنوب: شفاق

 ذل: خنوع

 ماهر: حذق

 أختفى: توارى

 

 

وصلى اهللا وسلم على 
 نبينا محمد
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