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ÆÆÆÆÊÊÊÊWWWWÝÝÝÝ…………ddddÄÄÄÄôôôô    ΩΩΩΩ    @@@@½½½½WWWWÝÝÝÝ…………ddddÄÄÄÄôôôô

ØØØØ————ööööÄÄÄÄôôôô تلميح' إشارة' إ+اءة' تنويه.

ÆÆÆÆÊÊÊÊWWWWÝÝÝÝ…………ddddÄÄÄÄôôôô ΩΩΩΩ    @@@@½½½½WWWWÝÝÝÝ    ————ööööÄÄÄÄôôôô

ØØØØ““““««««uuuuÄÄÄÄôôôô سف8' إسف8 - وشيظ صغير.

ØØØØ˙̇̇̇WWWWÄÄÄÄôôôô    مـتـروك في ناحـيــة' منزوي' خـارج اجملـمـوع'
خارج الركب.

ØØØØ…………‹‹‹‹̇˙̇̇WWWWÄÄÄÄôôôô    صَفْحَة' وجه ورقة.

ØØØØÊÊÊÊ««««ññññ????????????????}}}}????????????????ÖÖÖÖ————…………ËËËË    …………˙̇̇̇WWWWÄÄÄÄôôôô تغـــيـــيـــر الكـالم أو احلـــديث أو

اZوضــوع' قلب صَـفْــحـة' فـتح صــفـحـة جــديدة'
إنهاء مشكلة.

ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««ññññ}}}}ÖÖÖÖ————…………ËËËË    …………˙̇̇̇WWWWÄÄÄÄôôôô    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWW½½½½««««bbbb††††WWWW¼¼¼¼    …………˙̇̇̇WWWWÄÄÄÄôôôô

ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««ññññ}}}}ÖÖÖÖ————…………ËËËË…………˙̇̇̇WWWWÄÄÄÄôôôô    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWW½½½½««««ññññ}}}}~~~~††††WWWW¼¼¼¼    …………˙̇̇̇WWWWÄÄÄÄôôôô

ØØØØ    ôôôô مـفلس' مُعْـدَم' ال+لك شـيئـاً' فـقيـر' مـحتـاج'

عدj اZال - احلجر اZسطح األملس.
ØØØØWWWW½½½½UUUUððððôôôô بعد اإلفالس إعتداء ومراوغة' إثارة اZشاكل

والشجار' زُغُل.
ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ        ôôôô عـدم بقـاء اZال' إعــالن االفـالس' لم يبق

مَعَهُ فلس' على احلديدة.
ØØØØııııËËËËWWWW????####ddddððððôôôô أعـوج' منحني' ملتـوي' مـائل' مـقلوب'

معكوس' مُنَكَس.
ÆÆÆÆııııËËËËWWWW####ddddððððôôôô    ΩΩΩΩ    êêêêOOOOÄÄÄÄWWWWÇÇÇÇ    ËËËËWWWW####ddddððððôôôô

ØØØØWWWWJJJJ????$$$$¹¹¹¹ddddððððôôôô رَمْـــشــة' رَفـــة ع8 - الوقـــوف بعــيـــداً'

إبتعاد إنعزال.

الالالال//// جَنب' جـانب' ناحيـة' جِـهَة' وِجْـهَة' إجتـاه' طرف
- نِصف' نُصّ' شـطر' ضلع' قـسم' جــزء - مع'

عند.
ØØØØ————UUUUÐÐÐÐôôôô نصف حمِل' احليوان' بالة' فردة.

ØØØØËËËË««««ddddÐÐÐÐôôôô    مـفـصـول' مرفـوع من مـحله' مُـزاح' مـعـزول'

مخلوع' منزوع.
ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????ÐÐÐÐôôôô إزاحـــــة' رفع' عـــــزل' خـلع' طـرد' فـــــصل'

إخــراج' نـقل' حتــويل' إلـغــاء' إزالة' إقـــصــاء'
إقالة' حذف.

ØØØØññññÐÐÐÐôôôô الطريق اجلانبي القصير - مَوْقِد نار.

ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐôôôô    وجود مع' ®®®®WWWWMMMM%%%%    ÍÍÍÍôôôô©©©© موجود معي' عندي.

ØØØØ————WWWWÐÐÐÐôôôô فاصل' طارد.

ØØØØ…………————WWWWÐÐÐÐôôôô    ســيـر جلدي في اســفل بطن احلــيـوان' حــزام'

حياصة.
ØØØØôôôôWWWWÐÐÐÐôôôôأعوج' متعرج' غير مستقيم - متبادل - جهة

مجهولة' جهة غير محسوبة - متطفل' متدخل.
ØØØØwwww????¹¹¹¹ôôôôWWWW????ÐÐÐÐôôôô مـــــــائـل' عـلـى جَنـب - تَـطَـفل' تَـدَخُـل -

اعوجاج.
ØØØØËËËË————UUUUÄÄÄÄôôôô قطع صغيرة من الصابون.

ØØØØÙÙÙÙUUUUÄÄÄÄôôôô    سفح اجلبل - خاصرة' جَنب - سفح.

ØØØØ5555OOOOââââÄÄÄÄôôôô حذاء طويل' جزمة.

ØØØØ…………ddddÄÄÄÄôôôô غريب' أجنبي' غير معروف.

ØØØØÊÊÊÊWWWWÝÝÝÝ…………ddddÄÄÄÄôôôô فضولي' متدخل �ا ال يعنيه.

››››ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&        ôôôô جَعل الشخص مفلساً' أخـذ ماله جميعاً'

جعله فقيراً ومعدماً.
ÆÆÆÆÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ        ôôôô    ΩΩΩΩ    ssssððððËËËËWWWW&&&&        ôôôô

ØØØØ    ËËËËuuuu''''    ËËËË        ôôôô فقـراء' مسـاك8' مُعـدمون' مفـلسون'

ال+لكون اZال.
ÆÆÆÆ    ËËËËuuuu''''    ËËËË        ôôôô    ΩΩΩΩ    ————««««ËËËËWWWW''''    ËËËË        ôôôô

ØØØØVVVVOOOO¹¹¹¹————WWWWððððôôôô متوازي االضالع.

ØØØØppppOOOO¹¹¹¹————WWWWððððôôôô خجول' مُعْتَزِل' مُنْزَوي' هِياب.

ØØØØ····««««˙̇̇̇WWWWððððôôôô    حلم اخلاصرة.

ØØØØ„„„„WWWWððððôôôô جَنب' جانب.

ÆÆÆÆ„„„„WWWWððððôôôô    ΩΩΩΩ    XXXXAAAAOOOO½½½½WWWWððððôôôô

ØØØØwwwwððððôôôô    إفـالس' عــدم بقـاء اZال' عَــوَز' فـقـر' فــاقـة'

حاجة.
ØØØØÍÍÍÍ————WWWWÖÖÖÖ    wwwwððððôôôô حياة الفقر والعـوز واإلفالس - مضايقة

اآلخرين من االفالس.
ØØØØ„„„„ööööOOOOððððôôôô طرف أو جانب الرأس.

ÆÆÆÆËËËËôôôô    ØØØØÃÃÃÃôôôô

ØØØØ@@@@½½½½UUUUłłłłôôôô صدغ' ماب8 األذن والع8.

ØØØØÃÃÃÃööööłłłłôôôô    مُقامر محترم' خبير وكثير اZعرفة بالقمار.

ØØØØËËËËWWWWààààłłłłôôôô خيل غير مُدَرَّب.

ÆÆÆÆppppÝÝÝÝôôôô    ØØØØppppÇÇÇÇôôôô

ØØØØïïïïÇÇÇÇôôôô إبتعد' إنصرف' تَنَحى.

ØØØØËËËËuuuuÇÇÇÇôôôô منصَرف' مُتَنَحِي' منقول' مُبْعَد' مُزاح.

ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇôôôô    إنصـراف' ذهاب' إبتعـاد' إختفـاء' تواري'

زوال' إنقـــراض' تالشـي' نقل' حتـــويل' تنـحي'
زَيْح.

ØØØØ˛̨̨̨WWWWÇÇÇÇôôôô مُرَبَّى' الفواكه اZسكرة.

ØØØØWWWW½½½½WWWWÇÇÇÇôôôô أسفل اخلد - سَيْر اللجام.

ØØØØ7777$$$$ššššôôôôجمع' إد�خار' وضع الشئ'جانباً وعلى حدة.

ΩΩΩΩ    eeee}}}}ššššôôôô    الالالالففففااااوووو....

ØØØØ————««««uuuuššššôôôô مائل' أعوج.

ØØØØ————««««œœœœôôôô    عـمــود خـشــبي' أخـشــاب بيت الشَـعْــر - من

أخشاب الة احلياكة - منحاز.

ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœôôôô تَنَحي' جنوح' إنحـراف' زيغ' حتويل' إبعـاد'

حَلّ' إزالة - نزول' وإقامة' زيارة قصيرة.
ØØØØÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹««««œœœœôôôô مُرْضِعَة وقتية وفي فترات متقطعة.

ØØØØËËËË««««————œœœœôôôô مُــحَــوَّل' مُــزاح' مُــبْــعَــد' مــعــزول' منقــول'

منحرف.
ØØØØ…………œœœœôôôô جدار من جُلة أو رَوث االبقار اجملفف.

ØØØØ————…………œœœœôôôô مُحَو�ل' ناقل' مُنْح�ي' مزيح.

ØØØØÈÈÈÈœœœœôôôô قرية' ضَيْعَة' ريف.

ØØØØwwwwOOOO||||œœœœôôôô قـروي' ريفي' ساكـن الريف' فالح' سـاذج'

بسيط.
ØØØØ————ôôôô أعوج' مائل' منحرف' أزور' زائغ.

ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuuÐÐÐÐ————ôôôô ميالن' إنحناء' إلتواء' زَوْغ.

ØØØØUUUU))))————ôôôô    يرقة احلشرات.

ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd&&&&————ôôôô    حَني' لَوي' ثَني' تَعويج.

ØØØØ˘̆̆̆————ôôôô˘̆̆̆————ôôôô �ايل' تَرَنُح' تَبَختُر' تَمَرجح.
ØØØØ————UUUUÐÐÐÐËËËË————ôôôô هيئة' منظر' شكل' قِوام.

ØØØØ©©©©ssssððððËËËËWWWW????&&&&®®®®    ÙÙÙÙUUUUÄÄÄÄËËËË————ôôôô    إضطجـاع ورقد واسـتلقاء مـبعـثر

وبدون ترتيب.
ØØØØêêêê}}}}šššš    ËËËË————ôôôô أعوج' ملتوي.

ØØØØWWWW$$$$WWWW''''ËËËË————ôôôô مَشية الدالل' تَرَنُح' غَـنَج' غَنْدَرَة' مشية

فيها تبختر ودالل.
ÆÆÆÆ˘̆̆̆————ôôôô    ˘̆̆̆————ôôôô    ΩΩΩΩ    …………————ôôôô…………————ôôôô

ÆÆÆÆWWWW$$$$WWWW''''ËËËË————ôôôô    ΩΩΩΩ    WWWW$$$$WWWW''''ËËËË…………————ôôôô

ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuuÐÐÐÐ————ôôôô    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ…………ËËËË…………————ôôôô

ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd&&&&————ôôôô    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    …………ËËËË…………————ôôôô

ØØØØÍÍÍÍ————ôôôô مَيَالن' مَيْل' إنعطاف' إنحناء' عَوَج.

ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ÍÍÍÍ————ôôôô إنكار' إعـــتــراض' عــدم اظهـــار الرضــا

واZوافقة.
ØØØØWWWW????????????ýýýý…………˙̇̇̇ôôôô مَــرَض جلدي يُـتْلِف حلم احلــيــوان - مــرض

اجلمرة العرضية.
ØØØØÈÈÈÈ˙̇̇̇ôôôô جــانب الطريق' طـريق جـانـبي او فـرعـي غـيــر

مأهول.
ØØØØ˛̨̨̨ôôôô أثول' غبي' اليَفْهَم.
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ØØØØ····ôôôô    مباهاة' تفاخر' مفاخرة' تباه' إطناب' مغاالة'

تكبر.
ØØØØËËËËUUUU))))ôôôô فيضان' طوفان' طغيان' سَيْل.

ØØØØÊÊÊÊUUUU$$$$????††††WWWW¼¼¼¼    ËËËËUUUU))))ôôôô حدوث الفيضـان أو الطوفان' إرتفاع

في منسوب ومستوى اZاء.
ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    vvvv''''    ····ôôôô    تَبَــــجُح' تـبــــاهي' إعــــتـــزاز بـالنـفس'

إطناب' مغاالة.
ØØØØ····««««““““WWWWÖÖÖÖ    ËËËË    ····ôôôô مباهاة' تفاخر' مُفاخَرة' تباهي.

ØØØØ˜̃̃̃ôôôô    فتى' شاب.

ØØØØUUUUÑÑÑÑôôôô تَوَسُل' التماس' تَضَرُع' إستجداء' طلب.

ÆÆÆÆUUUUÑÑÑÑôôôô    ΩΩΩΩ    WWWWÑÑÑÑôôôô    ¨̈̈̈wwww¹¹¹¹UUUUÑÑÑÑôôôô    ¨̈̈̈wwww¼¼¼¼UUUUÑÑÑÑôôôô

ØØØØ‚‚‚‚ôôôô ساق' رِجل' قائمة.

ØØØØóóóó||||ËËËËUUUU####ôôôôأطرَق' طرقاء' ضعف' واعوجاج في الساق.

ØØØØóóóó||||————œœœœ    ‚‚‚‚ôôôô أسْــوَق' سَـــوّاق' زعــزع' طويل الســـاق8'

طويل األرجل.
ØØØØwwwwððððdddd????????####ôôôô هَزء' ســخـريـة' إسـتــهـزاء' إنتــقــاد هزلي'

تَهَكُم' مهزلة' مَسْخَرَة.
ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    wwwwððððdddd####ôôôô إستهزاء' سُخرية.

œœœœWWWW####ôôôô/ جَنب' جانب' خاصرة - سفح اجلبل.

ØØØØWWWWððððdddd????))))    WWWW####ôôôô حركات االرجل للحـيوان اZذبوح' حركات

غير طبيعية' رفس الرجل' لبطة الرجل.
ÆÆÆÆWWWWððððdddd))))    WWWW####ôôôô    ΩΩΩΩ    vvvvððððdddd))))WWWW####ôôôô

ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&WWWW####ôôôô تَعَرُض' إعتداء' إتصـال' تَعَرُض وإعتداء

جنسي' إغتصاب' الزنا كرهاً.
ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐWWWW½½½½WWWW####ôôôô    عدم وجود عالقةَ وصِلَة' عدم تَدَخُل.

ØØØØ„„„„ôôôô جيـفة' جُـثْمان' رُمَّـة' مَيْـتَة' احليـوان اZيت بال

ذبح.
ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    ôôôô تَخَط�ي' عدم االصابة' عدم إصابة الهدف.

ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd????????&&&&ôôôô    إلتـفــاتة أو نظرة إلى جَنـب أو إلى خلف'

دورة' إســتــدارة - إلتــفــاتـة لغــرض اZســاعــدة'
عَون' نَجدة' مَديد اZساعدة.

ØØØØïïïï????????????&&&&ôôôô    عــامل جـني القطن واألجـــرة من القطـن' جني

القطن اجلماعي.

.˛̨̨̨ôôôô    ΩΩΩΩ    „„„„˛̨̨̨ôôôô

ØØØØ…………˛̨̨̨ôôôô غناء' ترنيمة.

ØØØØóóóó}}}}ÐÐÐÐ…………˛̨̨̨ôôôô مغني' مُطرب.

ØØØØ””””ôôôô غش' خيـانة' £اطلة' إحتيـال' خداع - روث'

بَعْـر' دِمن' الـسـمـاد احلـيـوانـي - كـوم الدريس'
كوم احلشيش اجملفف.

ØØØØ————UUUUÝÝÝÝôôôô طائس' طيّاش' عدj االكتراث' من اليسمع

الكالم وال يقـبل النصـيـحة' غـيـر مطيع' عنيـد'
حَرّون' مُتَعَنِت' نحس' شديد الشكيمة.

ØØØØÍÍÍÍ————UUUU????????????ÝÝÝÝôôôô طيش' عـــدم االكــتـــراث' عناد' إصـــرار'

جلاجَة.
ØØØØWWWW%%%%UUUUÝÝÝÝôôôô اZطر الغزير' وابل.

ØØØØ©©©©…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd????&&&&®®®®    wwww¹¹¹¹UUUUÝÝÝÝôôôô تقليـد' �ثيل' إقـتداء' مُمـاثَلة'

حَذو.
ØØØØ————UUUU&&&&    wwww¹¹¹¹UUUUÝÝÝÝôôôô    مُقَلِد' مَن يحذو حَذو.

ØØØØooooOOOO²²²²ÝÝÝÝôôôô مطاط.

ØØØØppppOOOO²²²²ÝÝÝÝôôôô مطاط.

ØØØØÊÊÊÊœœœœ————««««uuuušššš    ””””ôôôô وقوع في الغش واخلِداع.

ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    ””””ôôôô إقناع' إغـراء' إسـتمـالة' إيقـاع في الغش

واZماطلة' إغفال.
ØØØØËËËË««««————œœœœ    ””””ôôôô مغشوش.

ØØØØ————…………œœœœ    ””””ôôôô غشاش' زُغلي.

ØØØØppppÝÝÝÝôôôô عُنُق' جِـــذل' ســاق' سُــوَيق' جِل' قَـــصْلة -

أذن احلذاء' نصل.
≠≠≠≠    ØØØØ˙̇̇̇WWWWÄÄÄÄ    ÍÍÍÍ نَصل الريش.

≠≠≠≠    ØØØØüüüüWWWWÖÖÖÖ    ÍÍÍÍ نصل الورقة.

ØØØØ…………————ËËËËuuuuÝÝÝÝôôôô صنف من التفاح.

ØØØØ@@@@½½½½WWWWÝÝÝÝôôôô مائل' أعوج' غير متوازن' غير متعادل.

ØØØØwwww~~~~½½½½WWWWÝÝÝÝôôôô مَيالن' عدم التوازن' أرْجَحِيَة' رُجحان.

.WWWWýýýýôôôô    ØØØØ‘‘‘‘ôôôô

ØØØØŒŒŒŒUUUUýýýýôôôô    سفح اجلبل - مرفق' كوع.

ØØØØWWWWýýýýôôôô جثمان' رفاة' جُثَّة' جيفة' رُمَّة.

ØØØØ˙̇̇̇WWWWýýýýôôôô سلمى' سالم' منزوي' مُبْتَعِد' اليحب الشَرّ.

ØØØØÊÊÊÊüüüüïïïï&&&&ôôôô زقاق' دربونة.

ØØØØ    uuuu????????&&&&ôôôô مُـدَخِن أحـيــاناً' قليل التـدخـ8' يُدَخِن على

حساب غيرة - زناء ومعاشرة احلرام - طُفَيلي.
ØØØØ————WWWW????????????????ÝÝÝÝ    ÍÍÍÍWWWW????????????????????&&&&ôôôôÆÆÆÆÆÆÆÆWWWW????????????????&&&&ôôôô �ايُل و تَـرَنُح الرأس' ضـــعف

وهزال في الرأس واجلسم بسبب مَرَض أو جوع.
ØØØØ‰‰‰‰WWWW????&&&&ôôôô    مـثلوم' مـقطوع من إحـدى اجلهـات' مكسـور

من حافته.
ØØØØssssððððËËËËWWWW????&&&&ôôôô عزل' تـرك' متروك عـلى صفـحة' إبتـعاد'

إنعزال.
ØØØØgggg}}}}????&&&&ôôôô مُـدَخِن أحيـاناً' قليل التـدخ8' من اليحـمل

السجاير ويدخن.
ØØØØWWWWAAAA}}}}&&&&ôôôô مستطيل.

ØØØØwwwwJJJJ||||˙̇̇̇ËËËËUUUU¼¼¼¼    wwww½½½½UUUU&&&&WWWWAAAA}}}}&&&&ôôôô متوازي اZستطيالت.

ØØØØwwwwAAAA????????????????}}}}????????????&&&&ôôôô ســـجــادة' زوليـــة' بســـاط طويل وقلـيل

العرض.
ØØØØUUUU????ÖÖÖÖôôôô أمـاكن االسـتـراحـة خـارج اZدن وعلى الطرق -

قرية' ضَيْعَة.
ØØØØwwww¹¹¹¹UUUUÖÖÖÖôôôô قروي' سكان الريف.

ØØØØddddÖÖÖÖôôôô متحيز.

ØØØØssssððððddddÖÖÖÖôôôô حتييز' إنحياز.

ØØØØÍÍÍÍddddÖÖÖÖôôôô حتيز' إنحياز.

ØØØØ©©©©ÊÊÊÊœœœœdddd????????????????&&&&    vvvvðððð®®®®    ÈÈÈÈuuuu????????????????ÖÖÖÖôôôô إهمـــال' عـــدم اZـبـــاالة' غض

النظر.
ØØØØ…………ddddOOOOOOOOÖÖÖÖôôôô من اخملشالت توضع على الرأس.

ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&ôôôô    ôôôô نوم (مع االطفال).

ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&    ËËËËuuuu????%%%%    ôôôôôôôô تقـال الكلمـة للـسكران والثـمل الذي

يتمايل ويترنح.
ØØØØ…………ËËËËUUUU????????????????????GGGG????''''ôôôô الشِـــــدق' الشَــــدَق' زاويـة الفـم من بـاطن

اخلدين' جانبي الفم.
ØØØØ…………ËËËË««««dddd&&&&…………ËËËËUUUUGGGG''''ôôôô أشْدَق' واسِع الشِدْق.

ØØØØïïïï''''ôôôô خال' أخو األم.

ØØØØ««««““““ïïïï''''ôôôô إبن أو إبنة اخلال.

ØØØØÊÊÊÊ˛̨̨̨ïïïï''''ôôôô زوجة اخلال.

ØØØØ    ËËËËuuuu''''ôôôô مُشْـمَئِـز' مُسـتاء' زهـقان' غـير راض' غـير

مكترث' مُعارض.
ØØØØWWWW''''ôôôôخال' أخو األم - ثُرَيا' مصباح - ورد اخلزامي.

ØØØØ””””UUUUÐÐÐÐ    WWWW''''ôôôô نبات اجلُلبا' شَبْ الليل' الله عباس.

ØØØØÛÛÛÛWWWW''''ôôôô طرف الكف' حافة الكف.

ØØØØ————««««““““WWWW''''ôôôô حديقة اخلزامي' حديقة االزهار' روضَة.

ÆÆÆÆ””””UUUUÐÐÐÐ    WWWW''''ôôôô    ΩΩΩΩ    ””””UUUUÐÐÐÐWWWWŽŽŽŽWWWW''''ôôôô

ØØØØwwww~~~~½½½½WWWW''''ôôôô شجرة وثمرة الاللنكي' من احلمضيات.

ØØØØ˙̇̇̇…………ËËËËWWWW''''ôôôô    احلـيــوان اZبـتــعـد عن القطيـع في اZرعى -
طفيلي - ثرثار.
ØØØØêêêê||||ËËËËWWWW''''ôôôô مِلئ الكِف.

ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMOOOO¹¹¹¹ññññÐÐÐÐ    vvvv''''    ôôôô مُضايَقَة' تعجيز.

ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½WWWWÝÝÝÝ    vvvv''''ôôôô مُضايَقَة' تعجيز.

ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd????????????&&&&    vvvv''''    ôôôô    إلتــفـاتـة' مُـســاعــدة' عـون' مَــّد يد

اZساعدة.
ØØØØÙÙÙÙôôôô أخرس' أبكم' ألثغ.

ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½üüüüôôôô توسل' تَضَرُع' إلتماس' إبتهال.

ØØØØwwww¹¹¹¹üüüüôôôô إنسـداد اللسـان وعـدم النطق' توقف اللسـان

عن الكالم.
ØØØØ©©©©ssssððððËËËËWWWW????????????????&&&&®®®®    ÙÙÙÙUUUUÄÄÄÄ    ËËËË    ÙÙÙÙôôôô رقــاد ونـوم مــجـــمــوعـــة بدون

إنتظام' بَعْثَرَة' مُبَعْثَر.
ØØØØWWWWððððWWWWÄÄÄÄWWWW††††ôôôô مُتَلَجْلج' مُتَلَعْثِم' ألكن' أر©.

ÆÆÆÆWWWWððððWWWWÄÄÄÄWWWW††††ôôôô    ΩΩΩΩ    vvvvððððWWWWÄÄÄÄWWWW††††ôôôô

ØØØØÙÙÙÙôôôô    WWWW††††ôôôô توسل' إلتماس' تضرع' إبتهال.

.…………ËËËËWWWW½½½½üüüüôôôô    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊUUUUOOOO††††ôôôô

…………ËËËËWWWW½½½½üüüüôôôô    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWW½½½½UUUUOOOO††††ôôôô

ØØØØwwww††††ôôôô لَعْثَمَة' تَلَعْثُم' تَلَجُلُج' لكنة.

ØØØØÂÂÂÂôôôô خَدّ' وَجنة - عندي' مَعي.

ØØØØUUUUáááá%%%%ôôôô مصباح' سراج' فانوس.

ØØØØóóóó????????????????????%%%%ôôôô طفـل يرضع مـن غـــيــــر حـليب أمــــه وبشـكل

متقطع.
ØØØØwwww¹¹¹¹ôôôô————WWWW????$$$$%%%%ôôôô بإهمال والمـباالة' إجناز عَمَلْ مِن غـير

إتقان.

w¹ô—W#$ô Êüï!ô ï!ô „˛ô
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ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWW½½½½bbbb½½½½««««ËËËËôôôô    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWW½½½½««««ËËËËôôôô

ØØØØ„„„„UUUUÇÇÇÇËËËËôôôô شـاب فاضل' نبـيل' هُمام' شـجاع' مـاهر'

شهم.
ØØØØwwww&&&&UUUUÇÇÇÇËËËËôôôô شهامة' مروءة' نُبْل' شجاعة.

ØØØØ¯̄̄̄————ËËËËôôôô طفيلي.

ØØØØ««««˛̨̨̨ËËËËôôôô األخ الكبير.

ÆÆÆÆ…………˛̨̨̨ËËËËôôôô…………˙̇̇̇WWWWÖÖÖÖ    ÆÆÆÆÆÆÆÆ    …………˛̨̨̨ËËËËôôôô

ØØØØËËËËôôôôËËËËôôôô نبات اللبالب' نبات متسلق.

ØØØØ„„„„ËËËËËËËËôôôô مَقام' من الغناء الكردي.

ØØØØwwww&&&&…………ËËËËôôôô فرعي' غريب' أجنبي.

ØØØØwwww²²²²||||ËËËËôôôô فُتُوَة' عمر الشباب' عنفوان الشباب.

ØØØØóóóó||||ËËËËôôôô مُتَطَفِل.

ØØØØ…………ËËËË…………————WWWWMMMM||||ËËËËôôôô مُعَدِدة' رَثاية.

ÆÆÆÆwwww²²²²||||ËËËËôôôô    ΩΩΩΩ    ÍÍÍÍËËËËôôôô

ØØØØWWWW¹¹¹¹ôôôô    WWWW¹¹¹¹ôôôô    ¨̈̈̈WWWW¹¹¹¹ôôôô    ÍÍÍÍôôôô ترنيمة أطفال.

ØØØØÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô طرف' جانب' جِهَة' عالقة' صلة.

ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ————WWWW????ÐÐÐÐ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô تَمَـلُص' إنســـحــاب' تـراجع' إهمـــال'

إنسحاب وتراجع من العقد والعون والعالقة.
ØØØØdddd????ÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô مُـتَحَـيِز' مُـسـاند' موال' مُـسـاعد' مُـؤَيد'

مُتَحَزِب' مُشايع.
ØØØØssssððððdddd????????????????ÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô حتــيــز' إنـحــيــاز' مُــســـاندة' مــواالة'

مُــسـاعــدة' تأييــد' حتــزب مـشــايَعَــة' تَعَــصُب'
تفضيل' مُحاباة.

ÆÆÆÆssssððððddddÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô    ΩΩΩΩ    ÍÍÍÍddddÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô

ÆÆÆÆddddÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô    ΩΩΩΩ    ddddOOOOOOOOÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô

.ssssððððddddÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô    ΩΩΩΩ    ÍÍÍÍddddOOOOOOOOÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô

''''ØØØØœœœœUUUU????³³³³ لبـاد' لبـد' الصـوف اZتلبـد' الصـوف اZتـداخلة

اجزاءه' الصوف اZكبوس.
''''ØØØØ————WWWW³³³³ من أجل.

''''ØØØØ7777$$$$šššš    ————WWWW³³³³ إجهاض' إسقاط احلَمْل.

''''ØØØØÊÊÊÊdddd&&&&    ————WWWW³³³³ إرتداء' لبس اZالبس.

''''ØØØØvvvv³³³³ نَعم' بَلى' أجل - لَي�ن' نصف مسلوق.

''''ØØØØéééé غصن' أفرع االشجار والنبات.

ØØØØqqqq%%%%ôôôô جهة من الرقبة.

ØØØØïïïï%%%%ôôôô حيوان خارج أو مبتعد عن القطيع.

ØØØØWWWWJJJJ%%%%WWWW????????%%%%ôôôô إمـرأة ترضع طفلـ8' طفـالن يرضـعـان من

إمرأة واحدة.
ØØØØÊÊÊÊüüüü    ¨̈̈̈ÊÊÊÊôôôô    ÆÆÆÆ حــرف مـوصــول بآخــر اإلسم بشـكل إسم

.©©©©ÊÊÊÊüüüüWWWWAAAA}}}}ÐÐÐÐ®®®® 'كانZا
ØØØØpppp½½½½ôôôô    مَـهْــد' مـهــد الطفل' كــاروك' سـريـر الطفل'

ارجوحة الطفل.
ÆÆÆÆpppp½½½½ôôôô    ØØØØWWWWJJJJ½½½½ôôôô

ÆÆÆÆddddÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô    ΩΩΩΩ    ddddÖÖÖÖ    ÊÊÊÊôôôô

ÆÆÆÆssssððððddddÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô    ΩΩΩΩ    ssssððððddddÖÖÖÖ    ÊÊÊÊôôôô

ÆÆÆÆddddÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô    ΩΩΩΩ    ddddOOOOOOOOÖÖÖÖ    ÊÊÊÊôôôô

ÆÆÆÆÍÍÍÍddddOOOOOOOOÖÖÖÖ    ÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôô    ΩΩΩΩ    ÍÍÍÍddddOOOOOOOOÖÖÖÖ    ÊÊÊÊôôôô

ØØØØWWWW½½½½ôôôô مَــرْبَض' مَــرقـد' عــرين' عــريش' عُشّ' وكــر'

وَجار' وِجار' جُحْر السباع.
ØØØØ““““««««ËËËËWWWW½½½½ôôôô    مــهـاجــر' مـغــتــرب' نازح' منتــزح' راحل'

المسكن له.
ØØØØÊÊÊÊôôôôËËËËWWWW½½½½ôôôô    إنتـقال' تَحَـوُل' إنتـقال من مكان إلى آخـر

وباستمرار.
ØØØØËËËËôôôô فتى' شاب.

ØØØØ““““««««ËËËËôôôô ضـعــيف' هزيل' غـيــر قـوي' واهِن' نحــيف'

سـقـيم' نحــيل' منحـوف' قليل الـلحم' أعـجف'
عجان' خُل' خليل' نحيف اجلسد.

ØØØØÍÍÍÍ““““««««ËËËËôôôô وَهْن' وَهَـن' ضُــعـف' هزال' عُـــجف' فـــقـــر

الدم' سُـقم' نحـول' نـحـول اجلـسم' نحـافـة' دِقَـة
اجلسم.

ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½««««ËËËËôôôô تهدئة' مراوضَة' مداهنة' مداجنة.

ØØØØ…………ËËËËWWWW????½½½½bbbb½½½½««««ËËËËôôôô بكـاء ونحــــيب فـي اZأ© والعــــزاء عـلى

القبور' تعديد اZيت' مرثاة' عَول' عويل' نواح'
نَدب' مَندب' رثاء اZيت.

ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWW½½½½bbbb½½½½««««ËËËËôôôô    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWWMMMM½½½½««««ËËËËôôôô

ØØØØWWWW½½½½««««ËËËËôôôô    جــانبي القــبــر' جــدار القــبـر - كــالشــبــاب'

معاملة الفتيان.

''''ØØØØÊÊÊÊdddd&&&&    vvvváááá إرتداء' لبس' لِبْس في القدم والساق.

''''ØØØØêêêê    شَفَة' الشَفَة السفلى.

≠≠≠≠    ØØØØ˙̇̇̇ïïïïýýýý    ÍÍÍÍ شفة هدالء' شفة منقلبة على الذقن.

''''ØØØØ————ËËËËuuuu²²²²ÝÝÝÝWWWWzzzz    êêêê    غليظ الشفت8' عظيم الشفة' شفاهي'

أشفه' برطام' بُراطم.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd????&&&&————««««uuuu????šššš    êêêê تعـويج الشـفة دليل عـدم الرضـا أو

السخرية واالستهزاء.
''''ØØØØ7777$$$$????????šššš««««œœœœ    êêêê تَجَـهُم' تَعَـبُس' كلـح او تقطيب الوجـه'

سكوت' فَشَل' نَدَم.
ÆÆÆÆ7777$$$$šššš««««œœœœ    êêêê''''    ΩΩΩΩ    7777AAAA}}}}¼¼¼¼««««œœœœ    êêêê''''

''''ØØØØ˙̇̇̇ïïïïýýýý    êêêê أهدل' اZسترخي الشَفَة.

ÆÆÆÆ7777$$$$šššš««««œœœœ    êêêê''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊœœœœdddd&&&&˙̇̇̇ïïïïýýýý    êêêê''''

.ppppÇÇÇÇWWWW''''    ΩΩΩΩ    ppppââââ''''

.————ËËËËuuuu²²²²ÝÝÝÝWWWWzzzz    êêêê''''    ΩΩΩΩ    ssssââââ''''

''''ØØØØuuuu}}}}''''    ËËËË    êêêê الشفتان.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&    uuuu????????}}}}''''    ËËËË    êêêê العـبـارة تُقـال للـتـهـديد والوعـيـد أو

كناية عن التهديد والوعيد.
ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd&&&&————««««uuuušššš    êêêê''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊUUUUÇÇÇÇ————uuuuIIII††††WWWW¼¼¼¼    êêêê''''

ÆÆÆÆ˙̇̇̇ïïïïýýýý    êêêê''''    ¨̈̈̈————ËËËËuuuu²²²²ÝÝÝÝWWWWzzzz    êêêê''''    ΩΩΩΩ    WWWWââââ''''

.ËËËËUUUUGGGG''''    ΩΩΩΩ    ËËËËUUUU))))

ÆÆÆÆïïïïšššš    ————WWWWÝÝÝÝWWWW''''    ÆÆÆÆÆÆÆÆ    ïïïï))))

''''ØØØØWWWWššššdddd قُباع' زَنْخَرة' نَخْر' نَخير' خَنْفَرَة.

''''ØØØØŒŒŒŒdddd''''    WWWWššššdddd قباع وزنخرة مستمرة.

''''ØØØØssssššššdddd مُزَنْخِر.

''''ØØØØ····dddd بلَعة' جُرعَة.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    vvvv''''    ····dddd    بلع وجتريع' تَطَفُل' أخذ غير مشروع.

''''ØØØØWWWW))))dddd خشخشة' حفيف' قشيش' خَفْخَفَة.

''''ØØØØ····dddd''''WWWW))))dddd حفيف وخفخفة مستمرة وقت البرد.

''''ØØØØ7777$$$$ حلس' لَعق' لَطْع.

ÆÆÆÆ7777$$$$''''    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWWMMMM²²²²$$$$''''

''''ØØØØËËËËUUUUGGGG جلِام' شكيمة.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    qqqqýýýý    ËËËËUUUUGGGG إرخاء العنان.

''''????ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????????????????????&&&&    ËËËËUUUU????????????????????GGGG    حلم' شـكم' وضـع اللجــــام عـلى رأس

احليوان.

''''ØØØØssssððððdddd????????ÖÖÖÖ    ËËËËUUUU????????GGGG    مَـسك الـعنان' إسـتـقــبـال اخلـيــال �سك

العنان - حدوث جروح في فم احليوان.
ÆÆÆÆ…………ËËËËUUUUGGGG''''ôôôô    ΩΩΩΩ    …………ËËËËUUUUGGGG''''

''''ØØØØWWWW½½½½UUUUHHHH توأم.

''''ØØØØWWWWJJJJHHHH ليف' ليفة احلمّام.

''''ØØØØwwww%%%%UUUUýýýý    WWWWJJJJHHHH نبات اللوف أو الليف' من اZتسلقات.

''''ØØØØoooo فرع' غُضن' فرع الشجرة - فصيل.

''''ØØØØÛÛÛÛïïïïÄÄÄÄ    ËËËË    oooo أفرع وأغصان النبات.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????????????&&&&    ÛÛÛÛïïïïÄÄÄÄ    ËËËË    oooo بتــر أوقطـع أو تخــفــيف أو تقـليم

أفرع وأغصان النبات.
''''ØØØØWWWWÄÄÄÄïïïïÄÄÄÄ    WWWWIIII    أعلى فرع في النبات' القمة النامية.

''''ØØØØpppp غـصن' فــرع - طرف أو نهـاية قطعــة قـمـاش'

طرف مالبس.
''''ØØØØÊÊÊÊUUUUJJJJ لصق' لزق' التحام.

''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½UUUUJJJJ لَصق' تلصيق' لَزق' حلم' حليم.

ÆÆÆÆÊÊÊÊbbbb½½½½UUUUJJJJ''''    ΩΩΩΩ    ssss½½½½UUUUJJJJ''''

''''ØØØØËËËËUUUUJJJJ    ملصوق' ملتحم' مُلْصَق.

''''ØØØØ————««««bbbbJJJJ مُتَفَرع' متشعب.

''''ØØØØWWWWJJJJ عُقدة' أنشوطة.

''''ØØØØ…………————ïïïï????????&&&&    WWWWJJJJ العـقــدة اZشـتكبـة' عــقـدة يصـعب فـكهـا

وحلها.
''''ØØØØ————WWWWMMMM}}}}JJJJ حلِام' اZادة الالصِقة.

''''ØØØØrrrr رَمْل.

****ØØØØwwww½½½½UUUU رملي' مُرمل' مكان' مرمل' كثير الرمل.

****ØØØØÍÍÍÍËËËËUUUU مُرْمِل' مُتَرَب' عليه الرمل.

ÆÆÆÆ““““ïïïï****    ΩΩΩΩ    eeee}}}}³³³³****    ¨̈̈̈““““ïïïï³³³³****

****ØØØØ““““ïïïï    خرطوم' فم وأنف احليوان' اZُلَمْلِمَة.

****ØØØØWWWWJJJJ††††ïïïïÄÄÄÄWWWWððððWWWW كثبان رملي' التل الرملي.

''''ØØØØ@@@@MMMM    ساق' فخذ - خطوة واحدة - واحد' واحدة.

''''ØØØØÍÍÍÍ““““UUUUÐÐÐÐ    @@@@MMMM    العمل اجلنسي.

''''ØØØØËËËËxxxxÐÐÐÐ    @@@@MMMM أزيل' اZتباعد ب8 الفخذين.

''''ØØØØWWWW~~~~MMMM    خُرج كبير - فرد' واحد من االثن8.

''''ØØØØÍÍÍÍËËËË…………————ïïïïÖÖÖÖ    WWWW~~~~MMMM فردة واحدة من زوج اجلورب.
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''''ØØØØ˛̨̨̨ïïïï خامل' كسالن' مترهل.
''''ØØØØ˛̨̨̨ïïïï''''    ˛̨̨̨ïïïï خُمول' كَسَل' بُطي' تَرَهُل.

''''ØØØØ7777AAAA????¹¹¹¹˘̆̆̆————    ˛̨̨̨ïïïï''''    ˛̨̨̨ïïïï تَرَهل وإسـتــرخـاء في اZشي' دَوْح'

مَشي وسير بدون هدف وببطئ.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½««««˙̇̇̇WWWW????????????ÖÖÖÖ    ˛̨̨̨ïïïï''''    ˛̨̨̨ïïïï عــودة ورجــوع كـالنـعـامــة' عــودة

خائبة.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW¹¹¹¹««««˙̇̇̇WWWWÖÖÖÖ    ˛̨̨̨ïïïï''''    ˛̨̨̨ïïïï جاء كالنعامة' عاد خائباً.

''''ØØØØ””””ïïïï عَتَلة' آلة رفع اشياء ثقيلة.

''''ØØØØËËËËUUUUÝÝÝÝïïïï    منحدر ماء' نزول اZاء مـن مرتفع - مرزيب'

مزراب' مئزاب.
ÆÆÆÆËËËËUUUUÝÝÝÝïïïï''''    ΩΩΩΩ    „„„„ËËËËUUUUÝÝÝÝïïïï''''

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ””””ïïïï تَعويد' تكييف' إستئناس.

''''ØØØØ‘‘‘‘ïïïï عجينة غير مختمرة.

ÆÆÆÆËËËËUUUU))))ôôôô    ΩΩΩΩ    ËËËËUUUUýýýýïïïï''''

''''ØØØØppppýýýýïïïï رغيف صغير.

''''ØØØØWWWWýýýýïïïï    خبز طويل وعريض.

ÆÆÆÆÊÊÊÊUUUUſſſſïïïï''''    wwww¹¹¹¹UUUUýýýý    ÆÆÆÆÆÆÆÆ    ÊÊÊÊUUUUſſſſïïïï''''

''''ØØØØ‚‚‚‚ïïïï ساق - خُطوة.

''''ØØØØóóóó||||————œœœœ    ‚‚‚‚ïïïï زَعْزَع' أَسْوَق' سَوّاق' طويل األرجل.

ÆÆÆÆóóóó||||————œœœœ    ‚‚‚‚ïïïï''''    ΩΩΩΩ    ssss####ïïïï''''

''''ØØØØ©©©©ÊÊÊÊœœœœdddd????????&&&&®®®®    WWWW????????####ïïïï سَـحج' الركـض أو اجلـري دون اجلـري

الشديد' خَبَب' خبيب احلصان.
''''ØØØØ„„„„ïïïï    ختام' خَتْم' مادة كالشمع يُخْتَم بها' لوك.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    „„„„ïïïï ختم' غَلْق' خَتْم بالشمع.

''''ØØØØWWWW&&&&ïïïï قطن' نبات القطن.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMOOOOOOOOMMMMÇÇÇÇ    WWWW&&&&ïïïï    جني القطن.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd&&&&    wwwwýýýý    WWWW&&&&ïïïï نَدف القطن.

''''ØØØØ‘‘‘‘˘̆̆̆dddd))))WWWW&&&&ïïïï قَطّان' بائع القطن' مَن يبيع القطن.

''''ØØØØïïïï''''ïïïï غير مفتـول' كل خيط على حِدة - غناء ومقام

تراثي.
''''ØØØØWWWW%%%%ïïïï لوم' مَالمَة' عذِل.

''''ØØØØWWWWJJJJððððuuuu قمة' ذروة' قَمة اجلبل.

''''ØØØØ˙̇̇̇uuuu    جماعة كبيرة من االكراد.

''''ØØØØvvvvððððdddd????????????????????))))WWWW~~~~????MMMM رَفَس الـرِجل' لبطـة الرِجل - حـــركـــات

األرجل للحيوان اZذبوح.
''''ØØØØııııËËËËuuuu????####ËËËËWWWW~~~~MMMM رأسـاً على عـقب' مـقلوب' االرجل إلى

األعلى.
''''ØØØØvvvv~~~~MMMM    واحد من اإلثن8' مفرد' فَرْد' واحد.

''''ØØØØïïïï    ثَنْيَــة' طَيّـة' فَــتْلَة - أرقـام ورق الـلعب - Zاذا?

إلى.
''''ØØØØUUUUOOOOÐÐÐÐïïïï لوبيا' نبات اللوبياء' الثامِر' حُنْبُل.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««ËËËË…………ddddððððïïïï ثرثار' لَغْوِي' كثير الكالم.

''''ØØØØWWWWððððïïïï    عنقود العـنب الهزيل والذابل' الفواكـه اجملفـفة

الرديئة.
''''ØØØØWWWWððððïïïïÄÄÄÄ    ËËËËWWWWððððïïïï ألتوافِه' أشياء غير نافعة رديئة.

''''ØØØØwwwwððððïïïï مــتـحــذلق - العــازف على آالت مــوسـيــقـيــة

شــعـبــيــة' مــرافق الراقــصـات الـغـجــرية' مــربي
القِرَدَة.

''''ØØØØııııïïïï ثنية' طَيّة' جعدة' غَضَن.
≠≠≠≠    ØØØØppppÝÝÝÝ    ÍÍÍÍ    عُكنة' ما إنطوى وتَثَنى من حلم البطن.

''''ØØØØËËËËUUUUÇÇÇÇïïïï موجة' تَمَوُج' جُعدة.

''''ØØØØÍÍÍÍËËËËUUUUÇÇÇÇïïïï مُجَعَد' مُغَضَّن' مُتَغَضِن.

ÆÆÆÆÍÍÍÍËËËËUUUUÇÇÇÇïïïï''''    ΩΩΩΩ    ————««««bbbbÇÇÇÇïïïï''''

''''Z ØØØØwwwwÇÇÇÇïïïïاذا?

''''ØØØØŒŒŒŒïïïï أدَمَـــة' بـاطن اجللـد - الثلـج الهَشّ - اخلــــشب

اZتآكل.
''''ØØØØÊÊÊÊUUUUššššïïïï إحتفال' إحتفال على البيدر.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœ————««««uuuuššššïïïï تشابك' ضَفْر.

''''ØØØØœœœœïïïï    حِمل احلشائش واالعشاب والت°.

''''ØØØØ…………œœœœïïïï مـــخــزن الـت°' مــتـ° - اكــوام احلـــشـــائش -

مجموعة خنازير.
''''ØØØØ„„„„————ïïïï احلليب اخلاثر بخثرة اجل°.

''''ØØØØ…………————ïïïï غناء شعبي.

''''ØØØØwwwwÝÝÝÝUUUU¹¹¹¹————ïïïï بطيخ ورقي طويل وكبير احلجم.

''''ØØØØ————…………bbbb½½½½…………““““ïïïï    ضـخم' طويل القامـة' ضليع' ذات الهـيئـة

اZهيبة أو اخمليفة.

''''ØØØØ‚‚‚‚ôôôôuuuu ساق' قصبة الساق.

''''ØØØØËËËËuuuu غُـدَّة أو عُــقـدة ظاهرَة' غُـدَّة أو عــقـدة منتـفــخـة

حتت اجللد.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««ËËËËuuuu    جريان األمر بسهولة وبصـورة مالئمة ومناسِبَة

وحسب الرغبة' رَهم' �ك8' إمكانية' قُدرة.
ÆÆÆÆUUUUOOOOÐÐÐÐïïïï''''    ΩΩΩΩ    UUUUOOOOÐÐÐÐËËËËuuuu''''

ÆÆÆÆ    ËËËËuuuu''''    ËËËË        ôôôô    ÆÆÆÆÆÆÆÆ        ËËËËuuuu''''

''''ØØØØ    ËËËËuuuu أنف' مَنْخَــر' مَنْشَـق' خَـشْم' مِنْـخَـر' مَنْخِــر'

مِنْخِر - ذات' نفس.
''''ØØØØËËËË««««ññññÐÐÐÐ        ËËËËuuuu أكشم' مقطوع األنف.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœddddÐÐÐÐ    ïïïïÐÐÐÐ        ËËËËuuuu تَشَمْشُم.

''''ØØØØ““““————WWWWÐÐÐÐ        ËËËËuuuu مـتـكبـر' مُـغْــتَـر' مــعـجب بذاته' شــديد

الشـكيـــــمــــة' أنوف' غـطريـس' مــــتــــشـــــامخ'
مستهكم.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ““““————WWWWÐÐÐÐ        ËËËËuuuu    إعجاب' كبرياء' تكبر' غُرُور.

''''ØØØØÍÍÍÍ““““————WWWW????ÐÐÐÐ        ËËËËuuuu غـــــرور' كــــــبـــــريـاء' تكـبـــــر' تَرَفُـع'

إستكبار' شكيمة' أَنَفَة' تشامخ.
''''ØØØØXXXXÝÝÝÝWWWWÐÐÐÐ        ËËËËuuuu عران' عود يُجْعَل في أنف احليوان.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU????ÄÄÄÄ        ËËËËuuuu أفـطس األنـف' أذْلَف' ذلـفـــــاء' ارنـبـــــة

االنف اZستوية.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««óóóóÄÄÄÄ        ËËËËuuuu رعاف' نزيف الدم من األنف.

ÆÆÆÆÊÊÊÊUUUUÄÄÄÄ        ËËËËuuuu''''    ΩΩΩΩ    ËËËËuuuuOOOOOOOOÄÄÄÄWWWWðððð        ËËËËuuuu''''

''''ØØØØ————««««uuuušššš        ËËËËuuuu معارض' غير راض.

''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½…………˛̨̨̨««««œœœœ        ËËËËuuuu جلوس بإســتـيـاء وكَـدَر مـع السكوت

وخفض الرأس.
''''ØØØØóóóó||||————œœœœ        ËËËËuuuu    أخطم' سِلعام' طويل األنف.

ÆÆÆÆ““““————WWWWÐÐÐÐ        ËËËËuuuu''''    ΩΩΩΩ    ‰‰‰‰““““        ËËËËuuuu''''

''''ØØØØ5555¹¹¹¹ññññÝÝÝÝ        ËËËËuuuu    مَخْط' إخراج اZُخاط من األنف' مسح

أو مَش وتنظيف األنف.
''''ØØØØÊÊÊÊUUUUJJJJýýýý        ËËËËuuuu فَشَل' إصابة بخيبة وإهانة.

''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½UUUUJJJJýýýý        ËËËËuuuu إخضاع'إذالل' حتقير' إهانة.

''''ØØØØ˙̇̇̇ïïïïýýýý        ËËËËuuuu    ساجد اZِنْخَر' ذليل وخاضع.

''''ØØØØgggg))))        ËËËËuuuu مُتَسِع اZِنْخَر' واسع فتحة األنف.

''''ØØØØZZZZMMMM####        ËËËËuuuu أخنس' خنساء' إرتفاع في أرنبة األنف.

.ZZZZMMMM####        ËËËËuuuu''''    ΩΩΩΩ    XXXXOOOOOOOO####        ËËËËuuuu''''

''''ØØØØWWWWJJJJððððËËËËuuuu قمة' ذروة' قمة اجلبل.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««————uuuušššš    vvvv''''        ËËËËuuuu إشتياق ورغبة' مَيْل.

''''ØØØØ    ËËËËuuuuÄÄÄÄ    ËËËË        ËËËËuuuu فقير' مُعْدَم' رث اZالبس.

''''????ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????JJJJ????††††WWWW¼¼¼¼        ËËËËuuuu إظهـــــار الـرفض وعـــــدم الـرضـــــا'

إشمئزاز.
''''ØØØØWWWWððððËËËËuuuu    أخـشم' خِـشـام' مُـتَـسِع األنف' كـبـيـر األنف'

سلعام.
ÆÆÆÆ    ËËËËuuuu''''ôôôô    ΩΩΩΩ    ôôôôWWWWððððËËËËuuuu''''

''''ØØØØWWWW½½½½««««ËËËËWWWWððððËËËËuuuu خِزام' خِزامَة' مايُجْعَل في األنف.

''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½««««————ËËËËuuuu عـواء' نباح' صـوت الذئب' صوت الهـواء

والرياح الشديدة.
''''ØØØØ…………————ËËËËuuuu عواء' نباح' زعيق' هرير الكلب.

''''ØØØØ————ËËËËuuuu''''    …………————ËËËËuuuu عواء ونباح مستمر.

''''ØØØØ„„„„˙̇̇̇ËËËËuuuu دفلة' نبات الدفلة.

''''ØØØØ””””ËËËËuuuu مــصــقــول' منبــسـط' أجــرد' أمــرد' أملس'

ناعم' زلق' ملق.
''''ØØØØwwww¹¹¹¹UUUUÝÝÝÝËËËËuuuu اZكان األملس اZصقول.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ””””ËËËËuuuu صَقْل' تنعيم' �ليس' جَرْد.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    ””””ËËËËuuuu صَقل' تنعيم' �ليس.

''''ØØØØWWWWJJJJÝÝÝÝËËËËuuuu    غالم' صَبي' أمرد - غالم مُلَوَط.

''''ØØØØ””””ËËËËuuuuÄÄÄÄ    ËËËË    ””””ËËËËuuuu أملس' حِالقة جديدة وناعمة.

''''ØØØØwwwwÝÝÝÝËËËËuuuu اZكان االملس اZصقول.

''''ØØØØ‘‘‘‘ËËËËuuuu بلع' إلتهام.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    ‘‘‘‘ËËËËuuuu إبتالع' إلتهام' إزدراد' جتريع' بلع.

''''ØØØØWWWWJJJJ????ýýýýËËËËuuuu    حَـمْــحَـمَــة' إخـراج اصــوات واطئــة من الفم

واألنف.
''''ØØØØppppýýýýËËËËuuuu''''    WWWWJJJJýýýýËËËËuuuu حَمْحَمَة متكررة.

''''ØØØØWWWW????????????????ýýýýËËËËuuuu عُـــشب بَر�ي - صـــوت يخـــرج أثناء شـــرب

السوائل - بَلْع إزدراد - مرض يصيب اخليول.
ÆÆÆÆ5555OOOOýýýýËËËËuuuuKKKK††††WWWW¼¼¼¼    ΩΩΩΩ    5555OOOOýýýýËËËËuuuu''''

''''ØØØØ‰‰‰‰ËËËËuuuu ملفوف' مبروم' مجعد.
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''''ØØØØssssððððdddd????????????????ÖÖÖÖïïïï????????????²²²²????????????ÝÝÝÝWWWW????zzzzWWWW تَعَــهُــد' تَـكَفُل' أخــذ الشـيء على

العاتق واZسؤولية.
''''ØØØØ…………ËËËË…………ËËËËËËËË˙̇̇̇    ÂÂÂÂWWWWzzzzWWWW    في هذا اZوضوع' من هذا البحث.

''''ØØØØ————…………œœœœWWWWÐÐÐÐ    …………““““««««bbbb½½½½WWWWzzzzWWWW متجاوز احلد' مُفْرِط' مُتَطَرِف.

''''ØØØØ    WWWWÐÐÐÐUUUUÐÐÐÐ    WWWW بخصوص' فيما يخص' من خصوص' مِن

نَحو' حول' من جهة كذا' بشأن.
''''ØØØØ    UUUUÐÐÐÐWWWW بدالً من' عوضاً عن' بالنيابة عن' بالوكالة.

.    UUUUÐÐÐÐWWWW''''    ΩΩΩΩ    wwwwððððUUUUÐÐÐÐWWWW''''

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuuÇÇÇÇUUUUÐÐÐÐWWWW إنتهاء دور الشَبَق في أنثى احليوان.

''''ØØØØ————UUUUÐÐÐÐWWWW    مـوافق' مــالئم' مناسب' مـريح' في وضــعـيـة

جيدة.
''''????ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuu????ÐÐÐÐ««««————UUUUÐÐÐÐWWWW في اســـــتـطاعـــــة' وجـــــود الـقـــــابلـيـــــة

واإلمكانية' مالئَمة' مطابَقَة.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ————UUUU????ÐÐÐÐWWWW في وضــعـــيــة وحــالة جـــيــدة ومناســـبــة'

مُالئَمَة.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ————UUUUÐÐÐÐWWWW    إجـهـاض' إسـقـاط احلـمل' طرح اجلني8'

مرض االجهاض الساري في البقر' ثاليريا.
ÆÆÆÆ    WWWWÐÐÐÐUUUUÐÐÐÐWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÍÍÍÍ…………————UUUUÐÐÐÐWWWW''''

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW&&&&ËËËËUUUUÐÐÐÐWWWW    مِن ساللة االب' وراثي من األب.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU????ÐÐÐÐWWWW    فــوق' اعلـى' سطح - بردى' سَــمـــار' نبــات

يُصنع منه احلصران.
''''ØØØØÍÍÍÍddddÐÐÐÐWWWW بدالً من' عوضاً عن' بالنيابة عن' بالوكالة.

.ÍÍÍÍddddÐÐÐÐWWWW''''    ΩΩΩΩ    wwww²²²²¹¹¹¹ddddÐÐÐÐWWWW''''

''''ØØØØWWWWMMMM????OOOO¹¹¹¹eeee????ÐÐÐÐWWWW لَوْزَنْـج' لوزينَـج' عـــجــــينة حـلوة الطـعم -

شَكْل اZع8.
''''ØØØØwwww¹¹¹¹WWWWMMMMOOOO¹¹¹¹eeeeÐÐÐÐWWWW على شكل مَع8' شبيه باZع8َ' مَعيني.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUUÐÐÐÐWWWWKKKKÐÐÐÐWWWW    ناطق' متكلم' ثرثار.

''''ØØØØwwwwÐÐÐÐWWWW????KKKKÐÐÐÐWWWW حـــمص مـــقلي' حـــمـص مــسـلوق' حـــمص

محموص.
''''ØØØØssss????ÐÐÐÐWWWW حتت' أســــفل' في أســــفل' فـي القـــعــــر' من

األساس.
''''ØØØØssssððððUUUU¼¼¼¼    ssssÐÐÐÐWWWW إنقراض' إنتهاء' قلع من االساس.

''''ØØØØËËËËuuuuððððUUUU¼¼¼¼    ssssÐÐÐÐWWWW    مُنْقَرِض' مُقْتَلَع.

''''ØØØØ‚‚‚‚ôôôôËËËËuuuu قصبة الساق.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuu????ÐÐÐÐ    ‰‰‰‰ËËËËuuuu جتــعــيــد' فـــتل' برم' تكوم' لَـفّ احلــبل

واخليوط على نفسها.
ÆÆÆÆÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ‰‰‰‰ËËËËuuuu''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊœœœœ————««««uuuušššš    ‰‰‰‰ËËËËuuuu''''

''''ØØØØêêêê}}}}ÄÄÄÄ    ‰‰‰‰ËËËËuuuu حلزوني.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    ‰‰‰‰ËËËËuuuu لوي' برم' فتل' لَفّ.

''''ØØØØpppp''''ËËËËuuuu مزمار' ناي.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    ‰‰‰‰ËËËËuuuu لوي' برم' فتل' لَفّ.

''''ØØØØÊÊÊÊ…………˛̨̨̨    pppp''''ËËËËuuuu عازف اZزمار.

''''ØØØØWWWW''''ËËËËuuuu إسطوانـة' بوري' أنبــوب' مـزمــار - رزمــة- 

لَفّــة' لفـيـفــة' مَلَف' ملفــوف' طومـار - صــغـار
اخلنزير والدب.

≠≠≠≠    ØØØØWWWWMMMMOOOOOOOOÝÝÝÝWWWW%%%%    ÍÍÍÍ زلّومَة اإلبريق' بلبل.

''''ØØØØÊÊÊÊ…………˛̨̨̨WWWW''''ËËËËuuuu    عازف اZزمار.

''''ØØØØ““““UUUUÝÝÝÝWWWW''''ËËËËuuuu صانع ومصلح البنادق.

''''ØØØØ„„„„WWWW????''''ËËËËuuuu    أنبـــوبة' إسـطوانة' بـوري' ملفـــوف' لَفَّـــة'

لفيفة.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    WWWW''''ËËËËuuuu لَفّ' بَرم' لف الشئ على نفسه.

''''ØØØØddddOOOO$$$$““““    ËËËË    WWWW''''ËËËËuuuu حلي ذهبية على شكل قالدة كبيرة.

''''ØØØØwwww¹¹¹¹WWWW''''ËËËËuuuu أسطواني' أنبوبي' كاألنبوب.

''''ØØØØWWWWMMMM}}}}''''ËËËËuuuu إبريق.

''''ØØØØwwww''''ËËËËuuuu    جَعْدَة' بَرْم.

''''ØØØØWWWW في' من' منذ' من عند' عن.

''''ØØØØXXXXÝÝÝÝUUUUzzzzWWWW    في حضور' أمام' في مستوى' في مقام.

ÆÆÆÆXXXXÝÝÝÝUUUUzzzz    WWWW''''    ØØØØwwww²²²²ÝÝÝÝUUUUzzzzWWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœËËËËUUUUzzzzWWWW عـبور اZـاء' خَوض في اZاء الجل الـعبـور'

سَبْح.
''''ØØØØÊÊÊÊUUUU????????AAAA????????????}}}}JJJJ††††WWWW????¼¼¼¼    ËËËËUUUUzzzzWWWW شطف بـاZاء' شَـقْــشَــقَــة اZالبس

الزالة ما بها من الصابون.
''''????ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœôôôô    5555????¹¹¹¹UUUUzzzzWWWW مــــروق عن الـدين' خــــروج من الـدين

بِضَاللة' إرتداد عن الدين' ضَالل.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ««««œœœœïïïï????²²²²????????ÝÝÝÝWWWWzzzzWWWW على عـاتق' في عـهـدة' في عـاتق'

على مسؤولية.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUUMMMM}}}}¼¼¼¼    ssssÐÐÐÐWWWW إنهاء' قلع من االساس.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMÐÐÐÐWWWW من االسفل' في االسفل' من القعر.

''''ØØØØWWWWÄÄÄÄWWWW دهن' شحم' سَمْن' وَدَك' حلم كثير الشحم.

''''ØØØØwwww²²²²ššššWWWWÐÐÐÐ    œœœœWWWWÐÐÐÐWWWW لسوء احلظ.

''''ØØØØ————WWWW????ÐÐÐÐWWWW الجل' جَــرّاء' مـن جــرّاء - أمــام - بجـــانب'

بالقرب - شفاهاً' حفظاً' على ظهر قلب.
''''ØØØØÍÍÍÍ…………ËËËËWWWWzzzz    ————WWWW????ÐÐÐÐWWWW بســبـب' ألنه' ألن' بناء عـلى' �ا أن'

من حيث' مادام' طاZا.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ««««————WWWWÐÐÐÐWWWW وجود اZالبس مرتدياً وملبوساً' إرتداء.

''''????ØØØØ…………————ËËËËuuuu????ÐÐÐÐ————WWWWÐÐÐÐWWWW تَكَـهُن' الـتكـلم بـالغـــــيب' مـــــرجتـــــالً'

إرجتالي' تقـديراً' بدون تأكيد' فرضـاً' بالفرض'
كهانة' علم الغيب.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ————WWWWÐÐÐÐWWWW حِـفظ' معـرفة الشـئ حِفـضاً ودرخـاً' في

الذاكرة' عدم النسيان.
''''ØØØØïïïïðððð————WWWWÐÐÐÐWWWW مِن جـرّاك' جرّائك' من أجلك' على شـأنك'

عَلَشانك نزوالً على رغبتك.
''''ØØØØËËËËUUUUÇÇÇÇ————WWWW????ÐÐÐÐWWWW أمــام العـ8. أمــام النظر' أمــام' قُـــبــالَة'

واضح' مُبَي�ن.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐËËËËUUUUÇÇÇÇ————WWWWÐÐÐÐWWWW تَحَـسُس' الشعـور باZعـروف واجلمـيل

- وجود الشئ امام الع8.
''''ØØØØ7777$$$$šššš    ËËËËUUUUÇÇÇÇ————WWWWÐÐÐÐWWWW جعل الشئ مكروهاً وغيـر مستحب

في نظر اآلخر.
''''ØØØØssssððððËËËËWWWW&&&&    ËËËËUUUUÇÇÇÇ————WWWWÐÐÐÐWWWW جَعل الشئ مكروهاً وغير مستحب

في نظر الشخص نفسه.
''''ØØØØ    ËËËËWWWW&&&&    ÂÂÂÂËËËËUUUUÇÇÇÇ————WWWWÐÐÐÐWWWW نَزَل من عَيْني.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐWWWW½½½½    ËËËËUUUU????ÇÇÇÇ    ————WWWWÐÐÐÐWWWW جـحـود اZعـروف' نكران اجلـمـيل'

إنكار اجلميل أو أZعروف.
''''Z    ØØØØwwwwÇÇÇÇ————WWWWÐÐÐÐWWWWاذا? عالم' على ما.

''''ØØØØddddððððUUUUšššš    ————WWWWÐÐÐÐWWWW الجل' جّراء' من جراء.

ÆÆÆÆïïïïðððð    ————WWWWÐÐÐÐWWWW''''    ΩΩΩΩ    ïïïïðððð    ÍÍÍÍ    ≠≠≠≠

''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½WWWW&&&&««««œœœœ    ————WWWWÐÐÐÐWWWW نزع' نزع اZالبس.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    œœœœ————WWWWÐÐÐÐWWWW إتالف وتبذير.

''''ØØØØ©©©©««««œœœœ®®®®    ÂÂÂÂ…………œœœœ————WWWWÐÐÐÐWWWW بحضور' أمام' في حَضْرة.

''''ØØØØ©©©©««««œœœœ®®®®XXXXÝÝÝÝ…………œœœœ————WWWWÐÐÐÐWWWW أمام' مع' حتت اليد.

''''ØØØØ7777AAAA¹¹¹¹˘̆̆̆˙̇̇̇————WWWWÐÐÐÐWWWW نُضح' سيالن' جريان.

ÆÆÆÆ7777AAAA¹¹¹¹˘̆̆̆˙̇̇̇————WWWWÐÐÐÐWWWW''''    ΩΩΩΩ    5555¹¹¹¹˘̆̆̆˙̇̇̇————WWWWÐÐÐÐWWWW''''

''''ØØØØËËËË««««dddd????????????????????&&&&————WWWW????ÐÐÐÐWWWW مــــحـــفــــوظ في الـذاكــــرة - ملبــــوس'

مستعمل.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&————WWWWÐÐÐÐWWWW حِفظ' حـفظ اZوضوع غَـيباً' إسـتظهار -

لبس اZالبس' إرتداء اZالبس.
''''ØØØØvvvv&&&&————WWWWÐÐÐÐWWWW الجل مَن?

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMððððddddÖÖÖÖ————WWWWÐÐÐÐWWWW إستنساخ' تصوير.

''''ØØØØssssððððddddÖÖÖÖ    ¯̄̄̄————WWWWÐÐÐÐWWWW تغليف' جتليد.

''''ØØØØ””””ËËËËuuuu½½½½————WWWWÐÐÐÐWWWW ناقل' ناسخ.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMOOOOOOOOÝÝÝÝËËËËuuuu½½½½————WWWWÐÐÐÐWWWW نَقل' نَسْخ' إستنساخ.

''''ØØØØssssððððËËËË    ————WWWWÐÐÐÐWWWW التكلم إرجتاالًِ' كلمة إرجتالية' حفظاً.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU²²²²ÝÝÝÝWWWW¼¼¼¼————WWWWÐÐÐÐWWWW قيام ونهوض إحتراماً.

ÆÆÆÆÊÊÊÊUUUU²²²²ÝÝÝÝWWWW¼¼¼¼————WWWWÐÐÐÐWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊUUUU$$$$††††WWWW¼¼¼¼————WWWWÐÐÐÐWWWW''''

''''ØØØØ…………ËËËË…………————WWWWÐÐÐÐWWWW    تدريجاً' بالتدريج.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    @@@@½½½½óóóó}}}}ÐÐÐÐWWWW غربلة' نَخْل.

''''ØØØØwwww$$$$½½½½UUUUýýýý    vvvvÐÐÐÐ    WWWW لسوء احلظ.

''''ØØØØddddOOOOOOOOÐÐÐÐWWWW في الذاكرة' غَير مَنْسي.

''''ØØØØËËËËUUUU????????????%%%%WWWW????½½½½««««dddd????????????OOOO????????????OOOO????ÐÐÐÐWWWW مَنسـي' مــانُسِيَ' أصْــبَـحَ في زوايا

النسيان.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœddddÐÐÐÐ    ddddOOOOOOOOÐÐÐÐWWWW دفعهُ إلى النسيان.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ddddOOOOOOOOÐÐÐÐWWWW تَذَكُر' فِطانة.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇddddOOOOOOOOÐÐÐÐWWWW نسيان' إهمال.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuu????ÇÇÇÇ    dddd????????????????OOOO????????????OOOO????ÐÐÐÐWWWW نســـيـــان' نَـسي - سَلو' سُـلوان'

سَلوى' صَفْح.
''''ØØØØ…………ËËËË…………ËËËËuuuuÇÇÇÇdddd????????????????OOOO????????????OOOO????ÐÐÐÐWWWW    مَنسـي' مــانُسِـيَ' اصــبح فـي زوايا

النسيان.
ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuuÇÇÇÇddddOOOOOOOOÐÐÐÐWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ…………ËËËË…………ddddOOOOOOOOÐÐÐÐWWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&ddddOOOO????OOOOÐÐÐÐWWWW تَناسي' نسيان - سُلو' سُلوان' سَلوى'

مَنسي' مانسي.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««dddd????????OOOO????OOOO????????ÖÖÖÖ    5555OOOOÐÐÐÐWWWW    غَصّ' إعـتـراض الطـعـام في احللق'

توقف الطعام في اZر´ أو احلنجرة.
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''''ØØØØssssððððËËËËWWWW????&&&&    ïïïïÄÄÄÄ    ËËËË    ‰‰‰‰WWWWÄÄÄÄ    WWWW إنهاك القوى' الشـعور بالضعف

والهـزال' إعـيـاء' قعـود' فـقـدان احلـركة' عَـجْـز'
االصـابة بالضَـعْف أو الفـقـر أو العـجـز' شلل في

األطراف.
''''ØØØØssssððððËËËËWWWW&&&&    ËËËËËËËË˙̇̇̇ËËËËWWWWÄÄÄÄWWWW إنْبِطاح' بَطْح' إستلقاء وطرح على

الوجه.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ««««œœœœ    vvvvÄÄÄÄWWWW وجـود احلذاء فـي القدم' وجـود اللبـاس

ملبوساً.
''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½WWWW&&&&««««œœœœ    vvvvÄÄÄÄWWWW نزع من القدم.

''''ØØØØ…………ËËËË…………————…………œœœœWWWW½½½½ËËËËuuuuÇÇÇÇ    XXXX$$$$????}}}}ÄÄÄÄWWWW زَهْق' خروج النفس من اجلسم

- عصبية وَتَوتُر.
''''ØØØØgggg}}}}ÄÄÄÄWWWW    أمام' قُدّام' قبالً' قبل' جتاه' إزاء.

''''ØØØØUUUUAAAA}}}}ÄÄÄÄWWWW سابقاً' قبالً' فيما مضى.

ÆÆÆÆUUUUAAAA}}}}ÄÄÄÄWWWW''''    ΩΩΩΩ    UUUU½½½½UUUUAAAA}}}}ÄÄÄÄWWWW''''

ÆÆÆÆUUUUAAAA}}}}ÄÄÄÄWWWW''''    ΩΩΩΩ    ««««bbbbAAAA}}}}ÄÄÄÄWWWW''''

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWAAAA}}}}ÄÄÄÄWWWW في األمام' في اZقدمة' مقدماً' سلفاً.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????????&&&&    vvvvÄÄÄÄWWWW إرتداء في القــدم والسـاق' لِبـس احلـذاء

والسروال.
''''ØØØØssssððððËËËËWWWW????????????&&&&    vvvvÄÄÄÄWWWW رَهك' إرتهــاك' اســتـرخــاء اZفــاصل'

عـدم القـدرة على اZشـي' فـقـدان حـركـة الرجل8'
إنهاك' التأخر عن الركب.

''''ØØØØËËËËuuuuððððËËËËWWWW????&&&&    vvvvÄÄÄÄWWWW    مُتْـعَب' تعبان' مُـقْعَد' عـاجز' متـأخر

عن الركب.
''''ØØØØ©©©©ÍÍÍÍ®®®®ËËËËUUUUMMMM}}}}ÄÄÄÄWWWW في سبيل' من أجل' ألجل.

''''ØØØØ    WWWW    نصف' جــزء' قـطعــة' كــسـرة' حـطامــة' شِقّ'

فِلق' فِلقَة' نصف الشئ.
''''ØØØØ««««bbbbOOOOOOOO½½½½««««uuuułłłł    wwww))))UUUUððððWWWW في عنفوان الشباب.

''''ØØØØ««««bbbbOOOO¹¹¹¹ËËËËôôôô    wwww))))UUUUððððWWWW في عنفوان الشباب.

''''ØØØØ…………ËËËË…………————…………œœœœWWWW½½½½ËËËËuuuuÇÇÇÇ    ÂÂÂÂUUUUððððWWWW''''    ¨̈̈̈ÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ————…………œœœœ    ÂÂÂÂUUUUððððWWWW جتاوز احلَدّ.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&————…………œœœœ    ÂÂÂÂUUUUððððWWWW أصْبَحَ اليُحْتَمَل' متجاوز احلَدّ.

''''ØØØØËËËËUUUUððððWWWW من أجل' من تأثير' من أثر' من وطأة.

ÆÆÆÆËËËËUUUUððððWWWW''''    ΩΩΩΩ    ««««ËËËËUUUUððððWWWW''''

ÆÆÆÆËËËËUUUUððððWWWW''''    ΩΩΩΩ    UUUU½½½½««««ËËËËUUUUððððWWWW''''

''''ØØØØÛÛÛÛWWWW    كَفّ' راحة اليد' باطن الكف - فَلَقَة.

''''ØØØØ‘‘‘‘UUUUÄÄÄÄWWWW    خَلْف' وَراء' بَعْد' في أثر' في نهاية.

''''ØØØØÍÍÍÍ…………ËËËËWWWWzzzz    ‘‘‘‘UUUUÄÄÄÄWWWW بعد أن.

''''ØØØØUUUUýýýýUUUUÄÄÄÄ    WWWW    فيما بعد' بعدئذٍ.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUUýýýýUUUUÄÄÄÄWWWW فيما بعد' بعدئذٍ.

''''ØØØØUUUU½½½½UUUUýýýýUUUUÄÄÄÄ    WWWW فيما بعد' بعدئذٍ.

''''ØØØØWWWWKKKKLLLL????????ýýýýUUUUÄÄÄÄWWWW في الغـيـاب' في حـالة غـيـاب الشـخص'

بعد مغادرته.
ÆÆÆÆssssððððËËËËWWWW&&&&    vvvvÄÄÄÄWWWW''''    ΩΩΩΩ    ssssððððËËËËWWWW&&&&UUUUÄÄÄÄWWWW''''

''''ØØØØÙÙÙÙUUUUÄÄÄÄWWWW    بجــانب'عند' بالقــرب' مُــالصِق' مـتــالصق'

متاخِم' مجاور.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW††††UUUUÄÄÄÄWWWW بدون حراك' ساكن' راقد.

''''ØØØØ««««bbbb&&&&WWWW¹¹¹¹    ÙÙÙÙUUUUÄÄÄÄWWWW بجانب' مجاور' متاخم' متالصق8.

''''œœœœËËËËWWWWšššš    ÍÍÍÍWWWWššššddddÄÄÄÄWWWW»»»»: في أعماق النوم.

''''ØØØØññññÄÄÄÄWWWW     فَجأةً' على غِرَّة' بغْتَةً' على غَفْلَة.

ÆÆÆÆññññÄÄÄÄWWWW''''    ØØØØ««««ññññÄÄÄÄWWWW''''

''''ØØØØóóóó????||||˙̇̇̇    ÛÛÛÛWWWW £لـوء' £لوء جــــداً' £لوء حــــتى احلــــافـــة'

ينسكب مِنه.
ÆÆÆÆññññÄÄÄÄWWWW''''    ΩΩΩΩ    UUUUJJJJ||||ññññÄÄÄÄWWWW''''

''''ØØØØXXXXAAAAÄÄÄÄWWWW    في اخللف' وراء' خلف.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW²²²²AAAAÄÄÄÄWWWW في اخللف' وراء' خلف' في الغياب.

''''ØØØØppppÄÄÄÄWWWW كفوف.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUUððððuuuu????&&&&    ÛÛÛÛWWWW تَلَمُس' التـفتـيش والتحـري براحة اليـد'

عَيْث' طلب الشيء باليد.
''''ØØØØWWWWJJJJÄÄÄÄWWWW خَرز زرقـاء تعلق على وجنة الطفل - مـحار'

َصَدف.
''''ØØØØÙÙÙÙUUUU%%%%    ÛÛÛÛWWWW مَلجْ باليد' تسوية وتعديل براحَة اليد.

''''ØØØØ    ————ïïïïÄÄÄÄWWWW الت8 اجملفف بشكل أقراص' قمر الدين.

''''ØØØØWWWWÄÄÄÄWWWW الطعام الل8' الرز والبُرغُل اZطبوخ الل8.

ÆÆÆÆÊÊÊÊUUUUððððuuuu&&&&    ÛÛÛÛWWWW''''    ΩΩΩΩ    vvvvððððuuuu&&&&WWWWÄÄÄÄWWWW''''

''''ØØØØ7777$$$$šššš    ïïïïÄÄÄÄ    ËËËË    ‰‰‰‰WWWWÄÄÄÄWWWW    إنهاك' نَهْك' أعياء' جعله عاجزاً

أو مُقعدًا أو منهوكاً.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ        WWWW إنفالق' تَفَلُق' إنشطار' كسر وجتزأة إلى

قسم8.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœddddÐÐÐÐ    ddddððððWWWW تَعَثُر' ترنح' �ايل.

ÆÆÆÆÊÊÊÊœœœœddddÐÐÐÐ    ddddððððWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊ««««œœœœddddððððWWWW''''

''''ØØØØUUUU½½½½UUUUÝÝÝÝddddððððWWWW خوفاً.

''''ØØØØÍÍÍÍ…………ËËËËWWWWzzzz    wwwwÝÝÝÝddddððððWWWW خوفاً من' خوفاً من أن.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&        WWWW كسـر' تكسير' جتـزأة' تنصيف' تقطيع'

حتطيم.
''''ØØØØWWWWJJJJ????ððððWWWW مُــقَــسَـم إلى نصــف8 - حــمـص مــجــروش -

كمثري أو عرموط مقطع.
''''ØØØØ————WWWW&&&&        WWWW مُنَص�ف' مُقَطّع' شاطر.

''''ØØØØ„„„„ïïïï½½½½    WWWWJJJJððððWWWW حمص مجروش.

''''ØØØØ    WWWW''''        WWWW مُقَطَّع' مُكَسَّر' مُجَزَأ.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&        WWWW''''        WWWW تقطيع' تكسير' حتطيم' جتزأة.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ««««œœœœUUUU½½½½««««uuuuððððWWWW    في حَيّـز االمكان' حسب االمكـانية'

حسب اZقدرة.
ÆÆÆÆ    WWWW''''        WWWW''''    ΩΩΩΩ        WWWWÄÄÄÄ    ËËËË        WWWW''''

ÆÆÆÆÊÊÊÊœœœœdddd&&&&        WWWW''''        WWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊœœœœdddd&&&&        WWWWÄÄÄÄ    ËËËË        WWWW''''

    WWWW''''        WWWW''''    ΩΩΩΩ        uuuu&&&&    ËËËË        WWWW''''

ÊÊÊÊœœœœdddd&&&&        WWWW''''        WWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊœœœœdddd&&&&        uuuu&&&&    ËËËË        WWWW''''

''''ØØØØ————WWWWððððWWWW رَبلة الساق' سمانة االسق.

''''ØØØØUUUU½½½½UUUU????????????????OOOO????????????IIII????????????OOOO¹¹¹¹————WWWW????ððððWWWW    خــجـــالً' من اخلَــجَل' من احلَـــيــاء'

إستحياءً.
''''ØØØØ„„„„WWWWððððWWWW مع' بجانب' �صاحَبَة' لدى.

''''ØØØØXXXXAAAA????????????OOOO½½½½WWWW????ððððWWWW بجَنـب' بجــانب' مــالصـق' مــتــالصق'

متاخم' مجاور.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW²²²²AAAAOOOO½½½½WWWWððððWWWW من اجلَنب' بجانب.

''''ØØØØvvvvððððWWWW نصف' قطعة من.

ÆÆÆÆvvvvððððWWWW''''    ΩΩΩΩ    pppp}}}}ððððWWWW''''

''''ØØØØvvvvłłłłWWWW وكيل' بديل' في اZكان.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœddddÐÐÐÐ    vvvvłłłłWWWW إخراج الشئ من مكانه.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    vvvv????łłłłWWWW خــروج الشئ مـن مكانه' فَــسْـخ' خَلْع'

خروج العظم من مفصله' خلع اZفصل' مَلْخ.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU½½½½««««œœœœ    vvvvłłłłWWWW توكيل' حتديد البديل.

''''ØØØØwwww}}}}łłłłWWWW بدالً من' عوضاً عن' �نزلة كذا' يُعادِله.

''''ØØØØwwwwððððUUUUOOOOłłłłWWWW بدالً من' عوضاً عن' نيابة' بالنيابة.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    »»»»UUUUÇÇÇÇWWWW طبع.

''''ØØØØËËËËUUUUÇÇÇÇWWWW بالنسبة' مقارنة' باZقارنة.

''''ØØØØ««««bbbbJJJJ}}}}½½½½UUUU????&&&&ËËËËËËËËddddððððËËËËUUUUÇÇÇÇWWWW في Zح البصـر' في غمـضة ع8'

في حلظة.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ————…………œœœœ    ËËËËUUUUÇÇÇÇWWWW وقـاحة' جـسـارة' اخلـروج عن النظام

واألدب' جرأة' غَطْرسَة.
''''ØØØØppppÇÇÇÇWWWW عـصــابة شَـّد الـرأس' ربطة الرأس والرقــبـة'

لثام.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    ppppÇÇÇÇWWWW شَدّ العصابة' شَدّ الربطة' تَلَثُم.

''''ØØØØ˙̇̇̇WWWWÇÇÇÇWWWW بخيل' شحيح' مُقْتِر' حسود.

''''ØØØØÍÍÍÍ˙̇̇̇WWWWÇÇÇÇWWWW بُخل' تَقْتير' حسادة.

''''ØØØØrrrrOOOOOOOOŠŠŠŠWWWW قصدير اللحيم' حلام.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&    rrrrOOOO????OOOO????ŠŠŠŠWWWW حلِـام' لـَحْم' سَدّ الفـجـوات والثقـوب'

لَصْق.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    WWWWJJJJððððddddššššWWWW رَّض أو إلتواء أو فَسْخ الرسخ.

ÆÆÆÆÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇWWWWJJJJððððddddššššWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    WWWW&&&&ddddššššWWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐUUUUðððð    WWWW????%%%%eeeeššššWWWW حتت األمر' حتت الطلب' الواحد في

خدمة اآلخر وحتت أمره.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœddddÐÐÐÐ    WWWW????????²²²²????????????AAAA????????ššššWWWW خَــدع' خِــداع' إغــراء على الســوء'

إغواء' تضليل.
''''ØØØØwwww¹¹¹¹UUUUÐÐÐÐïïïï????ššššWWWW مَـغـرور' متكبـر' مـتـباهـي' مُغْـتَـر بذاته'

متعجرف' معجب بنفسه.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    wwww????¹¹¹¹UUUUÐÐÐÐïïïï????????????????ššššWWWW الغـــرور بالنـفس' تَكَبُـــر' تبـــاهي'

االعتزاز بالذات' عَجْرَفَة' االعجاب بالنفس.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœ————ËËËËuuuuÐÐÐÐïïïïššššWWWW تضحية بالنفس' إنكار الذات.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇïïïï????????ššššWWWW إغـمــاء' غـشـيــان' خَـوْر القـوى' فــقـدان

الوَعي.
''''ØØØØ««««˙̇̇̇ïïïïššššWWWW    بدون داع' من غير سبب' إعتباطاً.

''''ØØØØ5555MMMMOOOOOOOOÐÐÐÐ««««˙̇̇̇ïïïïššššWWWW ألثِقة بالنفس' التأمل واالعتماد على

النفس.
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''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    ©©©©    ®®®®    ””””…………œœœœ    WWWW فـقـدان' فَـقْــد' ضـيـاع' اخلـروج

عن السيطرة واالمكانية واحلوزة.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    ©©©©    ®®®®    ””””…………œœœœWWWW إهمال' ترك' ضياع.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ————…………œœœœ    ©©©©    ®®®®    ””””…………œœœœWWWWخـروج الشئ من اليَد فَلْتَـةً أي

بَغْتَةً' وقوع األمر من غير إحكام' غير مقصود.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????????????????&&&&————…………œœœœ    ©©©©    ®®®®    ””””…………œœœœWWWW    إخـــراج الشـئ من الســـيـطرة

واالمكانية' أخذ عُنْوةً بدون موافقة.
ÆÆÆÆÊÊÊÊœœœœdddd&&&&————…………œœœœ    XXXXÝÝÝÝ…………œœœœWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊUUUUMMMM}}}}¼¼¼¼————…………œœœœ    ©©©©    ®®®®    ””””…………œœœœWWWW''''

''''ØØØØssssððððËËËËWWWW????&&&&    ©©©©    ®®®®    ””””…………œœœœWWWW    فـقدان حـركـة اليـدين' شلل في

اليدين.
''''ØØØØssssððððUUUU¼¼¼¼    ©©©©    ®®®®    ””””…………œœœœWWWW    القـدرة واالمكانـيـة الجنـاز عـمل

ما.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««““““««««dddd????ðððð    ÂÂÂÂ…………œœœœWWWW زَلّـة لســـــان' زَلَـق اللـســـــان' فلـتـــــات

الكالم' زَالّتهُ وهفواته.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    ÂÂÂÂ…………œœœœWWWW إفشال' إهانة' إسكات.

ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««““““««««ddddðððð    ÂÂÂÂ…………œœœœWWWW''''    ΩΩΩΩ    5555¹¹¹¹˙̇̇̇WWWWÄÄÄÄ————…………œœœœ    ÂÂÂÂ…………œœœœWWWW''''

ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««““““««««ddddðððð    ÂÂÂÂ…………œœœœWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ————…………œœœœ    ÂÂÂÂ…………œœœœWWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ————…………ËËËË    ÂÂÂÂ…………œœœœWWWW مضمضة اZاء في الفم.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWJJJJ}}}}????????%%%%…………œœœœ    WWWW منذ أمـد' مـنذ أمـد بعـيــد' منذ مُـدّة'

من زَمان.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««˙̇̇̇WWWWÖÖÖÖ————ËËËË…………œœœœWWWW فداء وتضحية.

''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½««««————WWWW حتريك' هَزّ.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½bbbb½½½½««««————WWWW حتريك' هَزّ.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW????½½½½««««————WWWW إهتـــزاز' رَجْــــفَـــة' تَخَلُـج' تَرَنُّح' تَـذَبْذُب'

تَمَوُّر' تراوح.
''''ØØØØ““““————WWWW    نَوْبَة' قـشـعـريـرة' بَرد' رَجْـفَـة' رَعْـشَـة' بُرداء'

حُـــمى مع البـــرد' رُعـــاش' راجف' احلُـــمّى ذات
الرعدة.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««““““————WWWW رَجف' رَعش' إهتزاز' �ايُل.

''''ØØØØWWWW½½½½««««““““————WWWW    حُلي على رأس النساء.

''''ØØØØ5555¹¹¹¹ññññÐÐÐÐ    ““““————WWWW إجـراء الالزم لتــخـفـيف نوبَة القــشـعـريرة

والرجفة.
''''ØØØØ5555¹¹¹¹ññññÐÐÐÐ    ïïïïÐÐÐÐ    ““““————WWWW تخويف' تهديد.

ÆÆÆÆ5555MMMMOOOOOOOOÐÐÐÐ««««˙̇̇̇ïïïïššššWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊËËËËuuuu%%%%————WWWWÄÄÄÄ    ««««˙̇̇̇ïïïïššššWWWW''''

''''ØØØØUUUU½½½½UUUUOOOOýýýýïïïïššššWWWW فرحاً' من الفرح' أبتهاجاً' سروراً.

''''ØØØØUUUUOOOOýýýýïïïïššššUUUU½½½½    ËËËË    wwwwýýýýïïïïššššWWWW في السَرّاء والضَرّاء.

''''ØØØØssssððððddddÖÖÖÖ    ïïïïššššWWWW    حتمل اZسؤولية' األخذ على العاتق.

''''ØØØØ…………ËËËËïïïï????ššššWWWW من تلقـائه' تلقـائي' ذاتي' من تلقـاء ذاته'

سليقة' طبيعي.
''''ØØØØUUUU¹¹¹¹ïïïïššššWWWW في ذاته' في حَد� ذاته' ضمناً.

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹ïïïïššššWWWW''''    ΩΩΩΩ    ««««bbbb¹¹¹¹ïïïïššššWWWW''''

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW¹¹¹¹ïïïï????ššššWWWW    من تلقـاء نفـسـه' تلقـائيـاً' عفـواً' ذاتيـاً'

من ذاته' طبيعي.
''''ØØØØ””””ddddðððð««««uuuu????????????????ššššWWWW تَقي' مـــؤمن وَرِع' مُــجْـــتَنِب اZعـــاصي

والشبهات' يخاف الله.
''''ØØØØ————««««uuuuššššWWWW تَحت' أسفل' في األخير' أدنى.

''''ØØØØwwww¹¹¹¹««««˙̇̇̇ïïïï????????šššš    ËËËË        uuuu????????ššššWWWW    باطالً' عَــبـثــاً' ظُلْمـاً وعُــدواناً'

تعمداً.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ————…………œœœœ    ÂÂÂÂWWWW????ššššWWWW إدراك' يُمكنه التـصـرف واالعـتمـاد

على الـنفس - تَخَـلُص من مــأزق أو مــشـكلة أو
مرض.

ÆÆÆÆÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ————…………œœœœ    ÂÂÂÂWWWWššššWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊUUUU$$$$šššš…………˙̇̇̇    ÂÂÂÂWWWWššššWWWW''''

''''ØØØØ««««ËËËËWWWWššššWWWW في اZنام' في احلُلم.

''''ØØØØ5555¹¹¹¹˙̇̇̇WWWWÄÄÄÄ««««˙̇̇̇    ËËËËWWWWššššWWWW    نُهوض' فَّز أو جِفل من النوم.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU²²²²ÝÝÝÝWWWW¼¼¼¼    ËËËËWWWWššššWWWW نهوض' قيام من النوم' إستيقاظ.

ÆÆÆÆÊÊÊÊUUUU²²²²ÝÝÝÝWWWW¼¼¼¼    ËËËËWWWWššššWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊUUUU$$$$††††WWWW¼¼¼¼    ËËËËWWWWššššWWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ————««««œœœœWWWW تَعلِيق' إعدام' شَنْق.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    pppp¹¹¹¹««««œœœœWWWW والدة.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWJJJJ¹¹¹¹««««œœœœWWWW من األم' من ساللة األم' وراثي من األم.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ————…………œœœœ    ÙÙÙÙœœœœWWWW نسيان' تسامح' صفح.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇWWWW½½½½————…………œœœœ    ÙÙÙÙœœœœWWWW البقاء في الذاكرة' عدم النسيان.

''''ØØØØ««««bbbbOOOO¹¹¹¹««««ËËËËœœœœWWWWبعد' بعدئذٍ' فيما بعد'في األخير' أخيراً.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœUUUUÖÖÖÖ————…………œœœœ    WWWW    طرق الباب' دَقْ الباب' خَبْط.

''''ØØØØ©©©©    ®®®®    ””””…………œœœœWWWW في حوزة' حتت النُفُوذ.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuu????ÐÐÐÐ««««    ©©©©    ®®®®    ””””…………œœœœ    WWWW إمـــــتـــــالك' في حـــــوزة' حتـت

النفوذ' ضمن اإلمكانية.

''''ØØØØssssððððdddd????????????ÖÖÖÖ    ““““————WWWW إصــابة بالبــرد والقــشــعــريرة والرجــفــة'

االصابة باحلمى ذات الرعدة.
ÆÆÆÆssssððððddddÖÖÖÖ    ““““————WWWW''''    ΩΩΩΩ    ssssððððUUUU¼¼¼¼    vvvv''''    ““““————WWWW''''

''''ØØØØ„„„„˘̆̆̆““““————WWWW أرعَش' رَجّـاف' كــثـيـر اإلرجتــاف' أخـفج'

مَيّاد' كثير التمايل واالهتزاز.
''''ØØØØUUUUððððËËËË““““————WWWW    حُمى' مالريا' بُرَداء' حُمّى مع البرد.

''''ØØØØssssððððddddÖÖÖÖUUUUðððð    ËËËË““““————WWWW االصابة �رض اZالريا.

''''ØØØØ…………““““————WWWW رَجفة' رَعْشَة' �ايل - سمك رَعّاد' فَتْرَة.

''''ØØØØ5555????¹¹¹¹““““————WWWW رَجْف' إرجتــــاف' رعش' إرتعـــاش' �ـايل'

إهتزاز' ذبذبة' هَزَّة.
''''ØØØØ„„„„˘̆̆̆————WWWW متذبذب' مُهْتَز' مُرْتَعِش' مُتَرَنح' أخفج.

''''ØØØØ…………————WWWW ذبذبة' تَرَدُد' إهتزاز' هَزّة.

''''ØØØØ————WWWW????''''…………————WWWW تَذَبْـذُب' ذَبْذَبة' رَجْــــفــــة' إهتــــزاز' رَعْش'

رَعْد' تَرَدُد إهتزازي.
''''ØØØØWWWWMMMM||||————WWWW    هَزّاز.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMOOOO¹¹¹¹————WWWW رن8' تَرَدُد' ذَبْذَبَة' إهتزاز.

''''ØØØØ˙̇̇̇WWWW نحـــيف' هزيل' نـحــيل' ضـــعــيـف' عــجـــيف'
أعجف' رفيع' سقيم' مسحور' قليل اللحم.

''''ØØØØ————…………œœœœWWWWÐÐÐÐ…………œœœœ««««˙̇̇̇WWWW متجاوز احلَدّ' غير محدد' غير محدود'

النهاية له' خارق العادة' فوق العادة' شاذ.
''''ØØØØ««««bbbbOOOOOOOO²²²²ÝÝÝÝ««««˙̇̇̇WWWW    في واقع األمر' في الواقع' حقيقةً.

''''ØØØØ““““««««ËËËËôôôôËËËË˙̇̇̇WWWW نحــيل' نحـيف' هزيـل' ضـعـيف' رفــيع'

جلـدي' على اجلـلد' واهن' خَلّ' خـليل' نـحـــيف
اجلسد.

''''ØØØØËËËËËËËË˙̇̇̇WWWW واضح' باين' عـالنيــة' أمـام' صـريح' نَجْـد'

ناجِد.
''''ØØØØÊÊÊÊUUUU%%%%««««œœœœ««««©©©©œœœœ®®®®ËËËËËËËË˙̇̇̇WWWW قبول وموافقة خجالً وبدون رضا.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½««««˙̇̇̇WWWW????????????????ÖÖÖÖ————…………ËËËË    ««««©©©©œœœœ®®®®ËËËËËËËË˙̇̇̇WWWW وقــوف بـوجــه اZقـــابل' رد

اZقـــابل بغــضب' بـخــشــونـة' بغــضب' بســـخط
ووقاحة' تَحَد�ي' مناهَضَة.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU²²²²ÝÝÝÝ…………ËËËË    ««««©©©©œœœœ®®®®ËËËËËËËË˙̇̇̇WWWW التَجَرُءُ على الكالم وجهاً لوجه'

إعتراض' رَّد اZقابل باZثل' حتدي' مناهضة.
ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWW½½½½««««˙̇̇̇WWWWÖÖÖÖ————…………ËËËË««««œœœœËËËËËËËË˙̇̇̇WWWW''''    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWW½½½½««««˙̇̇̇WWWW~~~~††††WWWW¼¼¼¼    ««««©©©©œœœœ®®®®ËËËËËËËË˙̇̇̇WWWW''''

''''ØØØØÍÍÍÍËËËËËËËË˙̇̇̇WWWW بسبب' لداع' من جهة' كذا.

''''ØØØØwwww¹¹¹¹ËËËËËËËË˙̇̇̇WWWW صَراحَة' وضوح.

''''ØØØØÈÈÈÈ˙̇̇̇WWWW في الطريق' على الطريق.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuu????ÇÇÇÇ————…………œœœœ    ÈÈÈÈ˙̇̇̇WWWW    خـــروج عن الصـــواب أو الطاعـــة أو

الطريق الصحيح.
ÆÆÆÆÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ————…………œœœœ    ÈÈÈÈ˙̇̇̇WWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊ««««œœœœôôôô    ÈÈÈÈ˙̇̇̇WWWW''''

''''ØØØØÍÍÍÍ˙̇̇̇WWWW نحــافــة' نَحْـف' هزال' ضــعف' دِقَّــة اجلــسم'

نحول.
''''ØØØØ““““WWWW إستعجال' عجلة.

ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««““““««««ddddðððð    ÂÂÂÂ…………œœœœWWWW''''    ØØØØÊÊÊÊ««««““““««««ddddðððð————««««““““WWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½««««““““WWWW تعجيل' إستعجال.

ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««““““««««ddddðððð    ÂÂÂÂ…………œœœœWWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊ««««““““««««ddddðððð    ÊÊÊÊUUUU%%%%““““WWWW''''

ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWWJJJJ}}}}%%%%…………œœœœWWWW''''    ΩΩΩΩ    …………ËËËË…………ËËËËËËËË““““WWWW''''

ÆÆÆÆ…………ËËËË…………ËËËËËËËË““““WWWW''''    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWW&&&&WWWW¹¹¹¹ËËËËËËËË““““WWWW''''

''''ØØØØ    …………““““WWWW    لَذَّة' ذوق' مذاق' طعم.

''''ØØØØ5555¹¹¹¹““““WWWW تعجيل' عجلة' إستعجال.

ÆÆÆÆ————…………œœœœWWWWÐÐÐÐ…………œœœœ««««˙̇̇̇WWWW''''    ΩΩΩΩ    ————…………œœœœWWWWÐÐÐÐ…………————UUUU%%%%˛̨̨̨WWWW''''

''''ØØØØWWWWHHHH}}}}&&&&————    dddd||||˛̨̨̨WWWW في حَوزة' حتت تصرف.

''''ØØØØ««««bbbbàààà||||˛̨̨̨WWWW    من األسفل' من األدنى' من القعر.

ÆÆÆÆ««««bbbbàààà||||˛̨̨̨WWWW''''    ΩΩΩΩ    xxxxàààà||||˛̨̨̨WWWW''''

''''ØØØØÍÍÍÍWWWW¹¹¹¹UUUUÝÝÝÝWWWW    في كنف' حتت حماية ورعاية.

''''ØØØØ————…………œœœœWWWWÐÐÐÐ    XXXXýýýýËËËËdddd????????ÝÝÝÝWWWW خـارق الطـبـيـعـة' فــوق الطبـيــعـة'

عجيب.
''''ØØØØ————WWWWÝÝÝÝWWWW فوق' على' بسبب' ألجل.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ————WWWWÝÝÝÝWWWW مع' ضِمن' تضامن - مديونية' بِذِمَّة -

وجود الشئ فوق.
''''ØØØØvvvvÄÄÄÄ    ————WWWW????????ÝÝÝÝWWWW وُقـوف' مُنْتَــصِب' واقف' قـائم' مُــهَـيَـأ'

جاهز' السالح اZنصوب واZهيأ.
''''Z ØØØØwwwwÇÇÇÇ    ————WWWWÝÝÝÝWWWWاذا' ألي سبب.

''''ØØØØïïïï????????????šššš    ————WWWW????????????????ÝÝÝÝWWWW على مـــهل' بَطـئ' مــتــأن' بـبطء' في

مـــــهل' بـالراحـــــة' علـى هون' هـاد´' ســـــاكن'
رص8' رزين' معتدل' تُؤَدَّة' تأن.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇïïïï????šššš    ————WWWWÝÝÝÝWWWW فقدان الـوعي' إغماء غشـيان' خور

القوى.
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''''ØØØØ““““WWWWÐÐÐÐ    ddddJJJJýýýýWWWW مُعَسكر' ثُكنة.

''''ØØØØssss||||““““WWWWÐÐÐÐ    dddd????JJJJýýýýWWWW إمــرأة سَلْط' طـويلة اللســان' سلـيطة

اللسان.
''''ØØØØssss}}}}JJJJýýýý    ddddJJJJýýýýWWWW شجاع' باسل.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&    ddddJJJJýýýýWWWW    تَعبـئة' تأهب' لـلحرب' تَجنيـد' تَعبـئة

وتأهب للحرب والقتال.
''''ØØØØUUUU????????ÖÖÖÖddddJJJJýýýýWWWW مُـعَــسكر' مُــخـيم اجلــيش' مـخــيم اجلند'

ثَكَنَة.
ÆÆÆÆ””””————uuuu####    ‘‘‘‘WWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊ««««ddddÖÖÖÖ    ‘‘‘‘WWWW''''

''''ØØØØÍÍÍÍdddd????????????????OOOO????????????OOOO????????????????ÖÖÖÖddddJJJJ????ýýýýWWWW قـــيــادة اجلـــيش' اخلطـط احلــربيـــة

والعسكرية.
''''ØØØØ————ôôôôËËËË    ‘‘‘‘WWWW شكل' هـيــئـــة' جــسم' جَـــسَــد' صـــورة'

منظر.
''''ØØØØ…………ËËËË««««————ññññÐÐÐÐ    dddd????????????????????OOOO????????????????OOOO????????????????????ýýýýWWWW فطـيم' مـــفطـوم' مـــفـــصـــول عن

الرضاعة.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMOOOO¹¹¹¹ññññÐÐÐÐdddd????OOOO????OOOO????ýýýýWWWW فطام' فِطام الطفل الـرضيع' فـصل

الطفل عن الرضاعة.
''''ØØØØUUUU½½½½UUUUðððð…………————““““WWWWŽŽŽŽWWWW منفعالً' من تأثير.

''''ØØØØËËËËUUUUſſſſWWWW جلام' شكيمة.

ÆÆÆÆ…………ËËËËUUUUGGGG''''ôôôô    ΩΩΩΩ    …………ËËËËUUUUſſſſWWWW''''

''''ØØØØÂÂÂÂWWWWſſſſWWWW نَفَق' خندق.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    vvvv''''    ÂÂÂÂWWWWſſſſWWWW عَمَل نفق' حَفْر خندق.

''''ØØØØÊÊÊÊWWWWÑÑÑÑWWWW قَصَب' قَصَب رفيع الساق.

''''ØØØØbbbb½½½½WWWWÑÑÑÑWWWW فتى' شاب.

''''ØØØØ‚‚‚‚WWWW مسـترخ' غـير ثابت' سـائب' متـحرك' مُـتَوان'

مُتَرَهِل' مُرتَخ' مفكوك' قَلِق.
''''ØØØØÊÊÊÊUUUU####WWWW إرتخاء' زحزحة' تَحَرُك' تَمايُل.

''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½UUUU####WWWW إرخاء' هَزّ' حتريك' حَلّ' فَكّ.

ÆÆÆÆÊÊÊÊbbbb½½½½UUUU####WWWW''''    ΩΩΩΩ    ssss½½½½UUUU####WWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ‚‚‚‚WWWW إرتخاء' تَزَعْزُع' تَحَرُك.

ÆÆÆÆÊÊÊÊbbbb½½½½UUUU####WWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    ‚‚‚‚WWWW''''

''''ØØØØ‚‚‚‚WWWWKKKK####WWWW طير اللقلق.

''''ØØØØwwww####WWWWKKKK####WWWW من اصناف العِنَب.

''''ØØØØ««««œœœœ————WWWWÝÝÝÝWWWW    من األعلى' من األول.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ————WWWWÝÝÝÝWWWW شنق' إعدام' قطع الرأس.

''''ØØØØ7777AAAA¹¹¹¹˘̆̆̆˙̇̇̇    ————WWWW????????????ÝÝÝÝWWWW    تَواصل' إســتـمــرار' تطويل' دوام'

مثـابرة' مواضَـبَة' مـتابعة' تتـبع - مهـيأ للسـفر
والرحيل.

ÆÆÆÆ7777AAAA¹¹¹¹˘̆̆̆˙̇̇̇    ————WWWWÝÝÝÝWWWW''''    ΩΩΩΩ    5555¹¹¹¹˘̆̆̆˙̇̇̇————WWWWÝÝÝÝWWWW''''

''''ØØØØssss%%%%    ————WWWWÝÝÝÝWWWW على حسابي.

''''ØØØØWWWW%%%%    ————WWWWÝÝÝÝWWWW واجب عَلَي' على عاتقي' مطلوب مِن�ي.

''''ØØØØ…………ËËËË…………ddddðððð    wwwwJJJJ||||————WWWWÝÝÝÝWWWW من جهة أخرى' من ناحية أخري.

''''ØØØØwwwwððððWWWW¹¹¹¹————WWWWÝÝÝÝWWWW واجب عليه' على عاتقه' مطلوب منه.

''''ØØØØ„„„„WWWW¹¹¹¹    ————WWWWÝÝÝÝWWWW الواحد فوق اآلخر.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ…………————««««bbbb}}}}ÝÝÝÝWWWW إعدام' شنق' تعليق.

''''ØØØØ‘‘‘‘WWWW بَدَن' جَسَد' جِسم.

''''ØØØØ————UUUUÐÐÐÐWWWWÐÐÐÐ    ‘‘‘‘WWWW مريض' سقيم' عليل.

''''ØØØØËËËËUUUU????ýýýý˘̆̆̆œœœœWWWWÐÐÐÐ    ‘‘‘‘WWWW    يَتَـمَرض بِسُـرعـة' كسـالن' ثقـيل في

حركاته.
''''ØØØØffffOOOOOOOOÄÄÄÄ    ‘‘‘‘WWWW دَنِس' نَجِس.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    pppp}}}}ðððð    ‘‘‘‘WWWW إنحالل في اجلسم' شعور باZرض.

ÆÆÆÆÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    pppp}}}}ðððð    ‘‘‘‘WWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊUUUUJJJJýýýý    pppp}}}}ðððð    ‘‘‘‘WWWW''''

''''ØØØØËËËËUUUUšššš    ‘‘‘‘WWWW مُنْحَل اجلسم.

''''????ØØØØ…………ËËËËWWWW????½½½½ËËËËuuuuÐÐÐÐËËËËUUUU????????????????????šššš    ‘‘‘‘WWWW    تَكَـسُــــر وضــــعـف في اجلـــــسم'

إسـترخـاء' شعـور بثـقل ونُعاس' وَخَم' مَـيْل إلى
الكسل والنوم.

''''ØØØØÍÍÍÍËËËËUUUUšššš    ‘‘‘‘WWWW فتور في اجلسم' إسترخاء' وخم.

''''ØØØØŒŒŒŒUUUUÝÝÝÝ    ‘‘‘‘WWWW سليم اجلسم.

''''ØØØØwwwwššššUUUUÝÝÝÝ    ‘‘‘‘WWWW صحة' عافيه' سالمة اجلسم.

ÆÆÆÆŒŒŒŒUUUUÝÝÝÝ    ‘‘‘‘WWWW''''    ΩΩΩΩ    ⁄⁄⁄⁄UUUUÝÝÝÝ    ‘‘‘‘WWWW''''

ÆÆÆÆwwwwššššUUUUÝÝÝÝ    ‘‘‘‘WWWW''''    ΩΩΩΩ    wwwwſſſſUUUUÝÝÝÝ    ‘‘‘‘WWWW''''

''''ØØØØ„„„„ËËËËuuuuÝÝÝÝ    ‘‘‘‘WWWW    نشيط' فَعّال' كدود' خفيف احلركة.

''''ØØØØ””””————uuuu????????####    ‘‘‘‘WWWW مُنْحَل اجلــسم' بطئ' واهِن' مكـسـال'

كسالن' ثقيل في احلركة.
''''ØØØØddddJJJJýýýýWWWW    جيش' جُند' عسكر' فيلق' فرقة' فوج.

≠≠≠≠    ØØØØ————UUUU%%%%uuuuýýýý    vvvvÐÐÐÐ    ÍÍÍÍ عَرَمْرم' اجليش الكثير.

ÆÆÆÆ‚‚‚‚WWWW''''    ΩΩΩΩ    ‚‚‚‚ïïïï''''    ËËËË    ‚‚‚‚WWWW''''

''''ØØØØWWWW####WWWW رَفْسَة' لبطة' الضرب بالرجل.

''''ØØØØvvvvððððdddd????????????????????))))    WWWW????????????????####WWWW رَفس الـرِجل' لبطـة الرِجل' حـــركـــات

االرجل للحيوان اZذبوح.
''''ØØØØ‚‚‚‚WWWW''''    WWWW####WWWW تَمايُل' تَرَنُح' حترك.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    vvvv''''    WWWW####WWWW الضرب بالرجل' رفس' لَبْط.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ…………————UUUU½½½½WWWW????????????????####WWWW إعـــدام' إعـــدام شَنْقـــاً' تنـفـــيــذ حـكم

االعدام.
ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««œœœœ    vvvv''''    WWWW####WWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊbbbb½½½½UUUUýýýý…………ËËËËWWWW####WWWW''''

''''ØØØØssss}}}}ýýýý…………ËËËËWWWW####WWWW رَفوس.

ÆÆÆÆssss}}}}ýýýý…………ËËËËWWWW####WWWW''''    ΩΩΩΩ    óóóó||||ËËËËUUUU¼¼¼¼WWWW####WWWW''''

ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««œœœœ    vvvv''''    WWWW####WWWW''''    ΩΩΩΩ    7777AAAA¹¹¹¹ËËËËUUUU¼¼¼¼    WWWW####WWWW''''

ÆÆÆÆÊÊÊÊUUUU####WWWW''''    ΩΩΩΩ    5555OOOO####WWWW''''

''''ØØØØ««««bbbbJJJJ}}}}????ððððUUUU????????&&&&WWWW في الوقـت الذي' حــينمــا' عندمــا' من

حيث' �ا أن.
''''ØØØØ««««bbbb¹¹¹¹ïïïï????????šššš    wwwwððððUUUU????????&&&&WWWW في وقـتــه في حـينـه' في أوانه' في

الوقت اZناسب' وقتئِذٍ.
''''ØØØØ7777$$$$šššš    ————UUUU&&&&WWWW تعطيل' توقيف' توقيف عن العمل.

''''ØØØØssssððððËËËËWWWW????&&&&    ————UUUU&&&&WWWW    إستـهاللك' تَوَقُف عن العـمل' حدوث

عطل' خرب' خربان.
''''ØØØØËËËËuuuuððððËËËËWWWW????????????&&&&    ————UUUU????????????&&&&WWWW مُــسْــتَــهْلَك' عــاطـل' مــتــوقف عن

العمل' خَرِب' خَربان.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW††††œœœœ    ÍÍÍÍUUUU~~~~½½½½UUUU&&&&WWWW من أعماق الفؤاد.

''''ØØØØÍÍÍÍËËËËUUUU????????????&&&&WWWW    مُلَطَـخ' مُـبَــقَع' أرقـط' مـفــضــوح' شــائن'

مفضوح األمر.
''''ØØØØssss&&&&WWWW مع' عند' لدى' بجانب' بالقرب.

''''ØØØØ««««bbbbOOOO¹¹¹¹UUUUððððïïïï&&&&WWWW في اخلتام' أخيراً.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuuÐÐÐÐ    ÙÙÙÙïïïï&&&&WWWW    تَخَلُص من مشكلة أو ألم أو حِِمْل.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMM²²²²????$$$$????????šššš    ÙÙÙÙïïïï????&&&&WWWW تَخْليص وإزاحـة مـشكلة أو ألم أو

حِمل.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    ÙÙÙÙïïïï&&&&WWWW وضع احلِمل على الظهر.

ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWWMMMM²²²²$$$$šššš    ÙÙÙÙïïïï&&&&WWWW''''    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd&&&&    ÙÙÙÙïïïï&&&&WWWW''''

ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuuÐÐÐÐ    ÙÙÙÙïïïï&&&&WWWW''''    ΩΩΩΩ    ssssððððËËËËWWWW&&&&    ÙÙÙÙïïïï&&&&WWWW''''

ÆÆÆÆÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    ÙÙÙÙïïïï&&&&WWWW''''    ΩΩΩΩ    ssssððððddddÖÖÖÖ    ÙÙÙÙïïïï&&&&WWWW''''

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½ïïïï????????&&&&WWWW    منذ القــدj' من زمـان' منذ عـهـد بـعـيـد'

منذ القدم' في القدj' قد+اً.
''''ØØØØuuuu&&&&WWWW أين' من أين.

''''ØØØØwwwwðððð————uuuu&&&&WWWW    باختصار' بايجاز.

''''ØØØØÈÈÈÈuuuu????????????????????&&&&WWWW    أين' مـن أين' مـن أي مكان' مـن حــــيث'

حيث.
''''ØØØØWWWW????&&&&WWWW    لطخـة' لطعـة' بقـعـة' نقطة - عَـيْب' شـائبـة'

فَضيحَة.
ÆÆÆÆÍÍÍÍËËËËUUUU&&&&WWWW''''    ØØØØ————««««œœœœWWWW&&&&WWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&    ————««««œœœœWWWW????&&&&WWWW تلويث سـمـعة' فـضح األمـر' تلويث'

تلطيخ.
''''ØØØØssssððððËËËËWWWW????????&&&&    ÂÂÂÂ…………————WWWW????&&&&WWWW إسـتـهــالك' إسـتـعـمـال واســتـهـالك

الشئ بشكـل غـيـر مـفـيـد' الينفع' غـيـر صـالح'
لالستعمال.

''''ØØØØssssððððdddd????????????ÖÖÖÖ    WWWW????????????&&&&WWWW تلويـث' تَلَطُخ' تَلَوُث - فــضح االمــر'

تلويث السمعة.
''''ØØØØ7777$$$$????????šššš    pppp????††††WWWW????????&&&&WWWW إتالف الشئ واســتـهــالكـه بحــيث

الينفع وال يفيد.
ÆÆÆÆssssððððËËËËWWWW&&&&    ÂÂÂÂ…………————WWWW&&&&WWWW''''    ΩΩΩΩ    ssssððððËËËËWWWW&&&&    pppp††††WWWW&&&&WWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    ffffOOOOOOOO&&&&WWWW فقدان' ضياع' خسران' تلف.

''''ØØØØ…………ddddÖÖÖÖWWWW هنا' في هذا اZكان.

''''ØØØØssssððððËËËËWWWW????????????&&&&    qqqqÖÖÖÖWWWW سكون' تـوقف عن احلــركـة - تَـخَلُص

الع8 من األلم.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇïïïïÖÖÖÖWWWW شلّ العضو' توقف العضو عن احلركة.

''''ØØØØ7777$$$$????šššš    ïïïï????ÖÖÖÖWWWW إيقـاف وتعطيل عن احلـركـة' منع تأدية

عمل.
ÆÆÆÆÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇïïïïÖÖÖÖWWWW''''    ΩΩΩΩ    ssssððððËËËËWWWW&&&&    ïïïïÖÖÖÖWWWW''''

''''ØØØØËËËËUUUUzzzz    ÈÈÈÈuuuu????ÖÖÖÖWWWW بالقرب من اZاء' على شـاطيء او ساحل

أو حافة اZاء.
''''ØØØØ7777ÝÝÝÝuuuu????½½½½    ««««œœœœUUUU????????ÖÖÖÖ    vvvv||||uuuu????????????ÖÖÖÖWWWW شــرود الفكر' عــدم االنتــبــاه'

سـرحان' كناية عن أن الشـخص مُـغَفَّل' آخـر من
يَعْلم.

7Ýu½ «œUÖ v|uÖW% ‚ï% Ë ‚W% w(WK(W% «œ—WÝW%

WýWÖ …d}²ÝWz WýWÖ …d}²ÝWz



485 484

''''ØØØØ————WWWWÐÐÐÐ    ËËËËWWWW%%%%WWWW سابقاً' قبل اآلن' سالفاً.

''''ØØØØ««««ËËËËœœœœËËËËWWWW%%%%WWWW الحقاً' من اآلن فصاعداً.

ÆÆÆÆ««««ËËËËœœœœËËËËWWWW%%%%WWWW''''    ΩΩΩΩ    ôôôôËËËËWWWW%%%%WWWW''''

''''ØØØØvvvv%%%%WWWW هنا' في هذا اZكان.

''''ØØØØ…………óóóó????}}}}????%%%%WWWW منذ زمن بعـيـد' من فتـرة طويلة' قـد+اً' من

زمان' مُنُْذ القِدَم.
''''ØØØØÍÍÍÍWWWW½½½½UUUUOOOO%%%%WWWW في أثناء.

''''ØØØØÊÊÊÊWWWW    مَقْلَع الرَمل بداخـل اZاء - جزيرة صغـيرة بداخل

األنهر.
''''ØØØØËËËËUUUU????&&&&UUUU½½½½WWWW    مـفاجئ' بَغْـتَةً' علـى ح8 غَرَّة' على غَـفْلَة'

فجأةً.
''''ØØØØËËËËUUUU½½½½WWWW    في' بداخل' ضمن' في باطن' في داخل.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ««««ËËËËUUUU½½½½WWWW    متواجد' تواجد' وجود' موجود' في أو

ضمناً.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœddddÐÐÐÐ    ËËËËUUUU????½½½½WWWW مَـــحْق' إبـادة' إتالف' إفنـاء' تدمـــيـــر'

إعدام' قتل' القضاء على' محو.
''''ØØØØ————WWWWÐÐÐÐËËËËUUUU½½½½WWWW    مُهْلِك' مُبيد' مُدَمِر' مُتلِف.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇËËËËUUUU½½½½WWWW    فَناء' مَـوْت' اخلروج من احلـيـاة' ضيـاع'

فقدان' هالك' إضمحالل' إنقراض' إنتهاء.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    ËËËËUUUU½½½½WWWW تضييع' تدمير' إتالف' إبادة' إفناء.

''''ØØØØ!!!!WWWW قهر' بُغْض' غيظ' غضب' مُقت' إشمئزاز.

''''ØØØØWWWW$$$$WWWW تَمايُل' تَرَنُح' تَرَجُح' تَطَوُح' غَنَج ودالل.

ÆÆÆÆÊÊÊÊWWWW''''    ØØØØbbbb½½½½WWWW''''

''''ØØØØ————ËËËËuuuu¼¼¼¼…………bbbb½½½½WWWW ضخم' طويل' عمالق.

''''ØØØØpppp¹¹¹¹eeee½½½½WWWW بِقـرب' بالقـرب من' قـريب من' عن كَـثَب'

من كَثبَ.
''''ØØØØ@@@@½½½½WWWW أعـوج' أعـرج' أقـزل' غـيـر مـتـوازن' الشِـعـر

غير اZتوازن.
''''ØØØØ————WWWW~~~~½½½½WWWW مرساة' موازنة' توازن' تعادل.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    pppp}}}}ðððð    ————WWWW~~~~½½½½WWWW    فُقدان وإختالل التوازن.

''''ØØØØ7777$$$$šššš    ————WWWW~~~~½½½½WWWW توقف السفينة' إستقرار.

''''ØØØØUUUUÖÖÖÖ————WWWW~~~~½½½½WWWW    مرسى' مرفأ' ملجأ' مكان الرَسو.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    ÈÈÈÈññññ))))    ————WWWW~~~~½½½½WWWW رَمي وإلقاء اZرساة.

''''ØØØØÙÙÙÙWWWWÖÖÖÖWWWW    مع' حاZا.

''''ØØØØ««««bbbb????ýýýýWWWW????%%%%WWWWzzzz    ÙÙÙÙWWWW????ÖÖÖÖWWWW مع أن' مع هذا' ولو أن' وإن كان'

بِصَرف النظر' مع ذلك' بغض النظر.
ÆÆÆÆ««««bbbbýýýýWWWW%%%%WWWWzzzz    ÙÙÙÙWWWWÖÖÖÖWWWW''''    ΩΩΩΩ    ««««bbbbýýýý…………ËËËËWWWWzzzz    ÙÙÙÙWWWWÖÖÖÖWWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ÙÙÙÙWWWW????????ÖÖÖÖWWWW وجـودهمــا مـعـاً' برأي واحـد' بـأتفـاق'

متفقان' مَعِيّةً' مصاحَبَة.
''''ØØØØ««««œœœœ˛̨̨̨˘̆̆̆˙̇̇̇    ÙÙÙÙWWWWÖÖÖÖWWWW مع الوقت' إبن الوقت' إنتهازية.

''''ØØØØÊÊÊÊWWWW????ÖÖÖÖWWWW جُـرن مـعـدني' إناء أو وعـاء كـبـيـر' مِـئكَلَة'

صَحَن' جفنة' القصعة الكبيرة.
''''ØØØØ‰‰‰‰WWWW أقل كلمة' أقل صوت' نُطق' كالم.

''''ØØØØôôôôWWWW عِند' مع' من عند.

''''ØØØØ…………ËËËËôôôôWWWW على إنـفـراد' عـلى حِــدة' على حَــيْــدَة' على

جَنب' بصورة غير مباشرة.
''''ØØØØ…………ËËËËôôôôWWWWÐÐÐÐôôôô    ÍÍÍÍôôôôWWWW من طرف خفي' من جهة مجهولة.

''''ØØØØÊÊÊÊWWWW¹¹¹¹ôôôôWWWW من قَبِل' لدى' عند' من جهة' من طرف.

''''ØØØØWWWW''''WWWW مُـغـلِم' مُـهَــذب - وَصي' خـادم أو مــرافق دائم

لطفل - مخفي' مضموم.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&WWWW''''WWWW إخفاء' ضم' سَتر.

''''ØØØØÂÂÂÂWWWW مِن' مِن هذا - ضَـرع احلـيـوان - ناب اخلِنزير -

هِرش النبات.
›''''ØØØØÍÍÍÍ…………ËËËËUUUU????????%%%%WWWW خــالل' في فـتــرة كـذا' فـي بحـركــذا' في ‹‹‹

غضون.
''''ØØØØWWWW¹¹¹¹    vvvvÄÄÄÄ    ÂÂÂÂWWWW على هذا النمط' على هذا اZنوام.

''''ØØØØ««««œœœœWWWW½½½½UUUU½½½½WWWWÇÇÇÇ    ÂÂÂÂWWWW في هذه األيام.

''''ØØØØ««««œœœœWWWWOOOO¹¹¹¹««««ËËËËœœœœ    ÂÂÂÂWWWW مؤخراً' قريباً' منذ عهد قريب.

''''ØØØØqqqq%%%%WWWW في عاتق.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    qqqq%%%%WWWW قطع الرأس' ضَرب العنق.

''''ØØØØ…………ËËËËôôôô    ÂÂÂÂWWWW من هذا اجلانب.

''''ØØØØ««««œœœœWWWW½½½½UUUU????JJJJOOOO¹¹¹¹eeee????½½½½    ÂÂÂÂWWWW وشــيـكاً' حــديـثــاً' قـــريبــاً فـي هذه

األيام' منذ عــهــد قـريـب' من عـهــد قــريب' في
القريب العاجل.

''''ØØØØWWWW%%%%WWWW من هذا.

''''ØØØØ˙̇̇̇WWWW%%%%WWWW عائد إلى' منسوب إلى' مُنَسَّب إلى' حول.

''''ØØØØssssððððddddÖÖÖÖ    ————WWWW~~~~½½½½WWWW توازن' تعادل.

ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««œœœœ    ÈÈÈÈññññ))))    ————WWWW~~~~½½½½WWWW''''    ΩΩΩΩ    7777AAAA¹¹¹¹ËËËËUUUU¼¼¼¼    ————WWWW~~~~½½½½WWWW''''

''''ØØØØÍÍÍÍ————WWWW~~~~????½½½½WWWW    حــالة التــوازن' توازن في الشِــعــر - طبق

خشبي.
''''ØØØØwwww~~~~½½½½WWWW    عدم التوازن.

''''ØØØØ5555OOOO~~~~½½½½WWWW    عَرْج' قَزْل' �ايل' إهتزاز.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW&&&&ËËËËuuuu½½½½WWWW من جديد' من األول' من البداية' ثانِيَةً.

ÆÆÆÆËËËËUUUU½½½½WWWW''''    ΩΩΩΩ    uuuu}}}}½½½½WWWW''''

ÆÆÆÆÊÊÊÊœœœœddddÐÐÐÐ    ËËËËUUUU½½½½WWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊœœœœddddÐÐÐÐ    uuuu}}}}½½½½WWWW''''

ÆÆÆÆÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    ËËËËUUUU½½½½WWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    uuuu}}}}½½½½    WWWW''''

''''ØØØØËËËËWWWW الشَفَة - حركة.

''''ØØØØWWWW????ýýýý««««ËËËËWWWW    خُبـز طويل الشكل وكبـير احلـجم - غِمـامَة'

كِــغــام' كِـغــامَــة' زيار' حِــجــام' مــايُشــد بهِ فم
احليوان' «لواشة البيطار».

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&    WWWW????????ýýýý««««ËËËËWWWW كَـغْم' شـد فم احلـيـوان بالغـمـامـة لئـال

يَعُض.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««ËËËËWWWW مِنْهُمُ' مِن هؤالء.

''''ØØØØWWWW¹¹¹¹WWWW????½½½½««««ËËËËWWWW    مُــحْـتَــمَل' يَجُــوز' مُـمْكـن' من احملـتــمل'

لَعَلّ' رُبّما' قَد.
''''ØØØØWWWW¹¹¹¹    vvvvÄÄÄÄ    ËËËËWWWW على ذلك النمط' على ذلك اZنوال.

''''ØØØØÃÃÃÃËËËËWWWW أحـمق' أثول' غـبي - الـكالم اجلـارح' الكالم

الفارغ.
''''ØØØØııııËËËËWWWW هذيان' كالم فارغ' هراء.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    ËËËËWWWW    اZشبه به.

''''ØØØØWWWWÇÇÇÇËËËËWWWW ثرثار' مكثار' كثير الكالم' لَغوي' وقح.

''''ØØØØ…………————ËËËËWWWW    هناك' هنالك.

''''ØØØØ…………ËËËË…………˛̨̨̨˘̆̆̆˙̇̇̇    ËËËËWWWW منذ ذلك اليوم.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ««««œœœœ…………““““ËËËËWWWW إحتمال' حتمل' إطاقـة' ضمن القابلية

والطاقة.
''''ØØØØ””””ËËËËWWWW شَفَة' الشَفة السفلي اZدالة.

''''ØØØØ…………ËËËËUUUUÝÝÝÝËËËËWWWW منذ ذلك الوقت.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWððððUUUU&&&&ËËËËWWWW منذ ذلك الوقت.

''''ØØØØ…………ËËËËôôôôËËËËWWWW من ذلك اجلانب' هناك' من هناك.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW مثل ذلك.

''''ØØØØ————WWWWÐÐÐÐ…………ËËËËWWWW قبل ذلك' سابقاً في السابق' في اZاضي.

''''ØØØØ‘‘‘‘UUUUÄÄÄÄ    …………ËËËËWWWW بعد ذلك' من اآلن فصاعداً.

ÆÆÆÆ————WWWWÐÐÐÐ…………ËËËËWWWW''''    ΩΩΩΩ    ggggOOOOÄÄÄÄ…………ËËËËWWWW''''

''''ØØØØwwwwðððð…………ËËËËWWWW منذ.

''''ØØØØ««««ËËËËœœœœ…………ËËËËWWWW بعد ذلك.

''''ØØØØ˙̇̇̇…………ËËËËWWWW مرعى' كأل' عُشْب' مَرْتَع' مَرج.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««˙̇̇̇…………ËËËËWWWW رَعي' أكل العشب في اZرعى.

''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½««««˙̇̇̇…………ËËËËWWWW رَعي' أخذ احليوان إلى اZرعى.

''''ØØØØUUUU????ÖÖÖÖ˙̇̇̇…………ËËËËWWWW    مَـرعى' أرض اZرعى' مكان الكأل' مـرتع'

مرج.
ÆÆÆÆUUUUÖÖÖÖ˙̇̇̇…………ËËËËWWWW''''    ΩΩΩΩ    WWWWÖÖÖÖ˙̇̇̇…………ËËËËWWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊ…………ËËËËWWWW قَصَب.

''''ØØØØbbbb½½½½…………ËËËËWWWW شاب' يافع.

''''ØØØØÈÈÈÈËËËËWWWW هناك' هنالك.

''''ØØØØêêêê||||ËËËËWWWW كَفّ' ملئ الكف.

''''ØØØØÈÈÈÈ————…………bbbbMMMM||||ËËËËWWWW هناك' في اZكان الفالني.

''''ØØØØÍÍÍÍWWWWMMMM||||ËËËËWWWW مِثله' شَبَهَه.

''''ØØØØWWWWOOOOOOOO½½½½    ÍÍÍÍWWWWMMMM||||ËËËËWWWW ماله نِدّ وَنَديد' ليس له نظير.

''''ØØØØ…………uuuu||||ËËËËWWWW من هناك.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    ïïïï????????šššš    ‘‘‘‘ïïïï¼¼¼¼WWWW    إغـمـاء' فـقـدان الوعي' غـيـبـوبة'

ذهول.
''''ØØØØ„„„„WWWW????????OOOO????????}}}}????????łłłł    ————WWWW¼¼¼¼WWWW    أينمــا كـان' حـيــثـمـا كــان' في أي

مكان.
ÆÆÆÆ„„„„WWWWOOOO}}}}łłłł————WWWW¼¼¼¼WWWW''''    ΩΩΩΩ    pppp}}}}MMMM||||uuuuýýýý    ————WWWW¼¼¼¼WWWW''''

ÆÆÆÆ„„„„WWWWOOOO}}}}łłłł————WWWW¼¼¼¼WWWW''''    ΩΩΩΩ    „„„„WWWWOOOO||||uuuu&&&&    ————WWWW¼¼¼¼WWWW''''

ÆÆÆÆ„„„„WWWWOOOO}}}}łłłł————WWWW¼¼¼¼WWWW''''    ΩΩΩΩ    „„„„WWWW¹¹¹¹ôôôô    ————WWWW¼¼¼¼WWWW''''

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU%%%%WWWW¼¼¼¼WWWW في نفس الــ.

''''ØØØØ««««bbbbÝÝÝÝUUUUÐÐÐÐ    ÊÊÊÊUUUU%%%%WWWW¼¼¼¼WWWW في نفس اZوضوع.

''''ØØØØ««««bbbbððððUUUU&&&&    ÊÊÊÊUUUU%%%%WWWW¼¼¼¼WWWW في نفس الوقت.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW&&&&WWWW¹¹¹¹ôôôôËËËËuuuu%%%%WWWW¼¼¼¼WWWWمن جميع اجلوانب'من كل األنحاء.

''''ØØØØwwww¼¼¼¼WWWW فيضان' السيل اجلارف.

''''ØØØØ„„„„WWWW????????????????????OOOO????????????????}}}}????????????????????łłłł    êêêêOOOO????¼¼¼¼WWWW ليـس في أى مكـان' وال في أى

مكان.
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''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuuÐÐÐÐ    vvvv إجنـاز' إ�ام' إكـمـال' إنهـاء - إنفـصـال

- تَشَعُب' تَفَكُك' تَفَرُع.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    ‘‘‘‘WWWWÐÐÐÐ    vvvv تقسيم وتوزيع بينهم.

''''ØØØØ””””ddddÄÄÄÄ    vvvv مسؤول' سائل.

''''ØØØØËËËË««««ddddÝÝÝÝddddÄÄÄÄ    vvvv مسؤول.

''''ØØØØ5555OOOOÝÝÝÝddddÄÄÄÄ    vvvv اإلستفسار عن.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMOOOO????????????OOOO????????ÝÝÝÝddddÄÄÄÄ    vvvv ســؤال' إسـتــفـســار' تَفَــقُـد' وجــود

مسؤولية' إعطاء أهميَّة' حتقيق' تعقيب.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐññññÄÄÄÄ    vvvv سُخط' غَيْظ' حَنَق' غَضَب وسُخط مِن.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&ññññÄÄÄÄ    vvvv حتـريض' حتريك' إغـراء' حث' إسـتفـزاز

- مَلئ من.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????????&&&&    ffffOOOO????????????OOOOÄÄÄÄ    vvvv حــدوث مـضــاعــفــات' إنتكاســة'

فساد' تَعَفُن' تَقَيُح.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    pppp????OOOO¹¹¹¹————WWWW????ðððð    vvvv إجــتنـاب' جتنب' إبتــعـــاد' قطع

العالقة' هَجْر' هِجْران.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    pppp????}}}}ðððð    vvvv حــدوث إرتبــاك وتشـويـش' ضـيــاع

وفقدان احلالة.
''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    „„„„UUUUÇÇÇÇ    vvvv تسفيد' تلقيح.

''''ØØØØËËËËuuuuÇÇÇÇ    vvvv اZُشَبَّه.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuu????ÇÇÇÇ    vvvv تَشـــابُه' تشـــبــيـــه - نَضَح' تســـرب اZاء

والسائل من..
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuuÇÇÇÇ    vvvv إنقطاع وتوقف عن.

''''ØØØØËËËË««««dddd????????????šššš    vvvv مَطرود' مُـــبْــعَــد' مَــعــزول' مَـــفْــصُــول -

محكوك' معمول مَعَه باالحتكاك.
''''ØØØØ7777$$$$????????šššš    vvvv إحـتكاك' حَك - إبعـاد' عـزل' إقـصـاء'

طرد' فصل.
''''ØØØØÊÊÊÊUUUUAAAAšššš    vvvv حَك' احتكاك' سحْج' جَلَط.

''''{{{{,,,,ØØØØssss مُوحِل' طيني' عكر' كدر.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    ‘‘‘‘ïïïï????????????šššš    vvvv ســمــاح' صَــفْح' تَســامُح' إعــفــاء'

عفو' غُفران.
''''ØØØØ˙̇̇̇ïïïïšššš    vvvv سائق.

''''ØØØØ5555¹¹¹¹˙̇̇̇uuuu????????????šššš    vvvv    سَــوق' ســيـاقــة' تســيــيــر' حَثّ' دفع'

حتريض' حتريك.

„„„„WWWWOOOO}}}}łłłł    êêêêOOOO¼¼¼¼WWWW''''    ΩΩΩΩ    pppp}}}}MMMM||||uuuuýýýý    êêêêOOOO¼¼¼¼    WWWW''''

''''ØØØØ««««bbbbJJJJ}}}}????ððððUUUU????&&&&    êêêê????OOOO¼¼¼¼WWWW ليس في أي وقـت' وال مَـرّة' بدون

حتديد الوقت.
ÆÆÆÆ„„„„WWWWOOOO}}}}łłłł    êêêêOOOO¼¼¼¼WWWW''''    ΩΩΩΩ    „„„„WWWWOOOO||||uuuu&&&&    êêêêOOOO¼¼¼¼WWWW''''

ÆÆÆÆ„„„„WWWWOOOO}}}}łłłł    êêêêOOOO¼¼¼¼WWWW''''    ΩΩΩΩ    „„„„WWWW¹¹¹¹ôôôô    êêêêOOOO¼¼¼¼WWWW''''

''''ØØØØÍÍÍÍWWWW بساط' فيضان' سيل.

''''ØØØØŒŒŒŒöööö¹¹¹¹WWWW اZنطقة الباردة' مصيف.

''''ØØØØÊÊÊÊöööö¹¹¹¹WWWW    صحراء' عراء' سراب.

''''ØØØØ„„„„ïïïïKKKK¹¹¹¹WWWW    مرجوحة' أرجوحة.

''''ØØØØ„„„„WWWW¹¹¹¹WWWW    (مـقارنة' تشـابه' تشـابك' تفـاهم..الخ) ب8

إثن8.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    „„„„WWWW¹¹¹¹WWWW    إنفـصـال' تـبـاعـد' إبتـعـاد' مــقـاطعـة'

قطع العالقة.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ————WWWWÐÐÐÐ    „„„„WWWW¹¹¹¹WWWW تضارب' مُضارَبَة' شجار' تشابك.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    „„„„WWWW????¹¹¹¹WWWW    الضـــرب اZتـــبــادل ب8 إثـن8' شــجـــار'

عراك.
ÆÆÆÆÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ————WWWWÐÐÐÐ    „„„„WWWW¹¹¹¹WWWW''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ————WWWWÐÐÐÐ    ÍÍÍÍdddd²²²²&&&&WWWW¹¹¹¹WWWW''''

''''ØØØØ7777AAAA¹¹¹¹WWWWÖÖÖÖ    ÍÍÍÍdddd²²²²&&&&WWWW¹¹¹¹WWWW تفاهم' مفاهمة.

''''ØØØØËËËËuuuuÇÇÇÇ    „„„„WWWW¹¹¹¹WWWW نظير' وجه الشبه ب8 اثن8.

''''????ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuu????ÇÇÇÇ    „„„„WWWW????¹¹¹¹WWWW تـشـــــــابه' £ـاثـلة' تـنـاظر' تـســـــــاو'

مضاهاة' مشابهة' وجه الشبه.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    „„„„WWWW????¹¹¹¹WWWW مــضـــاربه' تضـــارب' إصطدام - جـــمع

شيئ8 مع بعض.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇWWWW½½½½    „„„„WWWW¹¹¹¹WWWW إختالف' تباين' عدم التشابه.

''''ØØØØvvvv    من' من عند.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœddddÐÐÐÐ    vvvv أخذ' إدخال' ولوج.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd????ÐÐÐÐ    vvvv فَــوز' إنتــصــار على' كــسب وإنتــصــار

وكسب واحد من الثاني.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««ññññÐÐÐÐ    vvvv عَوَز' إعتياز' حدوث نَقْص' عدم كفاية.

''''ØØØØ5555¹¹¹¹ññññÐÐÐÐ    vvvv بَتر' قطع' قَصّ' جَزّ' قطع جزء من.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœ————ËËËËuuuuÐÐÐÐ    vvvv صَـفْح' سـمـاح' تسـامح' إعـفـاء' عـفـو'

غفران' مَعْذِرة مَغْفِرة.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    vvvv تواجـد' وجـود شـخـص أو شئ في - توالد

وتكوين من.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœ————««««uuuušššš    vvvv إنتِفاع' احلصول على منفعة ومكسب.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««bbbb????????????}}}}''''    ¨̈̈̈ÊÊÊÊ««««œœœœ    vvvv ضَــرْب' دق' قـــرع' طَرْق - صَــدم'

إصطدام - عَـزف' نَقْـر - إصـابة الهـدف واZرمى
- اخلوض في اZا للعبور - غَرس' شَتل' زَرع -
ضَـرب وَسكّ النقود والعـملة - إمتـالك بغيـر حَّق

- تباهي' تبجُح' تفاخر - زرق االبرة' تلقيح.
''''ØØØØËËËË««««————œœœœ    vvvv مَــضـروب' مَــغــروس' مـسـكوك' والكلمــة

.©©©©ÊÊÊÊ««««bbbb}}}}''''®®®® فعول منZاالسم ا
''''ØØØØÊÊÊÊ««««ËËËËËËËËœœœœ    vvvv تَكَـلم ومنـاقـــشـــة فـي مـــوضـــوع' بَـحْث'

مُباحثة.
''''ØØØØ————…………œœœœ    vvvv مـضـروب به - يَكْسِب ويَنْتَـفِع ويحـصل من

غير تَعَب.
''''ØØØØËËËË««««dddd&&&&————…………œœœœ    vvvv    مطروح منه.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&————…………œœœœ    vvvv عمليـة الطرح' طرح' إنقاص' تـنقيص'

تنزيل' خصم' إسقاط - فهم وإدراك' إكتشاف'
إستنتاج.

''''{{{{ØØØØWWWW½½½½««««dddd هنا' في هذا اZكان.

ÆÆÆÆWWWW½½½½««««dddd}}}}''''    ΩΩΩΩ    …………dddd}}}}''''

''''{{{{ØØØØ…………ËËËË««««ËËËËœœœœWWWWÐÐÐÐ…………dddd من اآلن فصاعداً' من اآلن والحقاً.

''''{{{{ØØØØ…………ËËËË…………dddd من هنا' الحقاً.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU????????????????²²²²????????????????????ÝÝÝÝ…………ËËËË««««˙̇̇̇    vvvv إنتـظار' تَرَيُـث' تَمَــــهُل' تأجــــيل'

تَوَقُف' إعطاء مهلة.
''''{{{{ØØØØññññ    غابة.

''''ØØØØÊÊÊÊËËËËËËËË˙̇̇̇    vvvv تَيَقُن' تأكيد' مُتَيَقِن' متأكد.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««““““    vvvv عـالم' فـاهـم' مـتطلع' خـبـيــر' مُلِم' له إZام

ومعرفة.
''''ØØØØ5555OOOO????½½½½««««““““    vvvv مـــعــرفـــة' دراية' إدراك' وجـــود خــبـــرة

ومـعـرفــة في شئ مـا - هاوٍ' غــاوٍ' مُـوْلع - في
شئ ما' تَطَلع.

''''{{{{ØØØØÂÂÂÂeeee اZطر الغزير' السحيقة - القرابة.

''''{{{{????ØØØØËËËËUUUU????%%%%eeee فـيـضان' طـوفان' سـيل' تيـار شـديد' تيـار

جارف' سيح.
''''{{{{ØØØØWWWW%%%%eeee غزارة' غزير' وافر - اZطر الغزير' السحيقة.

≠≠≠≠    ØØØØÊÊÊÊ««««————UUUUÐÐÐÐ    ÍÍÍÍ اZطر الغزير' السحيقة' اZطرة الشديدة.

''''{{{{ØØØØóóóó مُنْحَدَر' مائل' نازل' إلى األسفل.

''''{{{{ØØØØwwww¹¹¹¹««««óóóó مكان منحدر' إنحدار.

.wwww¹¹¹¹««««óóóó}}}}''''    ΩΩΩΩ    ÍÍÍÍóóóó}}}}''''

''''ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½UUUUÝÝÝÝ    vvvv أخذ' إغتصاب' أخذ عنوة' نزع اZلكية'

جتريد من اZلكية والصالحية.
''''{{{{$$$$ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½UUUU لعق' حلس' لطع.

ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWW½½½½UUUU$$$$}}}}''''    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWWMMMM²²²²$$$$}}}}''''    ¨̈̈̈7777$$$$}}}}''''

ÆÆÆÆÊÊÊÊbbbb½½½½UUUUÝÝÝÝ    vvvv''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊbbbb½½½½WWWWÝÝÝÝ    vvvv''''

ÆÆÆÆ…………ËËËËWWWW½½½½UUUU$$$$}}}}''''    ΩΩΩΩ    …………ËËËËWWWWMMMMOOOOOOOO$$$$}}}}''''

''''{{{{????ØØØØËËËËUUUU????AAAA كَـمّيـة كـثيـرة' كثـيـر' غزير وافـر' فـيضـان'

طوفــان' فَــيـض' سَــيْل' تَيّــار شـــديد' عُــبــاب'
يَعبُوب.

ÆÆÆÆÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    pppp}}}}ðððð    vvvv''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊ««««uuuu}}}}ýýýý    vvvv''''

''''{{{{ØØØØWWWW&&&&ïïïïHHHH مَلْحَف' حلِاف صغير.

''''{{{{ØØØØWWWWHHHH حلِاف.

''''{{{{ØØØØËËËË————œœœœWWWWHHHH خياط اللحاف.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU%%%%ËËËËWWWW????####    vvvv وقوع في كارثة' إصابة �كروه أو ضيق

أو مصيبة أو شِدَّة أو فاجعة أو نكبة..الخ.
''''ØØØØËËËËUUUU????%%%%ËËËËWWWW????####    vvvv منكوب' مُـصـاب بفـاجـعَـة أو كـارثة أو

مكروه أو ضيق أو شِدَّة.. الخ.
''''{{{{ØØØØpppp (مقـارنة' تشابـه' تشابك' عـالقة' إنفـصال…

الخ) ب8 اثن8.
''''{{{{????ØØØØÊÊÊÊ««««ññññÐÐÐÐ    pppp    فـقـدان الـصلة' قطع العـالقـة' إنـفـصـال'

إبتعاد.
''''{{{{????ØØØØÊÊÊÊœœœœ————ËËËËuuuuÐÐÐÐ    pppp سَــمــاح' مــصــاحلــة' تســـوية' صــفح'

تسامح.
''''{{{{ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    pppp إنفصال' إفتراق.

''''{{{{ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuuÐÐÐÐ    pppp تَفَكُك' إنفصال' إنقطاع' تَفَرُق.

''''????{{{{????????ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuu????????ÐÐÐÐ————WWWW????ÐÐÐÐ    pppp تَـالزم و�ـاسـك وتـشــــــــــــابـك الجـل

اZصارعة والشجار تشابك' عِراك' خصام.
''''{{{{ØØØØÊÊÊÊ««««““““««««ddddðððð    pppp إنفصال' إبتعاد' فتق' إنفصام' فَكّ.

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½««««uuuuÇÇÇÇ    pppp التشبيه.
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''''{{{{ØØØØÊÊÊÊUUUUýýýý…………uuuu††††WWWW¼¼¼¼    pppp تَفَكُك.

''''ØØØØ    ËËËËWWWW&&&&    vvvv مَماس.

''''ØØØØssssððððËËËËWWWW????????&&&&    vvvv إسـتلقـاء' إضطـجـاع' رَقْـد - تقـهـقـر -

تقاعد' عزل' إنعزال' إصابة' مَسّ' �اس.
''''ØØØØËËËËuuuuððððËËËËWWWW????????&&&&    vvvv    منهــوك' مـتــقـاعــد' مُـحَطَـم' منكوب'

متضايق' معطل' عاجز' في مصيبة' مُصَوَّب.
''''{{{{ØØØØWWWWððððËËËËWWWWJJJJ مَماس.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½UUUU????AAAA????}}}}????&&&&    vvvv إسـتنزاف أو سـحب أو أخذ أؤ سـرقـة

مال الـغَيْر بسـوء نيَّة وتدريـجياً' أخـذ الشيء أو
اZال شيئاً فشيئاً.

''''ØØØØssssððððddddÖÖÖÖ    vvvv تناول' أخذ' مؤاخذة - عِتاب' معاتبة.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMððððddddÖÖÖÖ    vvvv إيقاف الصرف أو اZعونة أو التعضيد.

''''ØØØØÊÊÊÊ««««˙̇̇̇ïïïïÖÖÖÖ    vvvv تَوَهُم' تَبَدُل' إشتباه وإلـتباس ب8 شيئ8'

وقوع في غَلَط وخطأ.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««˙̇̇̇WWWWÖÖÖÖ    vvvv كَفّ' تَخَل�ي' ترك' التفـتيش عن' البحث

عن' تعقيب.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½««««ññññ}}}}ÖÖÖÖ    vvvv يُحْكي ويُرْوَي عن.

''''{{{{ØØØØpppp))))öööö نبات اللبالب من اZتسلقات.

''''{{{{????ØØØØèèèè مُظـلم' مُـــعْـــتِم' قـــا©' مُـــغِم - عِـكر' كَـــدِر'

مُوحِل' مُبْهَم' مُكَفْهِر - نصف شفاف' غامِض.
''''{{{{ØØØØËËËËxxxx بركَة ماء' غَدير' وحل' ماء عكر أو موحل.

''''{{{{ØØØØwwww¹¹¹¹xxxx غشاوة' ظالم - موحل.

''''{{{{????????????ØØØØssssððððUUUU????¼¼¼¼««««œœœœ    wwww¹¹¹¹xxxx عَــمى' اإلصـــابة بالعــمـى وفــقــدان

البصر.
''''{{{{ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ    èèèè تَوَحُل' تَلطُخ' تَعَكُر اZاء.

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    èèèè تعكير' تلطيخ' توحيل.

''''{{{{ØØØØwwwwàààà غموض' غشاوة' عَتْمَة.

''''{{{{ØØØØrrrr مِني' مِن أنا.

''''{{{{ØØØØ…………dddd~~~~ÐÐÐÐ    rrrr خُذ مِن�ي.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU½½½½    vvvv حتــمـيل' شــحن - تســمــيـة' نـعت - طبخ'

طَهي.
''''ØØØØ5555OOOO????????????ÝÝÝÝËËËËuuuu½½½½    vvvv الكتــابة عن' تَطَرُق إلى' رفع تـقـرير'

كتابة تقرير عن أو على علناً أو سراً.

''''{{{{ØØØØËËËËuuuuÇÇÇÇ    pppp متشابه' متماثل.

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÇÇÇÇ    pppp تشابه' £ـاثلة' تناظر' تساو' مـضاهاة'

مُشابَهَة.
''''{{{{ØØØØ7777$$$$šššš    ppppمالمسة شيئ8 واحتكاكهما'دَلْك' حَكّ.

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½UUUUAAAAšššš    pppp إحتكاك' دَلك.

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊ««««ññññÐÐÐÐ««««œœœœ    pppp انفصال' إفتراق' إبتعاد.

''''{{{{????ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    pppp إيصـــــال' احلــــاق - ضَــــرب' تَـضــــارب'

مُضاربَة' تصادم' إصطدام - عـملية الضرب في
احلساب - تركيب' دمج.

''''{{{{ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½««««œœœœ    pppp تفـســيـر' توضـيح' شـرح - تفـكيـر مع

قلق.
''''{{{{ØØØØËËËË««««————œœœœ    pppp مضروب فيه.

''''{{{{ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMððððËËËËWWWW&&&&————ËËËËËËËËœœœœ    pppp إبتعاد' تنافر.

''''{{{{ØØØØ————…………œœœœ    pppp مضروب.

''''ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd????&&&&    vvvv تَحْمـيل' شَحْن - �ثـيل' تشبيـه' إشتـباه'

£اثَلَة' مشابَهَ - جَرش' سَحْق' طَحن.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd????????????????&&&&    vvvv قَطْـف' جَني' قَطـع' بَتْـــر' ثَلْم' فَـــتح'

فصل' إختزال' جتريد' نزع' إزالة.
''''{{{{ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMOOOO¹¹¹¹ËËËË…………˙̇̇̇    pppp    إبتعاد' إنفصال.

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊœœœœdddd&&&&    pppp تشابه' �اثل' مـثيل' متمـاثل - فصل'

تفكيك' تفريق' إبعاد.
''''{{{{ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½œœœœdddd&&&&    pppp فصل' تفكيك' تفريق' إبعاد.

''''{{{{ØØØØssssððððddddÖÖÖÖ    pppp مَالمة' لوَمْ' نقد' إنتقاد' تنديد.

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊUUUU½½½½    pppp غَلْق' سَدّ' قَفْل' سكوت وغلق الفم.

''''ØØØØ————WWWW††††ïïïï&&&&    vvvv باحث' محقق.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWWMMMMOOOO????????????OOOO††††ïïïï????????&&&&    vvvv    بحث' فــحص' تنقــيب'تَتَــبُع األمــر

والبحث عنه' حتقيق' مناقشة' إستقصاء' تَعَمُق
في موضوع' دراسة وَتَمَعُن.

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊUUUU????ââââ}}}}????áááá††††WWWW¼¼¼¼    pppp    مـعاكـسة أو مـضايقـة أو تكدير أو

إزعـاج الواحـد لآلخـر' مـشـاكـسـة وإسناد التـهم'
محاولة إيقاع ب8 إثن8.

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuu????????ââââ††††WWWW????¼¼¼¼    pppp عِــراك' تشــابك' أو مــهــاجــمــة أو

شجار ب8 إثن8 أو ب8 بعضهم بعضاً.

''''ØØØØssssððððddddÖÖÖÖWWWW½½½½    vvvv عدم اZؤاخذة' عدم اZالمة.

''''ØØØØ7777AAAAOOOO½½½½    vvvv ركوب' شروع ومباشرة.

''''{{{{ØØØØuuuu شَفَة' الشَفَة العُليا.

''''{{{{????ØØØØ————ËËËËuuuu????²²²²ÝÝÝÝWWWWzzzz    uuuu برطام' بُراطِم' أشْـفَة' شَـفـاهي' عظيم

الشَفَة' غَليظ الشفَت8.
''''{{{{????ØØØØ————««««uuuu حَـدّ' حـافـة' حَـرْف' حـاشـيـة' طَرَف' نهـاية -

الساحل' شَفِر' شُفر.
''''{{{{ØØØØÊÊÊÊ««««uuuu £لوء' مآلن' طافح' طفحان' مُفعَم.

ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««uuuu}}}}''''    ΩΩΩΩ    uuuu}}}}''''    ÊÊÊÊ««««uuuu}}}}''''

''''{{{{ØØØØ————UUUUÐÐÐÐWWWWÐÐÐÐ    uuuu    مقهور' مَهْمُوم' منكوب' مُغِم.

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    uuuu سَيْل وخروج السائل من حافّة اَإلناء بصورة

جَي�دَة.
''''{{{{ØØØØËËËËUUUUAAAAOOOOOOOOàààà####««««œœœœ    uuuu    أعلم' مشقوق الشفة العليا.

''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½ËËËËuuuuÐÐÐÐ    œœœœ————ËËËË    vvvv تَفَرُس' تَطَلُع' النظر إلى' تدقيق.

ÆÆÆÆÊÊÊÊ««««uuuu}}}}''''    ØØØØóóóó||||˙̇̇̇uuuu}}}}''''

''''{{{{ØØØØÊÊÊÊbbbb½½½½UUUUÇÇÇÇËËËËuuuu####uuuu تلميح أو إشارة إلى اZتكلم بالسكوت

وعدم اكمال الكالم' عَضّ الشَفَة.
''''{{{{????????????ØØØØssssðððð˛̨̨̨˘̆̆̆dddd????????????????&&&&uuuu عَّض الشَـــفَــة' عـــالمــة الندم وإظـهــار

التأسف.
ÆÆÆÆÊÊÊÊbbbb½½½½UUUUÇÇÇÇËËËËuuuu####uuuu}}}}''''    ΩΩΩΩ    ÊÊÊÊUUUU½½½½    pppp}}}}''''uuuu}}}}''''

ÆÆÆÆssssðððð˛̨̨̨˘̆̆̆dddd&&&&uuuu}}}}''''    ΩΩΩΩ    7777ÝÝÝÝWWWWÖÖÖÖuuuu}}}}''''

''''{{{{ØØØØ…………uuuu مَجنون' صريع.

''''????{{{{????????????????????????????????????ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuu????ÇÇÇÇ    …………uuuu لَـصْق' لَـزْق' تَلَـطُـخ تَلَـوث' تَدَنُـس -

رشح' نَضْج' تَسَرُب اZاء.
''''ØØØØssssððððdddd????ÖÖÖÖ…………ËËËË    vvvv    إقـتبـاس' إشتـقاق - أخـذ' تناول' تعلم

وإستفادة.
''''{{{{ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐ        …………˙̇̇̇…………uuuu عبور' مرور' إجتياز.

''''ØØØØÊÊÊÊUUUU????????²²²²????????ÝÝÝÝ…………ËËËË    vvvv    إنتطار' تَـرَقُب' تَمَـهُل' إعطاء مــهلة'

تَأجيل' تَوَقُف.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½UUUU????ýýýý…………ËËËË    vvvv تَوَقُع' مُتَوَقع منه' يُنْـتَظر منه' لياقة'

كفاءة.
ÆÆÆÆËËËËuuuuððððUUUU¼¼¼¼    vvvv''''    ΩΩΩΩ    ËËËËUUUUýýýý…………ËËËË    vvvv''''

''''????ØØØØssss????ððððUUUU????¼¼¼¼    vvvv    الئـق' مـناسـب' مـــــــــالئم' لـيـــــــــاقــــــــة'

إقــتــدار'قـابلـيـة' تَـمَكُن - اإلصــابة بالصَــرع أو
احلُمّى أو التهاب الزائدة الدودية أو آالم شديدة.
''''ØØØØËËËËuuuuððððUUUU¼¼¼¼    vvvv مُقْـتَدِر' قَدير' مـتمكن' قَـم8' جَدير' ذو

قابلية ولياقة' كفوء' شَهِم.
''''ØØØØwwww¹¹¹¹ËËËËuuuuððððUUUU¼¼¼¼    vvvv قابلـية' جَدارة' ليـاقة' شـهامـة' نَخْوة'

نُبْل' كفاء'كفاءة' أهلية.
''''ØØØØ5555¹¹¹¹ññññ????³³³³††††WWWW¼¼¼¼    vvvv رفع شَيء مـا عالمـة التـهديد' اخلـروج

عن الطاعة.
''''ØØØØÊÊÊÊUUUU????ââââ}}}}????áááá††††WWWW¼¼¼¼    vvvv تضيـيق' مطالبة لـتلبية طلـب باحلاح

وجلاجة.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½««««˙̇̇̇WWWW~~~~????††††WWWW¼¼¼¼    vvvv    الوقـوف بوجـه' إعتـراض' إنقـالب

و�رد.
''''ØØØØ…………ËËËËWWWW½½½½««««ññññ????????????????}}}}????~~~~††††WWWW????¼¼¼¼    vvvv حَـــمـل الشـــخص عـلى التــــمـــرد

واالنسحاب والتراجع والرفض..الخ.
''''ØØØØÊÊÊÊËËËËuuuuÐÐÐÐWWWW††††WWWW¼¼¼¼    vvvv عمل اخلطأ أو الغلط غير اZتعمد.

''''ØØØØWWWW½½½½óóóó????????????????????OOOO كَـــوْم' كَــــوْم من احلَطَـب واخلـــشب - جلـنة.'

جمعية' مجلس.
''''ØØØØéééé$$$$OOOO    ساق االعشاب' شَعْر.

''''ØØØØWWWW²²²²$$$$OOOO قائمة' جدول.

≠≠≠≠    ØØØØ‘‘‘‘…………˙̇̇̇    ÍÍÍÍ القائمة السوداء.

ÆÆÆÆWWWWJJJJHHHH''''    ØØØØWWWWJJJJHHHHOOOO''''

''''ØØØØZZZZMMMMOOOO دَبْق' لَزِج' الصق.

''''ØØØØwwww−−−−MMMMOOOO لزوجَة.

''''ØØØØééééOOOO????OOOO    لُقْـمَـة'لقـمـة كـبـيـرة - مَـوْجَـة - حـيلة' كَـيْـد'

خدعة.
''''ØØØØééééOOOOOOOO''''    ËËËËUUUUááááOOOOOOOO مآلن' £لوء حتى احلافة.

''''ØØØØssss½½½½ööööÖÖÖÖ    éééé????OOOOOOOO تناول اللقمـة الكبيرة باستـمرار' األكل

بشراهة.
''''ØØØØÊÊÊÊ««««œœœœ    vvvv''''    ééééOOOOOOOO    للللييييييييپپپپ    گگگگالالالالنننننننن....

''''ØØØØËËËËUUUU²²²²OOOOOOOO غِر�ين' ط8' وحل' وحل وط8 كثير اZاء.

ÆÆÆÆËËËËUUUU²²²²OOOOOOOO''''    ΩΩΩΩ    WWWW²²²²OOOOOOOO''''

''''ØØØØssss,,,,OOOOOOOO موحل' طيني' عَكْر' كَدِر.
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