وحدة مرحبا
*االنحناء :حركة احترامية.
*يدرى :يعرف.
*خافقينا  :القلب.
*خرافه :كذبه.
*ضننا  :البخل.

علم االحترام:
*فروض :جمع فرضيه تطرح ولكن لم تستقر او تثبت.
*أقدار  :مكان وقيمه.
*عروض الحياة :مكاسب الحياة.
*الشيم :األخالق.
*يمليه عليه :ينقله.
*محنك  :صاحب خبره.
*الغر  :دون خبره وهو غر وهي غره وجمعها أغرار.
*أغر  :األفضل والمقدم.
*عجالة  :جزء سريع.
*مبتوره  :مقطوعة.
*خريج :متعلم.
*مظانه  :المصادر األساسيه.
*يستعين  :يستشير ويسأل.
*قصاراه :غاية ما يبلغ منتهاه.

*التهيب  :الخوف وهو في جوهره ليس احترام
*القدم :رمز الرسوخ والثبات.
*ذائعه :منتشره.
*اندك :تهدم.
الصرح :البناء العمالق.
*يطأطئ :ينزل
*هامه  :جبهه  ,رمز للذل والخضوع.
*صعلوك :االنسان القليل في قيمته وذاته.
*الهياكل  :المباني العمالقه.
*األصنام :المقصود األشخاص.
*الطول  :المقصود قيمة الناس.
*القدام :األمام.
*السوقه  :العامه من الناس.
*ال يسعك :ال تستطيع.
*شاب  :خالط.
*كنف  :رعاية ووصايه.
*صنجة  :آله موسيقيه , .والمقصود هنا كفة الميزان.
*النبوغ  :النضوج.
*السمت  :الطريقه.
*يؤوب  :يرجع.
*دورة  :مرة.
*غير يسير  :غير قليل.

*ال يرجح  :ال يميل.
*هالني  :أدهشني
*عن لي  :خطر لي.
*يعصم  :يمنع ويحمي.
*الخطأ  :الخبط.
*دهان  ,ملق  :النفاق والملق أشد.
* رجعت على نفسي  :تراجعت.
*كشأن  :مثل .
*يوطئ  :ينزل.
*القويم :الصحيح.
*المقيم  :الدائم.
*القسطاس  :الميزان.
*أمين على األقدار  :يعرف قيمة الناس.
*انقطعوا لها  :أي تفرغوا لها.

المقامة الموصلية :
*قفلنا  :رجعنا.
*هممنا بالمنزل  :كدنا نصل.
*ملكت  :نهبت .
*الراحلة  :الدابه للركوب .
*الرحل  :البضاعه محمله.
*الحشاشه  :وصلت بصعوبه.

*يكفي هللا  :سيرزقنا هللا بحيلة .
*الحول  :السنه.
*دفعنا  :وصلنا.
*نوادبها  :النساء التي تبكي.
*احتفلت  :امتألت بقلوب خائفه.
*الجزع  :شدة الحزن.
*شقت  :مزعت.
*الفجيعه  :المصيبه.
*الجيوب  :المالبس.
*يلطمن  :يضربن.
*السواد :أرض العراق من شدة خضارها تخالها سوداء.
*هذا سوادي  :أي فالح.
*عصابته :قطعة قماش يربط بها الحنك مع الرأس.
*جس عرقه  :رأى نبضه.
*عرته :أصابته.
*تروعوه :تخوفوه.
*نشر  :بعث من جديد.
*المبار  :الهبات
*حل األجل  :جاء األجل المتفق عليه.
*استنجز  :طلب اإلنجاز.
*ثغر  :فم.
*حدر  :أزال.

*الفيه  :الفم.
*الخف  :األحذيه.
*انسللنا  :هربنا.
*مغتمون :مصابون بالغم.
*ال يملكهم الليل  :ال ينامون الليل.
*الغمض  :اقفال الجفن على الجفن.
*يثن  :يرجع.
*الجاريه :الفتاه.
*كبو  :بدوا جادين.
*هفو  :غلط.
*سهو  :سرح.
*اللغو  :الكالم الذي ال فائدة منه.
*سهونا  :أخطأنا.
*يشجعوا  :يسترجوا.
أومأ :أشارظز
أخذنا الوادي  :هربنا .
ال يبعد هللا مثلي  :هللا يخليني.
*غفله  :سهوه .
*هوينا ك سهوله.
اكتلت  :ادعيت اإلصالح.
*زورا ومينا  :كذبا وضالل ز

حليمه المجنونه
*اشرئب  :رفع الرأس.
*أسطوره عرجاء  :قصه ال ماضي لها ز
*تتصيد  :تترقب.
*نهم  :رغبه شديده.
*قنب  :نوع من الخيوط.
*عته  :هبل.
*ربوه  :مرتفع.
*بالينا  :اهتممنا.
*غائرتان  :شاحبتان.
*تمترس  :اختبأ.
*طفقت  :بدأت.
*النهر  :النهي .
*أمسد  :أمسح.
*العسجديتين :الهسليتين ( العسجد :المسجد).
*االثمد :الكحل.
*ضنا  :بخال.
*المعكتف  :مكان االختالء .
*حمى  :صخب.
*أرعن  :بال تجربه.
*اغتال  :قتل غدرا.
*يدوي  :يصوت.

*اخترقت  :عبرت من خالله.
*يسدر  :يستسلم.
*فندت عنه  :صدرت منه.
*وجلى  :خجلى .
*ركن  :اتخذ ركنا.
*تطوف  :تدور.
* العرصات  :الطريق الضيق
*الملعونة :الخارجة عن الرحمة
*اهصره  :اعصره
*االفول :الغياب (للكواكب فقط)

