وحدة مرحبا
*االنحناء :حركة احترامٌة.
*ٌدرىٌ :عرؾ.
*خافقٌنا  :القلب.
*خرافه :كذبه.
*ضننا  :البخل.

علم االحترام:
*فروض :جمع فرضٌه تطرح ولكن لم تستقر او تثبت.
*أقدار  :مكان وقٌمه.
*عروض الحٌاة :مكاسب الحٌاة.
*الشٌم :األخالق.
*ٌملٌه علٌهٌ :نقله.
*محنك  :صاحب خبره.
*الؽر  :دون خبره وهو ؼر وهً ؼره وجمعها أؼرار.
*أؼر  :األفضل والمقدم.
*عجالة  :جزء سرٌع.
*مبتوره  :مقطوعة.
*خرٌج :متعلم.
*مظانه  :المصادر األساسٌه.
*ٌستعٌن ٌ :ستشٌر وٌسأل.
*قصاراه :ؼاٌة ما ٌبلػ منتهاه.

*التهٌب  :الخوؾ وهو فً جوهره لٌس احترام
*القدم :رمز الرسوخ والثبات.
*ذائعه :منتشره.
*اندك :تهدم.
الصرح :البناء العمالق.
*ٌطأطئٌ :نزل
*هامه  :جبهه  ,رمز للذل والخضوع.
*صعلوك :االنسان القلٌل فً قٌمته وذاته.
*الهٌاكل  :المبانً العمالقه.
*األصنام :المقصود األشخاص.
*الطول  :المقصود قٌمة الناس.
*القدام :األمام.
*السوقه  :العامه من الناس.
*ال ٌسعك :ال تستطٌع.
*شاب  :خالط.
*كنؾ  :رعاٌة ووصاٌه.
*صنجة  :آله موسٌقٌه , .والمقصود هنا كفة المٌزان.
*النبوغ  :النضوج.
*السمت  :الطرٌقه.
*ٌؤوب ٌ :رجع.
*دورة  :مرة.
*ؼٌر ٌسٌر  :ؼٌر قلٌل.

*ال ٌرجح  :ال ٌمٌل.
*هالنً  :أدهشنً
*عن لً  :خطر لً.
*ٌعصم ٌ :منع وٌحمً.
*الخطأ  :الخبط.
*دهان  ,ملق  :النفاق والملق أشد.
* رجعت على نفسً  :تراجعت.
*كشأن  :مثل .
*ٌوطئ ٌ :نزل.
*القوٌم :الصحٌح.
*المقٌم  :الدائم.
*القسطاس  :المٌزان.
*أمٌن على األقدار ٌ :عرؾ قٌمة الناس.
*انقطعوا لها  :أي تفرؼوا لها.

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

*ٌكفً هللا  :سٌرزقنا هللا بحٌلة .
*الحول  :السنه.
*دفعنا  :وصلنا.
*نوادبها  :النساء التً تبكً.
*احتفلت  :امتألت بقلوب خائفه.
*الجزع  :شدة الحزن.
*شقت  :مزعت.
*الفجٌعه  :المصٌبه.
*الجٌوب  :المالبس.
*ٌلطمن ٌ :ضربن.
*السواد :أرض العراق من شدة خضارها تخالها سوداء.
*هذا سوادي  :أي فالح.
*عصابته :قطعة قماش ٌربط بها الحنك مع الرأس.
*جس عرقه  :رأى نبضه.
*عرته :أصابته.
*تروعوه :تخوفوه.
*نشر  :بعث من جدٌد.
*المبار  :الهبات
*حل األجل  :جاء األجل المتفق علٌه.
*استنجز  :طلب اإلنجاز.
*ثؽر  :فم.
*حدر  :أزال.

*الفٌه  :الفم.
*الخؾ  :األحذٌه.
*انسللنا  :هربنا.
*مؽتمون :مصابون بالؽم.
*ال ٌملكهم اللٌل  :ال ٌنامون اللٌل.
*الؽمض  :اقفال الجفن على الجفن.
*ٌثن ٌ :رجع.
*الجارٌه :الفتاه.
*كبو  :بدوا جادٌن.
*هفو  :ؼلط.
*سهو  :سرح.
*اللؽو  :الكالم الذي ال فائدة منه.
*سهونا  :أخطأنا.
*ٌشجعوا ٌ :سترجوا.
أومأ :أشارظز
أخذنا الوادي  :هربنا .
ال ٌبعد هللا مثلً  :هللا ٌخلٌنً.
*ؼفله  :سهوه .
*هوٌنا ك سهوله.
اكتلت  :ادعٌت اإلصالح.
*زورا ومٌنا  :كذبا وضالل ز

حلٌمه المجنونه
*اشرئب  :رفع الرأس.
*أسطوره عرجاء  :قصه ال ماضً لها ز
*تتصٌد  :تترقب.
*نهم  :رؼبه شدٌده.
*قنب  :نوع من الخٌوط.
*عته  :هبل.
*ربوه  :مرتفع.
*بالٌنا  :اهتممنا.
*ؼائرتان  :شاحبتان.
*تمترس  :اختبأ.
*طفقت  :بدأت.
*النهر  :النهً .
*أمسد  :أمسح.
*انعسجديحيه :انٍسهيحيه ( انعسجد :انمسجد).
*االثمد :انكحم.
*ضىا  :تخال.
*انمعكحف  :مكان االخحالء .
*حمى  :صخة.
*أرعه  :تال ججزتً.
*اغحال  :قحم غدرا.
*يدَي  :يصُت.

*اخحزقث  :عثزت مه خالنً.
*يسدر  :يسحسهم.
*فىدت عىً  :صدرت مىً.
*َجهى  :خجهى .
*ركه  :اجخذ ركىا.
*جطُف  :جدَر.
* انعزصات  :انطزيق انضيق
*انمهعُوة :انخارجة عه انزحمة
*اٌصزي  :اعصزي
*االفُل :انغياب (نهكُاكة فقط)

