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ِفْيَنِة الَجانَِحِة تَْعِويُم السَّ

أَنَّ »َعملِيَّــَة  بَيَــاٍن:  ــَويِْس ِف  أَفَــاَدْت َهيْئَــُة  قََنــاِة السُّ

الَجانَِحــِة ْخَمــِة  الضَّ الَحاِويَــاِت  َســِفيَْنِة  تَْعِويــِم   إَِعــاَدِة 

ــاَح  ــاٍح َصبَ ــَدأَْت ِبَنَج ــْد بَ ــرِّ املَــاِئِّ قَ ــن" ِف املََم ــر ِجيِف "إِيَف

؛  يــَن( 29 ِمــْن َمــارَِس املـَـاِضِّ اإلِثَْنــْنِ املَُواِفــِق )تِْســَعًة وِعْشِ

ــَن  ــٍة ِم ــُة ِف رِْحلَ ــُة البََنِميَّ ــِفيَْنُة الِعْمَلقَ ــْت السَّ ــُث كَانَ َحيْ

ــَاِل  ــْنِ إَِل ِميَْنــاِء ُروتـِـرَْداَم ِف ُهولَْنــَدا، َتُّــرُّ ِباتَِّجــاِه الشَّ الصِّ

ــِط ِعْنَدَمــا  َعــْرَ الَقَنــاِة ِف طَِريِقَهــا إَِل البَْحــِر األَبْيَــِض املُتََوسِّ

َجَنَحــْت، َوبَاتـَـْت َمْحُصــورًَة بَــْنَ َجانِبَــي الَقَنــاِة. 

ــَويِْس ِهــي َمَمــٌر َمــاِئٌّ ِصَناِعيٌّ  َوِمــْن املَْعــُروِف أَنَّ قََنــاَة السُّ

ــوِب  ــَاِل إَِل الَجُن ــْن الشَّ ــْرَ ِم ــدُّ ِف ِم ــِر َيْتَ ِبُْســتََوى البَْح

ــَط ِبالَبْحــِر  ــَويِْس؛ لِيَْصــَل البَْحــَر املُتََوسِّ َعــْرَ بَــْرزَِخ السُّ

ــا. ــيَا َوإِفِْريْقيَ ــاَرِت آْس ــْنَ قَ ــِر، َوِهــي تَْفِصــُل بَ األَْحَم

تصـــدر عن أكاديـمية ألف
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ــِة؛  ــِفيَْنِة الَجانَِح ــِم السَّ ــوِد تَْعِويْ ــاَح ُجُه ــَويِْس نََج ــاِة السُّ ــِة قَِن ــُس َهيْئَ ــَن رَئِيْ ــَا أَْعلَ ِفيْ

ــرَِة  ــدِّ ُمؤَِخ ؛ لَِش ــْنِ َ ــِة ِبَقاِطرَت ــِميَْت( الُهولَْنِديَّ ــِة )ِس ــِل َشِكَ ــُق َعَم ــاَهَم فَِري ــُث َس َحيْ

ــِفيَْنِة َجُنْوبًــا، َوِف ُمَقِدَمِتِهــم الَقاِطــرَُة )أَِبــْل  السَّ

ــاَركَْت  ــَا َش ــُف(، كَ ــرَُة )َمارِاِدي ــارد(، َوالَقاِط َج

ــْرُ 2(  ــا ِم ــْرُ 1(، َو)تَْحيَ ــا ِم ــاِن )تَْحيَ َ الَقاِطرَت

ــَاِل. ــَة الشَّ ــِفيَْنِة نَاِحيَ ــِة السَّ َم ــعِ ُمَقدِّ ِف َدفْ

ــِفيَْنِة الَجانَِحــِة بَْعــَد اِْســِتَجاِبِتَها لُِمَناَورَِة  َوقـَـْد أَفـَـاَدْت املََصــاِدُر ِبأَنَّــُه: َجــَرى تَْعِديـْـُل َوْضِعيَِّة السَّ

ْوِلّ. ــِفيَْنِة؛ لِتَْعِوْيَِهــا َوَعــْوَدِة املَِلَحــِة ِف املََمرِّ املـَـاِئّ الدَّ التَّْعِويـْـِم األَِخــْرَِة، َوَجــاٍر قَطـْـُر السَّ

ــُفِن  ــَويِْس تَْعِديـْـَل نِظـَـاِم ُعبُوِر السُّ ِفيْــَا قـَـرَّرَْت َهيْئـَـُة قََنــاِة السُّ

ــْنِ ِف  ــَح ِف االتَِّجاِه ــِه؛ لِيُْصِب ــِذي يَلِي ــاِء الَّ ــْوِم األَْرِبَع ــاَح يَ َصبَ

ــَدِة؛  ــاِة الَجِديْ ــِفيَْنِة ِف الَقَن ــوِح السَّ ــَد ُجُن ــِة بَْع ــاِة الَقِدْيَ الَقَن

ــِة. ْويَّ ــَواِل الجَّ ــْوِء األَْح ــبَِب ُس ِبَس

، َوَغــرِْب  وتَُعــدُّ أَقـْـَرَ الطُّــرُِق البََحِريَّــِة بـَـْنَ أُوُروبـَـا، َوالبُلـْـَداِن الَواِقَعــِة َحــْوَل املُِحيــِط الِهْنــِديِّ

املُِحيــِط الَهــاِدي، َوِهــي أَكَــَرُ الَقَنــَواِت املَِلِحيَّــِة كَثَافـَـًة ِمــْن َحيْــُث االْســِتْخَداِم. َوقـَـْد تََســبََّب 

ــِريِّ ِف  ــرُِق املُــُروِر البََح ــمِّ طُ ــْن أََه ــٍد ِم ــَرى ِف َواِح ــُفٍن أُْخ ــُروِر ُس ــِة ُم ــوُح ِف إَِعاقَ ــَذا الُجُن َه

ــِفيَنِة بَلََغــْت )ِمائَتـَـّي(200 أَلـْـِف  الَعالـَـِم ،كَــَا أَكَّــَدْت بَيَانـَـاُت املَِلَحــِة الَعاملَيَّــِة أَنَّ ُحُمولـَـَة السَّ

ــاَء ُمُرورَِهــا ِمــْن البَْحــِر األَْحَمــِر إَِل البَْحــِر  ِطــٍن، َوأَثَْن

ــاِبَعِة وأَْربَِعــَن َدِقيَقــًة(  ــاَعِة )السَّ ــِط َحــَواِل السَّ املُتََوسِّ

ــاِء،  ــا ِف الَكْهُربَ ــْت اِنِْقطَاًع ــا َواَجَه 7:40 َصبَاًحــا بَْعَدَم

، َوتََعرُِّضَهــا لَِعاِصَفــٍة  ــِة الطَّْقــِس ِف ِمــْرَ ِبَســبَِب َحالَ

ـَب َعلَيْــِه أَنَّ )َخْمــَس َعــْشََة  ـِذي تَرَتَـّ تُرَاِبيَّــٍة، َوالَـّ

ــِفيَْنِة  َســِفيَْنًة( 15 َســِفيَْنًة أُْخــَرى كَانَــْت َوَراَء السَّ

ـرَْت  اِْضطُـّ ــَاِل  لِلشَّ املُتَِّجَهــِة  الَقاِفلَــِة  ِف  الَجانَِحــِة 

. ــرِّ ــَلِء املََم ــْنِ إِْخ ؛ لِِح ــوِّ لِلرُُّس
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أَنْتي َفَتاٌة ُمْجَتِهَدٌةأَنِْت َفَتاٌة ُمْجَتِهَدٌة

َسِفْيَنٌة   ج: ُسُفٌن

ship / navire 

الُفلُْك

َعاِصَفٌة   ج: َعواِصُف   ع: َصَبا- نَِسْيٌم

storm / orage 

 ِريْح َشِديَدٌة يَْصَحبَُها َعاَدًة َمطٌَر َغِزيٌر أَْو ثثَلٌْج

يًَّة أَْو بََحِريًَّة أَْو بَرٌَد، َوقَْد تَُكوُن بَرِّ

stranding / echouage / ُجُنوًحا

َجَنَح / يَْجَنُح / اْجَنْح / َجَنَح

exposure / exposure / تََعرًُّضا

تََعرََّض / يََتَعرَُّض / تََعرَّْض / َعرََض

expansion / expansion / اِْمِتَداًدا

اِْمَتدَّ / َيَْتدُّ / اِْمَتدَّ / َمَدَد

Facing / parementure / ُمواَجَهًة

َواَجَه / يُواِجُه / َواِجْه / َوَجَه

تَْعويمٌ   ع: إِْرَساٌء

floating / flottante 

ِفيَنِة: إِْسبَاُحَها ِف الَْاِء تَْعِويُم السَّ

ُرُسوٌّ   ع: إِبَْحاٌر

docking / amarrage 

ُفِن ِف املِيَناِء:  رُُسوُّ السُّ

ْرِ ِف الَْمرَْس تََوقُُّفَها َعِن السَّ

َقاِطرٌَة   ج: َقاِطَراٌت

locomotive / locomotive 

 َعَربٌَة يَُحرِّكَُها البَُخاُر أَْو الَكْهُربَاُء، تُْقطَُر ِبَها

ْكِة الَحِديِديَُّة َعَربَاُت السِّ

ُمَناَوَرٌة   ج: ُمَناَوَراٌت

maneuver / manoeuvre 

 َعَملِيٌّة َعْسَكِريٌَّة ِبَها ِفرٌَق ِمَن الَجيِْش يَُقاتُِل

بَْعُضَها بَْعًضا َعَل َسِبيِل التَّْدِريِب، الَخِديَعِة ِمْيَناٌء   ج: َمَواٍن، َمَوانُِئ

port / port 
ُفِن، الَْمرْفَأُ َمرَْس السُّ

َقَناٌة   ج: َقَنواٌت

canal / canal 

َمْجَرى لِلَْاِء َضيٌَّق أَْو َواِسٌع

َمَمرٌّ   ج: َمَمرَّاٌت   ع: َحاِجٌز-سدٌّ

corridor / couloirs 

َمْعَرٌ-َمْنَفٌذ-َمَكاُن الُْمُروِر

بَْرَزٌخ   ج: بَراِزُخ

isthmus / isthme 

. و- )ِف ِعلِْم الُجْغرَاِفيَِّة(:   الَحاِجُز بَْنَ َشيْئَْنِ

 ِقطَْعُة أَرٍْض َضيََّقٌة، َمْحُصورٌَة بَْنَ بَْحَريِْن،

لٌَة بَْنَ أَرَْضْن ُموصِّ

ِمَلَحٌة

navigation / navigation 

اُن، َوُهَو الَِّذي فَّ  ِحرْفَُة املَثلَِّح، و املَثلَُّح: السَّ

ِفيَنَة أَْو يَعَمُل ِفيَها ُه السَّ يُوجِّ

َأيُُّهَم َصِحيٌح

...........................................................................................................................
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َعَبُق املَاِض َوإِبَْداُع الَحاِضِ

ــًة، بَــْل إِنَُّهــْم  ــوَن أَْن يَْنِقلُــوا إَِل لَُغاتِِهــْم ُعلُوًمــا َوفُُنونًــا كَانَــْت ِف أَْصلَِهــا َعَرِبيَّ اْســتَطَاَع الَغْرِبيُّ

طََمُســوا ُهويَّــَة َهــِذِه الُعلـُـوِم والُفُنــوِن؛ لِيَْنِســبُوَها ألَنُْفِســِهْم، َولَِكنَُّهــْم َوقَُفــوا َعاِجِزيــَن َحيَاَرى 

ــْحِر الَّــِذي يَأُْخــُذ ِبََجاِمــعِ بََرَِك،  أََمــاَم َهَذا السِّ

ــا  ــَس ِفيَه ــا ِف لَْوَحــٍة لَيْ قً ــًل َوُمَحدِّ ــُف ُمتَأَمِّ فَتَِق

إاِل لَْونَــاِن: لَــْوٌن أَبْيَــُض ُهــو لَــْوُن الَخلِْفيَّــِة، 

َولـَـْوٌن أَْســوُد ُهــو لـَـْوُن الُخطـُـوِط الَِّتــي ُخطَّــْت 

ِبَهــا َهــِذِه اللَّْوَحــُة. فََهيَْهــاَت لَُهــْم أَْن يَْســتَْولُوا 

ــنُّ  ــم الَف ــْرِِه. َذلُِك ــَل َغ ــتَْولُوا َع ــَا اْس ــِه كَ َعلَيْ

ُهــو الَخــطُّ الَعــَرِبُّ.

رَُهــا ِف َمْنــِح لَُغِتَنــا الَعَرِبيَّــِة َخَصائِــَص َجَالِيَّــٍة اَل  ُع الُخطـُـوِط الَعَرِبيَّــِة َوتَطَوُّ َوقـَـْد َســاَهَم تََنــوُّ

نَِجُدَهــا ِف َغْرَِهــا، ُرْغــَم بََســاطَِة أََدواِت الِكتَابـَـِة املُْســتَْخَدَمِة؛ فَالَخطَّاطـُـوَن يَْســِتْخِدُموَن َعــاَدًة 

أَقَْلًمــا ِمــَن الَخَشــِب َوالبُــوِص َمــَع الِحــْرِ األَْســوِد املَْصُنــوِع يََدويًّــا؛

بقلم/ أ. أحمد طليس

عىل الراوى

إِنَّ فـَـنَّ الَخــطِّ الَعــَرِبِّ يَتَِّصــُل اتِِّصــااًل َوثِيًقــا ِباملََهــارَِة 

ــِل  ــوِر الَهائِ ــَن التَّطَ ــِم ِم ــِة؛ فَِبالرَّْغ ــِة والَعْقلِيَّ اليََدويَّ

ــْن الَقَضــاِء َعــَل  ــُه ِم ــَج َعْن ــا نَتَ ــا، َوَم ِف الِتْكُنولوِجيَ

ــَرِبَّ  ــِة إاِلَّ أَنَّ الَخــطَّ الَع ــَن الِحــرَِف اليََدويَّ ــرِ ِم الَكِث

ظـَـلَّ ُمْحتَِفظـًـا ِبََكانَِتــِه ِف الِكتَابـَـِة ِبَخــطِّ اليَــِد الَِّتــي 

اَل يَُضاِهيَهــا أَْعتـَـى الَحواِســيِب َوالِتْقِنيْــاِت؛ فَُحُروُف 

ــِه  ــَل َوقِْع ــاُب َع وَن تَْنَس ــْشُ ــُة َوالِع ــِة الثََّانِيَّ الُّلَغ

ــِه، َوَجــَاِل َهْنَدَســِتِه. ــٍة؛ لِيُبِْهرَنَــا ِبُُرونَِت ِبــُكلِّ أَنَاقَ

تأ
جث

س
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لِيُْنِتُجوا لََنا أَْروَع اللَّوَحاِت الَفنِّيََّة ِبأَنْواٍع كَِثرٍَة ِمَن الُخطُوِط الَعَرِبيَِّة، َوِمْن أَْشِهِر َهِذِه الُخطُوِط:

1 َخطُّ النَّْسخِ:

ــَب  ــِه كُِت ــِه َوِب ــِة ُحُروِف ــِه، َوِدقَّ ــاُز ِبُُرونَِت ــُب، َوَيْتَ ــِه الُكتُ ــُخ ِب ــُه كَاَن يُْنَس ــَك؛ ألَنَّ َي ِبَذلِ ــمِّ ُس

يــُف. ِ املُْصَحــُف الشَّ

2 َخطُّ الرُّْقَعِة:

َي ِبَذلـِـَك؛ ألَنَّــُه كَاَن يُْكتـَـُب َعــَل الرِّقـَـاِع الَقِديَــِة، َوُهــو أَكْــَرُ الُخطـُـوِط اْســِتْخَداًما اليَــْوَم؛  ُســمِّ

لُِســُهولَِتِه َوَجَالـِـِه َوُسَْعــِة الِكتَابـَـِة ِبــِه.

: 4 َخطُّ الَفارِِسِّ

ــِة  ــِخ والرُّقَْع ــطِّ النَّْس ــْن َخ ــتَْخلََصتُْه ِم ــَد أَْن اْس ــُه بَْع ــارَِس اْحتََضَنتْ ــلَد فَ ــَك؛ ألَنَّ ِب َي ِبَذلِ ــمِّ ُس

. يَتََميَّــُز ِبالرََّشــاقَِة، وانِْســياِبيَِّة ُحُروِفــِه، َوُهــو يَُناِفــُس َخــطَّ  ــاِبعِ الِهْجــِريِّ والثُّلـُـِث ِف الَقــرِْن السَّ

ــِة. ــَاِل الَفنِّيَّ ــِث ِف األَْع الثُّلُ

3 َخطُّ الثُّلُِث:

َي ِبَذلَِك؛ ألَنَُّه يُْكتَُب ِبُسْمِك ثثُلِْث قُطِْر الَقلَِم، َوُهو ِمْن أَْصَعِب الُخطُوِط الَعَرِبيَِّة ِمْن َحيُْث  ُسمِّ

ى أَيًْضا َسيُْد الُخطُوِط، َوَمْن يُتِْقُنُه يَْسُهُل َعلَيِْه  الَقواِعِد َواملَواِزيِن، َوِمْن أَْجَمِل الُخطُوِط، َويَُسمَّ

يِف. ِ وِر واألَْجزَاِء ِف املُْصَحِف الشَّ كِتَابََة بَاِقي الُخطُوِط، َوِبِه كُِتبَْت أَْسَاُء السُّ

ِ اُع احَلا�ضِ
َ

ي َوِإْبد  امَلا�ضِ
ُ

َعَبق

َعَبُق امَلاِضي َوإِْبَداُع احَلاِضِر

اضِِر
َ
 احل

ُ
اع

َ
اضِي وَِإبْد

َ
 امل

ُ
بَق

َ
ع

َعَبُق املَاِضي َوإِْبَداُع احَلاِضِر
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ُع ِمْنــُه أَنْــواٌع  ــاِبَقِة تَتََفــرَّ ــْوٍع ِمــْن أَنْــواِع الُخطُــوِط السَّ ــِر أَيًْضــا أَنَّ كُلَّ نَ كْ  َوِمــَن الَجِديــِر ِبالذِّ

ــُة ِبَهــا. لََهــا قَواِعُدَهــا الَخاصَّ

: يواِنِّ 5 َخطُّ الدِّ

ــلْطَاِن الُعثـْـَاِنِّ؛ َحيْــُث كَاَن يُْســتَْعَمُل ِف كِتَابـَـِة املُرَاَســلِت  َي ِبَذلـِـَك؛ نِْســبًَة إَِل ِديــواِن السُّ ُســمِّ

الُعثَْانِيَّــِة؛ لُِصُعوبـَـِة تَْقلِيِدَهــا آنـَـَذاَك، َوَيْتـَـاُز ِبالرََّشــاقَِة واملُُرونـَـِة، وَكَــْرَِة االْســِتَداَراِت.

6 َخطُّ الكُوِفِّ:

ــلِء  ــِل َوَم ــيِق والتََّاثُ ــاُز ِبالتَّْنِس ، َوَيْتَ ــطِّ ــَذا الَخ ــِد َه ــِة َمْه ــِة الُكوفَ ــبًَة إَِل َمِديَن ــَك؛ نِْس َي ِبَذلِ ــمِّ ُس

ــًدا. ــرٌَة ِج ــواٌع كَِث ــُه أَنْ ُع ِمْن ــرَّ ــاِت، َوتَتَف الَفرَاَغ

َعَبُق امَلاكي َوِإْبَداُع احَلاِضِر

َخطٌّ   ج: ُخطُوٌط

handwriting / ecriture 

الِكتَابَُة َونَْحُوَها ِماَّ يَُخطُّ ِباليَِد

َرَشاَقٌة   ع: بََلَدٌة، بََدانٌَة، َجَساَمٌة

agility / agilite 

ٌةَ رِقٌَّة، ِخفَّ

obliterating / effacant / طَْمًسا

طََمَس / يَطِْمُس / اِطِْمْس / طََمَس

contributing / contribuer / ُمَساَهَمًة

َساَهَم / يَُساِهُم / َساِهْم / َسَهَم

writing / ecrire / ِكَتابًَة

كََتَب / يَكُْتُب / اُكُْتْب / كََتَب

copying / copier / نَْسًخا

نََسَخ / يَْنَسُخ / اِنَْسْخ / نََسَخ

competing / competition / ُمَناَفَسًة

نَاَفَس / يَُناِفُس / نَاِفْس / نََفَس

attributing / attribuer / نََسًبا

نََسَب / يَْنِسُب / اِنِْسْب / نََسَب

َعَبٌق

fragrant / parfumee 

َرائَِحٌة

ِحرَْفٌة   ج: ِحرٌَف

craft / fabrication 

َوِسيلَُة الَكْسِب ِمْن ِزَراَعٍة وِصَناَعٍة

َوتَِجارٍَة ،َوَغْرِِها

ُرْقَعٌة   ج: رَِقاٌع

patch / patch 

ِقطَْعٌة ِمَن الوَرِق أَْو الِجلِْد يُْكتَُب ِفيَها

َفنٌّ   ج: ُفُنوٌن

art / art 

ُجْملَُة الوَسائِِل الَِّتي يَْستَْعِملَُها اإلِنَْساُن إلِثَارَِة 

ٍة َعاِطَفُة الَجَاِل،  املََشاِعِر والَعواِطِف، َوبََخاصَّ

ْعِر. كَالتَّْصويِر واملُوِسيَقى والشَّ

ْوُق واملَواِهُب. َوالَفنُّ َمَهارٌَة يَْحُكُمَها الذَّ

بُوٌص   ج: َقَنواٌت

common reed / roseau commun 

ِر، ِمْن  نَبَاٌت ِمْن نَبَاتَاِت املُْستَْنَقَعاِت املَُعمَّ

الَفِصيلَِة النِِّجيلِيَِّة.

َخطَّاٌط   ج: َخطَّاطُوَن

calligrapher / galigraphe 

َمْن ِحرْفَتُُه الَخطُّ

ِحْبٌ   ج: أَْحَباٌر َوُحُبوٌر

ink / encre 

املَِداُد يُْكتَُب ِبِه

ُمُرونٌَة   ع: َصَلبٌَة

flexibility / flexibilite 

لُيُونٌَة
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ــَرى،  ــاٍت أُْخ ــَل ثََقافَ ــرُِّف َع ــًة؛ لِلْتََع ــيلًَة ُمْمِتَع ــِة َوِس َحِفيَّ ــاالِت الصَّ ــرَاءُة املََق ــدُّ ِق       تَُع

ــوَن َحِفيُّ ــا الصَّ ــي يُْنِتُجَه ــِة الَِّت ــِص اإلِْخبَاِريَّ ــلِل الِقَص ــْن ِخ ــاِرىِء ِم ــي الَق ــاَدِة َوْع  َوِزي

ــرَاَءة Media classِ؛  ــاِدي الِق وِع نَ ــْشُ ــْدِء َم ــْن بَ ــُن َع ــٍف تُْعلِ ــَة أَلِ ــِإنَّ أَكَاِديِيَّ ــَك فَ ؛لَِذلِ

َحيْــُث يَْقــِي الطُّــلُب بَْعًضــا ِمــْن يَْوِمِهــم ِف ِدَراَســِة َوتَْحلِيــِل َمْوُضوَعــاٍت ُمْختَلَِفــٍة َعــْن 

ــِة الُفْصَحــى. ــِة الَعَرِبيَّ ــِم ِباللَُّغ ِْق األَْوَســِط، والَعالَ الــشَّ

ِث  ــطًَة ُمَناِســبًَة؛ لِتَْنِميَّــِة َمَهــارَِة التََّحــدُّ ُم نَــاِدي الِقــرَاَءِة ِبيئَــًة تَْعلِيِميَّــًة ُمبَسَّ يَُقــدِّ

ـلِع  واالِطِـّ َجِديــَدٍة،  ـٍة  يَـّ لَُغوِّ وتَْعِبــرَاٍت  أَلَْفــاٍظ  واكِْتَســاِب  املُتََعلِِّمــَن،  لَــَدى 

املُتََعلُِّمــوَن  يَْقــِي  الَعَرِبيَّــِة.  لِلَْحَضــارَِة  واالْجِتَاِعــيِّ  الثََّقــاِفِّ  البُْعِديــِن  َعــَل 

الِقــرَاَءِة. َعَملِيَّــَة   َ يُيَــرِّ َكْ  الَعَرِبيَّــِة؛  لِلَُّغــِة  ـٍم  ُمَعلِـّ ِبُصْحبَــِة  ُمثِْمــرًا   َوقْتًــا 

ــٍط،  َهــَذا املـَـْشُوُع فُرَْصــُة تََعلُّــٍم ُمْمِتَعــٌة ُمَناِســبٌَة لِلُمْســتَوياِت الثَّلثـَـِة: ُمبْتـَـِدىٍء، َوُمتَوسِّ

Zoom ٍم. تَْنَعِقــُد اْجِتَاَعــاُت النَّــاِدي َعــْرَ بَرْنَاَمــِج ُزوم َوُمتََقــدِّ

نَاِدي الِقرَاَءِة

Media class

Info@blarabic.com : للستفسار
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ُد  ــدَّ ــارِِك، َوتَتََع ــْهِر رََمَضــاَن املُبَ ــِتْقبَاِل َش ــْعِبيَُّة اِلْس ــُد واملَْوُروثَــاُت الشَّ ــاَداُت والتََّقالِي ُع الَع ــوَّ تَتََن

ــِه. ــاِل ِب ــِم؛ لِلْحِتَف ــالِيبُُهْم َحــْوَل الَعالَ ــلِِمَن َوأََس ــرُُق املُْس طُ

بقلم/ د. أساء أبو املجد

رََمَضاُن َحْوَل الَعالَِم

الَفانُوُس:

ــاَك الَعِديــُد ِمــَن  ، ُهَن ــْعِبيَِّة ِف ِمــْرَ فَانُــوُس رََمَضــاَن أََحــُد املَظَاِهــِر الشَّ

الِقَصــِص َعــْن ظُُهــورِِه، ِمْنَهــا: أَنَّ الَخلْيَفــَة الَفاِطِمــيَّ كَاَن يَْخــُرُج إَِل 

ــاُل  ــْهِر رََمَضــاَن، وَكَاَن األَطَْف ــَلَل َش ــِة؛ لِيَْســتَطْلَِع ِه ــَة الرُّْؤِي ــواِرِع لَيْلَ الشَّ

يَْخرُُجــوَن َمَعــُه؛ لِيُِضيــُؤوا لَــُه الطَِّريــَق. كُلُّ ِطْفــٍل يَْحِمــُل فَانُوَســُه، 

َويَُغنُّــوَن َمًعــا بَْعــَض األََغــاِنِّ الَجِميلَــِة؛ تَْعِبــرًا َعــْن َســَعاَدتِِهْم ِباْســِتْقبَاِل 

ــاَن. ــْهِر رََمَض َش

وِل الَعَرِبيَّــِة واإلِْســَلِميَِّة ِخــَلَل َشــْهِر رََمَضــاَن املُبَارِِك َعــْن بَاِقــي ِدوِل الَعالَِم؛  َوتَْختَلِــُف ثََقافـَـاُت الــدُّ

وِل  ُ َعــْن َســَعاَدِة َهــِذِه الــدُّ ــرِّ ــِة الَِّتــي تَُع ــِة املُْختَلَِف ــُر ِمــَن الَعــاَداِت الرََمَضانِيَّ ــُث تُوَجــُد الَكثُ َحيْ

ــْهِر الَكِريــِم، َوِمــْن ِضْمــِن َمظَاِهــِر البَْهَجــِة الَِّتــي يَْحــرُِص َعلَيَْهــا ُشــُعوُب الَعالـَـِم الَعــَرِبِّ: ِبالشَّ
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يَنُة: الزِّ

ِعْنَدَمــا يَِحــلُّ رََمَضــاُن يَبْــَدأُ النَّــاُس 

املُِضيئَــِة  املََصاِبيــِح  َسلِســِل  تَْعلِيــَق 

بَأَلْــواٍن ُمْختَلَِفــٍة َوُمتََحرِّكَــٍة؛ إِلَضــاَءِة 

ــواِرِع واملَياِديــِن. َوأَْصبََحْت  يَنــِة، َوأَفُْرِع النُّــوِر ِف الشَّ املََســاِجِد ِمــْن الَخــارِِج، َوتَْعلِيــَق بَْعــِض الزِّ

ــارََك. ــْهَر املُبَ ــُز الشَّ ــي ُتَيِّ ــِر الَِّت ــَرَ املَظَاِه ــاَدُة أَكْ ــَك الَع تِلْ

الَحلَْوى:

ــَدِة  ــَاِم إَِل َمائِ ــوِت ِباالنِْض ــُة البُي ــُل فَرَْح تَْكتَِم

ــاَن،  ــْهِر رََمَض ــدُّ ِف َش ــي تَُع ــا، والَِّت ــَوى َمًع الَحلْ

ــوُل،  ــُة، واملَْعُم ــُف، والُكَنافَ ــا الَقطَائِ ــْن بَيِْنَه َوِم

ِمــْن  َوَغْرُُهــا   ، الَقــاِضِّ َولُْقَمــُة  والبَْقــَلوُة، 

طَِريَقــُة  تَْختَلِــُف  قَــْد  اللَِّذيــَذِة.  الَحلْــوى 

ــَر. ــَكاٍن آلَخ ــْن َم ــرِ ِم التَّْحِض

املَِسْحَراِتُّ:

ــاُر( َشــْخٌص يَْحِمــُل أََداًة ُموِســيِقيًَّة -طَبـْـًل  املَِســْحرَاِتُّ أَْو )النَّفَّ

أَْو ِمزَْمــاًرا- َويَُدقَُّهــا أَْو يَْعــزُِف َعلَيْهــا؛ ِبَهــَدِف إِيَْقــاِظ النَّــاِس 

ــوِع  ــَل الُج ــتَِطيُعوا تََحمُّ ــى يَْس ــُحوِر؛ َحتَّ ــِة السُّ ــاوِل َوْجبَ لِتََن

يــاِم. والَعطَــِش أَثَْنــاَء فَــَرَاِت الصِّ
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َمظَاِهــُر  فَتَْختَلِــُف  أَْجَمــَع  الَعالَــِم  ُدَوِل  ِف  ــا  أَمَّ

االْهِتــَاِم ِوفْــَق تََقالِيــِد كُلِّ َدْولَــٍة؛ فَِفــي َمالِيْزيــا 

ــَب  ــواِرِع َعِق ــِف الشَّ ــَل تَْنِظي ــُة َع ــُف الُحُكوَم تَْعُك

ــَة  يَنــَة الَكْهُربَائِيَّ ــُق الزِّ اْســِتطَْلِع ِهــَلِل رََمَضــاَن، َوتَُعلِّ

ِف املَياِديــِن الرَّئِيَســِة، 

ِبَقــْرِع رََمَضــاَن  فَيَْســتَْقِبلُوَن  إِنُْدونِيْســيا  ِف  ــا   َوأَمَّ

الطُّبُوِل التَّْقلِيِديَِّة املَْعُروفَِة ِباْسِم )البُُدوِق(، 

 َوِف تُرْكِيــا ِبَُجــرَِّد ثُبُــوِت الرُّْؤيــِة تَْنطَلِــُق الزََّغاِريــُد ِف 

كُلِّ بَيْــٍت، َوتَْنتَــِشُ ِف البُيــوِت َروائِــُح املِْســِك والَعْنــَرِ 

ــاِت  ــُح َعــَل َعتَبَ ــَك الرَّوائِ ــَرُ تِلْ ــُث تُْن َوَمــاِء الــَورِْد؛ َحيْ

ــاِم  ــَة أَيَّ ــازِِل ِطيلَ ــِة ِباملََن ــِق املُِحيطَ ــواِب، والَحَدائِ األَبْ

رََمَضــاَن الَكِريــِم.

يــاِم ُمْعلَِنــًة َحالـَـًة  َوُهَنــاَك الَعِديــُد ِمــَن املَظَاِهــِر والَعَلَمــاِت الَِّتــي تَُنــمُّ َعــْن قـُـُدوِم َشــْهِر الصِّ

ــَعاَدِة والرَِّضــا والرَّاَحــِة. ِمــَن الَفرَْحــِة والسَّ

 َسائٌِل: لَِاَذا تَأْكُُل ِبأََصاِبِعَك الَخْمِس أََماَم النَّاِس يَا ُجَحا؟

ُجَحا: ألَنَِّني اَل أَْملُِك إاِلَّ َخْمَسَة أََصاِبَع!
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َعاَدٌة

custom / duane 

كُلُّ َما اْعِتيَد َحتَّى َصاَر يُْفَعُل ِمْن َغْرِ ُجْهٍد.

ُرْؤيٌة

moon sighting / observation luneaire 

]الرُّْؤيَُة[: إِبَْصاُر ِهَلِل رََمَضاَن أِلَوَِّل لَيْلٍَة ِمْنُه.

exploring / explorer / اِْسِتطَْلًعا

اِْسَتطْلََع / يَْسَتطْلُِع / اِْسَتطْلِْع / طَلََع

recital / recital / َعزًْفا

َعزََف / يَْعزُِف / اِْعزِْف / َعزََف

working / travailler / ُعكُوًفا

َعكََف / يَْعكُُف / اُْعكُْف / َعكََف

welcoming / accueillante / اِْسِتْقَباًل

اِْسَتْقَبَل / يَْسَتْقِبُل / اِْسَتْقِبْل / َقَبَل

singing / chanter / ِغَناًء

َغنَّى / يَُغنِّي / َغنِّ / َغَني

تَْقلِيٌد  ج: تََقالِيُد  ع: اْسِتْحداٌث 

tradition / tradition 

 َعاَدٌة َمتَوارِثٌَة يَُقلُِّد ِفيَها البََشُ أَْسلفَُهم

أَْو أَْجَداَدُهم

َمْيداٌن   ج: َمياِديُن

square / carre 

ٌة  ]املَيَْداُن[: فُْسَحٌة ِمَن األَرِْض ُمتَِّسَعٌة، ُمَعدَّ

ياَضِة َونَْحِوَها لِلِْسبَاِق أَْو لِلْرِّ

َمْسِجٌدُ   ج: َمَساِجُد

mosque / mosquee 

ُمَصلَّ الَجَاَعِة

َمائَِدٌة   ج: َموائُِد

table / table 

َاُب الِخواُن: َعلَيِْه الطََّعاُم والشَّ

ُجوٌع   ع: َشَبٌع

hunger / faim 

ُخلُوُّ املَِعَدِة ِمَن الطََّعاِم

َعطٌَش   ع: اِْرتِواٌء

thirst / soif 

إِْحَساُس الَحاَجِة إَِل ُشْب املَاِء

ِصياٌم

fast / rapide 

ْوُم[: اإلِْمَساُك َعْن أَيِّ ِفْعٍل أَْو قَْوٍل كَاَن. ]الصَّ

و- )َشًْعا(: إِْمَساٌك َعْن املُْفِطرَاِت ِمْن طُلُوِع 

ْمِس َمَع النِّيَِّة. الَفْجِر إَِل ُغُروِب الشَّ

ِهَلٌل   ع: أَِهلٌَّة

crescent / croissante 

ْهِر، والَقَمُر  ُغرَُّة الَقَمِر إَِل َسبْعِ لَياٍل ِمَن الشَّ

يِن  اِدِس والِعْشِ ْهِر ِمْن لَيْلَِة السَّ ِف أَواِخِر الشَّ

ِمْنُه إَِل آِخرِِه
َشْهٌر   ج: أَْشُهٌر َوُشُهوٌر

month / mois 

َنِة  ُجزٌْء ِمْن اثََنْي َعْشَ ُجزًْءا ِمَن السَّ

َنِة  ُر ِف السَّ ْمِسيَِّة والَقَمِريَِّة(، َويَُقدَّ )الشَّ

 الَقَمِريَِّة بََدْورَِة الَقَمِر َحْوَل األَرِْض،

ُر ِبُجزٍْء  ، أَْو يَُقدَّ ْهُر الَقَمِريُّ ى: الشَّ َويَُسمَّ

ْمِسيَِّة،  َنِة الشَّ ِمْن اثََنْي َعْشَ ُجزًْءا ِمْن السَّ

ْمِسُّ ْهُر الشَّ ى: الشَّ َويَُسمَّ

الَفانُوُس   ج: َفوانِيُس

lantern / lanterne 

ِمْشَكاٌة ُمْستَِقلٌَّة، َجوانِبَُها ِمَن الزَُّجاِج يُوَضُع 

ِفيَها املِْصبَاُح؛ ليَِقيَُه الَهواَء أَْو الَكْرَ

بَْت َهَذا الَولََد؟  الَجاِحُظ: لَِاَذا نَبَْحَت كَالَكلِْب، ثُمَّ َضَ

املَُعلُِّم: َهَذا الولَُد اَل يُِحبُّ التَّْعلِيَم، فَيَْهرَُب َويَْختَِبىَء ِف 

اِر، َواَل يَْخُرُج. َعلِْمُت أَنَّ لَُه كَلْبًا يَلَْعُب َمَعُه، فََقلَّْدُت  الدَّ

بَُه! َصْوَت الَكلِْب َحتَّى يَْخُرَج، َوأَْضِ
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وتَْعِني أَْن كُلَّ َحيواٍن لَُه أُُذٌن ظَاِهرٌَة 

)َشْقَاُء( يَلُِد

فََمثًَل: البََقرَُة لََها أُُذٌن َخارِِجيٌَّة -أَْي 

َشْقَاَء-؛ لَِذلَِك فَِهي تَلُِد َوال تَِبيُض.

وَكُلُّ َحيواٍن لَيَْس لَُه أُُذٌن َخارِِجيٌَّة يَِبيُض،

َمُك لَيَْس لَُه أُُذٌن َخارِِجيٌَّة؛ السَّ

لَِذا فَُهو يَِبيُض َوال يَلُِد.

كَاَن الَعرَُب يَْعرِفُوَن الَفرَْق بَيِْنِهَا ِباْسِتْخَداِم الَقاِعَدِة التَّالِيَِّة:

كُلُّ َشْقَاَء َولُوٌد، وَكُلُّ َصكَّاَء بَيوٌض.

َواآلَن، َهْل الَحيوانَاُت التَّالِيَُّة تَلُِد أَْم تَِبيُض؟

اِش - الَحيَُّة - البَطَُّة( لُْحَفاُة - أُنْثَى النِّْمِر - أُنْثَى الُخفَّ )أُنْثَى األَرْنَِب - السُّ

كَْيَف ُنِيَُّز بَْيَ الَحيوانَاِت الَِّتي تَلُِد، والَحيوانَاِت الَِّتي تَِبيُض؟

تَِبيُض تَلُِد

....................................................................... .......................................................................

....................................................................... .......................................................................

....................................................................... .......................................................................
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أُمِّي
بقلم/ د. سيد سليم

َنِــرَا يَــزَاُل  اَل  ُحبُّــِك  رَقْــرَاُق 

ــْت َن ــْد ُضمِّ ــرٍُف قَ ــُة أَْح ــي ثثََلثَ أُمِّ

تَْنتَِهــي اَل  ِبأُلَْفــٍة  تَُقــوُل  أَلِــٌف 

ُحبَِّنــا َونِْســبَُة  تَْخِصيــٌص  َوالْيَــاُء 

ــا ــُت رَِحابََه ــُرُْت، َوإِْن َملَْك ــَا كَ َمْه

ــاُؤُه ــفُّ َعطَ ــبٍّ اَل يَِج ــَر ُح ــا نَْه  يَ

يَــا رَْحَمــُة َوَهــَب اإَْلِلَــُه َحيَاتََنــا

ــًل ُمتََفضِّ َخالًِقــا  لَِنْشــُكَر  َهيَّــا؛ 

 ِهــْب يَــا إِلَِهــي َوالَِديَْنــا رَْحَمــًة

ــرًا! ــاَض كَِث ــْم أَفَ ــَر ُحــبٍّ كَ ــا نَْه يَ

ــرًا ــوُع َعِب ــَرَكًا يَُض ــاَر ُمْش ــا َص َم

تَْســِطرًا ُســطِّرَْت  َمَعــاٍن  ِميــٌم 

نَِظــرًا َوَعــزَّ  ُعــزَّْت  ِملِْكيَّــٌة 

ِف َجــوِّ ُحْضِنــِك اَل أَزَاُل َصِغــرًا

ــاِء فَِقــرًا  ــا َمــا بَرِْحــُت إَِل اَلَْعطَ أَنَ

ــرًا  ــاَء كَِب ــِدي اَلَْعطَ ــُة تُْس ــا نِْعَم يَ

َوالَْوالَِديْــِن؛ فَــَل نََخــاُف َمِصــرًا

ــرًا ــاَك قَِري ــأَْوى ُهَن ــا َم ــْل لََن َواْجَع
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ا. َوَهــِذِه اَلَْقاِئـَـُة ِمــْن َشــأْنَِها أَْن تَُســاِعَد  َفــاِت اَلَْقيَِّمــِة كَِبــرٌَة ِجــدًّ ِف َواِقــعِ اأَْلَْمــِر إِنَّ قَاِئـَـَة اَلصِّ

ــلُوِك اإَْلِنَْســاِنِّ ِف اَلَْمَقــاِم اأَْلَُوِل، َوِهــَي تَْحتـَـِوي َعــَل  ِف إِْدَراِك، َوفَْهــِم َمــا ُهــَو ُذو قَيَمــٍة ِف اَلسُّ

اَلَْعِديــِد ِمــْن اَلِْقيَــِم، َوِمْنَهــا: 

ــَاِم ِباأْلَْشــيَاِء  ــا ِف ااَِلْهِت ــُر اَلَْحــَذُر َجلِيًّ َوُهــَو ُســلُوٌك إِيَجــاِبٌّ. يَظَْه

ــَقوَن  ــِذُروَن َعاِش ــَخاُص اَلَْح ــَن؛ فَاأْلَْش ــيَاِء اآَْلَخِري ــْخِصيَِّة َوأَْش اَلشَّ

ـُب َعلَيْــِه ِمــَن اَلِْحَفــاِظ َعــَل  ٍء، َوَمــا يََرَتَـّ لِلنِّظَــاِم ِف كُلِّ َشْ

ــا. ــرُِّض لََه ــَدِم اَلتََّع ــَن، َوَع ــَكاِت اآَْلَخِري ُمْمتَلَ

ِصَفاٌت إِنَْسانِيٌَّة َذاُت ِقيَمٍة
بقلم/ أ. مايكل رفعت

ــْخُص  ــرِ؛ فَالشَّ ــِم اَلَْكِب ــَذا اَلَْعالَ ــْنِ ِف َه ــَخاٍص ِمثَالِيَّ ــوِد أَْش ــَدِم ُوُج ــْوَل َع ــُع َح ــُق اَلَْجِمي يَتَِّف

اَلَْواِحــُد ِمــْن اَلُْمْمِكــِن أَْن َيْتَلِــَك ِميــزَاٍت َوُعيُوبًــا. َوقَــْد تُْعتَــِرُ َهــِذِه اَلُْعيُــوُب ِصَفــاٍت َســلِْبيًَّة 

ــُد  ــْوَف نَِج ــَر فََس ــا اَلتَّْفِك ــْن إَِذا أَْمَعنَّ ــْخِص، لَِك ِف الشَّ

ــوَن  ــا أَْن تَُك ــِن أَيًْض ــْن اَلُْمْمِك ــَدَة ِم ــاِت اَلَْجيِّ َف أَنَّ اَلصِّ

ــوُن ِفيــِه  ــِذي تَُك ــِت اَلَّ ــْخِص ِف اَلَْوقْ ــْرَ ُمِفيــَدٍة لِلشَّ َغ

ــعِ. ــِه َوالُْمْجتََم ــْن َحْولِ ــَدًة لَِم ُمِفي

ُر
َ �ذ
َ ح
ْ
 ل
َ
ا

ُ �ة
َ ا�ة َ �ب

َّ
لل

َ
ا

ــْخِصيَُّة تَظَْهــُر ِف اَلَْعَلقَــاِت اَلَْقاِئَــِة َعــَل  َفــُة اَلشَّ َهــِذِه اَلصِّ

ااَِلْحــِرَاِم اَلُْمتَبَــاَدِل، َوالتَّْقِديــِر ِمــْن اَلُْمِحيِطــَن ُدوَن اَلنَّظَــِر إَِل رَدِّ 

ِفْعــِل اآَْلَخِريــَن. َوتَظَْهــُر أَيًْضــا ِمــْن ِخــَلِل اَلُْقــْدرَِة َعــَل تَْوِصيــِل 

ــٍة. ــْهلٍَة َوُمْمِتَع ــٍة َس ــتَِمعِ ِبطَِريَق ــاِت إَِل اَلُْمْس اَلَْمْعلُوَم
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اَلُْمِحيِطــَن  َمــَع  ــْخِص  اَلشَّ َعَلقَــاِت  ِف  يَظَْهــُر  ُســلُوٌك  َوُهــَو 

ــْخِصيَِّة  ــِك ِبُوْجَهــاِت اَلنَّظَِر اَلشَّ ِبــَن، َوأَيًْضــا يَظَْهــُر ِف التََّمسُّ َوالُْمَقرَّ

ــٍة. ــٍة َصِحيَح ــا ِبطَِريَق ــاِع َعْنَه فَ ــاِدِئ، َوالدِّ َوالَْمبَ

ــاِح  ــْنَ نََج ــا بَ ــٌة َم ــَوٌة اِنِْتَقالِيَّ ــَي ُخطْ ــَدٌة؛ فَِه ــٌة َحِمي ــَي ِصَف َوِه

اَلَْمْســَعى أَْو إِْخَفــاٍق ِفيــَا يُرَْجــى اَلُْوُصــوُل إِلَيْــِه، َوُهَو ااَِلْســِتْعَداُد 

ــاِذ  َِّخ ــَل اِت ــْدرَُة َع ــُروُف، َوالُْق ــْت اَلظُّ ــَا كَانَ ــا َمْه ٍء َم ــِذ َشْ لِتَْنِفي

ــرَاَراِت. اَلَْق

ــْخَص اَلُْقــْدرََة َعــَل تَْقِييِم  َفــُة َتَْنــُح الشَّ اَلثَِّقــُة ِبالنَّْفــِس: َهــِذِه اَلصِّ

قُُدَراتـِـِه، َوالُْفــرَِص اَلُْمتَاَحــِة، َمــَع اَلُْقــْدرَِة َعــَل اَلتََّحكُّــِم ِف اَلنَّْفــِس 

َدٍة. ــَف ُمَحدَّ ِف َمَواِق
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ــِه اَلَْحُنــوِن لِلنَّــاِس، َوااِلْهِتــَاِم ِبأَْمرِِهــْم،  يَِتــمُّ اَلتَّْعِبــُر َعْنــُه ِباَلتََّوجُّ

ْعــِم ِف اأَْلَْوقـَـاِت اَلَْعِصيبَِة ُدوَن  َوالُْمبَــاَدرَِة ِبِإبـْـَداِء اَلُْمَســاَعَدِة، َوالدَّ

اِنِْتظـَـاِر َعائـِـٍد َجــرَّاَء َذلـِـَك.

ِهــَي ِصَفــٌة ُتَكِّــُن َمــْن يَتََحــلَّ ِبَهــا ِبالُقــْدرَِة َعــَل ُســُهولَِة اَلتََّواُصِل 

ــَكاٍن أَْو  ــَن ِف أَيِّ َم ــَع اآَْلَخِري ــَرَكٍَة َم ــاَحٍة ُمْش ــِد ِف ِمَس َوالتََّواُج

يَِّتِهــْم.  زََمــاٍن، ُملْتَزًِمــا ِبُحــُدوِد ُحرِّ
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ــِل،  ــاِت َوالَْعَم ــاِم ِباَلَْواِجبَ ــَلِل الِقي ــْن ِخ ــلُوُك ِم ــَذا اَلسُّ ــلَّ َه  يَتََج

ــِت  وٍر-لَِقَضــاِء اَلَْوقْ ــُكلِّ ُسُ ــِتْعَداِد اَلَْكاِمِل-َوِب ــا ِف ااَِلْس ــُر أَيًْض يَظَْه

ــا. ــِف ِبَه ِت اَلُْمَكلَّ ــاَّ ــَاِل، َوالُْمِه ــاِز اأَْلَْع ــاصِّ ِف إِنَْج اَلَْخ

ِميزٌَة   ج: ِميزَاٌت   ع: َعْيٌب

merit / merite 

َء َعْن َغْرِِه. ِصَفٌة ُتِيُِّز الشَّ

ُمَباَدَرٌة  ج: ُمَباَدَراٌت  ع: إِبْطَاٌء،وتَأَُخٌر

initiative / initiative 

ُمَساَرَعٌة، وَعَمٌل أَْو ُسلُوٌك يَُقوُم ِبِه أََحُد 

األَْشَخاِص قَبَْل ِسواُه.

agreeing / accepter / اتَِّفاًقا

اتََّفَق / يَتَِّفُق / اِتَِّفْق / َوَفَق

having / avoir / اْمِتَلكًا

اْمَتلََك / َيَْتلُِك / اْمَتلِْك / َملََك

having / avoir / تََحليًّا

تََحىلَّ / يََتَحىلَّ / تََحلَّ / َحَل

finding / trouver / ُوُجوًدا

َوَجَد / يَِجُد / ِجْد / َوَجَد

giving / donner / َمْنًحا

َمَنَح / َيَْنُح / اِْمَنْح / َمَنَح

reflecting / refletant / إِْمَعانًا

أَْمَعَن / ُيِْعُن / أَْمِعْن / َمَعَن

ِصَفٌة   ج: ِصَفاٌت

feature / fonctionalite 

الَحالَُة الَِّتي يَُكوُن َعلَيَْها

َمْسَعى   ج: َمَساٍع   ع: تََقاُعٌس

endeavor / effort 

ْعيُّ ُمَحاولٌَة، والسَّ

َمَقاٌم   ج: َمَقاَماٌت   ع: َوَضاَعٌة وانِْحطَاٌط

situation / situation 

َمَكانٌَة

ُل املََقاُم الَوَّ

  at the first place 

ِف الِبَدايِة

لََباَقٌة   ع: َصلٌَف

tact / tact 

لُطٌْف، وَكَياَسٌة

َمْبَدٌأ  ج: َمَباِدُئ

principle / principe 

أََساٌس، وأَْصٌل، وقَاِعَدٌة

تَْقييٌم   ع: إِبَْخاٌس

evaluation / evaluation 

َر ِقيَمتَُه. تَْقديٌر، تَثْمٌن َء تَْقييًا: قَدَّ قيََّم الشَّ

ُفرَْصٌة   ج: ُفرٌَص

chance / chance 

َوقٌْت أَْو ظَرٌْف ُمَناِسٌب لِلِْقياِم ِبَعَمٍل َما.

إِْخَفاٌق   ج: إِْخَفاَقاٌت   ع: نََجاٌح

failure / echec 

فََشٌل

َعَمِل 
ْ
ل
 
َ
 ا

ُّ
ُ��ب

لَِمزيٍد ِمَن االقِْتبَاَساِت، ُزوُروا َصٰفَْحتََنا َعَل الِفيس بُوك:
28-12-2020 about:blank

about:blank 1/1

إِْن أَرَْدَت أَْن تَِعيَش َحياًة َسِعيَدًة فَِعْش لَِهدٍف تَْسَعى إِليِْه، َولَيَْس أِلَْشَخاٍص أَْو أَْشياَء.
) ألبت أينشتاين(. 

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things”
lbert Einstein
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تَْفِسريُ َقاِعَدٍة لَُغويٍَّة

يَُقوُل الَبْغَداِديُّ

َل تَْدُخُل الَلُِف والَّلُم َعىَل )َغرْيٍ(.

لَنَّ املَْقُصوَد ِمْن إِْدَخاِل )اَْل( َعىَل 

. ٍ النَِّكرَِة تَْخِصيُصَها ِبَشٍء ُمَعيَّ

َفإَِذا ِقيَل الَغريِ، اْشَتَملَْت َهِذِه 

اللَّْفظَُة َعىِل ِما َل يُْحَص، َولَْم 

تََتَعرَّْف ِباْل.

كََم أَنََّها لَْم تََتَعرَّْف ِباإلَِضاَفِة، 

َفلَْم يَكُْن إِلْدَخاِل اَْل َعلَْيَها ِمْن 

َفائَِدٍة.

َث ِبكََلٍم الَغرِيِ ُمِفيٍد َث ِبكََلٍم َغرِيِ ُمِفيٍدتََحدَّ تََحدَّ

َث ِبكََلٍم َغرِيِ ُمِفيٍد تََحدَّ

َأيُُّهَم َصِحيٌح
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إِنَّ اَلْــَاَء ُهــَو اَلُْعْنــُرُ اأَْلََســاِسُّ ِف تَْكِويــِن أَْجَســاِم 

ــُغ  ــُث تَبْلُ ــًة؛ َحيْ ــًة، َواإْلِنَْســاِن َخاصَّ ــِة َعامَّ ــاِت اَلَْحيَّ اَلَْكائَِن

نِْســبَُة اَلـْـَاِء ِف ِجْســِم اَلرَُّجــِل 65 % ، بَيَْنــَا تَبْلـُـُغ نِْســبَتُُه 

ِف ِجْســِم اَلَْمــْرأَِة 55 %؛ َذلـِـَك أِلَنَّ اَلنَِّســاَء لََديِْهــنَّ أَنِْســَجٌة 

ــعِ  ــُل ِف َجِمي ــَاُء يَْدُخ ــاِل. َوالْ ــْن اَلرَِّج ــَرَ ِم ــٌة أَكْ ُدْهِنيَّ

ـٌر ِف َجِميــعِ  ـِة، َوُهــَو ُمتََوفِـّ َوظَائِــِف اَلِْجْســِم اَلَْحيَِويَـّ

ــَا  ــاِن، كَ ــِم اإَْلِنَْس ــاِء ِف ِجْس ــَجِة، َواأْلَْعَض ــا، َواأْلَنِْس اَلَْخَليَ

ــِم. ــرَارَِة اَلِْجْس ــِم َح ــَل تَْنِظي ــُل َع ــُه يَْعَم أَنَّ

الَْمُء ِسُّ الَْحَياِة

َض اَلْــَاَء اَلَّــِذي يَْفِقــُدُه  َولَِذلِــَك يَِجــُب َعــَل اإَْلِنَْســاِن أَْن يَُعــوِّ

ــْن  ــرُِّق. َوِم ــِس، أَْو اَلتََّع ــِم، أَْو اَلتََّنفُّ ــِق اَلَْهْض ــْن طَِري ــُم َع اَلِْجْس

ــِة  ــِف اَلَِّتــي يَُقــوُم ِبَهــا اَلْــَاُء ُهــَو َدْورُُه ِف اأَْلَْوِعيَ أََهــمِّ اَلَْوظَائِ

ــْرَى ِف ِجْســِم  ــٍة كُ يَّ ــٌة َذاُت أََهمِّ ــِة، َوِهــَي أَنَاِبيــُب قَِويَّ َمِويَّ اَلدَّ

َم ِمــْن اَلَْقلـْـِب إَِل َجِميــعِ اأَْلَْعَضــاِء  اإَْلِنَْســاِن؛ فَِهــَي تَْحِمــُل اَلــدَّ

َمِويَُّة، َوتَْنَقِســُم  ى اأَْلَْوِعيَُة اَلدَّ َوالَْعْكــِس، َوَهــِذِه اأَْلَنَاِبيــُب تَُســمِّ

ــُم  ُر َحْج ــدَّ ــِة، َواأْلَْورَِدِة، َويَُق َمِويَّ ــَعْرَاِت اَلدَّ ــِن، َوالشُّ َاِي إَِل اَلشَّ

ِم ِف اَلِْجْســِم اَلَّــِذي َيُــرُّ َعْرََهــا ِمــْن 5 – 6 لـِـْرَاٍت. اَلــدَّ

ــَي  ِم ِه ــدَّ ــاِسَّ ِف اَل َن اأَْلََس ــوِّ ــِر أَنَّ اَلُْمَك كْ ــُر ِبالذِّ َوالَْجِدي

ــاِت  نَ ــارُِب 55 % ِمــْن ُمَكوِّ ــا اَلَِّتــي تَُشــكُِّل َمــا يَُق اَلِْبَلزَْم

َم ُســيُولَتَُه؛ َحيُْث يَُشــكُِّل  ِم، َوِهــَي اَلَِّتــي تُْعِطــي اَلــدَّ اَلــدَّ

ــوِز،  ــِة إَِل اَلُْجلُوكُ ــا، ِباإْلَِضافَ نَاتَِه ــْن ُمَكوِّ ــَاُء 92 % ِم اَلْ

َوالُْرُوتِيَنــاِت،  َواأْلَْمــَلِح،  اَلَْكْربُــوِن،  أُكِْســيِد  َوثَــاِن 

ــِق اَلطََّعــاِم  ــَاُء َعــَل تََدفُّ ــَا يَُســاِعُد اَلْ ــاِت. كَ َوالُْهرُْمونَ

. ــيٍّ ــْكٍل طَِبيِع ــيِّ ِبَش ــاِز اَلَْهْضِم ــوِم ِف اَلِْجَه اَلَْمْهُض

بقلم/ أ. رحاب أمن إساعيل
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ــَاِء َدْوٌر  ــاِك، َولِلْ ــِة ِباإْلِْمَس ــْن اإَْلَِصابَ ــِة ِم ــَل اَلِْوقَايَ ــاِعُد َع  َويَُس

ــِة  ــَشَِة، َوتَْنِظيــِم َدرََج ــِة اَلْبَ ِف تَْنِشــيِط اَلَْعَضــَلِت، َوتَْحِســِن ِصحَّ

ــاِء اَلِْجْســِم،  َحــرَارَِة اَلِْجْســِم، َوإِيَصــاِل اأَْلُكُْســِجِن إَِل َجِميــعِ أَنَْح

ــْوِكِّ،  َمــاِغ، َوالَْحبِْل اَلشَّ اِخلِيَّــِة كَالدِّ َوِحَايـَـِة اأَْلَْعَضــاِء َواأْلَنِْســَجِة اَلدَّ

َوالنََّواِقــِل  اَلُْهرُْمونَــاِت  َوإِنْتَــاِج  اأَْلُْخــَرى،  اِخلِيَّــِة  اَلدَّ َواأْلَْعَضــاِء 

ــا  ، َواَل تُْحــَى. أَمَّ اَلَْعَصِبيَّــِة، َوَغْرَِهــا ِمــْن اَلَْوظَائِــِف اَلَِّتــي اَل تَُعــدُّ

ــَاِء، ــْن اَلْ ــيِّ ِم ــاَوِل اَلْيَْوِم ــِة اَلُْمتََن ــِة ِقلَّ ِف َحالَ

فـَـِإنَّ اَلَْقولـُـوَن َسيَْســَحُب اَلـْـَاَء ِمــْن اَلـْـُرَاِز؛ اِلْســِتْخَداِمِه ِف َعَملِيَّــاِت اَلِْجْســِم اأَْلُْخــَرى، َوَســيَْفِقُد 

اَلَْقولُــوُن قُْدرَتـَـُه َعــَل اَلتََّخلُّــِص ِمــْن اَلَْفَضــَلِت َغــْرِ اَلَْمْرُغــوِب ِفيَهــا، َوقُْدرَتـَـُه َعــَل ُمَســاَعَدِة 

اَلـْـُكَل َعــَل طـَـْرِح اَلَْفَضــَلِت َخــارَِج اَلِْجْســِم ِمــْن َداِخــِل َوَخــارِِج اَلَْخَليـَـا؛ لِتُطـْـَرَح َمــَع اَلْبَــْوِل.

ــلِْبيَِّة اَلَِّتــي ُيِْكــُن أَْن يَُســبِّبََها َعــَدُم تََنــاُوِل  َوِمــْن اآَْلثـَـاِر اَلسَّ

ِم؛  ــدَّ ــِط اَل ــاُع َضْغ ــِم اِرْتَِف ــٍة ِف اَلِْجْس ــاٍت كَاِفيَ يَّ ــَاِء ِبَكمِّ اَلْ

ــرَّاِت  ــِق اَلَْمَم ِم، َوِضي ــدَّ ــِة اَل ــاَدِة كَثَافَ ــبَِب ِزيَ ــَك ِبَس َوَذلِ

ــاَّ  ــَاِء؛ ِم ــِم لِلْ ــَداِن اَلِْجْس ــِل ِفْق ــَدِف تَْقلِي ــِة ِبَه اَلَْهَوائِيَّ

ــيَِّة. ــِو َوالَْحَساِس بْ ــااَلِت اَلرَّ ــوِء َح ــْن ُس ــُد ِم يَِزي

ـَة، َوالتََّجاِعيــَد   َونُْقَصــاُن املَــاِء يَُســبُِّب املُْشــِكَلِت الِجلِْديَـّ

،  اَلُْمبَكِّــرََة ِبَشــْكٍل أَكَــَرَ، َواإْلَِصابـَـَة ِبأَْمــرَاٍض ِف اَلِْجَهــاِز اَلَْهْضِميِّ

ِمثْــِل: ُحرْقَــِة َوقُرَْحــِة اَلَْمِعــَدِة؛ َوَذلِــَك ِبَســبَِب ِزيَــاَدِة َحْمــِض 

اَلَْمِعــَدِة، َواإْلَِصابَــَة ِبــآاَلِم اَلَْمَفاِصــِل، ِباإْلَِضافَــِة إَِل نَْقــِص 

ــرِ ِبَشــْكٍل  ــاِت، َوالتَّأْثِ َدَم ــْدرَِة اَلَْمَفاِصــِل َعــَل اِْمِتَصــاِص اَلصَّ قُ

َمــاِغ، َوُيِْكــُن أَْن يـُـَؤدَِّي َذلـِـَك إَِل  َســلِْبيٍّ َعــَل أََداِء َوِظيَفــِة اَلدِّ

اكـِـرَِة، ِباإْلَِضافَِة  ُمْشــِكَلٍت ِف َمَهــاَراِت اَلتَّْفِكــرِ، َوالَْمْنِطــِق، َوالذَّ

ــزَاِج. ــِة َوالِْم ــتََويَاِت اَلطَّاقَ ــعِ ُمْس إَِل تَرَاُج
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نَِسيٌج   ج: أَنِْسَجٌة

tissue / tissu 

ُن ِمْنَها األَْجَساُم الَْحيَُّة،  الَخاَماُت الَِّتي تَتََكوَّ

َوتَتَأَلَُّف ِمْن َخَليَا ُمتََاثِلٍَة َشْكًل َوَحْجًا، لََها 

َوِظيَفُة إِْحَداِث الَْحرَكَة
إِْمَساٌك   ع: اْسِتطَْلٌق

constipation / constipation 

بُلُوًغا / reaching / atteindreيُبُْس الِرَاِز ِف األَْمَعاء

بَلََغ / يَْبلُُغ / ابْلُْغ / بَلََغ

losing / perdre / َفْقًدا

َفَقَد / يَْفِقُد / اِْفِقْد / َفَقَد

helping / portion / ُمَساَعَدًة

َساِعْد / يَُساِعُد / َساِعْد / َسَعَد

standing / debout / ِقياًما

َقاَم / يَُقوُم / ُقْم / َقوَم

pull / tirer / َسْحًبا

َسَحَب / يَْسَحُب / اْسَحْب / َسَحَب

working / travailler / َعَمًل

َعَمَل / يَْعَمُل / اِْعَمْل / َعَمَل

َخلِيٌَّة   ج: َخَليا

cell / cellule 

)ِف ِعلِْم األَْحياِء(: َوْحَدُة ِبْنياِن األَْحياِء ِمْن 

نَبَاٍت أَْو َحيواٍن، َصِغرَُة الَحْجِم اَل تَُرى ِبالَعْنِ 

املَُجرََّدِة َعاَدًة

َدٌم   ج: ِدَماٌء

blood / sang 

الَسائُِل الَحيويُّ الَِّذي يَْرِي ِف الِجَهاِز 

ْوِريِّ لإِِلنَْساِن والَحيوان الدَّ

َفْضلٌَة   ج: َفَضلٌت، وِفَضاٌل

waste / gaspiller 

َما يَْخُرُج ِمَن الِجْسِم ِمْن بَْوٍل َونَْحوِه

َربْوٌّ

asthma / asthme 

 َداٌء نَْوبٌّ تَِضيُق ِفيِه ُشَعيبَاُت الرِّئَِة؛

َس. ُ التََّنفُّ فَيَُعرِّ

تََجِعيٌد   ج: تََجاِعيُد

wrinkle / ride 

َما ظََهَر َعَل الَوْجِه ِمْن ُخطُوٍط

ِمْفَصٌل   ج: َمَفاِصُل

joint / articulation 

ُملْتََقى كُلِّ َعظَْمْنِ ِف الَجَسِد

ُعْضٌو   ج: أَْعَضاٌء

organ / organe 

ُجزٌْء ِمْن َمْجُموِع الَجَسِد؛ كَاليِد، والرِّْجِل، واألُُذِن

َهْضٌم

digestion / digestion 

تَْحويُل َعَناِصِ الطََّعاِم إَِل َمادٍَّة ِغَذائِيٍَّة 

َها الِجْسُم َويَتََمثَّلََها. َصالَِحٍة؛ َكْ َيْتَصَّ

تََنفٌُّس

breath / respirer 

، َوإِْخرَاِجِه ِمْنُهَا. إِْدَخاُل النََّفِس إَِل الرِّئَتَْنِ

َعَضلٌَة   ج: َعَضلٌت

muscle / muscle 

ُعْضٌو لَْحِميٌّ يُْحِدُث ِبانِْقبَاِض أَلْياِفِه َحرَكًَة ِف 

الِجْسِم

َحْبٌل َشْوِكٌّ

spinal cord / moelleepiniere 

ُجزٌْء ِمْن الِجَهاِز الَعَصِبيِّ املَرْكَِزيِّ َداِخَل 

الَقَناِة الَفَقاِريَِّة.

َقْولُوٌن

colon / colon 

ِيُق الَِّذي يَتَِّصُل ِباملُْستَِقيِم. املَِعى الَغلِيُظ الضَّ

ِهرُموٌن   ج: ُهرُْمونَاٌت

hormone / hormone 

ِم؛ فَتَُنبُِّه  َمادٌَّة تُفِرزَُها بَْعُض الُغَدِد ِف الدَّ

الَجَسَد، َوتُِعيُنُه، َوتَِزيُد ِف نََشاِطِه

 َسائٌِل: األَْغِنياُء أَفَْضُل أَْم الُعلََاُء؟

 الَحِكيُم: الُعلََاُء.

ائُِل: إَِذْن لَِاَذا يَُحاوُل الُعلََاُء َجْنيَّ املَاِل، بَيَْنَا اَل يُِحبُّ األَْغَنياُء التََّعلَُّم؟  السَّ

الَحِكيُم: ألَنَّ الُعلََاَء يَْعرِفُوَن فَْضَل املَاِل، بَيَْنَا األَْغِنياُء يَْجَهلُوَن َحقَّ الِعلِْم.
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زَانْياالَقواِقُعاإلِْسبَاِجتِّي َشَائُِح اللَّ

الَفرَاَشُةالَحلَزُونِيَُّة لَِساُن الَعْصُفوِر

الَقلَُم

املَكَُرونَُة

ُن املََكُرونَُة ِمْن َدِقيٍق، وَماٍء، وبَيٍْض.    املََكُرونَُة طَبٌَق رَئِيٌس يُِحبُُّه الَكِثُر ِمَن األَْشَخاِص َحْوَل الَعالَِم، تَتََكوَّ

َعُة األَْشَكاِل، َوِمْنَها: املََكُرونَُة ُمتََنوِّ

بقلم/ د. شياء القدرى

َائُِط الشَّ

نـَـاِت؛ َحتَّــى تَُكــوَن لَِذيــَذًة َوَشــِهيًَّة، َويَُعــدُّ ِبَهــا  تـُـْؤكَُل املََكُرونـَـُة ُمَضافـًـا إِلَيَْهــا الَعِديــُد ِمــَن املَُكوِّ

أَْشــَهى الَوَجبَــاِت الِغَذائِيَّــِة.

لَْصِة الَحْمرَاِء. ى َمَكُرونٌَة ِبالصَّ تَُضاُف الطََّاِطُم، َوتَُسمَّ

ى َمَكُرونٌَة ِباللَّْحِم املَْفُروِم.  يَُضاُف اللَّْحُم املَْفُروُم، َوتَُسمَّ

وِم.  ى املََكُرونَُة ِباملَْشُ وُم، َوتَُسمَّ يَُضاُف املَْشُ

. ى املََكُرونَُة ِبالَجْمَرِيِّ ، َوتَُسمَّ يَُضاُف الَجْمَرِيُّ

 . ى َمَكُرونٌَة ِبالُجْبِ ، َوتَُسمَّ يَُضاُف الُجْبُ

لَْصِة البَيَْضاِء. ى َمَكُرونٌَة ِبالصَّ ِقيُق، َوتَُسمَّ يَُضاُف اللََّبُ والدَّ

املََكُرونَُة نَْوٌع َمْن أَنْواِع الطََّعاِم اللَِّذيِذ الَِّذي يَُناِسُب كُلَّ األَْذواِق.



22
جريدة بالعريب اإللكرتونية- العدد الثاىن إبريل ٢٠٢١

لَِذيٌذ

delicious / délicieux 

، َوطَيٌِّب َشِهيٌّ

َصلَْصٌة

sauce / sauce 

َمادٌَّة ُمتَبَّلٌَة ثَِخيَنٌة ُدْهِنيٌَّة تُتََّخُذ تَاِبًل للِطََّعاِم 

ًة. إلِْعطَائِِه نَْكَهًة َخاصَّ

 adding / إَِضاَفًة

أََضاَف / يُِضيُف / أَِضْف / َضَيَف

 preparing / إِْعَداًدا

أََعدَّ / يُِعدُّ / أَِعدَّ / َعَدَد

 naming / تَْسِميًَّة

ي / َسمِّ / َسَمي ى / يَُسمِّ َسمَّ

نَاٌت ٌن   ج: ُمكَوِّ ُمكَوِّ

component / ingrédient 

ُعْنُرٌ

َجْمَبيُّ

shrimp / crevette 

]ِف الَحيواِن[ ِجْنُس َحيواٍن بََحِريٍّ َصِغرٍ ِمَن 

يَّاِت ُعَشاِريَّاِت األَقَْداِم،  الِقْشِ

يُْعرَُف ِبُرُْغوِث البَْحِر.

لََبٌ   ج: أَلَْباٌن

 milk / lait 

َسائٌِل أَبْيُض يَُكوُن ِف إِنَاِث اآلَدِميِِّن والَحيواِن

ُجْبٌ

cheese / fromage 

ٍة. َد ِمَن اللََّبِ َوُصِنَع ِبطَِريَقٍة َخاصَّ َما ُجمِّ َدِقيٌق

flour / farine 

طَِحٌن

بَْيَضٌة   ج: بَْيٌض

egg / œuf 

 َما تََضُعُه إِنَاُث الطَّْرِ َونَْحَوُه،

َوتَُكوُن ِمْنُه ِصَغارَُها

طََمِطُم

tomato / tomates 

نَبَاٌت َحْوِلٌّ ِزَراِعيٌّ ِمَن الَفِصيلَِة البَاِذنَْجانِيَِّة، 

يُْؤكَُل نِيئًا أَْو َمطْبُوًخا.

َوْجَبٌة   ج: َوَجَباٌت

meal / repas 

األَكْلَُة الواِحَدُة

ُم أَكَاِديِيَُّة أَلٍِف ُمْحتَوى املََجلَِّة َمْكتُوبًا ِمْن ِخلِل األَْعَداِد اإِللِْكُرُونِيَِّة،  تَُقدِّ

َوَمْسُموًعا َوَمرْئِيًّا َعْرَ اليُوتِيوب. 

ُيِْكُنُكم االْسِتَاُع إَِل َمَقاالِت الَعَدِد ِمْن ِخلِل الرَّاِبِط التَّاِل:
28-12-2020 about:blank

about:blank 1/1

apprêt
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َسْيكُولُوِجيَُّة اَْلَلَْواِن
بقلم/ أ. قطرة مطر

تُِشــُر َســيُْكولُوِجيَُّة اأَْلَلْــَواِن إَِل اَلتَّأْثِــرِ اَلنَّْفــِسِّ َوالَْعاِطِفــيِّ ِف أَْذَهــاِن اأَْلَْشــَخاِص ِحــَن 

يَُشــاِهُدونََها ِف َجِميــعِ َجَوانِــِب اَلَْحيَــاِة. َوالَْجِديــُر 

ــى  ــرِ َوالَْمْعَن ــاٍت ِف اَلتَّْفِس ــاَك اِْخِتَلفَ ــِر أَنَّ ُهَن كْ ِبالذِّ

َواإْلِْدَراِك بـَـْنَ اَلثََّقافـَـاِت اَلُْمْختَلَِفــِة، َوَغالِبًــا َمــا يَُكــوُن 

ــْوٍن  ــٌل، وَكُلُّ لَ ــْوٌن ُمَفضَّ ــَخاِص لَ ــِض اأَْلَْش ــاَك لِبَْع ُهَن

ــِه. ــا ِب ــا َخاصًّ ــى َوَوْصًف ــي َمْعًن يُْعِط

ـِة  ـْوِن اأَْلَْحَمــِر فَُهــْم يَتََميَّــزُوَن ِبالَْحيَِويَـّ ُث َعــْن ُمِحبِّــي اَللَـّ ِعْنَدَمــا نَتََحــدَّ

اَلُْمتََدفَِّقــِة َوُحــبِّ اَلُْمَغاَمــرَِة، َويَتََمتَُّعــوَن ِبالَْخيَــاِل، َوالتََّفاُؤِل، َوُحــبِّ اَلَْجَاَعِة.

كَاِء َوالَْخَجــِل َوالُْقــْدرَِة َعــَل إِْعــَاِل اَلَْعْقــِل،  ــا اَللَّــْوُن اأَْلَْصَفــُر فَيُِشــُر إَِل اَلــذَّ أَمَّ

َوالتَّْفِكــرِ ِبَشــْكٍل كَِبرٍ. 

ــزُّوَن  ــوَن، َويَْعتَ ــْخاٌص طَُموُح ــْم أََش ــاِلَّ فَُه ــْوَن اَلُْرْتَُق ــوَن اللَّ لُ ــْن يَُفضِّ ــا َم أَمَّ

ــاِس.  ــْن اإَْلِْحَس ــٌر ِم ــْدٌر كَِب ــْم قَ ــم، َولََديِْه ِبَكرَاَمِتِه

لـُـوَن اَللَّــْوَن اأَْلَْخــَرَ ُهــْم أََشــْخاٌص َعاِطِفيُّــوَن، َويُِحبُّــوَن ُمَســاَعَدَة  َوَمــْن يَُفضِّ

اَلنَّــاِس، َويُِحبُّــوَن اَلُْهــُدوَء، َوأَْصَحــاُب طَِبيَعــٍة لَِطيَفــٍة.
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َوَصاِدقُــوَن،  يُحــوَن  َوَصِ َوُمْخلُِصــوَن،  اُســوَن  َحسَّ اأَْلَْزَرِق  ـْوِن  اَللَـّ َوُمِحبُّــو 

َوُمِحبُّــوَن لِلتَّْفِكــرِ َوالَْفلَْســَفِة. 

بَيَْنَا ُمِحبُّو اَللَّْوِن اَلْبُنِّيِّ ُذوو َشْخِصيٍَّة َحازَِمٍة َوقَويٍَّة.

اَللَّــْوُن اأَْلَْســَوُد يَرُْمــُز إَِل اَلتََّقالِيــِد، َويـَـُدلُّ َعــَل اِْحــِرَاِم اَلنَّْفــِس َوااِلْعِتــزَاِز ِبَهــا، 

ــَف يَْفَهُمــوَن اآَْلَخِريــَن.  ــوَن كَيْ ــٍة، َويَْعرِفُ ــْوِن ُذوو إَِراَدٍة قَِويَّ ــو َهــَذا اَللَّ َوُمِحبُّ

 ، ِّ ــشَّ ــا إَِل اَل ــُر أَيًْض ِة، َويُِش ــوَّ ــلْطَِة َوالُْق ــرٌَة: كَالسُّ ــاٍن كَِث ــَوِد َمَع ــْوِن اأَْلَْس َولِلَ

ــْوِت. كَاِء، َوالَْم َوالــذَّ

ٍء،  ــَض فَأَنْــَت ُذو ِفْكــٍر َواِضــٍح، َوتَْنتَِبــُه لِــُكلِّ َشْ ــْوَن اأَْلَبْيَ إَِذا كُْنــَت تُِحــبُّ اَللَّ

َوَحِريــٌص َعــَل اَلنَّظَافـَـِة، َونَِقــيٌّ َوبـَـِريٌء. يُْعتـَـَرُ َهــَذا اللَّــْوُن ُهــَو لـَـْوُن اَلِْحــَداِد 

ِف بَْعــِض اَلثََّقافـَـاِت.

ــُل اَلَْحيَــاَة اَلَْعَملِيَّــَة، َويُِحــبُّ  ـْوُن اَلرََّمــاِديُّ فَُهــَو لَــْوُن َمــْن يَُفضِّ ــا اَللَـّ أَمَّ

ــُل اَلَْحيَــاَة اَلْبَِعيــَدَة َعــْن اَلُْهُمــوِم َوالَْمَشــاكِِل.  ااَِلْســِتْمرَاَر، َويَُفضِّ

ــِل، وَكَيْــَف َتِْزُجــُه ِف ُخيُــوِط َحيَاتَِك، فَاْســتَْمتَْع  َواآْلَن، تَْســتَِطيُع أَْن تَْعــرَِف َمْعَنــى لَْونـِـَك اَلُْمَفضَّ

ِباأْلَلـْـَوان،ِ َواْجَعــْل َحيَاتـَـَك َملِيئـَـًة ِبَها.

ــَخاٌص  ــْم أَْش ــِجيَّ فَُه ــِيَّ َوالْبََنْفَس ــْوَن اَلُْكْح ــوَن اللَّ ــْن يُِحبُّ ــا َم أَمَّ

ــَكاِر، َويَتََمتَُّعــوَن ِبثََقــٍة كَِبــرٍَة. ــوَن، َوَيِيلُــوَن إَِل اَلَْفــنِّ َوااِلبِْت ِمثَالِيُّ
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َسْيكُولُوِجيٌَّة

psychology / psychologie 

َسيُْكولُوِجيَُّة اللَّْوِن: ِدَراَسٌة نَْفِسيٌَّة لِلِّْوِن

ُمَغاَمرٌَة  ج: ُمَغاَمَراٌت

adventure / aventure 

َدائِِد. رَْمُي النَّْفِس ِف الَْمَخاِطِر والشَّ

distinguishing / distinguer / َتَيُّزًا

َتَيََّز / يََتَميَُّز / َتَيَّْز / َمَيَز

loving / aimante / ُحبًّا

-أَْحِبْب / َحَبَب َحبَّ / يَِحبُّ / ِحبَّ

admixture / melanger / اِْمِتزَاًجا

اِْمَتَزَج / َيَْتِزُج / اِْمَتِزْج / َمَزَج

enjoying / jouir / اِْسِتْمَتاًعا

اِْسَتْمَتَع / يَْسَتْمَتُع / اِْسَتْمِتْع / َمَتَع

indication / indication / إَِشاَرًة

أََشاَر / يُِشريُ / أَِشْ / َشَوَر

لَْوٌن   ج: أَلْواٌن

colour / couleur 

واِد والبَياِض والُحْمرَِة،  َصَفُة الِجْسِم ِمْن السَّ

َوَما ِف َهَذا البَاِب.

طُُموٌح

ambition / ambition 

اِعي ِبَرْغبٍَة لِلُْحُصوِل َعَل  "َشابٌّ طَُموٌح": السِّ

َما ُهَو أَْعَل َوَمْحُموٌد َونَِبيٌل.

َفلَْسَفٌة

philosophy / philosophie 

ِدَراَسُة املَبَاِدِئ األُوَل، َوتَْفِسُر املَْعرِفَِة 

تَْفِسرًا َعْقلِيًّا، وَكَانَْت تَْشَمُل الُعلُوَم َجِميًعا، 

َواقْتََرَْت ِف َهَذا الَعْرِ َعَل املَْنِطِق، 

واألَْخَلِق، َوِعلِْم الَجَاِل، َوَما َوَراَء الطَِّبيَعِة.

َعاِطَفٌة   ج: َعواِطُف

feeling / sentiment 

)ِف ِعلِْم النَّْفِس(: اْسِتْعِداٌد نَْفِسٌّ يَْنِزُع 

ُعوِر ِبانِْفَعااَلٍت ُمَعيََّنٍة،  ِبَصاِحِبِه إَِل الشُّ

َوالِقياِم ِبُسلُوٍك َخاصٍّ ِحياَل ِفْكرٍَة أَْو َشٍء.

إِْدَراٌك   ع: َجْهٌل

realization / realisation 

فَْهٌم

َحيويٌَّة   ع: ُخُموٌل َوكََسٌل

vitality - liveliness / vitalite 

الَحرَكَُة والنََّشاُط

كََراَمٌة   ع: َوَضاَعٌة، َمَهانٌَة

dignity / dignite 

َُف، َوِعزَُّة النَّْفِس. الشَّ

ِحَداٌد

mourning / deuil 

ثِياُب املَأْتَِم، َواِتَِّخاُذ إِْجرَاٍء لإِلِْشَعاِر ِبالُحزِْن 

َعَل َميٍَّت.

إِْن أَْعَجبَتُْكم َمَقاالُت َعَدِد الَجِريَدِة، فَيُْمِكُنُكْم اإلِطَِّلُع َعَل َمِزيٍد ِمَن 

 املَْوُضوَعاِت َعْرَ تَطِْبيِق الِتيلِيْجرَام. 

االْشِرَاُك ِف قََناِة الِتيلِيْجرَام ِمْن ِخلِل الرَّاِبِط التَّاِل:
28-12-2020 about:blank

about:blank 1/1
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ابَْحْث ِف َشبََكِة الُحُروِف َعْن اآْلِت:

أََحِد الَْوالَِديِْن 	 

ِمَن الَحيوانَاِت البََحِريَِّة  	 

ِمَن َوَسائِِل النَّْقِل الَرِّيَِّة  	 

َعاِصَمِة َدْولَِة اإْلَِماَراِت  	 

أَوَِّل َمْن رََسَم َخِريطََة الَْعالَِم  	 

َعْكِس فَْوَق  	 

ُمرَاِدِف يَْعُدو 	 

ِمَن الَفواكِِه	 

فسظفىارا

تجاتلأحل

ةحىبظوبأ

تأوتتىيد

ببدتااير

لسحتفجلي

وتأةرايس

ىأىىلوحي

شبكة الحروف
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فريق

العمل
مادة علمية

أ.د  إبراهيم فريج - مصر

د / سيد سليم - مصر  

د/ شيماء القدرى - مصر 

أ. أحمد طليس - اإلمارات 

أ. قطرة مطر - هولندا 

أ. مايكل رفعت - مصر 

رئيس التحرير
أ. رحاب أمين إسماعيل

المستشار اإلعالمى
د. أسماء أبو المجد

تصميم
م. ميرنا أيـمن    -    م. أحمد السيد

 مصر 

المراجعة لغوية ) اللغة العربية (: أ. شيماء أنور - مصر 

ترجمة

الترجمة لإلنجليزية : أ. سهيلة رمضان - مصر 

الترجمة للفرنسية : أ. فهيمة عبد الواحد - تشاد 

Address :Nederland 6823 ES Arnhem    Info@blarabic.com

KVK:NL81547196           BTW:NL003574766B42

IBAN:NL75INGB000764615        BIC :INGBNL2A
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