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 أهد ف    ش  ع
 

 . تقديم عمل متكامل حول المعجم اللغوي للمرحلة الثانوية يمكن الرجوع إليه  -

 . توحيد الرؤى بين المدارس، وتقديم اإلجابة الناجعة لما يختلف فيه  -

  ويب ما يظن صحته، ولم يكن صوابا سواء في هذا العمل المقدم أو في الميدان تص -

اقتراح بعض المعاجم اللغوية التي يمكن الرجوع إليها، والتي اعتمد الزمالء عليها في  -

 .ورشهم لتوثيق هذا العمل 

 .  تفعيل البحث والدراسة واالجتهاد والتنافس بين المعلمين ضمن التنمية المهنية  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثروة اللغوية للمرحلة الثانوية
 الصف العاشر

                                               
               

 

  (درس )    :املعىن السياقي
 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها الكلمة
 كرر قراءته ليفهمه   درس الطالب النص

فصل التنب عن احلب/ داسه بدراسة درس الفالح القمح  

  (بدع ) : التصريف 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
دانيات -دواٍن   دانية النواة النوى يعلمون ويدركون يفقهون شّقه وأخرجه فالق  

ساب مقدرحب حسبانا برور   الرب قنو قنوان اختلقوا وافرتوا خرقوا   

 وكالء وكيل بصرية بصائر نضجه ينعه خلقكم أنشأكم

بدعة –أبدع  –ِبْدع  –مبدع  –َبَدع  –بديع   

 التصريف الصحيح اجلملة
.يف أحباثه .................   العامل زويل   مبدع 

.اهلل الكون .......................   َبَدع 

.......................... .هذا عامل   ِبدع 

.منكرة ... ...................أتى الرجل بــ  بدعة 

.أسلوبا جديدا يف العالج ...................الطبيب   أبدع 

.......................شعر البحرتي يف الوصف فنٌّ   بديع 

 سورة األنعام



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(أجل: )املعىن السياقي  

 
 
 
 

 
 

( وجد :  )ف التصري  
(واجد  –موجودات  –الوجداني  –وجدت  –تواجد  –وجدان )   

 التصريف الصحيح اجلملة
.الشاعرة صادق يف أبيات القصيدة ...............   وجدان 

الرجل أمام أهل الفقيد...............   تواجد 

األم لسفر ابنها...............   وِجدت 

ائم على التصوير النفسيهو الق.............. الشعر   الوجداني 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
 أرزاء رزء قوم أقوام قرب كثب اهجري اعذلي

ظم وكربع جلَّ  قتلى، قتالء ، قتاىل قتيل امرأة نساء استخرجوا احتلبوا 

 أقذاء قذى   َفْقد ثكل انكشف اجنلى

الكلمة يف سياقها الكلمة              معناها السياقي 
 حان موته جاء أجل الرجل

 موعد حمدد ساعدت احملتاج فأعطيته ألجل مسمى

 من الشعر اجلاهلي



 

 
 
                  

 

 :   ) املعىن السياقي
ّ
(بث  

الكلمة يف سياقها الكلمة              معناها السياقي الكلمة 
أحزانه إىل صديقه..................جاء الرجل  (يكشف له عن أحزانه )  يبث   

املباراة مباشرة على التلفاز...........شاهدت   (نقل حي مباشر بدون تسجيل )     - بث 

الريح الرتاب يف األرجاء...................... (فرقته ونشرته ، أثارته وهيجته )  بثت   
 

(همم :  ) التصريف   

 (مهمة  –هممهم  –هممت  –هموم  –هام  –اهلم )                                    ) 

 معناه التصريف الصحيح اجلملة
.شرك .............. .كلنا يف  [املصيبة ]  اهلم   

الرجل على وجهه يف الصحراء....  [سار بالقصد]  هام 

معيشته..............تؤرق األب  [أعباء ] هموم   

بأن أغادر القاعة..............   -  [عزمت ]  هممت 

عظيمة................أسندت إلّي  [عمل ]  مهمة   

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
 سري    سرية سفيه سفهاء امتأل وتدفق جاش احلزن الشديد أو املرض  بث

 ُلًحى ، ِلًحى   حلية جبار جبابرة انزعج ، وفزع أجفل انفرد انتحى

ملاشيةاحليوان،ا ضرع  أسياد ، سادة     سيد قرن قرون تفريج تسريح 

اءـــر األحبــطـع  



                                                    
 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
تزامن-تساير  تواكب  –وشيجة  –واشجة ) وشائج ينسب ويسند يعزو 

(وشيج  

 دعاة  ، دواٍع       داعية

متتلئ وتفيض  تزخر

         

عظيم القيمة    النفيس

            

 أفئدة     فؤاد        ظاهرة ، ظاهر  ظواهر

نهاية ونتيجة  مآل

          

يقصد ، يطلب  يتوخى

                  

       

 ُأخر ، ُأخريات أخرى خصيصة ، خاصية خصائص

  أثناء إّبان

 

(شهد :  ) املعىن السياقي  
 معناها السياقي الكلمة يف سياقها الكلمة

 قال شهادته شهد الرجل يف احملكمة

 كذب شهد اجلار زورا

 حضروا شهد القوم اجمللس

 عاينه شهد الشرطي احلادث

 أدركها شهد املصلي اجلمعة

(  :حتلل ) : التصريف   
 (حتلل -احنل  –استحل  –احنلت  –احنالل  –حتلل  -االحتالل )                                    )

 معناه التصريف الصحيح اجلملة
من املسؤوليةاملوظف ................  ختلص منها حتلل 

غري معامل احلياة يف البالد.............  دخول البالد قهرا االحتالل 

الرجل احلرام....................    جعله حراما استحل 

عقدة اللسان....................    انطلق    احنلت 

اجلسم  ....................   ضعف احنل 

األخالق...................نعاني من   الفساد  احنالل 

 لغتنا والتقدم العلمي



 

                               

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
أوهام، وهوم، ُوُهم  الوهم الصحيفة الصحف خاٍل وخميف موحش مغلق موصد

  

 دواوين ديوان شبكة   شباك أديم النظر أطالع غيظ وغضب حنق

هب ، ينطلقيذ يغدو ينطق  ينبس   اهلموم اهلم شوق أشواق 

 
(عدا )   :املعىن السياقي  

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها الكلمة
 ركض عدا الغزال

 اعتدى عدا الرجل على جاره

 سرق عدا اللص على املال  

 تركه عدا املوظف عن التدخني

 
(رقب ) : التصريف   

(املرقب -رقيب  – يراقب – رقبة –رقب  – رقبت)                                            

اجلملة              معناه التصريف الصحيح 
الرجل لصاحبه الطريق................   حرس له     رقب 

السفر.............   انتظرته رقبت 

اهلل......................العاصي ال   ال ينظر إىل العقاب يراقب 

اإلنسان مستقيمة............  ........  العنق رقبة 

....................أنتظر الغائب يف   مكان عال يقف عليه املرقب 

بعباده..........................اهلل   حافظ هلم  رقيب 

 

ارــــظانت  



                   
 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
 حجج حجة هاجس   هواجس ينتشر يفوح مازح ومستخّف عابس

التخلي عن املساعدة  اخلذالن يقل يندر

  

 مرايا مرآة ِقْرن أقران

 أخالء ، وخالن خليل مصر أمصار القدم األزل   حيّس يتوجس

 رفقاء ، رفاق رفيق 

( دان :  ) املعىن السياقي  
 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها الكلمة
        قريب إن األجل داٍن

 اختذه دينا دان الرجل باإلسالم

 اقرتض دان الرجل مبلغا من املال

 تركه عدا املوظف عن التدخني

أمن  :التصريف   
 

   ( 
ٌ
ن  –آمن

ّ
(مأمون   –أمانة  –ائتمن  -األمن   –أم  

اجلملة              التصريف الصحيح 
.يف مسكنه .................. املسلم   آمٌن 

.الرجل  جاره على بيته .... .........  ائتمن  

املصلي على الدعاء............   أّمن  

العواقب ............. هذا عمل غري   مأمون   

له............... ال إميان ملن ال   أمانة 

.مقدرون ...................... رجال   األمن   

يا أصدقائي       



 
 الثروة اللغوية للمرحلة الثانوية

 الصف احلادي عشر
  

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة
أظانني -ظنون  ظن   يهزأ يسخر  

يعيب -يطعن باللسان تلمز  آثام إثم   

ابتعدوا -اتركوا اجتنبوا      

     يتداعون باأللقاب املكروه يتنابزون

 

(تاب : ) املعىن السياقي  
 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها الكلمة
.          إىل ربه تاب املذنب  .عاد ورجع    

. تاب اهلل على املؤمنني  غفر هلم 

(كره )  :التصريف   
 

(كره  –الكراهية  –كريهة  –مكروه  –كاره )   

 التصريف الصحيح اجلملة
....................... .الفتنة تورث احلقد و   الكراهية 

......................الكذب أمر   مكروه 

............اسد له رائحة الطعام الف  كريهة 

املؤمن فعل املوبقات  ......................    كره 

.اخلري منبوذ بني أهله ........................   كاره 

 

سورة احلجرات    



 

 

 
 

                     (نزع)  :املعىن السياقي

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها الكلمة
َنْعَلْيِه الرجل  َنَزَع  َ  ََ ُه   

 أشرف على املوت      نَزع املريُض

لعامل املسمارنَزع ا  قلعه 

يده من الطَّاعةاملرء  نَزع   عصى 

إىل أبيهاالبن نَزع   شابهه 

  ( ربط )   :ريف التص
   (مربوط  -رابط  - رباط -ربطة  -ربط   - ترابط  )

 التصريف الصحيح اجلملة التصريف الصحيح اجلملة
   . أبناء األمة بني الدين..........   

                  

 اجلأش..................فالن ربط  

                    

 رابط

.  قوتهم أبناء األمة هو سبيل.......  القيديف  ............اللص  ترابط   مربوط 

عنق أنيقة ......... أنت متتلك  .............أبناء القبيلة يف  ربطة   رباط 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة
الطلل       األطالل يلجأ               يلوذ   

   

               اءِفصاح و ُفصح     فصيح 

       أواِطُب َأْوُطٌب ، َأوطاٌب ،  ِوطاٌب ،   الوطاب     ظهر          الح      

عظمة    هيبة و جالل        َأِهلَّة اهلالل   

 ِتيَجاٌن ، و َأتواٌج        التاج   مانع                 عائق

     ِظماء  ظمأى   استمع        أصغي  

     جتنب حتاشى   

 وقفة على السور



 

 
 

 ( عز   )   كلمة :   املعىن السياقي                            

(أثر  )   :التصريف   
(آثر  -تأثري  –املأثورة  -إليثارا –مؤثر  –آثار )      

اجلملة              التصريف الصحيح 
...................تدهشين األقوال     املأثورة 

من قائد الفريق..........  استمعت إىل خطاب     مؤثر 

عظيم يف طالبه..............  للمعلم     تأثري 

................  حب اخلري لألخرين من    يثاراإل   

عظيمة....... للمصريني القدماء     آثار 

..............  مشهد شروق الشمس   آثر 

امفرده الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة  مجعها الكلمة 
ظلل  / أظالل / ظالل  ظل أسرار     أسارير ضعف العقل انعتاق حيزنه يكرب  

ساذجون - سّذج ساذج ضرر ، مضرة مضار املغرد الصادح شدة الضيق قنوط   

َأَلحَّ-متادى جّل جترب -سيطر طغى       ق ء/     ق  /     ق ء  فريق باعث بواعث 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها الكلمة
وطن يف ِعز وسؤدديعيش ال  جمد 

 مقتبل العمر – ريعان مات الشهيد يف ِعز شبابه

  أوج نعاني من احلرارة يف ِعز الصيف

 قوي وبرئ من الذل َعّز الرجل بني قومه

 صعب واشتد عليه    َعّز االمتحان على الطالب

 قل وندر َعّز املاء يف الصحراء

أنت ميزان    
 نفسك



 

 

(   ضرب)   كلمة  :املعىن السياقي      
 معناها السياقي الكلمة يف سياقها معناها السياقي  الكلمة يف سياقها

  ضى     هى ض ب   ز            ض ض ب     ب

ض ب     ح                 

    

 سلط كل منهما علي اآلخر افرين بالكافرينضرب هللا الك اشتد ألمه

ض ب      ح        ء     

    

 ذهب وابتعد ضرب الرجل في األرض       تحرك وسبح

  (جنح )   :التصريف         

ناح )  
َ
  -ج

َ
ح

َ
ن
َ
نحة  –ج

ُ
ناح   -ج

ُ
(جانح  –ج  

اجلملة              التصريف الصحيح 
 جنح                    الشاهد عن احلق   ..............  

إىل اخلري.......... رأيت التقي     جانح    

.                   علي أولياء اهلل ..... ال   ُجناح 

حتدث عنها اجلميع.........  حكم القاضي يف  -  ُجنحة 

الطائرة ألونه رائعة...................   َجناح 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
عدل                   إنصاف 

                     

يتجاوز احلد –يبالغ  يغالي العروة          العرى      

             

نوافل         نافلة

        

أتعب وأنهك         أعيا    

                       

جلج          جلة الوهم        األوهام االحنراف عن طريق احلق الزيغ

      

الظلم                  اجلور  

                     

 بصائر بصرية وقيعة           وقائع اشتد وأصاب َحَزَب

   علة        علل   خوف وفزع وجل   

   وسواس وساوس      

كيف نزيل أسباب القلق     



 

 

 

 

 

 

 

أغىن    : سياقي املعىن ال  
 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها معناها السياقي الكلمة يف سياقها 

أغنى اهلل الفقراء            كفى أغنى  شرح املعلم عن املذاكرة  

      

 (وسع عليهم )  

.َأْغَنى َعْنُه اْلَمكاِرَه  كفيت ووفيت وأكملت أغنيت جهدا قصرا َأْبَعَدها، َنحَّاها 

 

درك: تصريف ال  
 

  -مدرك  -استدرك  -الدرك ) 
َ
ك

َ
ر
ْ
( َأد  

 التصريف الصحيح اجلملة
األسفل من النار................ سيدخل اهلل املنافقني يف   الدرك 

علي الطالب اخلطأ   .................. املعلم   استدرك 

لألمور الشرعية ................. الفقية   مدرك 

"أدركت منها جانبا" . طالب املسألةال ..............  َأْدَرَك 

 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
قسرا - بالقوة عنوة اخللق              الورى  آراء       رأي خليقة اخلالئق 

بايع أو ناصر     شايع

              

 منابر    منرب   ضّل                غوى   

 َمَقاِوُد مقود   مضى ووىل بظهره            مدبرا معظما ُمكربا   

 حرية الرأي



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(عني : )املعىن السياقي   

 

 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها معناها السياقي  الكلمة يف سياقها

الدلو يف العني   سقط   عني اإلنسان أصاب القذى العني بئر املاء              

 

( سكن :  )  التصريف  
 

(مسكني  –مسكون  –سكني  -ساكن   –سكن )   
 التصريف الصحيح اجلملة

أمل املريض بعد عالجة                ..........  سكن 

.................    أمسك الطفل    بالسكني 

يف القلوب ................ وطن حب ال  ساكن 

....................دخلت بيتا   مسكونا 

...................على اجملتمع رعاية   املسكني 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
يقيم يف املسجد  يعتكف

              

عظمة وحلم    وقار   

                 

قنديل     قناديل

   

 الدنا         الدنيا

العظمة          اجلالل

            

ناط  م موضع التعليق  

           

 سحب        سحابة سر       أسرار

الِطلل -الِطالل   الطّل الشعلة الشعل يشرق وحيسن يتنضر يشري يومئ  

       يقصد ينتاب

 قرآن الفجر



 
 

 الثروة اللغوية للمرحلة الثانوية
عشر الثانيالصف   

  
 

( ظهر: ) املعىن السياقي  
 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها الكلمة
.          ظهر القمر  .بــــدا واتضح   

. ظهر على حقيقته  .انكشف 

 
َ
ــر

َ
ـه

َ
.الرجل بقبيلته ظ  .   افتخر واعتــز 

( دعا)  :تصريف ال  
 

 التصريف الصحيح اجلملة
.املؤمن الكافر لإلميان باهلل  .......................  دعا 

.املعلم الطالب......................  استدعى 

.الرجل الشجاعة............  اّدعى 

.  الدهر.................  أصابته  دواعي 

 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة
 روض ورياض روضة   يسرون ويسعدون حيربون

 فضول وأفضال فضل   حمبة مودة

 األمثال املثل   طلب ابتغاء

     أيسر وأسهل أهون

رومسورة ال    



 

 

 

 
كلمةال مفردها الكلمة مرادفها الكلمة  مجعها 

املقصود واملعيّن          املستهدف  

    

               العائالت، العوائل      العائلة القيمة         القيم

       األسر ، واألسرات األسرة   احلافز احلوافز النصح واإلرشاد         الوعظ      

  ُنُسق نسق       خوض اقتحام    

   مدد ومعني ومساعد رافد

              

 املتع، املتعات      املتعة  

      تزويد        إمداد 

     تثبيت ترسيخ   

 

     (لىب )  :املعىن السياقي

                 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها الكلمة
.لّبى الطالب طلب أستاذه       ب 

 كَلّبيك الّلهم َلّبي: َقال َلّبى ْاحلاج باحّلج

 
  (  خصص)   :التصريف 

 التصريف الصحيح اجلملة
          .الرجل بعد ِغنى..........   

           

 اختص

.يف اللغة العربية.......   ختصص 

. املعلم الطالب.........  استخص 

.من الناس بالعلم.........اهتم  اخلاصة 

 

 أطفالنا والتلفاز



 
 
 
                             

كلمةال مرادفها الكلمة امفرده   مجعها الكلمة 
ّيةِنامَل املنايا وكَّـل أسنـد توٌّــُف   - ِفْتَيٌة - ِفتياٌن -َفَتَوان الفتـى  ُفِتىٌّ -     

دائم/باق خمـلد -َضْعَفى-ُضَعفاُء-َضعاَفى -ِضعاف الضعيف     َضَعَفة 

 ُسبُل  -  ُسْبل  -  أْسبلة  -  أسبل سبيــل   اهلالك واملوت الردى

َرُخــِب      علم وعرف 

 (    ابتلى)   كلمة :   املعىن السياقي                 

 

(  رصد)   :التصريف   
 

اجلملة              التصريف الصحيح 
.الرجل النجم...................  رصد 

.يف البنك..........  له     رصيد 

..............  زرت    املرصد 

................  بـ اهلل تعاىل للظاملني   صادْرامِل   

تالحظ تغريات الطقساجلوية  ............. مصلحة    األرصاد 

 

 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها الكلمة
.ابتــلى الوالد أمور احلــياة   عـــرفـــها 

.ابتـلى مدير الشركة املوظفني اجلدد   اختبــرهـم 

.ابتلى اهلل عباده  .اختربهم وامتحنهم 

 مواقف يف احلياة



 
                               

 (   اختلف)     :املعىن السياقي              

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها معناها السياقي  الكلمة يف سياقها
م الميراث اختلف الرجالن في تقسي

. 
.اختلف الطالب على دور العلم لم يتفقا  تردد على المكان 

اختلف الطالب مع معلمه في الرأي 

. 
 لم يتساويا اخَتلف الشيئان عاكسه

.اختلفت عليه الفصول     تعاقبت ومرت عليه 

 

  ( ماز)   :التصريف         
 

اجلملة              التصريف الصحيح 
.القوم فضعفوا..  ................    متايز 

.األذى عن الطريق..............     ماز    

.اجملتهد على أقرانه....................    امــتاز  –متــّيز    

.بني الناس.................... الكريم يكون له   امليزة 

.منصوبا................ يأتي   التمييز 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
 املسترت واملختبئ املكـنت  

                    

                

 اأُلبـاة األبي الُغـل األغالل يعتمد يعّول

الديار   الدور و الــدار    الذريعة الذرائع جترب ترغم متعاونة متآزرة  

ضعف              وهن  

                    

     

 ذرّيات ، ذراري ذريـة عظيمة           عظائم  

       استمر دأب   

 اللغة والدين والعادات



 

 

 

 

 

 

روى    : املعىن السياقي   
 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها معناها السياقي الكلمة يف سياقها 

.روى الفالح األرض .روى الفتى عطشه سقى   سكن ظمأه   

.روى لنا املعلم عن أجماد السابقني .لم القصة لناروى املع نقل   حكاها 

 

عىن: التصريف   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفهامرا الكلمة مرادفها الكلمة  مجعها الكلمة مفردها الكلمة 
حصانة -مقاومة مناعة ممتد              وارف العصائر    العصري الُكْلَية الُكَلى 

    

رائحة طيبة زكية    عبري

               

 القنوات    القناة اآلبد واآلبدة األواِبد التباين واالختالف التفاوت   

ة           الصعب املستعصية كرب وضعف هرم     أدوية دواء العنقود الَعناِقيد 

   الرقيقة الَرقائق    

 التصريف الصحيح اجلملة
.النجاح الطالب................   عنى 

.   الطالب بالدرس..................   اعتنى 

.اإلهلية هللكت البشرية............... لوال  العناية 

.املريض من مرضه ..............  عانى 

 العنب ملك الفاكهة



 

 زمان اللؤلؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوى:       املعىن السياقي   
 

 معناها السياقي الكلمة يف سياقها معناها السياقي  الكلمة يف سياقها
غواص إىل أعماق البحرهوى ال  أحبه هوى املسلم دينه سقط ونزل              

 

(  عقد:  )  التصريف  
 

 التصريف الصحيح اجلملة
.                احلاكم للرجل على البلدة..........  عقد 

.   الرجل بدينه.................   اعتقد 

. الرجالن................   تعاقد 

....................ارتدت الفتاة   العقد 

.الرجل العقيدة اإلسالمية...................  اعتنق 

 
 

 

 مجعها الكلمة مفردها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
استحوذ على  استغرقهم

 اهتمامهم

أصابكم        دهاكم   

             

الساحرون     /السحرو الساحر البادية       البوادي

    

القديم                العتيق

      

اخلامل       البليد  

      

اهلوجاء /أهوج اهلوج

      

 جعاب        جعبة

امتناع  -السهر  األرق

 النوم

ُتدأعُتد ، و َأعِتَدة ، وُع عتاد الصارية الصواري    

يةُدْجال الدجى   أهلك أودى  غرقى غريق 



 
 

     ص د        جع                                                       
 

.للفيروز آبادي . القاموس المحيط -1  

.ألبي بكر الرازي . مختار الصحاح  -2  

.تضى الحسيني الزبيدي للسيد محمد مر. تاج العروس  -3  

.لمجمع اللغة العربية بالقاهرة . المعجم الوسيط  -4  

. البن منظور . لسان العرب  -5  

 ---------------------------------------------------------------------  

 


