كلمات قافية من السهل أن نتذكر ونذكر.
كيت ،باتي ،التاريخ ،Iate .البوابة ،في وقت متأخر ،ميت ،نيت ،بات،
ومعدل ،تيت ،فاتي،uate ،
كيت إخالء ،تهدئة ،تشير ،دفاع ،حساسة ،مكررة ،والقضاء،
غرس خنق ،معقدة ،تعقيد التواصل ،بالمثل ،تسكر ،رهن ،تلفيق ،فسر،
تخليص،
النقاش باتي،
تاريخ توضيح،
التراث ،obste ،هادئ ،تفسير،
 iateفورا ،والشروع ،التوفيق ،طر ،يغني ،liate ،فصل ،تعلن،
عذب جسديا ،الخفض ،غضب ،سكران ،المغتربين ،التفريق ،تجامل
إذالل ،يبطل ،نبذ ،إثبات،
بوابة نشر ،نشر ،تحريض تخفيف التحقيق ،استجواب ،إخضاع
 culateالراحل ،وتنظيم ،محاكاة ،محاكاة ،التأرجح ،يتأرجح،
إبادة ،مقفر ،تعدل ،تشوه ،ترجمة ،احتج ،فرخ ،طاهر،
زميله الحميمة ،تنشيط ،جماد ،تقريبي ،الداني ،في نهاية
المطاف،igitimate ،gitimate ،
نيت ينبع ،تنشأ ،والقضاء ،إلقاء الضوء ،تنبت ،فتن،
فطرية ،المزخرفة ،عنيد ،حنون ،تلوث ،مؤسف ،نشر ،تابعة ،إنهاء ،إبادة
 ،تميز
بات تحرير ،إلقاء التبعة ،تبديد ،استئصال،
معدل يروي ،تتغلغل ،وتوليد ،وتحرير ،ومنفصلة،
تفصيال ،المعتدلة ،تثبت ،طمس ،يائسة ،معتدلة ،متعمدة ،تزيين ،دمج،

يفتتح ،غير دقيقة ،التدهور ،منحطة ،ميليوراتي ،نبه ،غضب ،تعداد،
المبالغة ،يهتز ،بجل  ،فترة نقاهة،
تتغلغل اختراق ،توضيح ،إحباط ،التظاهر ،احتج ،تتفكك،
تيت تقليد ،تهيج ،تتردد ،تسهيل ،يعجل ،إعادة وتأهيل،
 uateالجالء ،تتقلب ،غير كافية ،هزل ،إنشاء
فاتي الخاص ،زراعة ،تفاقم،
---------------------------------------------كيت يبطل وفاسدة وفاسدة وتلوث ،تلوث وتلوث ،تلوث وفاسدة ،يهتز
و trem ،tremوالتشويق ،يهتز والتأرجح ،دفاع والدعم والدعم
وتبرير ،تبرير والدفاع ،وتعظيمه والثناء ،والثناء واإلعجاب ،ونعجب
وأعشق ،أعشق واحترام وتقدير واحترام ،واحترام وتبجيل ،وإخالء
يستسلم ،تتخلى  ،andaveافي ،واإلقالع عن التدخين ،اإلقالع عن
التدخين والتخلي ،والتخلي عن والتخلي ،التخلي عن واالستقالة
االستقالة والتخلي ،يتأرجح ،والتأرجح ،والتأرجح تتقلب ،تتقلب
وتختلف ،تختلف والتغيير ،مؤسف وغير محظوظ ،محظوظ وسوء
الطالع،في نهاية المطاف ،وواو ،واو ،والماضي ،ترجمة وتفسير
وتفسير وشرح وتفسير وتوضيح ،توضيح وفسر ،فسر وشرح،
وتوضيح تفسير ،تتغلغل والدب ،الدب وتحمل ،تحمل ودعم ،دعم
والوقوف ،المعتدلة والحديثة وحديثة واقعية ،واقعية وضبط النفس
بالنفس ،وإنهاء النهاية ،والنهاية وثيقة ،وثيقة ،والكف ،وثيقة ونهاية،
وثيقة و كمت ،واالنتهاء ،وإلغاء ،وثيقة ووقف ،وخنق خنق ،خنق
وستران ،ستران و ،throtإثبات وإثبات ،إثبات وتأكيد ،تؤكد
وتثبت ،ثانوي والثانوي والثانوي وبسيط ،بسيط وأقل ،وأقل وأقل
شأنا ،إخضاع وقهر ،وقهر والتغلب
تحفيز وإثارة ،تثير وتحرض عليه ،اإلثارة وتحريك ،محاكاة وتقليد،
تقليد وتقليد ،تقليد و ،resemنبذ ورفض ،ورفض وإنكار ،وتنكر

والتبرؤ ،تأهيل وإعادة بناء وإعادة بناء وترميم واستعادة وإعادة
تأسيس ،إعادة إنشاء وإعادة ،احتج واالحتجاج واالحتجاج والشكوى
واالحتجاج واحتج ،والتعافي واستعادة واسترداد واستعادة ،واستعادة
وإحياء ،واستعادة وعالج ،وبالمثل مو ،مو وتبادل وهادئة و،SNCE
 SNCEوالسكون ،السكون والهدوء والطمأنينة  ،andmم
والسالم ،فرخ وتنبت ،تنبت وبرعم ،تنبت وتطوير ،وتطوير والربيع
يصل ،إرضاء واسترضاء ،تهدئة وتهدئة ،تهدئة والتوفيق ،تهدئة
وتهدئة ،تهدئة  ،andmالتقريبي وتقريبي  ،القريبة وأقرب ،أقرب
والمقبل ،بجانب والمناطق المجاورة،
نشر وبث ونقل ونشر ،منتشر ،إصدار ونشر واإلعالم والنشر إعالن،
إعالن وتعلن ،أن يعلن وإعالن ،إعالن ونشر والتنبؤ والتكهن ،التنبؤ،
التنبؤ والتكهن ،تكهن وتوقع تأجيل وتأجيل ،تأجيل و تأخير أو تأخير
وتأجيل والخاصة وبيرس ،بيرس وconfiden ،confiden
وسرا percipitate ،وتسريع ،تسريع وتعجيل ،على عجل
وتسرع ارتكاب وتنفيذ ،تنفيذ والقيام ،قيام وتنفيذ وإجراء وتنفيذ وتنفيذ
وإنجاز  ،اختراق وأدخل ،أدخل وتنتقل إلى liate ،وطر ،طر وتخفيف،
تخفيف  ،andssenالمزخرفة والمزينة ،زينت وتزين ،وزينت
والزينة ،زينت ومنمق ،تنشأ وخلق ،خلق والبدء ،بدء وتبدأ ،تبدأ
والشروع ،بدء والشروع ،تفادي ومنع ومنع والتغلب عليها ،والتغلب
والقضاء ،والقضاء على وصفة طبية ،عنيد و inxi ،inxiوجامدة،
جامدة وعنيد inxi ،والذي ال ينضب obste ،وعفا عليها الزمن،
طمس وتدمير ،طمس وتشويه ،يروي ووصف ،وصف وأقول ،يروي
ويقرأ ،تشوه وتشوه ،تشوه وتشوه ،تشوه وقطع ،وتعدل ومعتدلة ،تعدل
وتنظيم ،وتنظيم وضبط ،ميليوراتي وتحسين والتخفيف من حدة
وتحسين ،وتحسين وأفضل ،وتحرير وحرة ،حرة و raseوحرة
وتحرير gitimate ،و ،وقانونيا ،والسليم ،وانتظامه ،مناسبة
وحقيقية ،تهيج ومزعجة ،تزعج وتثير غضب و ،تثير غضب والقلق،
والقلق و عناء ،عناء وترو ،والتحقيق وفحص ودراسة وبحث ودراسة

وتحقيقا ودراسة وتمحيص ،معقدة ومعقدة ومعقدة و،COMX
 COMXو ،entandحميمة وودية ،حميمة وقريبة،
حميم وحنون ،واستجواب والسؤال ،السؤال ونسأل ،باستجواب
ودراسة ،دراسة واستفسار ،لالستفسار واالستعالم،
التحريض والتحريض ،تحريض وحث على،
الفطرية وراثي ،فطرية ومتأصلة ،فطرية ونات ،يثير حفيظة وغضب،
غضب واستفزاز ،وإثارة غضب ،سكران ومخمورا ،مخمورا وحالة
سكر ،تشير إلى ونشير ،نشير إلى والعرض ،نشير إلى واقتراح ،غرس
واعجاب  ،إقناع والرغبة ،الرغبة وغرس ،غرس وزرع ،إلقاء التبعة
ويتهم ،يتهم واللوم ،واتهام واتهام ،دمج وتوحيد وتوحيد والجمع،
ودمج وتجسد ،يفتتح وإدخال ،وإدخال والشروع ،والبدء والشروع،
جماد و lifss ،lifssواألموات lifss ،ومملة lifss ،و ،spirissغير
كافية وغير كافية وغير كافية وناقصة ،نقص وندرة ،ناقصة وتفتقر،
غير دقيقة وخاطئة أو غير دقيقة وغير صحيحة أو غير صحيحة
وخاطئة ،فوري وعاجل ،عاجل و موجه ،فورا وقريبا ،فوري ومباشر،
طاهر و sposs ،spossو staiss ،staissو ،وهو ونقية ،تقليد
ونسخ ونسخ وتكرار ،تقليد ومحاكاة توضيح وشرح وتفسير وتوضيح،
وشرح وتوضيح ،توضيح وإلقاء الضوء ،تضيء وانر ،انر والضوء
يصل ،تضيء وتوضيح ،انر وتنوير igitimate ،وأناigitimate ،
وغير المشروعة ،وأنا وغير قانوني ،غير قانوني وغير الئق ،رهن
والفرضية ،إذالل وإهانة والسب وصمة عار تتردد وتحجم والتراث
والتقليد ،تقليد  ،andgacyتنبت و برعم ،برعم والربيع يصل ،تنبت
وتطوير وتوليد وإنتاج ،إنتاج والعائد ،وتوليد
وخلق ،وإحباط ويخيب ،تتقلب ويتأرجح ،يتأرجح وتتردد ،يتأرجح،
والتأرجح ،فتن وسبى ،وجذب وسحر ،سبى وجذب وجذب وإغراء ،فتن
وفتن وتسهيل وتشجيع وتسهيل وتخفيف وصناعة وصياغة وصناعة
وعاصم،

تخليص و ،disentanإخراج و ،raseإخراج وفك
االرتباط ،والقضاء على ومحو ،محو واقتالع ،والقضاء على وإبادة،
تمحو تدمير،إبادة وإفناء ،إبادة واستئصال ،إبادة وتدمير ،هزل
والتخفيف ،فسر ووضع ووضعه وشرح ،شرح وتفسير ،وشرح
وتوضيح ،وطرد المغتربين ،وطرد والسابقين السابقين وتسليمهم،
السابقين وإبعاد ،نبه وبورصة عمان ،بورصة عمان وفرحة ،فرحة
وفرح ،عذب جسديا وعذاب ،عذاب وتعذيب ،المطرود وقطع ،وإخراج
واستبعاد ،غضب وتكثيف وتكثيف وتفاقم ،تفاقم وإثارة ،إثارة
وتهيج ،والمبالغة في تكبير ،تكبير وتضخيم euate ،والتقدير ،تقدير
 euate ،andculateوتقييمها وتقييم وتقدير ،والتأكد
 euateإخالء وفارغة ،وإخالء إخالء ،إخالء واإلقالع عن التدخين،
إنهاء وإزالة ،تعلن وتعلن ،أن يعلن ونطق ،نطق وإعالن ،إعالن
والمطلق تعداد المطلق والدولة والعد ،العد والعدد ،محاكاة
وتقليد ،وتحرير وتحرر وتحريره و ،raseينبع والمسألة ،تنبثق وتنشأ،
تنبثق وتنبعث منها ،وتوضيح توضيح ،توضيح وتفصيل ،والقضاء
وإزالة ،والقضاء واستبعاد ،فصل وقطع ،قطع ومنفصلة ،تبدد وتفريق،
تفريق وتختفي ،متباينة ومتنوع ومتنوع ومختلف ،وتسوس وتعفن،
وتسوس وتتحلل ،تتحلل وتتفكك التمايز والتمييز ،التمييز
والتفريق ،تتدهور ومنحط ،منحطة وتتحلل ،تتدهور وتزداد سوءا،
تتدهور والتراجع ،يائسة وديس ،يائسة وفينت ،فينت ومكثفة ،مقفر
واالنفرادي ،االنفرادي وحيدا ،وحيداوحزينا ،وانخفاض في قيمته،
تنخفض ويقلل ،وانخفاض وأقل من ذلك ،شرح وعرض ،وعرض
المعرض ،معرض وعرض وحساسةوناعمة وحساسة وعلى ما يرام،
لينة و على نحو سلس ،حساسة والفني ،المتعمد و ،intentiمنحطة
والتراجع ،وانخفاض وتدهور ،التدهور واالنحسار،
النقاش والخالف والنقاش ومناقشة وبحث ونظر ،زراعة وإنتاج وإنتاج
وتحسين وتحسين وتطوير،
إنشاء وجعل ،وخلق وإنتاج ،وإنشاء وتشكيل وانتاج وتوليد،

التثبت والتأكد ،تأكد والتحقق ،تثبت وتعزز،

