
Target word Transliteration same-shape Transliteration different-shape Transliteration

subst-letter subst-letter

معيشة mEy$p مغيشة mgy$p مصيشة mSy$p

مشكلة m$klp مسكلة msklp متكلة mtklp

حتمية Htmyp حثمية Hvmyp حغمية Hymyp

تسخين tsxyn تسحين tsHyn تسفين tsfyn

شفهية $fhyp شقهية $qhyp شخهية $xhyp

مخمور mxmwr محمور mHmwr مفمور mfmwr 

مخيبة mxybp محيبة mHybp مفيبة mfybp

تفتيش tfty$ تقتيش tqty$ تختيش txty$

مبلغا mblgA مبلعا mblEA مبلقا mblqA

مخجلة mxjlp محجلة mHjlp مقجلة mfjlp 

تفاعل tfAEl تقاعل tqAEl تخاعل txAEl

متينة mtynp مثينة mvynp منينة myynp

تصفية tSfyp تصقية tSqyp تخغية tSxyp

يتيمة ytymp يثيمة yvymp ينيمة yyymp

تغريم tgrym تعريم tErym تقريم tqrym 

تحقير tHqyr تحفير tHfyr تحظير tHZyr

ختامي xtAmy خثامي xvAmy خنامي xyAmy

مقتضي mqtDy مقثضي mqvDy مقنضي mqyDy

سطحية sTHyp سطخية sTxyp سطكية sTkyp

اسلوب Aslwb اشلوب A$lwb اطلوب ATlwb

تحسين tHsyn تحشين tH$yn تحطين  tHTyn

أغنية >gnyp أعنية >Enyp اقنية >qnyp

مثقلة mvqlp متقلة mtqlp مضقلة mDqlp

منتهي mnthy منثهي mnvhy مننهي mnyhy

ضربات DrbAt ضرنات DrbAt ضرغات DrbAt

طلقات TlqAt طلفات TlfAt طلظات TlZAt

مطبعة mTbEp مطنعة mTbEp مطغعة mTbEp

رقمية rqmyp رفمية rfmyp رظمية rZmyp

محاور mHAwr مخاور mxAwr مكاور mkAwr

تعليم tElym تغليم tglym تصليم tSlym

متبعة mtbEp متنعة mtbEp متغعة mtbEp

متحدث mtHdv متخدث mtxdv متكدث mtkdv

ناعمة nAEmp ناغمة nAgmp ناصمة nASmp

فاشلة fA$lp فاسلة fAslp فاتلة fAtlp

مثابة mvAbp متابة mtAbp مضابة mDAbp

تمثال tmvAl تمتال tmtAl تمضال tmDAl

رافضة rAfDp راقضة  rAqDp راخضة rAxDp

الغية lAgyp العية lAEyp القية lAqyp 

تفضيل tfDyl تقضيل tqDyl تخضيل txDyl

متنقل mtnql متبقل mtbql متثفل mtvql

مناصب mnASb مباصب mbASb مثاصب mvASb

محفوظ mHfwZ محقوظ mHqwZ محخوظ mHxwZ

خانقة xAnqp خابقة xAbqp خاثقة xAvqp

تكفير tkfyr تكقير tkqyr تكخير tkxyr

مشجعة m$jEp مشجغة m$jgp مشجصة m$jSp

تكبيد tkbyd تكنيد tkbyd تكغيد tkbyd

أغوار >gwAr أعوار >EwAr أقوار >qwAr 

محتاج mHtAj محثاج mHvAj محناج mHyAj



ثقيلة vqylp ثفيلة vfylp ثظيلة vZylp

يتنافس ytnAfs يتبافس ytbAfs يتثافس ytvAfs

مثبتة mvbtp متبتة mtbtp مضبتة mDbtp

صامتة SAmtp صامثة SAmvp صامنة SAmyp 

حمقاء HmqA' حمفاء HmfA' حمظاء HmZA'

خبرات xbrAt خنرات  xbrAt خغرات xbrAt

منصفة mnSfp مبصفة mbSfp مثصفة mvSfp

ملحقة mlHqp ملخقة mlxqp ملكقة mlkqp

تحكيم  tHkym تخكيم  txkym تككيم tkkym

مغيبة mgybp معيبة mEybp مقيبة mqybp

نفسية nfsyp نفشية nf$yp نفطية  nfTyp

زخرفة zxrfp زحرفة zHrfp زظرفة zfrfp 

متاجر mtAjr مثاجر mvAjr مناجر myAjr

تخريب txryb تحريب tHryb تفريب tfryb

صحفية SHfyp صخفية Sxfyp صكفية Skfyp

معينة mEynp مغينة mgynp مصينة mSynp

سحيقة sHyqp سخيقة sxyqp سكيقة skyqp

تقليص tqlyS تفليص tflyS تظليص tZlyS

صفيحة SfyHp صقيحة SqyHp صخيحة SxyHp

نبيلة nbylp ننيلة nbylp نغيلة nbylp

منزلة mnzlp مبزلة mbzlp مثزلة mvzlp

تخوين txwyn تحوين tHwyn تفوين tfwyn

مفتعل mftEl مفثعل mfvEl مفنعل mfyEl

منتصر mntSr منثصر mnvSr مننصر mnySr

مصنفة mSnfp مصبفة mSbfp مصثفة mSvfp

نشرات n$rAt نسرات nsrAt نترات ntrAt

معتقل mEtql مغتقل mgtql مصتقل mStql

مقتدر mqtdr مفتدر mftdr مظتدر mZtdr

تنقية tnqyp تنفية tnfyp تنظية tnZyp

منبثق mnbvq منبتق mnbtq منبضق mnbDq

ترقية trqyp ترفية trfyp ترظية trZyp

مغتصب mgtSb معتصب mEtSb مقتصب mqtSb

مسلمة mslmp مشلمة m$lmp مطلمة  mTlmp

رغبات rgbAt رعبات rEbAt رقبات rqbAt

مؤخرة m&xrp مؤحرة m&Hrp مؤفرة m&frp

منشطة mn$Tp مبشطة mb$Tp مثشطة mv$Tp

مفتوح mftwH مقتوح mqtwH مختوح mxtwH

تعظيم tEZym تغظيم  tgZym تصظيم tSZym

أمسية >msyp أمشية >m$yp أمطية  >mTyp

نسبية nsbyp نشبية n$byp نطبية  nTbyp

نحتية nHtyp نحثية nHvyp نحنية nHyyp

طبقية Tbqyp طبفية Tbfyp طبظية TbZyp

نشيطة n$yTp نسيطة nsyTp نتيطة ntyTp

طبعات TbEAt طبغات TbgAt طبصات TbSAt

صانعي SAnEy صابعي SAbEy صاثعي SAvEy

شبكية $bkyp شنكية $bkyp شغكية $bkyp

قنطار qnTAr قبطار qbTAr قبثار qvTAr

سلبية slbyp سلنية slbyp سلغية slbyp

شافية $Afyp شاقية $Aqyp شاخية $Axyp 

مثلجة mvljp متلجة mtljp مضلجة mDljp



ذاتية *Atyp ذاثية *Avyp ذانية *Ayyp

مقبرة mqbrp مقنرة mqbrp مقغرة mqbrp

أخيرة >xyrp أحيرة >Hyrp افيرة >fyrp

واحدة wAHdp واخدة wAxdp واكدة wAkdp

تسمية tsmyp تشمية t$myp تطمية  tTmyp

صافية SAfyp صاقية SAqyp صاخية SAxyp

مسلحة mslHp مشلحة m$lHp مطلحة  mTlHp

تلحين tlHyn تلخين tlxyn تلكين tlkyn

تفاهم tfAhm تقاهم  tqAhm تخاهم txAhm

مستوي mstwy مشتوي m$twy مطتوي mTtwy

تشهير t$hyr تسهير tshyr تتهير tthyr

مكعبة  mkEbp مكغبة  mkgbp مكصبة  mkSbp

تنقيب tnqyb تنفيب tnfyb تنظيب tnZyb

مصنعة mSngp مصبعة mSbgp مصثعة mSvgp

مصباح mSbAH مصناح mSbAH مصغاح mSbAH

مقتضب mqtDb مفتضب mftDb مظتضب mZtDb

مغمسة mgmsp معمسة mEmsp مقمسة mqmsp 

تصغير tSgyr تصعير tSEyr تصقير tSqyr

وثيقة wvyqp وتيقة wtyqp وضيقة wDyqp

تمثيل tmvyl تمتيل tmtyl تمضيل tmDyl

مخيفة mxyfp محيفة mHyfp مفيفة mfyfp

باقية bAqyp بافية bAfyp باظية bAZyp

متعصب mtESb متغصب mtgSb متصصب mtSSb

منفعة mnfEp منقعة mnqEp منخعة mnxEp

عتيقة Etyqp عثيقة Evyqp عفنقة Eyyqp

تحفيظ tHfyZ تحقيظ tHqyZ تحخيظ tHxyZ

تقصير tqSyr تفصير tfSyr تفظير tZSyr

راعية rAEyp راغية rAgyp راصية rASyp

مبسطة mbsTp منسطة mbsTp مغسطة mbsTp

مكتبة mktbp مكثبة mkvbp مكنبة mkybp

مثيلة mvylp متيلة mtylp مضيلة mDylp

مساعد msAEd مشاعد m$AEd مطاعد mTAEd

أنغام >ngAm أبعام >bgAm أثغام >vgAm 

تفاؤل tfA&l تقاؤل tqA&l تخاؤل txA&l

طبقات TbqAt طبفات TbfAt طبظات TbZAt

تقليب tqlyb تفليب tflyb تظليب tZlyb

تخمين txmyn تحمين tHmyn تفمين tfmyn

اسئلة As}lp اشئلة A$}lp امطلة  AT}lp

متدني mtdnyp متدبي mtdbyp متدثي mtdvyp

صوتية Swtyp صوثية Swvyp صونية Swyyp

تسهيل tshyl تشهيل t$hyl تطهيل tThyl

نتيجة ntyjp نثيجة nvyjp ننيجة nyyjp

خشبية x$byp خشنية x$byp خشغية x$byp

مثقفة mvqfp متقفة mtqfp مضقفة mDqfp

تبييض tbyyD تنييض tbyyD تغييض tbyyD

مؤرخة m&rxp مؤرحة m&rHp مؤرفة m&rfp

معبرة mEbrp مغبرة mgbrp مصبرة mSbrp

قبعات qbEAt قنعات qbEAt قغعات qbEAt

تعليل tElyl تغليل tglyl تصليل tSlyl

أثمان >vmAn أتمان >tmAn أضمان >DmAn



سخيفة sxyfp سحيفة sHyfp سفيفة sfyfp

منشود mn$wd منسود mnswd منتود mntwd

ادبية Adbyp ادنية Adbyp ادغية Adbyp

ميثاق myvAq ميتاق mytAq ميضاق myDAq

مرعبة mrEbp مرغبة mrgbp مرصبة mrSbp

مشغول m$gwl مسغول msgwl متغول mtgwl

تغطية tgTyp تعطية tETyp تقطية tqTyp

تلقيح tlqyH تلفيح tlfyH تلظيح tlZyH

عابرة EAbrp عانرة EAbrp عاغرة EAbrp

محارب mHArb مخارب mxArb مكارب mkArb

مشيخة m$yfp  مسيخة msyfp متيخة mtyfp 

مناهض mnAhD مباهض mbAhD مثاهض mvAhD 

مالحة mlAHp مالخة mlAxp مالكة mlAkp

كفاءة kfA'p كقاءة kqA'p كخاءة kxA'p

مختلط mxtlT محتلط mHtlT مفتلط mftlT

جنسية jnsyp جنشية jn$yp جنطية jnTyp

مشنقة m$nqp مسنقة msnqp متنفة mtnqp

تغريد tgryd تعريد tEryd تقريد tqryd 

مغيثة mgyvp معيثة mEyvp مقيثة mqyvp 

سباحة sbAHp سناحة sbAHp سغاحة sbAHp

تكثيف tkvyf تكتيف tktyf تكضيف tkDyf

زعيمة zEymp زغيمة zgymp زصيمة zSymp

مستجد mstjd مسثجد msvjd مسنجد msyjd

منابع mnAbE مبابع mbAbE مثابع mvAbE

عبثية Ebvyp عبتية Ebtyp عبضية EbDyp

اثرية Avryp اترية Atryp اضرية ADryp

عاقلة EaqIp عافلة EafIp عاظلة EaZIp

مكثفة mkvfp مكتفة mktfp مكضفة mkDfp

محفظة mHfZp مخفظة mxfZp مكفظة mkfZp

تشريد t$ryd تسريد tsryd تتريد ttryd

كفيلة kfylp كقيلة kqylp كخيلة kxylp

مختبر mxtbr محتبر mHtbr مفتبر mftbr

منصور mnSwr مبصور mbSwr مثصور mvSwr 

أغنام >gnAm أعنام >EnAm أقنام >qnAm 

كنيسة knysp كنيشة kny$p طنطية  knyTp

طفولة Tfwlp طقولة Tqwlp طخولة Txwlp

مأخوذ m>xw* مأحوذ m>Hw* مافوذ m>fw*

تمشيط tm$yT تمسيط tmsyT تميكط tmtyT

ترشيد tr$yd ترسيد trsyd ترتيد trtyd

منظار mnZAr مبطار mbZAr مثظار mvZAr

شعائر $EA}r شغائر $gA}r سصائر $SA}r

محسوب mHswb مخسوب mxswb مكسوب mkswb

أغذية >g*yp أعدية >E*yp اقذية >q*yp

مفتاح mftAH مفثاح mfvAH مفناح mfyAH

نوعية nwEyp نوغية nwgyp نوصية  nwSyp

مشبوه m$bwh مسبوه msbwh متبوه mtbwh

مباني mbAny مناني mbAny مغاني mbAny

أسبوع AsbwE أشبوع A$bwE أطبوع  ATbwE

تفسير tfsyr تفشير tf$yr تفطير tfTyr

معتمد mElmy مغتمد mglmy مصتمد mSlmy



معسكر mEskr مغسكر mgskr مصسكر mSskr

مشغلة m$glp مسغلة msglp متغلة mtglp

محصنة mHSnp مخصنة mxSnp مكصنة mkSnp

عقلية Eqlyp عفلية Eflyp عظلية EZlyp

تكبيل tkbyl تكنيل tkbyl تكغيل tkbyl

متروك mtrwk مثروك mvrwk منروك myrwk

أقنعة >qnEp أفنعة >fnEp اظنعة >ZnEp

احالم AHlAm اخالم AxlAm اكالم AklAm

مثابر mvAbr متابر mtAbr مضابرة mDAbr 

مختلف mxtlf محتلف mHtlf مفتلف mftlf

تقليد tqlyd تفيلد tflyd تظيلد tZlyd

مغادر mgAdr معادر mEAdr مقادر mqAdr

دعامة dEAmp دغامة dgAmp دصامة dSAmp

مستعد mstEd مشتعد m$tEd مطتعل mTtEd

متخيل mtxyl متحيل mtHyl متفيل mtfyl

محركة mHrkp مخركة mxrkp مكركة mkrkp 

مشاهد m$Ahd مساهد msAhd متاهد mtAhd

بعثات bEvAt بعتات bEtAt بعضات bEDAt

حربية Hrbyp حرنية Hrbyp حرغية Hrbyp

قاسية qAsyp قاشية qA$yp قاطية qATyp

أثناء >vnA' أتناء >tnA' أضناء >DnA'

تسريب tsryb تشريب t$ryb تطريب tTryb

مشتعل m$tEl مستعل mstEl متتعل mttEl

تحفيز tHfyz تحقيز tHqyz تخفير tHxyz

مختطف mxtTf محتطف mHtTf مفتطف mftTf

منتجة mntjp مبتجة mbtjp مثتجة mvtjp

تخليد txlyd تحليد tHlyd تفليد tflyd 

مثمنة mvmnp متمنة mtmnp مضمنة mDmnp 

مفصول mfSwl مقصول mqSwl مخصول mxSwl 

بحيرة bHyrp بخيرة bxyrp بكيرة bkyrp

مشارف m$Arf مسارف msArf متارف mtArf

فخامة fxAmp فحامة fHAmp ففامة ffAmp 

مقابر mqAbr مفابر mfAbr مظابر mZAbr

ثنايا vnAyA ثبايا vbAyA ثباثا vvAyA

فداحة fdAHp فداخة xdAxp فداكة fdAkp

أسماء AsmA' أشماء A$mA' أطماء ATmA' 

مغنية mgnyp معنية mEnyp مقنية mqnyp

صبغات SbgAt صبعات SbEAt صبقات SbqAt

مشروب m$rwb مسروب msrwb تتروب mtrwb

محبوس mHbws محنوس mHbws محغوس mHbws 

مبطلة mbTlp منطلة mbTlp مغطلة mbTlp

مناظر mnAZr مباظر mbAZr مثاظر mvAZr

معبقة mEbqp مغبقة mgbqp مصبقة mSbqp 

مشيئة m$y}p مسيئة msy}p متيئة mty}p

مثيرة mvyrp متيرة mtyrp مضيرة mDyrp

ملحمة mlHmp ملخمة  mlxmp ملكمة mlkmp

تشييع t$yyE تسييع tsyyE تتييع ttyyE

مانعة mAnEp مابعة mAbEp ماثعة mAvEp

تغليظ tglyZ تعليظ tElyZ تقليظ tqlyZ

باحثة bAHvp باخثة bAxvp باكثة bAkvp



أصناف >SnAf أصباف >SbAf أصثاف >SvAf

مكتشف mkt$f مكتسف mktsf مكتتف mkttf

مسألة ms>lp مشألة m$>lp مطألة mT>lp

متغير mtgyr متعير mtEyr متقير mtqyr

محتوي mHtwy محثوي mHvwy محنوي mHywy

مشارك m$Ark مسارك msArk متارك mtArk

ثغرها vgrhA ثعرها vErhA ثقرها vqrhA 

متاحف mtAHf مثاحف mvAHf مناحف myAHf

مسؤول ms&wi مشؤول m$&wi مطؤول mT&wi

شعرية $Eryp شغرية $gryp شصرية $Sryp

تحلية tHlyp تخلية txlyp تكلية tklyp

مخلصة mxlSp محلصة mHlSp مفلصة mflSp

تحطيم tHTym تخطيم txTym تكطيم tkTym

جثمان jvmAn جتمان jtmAn جضمان jDmAn

مغرور mgrwr معرور mErwr مقرور mqrwr 

تفكير tfkyr تقكير tqkyr تخكير txkyr

Target nonword same-shape different-shape

subst-letter subst-letter

أوشات أوسات أوتات

مدفتن مدفثن مدفنن

تتلين تثلين تنلين

نخجعة نحجعة نفجعة

ختفية خثفية خنفية

بحسمة بخسمة بكسمة

خفولة خقولة خخقولة

غسلبة غشلبة عطلبة

محمئة مخمئة مكمئة

صثمتة صتمتة صضمتة

نوخية نوحية نوفية

طعاعة طغاعة طصاعة

مكثلة مكتلة مكضلة

مختزط مخثزط مخنزط

ترنيج تربيج ترثيج

عقصفة عفصفة عظصفة

خيتطة خيثطة خينطة

ربيكة رنيكة رثيكة

طبيقة طنيقة طغيقة

أونام أوبام أوثام

تشقيت تسقيت تتقيت

معهمة مغهمة  مصهمة

مطقوب مطفوب مطظوب

تثخير تتخير تضخير

راعصة راغصة راصصة

حشقية خسقية ختقية

نخفعة نحفعة نففعة

قحبية قخبية قكبية

مسرغة مشرغة مطرغة

تسحغر تسحعر تسحقر

مثنفة متنفة مضنفة



مفخفض مقخفض مخخفض

ستقغل ستفغل ستظغل

تشنيا تسنيا  تتنيا

سكخية سكحية سكفية

مسبوب مسنوب مسغوب

تساهر تشاهر تطاهر

مجفول مجقول مجخول

محفكة محقكة محخكة

متجضر مثجضر منجضر

هغدفة هعدفة هقدفة

مبلجة منلجة مغلجة

مهحلة مهخلة مهكلة

حقيطة حفيطة حخيطة

كغسية كعسية كقسية

مقبدة مفبدة مظبدة

محتتر مختتر مكتتر

قطخية قطحية قطفية

تناوج تباوج تثاوج

مشافق مسافق متافق

تحثيق تحتيق تحضيق

معهبة مغهبة مصهبة

منضلة مبضلة  مثضلة

سيفجم سيقجم سيخجم

محفية محقية محظية

أحفام أحقام أخقام

مشارد مسادر متادر

عمسين عمشين عمطين

حثيقة حتيقة حضيقة

تثدير تتدير تضدير

مستضي مشتضي مطتضي

عقسلة عقشلة عقطلة

عقغيت عقعيت عققيت

غسيرة غشيرة غطيرة

تقليف تفليف تظليف

ناخحة ناححة نافحة

مبشيا مبسيا مبتيا

جحدية حخدية حكدية

تسجية تشجية تطجية

مثكية متكية مضكية

حاتكة حاثكة حانكة

سناجة سباجة سثاجة

مذنرة مذبرة مذثرة

تبلير تنلير تغلير

ضمبنة ضمننة ضمغفة

تخاسق تحاسق تفاسق

مفشجة مفسجة مفتجة

تحثير تخثير تكثير

قدلغة قدلعة قدلقة

كغيرة كعيرة كقيرة

بسغلت بشغلت بطغلت



توسكع توشكع توطكع

حبيثة حبيتة حبيضة

سلثية سلتية سلضية

حاعقة حاغقة حاصقة

سنرية سبرية سثرية

حثيمة حتيمة حضيمة

معجعة مغجعة مصجعة

معحفة معخفة معكفة

مخافس محافس مفافس

قحلية قخلية قكلية

محتذظ محثذظ محنذظ

مفاكر مقاكر مخاكر

سخكية سحكية سفكية

قغصدة قعصدة ققصدة

متبنع متننع متغنع

متقوع متفوع متظوع

مغصقة معصقة مقصقة

تنكيب تبكيب تثكيب

فاسسة فاسشة فاطشة

تقمير تفمير تظمير

تعبمر تعنمر تعغمر

مثاعر متاعر مضاعر

محترب محثرب محنرب

تشحيد تسحيد تتحيد

كغابة كعابة كقابة

مخنيا محنيا مفنيا

سشفية سسفية ستفية

قاغرة قاعرة قاقرة

كبيلة كنيلة كغيلة

تزبير تزنير تزغير

قعلية قغلية قصلية

تقظية تفظية تخظية

سخمية سحمية سفمية

فصغلة فصعلة فصقلة

فرسدة فرشدة فرطدة

محتود محثود محنود

تأحيل تأخيل تأكيل

عسكسة عشكسة عطكسة

قوسامة قوشامة قوطامة

أمحية أمخية امكية

نحينا نخينا نكينا

معيمن مغيمن مصيمن

أساضي أشاضي أشاطي

مستاح مشتاح مطتاح

ساعنة ساغنة ساصنة

تحعيك تحغيك تحصيك

توشصع توسصع توتصع

مهنعة مهنغة مهنصة

معلصا مغلصا مصلصا

تنذين تبذين تثذين



سغنفذ سعنفذ سقنفذ

أحنان أحثان أحنان

سخعنا سحعنا سفعنا

مضبعف مضنعف مضغعف

تفظير تقظير تخظير

مصثوف مصتوف مصخوف

باحدة باخدة باكدة

مغظوب معظوب مقظوب

محتمد مختمد مكتمد

حغمضة حعمضة حقمضة

متزسة مثزسة منزسة

يغتفظ يعتفظ بقتفظ

طخمية طحمية طفمية

تصثيد تصتيد تصضيد

مستظر مشتظر مطتظر

قغتلة قعتلة ققتلة

مكقفة مكففة مكظفة

تغليص تعليص تقليص

مغاعب معاعب مقاعب

مشيأة مسيأة متياة

تسضير تشضير تطضير

مسابة مسانة مساغة

مفاكب مقاكب مخاكب

منفطق منقطق منخطق

تشويل تسويل تتويل

مشاكب مساكب متاكب

مشاهب مساهب متاهب

مرنفة مربفة مرثفة

مثلقة متلقة مضلقة

تنريع تبريع تثريع

ععدلة عغدلة عصدلة

تاعبة تاغبة تاصبة 

مفزدة مقزدة مخزدة

مقنفة مفنفة مظنفة

مسفور مشفور مطفور

مخاهج محاهج مفاهج

مجحهد مجخهد مكخهد

ئغهدة ئعهدة ئقهدة

ضشنية ضسنية ضتنية

حاتبة حاثبة حانبة

تدتين تدثين تدنين

دتخلي دثخلي دنخلي

مشبمد مسبمد متبمد

عثملة عتملة عضملة

تفذيب تقذيب تخذيب

تسصيب تشصيب تطصيب

سبامة سنامة سغامة

حاتسة حاثسة حانسة

كسبكي كشبكي كطبكي

مهيخن مهيحن مهيفن



تلشفل تلسفل تلتفل

منعوب مبعوب مثعوب

درتات درثات درنات

تدتيب تدثيب تدنيب

تغهيب تعهيب تقهيب

محقدة مخقدة مكقدة

متترف مثترف منترف

معفتا مغفتا مصفتا

صيثية صيتية صيضية

مجبمع مجنمع مجغمع

يحقمل يحفمل يحظمل

تبخيم تبحيم تبفيم

مخطقة محطقة مفطقة

حفيلة حقيلة حخيلة

تشليل تسليل تتليل

رونبط روببط روثبط

متعقي متغقي متصقي

مرنقة مربقة مرثقة

مقفضة مققضة مقخضة

خفرجي خقرجي خخرجي

مناهد مباهد مثاهد

محبمي مخبمي مكبمي

خدبات خدنات خدغات

تثليف تتليف تضليف

معسزة معشزة معطزة

أنملة أبملة أثملة

صاثخة صاتخة صاضخة

تفرين تقرين تخرين

معفجر مغفجر مصفجر

فوقرق فوفوق فوظرق

مششقة مسشقة متشقة

تهتيم تهثيم تهنيم

طبكعة طنكعة طغكة

مسبلة مسنلة مسغلة

تعفيق تعقيق تعظيق

جحمعة جخمعة جكمعة

سنمات سبمات سثمات

حتانة حثانة حنانة

تغلير تعلير تقلير

تثفيق تتفيق تضفيق

متقثر متفثر متظثر

تشوير تسوير تتوير

سخيلة سحيلة سفيلة

دتكنة دثكنة دنكنة

نسحبة نسخية نسكبة

تدنيض تدبيض تدثيض

سقعني سفعنى سظعنى

معهلة مغهلة مصهلة

مبرفة منرفة مغرفة

صثاقة صتاقة صضاقة



مبكون منكون مغكون

مخشقة محشقة مفشقة

سينحة سيبحة سيثحة

بححثة بخحثة بكحثة

مرعقب مرغقب مرصقب

مصفخة مصقخة مصخخة

مضبئة مضنئة مضغئة

تبظير تنظير تغظير

يقتشف يفتشف بظتشف

منوذة مبوذة مثوذة

تهقيل تهفيل تهظيل

حخازة ححازة حفازة

تعفيث تعقيث تعخيث

قفطية ققطية قظطية

معهجا مغهجا مصهجا

لسوية لشوية لطوية

متحية متخية متكية

مشوفد مسوفد متوفد

خفضعة خقضعة خخضعة

مسبرة مسنرة مسغرة

تثكيل تتكيل تضكيل

تقفيذ تففيذ تهظيذ

تقوير تفوير تظرير

مندوح مبدوح مثدوح

منعهة منغهة منصهة

زعادة زغادة زصادة

مفتبة مقتبة مختبة

مفمعة مقمعة مظمعة

مخظمة محظمة مفظمة

مبحجة مبخجة مبكجة

كبارة كنارة كغارة

طقيقة طفيقة طظيقة

مخقول محقول مفقول


