
S. No. Seed Words Morphological Variations
Sentiment 

Score

1 بقوة قوية قوي, تقوى, بقوة, قوى, يقوى, اقوى, 0.65

2 وإنقاذ نقذاء انقاذ, منقاذ, تنقذ, وإنقاذ, نقذ, ينقذ, انقذ, ‐0.18

3 راشدة رشدى, رشداء ارشاد, مرشاد, رشيد, ترشد, راشدة, راشد, ارشد, راشدة, رشد, يرشد, 0.82

4 استطاعت طوعاء طوعى, مطواع, مطوع, تطوع, اطوع, استطاعت, طوع, يطوع, ‐0.08

5 والتطرف مطراف, طرفى, طرفاء طريف, تطرف, طارفة, طارف, اطرف, يطرف, والتطرف, طرف, ‐1.00

6 الُِمونَ  الظَّ مظالم, اظالم, ظلمى, ظلماء ظلوم, ظالم, مظلوم, تظلم, ظالمة, ظالم, اظلم, الُِمونَ , ظلم, يظلم, الظَّ ‐1.00

7 بكاء بكي مبكاء, تبكي, باكية, باكي, بكاء, بكى, يبكي, ابكى, ‐0.67

8 يضعف ضعفاء اضعاف, مضعاف, ضعيف, تضعف, اضعف, يضعف, ضعف, يضعف, ‐0.25

9 متفقون ثقفاء مثقاف, ثقيف, تثقف, ثاقفة, ثاقف, اثقف, متفقون, ثقف, يثقف, 0.65

10 الجلد مجالد جليد, جلود, تجلد, الجلد, جلد, يجلد, اجلد, ‐0.67

11  ً صريحا صريح صروح, تصرح, ً , صرح, يصرح, صريحا 0.75

12 الجمر تجمر الجمر, جمر, يجمر, ‐0.67

13 الطائفية مطواف طواف, مطوف, تطوف, طائفة, طائف, طف, الطائفية, طاف, يطوف, ‐0.80

14 الجنس تجنس الجنس, جنس, يجنس, ‐0.67

15 للجيش جيوش تجيش, للجيش, جيش, يجيش, 0.00

16 يخالفه خليف مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, يخالفه, خلف, يخلف, ‐0.77

17 الحاد الحاد, حاد, يحاد, تحاد 0.60

18 الجنة الجنة, جنة 0.67

19 الحبس تحبس حابسة, حابس, احبس, الحبس, حبس, يحبس, ‐0.67

20 باإلعدام اعدام عديم, معدوم, تعدم, عادمة, عادم, اعدم, باإلعدام, عدم, يعدم, ‐0.97

21 بوتقة تبوتق مبوتقة, مبوتق, بوتقة, بوتق, يبوتق, ‐0.67

22 الجنه الجنه, جنة 0.67

23 والشرعية شرعاء تشرع, شارعة, شارع, اشرع, والشرعية, شرع, يشرع, 0.67

24 القاطع قطعاء قطوع, قطاع, مقطوع, تقطع, قاطعة, قاطع, اقطع, القاطع, قطع, يقطع, ‐0.08

25 الجور جوراء تجور, الجور, جور, يجور, ‐0.67

26 تفجير فجور تفجر, فاجرة, فاجر, افجر, تفجير, فجر, يفجر, ‐0.67

27 الجھل جھول جھال, تجھل, جاھلة, جاھل, اجھل, الجھل, جھل, يجھل, ‐1.00

28 المشكلة اشكال تشكل, شاكلة, شاكل, اشكل, المشكلة, شكل, يشكل, ‐0.82

29 اْلُكْفرِ  كفار تكفر, كافرة, كافر, اْلُكْفرِ , كفر, يكفر, اكفر, ‐0.98

30 والدين ديان مديون, تدين, دائنة, دائن, والدين, دين, يدين, 0.67

31 المشكالت اشكال تشكل, شاكلة, شاكل, اشكل, المشكالت, شكل, يشكل, ‐0.92

32 واآلخرة أخرى أخير, تأخر, آخرة, آخر, أخر, واآلخرة, أخر, يأخر, ‐0.08

33 يضرب اضراب ضريب, تضرب, ضاربة, ضارب, اضرب, يضرب, ضرب, يضرب, ‐0.67

34 جماح تجمح جامحة, جامح, اجمح, جماح, جمح, يجمح, ‐0.67

35 ابعد ابعاد بعيد, تبعد, باعدة, باعد, ابعد, بعد, يبعد, ابعد, ‐0.60

36 العدوان تعدو عادية, عادي, اعد, العدوان, عدو, يعدو, ‐0.67

37 جليا جلي تجلى, جالٮة, جالى, جليا, جلى, يجلى, اجل, 0.63

38 جلية جلي تجلى, جالٮة, جالى, جلية, جلى, يجلى, اجل, 0.63

39 االحتالل حليل محلول, تحل, حالة, حال, االحتالل, حل, يحل, ‐0.67
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40 متأخر أخير تأخر, آخرة, آخر, أخر, متأخر, أخر, يأخر, ‐0.78

41 الحزن احزان حزين, تحزن, حازنة, حازن, احزن, الحزن, حزن, يحزن, ‐1.00

42 بقصف قصاف تقصف, قاصفة, قاصف, اقصف, بقصف, قصف, يقصف, ‐0.67

43 والمبادئ تبدأ بادئة, بادئ, ابدأ, والمبادئ, بدأ, يبدأ, 0.67

44 الشيوعيين تشاع شائعة, شائع, اشع, الشيوعيين, شاع, يشاع, ‐0.67

45 السعادة سعيد تسعد, ساعدة, ساعد, اسعد, السعادة, سعد, يسعد, 0.67

46 يضيء تضاء أضئ, يضيء, ضاء, يضاء, 0.65

47 وثقة وثيق توثق, واثقة, واثق, وثقة, وثق, يوثق, اوثق, 0.67

48 لإلمام لإلمام, أم 0.67

49 االتحادية وحيد توحد, واحدة, واحد, اوحد, االتحادية, وحد, يوحد, 0.67

50 الحسم تحسم حاسمة, حاسم, احسم, الحسم, حسم, يحسم, ‐0.67

51 الحسن حسناء حسين, تحسن, حاسنة, حاسن, احسن, الحسن, حسن, يحسن, 0.67

52 يضير تضار يضير, ضار, يضار, 0.67

53 الحشد تحشد حاشدة, حاشد, احشد, الحشد, حشد, يحشد, ‐0.67

54 يضيع تضيع ضائعة, ضائع, يضيع, ضاع, يضيع, ‐0.67

55 عصام عصماء عصيم, تعصم, عاصمة, عاصم, اعصم, عصام, عصم, يعصم, 0.67

56 استخبارات خبير تخبر, خابرة, خابر, اخبر, استخبارات, خبر, يخبر, ‐0.67

57 أللھم أللھم, اللھم 0.67

58 للظالمين ظلماء ظلوم, ظالم, مظلوم, تظلم, ظالمة, ظالم, اظلم, للظالمين, ظلم, يظلم, ‐0.98

59 القاھر قھار مقھور, تقھر, قاھرة, قاھر, اقھر, القاھر, قھر, يقھر, ‐0.75

60 والصحيح صحيح مصحوح, تصح, صاحة, صاح, والصحيح, صح, يصح, 0.98

61 المسلمين... سلمى اسالم, سليم, مسلوم, تسلم, سالمة, سالم, اسلم, المسلمين..., سلم, يسلم, 0.67

62 ممتاز ممتاز, ممتاز 1.00

63 التعظيم عظمى عظيم, تعظم, عاظمة, عاظم, اعظم, التعظيم, عظم, يعظم, 0.67

64 الثمرات تثمر ثامرة, ثامر, اثمر, الثمرات, ثمر, يثمر, 0.67

65 جنات جنات, جنة, يجنة, تجنة 0.67

66 االنصياع تصاع االنصياع, صاع, يصاع, ‐0.67

67 ممارسات تمرس مارسة, مارس, امرس, ممارسات, مرس, يمرس, ‐0.67

68 والربا تربو والربا, ربو, يربو, 0.18

69 إصرار تأصر إصرار, أصر, يأصر, 0.80

70 ويخشى تخشي خاشية, خاشي, اخش, ويخشى, خشي, يخشي, ‐0.83

71 الحظر محظور تحظر, حاظرة, حاظر, احظر, الحظر, حظر, يحظر, 0.67

72 الشدائد شديد مشدود, تشد, شادة, الشدائد, شد, يشد, شاد, ‐0.17

73 الدينِ  ديان مديون, تدين, دائنة, دائن, الدينِ , دين, يدين, ادين, 0.67

74 بذلوا مبذول تبذل, باذلة, باذل, بذلوا, بذل, يبذل, ابذل, 0.00

75 الضامن مضمون تضمن, ضامنة, ضامن, اضمن, الضامن, ضمن, يضمن, ‐0.08

76 الجيد تجيد جايدة, الجيد, جيد, يجيد, جايد, 0.83

77 الجيش جيوش تجيش, الجيش, جيش, يجيش, ‐0.08

78 إلدارة تدير إلدارة, دار, يدير, ادر, 0.67

79 الجوع تجوع جع, الجوع, جوع, يجوع, 0.00

80 رحيم رحيم مرحوم, ترحم, راحمة, راحم, ارحم, رحيم, رحم, يرحم, 0.83

81 شرعية مشروع تشرع, شارعة, شارع, اشرع, شرعية, شرع, يشرع, ‐0.60

82 شرعيا مشروع تشرع, شارعة, شارع, اشرع, شرعيا, شرع, يشرع, ‐0.60

83 العسكريون تعسكر معسكرة, معسكر, يعسكر, العسكريون, عسكر, ‐0.67

84 قطعيا قطاع مقطوع, تقطع, قاطعة, قاطع, اقطع, قطعيا, قطع, يقطع, ‐0.62

85 شرعي مشروع تشرع, شارعة, شارع, اشرع, شرعي, شرع, يشرع, ‐0.60

86 بخالف خليف مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, بخالف, خلف, يخلف, 0.00

87 المنصورة نصار منصور, تنصر, ناصرة, ناصر, انصر, المنصورة, نصر, ينصر, 0.67

88 الكافرة كفار مكفور, تكفر, كافرة, كافر, اكفر, الكافرة, كفر, يكفر, ‐0.83

89 االنتفاضة تنفض انفض, االنتفاضة, نفض, ينفض, 0.67

90 يضلل ضليل تضل, ضالة, ضال, يضلل, ضل, يضل, ‐0.77

91 العسكريين تعسكر معسكرة, معسكر, يعسكر, العسكريين, عسكر, ‐0.67



92 للدماء للدماء, دماء 0.00

93 الضالة ضليل تضل, ضالة, ضال, الضالة, ضل, يضل, ‐0.67

94 الحرب حراب تحرب, حاربة, حارب, حارب, الحرب, حرب, يحرب, 0.00

95 الحذف محذوف تحذف, حاذفة, حاذف, احذف, الحذف, حذف, يحذف, ‐0.67

96 الحرس تحرس حارسة, حارس, احرس, الحرس, حرس, يحرس, 0.67

97 دفاعا دفاع مدفوع, تدفع, دافعة, دافع, دفاعا, دفع, يدفع, ادفع, 0.67

98 األكثرية تكثر اكثر, األكثرية, كثر, يكثر, ‐0.59

99 إدارة تدير إدارة, دار, يدير, ادار, 0.67

100 حارب تحرب حاربة, حارب, حارب, حارب, حرب, يحرب, 0.00

101 إرھابية مرھوب ترھب, راھبة, راھب, ارھب, إرھابية, رھب, يرھب, ‐0.83

102 بفكر تفكر فاكرة, فاكر, بفكر, فكر, يفكر, افكر, 0.67

103 النَِّبيّ  تنبي النَِّبيّ , نبي, ينبي, انبئ, 0.67

104 جندي جندي, جند, يجند, تجند 0.00

105 يصعب تصعب صاعبة, صاعب, اصعب, يصعب, صعب, يصعب, ‐0.67

106 خالفوا خلفاء مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, خالفوا, خلف, يخلف, ‐0.60

107 خالفھم مخلوف تخلف, خالفة, خالف, اخلف, خالفھم, خلف, يخلف, ‐0.60

108 الفتاوى تفتى افتى, الفتاوى, فتى, يفتى, 0.67

109 وعذاب عذاب تعذب, اعذب, وعذاب, عذب, يعذب, ‐0.83

110 ثورتھم تثار ثائرة, ثورتھم, ثار, يثار, ثائر, 0.67

111 سبحانه. سباح تسبح, سابحة, سابح, اسبح, سبحانه., سبح, يسبح, 0.67

112 دروس تدرس دارسة, دارس, ادرس, دروس, درس, يدرس, 0.67

113 المنتفضين تنفض نافضة, نافض, انفض, المنتفضين, نفض, ينفض, 0.62

114 البطالن تبطل باطلة, باطل, ابطل, البطالن, بطل, يبطل, ‐0.67

115 بقتل قتلى قتال, مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, بقتل, قتل, يقتل, اقتل, 0.00

116 تفجيرات فجار تفجر, فاجرة, فاجر, افجر, تفجيرات, فجر, يفجر, ‐0.67

117 الجبابرة جبار مجبور, تجبر, جابرة, جابر, اجبر, الجبابرة, جبر, يجبر, ‐0.67

118 تزكية تزكى زاكٮة, زاكى, تزكية, زكى, يزكى, 0.63

119 السيطرة تسيطر مسيطرة, مسيطر, السيطرة, سيطر, يسيطر, ‐0.67

120 نجحوا انجاح نجاح, تنجح, ناجحة, ناجح, انجح, نجحوا, نجح, ينجح, 0.83

121 افكار تفكر فاكرة, فاكر, افكار, فكر, يفكر, افكر, 0.67

122 صراعات تصرع صارعة, صارع, اصرع, يصرع, صراعات, صرع, ‐0.67

123 المعلومات اعالم عليم, معلوم, تعلم, عالمة, عالم, اعلم, المعلومات, علم, يعلم, 0.67

124 أتدرون تدرى دارٮة, دارى, ادرى, أتدرون, درى, يدرى, 0.67

125 صريح صريح تصرح, صارحة, صارح, اصرح, صريح, صرح, يصرح, 0.63

126 جميل جميل جمال, مجمول, تجمل, اجمل, جميل, جمل, يجمل, 0.83

127 الحقد تحقد حاقدة, حاقد, الحقد, حقد, يحقد, احقد, ‐0.67

128 القائل: تقول قائلة, قائل, قل, القائل:, قال, يقول, 0.67

129 حادة حادة, حاد 0.60

130 يصرخ تصرخ صارخة, صارخ, اصرخ, يصرخ, صرخ, يصرخ, ‐0.62

131 للحكم احكام, حكماء حكيم, حكام, محكوم, تحكم, حاكمة, حاكم, احكم, للحكم, حكم, يحكم, 0.67

132 الفكرية تفكر فاكرة, فاكر, افكر, الفكرية, فكر, يفكر, 0.67

133 الخطر اخطار خطير, مخطور, تخطر, خاطرة, خاطر, اخطر, الخطر, خطر, يخطر, ‐0.67

134 الخطا تخطى خاطٮة, خاطى, اخطى, الخطا, خطى, يخطى, ‐0.67

135 والتفكير تفكر فاكرة, فاكر, افكر, والتفكير, فكر, يفكر, 0.67

136  ً سريعا سريع تسرع, سارعة, سارع, اسرع, ً , سرع, يسرع, سريعا 0.73

137 مقنعة تقنع قانعة, قانع, مقنعة, قنع, يقنع, اقنع, 0.65

138 حاقد حقود تحقد, حاقدة, حاقد, حاقد, حقد, يحقد, احقد, ‐0.83

139 حاكم حكيم محكوم, تحكم, حاكمة, حاكم, حاكم, حكم, يحكم, احكم, 0.67

140 االعتداءات تعدو عادية, عادي, اعدو, االعتداءات, عدو, يعدو, ‐0.65

141 الفواحش فحشاء تفحش, فاحشة, فاحش, افحش, الفواحش, فحش, يفحش, ‐0.67

142 حامي تحمى حامٮة, حامى, احمى, حامي, حمى, يحمى, 0.60

143 القبيح قبيح تقبح, القبيح, قبح, يقبح, اقبح, ‐0.67



144 والتطور تطور والتطور, طور, يطور, 0.65

145 حبان حبان 0.67

146 والملوك مليك ملوك, مملوك, تملك, مالكة, مالك, املك, والملوك, ملك, يملك, 0.67

147 سرقة سروق سراق, مسروق, تسرق, سارقة, سارق, اسرق, سرقة, سرق, يسرق, ‐0.67

148 سرقت سروق سراق, مسروق, تسرق, سارقة, سارق, اسرق, سرقت, سرق, يسرق, ‐0.67

149 الضابط ضباط مضبوط, تضبط, ضابطة, ضابط, اضبط, الضابط, ضبط, يضبط, 0.67

150 الكافرون كفور كفار, تكفر, كافرة, كافر, اكفر, الكافرون, كفر, يكفر, ‐0.17

151 مخاوف تخاف خائفة, خائف, اخاف, مخاوف, خاف, يخاف, 0.67

152 السيارات تسير سائرة, سائر, السيارات, سار, يسير, 0.67

153 إليران إليران, إيرا 0.00

154 إخوتنا إخوتنا, أخو 0.67

155 يتركوا متروك تترك, تاركة, تارك, اترك, يتركوا, ترك, يترك, 0.67

156 الفوضى فائضة الفوضى, فاض, , فائض, ‐0.67

157 ھيبة تھيب ھائبة, ھيبة, ھاب, يھيب, ھائب, 0.67

158 الحيل الحيل ‐0.67

159 الكافرين كفار مكفور, تكفر, كافرة, كافر, اكفر, الكافرين, كفر, يكفر, ‐0.17

160 َكَفرَ  كفار مكفور, تكفر, كافرة, كافر, َكَفرَ , كفر, يكفر, اكفر, 0.67

161 للحرب للحرب, حرب ‐0.67

162 الخزي تخزى الخزي, خزى, يخزى, ‐0.67

163 مادية مادية ‐0.60

164 ماديا ماديا ‐0.60

165 الفوري فوار تفور, فائرة, فائر, الفوري, فور, يفور, 0.82

166 بفرض مفروض تفرض, فارضة, فارض, افرض, بفرض, فرض, يفرض, 0.67

167 الخوف تخاف خائفة, خائف, الخوف, خاف, يخاف, ‐0.48

168 المحسوسات محسوس تحس, حاسة, حاس, يحس, المحسوسات, حس, ‐0.08

169 االعتقال تعقل عاقلة, عاقل, اعقل, االعتقال, عقل, يعقل, ‐0.63

170 صرخة تصرخ صارخة, صارخ, اصرخ, صرخة, صرخ, يصرخ, 0.23

171 والمنعة ممنوع تمنع, مانعة, مانع, امنع, والمنعة, منع, يمنع, 0.67

172 الخمر تخمر خامرة, خامر, اخمر, الخمر, خمر, يخمر, ‐0.67

173 تخريب تخرب خاربة, خارب, اخرب, تخريب, خرب, يخرب, 0.00

174 العقوبات تعقب عاقبة, عاقب, اعقب, العقوبات, عقب, يعقب, ‐0.67

175 التضحيات تضحى ضاحٮة, ضاحى, اضحى, يضحى, التضحيات, ضحى, 0.62

176 والتصدي صديد مصدود, تصد, صادة, صاد, والتصدي, صد, يصد, 0.62

177 بالطاغوت تطغى طاغٮة, طاغى, اطغى, بالطاغوت, طغى, يطغى, ‐0.83

178 الحلفاء حليف محلوف, تحلف, حالفة, حالف, احلف, الحلفاء, حلف, يحلف, 0.67

179 وخطر خطير مخطور, تخطر, خاطرة, خاطر, اخطر, وخطر, خطر, يخطر, ‐0.47

180 التحرير تحرر محررة, محرر, حرر, التحرير, حرر, يحرر, 0.65

181 النھائية النھائية 0.67

182 العفيفات عفيف تعف, عافة, عاف, العفيفات, عف, يعف, 0.83

183 للتفاوض تفاوض مفاوضة, مفاوض, للتفاوض, فاوض, يفاوض, 0.67

184 مقتل قتيل قتول, قتال, مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, مقتل, قتل, يقتل, اقتل, 0.67

185 مفيد تفيد فائدة, مفيد, فاد, يفيد, فائد, 0.83

186 التناقضات نقيض منقوض, تنقض, ناقضة, ناقض, انقض, ينقض, التناقضات, نقض, ‐0.65

187 صراع صريع مصروع, تصرع, صارعة, صارع, اصرع, صراع, صرع, يصرع, ‐0.67

188 صراط صراط, سرط 0.67

189 وخلع مخلوع تخلع, خالعة, خالع, وخلع, خلع, يخلع, اخلع, 0.67

190 السھولة اسھال تسھل, اسھل, السھولة, سھل, يسھل, 0.62

191 لتمزيق تمزق امزق, لتمزيق, مزق, يمزق, 0.67

192 والمنكر نكرى نكير, تنكر, ناكرة, ناكر, انكر, والمنكر, نكر, ينكر, ‐0.67

193 اإلرھاب. رھيب مرھوب, ترھب, راھبة, راھب, ارھب, اإلرھاب., رھب, يرھب, ‐0.67

194 العسكرية. تعسكر معسكرة, معسكر, يعسكر, العسكرية., عسكر, 0.67

195 يندفع مدفوع تدفع, دافعة, دافع, يندفع, دفع, يدفع, ادفع, 0.67



196 وصحيح صحيح تصح, صاحة, صاح, وصحيح, صح, يصح, 0.67

197 تحالف حليف تحلف, حالفة, حالف, احلف, تحالف, حلف, يحلف, 0.67

198 األليمة أليم تألم, األليمة, ألم, يألم, آلم, ‐0.82

199 يعزل معزول تعزل, عازلة, عازل, اعزل, يعزل, عزل, يعزل, 0.67

200 يعذب عذاب تعذب, عاذبة, عاذب, اعذب, يعذب, عذب, يعذب, ‐0.18

201 وخاب تخيب خائبة, خائب, وخاب, خاب, يخيب, ‐0.17

202 ظاھر تظھر ظاھرة, ظاھر, اظھر, ظاھر, ظھر, يظھر, 0.70

203 برفض مرفوض ترفض, رافضة, رافض, ارفض, برفض, رفض, يرفض, 0.67

204 صلحا صالح تصلح, صالحة, صالح, اصلح, صلحا, صلح, يصلح, 0.67

205 صلحت صالح تصلح, صالحة, صالح, اصلح, صلحت, صلح, يصلح, 0.67

206 التآمر تتامر متانرة, متامر, تامر, التآمر, تاامر, يتامر, ‐1.00

207 ظالم ظلماء ظلوم, ظالم, مظلوم, تظلم, ظالمة, ظالم, ظالم, ظلم, يظلم, اظلم, ‐0.83

208 تتناقض منقوض تنقض, ناقضة, ناقض, انقض, تتناقض, نقض, ينقض, ‐0.83

209 الوسطي وسطاء توسط, واسطة, واسط, اوسط, الوسطي, وسط, يوسط, ‐0.08

210 جيوشھا جيوشھا, جاش 0.67

211 مالئمة تالئم مالئمة, مالئم, الئم, مالئمة, الئم, يالئم, 0.78

212 تزداد تزاد زائدة, تزداد, زاد, يزاد, زائد, 0.67

213 جيوشنا تجيش جيوشنا, جيش, يجيش, 0.67

214 مفسدة فساد تفسد, فاسدة, فاسد, افسد, مفسدة, فسد, يفسد, ‐0.82

215 بريء تبرئ بارئة, بارئ, ابرئ, بريء, برئ, يبرئ, 0.80

216 أبشع تبشع باشعة, باشع, أبشع, بشع, يبشع, ابشع, ‐1.00

217 المناسب تناسب مناسبة, مناسب, المناسب, ناسب, يناسب, 0.67

218 أبسط بسيط مبسوط, تبسط, باسطة, باسط, ابسط, أبسط, بسط, يبسط, 0.75

219 مشھور شھير مشھور, تشھر, شاھرة, شاھر, اشھر, مشھور, شھر, يشھر, ‐0.08

220 المنحرفة حريف تحرف, المنحرفة, حرف, يحرف, ‐0.98

221 َكَتبَ  كتاب مكتوب, تكتب, كاتبة, كاتب, َكَتبَ , كتب, يكتب, اكتب, 0.67

222 المستقبل قبول مقبول, تقبل, قابلة, قابل, اقبل, المستقبل, قبل, يقبل, 0.67

223 عزيمة معزوم تعزم, عازمة, عازم, اعزم, عزيمة, عزم, يعزم, 0.67

224 وفشل تفشل فاشلة, فاشل, افشل, وفشل, فشل, يفشل, ‐0.83

225 سيطرتھم تسيطر مسيطرة, مسيطر, سيطرتھم, سيطر, يسيطر, ‐0.67

226 منافسة تنفس نافسة, نافس, منافسة, نفس, ينفس, 0.67

227 الراشدة رشيد ترشد, راشدة, راشد, ارشد, الراشدة, رشد, يرشد, 0.67

228 الدماء الدماء, دم, , دميم 0.00

229 السلبية تسلب سالبة, سالب, اسلب, السلبية, سلب, يسلب, ‐0.67

230 تعذيب عذاب تعذب, تعذيب, عذب, يعذب, ‐0.67

231 تضليل ضليل تضل, ضالة, ضال, تضليل, ضل, يضل, ‐0.80

232 واالختالف خليف مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, يخلف, واالختالف, خلف, ‐0.72

233 وفـي وفي توفى, وافٮة, وافى, اوف, وفـي, وفى, يوفى, 0.67

234 والبراھين تبرھن مبرھنة, مبرھن, والبراھين, برھن, يبرھن, 0.67

235 الفاحش تفحش فاحشة, فاحش, الفاحش, فحش, يفحش, ‐1.00

236 المستقرة قرير تقر, قارة, قار, المستقرة, قر, يقر, 0.65

237 الظلمات ظالم مظلوم, تظلم, ظالمة, ظالم, اظلم, الظلمات, ظلم, يظلم, ‐0.83

238 المجاھدين جھاد مجھود, تجھد, جاھدة, جاھد, اجھد, المجاھدين, جھد, يجھد, 0.78

239 الفاجر فجار تفجر, فاجرة, فاجر, افجر, الفاجر, فجر, يفجر, ‐0.83

240 أبغض بغضاء بغيض, تبغض, باغضة, باغض, ابغض, أبغض, بغض, يبغض, ‐0.67

241  ً مؤمنا أمين أمان, تأمن, آمنة, آمن, ً , أمن, يأمن, آمن, مؤمنا 0.65

242 المجاھدون جھداء جھاد, تجھد, جاھدة, جاھد, اجھد, المجاھدون, جھد, يجھد, 0.67

243 شخصيات تشخص شاخصة, شاخص, يشخص, شخصيات, شخص, 0.67

244 الفارس تفرس فارسة, فارس, الفارس, فرس, يفرس, 0.67

245 الخضوع تخضع خاضعة, خاضع, اخضع, الخضوع, خضع, يخضع, ‐0.77

246 مباشرة بشير بشار, تبشر, باشرة, باشر, ابشر, مباشرة, بشر, يبشر, 0.63

247 الفاسق فساق تفسق, فاسقة, فاسق, افسق, الفاسق, فسق, يفسق, ‐0.83



248 عزيزة عزيز معزوز, تعز, عازة, عزيزة, عز, يعز, عاز, 0.67

249 عزيزا عزيز معزوز, تعز, عازة, عزيزا, عز, يعز, عاز, 0.83

250 مؤثرا تؤثر مؤثرا, أثر, يؤثر, آثر, 0.70

251 مؤثرة تؤثر مؤثرة, أثر, يؤثر, آثر, 0.75

252 الفاسد افساد فساد, تفسد, فاسدة, فاسد, الفاسد, فسد, يفسد, افسد, ‐1.00

253 تشغيل شغال تشغل, شاغلة, شاغل, اشغل, تشغيل, شغل, يشغل, 0.67

254 المباركة مبروك تبرك, باركة, بارك, ابرك, المباركة, برك, يبرك, 0.83

255 والقبح قبيح تقبح, والقبح, قبح, يقبح, اقبح, ‐0.67

256 يتولى تولى والٮة, والى, اول, يتولى, ولى, يولى, 0.67

257 قتاله قتيل قتال, تقتل, قاتلة, قاتل, قتاله, قتل, يقتل, اقتل, 0.67

258 المستعمرة تعمر عامرة, عامر, اعمر, المستعمرة, عمر, يعمر, 0.67

259 الفاضل تفضل فاضلة, فاضل, افضل, الفاضل, فضل, يفضل, 0.67

260 اللغة اللغة, لغة 0.67

261 االرھابية رھيب مرھوب, ترھب, راھبة, راھب, ارھب, االرھابية, رھب, يرھب, ‐0.83

262 الھدم مھدوم تھدم, ھادمة, ھادم, الھدم, ھدم, يھدم, اھدم, ‐0.67

263 والمشكلة تشكل اشكل, والمشكلة, شكل, يشكل, 0.67

264 َطاِئَفةٌ  تطوف طائفة, طائف, َطاِئَفةٌ , طاف, يطوف, 0.67

265 مصالح اصالح تصلح, صالحة, صالح, اصلح, مصالح, صلح, يصلح, 0.67

266 المقاومة تقاوم مقاومة, مقاوم, المقاومة, قاوم, يقاوم, 0.80

267 الدعارة الدعارة, دعر ‐0.67

268 القليلة قليل تقل, قالة, القليلة, قل, يقل, قال, ‐0.62

269 رائعة تروع رائعة, راع, يروع, 0.67

270 زعزعة تزعزع مزعزعة, مزعزع, زعزعة, زعزع, يزعزع, ‐0.67

271 الراشد ترشد راشدة, راشد, ارشد, الراشد, رشد, يرشد, 0.67

272 بإرادته تريد بإرادته, راد, يريد, 0.67

273 أحسن تحسن حاسنة, حاسن, احسن, أحسن, حسن, يحسن, 0.83

274 اغتصاب مغصوب تغصب, غاصبة, غاصب, اغصب, يغصب, اغتصاب, غصب, ‐1.00

275 مستحيل استحالة تستحيل, مستحيلة, مستحيل, استحال, يستحيل, ‐0.08

276 لالحتالل حليل محلول, تحل, حالة, حال, لالحتالل, حل, يحل, ‐0.67

277 تشعر تشعر شاعرة, شاعر, اشعر, تشعر, شعر, يشعر, ‐0.08

278 والتضحية تضحى ضاحٮة, ضاحى, يضحى, والتضحية, ضحى, 0.65

279 يدرسون دراس مدروس, تدرس, دارسة, دارس, ادرس, يدرسون, درس, يدرس, 0.67

280 اْلُمْفلُِحونَ  فالح مفلوح, تفلح, فالحة, فالح, افلح, اْلُمْفلُِحونَ , فلح, يفلح, 0.67

281 المعادية تعدو عادية, عادي, المعادية, عدو, يعدو, ‐0.67

282 كافرة كفور كفار, مكفور, تكفر, كافرة, كافر, كافرة, كفر, يكفر, اكفر, ‐0.17

283 كافرا كفور كفار, مكفور, تكفر, كافرة, كافر, كافرا, كفر, يكفر, اكفر, ‐0.17

284 كافر كفور كفار, مكفور, تكفر, كافرة, كافر, كافر, كفر, يكفر, اكفر, ‐0.67

285 غموض تغمض غامضة, غامض, اغمض, غموض, غمض, يغمض, ‐0.17

286 الراغب مرغوب ترغب, راغبة, راغب, ارغب, الراغب, رغب, يرغب, 0.67

287 المدافع مدفوع تدفع, دافعة, دافع, ادفع, المدافع, دفع, يدفع, 0.67

288 تحياتي تحيى احيى, تحياتي, حيى, يحيى, 0.65

289 فضرب مضروب تضرب, ضاربة, ضارب, اضرب, فضرب, ضرب, يضرب, 0.67

290 أحلى تحلى حالٮة, حالى, احلى, أحلى, حلى, يحلى, 0.83

291 البراءة برئ تبرئ, بارئة, بارئ, ابرئ, البراءة, برئ, يبرئ, 0.80

292 ومبارك مبروك تبرك, باركة, بارك, ابرك, ومبارك, برك, يبرك, 0.83

293 سليم سليم تسلم, سالمة, سالم, سليم, سلم, يسلم, اسلم, 0.83

294 قبيح قبيح قبيح, قبح, يقبح, تقبح, ‐0.83

295 أخاف تخاف خاافة, خااف, أخاف, خاف, يخاف, ‐0.67

296 والفرقة تفرق فارقة, فارق, والفرقة, فرق, يفرق, ‐0.67

297 تصبر تصبر صابرة, صابر, اصبر, تصبر, صبر, يصبر, 0.62

298 اآلالم أليم تألم, اآلالم, ألم, يألم, آلم, ‐0.83

299 النجس تنجس انجس, النجس, نجس, ينجس, ‐0.67



300 بسيط مبسوط تبسط, باسطة, باسط, ابسط, بسيط, بسط, يبسط, 0.63

301 الذليل ذليل تذل, ذالة, الذليل, ذل, يذل, ذال, ‐0.67

302 ووضوح وضحاء وضوح, توضح, واضحة, واضح, اوضح, ووضوح, وضح, يوضح, 0.67

303 بشدة شديد مشدود, تشد, شادة, بشدة, شد, يشد, شاد, 0.24

304 السريعة سريع تسرع, اسرع, السريعة, سرع, يسرع, 0.63

305 بسيف تسيف بسيف, سيف, يسيف, ‐0.67

306 تصرخ تصرخ صارخة, صارخ, اصرخ, تصرخ, صرخ, يصرخ, 0.67

307 قادر قدير تقدر, قادرة, قادر, قادر, قدر, يقدر, اقدر, 0.67

308 أخطأ تخطئ خاطئة, خاطئ, اخطئ, أخطأ, خطئ, يخطئ, ‐0.67

309 يسب مسبوب تسب, سابة, يسب, سب, يسب, ساب, ‐0.83

310 اْلَفْوزُ  تفاز فائزة, اْلَفْوزُ , فاز, يفاز, فائز, 0.67

311 طويل تطول طائلة, طائل, طويل, طال, يطول, ‐0.17

312 أخطر خطير تخطر, خاطرة, خاطر, اخطر, أخطر, خطر, يخطر, ‐0.45

313 قاطع مقطوع تقطع, قاطعة, قاطع, اقطع, قاطع, قطع, يقطع, 0.75

314 الھادفة ھداف تھدف, ھادفة, ھادف, اھدف, الھادفة, ھدف, يھدف, 0.83

315 والطائفية تطاف طائفة, طائف, والطائفية, طاف, يطاف, ‐0.67

316 يحب حبيب محبوب, تحب, حابة, يحب, حب, يحب, حاب, 0.67

317 يحس حسنى حسين, تحسن, احسن, يحس, حسن, يحسن, ‐0.08

318 للحفاظ حفيظ محفوظ, تحفظ, حافظة, حافظ, احفظ, للحفاظ, حفظ, يحفظ, 0.67

319 ديمقراطية ديمقراطية, ديمقراطية 0.67

320 للتعذيب تعذب اعذب, للتعذيب, عذب, يعذب, 0.00

321 يذل ذليل مذلول, تذل, ذالة, يذل, ذل, يذل, ذال, ‐0.67

322 يرض ترضي راضية, راضي, ارض, يرض, رضي, يرضي, 0.67

323 اإلجرامية تجرم اجرم, اإلجرامية, جرم, يجرم, ‐1.00

324 إلزالة تزال زائلة, زائل, إلزالة, زال, يزال, 0.67

325 سلبي تسلب سالبة, سالب, اسلب, سلبي, سلب, يسلب, ‐0.83

326 سالح تسلح سالح, سلح, يسلح, 0.67

327 الرائع تراع اراع, الرائع, راع, يراع, 0.67

328 كافية تكفى كافٮة, كافية, كفى, يكفى, كافى, 0.67

329 النھب تنھب ناھبة, ناھب, انھب, النھب, نھب, ينھب, ‐0.67

330 كافيا تكفى كافٮة, كافى, كافيا, كفى, يكفى, اكفى, 0.67

331 البرامج تبرمج مبرمجة, مبرمج, البرامج, برمج, يبرمج, 0.67

332 الرائد الرائد, راد, يراد, تراد 0.67

333 الشيطانية الشيطانية, شيطن ‐0.67

334 التصنيف تصنف التصنيف, صنف, يصنف, 0.67

335 يتقون تتقي يتقون, تقي, يتقي, اتق, ‐0.67

336 االتحاد وحيد توحد, واحدة, واحد, اوحد, االتحاد, وحد, يوحد, 0.65

337 القديمة اقدام قديم, تقدم, قادمة, قادم, القديمة, قدم, يقدم, اقدم, ‐0.08

338 تضرب اضراب تضرب, ضاربة, ضارب, اضرب, تضرب, ضرب, يضرب, ‐0.67

339 التضامن تضمن ضامنة, ضامن, اضمن, التضامن, ضمن, يضمن, 0.67

340 تضغط تضغط ضاغطة, ضاغط, اضغط, تضغط, ضغط, يضغط, 0.67

341 فشلت افشال تفشل, فاشلة, فاشل, افشل, فشلت, فشل, يفشل, ‐0.67

342 الصحيحة صحيح تصح, صاحة, صاح, الصحيحة, صح, يصح, 0.67

343 المجرمين اجرام تجرم, جارمة, جارم, اجرم, المجرمين, جرم, يجرم, ‐0.67

344 السارق سروق مسروق, تسرق, سارقة, سارق, اسرق, السارق, سرق, يسرق, ‐0.67

345 موضحة وضوح توضح, واضحة, واضح, اوضح, موضحة, وضح, يوضح, 0.67

346 الخسائر تخسر خاسرة, خاسر, اخسر, الخسائر, خسر, يخسر, 0.67

347 طيبة تطيب طيبة, طاب, يطيب, 0.83

348 طيبا تطيب طيبا, طاب, يطيب, 0.67

349 حمايتھا تحمى حامٮة, حامى, احمى, حمايتھا, حمى, يحمى, 0.67

350 معاناة معاناة تعاني, معانية, معان, عان, معاناة, عانى, يعاني, ‐0.67

351 أََشدَّ  شديد مشدود, تشد, شادة, أََشدَّ , شد, يشد, شاد, 0.75



352 المجرمون اجرام تجرم, جارمة, جارم, اجرم, المجرمون, جرم, يجرم, ‐0.67

353 تضعف اضعاف ضعيف, تضعف, ضاعفة, ضاعف, اضعف, تضعف, ضعف, يضعف, ‐0.17

354 باألنظمة نظام منظوم, تنظم, ناظمة, ناظم, انظم, باألنظمة, نظم, ينظم, 0.67

355 وسعيد اسعاد سعيد, مسعود, تسعد, ساعدة, ساعد, اسعد, وسعيد, سعد, يسعد, 0.00

356 مالية مائلة مالية, مال, , مائل, 0.67

357 االنتھاكات انھاك تنھك, انھك, االنتھاكات, نھك, ينھك, ‐0.83

358 يحارب حروب تحرب, حاربة, حارب, احرب, يحارب, حرب, يحرب, 0.67

359 إصالح اصالح مصالح, صالح, تصلح, صالحة, صالح, اصلح, إصالح, صلح, يصلح, 0.67

360 نعم تنعم ناعمة, ناعم, نعم, نعم, ينعم, انعم, 0.80

361 شامل مشمول تشمل, شاملة, شامل, اشمل, شامل, شمل, يشمل, 0.67

362 الوحشي توحش واحشة, واحش, الوحشي, وحش, يوحش, ‐0.83

363 سعيد اسعاد سعيد, مسعود, تسعد, ساعدة, ساعد, سعيد, سعد, يسعد, اسعد, 0.67

364 تحطيم تحطم حاطمة, حاطم, احطم, تحطيم, حطم, يحطم, 0.67

365 اإلجرام تجرم جارمة, جارم, اجرم, اإلجرام, جرم, يجرم, ‐0.83

366 للعالج تعلج عالجة, عالج, للعالج, علج, يعلج, 0.67

367 يدفعون تدفع دافعة, دافع, ادفع, يدفعون, دفع, يدفع, 0.67

368 الصعبة تصعب اصعب, الصعبة, صعب, يصعب, ‐0.67

369 االنحراف تحرف احرف, يحرف, االنحراف, حرف, ‐1.00

370 االغلب مغلوب تغلب, غالبة, غالب, اغلب, االغلب, غلب, يغلب, ‐0.08

371 الصعاب تصعب صاعبة, صاعب, اصعب, الصعاب, صعب, يصعب, ‐0.87

372 بشرط تشرط شارطة, شارط, اشرط, بشرط, شرط, يشرط, 0.67

373 اتفاقات اتفاقات, اتفق 0.67

374 للعنف عنيف تعنف, عانفة, عانف, اعنف, للعنف, عنف, يعنف, 0.00

375 كريمة اكرام كريم, تكرم, كارمة, كارم, اكرم, كريمة, كرم, يكرم, 0.83

376 كريما كرماء اكرام, تكرم, كارمة, كارم, اكرم, كريما, كرم, يكرم, 0.83

377 الزنا تزنى زانٮة, زانى, الزنا, زنى, يزنى, ازنى, ‐0.67

378 بشرى تبشر باشرة, باشر, ابشر, بشرى, بشر, يبشر, 0.67

379 طاھرة طھور تطھر, طاھرة, طاھر, اطھر, طاھرة, طھر, يطھر, 0.67

380 السائد تساد السائد, ساد, يساد, اساد, ‐0.08

381 مشكلة تشكل اشكل, مشكلة, شكل, يشكل, ‐0.83

382 والمكر تمكر ماكرة, ماكر, امكر, والمكر, مكر, يمكر, ‐0.83

383 العظيمة عظماء عظيم, تعظم, اعظم, العظيمة, عظم, يعظم, 0.76

384 جبراً  تجبر جابرة, جابر, جبراً , جبر, يجبر, اجبر, ‐0.67

385 والرئيس ترأس ارأس, والرئيس, رأس, يرأس, 0.67

386 المتجددة جديد تجد, جادة, جاد, المتجددة, جد, يجد, 0.65

387 بغلبة غالب مغلوب, تغلب, غالبة, غالب, اغلب, بغلبة, غلب, يغلب, 0.67

388 العظيم عظيم تعظم, عاظمة, عاظم, اعظم, العظيم, عظم, يعظم, 0.76

389 دعمھا مدعوم تدعم, داعمة, داعم, ادعم, دعمھا, دعم, يدعم, 0.67

390 َغفُوًرا مغفور تغفر, غافرة, غافر, اغفر, َغفُوًرا, غفر, يغفر, 0.83

391 بتنظيم نظام منظوم, تنظم, ناظمة, ناظم, انظم, بتنظيم, نظم, ينظم, 0.67

392 عساكر تعسكر معسكرة, معسكر, عساكر, عسكر, يعسكر, 0.67

393 الماكرين تمكر ماكرة, ماكر, امكر, الماكرين, مكر, يمكر, ‐0.67

394 اليھودي اليھودي, يھودي 0.67

395 الفتنة مفتون تفتن, فاتنة, فاتن, الفتنة, فتن, يفتن, افتن, ‐0.67

396 والمعاصي تعصى عاصٮة, عاصى, اعصى, يعصى, والمعاصي, عصى, ‐0.67

397 تدھور تدھور مدھورة, مدھور, تدھور, دھور, يدھور, ‐1.00

398 المعارضة معروض تعرض, عارضة, عارض, اعرض, يعرض, المعارضة, عرض, ‐0.17

399 تطور تطور تطور, طور, يطور, 0.67

400 أحدث تحدث حادثة, حادث, احدث, أحدث, حدث, يحدث, 0.67

401 المفيد المفيد, فاد, يفيد, تفيد 0.67

402 حذرنا محذور تحذر, حاذرة, حاذر, احذر, حذرنا, حذر, يحذر, 0.67

403 غليظ مغلوظ تغلظ, غالظة, غالظ, غليظ, غلظ, يغلظ, اغلظ, 0.92



404 الجديد جديد تجد, جادة, الجديد, جد, يجد, جاد, 0.67

405 والسرقة سروق سراق, مسروق, تسرق, سارقة, سارق, اسرق, والسرقة, سرق, يسرق, ‐0.67

406 فساد افساد تفسد, فاسدة, فاسد, فساد, فسد, يفسد, افسد, ‐1.00

407 غضاضة غضيض تغض, غاضة, غاض, غضاضة, غض, يغض, ‐0.20

408 أحبه حبيب محبوب, تحب, حابة, أحبه, حب, يحب, حاب, 0.67

409 المتقدم اقدام تقدم, قادمة, قادم, المتقدم, قدم, يقدم, اقدم, 0.62

410 أحبك حبيب محبوب, تحب, حابة, حاب, أحبك, حب, يحب, 0.67

411 الئم تلوم الئمة, الئم, الم, يلوم, الئم, ‐0.83

412 الصعود تصعد صاعدة, صاعد, اصعد, الصعود, صعد, يصعد, 0.65

413 أجمل تجمل اجمل, أجمل, جمل, يجمل, 0.83

414 والموت تموت ميتة, ميت, والموت, مات, يموت, 0.67

415 اآلمال تأمل آملة, آمل, اآلمال, أمل, يأمل, 0.67

416 والنار والنار, نار 0.67

417 فسدت تفسد فاسدة, فاسد, افسد, فسدت, فسد, يفسد, ‐0.67

418 للظلم ظلوم ظالم, مظلوم, تظلم, ظالمة, ظالم, للظلم, ظلم, يظلم, اظلم, ‐0.78

419 الويل الويل, ويل ‐0.67

420 الصد صديد مصدود, تصد, صادة, الصد, صد, يصد, صاد, ‐0.67

421 الشك مشكوك تشك, شاكة, الشك, شك, يشك, شاك, ‐0.67

422 التافه تتفه تافھة, التافه, تفه, يتفه, تافه, ‐1.00

423 التامة تميم تتم, تامة, التامة, تم, يتم, تام, 0.67

424 الشر الشر, شر, , شرير ‐1.00

425 نقص انقاص تنقص, ناقصة, ناقص, انقص, نقص, نقص, ينقص, ‐0.67

426 نقض تنقض ناقضة, ناقض, انقض, نقض, نقض, ينقض, ‐0.67

427 احترامي احترامي, احترم 0.65

428 يقاتلونكم قتيل قتول, تقتل, قاتلة, قاتل, اقتل, يقاتلونكم, قتل, يقتل, 0.67

429 وسبحان وسبحان, سبحان 0.67

430 نفذ انفاذ تنفذ, نافذة, نافذ, نفذ, نفذ, ينفذ, انفذ, 0.67

431 مخططات اخطاط تخطط, مخططات, خطط, يخطط, ‐0.08

432 بمراقبة مرقاب ترقب, راقبة, راقب, ارقب, بمراقبة, رقب, يرقب, 0.67

433 جريمة اجرام تجرم, جارمة, جارم, اجرم, جريمة, جرم, يجرم, ‐1.00

434 نمو تنمو نامية, نمو, نمو, ينمو, نامي, 0.80

435 وغضب اغضاب غضوب, تغضب, غاضبة, غاضب, اغضب, وغضب, غضب, يغضب, ‐0.50

436 الّرحيم رحيم رحوم, ترحم, راحمة, راحم, ارحم, الّرحيم, رحم, يرحم, 0.67

437 سطوة تسطى اسطى, سطوة, سطى, يسطى, ‐0.67

438 المقاومين تقاوم مقاومة, مقاوم, المقاومين, قاوم, يقاوم, 0.67

439 والغضب غضوب تغضب, غاضبة, غاضب, اغضب, يغضب, والغضب, غضب, ‐0.67

440 طّيب تطيب طّيب, طاب, يطيب, 0.83

441 الجبناء تجبن اجبن, الجبناء, جبن, يجبن, ‐0.67

442 والمنافقين تنفق نافقة, نافق, انفق, والمنافقين, نفق, ينفق, ‐0.67

443 والتھديد تھدد اھدد, والتھديد, ھدد, يھدد, 0.00

444 للقيادة للقيادة, قاد, يقود, تقود 0.67

445 صيحة تصيح صائحة, صائح, صيحة, صاح, يصيح, 0.67

446 كذبوا كذوب تكذب, كاذبة, كاذب, اكذب, كذبوا, كذب, يكذب, ‐0.83

447 بالمعصية تعصى عاصٮة, عاصى, اعصى, يعصى, بالمعصية, عصى, 0.67

448 يلعبون ملعوب تلعب, العبة, العب, العب, يلعبون, لعب, يلعب, ‐0.67

449 .;quot&إسرائيل إسرائيل ,.;quot&إسرائيل 0.67

450 االغتيال تغول االغتيال, غال, يغول, ‐1.00

451 ھاجموا تھجم ھاجمة, ھاجم, اھجم, ھاجموا, ھجم, يھجم, ‐0.67

452 التكتالت التكتالت, كتل ‐0.67

453 ھام ھميم مھموم, تھم, ھام, ھم, يھم, ھام, ھامة, 0.65

454 فغضب اغضاب تغضب, غاضبة, غاضب, اغضب, فغضب, غضب, يغضب, ‐0.67

455 الفرقان تفرق فارقة, فارق, افرق, الفرقان, فرق, يفرق, 0.67



456 خاطئة تخطأ خاطئة, خاطئ, أخطئ, خاطئة, خطأ, يخطأ, ‐0.67

457 ھدم ھدام تھدم, ھادمة, ھادم, ھدم, ھدم, يھدم, اھدم, ‐1.00

458 غفور غفور غفار, مغفور, تغفر, غافرة, غافر, اغفر, غفور, غفر, يغفر, 0.83

459 الفاسدة افساد تفسد, فاسدة, فاسد, افسد, الفاسدة, فسد, يفسد, ‐0.83

460 سيطرته تسيطر مسيطرة, مسيطر, سيطرته, سيطر, يسيطر, ‐0.08

461 تحريف تحرف حارفة, حارف, احرف, تحريف, حرف, يحرف, ‐0.67

462 تحريم احرام محروم, تحرم, حارمة, حارم, احرم, تحريم, حرم, يحرم, 0.67

463 ھجر اھجار مھجور, تھجر, ھاجرة, ھاجر, اھجر, ھجر, ھجر, يھجر, ‐0.67

464 تتراجع ارجاع ترجع, راجعة, راجع, ارجع, تتراجع, رجع, يرجع, ‐0.67

465 مسلحين تسلح اسلح, مسلحين, سلح, يسلح, ‐0.67

466 ومكافحة تكفح كافحة, كافح, اكفح, ومكافحة, كفح, يكفح, 0.67

467 السخرية مسخور تسخر, ساخرة, ساخر, اسخر, السخرية, سخر, يسخر, ‐0.67

468 ظاھرة اظھار تظھر, ظاھرة, ظاھر, اظھر, ظاھرة, ظھر, يظھر, 0.73

469 تتميز تتميز متميزة, متميز, تتميز, تميز, يتميز, 0.67

470 ظاھرا اظھار تظھر, ظاھرة, ظاھر, اظھر, ظاھرا, ظھر, يظھر, 0.73

471 يحبون حبيب محبوب, تحب, حابة, حاب, يحبون, حب, يحب, 0.67

472 ھرب ھروب تھرب, ھاربة, ھارب, اھرب, ھرب, ھرب, يھرب, ‐0.67

473 الحربية حروب تحرب, حاربة, حارب, احرب, الحربية, حرب, يحرب, 0.67

474 مثيرة مثيرة, أثار 0.82

475 التبرج تتبرج متبرجة, متبرج, التبرج, تبرج, يتبرج, ‐0.67

476 والعنف تعنف اعنف, والعنف, عنف, يعنف, ‐0.67

477 الواعي توعى واعٮة, واعى, اوعى, الواعي, وعى, يوعى, 0.63

478 أرقى ترقى راقٮة, راقى, ارقى, أرقى, رقى, يرقى, 0.83

479 أرشدا ارشاد رشيد, ترشد, راشدة, راشد, ارشد, أرشدا, رشد, يرشد, 0.67

480 أرفع رفيع مرفوع, ترفع, رافعة, رافع, أرفع, رفع, يرفع, ارفع, 0.63

481 االضطھاد مضھود تضھد, ضاھدة, ضاھد, اضھد, االضطھاد, ضھد, يضھد, ‐1.00

482 أروع تراع اراع, أروع, راع, يراع, 0.83

483 جرائمھم تجرم جارمة, جارم, اجرم, جرائمھم, جرم, يجرم, ‐0.67

484 تحريض تحرض احرض, تحريض, حرض, يحرض, ‐0.67

485 مستتر تستر ساترة, ساتر, استر, مستتر, ستر, يستر, ‐0.08

486 الواضح وضحى توضح, واضحة, واضح, اوضح, الواضح, وضح, يوضح, 0.73

487 وسيطرة تسيطر مسيطرة, مسيطر, وسيطرة, سيطر, يسيطر, 0.65

488 مجتھد جھاد مجھود, تجھد, جاھدة, جاھد, اجھد, مجتھد, جھد, يجھد, 0.83

489 تدمر دمار تدمر, دامرة, دامر, تدمر, دمر, يدمر, ادمر, ‐0.83

490 وفقدان مفقود تفقد, فاقدة, فاقد, وفقدان, فقد, يفقد, افقد, 0.00

491 الخوارج اخراج تخرج, خارجة, خارج, اخرج, الخوارج, خرج, يخرج, ‐0.67

492 مطابقة تطبق طابقة, طابق, اطبق, مطابقة, طبق, يطبق, ‐0.08

493 خلية تخلى خالٮة, خالى, خلية, خلى, يخلى, اخلى, 0.67

494 وممارسة تمرس مارسة, مارس, امرس, وممارسة, مرس, يمرس, 0.67

495 الغاصبين مغصوب تغصب, غاصبة, غاصب, اغصب, يغصب, الغاصبين, غصب, ‐0.67

496 ترفض مرفوض ترفض, رافضة, رافض, ارفض, ترفض, رفض, يرفض, 0.67

497 أسرع اسراع تسرع, سارعة, سارع, اسرع, أسرع, سرع, يسرع, 0.78

498 ويشعر اشعار تشعر, شاعرة, شاعر, اشعر, ويشعر, شعر, يشعر, ‐0.08

499 الخنازير الخنازير, خنزير ‐0.67

500 االنظمة نظام تنظم, ناظمة, ناظم, انظم, االنظمة, نظم, ينظم, 0.67

501 انتزاع تنزع نازعة, نازع, انزع, انتزاع, نزع, ينزع, ‐0.67

502 الفارغة افراغ تفرغ, فارغة, فارغ, افرغ, الفارغة, فرغ, يفرغ, ‐0.60

503 للكفر كفار تكفر, كافرة, كافر, للكفر, كفر, يكفر, اكفر, ‐0.67

504 األشرار األشرار, شر, , شرير ‐0.67

505 األشراف شريف تشرف, شارفة, شارف, اشرف, األشراف, شرف, يشرف, 0.67

506 المثقفين تثقف ثاقفة, ثاقف, اثقف, المثقفين, ثقف, يثقف, 0.67

507 الفقيرة فقير تفقر, فاقرة, فاقر, الفقيرة, فقر, يفقر, افقر, ‐0.67



508 بالسالح تسلح اسلح, بالسالح, سلح, يسلح, ‐0.67

509 أسعد سعيد تسعد, ساعدة, ساعد, أسعد, سعد, يسعد, اسعد, 0.67

510 مباحا مباحا, باح, يباح, تباح 0.83

511 مباحة مباحة, باح, يباح, تباح 0.83

512 مباحث تبحث باحثة, باحث, ابحث, مباحث, بحث, يبحث, 0.67

513 انتصارا نصير تنصر, ناصرة, ناصر, انصر, انتصارا, نصر, ينصر, 0.00

514 إشاعة تشاع شائعة, شائع, إشاعة, شاع, يشاع, 0.67

515 خاضعة تخضع خاضعة, خاضع, اخضع, خاضعة, خضع, يخضع, 0.67

516 المحسوس محسوس تحس, حاسة, حاس, المحسوس, حس, يحس, ‐0.75

517 المضمون تضمن ضامنة, ضامن, اضمن, المضمون, ضمن, يضمن, 0.67

518 رصاص مرصوص ترص, راصة, راص, رصاص, رص, يرص, 0.67

519 محاكمة حكيم محكوم, تحكم, حاكمة, حاكم, احكم, محاكمة, حكم, يحكم, 0.67

520 َعَذابٌ  عذاب تعذب, عاذبة, عاذب, َعَذابٌ , عذب, يعذب, ‐0.17

521 َعَذابَ  عذاب تعذب, عاذبة, عاذب, َعَذابَ , عذب, يعذب, 0.67

522 صواريخ صواريخ 0.67

523 النار. النار., نار, , ناار 0.67

524 تحذير حذار تحذر, حاذرة, حاذر, احذر, تحذير, حذر, يحذر, 0.67

525 ترجع ترجع راجعة, راجع, ارجع, ترجع, رجع, يرجع, ‐0.67

526 الخالفةِ  خليف مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, الخالفةِ , خلف, يخلف, 0.67

527 الخالفة؟ خليف مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, الخالفة؟, خلف, يخلف, 0.67

528 نجس تنجس انجس, نجس, نجس, ينجس, ‐0.83

529 الشيطان الشيطان, شيطان ‐0.67

530 نحب تنحب انحب, نحب, نحب, ينحب, 0.67

531 امين أمين مأمون, تأمن, آمنة, امين, أمن, يأمن, آمن, 0.83

532 رشيد ارشاد رشيد, ترشد, راشدة, راشد, ارشد, رشيد, رشد, يرشد, 0.67

533 الخالفات اخالف خليف, مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, الخالفات, خلف, يخلف, 0.67

534 الفاروق تفرق فارقة, فارق, افرق, الفاروق, فرق, يفرق, 0.67

535 الصدمة مصدوم تصدم, صادمة, صادم, اصدم, الصدمة, صدم, يصدم, 0.67

536 لحماس تحمس حامسة, حامس, احمس, لحماس, حمس, يحمس, 0.67

537 منطقية تنطق ناطقة, ناطق, انطق, منطقية, نطق, ينطق, 0.83

538 أزمة أزمة, أزم, يأزم, تأزم ‐0.67

539 المسؤولين تسأل سائلة, سائل, اسأل, المسؤولين, سأل, يسأل, 0.67

540 االجماع تجمع جامعة, جامع, اجمع, االجماع, جمع, يجمع, 0.67

541 يرفعه مرفوع ترفع, رافعة, رافع, ارفع, يرفعه, رفع, يرفع, ‐0.67

542 بارز تبرز بارزة, بارز, بارز, برز, يبرز, ابرز, 0.65

543 لضعف ضعيف تضعف, ضاعفة, ضاعف, اضعف, لضعف, ضعف, يضعف, ‐0.67

544 أساس تأسس أساس, أسس, يأسس, 0.67

545 نصر منصور تنصر, ناصرة, ناصر, انصر, نصر, نصر, ينصر, 0.67

546 االحاد توحد واحدة, واحد, اوحد, االحاد, وحد, يوحد, ‐0.67

547 يحاكم حكماء احكام, حكيم, محكوم, تحكم, حاكمة, حاكم, احكم, يحاكم, حكم, يحكم, 0.67

548 الطغاة تطغى طاغٮة, طاغى, اطغ, الطغاة, طغى, يطغى, ‐0.83

549 بارد تبرد باردة, بارد, بارد, برد, يبرد, ابرد, ‐0.08

550 يجوز. تجاز يجوز., جاز, يجاز, 0.67

551 بإمكانية تمكن ماكنة, ماكن, امكن, بإمكانية, مكن, يمكن, ‐0.08

552 الحيلة تحال الحيلة, حال, يحال, ‐0.67

553 كثيراً  تكثر كاثرة, كاثر, كثيراً , كثر, يكثر, اكثر, 0.73

554 اْلُمْنَكرِ  تنكر ناكرة, ناكر, انكر, اْلُمْنَكرِ , نكر, ينكر, ‐0.83

555 العثماني العثماني, عثماني 0.67

556 الباطلة تبطل باطلة, باطل, ابطل, الباطلة, بطل, يبطل, ‐0.83

557 صليبية مصلوب تصلب, صالبة, صالب, اصلب, صليبية, صلب, يصلب, 0.67

558 الباطل ابطال تبطل, باطلة, باطل, ابطل, الباطل, بطل, يبطل, ‐0.83

559 النفسية نفيس تنفس, نافسة, نافس, انفس, النفسية, نفس, ينفس, 0.67



560 فضائح مفضوح تفضح, فاضحة, فاضح, افضح, فضائح, فضح, يفضح, ‐0.67

561 المذھبي تذھب ذاھبة, ذاھب, اذھب, المذھبي, ذھب, يذھب, ‐0.67

562 التتار التتار, تتار 0.67

563 ويطلق اطالق تطلق, اطلق, ويطلق, طلق, يطلق, 0.67

564 يضربون مضروب, اضراب تضرب, ضاربة, ضارب, اضرب, يضرب, يضربون, ضرب, 0.67

565 التوثيق وثيق موثوق, توثق, واثقة, واثق, اوثق, التوثيق, وثق, يوثق, 0.67

566 قتيل قتيل قتال, مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, قتيل, قتل, يقتل, اقتل, 0.67

567 نحسن حسين تحسن, حاسنة, حاسن, احسن, نحسن, حسن, يحسن, 0.83

568 باطل تبطل باطلة, باطل, ابطل, باطل, بطل, يبطل, ‐1.00

569 الشيطان. الشيطان., شيطان ‐0.67

570 أدنى تدنى دانٮة, أدنى, دنى, يدنى, دانى, ‐0.67

571 وطيب تطاب وطيب, طاب, يطاب, 0.83

572  ً عجبا اعجاب عجيب, تعجب, عاجبة, عاجب, اعجب, ً , عجب, يعجب, عجبا 0.67

573 قتلى قتيل قتول, مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, قتلى, قتل, يقتل, اقتل, 0.67

574 قتله قتيل قتول, مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, قتله, قتل, يقتل, اقتل, 0.67

575 ارحمنا رحماء رحيم, رحوم, مرحوم, ترحم, راحمة, راحم, ارحم, ارحمنا, رحم, يرحم, 0.67

576 المفعول فعيل فعول, مفعول, تفعل, فاعلة, فاعل, افعل, المفعول, فعل, يفعل, 0.67

577 باعتقال عقالء معقول, تعقل, عاقلة, عاقل, اعقل, باعتقال, عقل, يعقل, ‐0.67

578 الھوان تھن الھوان, ھان, يھن, ‐0.67

579 قتلت قتيل قتول, مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, قتلت, قتل, يقتل, اقتل, 0.00

580 قتال قتيل قتول, مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, قتال, قتل, يقتل, اقتل, 0.67

581 انكر نكير تنكر, ناكرة, ناكر, انكر, نكر, ينكر, انكر, 0.67

582 المحاربة حروب تحرب, حاربة, حارب, احرب, المحاربة, حرب, يحرب, 0.67

583 إثارة إثارة, أثار 0.67

584 فياض تفيض فائضة, فائض, فياض, فاض, يفيض, 0.67

585 تزعم زعماء تزعم, زاعمة, زاعم, ازعم, تزعم, زعم, يزعم, 0.67

586 نحبه حبيب محبوب, تحب, حابة, نحبه, حب, يحب, حاب, 0.67

587 الالئق تليق الئقة, الالئق, الق, يليق, الئق, 0.67

588 تعطيل تعطل عاطلة, عاطل, اعطل, تعطيل, عطل, يعطل, ‐0.67

589 العنوسة تعنس عانسة, عانس, اعنس, العنوسة, عنس, يعنس, 0.67

590 تضحيات تضحى ضاحٮة, ضاحى, اضحى, تضحيات, ضحى, يضحى, 0.67

591 والتحذير محذور تحذر, حاذرة, حاذر, احذر, والتحذير, حذر, يحذر, 0.67

592 اإلعتراف تعرف عارفة, عارف, اعرف, يعرف, اإلعتراف, عرف, 0.83

593 الصراعات تصرع صارعة, صارع, اصرع, يصرع, الصراعات, صرع, 0.67

594 خونة تخون خائنة, خائن, خونة, خان, يخون, ‐0.83

595 االستنساخ تنسخ ناسخة, ناسخ, انسخ, االستنساخ, نسخ, ينسخ, 0.67

596 نخاف تخاف خائفة, خائف, نخاف, خاف, يخاف, 0.67

597 خوفا خواف تخاف, خائفة, خائف, اخوف, خوفا, خوف, يخاف, ‐0.17

598 فعال مفعال فعول, فعال, تفعل, فاعلة, فاعل, فعال, فعل, يفعل, افعل, 0.67

599 المناسبة نساب تنسب, انسب, المناسبة, نسب, ينسب, 0.83

600 الخداع خداع مخدوع, تخدع, خادعة, خادع, اخدع, الخداع, خدع, يخدع, ‐0.83

601 والطعن طعان مطعون, تطعن, طاعنة, طاعن, اطعن, والطعن, طعن, يطعن, ‐0.67

602 باھر ابھار مبھور, تبھر, باھرة, باھر, باھر, بھر, يبھر, ابھر, 0.83

603 المغالطات مغلوط تغلط, غالطة, غالط, اغلط, المغالطات, غلط, يغلط, ‐0.67

604 وتمكين امكان تمكن, ماكنة, ماكن, امكن, وتمكين, مكن, يمكن, 0.67

605 قاسية تقسي قاسية, قاسي, اقسي, قاسية, قسي, يقسي, ‐0.63

606 الموت تموت ميتة, ميت, اموت, الموت, موت, يموت, 0.67

607 لمحاربة حروب تحرب, حاربة, حارب, احرب, لمحاربة, حرب, يحرب, 0.67

608 الحراسة تحرس حارسة, حارس, احرس, الحراسة, حرس, يحرس, 0.67

609 الموتى تموت ميتة, ميت, الموتى, مات, يموت, 0.67

610 ترمي ترمى رامٮة, رامى, ارمى, ترمي, رمى, يرمى, 0.67

611 االجنبي تجنب جانبة, جانب, اجنب, االجنبي, جنب, يجنب, 0.67



612 الناجع تنجع ناجعة, ناجع, انجع, الناجع, نجع, ينجع, 0.83

613 مدعومة مدعوم تدعم, داعمة, داعم, ادعم, مدعومة, دعم, يدعم, 0.67

614 تسلل سليل مسلول, تسل, سالة, تسلل, سل, يسل, سال, ‐0.67

615 االنتقام تنقم ناقمة, ناقم, االنتقام, نقم, ينقم, انقم, ‐0.97

616 وعزة عزيز معزوز, تعز, عازة, وعزة, عز, يعز, عاز, 0.67

617 المميز تميز المميز, ميز, يميز, 0.83

618 مؤامرة مأمور تأمر, آمرة, آمر, مؤامرة, أمر, يأمر, ‐0.67

619 ھشاشة مھشوش تھش, ھاشة, ھاش, ھشاشة, ھش, يھش, 0.67

620 المستعمر معمور تعمر, عامرة, عامر, اعمر, المستعمر, عمر, يعمر, 0.67

621 اللئام اللئام, لئم, , الئم, الئمة ‐0.83

622 وعدل تعدل عادلة, عادل, اعدل, وعدل, عدل, يعدل, 0.83

623 أفواه أفواه, فاه ‐0.67

624 وعدو تعدو وعدو, عدو, يعدو, ‐0.83

625 تسود تسود, ساد, يسود, تسود 0.72

626 واعية توعى واعٮة, واعى, واعية, وعى, يوعى, 0.83

627 والعجز اعجاز عجوز, تعجز, عاجزة, عاجز, اعجز, والعجز, عجز, يعجز, 0.67

628 يمارسون تمارس ممارسة, ممارس, يمارسون, مارس, يمارس, ‐0.67

629 النار النار, نار, ينار, تنار 0.67

630 تسقط اسقاط سقوط, تسقط, ساقطة, ساقط, اسقط, تسقط, سقط, يسقط, ‐0.83

631 ضحية تضحى ضاحٮة, ضاحى, اضحى, ضحية, ضحى, يضحى, ‐1.00

632 وعجز اعجاز عجوز, تعجز, عاجزة, عاجز, اعجز, وعجز, عجز, يعجز, ‐0.67

633 قتال قتيل مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, قتال, قتل, يقتل, اقتل, 0.67

634 مفاجئة تفاجئ مفاجأة, مفاجأ, مفاجئة, فاجأ, يفاجئ, ‐0.08

635 يمارسھا تمرس مارسة, مارس, يمارسھا, مرس, يمرس, 0.67

636 أرجح ترجح راجحة, راجح, ارجح, أرجح, رجح, يرجح, 0.67

637 ووحدة توحد واحدة, واحد, اوحد, ووحدة, وحد, يوحد, 0.67

638 انتشار نشور منشور, تنشر, ناشرة, ناشر, انشر, انتشار, نشر, ينشر, 0.67

639 الناصح منصوح تنصح, ناصحة, ناصح, انصح, الناصح, نصح, ينصح, 0.67

640 الناصر منصور تنصر, ناصرة, ناصر, انصر, الناصر, نصر, ينصر, 0.67

641 الناشط تنشط ناشطة, ناشط, انشط, الناشط, نشط, ينشط, 0.63

642 المعارضة. اعراض تعرض, عارضة, عارض, اعرض, يعرض, المعارضة., عرض, 0.67

643 االستيطان توطن ة, اوطن, االستيطان, وطن, يوطن, 0.67

644 ھوى تھوى ھاوٮة, ھاوى, اھوى, ھوى, ھوى, يھوى, 0.67

645 وحب حبيب محبوب, تحب, حابة, حاب, وحب, حب, يحب, 0.67

646 الثوار. تثار ثائرة, الثوار., ثار, يثار, ثائر, 0.67

647 العلمانية عليم عالم, معلوم, تعلم, عالمة, عالم, اعلم, العلمانية, علم, يعلم, 0.67

648 وعظم عظيم تعظم, عاظمة, عاظم, اعظم, وعظم, عظم, يعظم, 0.67

649 الدائمة تدام دائمة, الدائمة, دام, يدام, دائم, 0.63

650 مفاجأة تفاجئ مفاجأة, مفاجأ, مفاجأة, فاجأ, يفاجئ, ‐0.08

651 للسيطرة تسيطر مسيطرة, مسيطر, للسيطرة, سيطر, يسيطر, 0.63

652 المنظم منظوم تنظم, ناظمة, ناظم, انظم, المنظم, نظم, ينظم, 0.67

653 المنعة منيع ممنوع, تمنع, مانعة, مانع, المنعة, منع, يمنع, امنع, 0.67

654 ھمم مھموم تھم, ھامة, ھمم, ھم, يھم, ھام, 0.67

655 الھزيمة مھزوم تھزم, ھازمة, ھازم, اھزم, الھزيمة, ھزم, يھزم, ‐0.67

656 بمعلومات علماء عليم, معلوم, تعلم, عالمة, عالم, اعلم, بمعلومات, علم, يعلم, 0.67

657 التالعب ملعوب تلعب, العبة, العب, العب, التالعب, لعب, يلعب, 0.67

658 الموت. تمات ميتة, ميت, الموت., مات, يمات, 0.67

659 أرشد رشيد ترشد, راشدة, راشد, ارشد, أرشد, رشد, يرشد, 0.67

660  ً ھدفا ھداف تھدف, ھادفة, ھادف, اھدف, ً , ھدف, يھدف, ھدفا ‐0.08

661 للموت تمات ميتة, ميت, للموت, مات, يمات, 0.67

662 الكاملة اكمال تكمل, كاملة, كامل, اكمل, الكاملة, كمل, يكمل, 0.83

663 اْلِخَيَرةُ  تخير اخير, اْلِخَيَرةُ , خير, يخير, 0.83



664 كافراً  كفار تكفر, كافرة, كافر, كافراً , كفر, يكفر, اكفر, ‐0.08

665 انشقاق شقيق مشقوق, تشق, شاقة, شاق, انشقاق, شق, يشق, ‐0.67

666 المستوطنات توطن اوطن, يوطن, المستوطنات, وطن, 0.67

667 والظفر مظفور تظفر, ظافرة, ظافر, اظفر, والظفر, ظفر, يظفر, 0.67

668 المخلصة تخلص خالصة, خالص, اخلص, المخلصة, خلص, يخلص, 0.83

669 المنعم نعيم تنعم, ناعمة, ناعم, المنعم, نعم, ينعم, انعم, 0.67

670 فقراء فقراء فقير, تفقر, فقراء, فقر, يفقر, افقر, ‐0.67

671 نخوة تنخى ناخٮة, ناخى, انخى, نخوة, نخى, ينخى, 0.67

672 وضح وضحاء توضح, واضحة, واضح, اوضح, وضح, وضح, يوضح, 0.67

673 تعظيم عظماء عظيم, تعظم, عاظمة, عاظم, اعظم, تعظيم, عظم, يعظم, 0.67

674 الصحوة تصحى صاحٮة, صاحى, اصحى, الصحوة, صحى, يصحى, 0.67

675 تسرب تسرب ساربة, سارب, اسرب, تسرب, سرب, يسرب, ‐0.62

676 المحرمة محروم تحرم, حارمة, حارم, احرم, المحرمة, حرم, يحرم, ‐0.75

677 متأخرة أخير تأخر, آخرة, آخر, اأخر, متأخرة, أخر, يأخر, ‐0.67

678 النافع تنفع نافعة, نافع, النافع, نفع, ينفع, انفع, 0.67

679 وذل ذليل مذلول, تذل, ذالة, وذل, ذل, يذل, ذال, ‐0.83

680 والثورة تثار ثائرة, ثائر, اثار, والثورة, ثار, يثار, 0.67

681 فوضى تفاض فائضة, فائض, افاض, فوضى, فاض, يفاض, ‐1.00

682 أذلة ذليل مذلول, تذل, ذالة, أذلة, ذل, يذل, ذال, ‐0.83

683  ً قويا قوي تقوى, ً , قوى, يقوى, اقوى, قويا 0.82

684 قوية قوي تقوى, قوية, قوى, يقوى, اقوى, 0.82

685 الغايات الغايات, غاية 0.67

686 لإليمان أمناء أمين, مأمون, تأمن, آمنة, آمن, لإليمان, أمن, يأمن, 0.67

687 الليبراليين الليبراليين, ليبرال 0.67

688 والتخلف خلفاء خليف, مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, والتخلف, خلف, يخلف, ‐1.00

689 إنقاذ تنقذ ناقذة, ناقذ, إنقاذ, نقذ, ينقذ, انقذ, 0.67

690 الجنائية تجنى جانٮة, جانى, اجنى, الجنائية, جنى, يجنى, ‐0.67

691 المعسكر تعسكر معسكرة, معسكر, المعسكر, عسكر, يعسكر, 0.67

692 تسبق مسبوق تسبق, سابقة, سابق, اسبق, تسبق, سبق, يسبق, ‐0.08

693 اوسع وسيع توسع, واسعة, واسع, اوسع, اوسع, وسع, يوسع, 0.75

694 قاصرة قصير مقصور, تقصر, قاصرة, قاصر, اقصر, قاصرة, قصر, يقصر, ‐0.83

695 انتشرت منشور تنشر, ناشرة, ناشر, انشر, انتشرت, نشر, ينشر, 0.67

696 طويلة تطول طائلة, طائل, اطال, طويلة, طال, يطول, 0.70

697 طويال تطول طائلة, طائل, اطال, طويال, طال, يطول, 0.70

698 والتخلص اخالص تخلص, خالصة, خالص, اخلص, والتخلص, خلص, يخلص, 0.67

699 الحرام. احرام محروم, تحرم, حارمة, حارم, احرم, الحرام., حرم, يحرم, ‐0.08

700 وظلم ظالم مظلوم, تظلم, ظالمة, ظالم, وظلم, ظلم, يظلم, اظلم, ‐0.67

701 اوضح وضاح توضح, واضحة, واضح, اوضح, اوضح, وضح, يوضح, 0.67

702 المعتقلين معقول تعقل, عاقلة, عاقل, اعقل, المعتقلين, عقل, يعقل, 0.67

703 والعار تعار اعار, والعار, عار, يعار, ‐1.00

704 تزيد تزاد زائدة, زائد, تزيد, زاد, يزاد, ازاد, ‐0.08

705 والظلم ظلوم مظلوم, تظلم, ظالمة, ظالم, اظلم, والظلم, ظلم, يظلم, ‐1.00

706 تزول تزال زائلة, زائل, ازال, تزول, زال, يزال, 0.67

707 الليبرالي الليبرالي, ليبرال 0.67

708 ويرفض مرفوض ترفض, رافضة, رافض, ارفض, ويرفض, رفض, يرفض, ‐0.17

709 المعتصمين معصوم تعصم, عاصمة, عاصم, اعصم, يعصم, المعتصمين, عصم, 0.67

710 السرقة سروق سراق, مسروق, تسرق, سارقة, سارق, اسرق, السرقة, سرق, يسرق, ‐0.67

711 والمنظمات نظام منظوم, تنظم, ناظمة, ناظم, انظم, والمنظمات, نظم, ينظم, 0.67

712 المتنفذين تنفذ نافذة, نافذ, انفذ, المتنفذين, نفذ, ينفذ, ‐0.67

713 اشتراكية تشرك شاركة, شارك, اشرك, اشتراكية, شرك, يشرك, 0.67

714 األبرياء برئ تبرئ, بارئة, بارئ, ابرئ, األبرياء, برئ, يبرئ, 0.67

715 صميم صميم مصموم, تصم, صامة, صام, صميم, صم, يصم, 0.67



716 تجرأ تجرأ تجرأ, جرأ, يجرأ, اجرأ, 0.67

717 التظاھرات اظھار ظھور, مظھور, تظھر, ظاھرة, ظاھر, اظھر, التظاھرات, ظھر, يظھر, 0.67

718 التنازل تنزل نازلة, نازل, انزل, التنازل, نزل, ينزل, 0.67

719 الجديد. جديد مجدود, تجد, جادة, الجديد., جد, يجد, جاد, 0.67

720 صمود صمود تصمد, صامدة, صامد, اصمد, صمود, صمد, يصمد, 0.67

721 انتصار منصور تنصر, ناصرة, ناصر, انصر, انتصار, نصر, ينصر, 0.67

722 فقتله قتيل قتول, مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, فقتله, قتل, يقتل, اقتل, ‐0.67

723 الضاللة ضليل تضل, ضالة, ضال, الضاللة, ضل, يضل, ‐0.67

724 والباطل ابطال تبطل, باطلة, باطل, ابطل, والباطل, بطل, يبطل, ‐0.83

725 االمتناع منيع ممنوع, تمنع, مانعة, مانع, امنع, االمتناع, منع, يمنع, ‐0.67

726 اإلباحة تبيح اباح, اإلباحة, باح, يبيح, ‐0.67

727 وكيان تكان كائنة, كائن, اكان, وكيان, كان, يكان, 0.67

728 ومباشرة تباشر مباشرة, مباشر, ومباشرة, باشر, يباشر, 0.62

729 االدلة دليل مدلول, تدل, دالة, االدلة, دل, يدل, دال, 0.67

730 ويرضى ترضي راضية, راضي, ارضي, ويرضى, رضي, يرضي, 0.83

731 تجسس مجسوس تجس, جاسة, جاس, تجسس, جس, يجس, ‐0.67

732 اإلبادة تبيد بائدة, بائد, اإلبادة, باد, يبيد, اباد, ‐0.67

733 الخبيث خبيث تخبث, اخبث, الخبيث, خبث, يخبث, ‐0.83

734 االختالط مخلوط تخلط, خالطة, خالط, اخلط, االختالط, خلط, يخلط, ‐0.67

735 االفضل فضيل تفضل, فاضلة, فاضل, افضل, االفضل, فضل, يفضل, 0.83

736 الفاضلة فضيل تفضل, فاضلة, فاضل, افضل, الفاضلة, فضل, يفضل, 0.83

737 االقتصادي مقصود تقصد, قاصدة, قاصد, اقصد, االقتصادي, قصد, يقصد, 0.67

738 االصالح اصالح مصالح, تصلح, صالحة, صالح, اصلح, االصالح, صلح, يصلح, 1.00

739 أضعف اضعاف ضعيف, تضعف, ضاعفة, ضاعف, اضعف, أضعف, ضعف, يضعف, ‐0.17

740 المحظور محظور تحظر, حاظرة, حاظر, احظر, المحظور, حظر, يحظر, ‐0.83

741 مؤكدين توكد واكدة, واكد, اوكد, مؤكدين, وكد, يوكد, 0.73

742 المتطورة تطور المتطورة, طور, يطور, 0.78

743 كذب كذوب كذاب, مكذوب, تكذب, كاذبة, كاذب, اكذب, كذب, كذب, يكذب, ‐0.83

744 أبرزھا ابراز تبرز, بارزة, بارز, ابرز, أبرزھا, برز, يبرز, 0.65

745 الجريمة اجرام تجرم, جارمة, جارم, اجرم, الجريمة, جرم, يجرم, ‐0.67

746 كسر كسار مكسور, تكسر, كاسرة, كاسر, اكسر, كسر, كسر, يكسر, ‐0.67

747 أضرب اضراب مضروب, تضرب, ضاربة, ضارب, اضرب, أضرب, ضرب, يضرب, ‐0.67

748 القاديانية القاديانية, قاديانية ‐0.67

749 كره اكراه مكروه, تكره, كارھة, كاره, كره, كره, يكره, اكره, ‐0.83

750 تفرضھا مفروض تفرض, فارضة, فارض, افرض, تفرضھا, فرض, يفرض, 0.67

751 وحشية توحش واحشة, واحش, اوحش, وحشية, وحش, يوحش, ‐0.83

752 السريع سريع تسرع, سارعة, سارع, اسرع, السريع, سرع, يسرع, 0.78

753 التناقض منقوض تنقض, ناقضة, ناقض, انقض, التناقض, نقض, ينقض, ‐0.83

754 عقوبات تعقب عاقبة, عاقب, اعقب, عقوبات, عقب, يعقب, ‐0.67

755 اإلعتداء تعدو عادية, عادي, اعدو, اإلعتداء, عدو, يعدو, ‐1.00

756 الجازم تجزم جازمة, جازم, اجزم, الجازم, جزم, يجزم, 0.73

757 أصلح اصالح تصلح, صالحة, صالح, اصلح, أصلح, صلح, يصلح, 0.67

758 قمع تعقم عاقمة, عاقم, قمع, عقم, يعقم, اعقم, ‐0.67

759 قمة قمة 0.67

760 للعقيدة معقود تعقد, عاقدة, عاقد, للعقيدة, عقد, يعقد, اعقد, 0.67

761 قواعدھا تقعد قاعدة, قاعد, اقعد, قواعدھا, قعد, يقعد, 0.67

762 الثكالى الثكالى, ثكل, , ثكالء 0.67

763 النصراني نصير منصور, تنصر, ناصرة, ناصر, انصر, النصراني, نصر, ينصر, ‐0.08

764 مخابرات خبير مخبور, تخبر, خابرة, خابر, اخبر, مخابرات, خبر, يخبر, 0.67

765 لحيته تلحى الحى, لحيته, لحى, يلحى, ‐0.08

766 اإلكراه اكراه كريه, مكروه, تكره, كارھة, كاره, اكره, اإلكراه, كره, يكره, ‐0.83

767 أغنياء تغني اغني, أغنياء, غني, يغني, 0.67



768 قيم قيم 0.83

769 يتطور تطور اطور, يتطور, طور, يطور, 0.67

770 عقوبته تعقب عاقبة, عاقب, اعقب, عقوبته, عقب, يعقب, 0.67

771 واشتد شديد مشدود, تشد, شادة, واشتد, شد, يشد, شاد, 0.67

772 تثور تثور ثائرة, ثائر, تثور, ثار, يثور, اثار, ‐0.67

773 قوي قوي قوي, قوي, يقوي, تقوي, 1.00

774 قوى قوي قوى, قوي, يقوي, تقوي, 0.67

775 قوم قويم تقوم, قاومة, قاوم, قوم, قوم, يقوم, اقوم, 0.67

776 توقيفية موقوف توقف, واقفة, واقف, توقيفية, وقف, يوقف, 0.67

777 سيئات تسوء سئة, سئ, سيئات, سوء, يسوء, ‐0.67

778 قوت تقوت قائتة, قائت, قوت, قوت, يقوت, 0.67

779 السرية السرية 0.67

780 قھر قھار مقھور, تقھر, قاھرة, قاھر, قھر, قھر, يقھر, اقھر, ‐0.50

781 لرفض مرفوض ترفض, رافضة, رافض, ارفض, لرفض, رفض, يرفض, 0.67

782 وطرد مطرود تطرد, طاردة, طارد, اطرد, وطرد, طرد, يطرد, 0.67

783 نشعر شعراء تشعر, شاعرة, شاعر, اشعر, نشعر, شعر, يشعر, ‐0.08

784 ضباط مضبوط تضبط, ضابطة, ضابط, اضبط, ضباط, ضبط, يضبط, 0.67

785 تجاوزھا جوزاء تجوز, جائزة, جائز, تجاوزھا, جوز, يجوز, 0.67

786 قدير قدير تقدر, قادرة, قدير, قدر, يقدر, قادر, 0.83

787 بتھم بتھم ‐0.67

788 تحدي تتحدى متحدية, متحد, تحد, تحدي, تحدى, يتحدى, 0.67

789 تحدى تتحدى متحدية, متحد, تحد, تحدى, تحدى, يتحدى, 0.67

790 قديم مقدام قديم, تقدم, قادمة, قادم, قديم, قدم, يقدم, اقدم, 0.67

791 قادرا قدير تقدر, قادرة, قادر, قادرا, قدر, يقدر, اقدر, 0.83

792 قادرة قدير تقدر, قادرة, قادر, قادرة, قدر, يقدر, اقدر, 0.83

793 تحرم محروم تحرم, حارمة, حارم, احرم, تحرم, حرم, يحرم, 0.67

794 تحرق احراق حراق, محروق, تحرق, حارقة, حارق, احرق, تحرق, حرق, يحرق, 0.67

795 بكثرة اكثار كثير, تكثر, كاثرة, كاثر, بكثرة, كثر, يكثر, اكثر, ‐0.08

796 المنكوبة منكوب تنكب, ناكبة, ناكب, انكب, المنكوبة, نكب, ينكب, ‐0.92

797 معقدة معقود تعقد, عاقدة, عاقد, معقدة, عقد, يعقد, اعقد, 0.67

798 تحذف محذوف تحذف, حاذفة, حاذف, احذف, تحذف, حذف, يحذف, 0.67

799 تحسن حسين حسان, تحسن, حاسنة, حاسن, احسن, تحسن, حسن, يحسن, 0.83

800 أطلب طالب مطلوب, تطلب, طالبة, طالب, اطلب, أطلب, طلب, يطلب, 0.67

801 تحزن حزين محزون, تحزن, حازنة, حازن, احزن, تحزن, حزن, يحزن, ‐0.83

802 اعتناق تعنق عانقة, عانق, اعنق, اعتناق, عنق, يعنق, 0.67

803 فرح تفرح فرح, فرح, يفرح, افرح, 0.83

804 فرق تفرق فارقة, فارق, فرق, فرق, يفرق, افرق, 0.67

805 فرض مفروض تفرض, فارضة, فارض, افرض, فرض, فرض, يفرض, 0.67

806 التعقيد معقود تعقد, عاقدة, عاقد, التعقيد, عقد, يعقد, اعقد, ‐0.67

807 تحظر محظور تحظر, حاظرة, حاظر, احظر, تحظر, حظر, يحظر, ‐0.08

808 فسر تفسر فاسرة, فاسر, فسر, فسر, يفسر, افسر, ‐0.67

809 تحطم حطيم تحطم, حاطمة, حاطم, احطم, تحطم, حطم, يحطم, ‐0.67

810 مستوطنة توطن اوطن, مستوطنة, وطن, يوطن, 0.67

811 فسق تفسق فاسقة, فاسق, افسق, فسق, فسق, يفسق, ‐0.83

812 وتطوير تطور وتطوير, طور, يطور, 0.67

813 متشددين شديد مشدود, تشدد, متشددين, شدد, يشدد, ‐0.83

814 مؤكداً  توكد واكدة, واكد, اوكد, مؤكداً , وكد, يوكد, 0.67

815 باجتھاد جھيد مجھود, تجھد, جاھدة, جاھد, اجھد, باجتھاد, جھد, يجھد, 0.67

816 فشل تفشل فاشلة, فاشل, فشل, فشل, يفشل, افشل, ‐0.83

817 ضاقت ضيق تضيق, ضائقة, ضائق, ضق, ضاقت, ضاق, يضيق, 0.67

818 يختلفون خليف مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, يختلفون, خلف, يخلف, 0.67

819 نصاب نصاب منصوب, تنصب, ناصبة, ناصب, انصب, نصاب, نصب, ينصب, ‐0.67



820 واسعة وسيع توسع, واسعة, واسع, اوسع, واسعة, وسع, يوسع, 0.75

821 الّسالم سليم تسلم, سالمة, سالم, الّسالم, سلم, يسلم, اسلم, 0.67

822 واسعا وسيع توسع, واسعة, واسع, اوسع, واسعا, وسع, يوسع, 0.75

823 فضح مفضوح تفضح, فاضحة, فاضح, افضح, فضح, فضح, يفضح, ‐0.67

824 َشِديدٌ  شديد مشدود, تشدد, َشِديدٌ , شدد, يشدد, اشدد, 0.53

825 ضالة ضليل ضالل, تضلل, ضالة, ضلل, يضلل, ‐0.83

826 المرتفعة رفيع مرفوع, ترفع, رافعة, رافع, ارفع, المرتفعة, رفع, يرفع, 0.82

827 المنطقية منطوق تنطق, ناطقة, ناطق, انطق, المنطقية, نطق, ينطق, 0.83

828 نشكو تشكى شاكٮة, شاكى, اشكى, نشكو, شكى, يشكى, 0.67

829 بالمرصاد مرصود ترصد, راصدة, راصد, ارصد, بالمرصاد, رصد, يرصد, 0.67

830 النصيحة منصوح تنصح, ناصحة, ناصح, انصح, النصيحة, نصح, ينصح, 0.67

831 وضيق تضيق مضيقة, مضيق, ضيق, وضيق, ضيق, يضيق, ‐0.43

832 المودة ودود وداد, المودة, ودد, يود, تود, 0.67

833 َعاَھُدوا عھود معھود, تعھد, عاھدة, عاھد, اعھد, َعاَھُدوا, عھد, يعھد, 0.67

834 جدالً  تجدل اجدل, جدالً , جدل, يجدل, 0.67

835 قتل قتيل مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, قتل, قتل, يقتل, اقتل, 0.67

836 الوضعية موضوع تضع, واضعة, واضع, اوضع, الوضعية, وضع, يضع, ‐0.67

837 أسيادھم تساد أسيادھم, ساد, يساد, ‐0.67

838 استشھاد مشھود تشھد, شاھدة, شاھد, اشھد, استشھاد, شھد, يشھد, 0.67

839 أحسنت حسين حسان, تحسن, احسن, أحسنت, حسن, يحسن, 0.67

840 شياطين شياطين, شطن ‐0.67

841 ضاعت تضيع ضائعة, ضائع, اضاع, ضاعت, ضاع, يضيع, 0.67

842 لثورة تثور ثائرة, ثائر, لثورة, ثار, يثور, اثار, 0.67

843 الرومان الرومان, رومان 0.67

844 وطأة واطئة وطأة, وطئ, , واطئ, ‐0.67

845 جامدة تجمد جامدة, جامد, اجمد, جامدة, جمد, يجمد, 0.67

846 إحراق احراق محراق, محروق, تحرق, حارقة, حارق, احرق, إحراق, حرق, يحرق, ‐0.67

847 االستسالم اسالم سليم, سالم, تسلم, سالمة, سالم, اسلم, االستسالم, سلم, يسلم, ‐0.67

848 قذف مقذوف تقذف, قاذفة, قاذف, اقذف, قذف, قذف, يقذف, ‐0.67

849 والصراع مصروع تصرع, صارعة, صارع, اصرع, يصرع, والصراع, صرع, ‐0.67

850 فقر فقير تفقر, فاقرة, فاقر, فقر, فقر, يفقر, افقر, ‐0.17

851 االفكار تفكر فاكرة, فاكر, افكر, االفكار, فكر, يفكر, 0.67

852 الخاطئ تخطئ خاطئة, خاطئ, اخطأ, الخاطئ, خطأ, يخطئ, ‐0.50

853 الراديكالية الراديكالية, راديكالية ‐0.83

854 &quot;الخالفة &quot;خالف, خالفة, تخلف, مخلوف اخلف, يخلف, خلف, الخالفة, 0.67

855 للقوات تقوي اقوي, للقوات, قوي, يقوي, 0.67

856 أَْكَبرُ  كبراء تكبر, كابرة, كابر, أَْكَبرُ , كبر, يكبر, اكبر, 0.80

857 تحبه حبيب محبوب, تحب, حابة, تحبه, حب, يحب, حاب, 0.67

858 تحتل حليل محلول, تحل, حالة, تحتل, حل, يحل, حال, ‐0.67

859 فوز تفوز فائزة, فوز, فاز, يفوز, فائز, 0.67

860 قبح قبيح تقبح, قبح, قبح, يقبح, اقبح, ‐0.83

861 وضعي وضيع موضوع, تضع, اوضع, وضعي, وضع, يضع, ‐0.67

862 قادرين قدير مقدور, تقدر, قادرة, قادر, اقدر, قادرين, قدر, يقدر, 0.67

863 تخشى خشي تخشي, خاشية, خاشي, اخشي, تخشى, خشي, يخشي, ‐0.67

864 الحيرة تحار حائرة, حائر, الحيرة, حار, يحار, 0.67

865 مات تموت ميتة, ميت, مات, مات, يموت, 0.67

866 المحاصرة محصور تحصر, حاصرة, حاصر, احصر, يحصر, المحاصرة, حصر, 0.67

867 والجھاد جھيد مجھود, تجھد, جاھدة, جاھد, اجھد, والجھاد, جھد, يجھد, 0.67

868 قادرون قدير مقدور, تقدر, قادرة, قادر, اقدر, قادرون, قدر, يقدر, 0.83

869 اإلنكار نكراء نكير, منكور, تنكر, ناكرة, ناكر, انكر, اإلنكار, نكر, ينكر, 0.67

870 واالستخالف خلفاء مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, يخلف, واالستخالف, خلف, 0.67

871 أشعر شعراء اشعار, تشعر, شاعرة, شاعر, اشعر, أشعر, شعر, يشعر, ‐0.08



872 والقوات تقوي اقوي, والقوات, قوي, يقوي, 0.67

873 اعتقلت عقالء معقول, تعقل, عاقلة, عاقل, اعقل, اعتقلت, عقل, يعقل, ‐0.67

874 الرحيم رحماء رحيم, مرحوم, ترحم, راحمة, راحم, ارحم, الرحيم, رحم, يرحم, 0.67

875 أسطول أسطول 0.67

876 النووية. النووية. ‐0.67

877 واختلفوا خلفاء خليف, مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, واختلفوا, خلف, يخلف, 0.67

878 الھالك تھلك ھالكة, ھالك, اھلك, الھالك, ھلك, يھلك, 0.67

879 صواب تصاب صائبة, صائب, صواب, صاب, يصاب, 0.67

880 الشھادات شھيد مشھود, تشھد, شاھدة, شاھد, اشھد, الشھادات, شھد, يشھد, 0.67

881 المخططات مخطوط تخطط, يخطط, المخططات, خطط, 0.67

882 وسرقة سروق مسروق, تسرق, سارقة, سارق, اسرق, وسرقة, سرق, يسرق, ‐0.67

883 ممكنة امكان تمكن, ماكنة, ماكن, امكن, ممكنة, مكن, يمكن, ‐0.08

884 ممكنا امكان تمكن, ماكنة, ماكن, امكن, ممكنا, مكن, يمكن, ‐0.08

885 النظام. نظيم منظوم, تنظم, ناظمة, ناظم, انظم, النظام., نظم, ينظم, 0.67

886 الفاشلة مفشول تفشل, فاشلة, فاشل, افشل, الفاشلة, فشل, يفشل, ‐1.00

887 أشرف شريف تشرف, شارفة, شارف, اشرف, أشرف, شرف, يشرف, 0.67

888 واعتقلت معقول تعقل, عاقلة, عاقل, اعقل, واعتقلت, عقل, يعقل, ‐0.67

889 إيقاف موقوف توقف, واقفة, واقف, اوقف, إيقاف, وقف, يوقف, ‐0.67

890 لعن لعين ملعون, تلعن, العنة, العن, لعن, لعن, يلعن, العن, ‐0.67

891 أشدّ  شديد مشدود, تشد, شادة, أشدّ , شد, يشد, شاد, 0.72

892 التوافق وفيق توفق, وافقة, وافق, اوفق, التوافق, وفق, يوفق, 0.67

893 الدليل دليل مدلول, تدل, دالة, الدليل, دل, يدل, دال, 0.67

894 وسفك مسفوك تسفك, سافكة, سافك, اسفك, وسفك, سفك, يسفك, ‐0.67

895 التمكين تمكن ماكنة, ماكن, امكن, التمكين, مكن, يمكن, 0.67

896 وسقط اسقاط سقيط, سقوط, تسقط, ساقطة, ساقط, اسقط, وسقط, سقط, يسقط, 0.67

897 االسلحة تسلح سالحة, سالح, اسلح, االسلحة, سلح, يسلح, ‐0.67

898 نزال نزيل تنزل, نازلة, نازل, نزال, نزل, ينزل, انزل, ‐0.67

899 اإلستراتيجية اإلستراتيجية 0.67

900 متباينة تبين باانة, باان, متباينة, بان, يبين, ابان, ‐0.08

901 ظالمة ظلوم ظالم, مظلوم, تظلم, ظالمة, ظالم, ظالمة, ظلم, يظلم, اظلم, ‐1.00

902 نزاع منزوع تنزع, نازعة, نازع, نزاع, نزع, ينزع, انزع, ‐0.67

903 صريحة صريح تصرح, صارحة, صارح, اصرح, صريحة, صرح, يصرح, 0.67

904 بالحجارة تحجر حاجرة, حاجر, احجر, بالحجارة, حجر, يحجر, 0.67

905 حياتھم تحيى احيى, حياتھم, حيى, يحيى, ‐0.67

906 الكفاح كفاح تكفح, كافحة, كافح, اكفح, الكفاح, كفح, يكفح, 0.67

907 الكفار كفار مكفور, تكفر, كافرة, كافر, اكفر, الكفار, كفر, يكفر, 0.67

908 أسھل سھار تسھر, ساھرة, ساھر, اسھر, أسھل, سھر, يسھر, 0.77

909 أسوأ تسوء سئة, سئ, أسوأ, ساء, يسوء, اساء, ‐0.50

910 مسخ ممسوخ تمسخ, ماسخة, ماسخ, امسخ, مسخ, مسخ, يمسخ, ‐0.67

911 وسعت توسع واسعة, واسع, اوسع, وسعت, وسع, يوسع, 0.67

912 مزق تمزق مازقة, مازق, امزق, مزق, مزق, يمزق, ‐0.67

913 نرفض مرفوض ترفض, رافضة, رافض, ارفض, نرفض, رفض, يرفض, ‐0.08

914 التواتر توتر واترة, واتر, اوتر, التواتر, وتر, يوتر, ‐0.67

915 الثورة تثور ثائرة, الثورة, ثار, يثور, ثائر, 0.67

916 اْلَخْيرِ  اْلَخْيرِ  0.83

917 أسمى تسمى سامٮة, سامى, اسمى, أسمى, سمى, يسمى, 0.67

918 مرض مريض تمرض, امرض, مرض, مرض, يمرض, ‐0.67

919 واعتقال معقول تعقل, عاقلة, عاقل, اعقل, واعتقال, عقل, يعقل, ‐0.67

920 اخبار خبير مخبور, تخبر, خابرة, خابر, اخبر, اخبار, خبر, يخبر, 0.67

921 الثوري تثور ثائرة, ثائر, الثوري, ثار, يثور, ‐0.67

922 المرجئة ترجى راجٮة, راجى, ارجى, المرجئة, رجى, يرجى, ‐0.67

923 واضح وضحاء وضحى, توضح, واضحة, واضح, اوضح, واضح, وضح, يوضح, 0.73



924 وسعه وسيع توسع, واسعة, واسع, اوسع, وسعه, وسع, يوسع, 0.67

925 ثقافية تثقف ثاقفة, ثاقف, اثقف, ثقافية, ثقف, يثقف, 0.67

926 واضحا وضحاء توضح, واضحة, واضح, اوضح, واضحا, وضح, يوضح, 0.73

927 مدح مديح مداح, ممدوح, تمدح, مادحة, مادح, مدح, مدح, يمدح, امدح, 0.83

928 واضحة وضحاء وضحى, توضح, واضحة, واضح, اوضح, واضحة, وضح, يوضح, 0.73

929 الصراخ تصرخ صارخة, صارخ, اصرخ, الصراخ, صرخ, يصرخ, 0.00

930 الصراع صريع مصروع, تصرع, صارعة, صارع, اصرع, الصراع, صرع, يصرع, ‐0.67

931 اعتقال معقول تعقل, عاقلة, عاقل, اعقل, اعتقال, عقل, يعقل, ‐0.67

932 الصراط الصراط 0.67

933  ً مباحا ً , باح, يباح, تباح مباحا 0.67

934 لقوات تقوي اقوي, لقوات, قوي, يقوي, 0.67

935 محب حبيب محبوب, تحب, حابة, حاب, محب, حب, يحب, 0.67

936 يتعين تعان عائنة, عائن, يتعين, عان, يعان, 0.00

937 الكفرة تكفر كافرة, كافر, اكفر, الكفرة, كفر, يكفر, ‐0.08

938 مجد مجيد تمجد, ماجدة, ماجد, مجد, مجد, يمجد, امجد, 0.67

939 اعتقاد تعقد عاقدة, عاقد, اعتقاد, عقد, يعقد, اعقد, 0.67

940 الكفر كفور تكفر, كافرة, كافر, الكفر, كفر, يكفر, اكفر, 0.67

941 أسقط سقوط تسقط, ساقطة, ساقط, اسقط, أسقط, سقط, يسقط, 0.67

942 االكبر كبير تكبر, كابرة, كابر, اكبر, االكبر, كبر, يكبر, 0.63

943 تحديا تتحدى متحدية, متحد, تحد, تحديا, تحدى, يتحدى, 0.67

944 لالعتراف عراف معروف, تعرف, عارفة, عارف, اعرف, يعرف, لالعتراف, عرف, ‐0.67

945 يسيطر تسيطر مسيطرة, مسيطر, يسيطر, سيطر, يسيطر, 0.67

946 تحديات تتحدى متحدية, متحد, تحد, تحديات, تحدى, يتحدى, 0.67

947 والعسكرية تعسكر معسكرة, معسكر, يعسكر, والعسكرية, عسكر, 0.67

948 الكفرِ  كفور كفار, تكفر, كافرة, كافر, الكفرِ , كفر, يكفر, اكفر, 0.67

949 وعمالء عميل معمول, تعمل, عاملة, عامل, اعمل, وعمالء, عمل, يعمل, ‐0.67

950 لوط لوط ‐0.67

951 االكثر اكثار كثير, تكثر, كاثرة, كاثر, اكثر, االكثر, كثر, يكثر, 0.73

952 تخاف تخاف خاافة, خااف, تخاف, خاف, يخاف, ‐0.83

953 الحتالل حليل محلول, تحل, حالة, حال, الحتالل, حل, يحل, ‐0.67

954 كفر كفور كفار, تكفر, كافرة, كافر, كفر, كفر, يكفر, اكفر, ‐0.08

955 للكافر كفور كفار, تكفر, كافرة, كافر, اكفر, للكافر, كفر, يكفر, 0.67

956 اإلحياء احياء تحيي, محيية, محيي, احيي, اإلحياء, احيى, يحيي, 0.67

957 بحرق حريق محروق, تحرق, حارقة, حارق, احرق, بحرق, حرق, يحرق, ‐0.67

958 التكفير كفور كفار, تكفر, كافرة, كافر, اكفر, التكفير, كفر, يكفر, ‐0.67

959 بحذف محذوف تحذف, حاذفة, حاذف, احذف, بحذف, حذف, يحذف, ‐0.67

960 القيامة. القيامة. 0.67

961 بحرب تحرب حاربة, حارب, احرب, بحرب, حرب, يحرب, ‐0.67

962 وقتال قتيل قتول, مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, وقتال, قتل, يقتل, اقتل, ‐0.08

963 اإلنقاذ تنقذ ناقذة, ناقذ, اإلنقاذ, نقذ, ينقذ, انقذ, 0.83

964 أصغر صغرى صغير, تصغر, صاغرة, صاغر, اصغر, أصغر, صغر, يصغر, ‐0.72

965 والحضارة محضور تحضر, حاضرة, حاضر, احضر, يحضر, والحضارة, حضر, 0.67

966 بجيش بجيش 0.67

967 أصعب صعيب تصعب, اصعب, أصعب, صعب, يصعب, ‐0.78

968 قارعة تقرع قارعة, قارع, اقرع, قارعة, قرع, يقرع, 0.67

969 الغالية الغالية 0.67

970 االزمة تأزم آزمة, آزم, االزمة, أزم, يأزم, ‐0.83

971 مجزرة تجزر اجزر, مجزرة, جزر, يجزر, ‐0.67

972 المنتقم منقوم تنقم, ناقمة, ناقم, المنتقم, نقم, ينقم, انقم, ‐0.67

973 الرجيم مرجوم ترجم, راجمة, راجم, ارجم, الرجيم, رجم, يرجم, ‐0.67

974 موثوق موثوق توثق, واثقة, واثق, اوثق, موثوق, وثق, يوثق, 0.67

975 الجبار مجبور تجبر, جابرة, جابر, اجبر, الجبار, جبر, يجبر, 0.67



976 سكتوا تسكت ساكتة, ساكت, اسكت, سكتوا, سكت, يسكت, ‐0.67

977 األعراض معروض, عريض تعرض, عارضة, عارض, اعرض, يعرض, األعراض, عرض, 0.67

978 الستغالل استغالل تستغل, مستغلة, مستغل, استغل, الستغالل, استغل, يستغل, 0.67

979 سيؤدي سيؤدي, ادى 0.67

980 وانعدام عديم معدوم, تعدم, عادمة, عادم, اعدم, وانعدام, عدم, يعدم, ‐0.67

981 نزيه نزيه تنزه, نزيه, نزه, ينزه, انزه, 0.83

982 ھدمھا ھدام مھدوم, تھدم, ھادمة, ھادم, ھدمھا, ھدم, يھدم, اھدم, ‐0.83

983 الجديدة جديد تجدد, اجدد, الجديدة, جدد, يجدد, 0.82

984 تخلع خليع مخلوع, تخلع, خالعة, خالع, تخلع, خلع, يخلع, اخلع, ‐0.67

985 بزوال تزال زائلة, زائل, بزوال, زال, يزال, ‐0.67

986 العداوة تعدو عادية, عادي, اعدو, العداوة, عدو, يعدو, ‐0.67

987 الجاھل جھول, جھالء جھال, مجھول, تجھل, جاھلة, جاھل, اجھل, الجاھل, جھل, يجھل, ‐0.83

988 تخلف خلفاء خليف, مخلوف, تخلف, خالفة, خالف, اخلف, تخلف, خلف, يخلف, ‐0.67

989 لھجوم تھجم ھاجمة, ھاجم, اھجم, لھجوم, ھجم, يھجم, ‐0.67

990 أصدق صدوق, صديق مصدوق, تصدق, صادقة, صادق, اصدق, أصدق, صدق, يصدق, 0.83

991 لشن تشن شانة, لشن, شن, يشن, شان, 0.67

992 االرادة تريد االرادة, راد, يريد, 0.83

993 العدالة عديل عدول, تعدل, عادلة, عادل, اعدل, العدالة, عدل, يعدل, 0.83

994 والخداع مخدوع تخدع, خادعة, خادع, اخدع, والخداع, خدع, يخدع, ‐0.67

995 االتفاقية االتفاقية, اتفق 0.67

996 تخفي تخفي خافية, خافي, اخفي, تخفي, خفي, يخفي, 0.67

997 الترغيب مرغوب ترغب, راغبة, راغب, ارغب, الترغيب, رغب, يرغب, 0.67

998 مستقر مقروع تقرع, قارعة, قارع, اقرع, مستقر, قرع, يقرع, 0.62

999 المميزة تميز اميز, المميزة, ميز, يميز, 0.67

1000 للقتل قتيل قتول, مقتول, تقتل, قاتلة, قاتل, للقتل, قتل, يقتل, اقتل, ‐0.67

1001 مستقل استقالل تستقل, مستقلة, مستقل, استقل, مستقل, استقت, يستقل, ‐0.08

1002 اعتقاالت معقول تعقل, عاقلة, عاقل, اعقل, اعتقاالت, عقل, يعقل, ‐0.67

1003 بحظر محظور تحظر, حاظرة, حاظر, احظر, بحظر, حظر, يحظر, 0.67

1004 الصليبيون صليب مصلوب, تصلب, صالبة, صالب, اصلب, يصلب, الصليبيون, صلب, 0.67

1005 مستمر استمرار تستمر, مستمرة, مستمر, استمر, مستمر, استمر, يستمر, ‐0.08

1006 يتظاھرون مظھور تظھر, ظاھرة, ظاھر, اظھر, يتظاھرون, ظھر, يظھر, 0.00

1007 أشھر أشھر 0.62

1008 تقوية قوي تقوي, قاوية, قاوي, اقوي, تقوية, قوي, يقوي, 0.67

1009 بحزم محزوم تحزم, حازمة, حازم, احزم, بحزم, حزم, يحزم, 0.82

1010 االستيطاني استيطان تستوطن, مستوطنة, مستوطن, استوطن, يستوطن, االستيطاني, استوطن, 0.67

1011 والفاعل فعيل فعول, فعال, مفعول, تفعل, فاعلة, فاعل, افعل, والفاعل, فعل, يفعل, 0.67

1012 غاضبة غضوب, اغضاب مغضوب, تغضب, غاضبة, غاضب, اغضب, غاضبة, غضب, يغضب, ‐0.83

1013 تخوف تخاف خائفة, خائف, تخوف, خاف, يخاف, ‐1.00

1014 تخوض تخوض تخوض, خاض, يخوض, 0.67

1015  ً أحيانا ً , حان أحيانا ‐0.08

1016 الخصومات خصيم مخصوم, تخصم, خاصمة, خاصم, اخصم, يخصم, الخصومات, خصم, 0.67

1017 الكوارث الكوارث ‐0.83

1018 إيجابي إيجابي 0.83

1019 النجاة نجي تنجى, ناجى, النجاة, نجى, ينجى, 0.67


