
 لطائف لغوية

 .انلٕٓاخ فٙ انؼغب ذفغق

 

 انشثؼ، فٛمٕنٌٕ فالٌ جائغ ئنٗ

 انهذى، لَِغو ئنٗ

 انًاء، َػْطلاٌ ئنٗ

ًْٛاٌ ئنٗ  انهّثٍ، َػ

 انرًغ، تَِغص ئنٗ

 انفاكٓح، َجِؼى ئنٗ

 .انُكاح َكثِك ئنٗ

 

 

 
 

 

ثادح فٙ انٕجّ،  انوَّ

ضاءج فٙ انثَلغج، َٕ  ان

 انجًال فٙ األَف،

 انًالدح فٙ انفى،

 انذالٔج فٙ انؼٍُٛٛ،

 انظَّْغف فٙ انهـاٌ،

 انّغكالح فٙ انمّض،

 انّهثالح فٙ انلًائم،

 .َكًال انذـٍ فٙ انلؼغ

 

 
 

 

 :فٛمٕنٌٕ ٔٚفغلٌٕ فٙ األٔطاٌ

 اإلَـاٌ، ٔطٍ

 ٔػطٍ انثؼٛغ،

 األؿض، ٔػغٍٚ

 ٔٔجاع انظئة ٔانضثغ،

 انظثٙ، ٔكُاؽ

 ٔػق انطائغ،
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 انًُم، ٔلغٚح

 ٔكٕع انؼَاتٛغ،

 .انٛغتٕع َٔافماء

 

 
 

 

 انطائغ ٔٚمٕنٌٕ نًا ٚضؼّ

 ٔكغ، :ػهٗ انلجغ

 ٔكٍ،: فاٌ كاٌ ػهٗ جثم أٔ جضاع فٕٓ

 ػق،: ٔئطا كاٌ فٙ كٍ فٕٓ

 أفذٕم، :فٕٓ األعى ٔئطا كاٌ ػهٗ ٔجّ

 .ٔاألصدٗ نهُؼاو ساهح

 

 
 

 

 

 :فٛمٕنٌٕ ٔٚفغلٌٕ فٙ انضغب

 همغ،: تانغاح ػهٗ يمضو انغأؽ نهضغب

 هفغ،: ٔػهٗ انمفا

 هك،: ٔػهٗ انٕجّ

 نطى،: ٔػهٗ انشض تثـظ انكف

 نكى،: ٔتمثضٓا

 نضو،: ٔتكهرا انٛضٍٚ

 ْٔؼ،: ٔػهٗ انظلٍ ٔانذُك

 ٔسؼ،: ٔػهٗ انجُة

 ٔكؼ،: ٔػهٗ انوضع ٔانثطٍ تانكف

 ػتٍ،: ٔتانغكثح

 عكم،: ٔتانغجم

 ذهـغ، :كانؼماعب كهٓا ٔكم ضاعب تًإسغِ يٍ انذلغاخ

 .ٚهضؽ :يُٓا تفّٛ ٔكم ضاعب

 

 

 

 

 :فٛمٕنٌٕ يٍ انثضٌ، انلٙء ٔٚفغلٌٕ فٙ انكلف ػٍ

http://www.baitona.net/forum/baitona66/bait20574/
http://www.baitona.net/forum/baitona66/bait20574/
http://www.baitona.net/forum/baitona66/bait20574/
http://www.baitona.net/forum/baitona66/bait20574/
http://www.baitona.net/forum/baitona66/bait20574/
http://www.baitona.net/forum/baitona66/bait20574/


 عأؿّ، دـغ ػٍ

 ٔؿفغ ػٍ ٔجّٓ،

 َاتّ، ٔأفرغ ػٍ

 ٔكلغ ػٍ أؿُاَّ،

 طعاػّٛ، ٔأتضٖ ػٍ

 ٔكلف ػٍ ؿالّٛ،

 .ػٕعذّ ْٔرك ػٍ

 

 
 

 

 

 ٔٚمٕنٌٕ هضع اإلَـاٌ،

 انكغكغج، ٔٚـًَّٕ يٍ انثؼٛغ

 ٔيٍ األؿض انؼٔع،

 انلاج انمن، ٔيٍ

 انجإجإ،: ٔيٍ انطائغ

 .انجٕكٍ: ٔيٍ انجغاصج

 

 
 

 

 انًُـى،: ٔانظفغ نإلَـاٌ ْٕٔ يٍ طٔاخ انشف

 انظهف،: انظهف ٔيٍ طٔاخ

 انذافغ،: ٔيٍ طٔاخ انذافغ

 انًشهة،: ٔيٍ انـثاع ٔانوائض يٍ انطٛغ

 انثغثٍ،: انوائض ٔانكالب َٔذْٕا ٔيٍ انطٛغ غٛغ

 .كهٓا ٔٚجٕػ انثغثٍ فٙ انـثاع

 

 

 
 

 نهًغأج ٔانثض٘

 ثُضؤج،: ٔنهغجم

 انشهف،: انشف ٔيٍ طٔاخ



 انضغع،: ٔيٍ طٔاخ انظهف

 .انطثٙ: ٔيٍ طٔاخ انذافغ ٔانـثاع

 
 

 

 انرثـى أٔل يغاذة انضذك

 ثى اإلْالؽ، ْٕٔ ئسفاؤِ،

 انذـٍ، انضذك :ًْٔا ثى االفرغاع ٔاالَكالل

 ثى انكركرح أكض يًُٓا

 انمٓمٓح ثى

 ثى انمغلغج

 انكغكغج ثى

 ثى االؿرغغاب

 طٛز طٛز: ْٔٙ أٌ ٚمٕل ثى انطشطشح،

 .يظْة تّ كم انضذك ٚظْة ثى اإلْؼاق ٔانؼْؼلح، ْٔٙ أٌ

 
 

 
 

 ٔانًؼضج نإلَـاٌ

 انكغف نألَؼاو، تًُؼنح

 .نهطائغ ٔانذٕههح

 

 

 

 

 

 انًُاػل ٔٚفغلٌٕ فٙ

 تٛد،: يضع، لانٕا فاٌ كاٌ يٍ

 .تجاص: ٔتغ، لانٕا ٔئٌ كاٌ يٍ

 .سثاء: يٍ هٕف، لانٕا ٔئٌ كاٌ

 .فـطاط: كاٌ يٍ انلؼغ، لانٕا ٔئٌ

 .سًٛح: يٍ غؼل، لانٕأئٌ كاٌ 

 للغ :ٔئٌ كاٌ يٍ جهٕص، لانٕا
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 فٛمٕنٌٕ األٔالص أؿًاء ٔٚفغلٌٕ فٙ

 جغٔ، :نٕنض كم ؿثغ

 فغر،: ٔنٕنض كم ط٘ عٚق

 طفم،: كم ٔدلٛح ٔنٕنض

 يٓغ ٔفهٕ،: ٔنٕنض انفغؽ

 جذق ٔػفٕ،: ٔنٕنض انذًاع

 ػجم، :غجٔنٕنض انثم

 كثم،: ٔنٕنض األؿض

 سلف،: انظثٛح ٔنٕنض

 صغفم،: ٔنٕنض انفٛم

 دٕاع،: ٔنٕنض انُالح

 ْجغؽ، :ٔنٕنض انثؼهة

 دـم،: ٔنٕنض انضة

 سغَك،: األعَة ٔنٕنض

 عأل،: ٔنٕنض انُؼاو

 صٚـى،: ٔنٕنض انضب

 .سُٕم :ٔنٕنض انشُؼٚغ

 صعم،: ٔنٕنض انٛغتٕع ٔانفأعج

 .دغٚق: ٔنٕنض انذٛح

 

 

 
 

 

 :ٔٚفغلٌٕ فٙ االيرالء فٛمٕنٌٕ

 تذغ طاو،

 طافخ، َٔٓغ

 ٔػٍٛ ثغج،

 يفؼى، ٔئَاء

 .هؾ غام تأْهّٔيج
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 :فٛمٕنٌٕ ٔغٛغِ انطؼاو ذغٛغ ٔٚفغلٌٕ فٙ

 انهذى، أعٔح

 ٔأؿٍ انًاء،

 انطؼاو، ٔسُؼ

 ٔؿُز انـًٍ،

 انضٍْ، ٔػَز

 ٔلُى انجٕػ،

 انلغاب، ٔصسٍ

 ٔهضب انذضٚض،

 .األصٚى َٔغم

 

 

 
 

 :فٛمٕنٌٕ انهٍٛ انلٙء ٔٚفغلٌٕ فٙ اؿى

 نٍٛ، ثٕب

 ٔعيخ نضٌ،

 عسن، ٔنذى

 ٔعٚخ عساء،

 ٔثٛغ، ٔفغاف

 .ٔأعى صيثح
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