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  تقديم
  

وبرناجمه احلاسويب، تصريف، الاالشتقاق ووصفاً لقواعد معطيات نظام تتضمن هذه الكراسة 
  .مصطلحاتهاختبار هذا النظام، أمثلة قوائم إضافة إىل 

، وملفاا Accessالنسخة األوىل مصوغة يف بيئة : أما قواعد املعطيات، فهي متاحة يف نسختني
وقد تناول . xml، والنسخة الثانية مطابقة للنسخة األوىل، ولكن ملفاا من نوع )mdb(من نوع 

ا النسختني ت كلعرضاً لنماذج من ملفاتوصف قواعد املعطيات كال من هاتني النسختني، وتضمن 
امتكوينهطريقة ا، ومتبني حمتويا.  

 فتضمن عرضاً خمتصراً لبنيته، وللحزم - Java املكتوب بلغة -وأما وصف الربنامج احلاسويب 
  . الربجمية والصفوف اليت يتألف منها

ع وأما قوائم أمثلة اختبار نظام االشتقاق والتصريف، فقد احتوت على أمثلة خمتارة استغرقت مجي
التفريعات املتعلقة باألمساء واألفعال واملصادر، إضافة إىل أمثلة لقواعد اإلبدال، واإلدغام، واإلعالل، 

والذي دعانا إىل إيراد هذه اموعة من األمثلة، هو أن . ورسم اهلمزة، واحلاالت اخلاصة ذا النظام
  .ط الالزم والكايف لصحة عملهتنفيذ النظام هلذه اموعة تنفيذاً صحيحاً يعد مبنزلة الشر

وأما قائمة مصطلحات االشتقاق والتصريف، فتتضمن مجيع املصطلحات املتعلقة ذا النظام 
األول بالترتيب األلفبائي للحروف العربية، : وقد رتبنا هذه القائمة بترتيبني. باللغتني العربية واإلنكليزية

  .ةوالثاين بالترتيب األلفبائي للحروف اإلنكليزي
قواعد املعطيات، والثاين على توصيف األول يشتمل على : أربعة أبوابعلى حتتوي هذه الكراسة 

  .قائمة املصطلحات، والرابع على أمثلة االختبارتوصيف الربنامج، والثالث على 
  

  مروان البواب                  
marwanbawab@gmail.com 
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  وصيف قواعد المعطيات ت1
  

   قاعدة معطيات األفعال الثالثية المجردة1-1

  access نسخة الـ 1-1-1

وهي تتكون  .  القاعدة على األفعال الثالثية اردة وعلى املصادر األصلية هلذه األفعال          تشتمل هذه 
) 16(ة، و عموداً، مخسة منها لألفعال الثالثيـة اـرد       ) 21(اً، و سطر) 7889(جدول يتألف من    من  

     .عموداً ملصادر هذه األفعال
خيتص كل سطر من سطور هذا اجلدول بباب تصريفي واحد للفعل، فإذا تعددت أبواب تصريف               

يشغل سطراً واحداً يف اجلدول، ألنه يتصرف من باب واحد،          ) نصر(الفعل تعددت سطوره؛ فالفعل     
  ...ذاأربعة أسطر، وهك) جنب (الفعلسطرين، ويشغل ) وزن(والفعل 

  :فهي كما يلياخلاصة باألفعال أما األعمدة اخلمسة 
  .يتضمن احلرف األول من جذر الفعل) c1(العمود األول 
  .يتضمن احلرف الثاين من جذر الفعل) c2(العمود الثاين 
  .يتضمن احلرف الثالث من جذر الفعل) c3(العمود الثالث 
  .عل يتضمن رقم الباب التصريفي للف)Noc (العمود الرابع
  :األبواب التصريفية لألفعال الثالثية اردة اآليت أرقام يبني اجلدول

 رقم الباب التصريفي املاضي املضارع مثال

 1 فَعلَ يفْعلُ نصر ينصر

 2 فَعلَ يفْعلُ ضرب يضرِب

 3 فَعلَ يفْعلُ فَتح يفْتح

 4 فَعلَ يفْعلُ فَرِح يفْرح

ي فرفشرلُ شفْعلَ ي5 فَع 

 6 فَعلَ يفْعلُ حِسب يحِسب

   يتضمن الرمز الدال على لزوم الفعل أو تعديته؛)Transitivity (العمود اخلامس
  .للداللة على أن الفعل الزم) ل (:فالرمز

  .للداللة على أن الفعل متعد) م: (الرمزو
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  . ومتعدياً يف معانيه األخرى،معانيهبعض اً يف رد الزمللداللة على أن الفعل ي) ك: (الرمزو
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أحرف الفعل الثالثي ارد تطابق أحرف جذره، مع مالحظة أن اهلمزة 

ترسم على السطر دوماً، وأن احلرف املشدد يف الفعل يذكر مرتني ) أي يف قاعدة املعطيات(يف اجلذر 
  األجوف والناقص ترد يف اجلذر إىل أصلها الواوي أو اليائي؛يف اجلذر، وأن األلف يف الفعل 

، تكون اهلمزة يف اجلذر )وطئ(، و)وضؤ(، و)سئم(، و)سأل(، و)أكل: (ففي الفعل املهموز، حنو
  .على الترتيب) و ط ء(، و)و ض ء(، و)س ء م(، و)س ء ل(، و)ء ك ل: (دائماً على السطر، أي

  ).م د د: ( يذكر حرف الدال مرتني يف اجلذر،)مد: (ويف الفعل املضعف، حنو
، ترد األلف يف اجلذر إىل أصلها الواوي أو اليائي، )باع(، و)قال: (ويف الفعل األجوف، حنو

  .على الترتيب) ب ي ع(، و)ق و ل: (فجذرا هذين الفعلني مها
صلها الواوي أو اليائي، ، ترد األلف يف اجلذر أيضاً إىل أ)رمى(، و)غزا: (ويف الفعل الناقص، حنو

  .على الترتيب) ر م ي(، )غ ز و: (فجذرا هذين الفعلني مها
  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية

  )حضر(الفعل : املثال األول
  

Transitivity Noc c3 c2 c1 

 ح ض ر 1 ك
  

   احلرف الثالث للجذرc3=  احلرف الثاين للجذر، ر c2=  احلرف األول للجذر، ض c1= ح 
يتصرف من الباب األول؛ ) حضر(يدل على أن الفعل ) Noc(يف العمود الرابع ) 1(لرقم ا

  ].حضر حيضر: أي[  
يكون الزماً يف بعض معانيه، ) حضر(يدل على أن ) Transitivity(يف العمود اخلامس ) ك(الرمز 

  .ومتعدياً يف معانيه األخرى
  

  ) كرب(الفعل : املثال الثاين
  

Transitivity Noc c3 c2 c1 

 ك ب ر 1 م
 ك ب ر 4 ل
 ك ب ر 5 ل
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الباب : يشغل هذا الفعل ثالثة أسطر يف قاعدة املعطيات، وذلك ألنه يتصرف من ثالثة أبواب
، )ل(، وهو فعلٌ الزم ]كبِر يكبر: أي[، والباب الرابع )م(، وهو فعلٌ متعد ]كبر يكبر: أي[األول 

  ). ل(وهو فعلٌ الزم أيضاً ، ]كبر يكبر: أي[والباب اخلامس 
  ) قال(الفعل : املثال الثالث

Transitivity Noc c3 c2 c1 

 ق و ل 1 ك
) الواو(، ونالحظ أن ألفَه ردت إىل أصلها ]قال يقُول: أي[يتصرف هذا الفعل من الباب األول 

  ). = c2و(يف اجلذر 
  

  )رمى(الفعل : املثال الرابع
Transitivity Noc c3 c2 c1 

 ر م ي 2 ك
) الياء(، ونالحظ أن ألفَه ردت إىل أصلها ]رمى يرمي: أي[يتصرف هذا الفعل من الباب الثاين 

  ).= c3ي (يف اجلذر 
  

  )سأل(الفعل : املثال اخلامس
Transitivity Noc c3 c2 c1 

 س ء ل 3 ك
سمت على السطر ، ونالحظ أن اهلمزة ر]سأل يسأل: أي[يتصرف هذا الفعل من الباب الثالث 

  . يف اجلذر) ء(
  

  ) قَلَّ(الفعل : املثال السادس
Transitivity Noc c3 c2 c1 

 ق ل ل 2 ك
نالحظ أن حرف الالم تكرر يف املوضع الثاين ]. قلَّ يقلُّ: أي[يتصرف هذا الفعل من الباب الثاين 

  ). = c3ل (و ) = c2ل (والثالث للجذر 
ا ) 7889(ردة اليت وردت يف هذه القاعدة بلغ جمموع األفعال الثالثية اعت على أبوافعالً، وز

  :التصريفية كما يلي
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 رقم الباب التصريفي املاضي املضارع عدد األفعال

 1 فَعلَ يفْعلُ 2196

 2 فَعلَ يفْعلُ 1914

 3 فَعلَ يفْعلُ 1184

 4 فَعلَ يفْعلُ 2060

 5 فَعلَ يفْعلُ 508

27 لُيلَ فْع6 فَع 

 اموع 7889
  

  :يبني اجلدول اآليت توزيع هذه األفعال الثالثية اردة تبعاً حلرفها األول
 احلرف األول للفعل عدد األفعال احلرف األول للفعل عدد األفعال

 ء 300 ض 156
 ب 363 ط 197
 ت 118 ظ 27
 ث 135 ع 459
 ج 315 غ 217
 ح 420 ف 324
 خ 317 ق 377
 د 283 ك 288
 ذ 124 ل 319
 ر 438 م 380
 ز 223 ن 566
 س 331 هـ 261
 ش 342 و 371
 ص 207 ي 31
 اموع 7889
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  xml ملفات الـ 1-1-2

قاعدة ) 28( لألفعال الثالثية اردة، غري أا قُسمت إىل accessهذه امللفات مماثلة متاماً لنسخة 
فاألفعال الثالثية اردة اليت تبدأ حبرف . ف من حروف املعجممعطيات جزئية، خيتص كلٌّ منها حبر

وهكذا حىت ... ،)ب.xml: (، واألفعال اليت تبدأ حبرف الباء)ء.xml: (اهلمزة هلا قاعدة املعطيات
  ).ي.xml: (حرف الياء

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  )حضر(الفعل : املثال األول

-<root c1="ح" c2="ض" c3="ر" conjugation="1" transitivity ="ك"> 

  .على الترتيب) ر(، و )ض(، و )ح: (هي) c3(، و)c2(، و)c1: (فحروف اجلذر
  ].الباب األول حضر حيضر: أي[، )1(هو ) conjugation(والباب التصريفي 

  ).ك(هو ) transitivity(والرمز الدال على اللزوم والتعدية 
  

  ) كرب(الفعل : املثال الثاين
-<root c1="ك" c2="ب" c3="ر" conjugation="1" transitivity ="م"> 
-<root c1="ك" c2="ب" c3="ر" conjugation="4" transitivity ="ل"> 
-<root c1="ك" c2="ب" c3="ر" conjugation="5" transitivity ="ل"> 

  .)وهو هنا يساوي ثالثة(نالحظ أن عدد األسطر يساوي عدد أبواب تصريف الفعل 
  

  ) قال(الفعل : املثال الثالث
-<root c1="ق" c2="و" c3="ل" conjugation="1" transitivity ="ك"> 

  

  )رمى(الفعل : املثال الرابع
-<root c1="ر" c2="م" c3="ي" conjugation="2" transitivity ="ك"> 

  

  )سأل(الفعل : املثال اخلامس
-<root c1="س" c2="ء" c3="ل" conjugation="3" transitivity ="ك"> 

  

  ) قَلَّ(الفعل : املثال السادس
-<root c1="ق" c2="ل" c3="ل" conjugation="2" transitivity ="ك"> 
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   قاعدة معطيات األفعال الثالثية المزيدة1-2

  access نسخة الـ 1-2-1

) 15(واً،  سـطر ) 4677(جدول يتألف مـن     تتكون قاعدة معطيات األفعال الثالثية املزيدة من        
     .عموداً

أما . خيتص كل سطر من سطور هذا اجلدول بأحد اجلذور الذي يشتق منه األفعال الثالثية املزيدة
  :األعمدة فهي كما يلي

 ).األول فالثاين فالثالث على الترتيب(األعمدة الثالثة األوىل تتضمن األحرف الثالثة جلذر الفعل 
ص كلٌّ منها بأحد أوزان األفعال الثالثية املزيدة، كما هو ، خيت]F12 حىت F1من [عموداً ) 12(يليها 

  :موضح يف هذا اجلدول
  وزن الفعل رمزه

F1  َللُ -أفْعفْعي 

F2  َللُ -فَعفَعي 

F3  َللُ -فَاعفَاعي 

 حبرف  املزيدةاألفعال الثالثية

F4 َلفَعلُ- انفَعني  

F5 َلعلُ- افْتعفْتي  

F6  َّللُّ -افْعفْعي 

F7 َلفَاعلُ- تفَاعتي  

F8 َلفَعلُ- تفَعتي  

  حبرفني املزيدةاألفعال الثالثية

F9 َلفْعتلُ- اسفْعتسي  

F10 َلعولُ- افْععوفْعي  

F11 َلولُ- افْعوفْعي  

F12 َّالالُّ- افْعفْعي  

 أحرف  بثالثة املزيدةاألفعال الثالثية

  :اآلتيةز والرمأحد يتضمن كل عمود من هذه األعمدة االثين عشر 
  .الزماملزيد   الثالثيأن الفعلللداللة على ) ل (:الرمز
  .أن الفعل الثالثي املزيد متعدللداللة على ) م: (الرمز
ومتعدياً يف معانيه  ،معانيهبعض  يرد الزماً يف  املزيديثعلى أن الفعل الثالللداللة ) ك: (الرمز

  . األخرى
  .ن هذا الوزنمل يرد فعل ثالثي مزيد مه أنللداللة على ) .: (الرمز
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  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  )ح ض ر(اجلذر : املثال األول

F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1 

 ح ض ر ك م ك . ك . . ك م . . .
   احلرف الثالث للجذرc3=  احلرف الثاين للجذر، ر c2= ر، ض  احلرف األول للجذc1= ح 

، )أحضر: (هو) أفْعلَ(يدل على وجود فعل ثالثي مزيد على وزن ) F1(يف العمود ) ك(الرمز 
ومتعد وأن هذا الفعل الزم.  

 وأن ،)حضر: (هو) فَعلَ(يدل على وجود فعل ثالثي مزيد على وزن ) F2(يف العمود ) م(الرمز 
هذا الفعل متعد.  

، )حاضر: (هو) فاعلَ(يدل على وجود فعل ثالثي مزيد على وزن ) F3(يف العمود ) ك(الرمز 
ومتعد وأن هذا الفعل الزم.  

  .من هذا اجلذر) انفَعلَ(يدل على أنه مل يرد فعل ثالثي مزيد على وزن ) F4(يف العمود ) .(الرمز 
، )احتضر: (هو) افْتعلَ(ل على وجود فعل ثالثي مزيد على وزن يد) F5(يف العمود ) ك(الرمز 

ومتعد وأن هذا الفعل الزم.  
  .من هذا اجلذر) افْعلَّ(يدل على أنه مل يرد فعل ثالثي مزيد على وزن ) F6(يف العمود ) .(الرمز 
  .من هذا اجلذر) علَتفا(يدل على أنه مل يرد فعل ثالثي مزيد على وزن ) F7(يف العمود ) .(الرمز 
، )تحضر: (هو) تفَعلَ(يدل على وجود فعل ثالثي مزيد على وزن ) F8(يف العمود ) ك(الرمز 

ومتعد وأن هذا الفعل الزم.  
: هو) استفْعلَ(يدل على وجود فعل ثالثي مزيد على وزن ) F9(يف العمود ) م(الرمز 

)رضحتاس(وأن هذا الفعل متعد ،.  
من هذا ) افْعوعلَ(يدل على أنه مل يرد فعل ثالثي مزيد على وزن ) F10(يف العمود ) .(لرمز ا

  .اجلذر
من هذا ) افْعولَ(يدل على أنه مل يرد فعل ثالثي مزيد على وزن ) F11(يف العمود ) .(الرمز 

  .اجلذر
من هذا ) افْعالَّ(ن يدل على أنه مل يرد فعل ثالثي مزيد على وز) F12(يف العمود ) .(الرمز 

  .اجلذر
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  )ك ب ر(اجلذر : املثال الثاين
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1 

 ك ب ر ك ك ك . . . ل ل ك . . .
أكْبر، كَبر، كابر، تكابر، :  نالحظ يف هذا املثال وجود ستة أفعال ثالثية مزيدة هي على الترتيب

تاس ،ركَبتركْب.  
  

  ) ق و ل(اجلذر : املثال الثالث
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1 

 ق و ل م م م . ك . ل م . . . .
أقَالَ، قَولَ، قاولَ، اقْتال، :  نالحظ يف هذا املثال وجود ستة أفعال ثالثية مزيدة هي على الترتيب

  .تقاولَ، تقَولَ
  

  )ر م ي(جلذر ا: املثال الرابع
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1 

 ر م ي ك . ك . ك . ك ل . . . .
أرمى، رامى، ارتمى، :  نالحظ يف هذا املثال وجود مخسة أفعال ثالثية مزيدة هي على الترتيب

  .ترامى، ترمى
  

  )س ء ل(اجلذر : املثال اخلامس
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1 

 س ء ل م . م . . . ل ل . . . .
أسألَ، ساَءلَ، تساَءلَ، :  نالحظ يف هذا املثال وجود أربعة أفعال ثالثية مزيدة هي على الترتيب

  .تسأَّلَ
  

  ) ق ل ل(اجلذر : املثال السادس
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1 

 ق ل ل ك ك م . . . ك ك ك . . .
أقَلَّ، قَلَّلَ، قالَّ، تقالَّ، :  نالحظ يف هذا املثال وجود ستة أفعال ثالثية مزيدة هي على الترتيب

  .استقَلَّ



  13

  :فعالً، وزعت على أوزاا كما يلي) 13816(بلغ جمموع األفعال الثالثية املزيدة 
  

  وزن الفعل رمزه عدد األفعال

2917 F1  َلفْ -أفْعلُيع 

2719 F2  َللُ -فَعفَعي 

1266 F3  َللُ -فَاعفَاعي 

   املزيدالثالثي
 حبرف

651 F4 َلفَعلُ- انفَعني  

1708 F5 َلعلُ- افْتعفْتي  

89 F6  َّللُّ -افْعفْعي 

1023 F7 َلفَاعلُ- تفَاعتي  

2329 F8 َلفَعت -لُ يفَعت 

 الثالثي املزيد حبرفني

953 F9 َلفْعتلُ- اسفْعتسي  

62 F10 َلعولُ- افْععوفْعي  

13 F11 َلولُ- افْعوفْعي  

86 F12 َّالالُّ- افْعفْعي  

  املزيد الثالثي
 أحرف بثالثة

 اموع 13816
  

، يليها )2917= أفْعلَ (نالحظ يف هذا اجلدول أن أكثر األفعال الثالثية وروداً هي على وزن 
، )1266= فاعلَ (، يليها )1708= افْتعلَ (، يليها )2329= تفَعلَ (، يليها )2719= فَعلَ (

، )89= افْعلَّ (، يليها )651= انفَعلَ (، يليها )953= استفْعلَ (، يليها )1023= تفاعلَ (يليها 
  ).13= افْعولَ (، يليها )62= لَ افْعوع(، يليها )86= افْعالَّ (يليها 
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  :يبني اجلدول اآليت توزيع جذور األفعال الثالثية املزيدة تبعاً حلرفها األول

 عدد األفعال
احلرف األول 

 للفعل
 عدد األفعال

احلرف األول 
 للفعل

 ء 159 ض 87
 ب 217 ط 104
 ت 77 ظ 21
 ث 78 ع 245
 ج 193 غ 129
 ح 228 ف 201
 خ 180 ق 226
 د 164 ك 181
 ذ 63 ل 195
 ر 278 م 219
 ز 135 ن 313
 س 205 هـ 176
 ش 189 و 259
 ص 130 ي 24
 اموع 4677
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  xml ملفات الـ 1-2-2

قاعدة ) 28( لألفعال الثالثية املزيدة، غري أا قُسمت إىل accessهذه امللفات مماثلة متاماً لنسخة 
  .رف من حروف املعجممعطيات جزئية، خيتص كلٌّ منها حب

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  )ح ض ر(اجلذر : املثال األول

-<root c1="ح" c2="ض" c3="ر"> 
  <augmentationFormula formulaNo="1" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="2" transitivity ="م" />  
  <augmentationFormula formulaNo="3" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="5" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="8" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="9" transitivity ="م" />  

  </root> 

، و )ح: (، هي)c3(، و)c2(، و)c1: (وف اجلذريف السطر األول من هذا املثال جند أن حر
  .على الترتيب) ر(، و )ض(

ويف األسطر الستة التالية للسطر األول جند األرقام الدالة على وزن الفعل الثالثي املزيد، والرموز 
  .الدالة على لزوم هذه األفعال وتعديتها

  : يد، وهو هناففي السطر الثاين جند الرقم الدال على وزن الفعل الثالثي املز
augmentationFormula formulaNo="1"  

وجند الرمز الدال على لزوم ). أحضر: (، فالفعل هو)أفْعلَ: (أي إن وزن الفعل الثالثي املزيد هو
  :هذا الفعل وتعديته، وهو هنا

transitivity ="ك" 

ومتعد أي إن هذا الفعل الزم .  
  :  وزن الفعل الثالثي املزيد، وهو هناويف السطر الثالث جند الرقم الدال على

augmentationFormula formulaNo="2"  
وجند الرمز الدال على لزوم ). حضر: (، فالفعل هو)فَعلَ: (أي إن وزن الفعل الثالثي املزيد هو

  :هذا الفعل وتعديته، وهو هنا
transitivity ="م" 

أي إن هذا الفعل متعد .  
  .وهكذا يف بقية األسطر

، وهذا 12، و 11، و 10، و 7، و 6، و 4نالحظ أن أسطر هذا املثال ال تتضمن األرقام  
  . يعين عدم ورود األفعال الثالثية املزيدة املقابلة هلذه األرقام من اجلذر
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  )ك ب ر(اجلذر : املثال الثاين
-<root c1="ك" c2="ب" c3="ر"> 

  <augmentationFormula formulaNo="1" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="2" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="3" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="7" transitivity ="ل" />  
  <augmentationFormula formulaNo="8" transitivity ="ل" />  
  <augmentationFormula formulaNo="9" transitivity ="ك" />  

  </root> 

  )ق و ل(اجلذر : املثال الثالث
-<root c1="ق" c2="و" c3="ل"> 

  <augmentationFormula formulaNo="1" transitivity ="م" />  
  <augmentationFormula formulaNo="2" transitivity ="م" />  
  <augmentationFormula formulaNo="3" transitivity ="م" />  
  <augmentationFormula formulaNo="5" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="7" transitivity ="ل" />  
  <augmentationFormula formulaNo="8" transitivity ="م" />  

  </root> 

  )ير م (اجلذر : املثال الرابع
-<root c1="ر" c2="م" c3="ي"> 

  <augmentationFormula formulaNo="1" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="3" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="5" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="7" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="8" transitivity ="ل" />  

  </root> 

  )س ء ل(اجلذر : املثال اخلامس
-<root c1="س" c2="ء" c3="ل"> 

  <augmentationFormula formulaNo="1" transitivity ="م" />  
  <augmentationFormula formulaNo="3" transitivity ="م" />  
  <augmentationFormula formulaNo="7" transitivity ="ل" />  
  <augmentationFormula formulaNo="8" transitivity ="ل" />  

  </root> 

  )ق ل ل(اجلذر : املثال السادس
-<root c1="ق" c2="ل" c3="ل"> 

  <augmentationFormula formulaNo="1" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="2" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="3" transitivity ="م" />  
  <augmentationFormula formulaNo="7" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="8" transitivity ="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="9" transitivity ="ك" />  

  </root> 
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   قاعدة معطيات األفعال الرباعية المجردة1-3

  access نسخة الـ 1-3-1

اً، ومخـسة   سـطر ) 1460(جدول يتألف من    تتكون قاعدة معطيات األفعال الرباعية اردة من        
     .أعمدة

  :ة، أما األعمدة فهي كما يليخيتص كل سطر من سطور هذا اجلدول بأحد األفعال الرباعية ارد
  .يتضمن احلرف األول من جذر الفعل) c1(العمود األول 
  .يتضمن احلرف الثاين من جذر الفعل) c2(العمود الثاين 
  .يتضمن احلرف الثالث من جذر الفعل) c3(العمود الثالث 
  .يتضمن احلرف الرابع من جذر الفعل) c4(العمود الرابع 
   .الرمز الدال على لزوم الفعل وتعديته يتضمن )Transitivity (العمود اخلامس

  .يدل على أن الفعل الزم) ل (:فالرمز
  .يدل على أن الفعل متعد) م: (الرمزو
  . ومتعدياً يف معانيه األخرى،معانيهبعض يدل على أن الفعل يرد الزماً يف ) ك: (الرمزو

طابق أحرف جذره، مع مالحظة أن وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أحرف الفعل الرباعي ارد ت
  اهلمزة يف اجلذر ترسم على السطر دوماً، وأن األلف اليت ترِد يف الفعل ترد يف اجلذر إىل أصلها؛

، تكون اهلمزة يف اجلذر دائماً على )غرقأ(، و)طمأن(، و)بأدل: (ففي األفعال املهموزة، حنو
  .على الترتيب) غ ر ق ء(، و)ط م ء ن(، و)ب ء د ل: (السطر، أي

، ترد األلف يف اجلذر إىل أصلها اليائي، فيكون جذر هذا الفعل )قلسى: (ويف الفعل الناقص، حنو
  ).ق ل س ي: (هو

فَعلَلَ : كما جتدر اإلشارة إىل أن األفعال الرباعية اردة ليس هلا سوى باب تصريفي واحد هو
  .ريفييفَعللُ، لذا ال حاجة إىل وجود رمز للباب التص

  : وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  )دحرج(الفعل : املثال األول

transitivity c4 c3 c2 c1 

 د ح ر ج م
 احلرف الثالث للجذر،   c3=  احلرف الثاين للجذر، ر c2=  احلرف األول للجذر، ح c1= د 

  .متعد) دحرج (يف العمود اخلامس يدل على أن الفعل) م(الرمز .  احلرف الرابع للجذرc4= ج 
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  )طمأن(الفعل : املثال الثاين
transitivity c4 c3 c2 c1 

 ط م ء ن ك
   

  )قلسى(الفعل : املثال الثالث
transitivity c4 c3 c2 c1 

 ق ل س ي م
   

  :فعالً، وزعت تبعاً حلرفها األول كما يلي) 1460(بلغ جمموع األفعال الرباعية اردة 
 احلرف األول للفعل عدد األفعال  األول للفعلاحلرف عدد األفعال

 ء 0 ض 21
 ب 107 ط 51
 ت 24 ظ 2
 ث 27 ع 122
 ج 71 غ 44
 ح 76 ف 66
 خ 83 ق 115
 د 110 ك 82
 ذ 18 ل 28
 ر 28 م 30
 ز 64 ن 38
 س 73 هـ 74
 ش 52 و 14
 ص 36 ي 4

 اموع 1460
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  xml ملفات الـ 1-3-2

قاعدة ) 28( لألفعال الرباعية اردة، غري أا قُسمت إىل accessاماً لنسخة هذه امللفات مماثلة مت
  .معطيات جزئية، خيتص كلٌّ منها حبرف من حروف املعجم

  )مل ترد أفعال رباعية جمردة تبدأ حبرف اهلمزة: مالحظة(
  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية

  

  )دحرج(الفعل : املثال األول
  <root c1="د" c2="ح" c3="ر" c4="ج" transitivity="م" />  

. على الترتيب) ج(، و )ر(، و )ح(، و)د: (هي) c4(و ) c3(، و)c2(، و)c1: (فحروف اجلذر
  .فالفعل متعد). م(هو ) transitivity(والرمز الدال على اللزوم والتعدية 

  

  )طمأن(الفعل : املثال الثاين
  <root c1="ط" c2="م" c3="ء" c4="ن" transitivity ="ك" />  

  

  )قلسى(الفعل : املثال الثالث
  <root c1="ق" c2="ل" c3="س" c4="ي" transitivity ="م" />  
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   قاعدة معطيات األفعال الرباعية المزيدة1-4

  access نسخة الـ 1-4-1

     .عة أعمدة، وسبأسطر) 809(جدول يتألف من تتكون قاعدة معطيات األفعال الرباعية املزيدة من 
أما . خيتص كل سطر من سطور هذا اجلدول بأحد اجلذور اليت تشتق منها األفعال الرباعية املزيدة

  :األعمدة فهي كما يلي
األول فالثاين فالثالث فالرابع على (األعمدة األربعة األوىل تتضمن األحرف األربعة جلذر الفعل 

 خيتص كلٌّ منها بأحد أوزان األفعال الرباعية املزيدة، ،]F3 حىت F1من [يليها ثالثة أعمدة  ).الترتيب
  :كما هو موضح يف هذا اجلدول

  وزن الفعل رمزه

F1 َلَلفَعلَلُ- تفَعتاملزيد حبرفالرباعي  ي  

F2  َلَلنلُ -افْعلنفْعي 

F3  َّلَللُّ -افْعلفْعي 
 الرباعي املزيد حبرفني

  :اآلتيةز والرمأحد دة الثالثة يتضمن كل عمود من هذه األعم
  .الزماملزيد من هذا الوزن   الرباعيأن الفعلللداللة على ) ل (:الرمز
  .متعدمن هذا الوزن  املزيد الرباعيأن الفعل للداللة على ) م: (الرمز
اً  ومتعدي،معانيهبعض يرد الزماً يف هذا الوزن  من املزيد الرباعيعلى أن الفعل للداللة ) ك: (الرمز

  . يف معانيه األخرى
  .ن هذا الوزن مزيد مرباعيمل يرد فعل ه أنللداللة على ) .: (الرمز

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  )ج ر ث م(اجلذر : املثال األول

F3 F2 F1 c4 c3 c2 c1 

 ج ر ث م ك ل .
   احلرف األول للجذرc1= ج 
   احلرف الثاين للجذرc2= ر 
  للجذر احلرف الثالث c3= ث 
   احلرف الرابع للجذرc4= م 
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، )تجرثَم: (هو) تفَعلَلَ(يدل على وجود فعل رباعي مزيد على وزن ) F1(يف العمود ) ك(الرمز 
ومتعد وأن هذا الفعل الزم.  

، )اجرنثَم: (هو) افْعنلَلَ(يدل على وجود فعل ثالثي رباعي على وزن ) F2(يف العمود ) ل(الرمز 
  . الفعل الزموأن هذا

من هذا ) افْعلَلَّ(يدل على أنه مل يرد فعل رباعي مزيد على وزن ) F3(يف العمود ) .(الرمز 
  .اجلذر

  )ط م ء ن(الفعل : املثال الثاين
F3 F2 F1 c4 c3 c2 c1 

 ط م ء ن ل . ل
  .تطَمأَنَ، اطْمأَنَّ:  نالحظ يف هذا املثال وجود فعلني رباعيني مزيدين مها

  

  )ق ر م ط(الفعل : ال الثالثاملث
F3 F2 F1 c4 c3 c2 c1 

 ق ر م ط ل ل ل
  .تقَرمطَ، اقْرنمطَ، اقْرمطَّ:  نالحظ يف هذا املثال وجود ثالثة أفعال رباعية مزيدة هي

  

  :فعالً، توزعت على أوزاا كما يلي) 848(بلغ جمموع األفعال الرباعية املزيدة 
  علوزن الف رمزه عدد األفعال

542 F1 َلَلفَعلَلُ- تفَعتاملزيد حبرفالثالثي  ي  

106 F2  َلَلنلُ -افْعلنفْعي 

200 F3  َّلَللُّ -افْعلفْعي 
 الثالثي املزيد حبرفني

 اموع 848
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  :يبني اجلدول اآليت توزيع جذور األفعال الرباعية املزيدة تبعاً حلرفها األول

 عدد األفعال
 األول احلرف

 للفعل
 عدد األفعال

احلرف األول 
 للفعل

 ء 0 ض 14
 ب 81 ط 25
 ت 9 ظ 0
 ث 20 ع 54
 ج 45 غ 24
 ح 39 ف 28
 خ 35 ق 83
 د 41 ك 50
 ذ 10 ل 20
 ر 30 م 25
 ز 44 ن 10
 س 46 هـ 25
 ش 20 و 5
 ص 26 ي 0

 اموع 809

  
ة تبدأ جذورها حبرف اهلمزة، أو الظاء، أو نالحظ يف هذا اجلدول أنه مل ترد أفعال رباعية مزيد

  .  الياء
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  xml ملفات الـ 1-4-2

قاعدة ) 28( لألفعال الرباعية املزيدة، غري أا قُسمت إىل accessهذه امللفات مماثلة متاماً لنسخة 
  .معطيات جزئية، خيتص كلٌّ منها حبرف من حروف املعجم

  )دأ حبرف اهلمزة، وال حبرف الظاء، وال حبرف الياءمل ترد أفعال رباعية مزيدة تب: مالحظة(

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  )ج ر ث م(اجلذر : املثال األول

-<root c1="ج" c2="ر" c3="ث" c4="م"> 
  <augmentationFormula formulaNo="1" transitive="ك" />  
  <augmentationFormula formulaNo="2" transitive="ل" />  

  </root> 

، )ج: (، هي)c4(، و)c3(، و)c2(، و)c1: (يف السطر األول من هذا املثال جند أن حروف اجلذر
  .على الترتيب) م(، و)ث(، و )ر(و 

  : ويف السطر الثاين جند الرقم الدال على وزن الفعل الرباعي املزيد، وهو هنا
augmentationFormula formulaNo="1"  

وجند الرمز الدال على لزوم ). تجرثَم: (، فالفعل هو)تفَعلَلَ: (اعي املزيد هوأي إن وزن الفعل الرب
  : هذا الفعل وتعديته، وهو هنا

transitivity ="ك" 

ومتعد أي إن هذا الفعل الزم .  
  : ويف السطر الثالث جند الرقم الدال على وزن الفعل الرباعي املزيد، وهو هنا

augmentationFormula formulaNo="2"  
وجند الرمز الدال على ). اجرنثَم: (، فالفعل هو)افْعنلَلَ: (أي إن وزن الفعل الثالثي املزيد هو

  :لزوم هذا الفعل وتعديته، وهو هنا
transitivity ="ل" 

  . أي إن هذا الفعل الزم
  )ط م ء ن(الفعل : املثال الثاين

-<root c1="ط" c2="م" c3="ء" c4="ن"> 
  <augmentationFormula formulaNo="1" transitive="ل" />  
  <augmentationFormula formulaNo="3" transitive="ل" />  

  </root> 

  )ق ر م ط(الفعل : املثال الثالث
-<root c1="ق" c2="ر" c3="م" c4="ط"> 

  <augmentationFormula formulaNo="1" transitive="ل" />  
  <augmentationFormula formulaNo="2" transitive="ل" />  
  <augmentationFormula formulaNo="3" transitive="ل" />  

  </root> 
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  يبني املخطط اآليت األعداد التفصيلية لكلٍّ من اجلذور واألفعال الثالثية والرباعية يف قاعدة املعطيات

عدد اجلذور 
  الثالثية اردة
5183  

  عدد اجلذور الثالثية
5734  

  عدد اجلذور الرباعية
1830  

  عدد اجلذور الثالثية والرباعية
7564  

  عدد األفعال الثالثية
21705  

  عدد األفعال الرباعية
2308  

  عدد األفعال الثالثية والرباعية
24013  

عدد اجلذور 
  الثالثية املزيدة
4677  

عدد اجلذور 
  الرباعية اردة
1460  

عدد اجلذور 
  الرباعية املزيدة

809  

عدد األفعال 
  الثالثية اردة
7889  

عال عدد األف
  الثالثية املزيدة
13816  

عدد األفعال 
  الرباعية اردة
1460  

عدد األفعال 
  الرباعية املزيدة

848  
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   قاعدة معطيات أسماء اآللة1-5

  access نسخة الـ 1-5-1

كرنا يف كراسة خوارزميات وقوانني نظام االشتقاق والتصريف أن ألمساء اآللة أوزاناً قياسـية              ذ
 ،)مفْعـال (و ،)مفْعلَـة (و،  )مفْعل(: ، فعددها أربعة وهي   القياسيةوأخرى مساعية؛ فأما األوزان     

 فعددها مخسة عشر،    ةالسماعيوأما األوزان   . فقط املتعديمن الفعل الثالثي ارد     ، وتصاغ   )فَعالَة(و
اآليت رموز هذه األوزان السماعية، وعدد      يبني اجلدول   . وتؤخذ أمثلتها من قاعدة معطيات أمساء اآللة      

  .مرات ورودها يف قاعدة املعطيات
  أوزان أمساء اآللة السماعية ورموزها وعدد مرات ورودها

 الوزن عدد األمثلة  الوزنرمز

E 30 ولفَاع 

F 33 العف 

G 17 لَةفَاع 

H 10 الفَع 

I 8 لفَعم 

J 7 لَةفَع 

K 4 لَةفُع 

L 3 لَةعف 

M 6 لفْعم 

N 4 ولَةفَاع 

O 2 لَةفَع 

P 2 الَةفُع 

Q 1 ولَةأُفْع 

R 1 يلإفْع 

S 2 لَةفَعم 

 اموع 130 
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     .مخسة أعمدةاً، وسطر) 116(جدول يتألف من تتكون قاعدة معطيات أمساء اآللة من 
  :أما األعمدة فهي كما يلي. خيتص كل سطر من سطور بأحد اجلذور اليت تشتق منها أمساء اآللة

  .يتضمن احلرف األول من جذر الفعل) c1(العمود األول 
  .يتضمن احلرف الثاين من جذر الفعل) c2(العمود الثاين 
  .يتضمن احلرف الثالث من جذر الفعل) c3(العمود الثالث 

  . يتضمن رمز وزن اسم اآللة)Form1 (عمود الرابعال
  .)إن وجد( الثاين  يتضمن رمز وزن اسم اآللة)Form2 (العمود اخلامس

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  : املثال األول

Form2 Form1 c3 c2 c1 

G E ح س ب 
   احلرف األول للجذر، c1= ح 
   احلرف الثاين للجذرc2= س 
  لثالث للجذر احلرف اc3= ب 

  ).حاسوب: (هو) فاعول(يدل على وجود اسم آلة على وزن ) Form1(يف العمود ) E(الرمز 
  ).حاسبة: (هو) فاعلَة(يدل على وجود اسم آلة آخر على وزن ) Form2(يف العمود ) G(الرمز 

حسابة، : هيهذان االمسان السماعيان يضافان إىل أمساء اآللة القياسية من هذا اجلذر، و: مالحظة
   .محسب، محساب، محسبة

  : املثال الثاين
Form2 Form1 c3 c2 c1 

 O ع ن ف 
  . عنفَة: نالحظ يف هذا املثال وجود اسم آلة مساعي واحد هو

  : املثال الثالث
Form2 Form1 c3 c2 c1 

 R ز م ل 
  . إزميل: نالحظ يف هذا املثال وجود اسم آلة مساعي واحد هو
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  xml ملفات الـ 1-5-2

قاعدة ) 28( ألمساء اآللة السماعية، غري أا قُسمت إىل accessهذه امللفات مماثلة متاماً لنسخة 
  . معطيات جزئية، خيتص كلٌّ منها حبرف من حروف املعجم

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  

  : املثال األول
<formula c1="ح" c2="س" c3="ب" form1="E" form2="G" />   

على ) ب(، و )س(، و )ح: (، هي)c3(، و)c2(، و)c1: (يف هذا املثال جند أن حروف اجلذر
  ).حاسبة: أي) (G(، ورمز اسم اآللة الثاين )حاسوب: أي) (E(الترتيب، ورمز اسم اآللة األول 

  

  : املثال الثاين
<formula c1="ع" c2="ن" c3="ف" form1="O" form2="" />   

  ).عنفَة: أي) (O: (ذا املثال جند أن رمز اسم اآللة هويف ه
  

  : املثال الثالث
<formula c1="ز" c2="م" c3="ل" form1="R" form2="" /> 

  ).إزميل: أي) (R: (يف هذا املثال جند أن رمز اسم اآللة هو

  



  28

   قاعدة معطيات أسماء التفضيل1-6

  access نسخة الـ 1-6-1

: ميات وقوانني نظام االشتقاق والتصريف أن اسم التفضيل هو على وزنذكرنا يف كراسة خوارز
  .للمؤنث) فُعلَى(للمذكر، و) أفْعل(

     .اً، وثالثة أعمدةسطر) 150(جدول يتألف من تتكون قاعدة معطيات أمساء التفضيل من 
ي كمـا   أما األعمدة فه  . خيتص كل سطر من سطور بأحد اجلذور اليت تشتق منها أمساء التفضيل           

  :يلي
  .يتضمن احلرف األول من جذر الفعل) c1(العمود األول 
  .يتضمن احلرف الثاين من جذر الفعل) c2(العمود الثاين 
  .يتضمن احلرف الثالث من جذر الفعل) c3(العمود الثالث 

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  : املثال األول

c3 c2 c1 

 ح س ن
   احلرف الثالث للجذرc3=  احلرف الثاين للجذر، ن c2= س  احلرف األول للجذر، c1= ح 

  .للمؤنث) حسنى(للمذكر، و ) أحسن: (وهذا يدل على وجود اسم تفضيل هو
  

  : املثال الثاين
c3 c2 c1 

 ر ح ب
  .للمؤنث) رحبى(للمذكر، و ) أرحب: (وهذا يدل على وجود اسم تفضيل هو

  

  : املثال الثاين
c3 c2 c1 

 ع ج ب
  .للمؤنث) عجبى(للمذكر، و ) أعجب: (وهذا يدل على وجود اسم تفضيل هو
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  xml ملفات الـ 1-6-2

قاعدة معطيات ) 28( ألمساء التفضيل، غري أا قُسمت إىل accessهذه امللفات مماثلة متاماً لنسخة 
  . جزئية، خيتص كلٌّ منها حبرف من حروف املعجم

  :لتوضيحيةوفيما يلي بعض األمثلة ا
  

  : املثال األول
<formula c1="ح" c2="س" c3="ن" />   

على ) ن(، و )س(، و )ح: (، هي)c3(، و)c2(، و)c1: (يف هذا املثال جند أن حروف اجلذر
  .للمؤنث) حسنى(و للمذكر) أحسن: (الترتيب، أي إن اسم التفضيل هو

  

  : املثال الثاين
<formula c1="ر" c2="ح" c3="ب" />   

  .للمؤنث) رحبى(و للمذكر) أرحب: (يف هذا املثال جند أن اسم التفضيل هو
  

  : املثال الثالث
<formula c1="ع" c2="ج" c3="ب" /> 

  .للمؤنث) عجبى(و للمذكر) أعجب: (يف هذا املثال جند أن اسم التفضيل هو
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   قاعدة معطيات أسماء الزمان والمكان1-7

  access نسخة الـ 1-7-1

ذكرنا يف كراسة خوارزميات وقوانني نظام االشتقاق والتصريف أن ألمساء الزمان واملكان ثالثـة         
تبعـاً لبابـه    من الفعل الثالثي ارد      وتصاغ   ،)ةمفْعلَ(و ،)مفْعل(و،  )مفْعل(: أوزان مساعية؛ هي  

اآليت رموز هـذه    دول  يبني اجل . ، وتؤخذ أمثلتها من قاعدة معطيات أمساء الزمان واملكان        التصريفي
  .األوزان السماعية، وعدد مرات ورودها يف قاعدة املعطيات

 الوزن عدد األمثلة  الوزنرمز

A 172 لفْعم 

B 66 لفْعم 

C 81 َلفْعةم 
 اموع 319 

     .اً، وستة أعمدةسطر) 293(جدول يتألف من تتكون قاعدة معطيات أمساء الزمان واملكان من 
أما األعمدة فهي   . سطر من سطور بأحد اجلذور اليت تشتق منها أمساء الزمان واملكان          خيتص كل   

  :كما يلي
  .يتضمن احلرف األول من جذر الفعل) c1(العمود األول 
  .يتضمن احلرف الثاين من جذر الفعل) c2(العمود الثاين 
  .يتضمن احلرف الثالث من جذر الفعل) c3(العمود الثالث 
  . يتضمن رقم الباب التصريفي للفعل)Noc (العمود الرابع

  . األول يتضمن رمز وزن اسم الزمان واملكان)Form1 (العمود اخلامس
  .)إن وجد( الثاين  يتضمن رمز وزن اسم الزمان واملكان)Form2 (العمود السادس

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  : املثال األول

Form2 Form1 Noc c3 c2 c1 

C A 1 د ر ج 
   احلرف الثالث للجذرc3=  احلرف الثاين للجذر، ج c2=  احلرف األول للجذر، ر c1= د 

  ).درج يدرج: أي(يدل على أن الفعل يتصرف من الباب األول ) Noc(يف العمود ) 1(الرقم 
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: هو) مفْعل(يدل على وجود اسم زمان ومكان على وزن ) Form1(يف العمود ) A(الرمز 
  ).مدرج(

: هو) مفْعلَة(يدل على وجود اسم زمان ومكان آخر على وزن ) Form2(يف العمود ) C(ز الرم
  ).مدرجة(

  : املثال الثاين
Form2 Form1 Noc c3 c2 c1 

C B 2 ج ز ر 
  

  ). مجزرة(، و)مجزِر: (نالحظ يف هذا املثال وجود امسي زمان ومكان مها
  

  : املثال الثالث
Form2 Form1 Noc c3 c2 c1 

 B 2 ج ل س 
  

  ). مجلس: (نالحظ يف هذا املثال وجود اسم زمان ومكان واحد فقط هو
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  xml ملفات الـ 1-7-2

قاعدة ) 28( ألمساء الزمان واملكان، غري أا قُسمت إىل accessهذه امللفات مماثلة متاماً لنسخة 
  . معطيات جزئية، خيتص كلٌّ منها حبرف من حروف املعجم

  :ما يلي بعض األمثلة التوضيحيةوفي
  : املثال األول

<formula c1="د" c2="ر" c3="ج" noc="1" form1="A" form2="C" />   

على ) ج(، و )ر(، و )د: (، هي)c3(، و)c2(، و)c1: (يف هذا املثال جند أن حروف اجلذر
، )مدرج: أي) (A(، ورمز اسم الزمان واملكان األول )1(الترتيب، والباب التصريفي للفعل هو 

  ).  مدرجة: أي) (C(ورمز اسم الزمان واملكان الثاين 
  

  : املثال الثاين
<formula c1="ج" c2="ز" c3="ر" noc="2" form1="B" form2="C" /> 

، واسم الزمان واملكان )مجزِر: أي) (B: (يف هذا املثال جند أن اسم الزمان واملكان األول هو
  ).مجزرة: أي) (C: (الثاين هو

  

  : املثال الثالث
<formula c1="ج" c2="ل" c3="س" noc="2" form1="B" form2="" /> 

  ).مجلس: أي(فقط ) B: (يف هذا املثال جند أن اسم الزمان واملكان هو
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   قاعدة معطيات الصفات المشبهة1-8

  access نسخة الـ 1-8-1

االشتقاق والتصريف أن للصفات املشبهة مخسة أوزان ذكرنا يف كراسة خوارزميات وقوانني نظام    
، وتؤخذ أمثلتها من قاعـدة معطيـات        حبسب بابه التصريفي  من الفعل الثالثي ارد     مساعية، تصاغ   
اآليت رموز هذه األوزان السماعية، وعدد مرات ورودهـا يف قاعـدة      يبني اجلدول   . الصفات املشبهة 

  .املعطيات
  

 فة املشبهةوزن الص رمزه مثلةاألعدد 

248 A يلفَع 

241 B لفَع 

197 C الءل ومؤنثه فَعأفْع 

59 D َلفع 

39 E لَىالنة وفَعالن ومؤنثه فَعفَع 

 اموع 784
  

     .اً، وسبعة أعمدةسطر) 694(جدول يتألف من تتكون قاعدة معطيات الصفات املشبهة من 
أما األعمدة فهي كما    . منها الصفات املشبهة  خيتص كل سطر من سطور بأحد اجلذور اليت تشتق          

  :يلي
  .يتضمن احلرف األول من جذر الفعل) c1(العمود األول 
  .يتضمن احلرف الثاين من جذر الفعل) c2(العمود الثاين 
  .يتضمن احلرف الثالث من جذر الفعل) c3(العمود الثالث 
  . يتضمن رقم الباب التصريفي للفعل)Noc (العمود الرابع

  . يتضمن رمز وزن الصفة املشبهة األوىل)Adj1 (ود اخلامسالعم
  ).إن وجدت( يتضمن رمز وزن الصفة املشبهة الثانية )Adj2 (العمود السادس
  ).إن وجدت( يتضمن رمز وزن الصفة املشبهة الثالثة )Adj3 (العمود السابع
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  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  : املثال األول

Adj3 Adj2 Adj1 Noc c3 c2 c1 

E B A 4 ء س ف 
  

   احلرف األول للجذر، c1= ء 
   احلرف الثاين للجذرc2= س 
   احلرف الثالث للجذرc3= ف 

  ).أسف يأسف: أي(يدل على أن الفعل يتصرف من الباب الرابع ) Noc(يف العمود ) 4(الرقم 
  ).أسيف: ( هي)فَعيل(يدل على وجود صفة مشبهة على وزن ) Adj1(يف العمود ) A(الرمز 
  ).أسف: (هي) فَعل(يدل على وجود صفة مشبهة ثانية على وزن ) Adj2(يف العمود ) B(الرمز 
: هي) فَعالن(يدل على وجود صفة مشبهة ثالثة على وزن ) Adj3(يف العمود ) E(الرمز 

  ).أسفان(
  

  : املثال الثاين
Adj3 Adj2 Adj1 Noc c3 c2 c1 

 D C 4 ح م ش 
  

، )فَعل(، والثانية على وزن )أفْعل(ثال نالحظ وجود صفتني مشبهتني األوىل على وزن يف هذا امل
  ). حمشة(مؤنثها ) حمش(، و)حمشاء(مؤنثها ) أحمش: (مها

  

  :املثال الثالث
Adj3 Adj2 Adj1 Noc c3 c2 c1 

  E 4 ع ج ل 
  

  ). عجِل: (، هي)فَعل(يف هذا املثال نالحظ وجود صفة مشبهة واحدة على وزن 
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  xml ملفات الـ 1-8-2

قاعدة ) 28( للصفات املشبهة، غري أا قُسمت إىل accessهذه امللفات مماثلة متاماً لنسخة 
  . معطيات جزئية، خيتص كلٌّ منها حبرف من حروف املعجم

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  : املثال األول

<formula c1="ء" c2="س" c3="ف" conjugation="4" adj1="A" 
adj2="B" adj3="E" />   

على ) ف(، و )س(، و )ء: (، هي)c3(، و)c2(، و)c1: (يف هذا املثال جند أن حروف اجلذر
، )أسيف: أي) (A(، وأن رمز الصفة املشبهة األوىل )4(الترتيب، وأن الباب التصريفي للفعل هو 

  ).  أسفان: أي) (E( ورمز الصفة املشبهة الثالثة ،)أسف: أي) (B(ورمز الصفة املشبهة الثانية 
  

  : املثال الثاين
<formula c1="ح" c2="م" c3="ش" conjugation="4" adj1="C" 

adj2="D" adj3="" /> 

: ، والصفة املشبهة الثانية هي)أحمش: أي) (C: (يف هذا املثال جند أن الصفة املشبهة األوىل هي
)D) (ش: أيمح.(  

  

  : الثالثاملثال 
<formula c1="ع" c2="ج" c3="ل" conjugation="4" adj1="E" adj2="" 

adj3="" /> 

  ).عجِل: أي(فقط ) E: (يف هذا املثال جند أن الصفة املشبهة هي
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   قاعدة معطيات أمثلة مبالغة اسم الفاعل1-9

  access نسخة الـ 1-9-1

اق والتصريف أن ملبالغة اسم الفاعـل وزنـاً         ذكرنا يف كراسة خوارزميات وقوانني نظام االشتق      
 مساعيـة ، وعشرة أوزان الالزم واملتعديمن الفعل الثالثي ارد ، ويصاغ  )فَعال(:  واحداً هو  قياسياً

اآليت رمـوز هـذه األوزان      يبني اجلدول   . تؤخذ أمثلتها من قاعدة معطيات أمثلة مبالغة اسم الفاعل        
  .اعدة املعطياتالسماعية، وعدد مرات ورودها يف ق

   
 الوزن عدد األمثلة  الوزنرمز

B 136 ولفَع 

C 100 الفْعم 

D 53 لَةفُع 

E 31 يلعف 

F 22 يلفَع 

G 19 الَةفَع 

H 15 ولفَاع 

I 9 لفَع 

J 8 لَةفَاع 

K 6 يلفْعم 

 اموع 399 

     .اً، وستة أعمدةسطر) 336(ف من جدول يتألتتكون قاعدة معطيات أمثلة مبالغة اسم الفاعل من 
أما األعمدة فهـي كمـا      . خيتص كل سطر من سطور بأحد اجلذور اليت تشتق منها أمثلة املبالغة           

  :يلي
  .يتضمن احلرف األول من جذر الفعل) c1(العمود األول 
  .يتضمن احلرف الثاين من جذر الفعل) c2(العمود الثاين 
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  .لثالث من جذر الفعليتضمن احلرف ا) c3(العمود الثالث 
  . اسم الفاعل يتضمن رمز وزن مبالغة)Form1 (العمود الرابع

  .)إن وجد( الثاين بالغةامل يتضمن رمز وزن )Form2 (العمود اخلامس
  .)إن وجد( الثالث  يتضمن رمز وزن املبالغة)Form3 (العمود السادس

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  : املثال األول

Form2 Form2 Form1 c3 c2 c1 

E D B ش ر ب 
  

   احلرف األول للجذر، c1= ش 
   احلرف الثاين للجذرc2= ر 
   احلرف الثالث للجذرc3= ب 

  ).شروب: (هو) فَعول(يدل على وجود مثال مبالغة على وزن ) Form1(يف العمود ) B(الرمز 
  ).شربة: (هو) فُعلَة(ى وزن يدل على وجود مثال مبالغة ثان عل) Form2(يف العمود ) D(الرمز 
: هو) فعيل(يدل على وجود مثال مبالغة ثالث على وزن ) Form3(يف العمود ) E(الرمز 

  ).شريب(
   .شراب: هذه األمثلة السماعية تضاف إىل مثال املبالغة القياسي من هذا اجلذر وهو: مالحظة

  

  : املثال الثاين
Form2 Form2 Form1 c3 c2 c1 

 K C ك ث ر 
  ). مكْثري(، و)مكْثار(: نالحظ هنا وجود مثالَي مبالغة مها

  

  : املثال الثالث
Form2 Form2 Form1 c3 c2 c1 

  J ر و ي 
  . راوِية: نالحظ هنا وجود مثال مبالغة واحد هو
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  xml ملفات الـ 1-9-2

 السماعية، غري أا قُسمت إىل   ألمثلة مبالغة اسم الفاعلaccessهذه امللفات مماثلة متاماً لنسخة 
  . قاعدة معطيات جزئية، خيتص كلٌّ منها حبرف من حروف املعجم) 28(

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  : املثال األول

<formula c1="ش" c2="ر" c3="ب" form1="B" form2="D" 

form3="E" />   

على ) ب(، و )ر(، و )ش: (، هي)c3(، و)c2(، و)c1: (يف هذا املثال جند أن حروف اجلذر
، ورمز مثال مبالغة اسم )شروب: أي) (B: (الترتيب، وأن رمز مثال مبالغة اسم الفاعل األول هو

  ).شريب: أي) (E: (، ورمز مثال مبالغة اسم الفاعل الثالث هو)شربة: أي) (D: (الفاعل الثاين هو
  

  : املثال الثاين
<formula c1="ك" c2="ث" c3="ر" form1="C" form2="K" 

form3="" />   

  ).مكْثري(، و)مكْثار(: أي) K(و ) C: (يف هذا املثال جند أن رمزي مبالغة اسم الفاعل مها
  

  : املثال الثالث
<formula c1="ر" c2="و" c3="ي" form1="J" form2=""  

form3="" />  

  ).راوِية: أي) (J(: يف هذا املثال جند أن رمز مبالغة اسم الفاعل هو
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   قاعدة معطيات مصادر األفعال الثالثية المجردة1-10

  access نسخة الـ 1-10-1

 أن مصادر األفعال الثالثية اردة متضمنة يف قاعدة معطيـات األفعـال             1-1يف الفقرة   ذكرنا  
عمـوداً؛  ) 21(واً،  سطر) 7889(جدول يتألف من    الثالثية اردة، وقلنا إن هذه القاعدة تتكون من         

     .عموداً ملصادر هذه األفعال) 16(مخسة منها لألفعال الثالثية اردة، و
خيتص كل سطر من سطور هذا اجلدول بباب تصريفي واحد للفعل، فإذا تعددت أبواب تصريف               

  .الفعل تعددت أسطر هذا الفعل
  :أما األعمدة فهي كما يلي

  .جذر الفعليتضمن احلرف األول من ) c1(العمود األول 
  .يتضمن احلرف الثاين من جذر الفعل) c2(العمود الثاين 
  .يتضمن احلرف الثالث من جذر الفعل) c3(العمود الثالث 
  . يتضمن رقم الباب التصريفي للفعل)Noc (العمود الرابع

   يتضمن الرمز الدال على لزوم الفعل أو تعديته؛)Transitivity (العمود اخلامس
  . يتضمن رمز املصدر األصلي األول للفعل) SG1(العمود السادس 
  . يتضمن املصدر األصلي األول للفعل) Gerund1(العمود السابع 
  ). إن وجد(يتضمن رمز املصدر األصلي الثاين للفعل ) SG2(العمود الثامن 
  ).إن وجد(يتضمن املصدر األصلي الثاين للفعل ) Gerund2(العمود التاسع 
  ). إن وجد(تضمن رمز املصدر األصلي الثالث للفعل ي) SG3(العمود العاشر 

  ).إن وجد(يتضمن املصدر األصلي الثالث للفعل ) Gerund3(العمود احلادي عشر 
...  
...  

  ). إن وجد(يتضمن رمز املصدر األصلي الثامن للفعل ) SG8(العمود العشرون 
  ).إن وجد(لفعل يتضمن املصدر األصلي الثامن ل) Gerund8(العمود احلادي والعشرون 

وزناً، كما هو ) 52( اليت وردت يف هذه القاعدة أوزان مصادر األفعال الثالثية اردةبلغ عدد 
  :موضح يف اجلدول اآليت
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  وزن املصدر رمزه  وزن املصدر رمزه  وزن املصدر رمزه  وزن املصدر رمزه
S2 ولفُع  K2 لَةفَع  F4  ةيالفَع  B1 الفْعت  
S5 ولَةفُع  K3 لَةفَع  H1  لفَع  B2  الفْعت  
T2  ةيولفُع  K4  لَةفُع  H2 لفَع  B7 لَةفْعت  
U1  يلفَع  K6 لَةعف  H3 لفَع  C1  لَةع  
U2 يلعف  K7  لَةعف  H4  لفُع  C3 لَةع  
U3  يلَةفَع  N2  لُوتفَع  H5  لفُع  D2  لَةفَاع  
U5  لَىيعف  O1 لُولَةفَع  H6  لفُع  E1 الفَع  
U7  لُولَةفَي  P1  لَىفَع  H7  لعف  E2  الفُع  
W1  لفْعم  P3  لَىفُع  H8  لعف  E3  العف  
W3  لفْعم  P4  لَىعف  J2 النفَع  E4 العف  
X1  لَةفْعم  Q2 يلعف  J3  النفُع  F1  الَةفَع  
X3  لَةفْعم  R2  ةيلفُع  J5  النعف  F2 الَةفُع  
Y1 ولفْعم  S1  ولفَع  K1  لَةفَع  F3  الَةعف  

  

  :مصدراً، وزعت على أوزاا كما يلي) 14398(وبلغ عدد املصادر األصلية لألفعال الثالثية املزيدة 
عدد مرات 

  وروده
رمز 
 املصدر

عدد مرات 
  وروده

رمز 
 املصدر

عدد مرات 
  وروده

رمز 
 املصدر

عدد مرات 
  وروده

رمز 
 املصدر

1614  S2 76  K2 9  F4  82  B1 
263  S5 2  K3 5532  H1  2  B2  
9  T2  181  K4  2199  H2 2  B7 
343  U1  146  K6 4  H3 8  C1  
7  U2 1  K7  260  H4  66  C3 
35  U3  4  N2  4  H5  23  D2  
37  U5  16  O1 19  H6  393  E1 
5  U7  4  P1  171  H7  223  E2  
151  W1  6  P3  61  H8  391  E3  
59  W3  3  P4  387  J2 1  E4 
83  X1  2  Q2 64  J3  851  F1  
43  X3  3  R2  44  J5  8  F2 
10  Y1 5  S1  276  K1  210  F3  

  
  



  41

  ويبني اجلدول اآليت الترتيب التنازيل لعدد املصادر األصلية
عدد مرات 

  وروده
رمز 
 املصدر

عدد مرات 
  وروده

رمز 
 املصدر

عدد مرات 
  وروده

رمز 
 املصدر

عدد مرات 
  وروده

رمز 
 املصدر

5  U7  37  U5  181  K4  5532  H1  
4  H3 35  U3  171  H7  2199  H2 
4  H5  23  D2  151  W1  1614  S2 
4  N2  19  H6  146  K6 851  F1  
4  P1  16  O1 83  X1  393  E1 
3  P4  10  Y1 82  B1 391  E3  
3  R2  9  F4  76  K2 387  J2 
2  B2  9  T2  66  C3 343  U1  
2  B7 8  C1  64  J3  276  K1  
2  K3 8  F2 61  H8  263  S5 
2  Q2 7  U2 59  W3  260  H4  
1  E4 6  P3  44  J5  223  E2  
1  K7  5  S1  43  X3  210  F3  

  

  :توضيحيةوفيما يلي بعض األمثلة ال
  )صدئ(الفعل : املثال األول

G8 S8 G7 S7 G6 S6 G5 S5 G4 S4 G3 S3 G2 S2 G1 S1 T Noc c3 c2 c1 

 ص د ء 4 ل H2 صدأ K4 صدأَة            
ص ، د ، ء على الترتيب، وأن الباب التصريفي للفعل : يف هذا املثال جند أن حروف اجلذر هي

، )H2(، ورمزه )صدأ: (األول: ، وأن هلذا الفعل مصدرين أصليني)أُصدئ يصد: أي(هو الرابع 
  ).K4(، ورمزه )صدأَة: (والثاين
  

  )زعم(الفعل : املثال الثاين
G8 S8 G7 S7 G6 S6 G5 S5 G4 S4 G3 S3 G2 S2 G1 S1 T Noc c3 c2 c1 

 ز ع م 3 ك H1 زعم F1 زعامة H4 زعم W1 مزعم        
، )زعامة: (، والثاين)H1(، ورمزه )زعم: (األول: هلذا الفعل أربعة مصادر أصليةنالحظ أن 

  ).W1(، ورمزه )مزعم: (، والرابع)H4(، ورمزه )زعم: (، والثالث)F1(ورمزه 
  

  )صفر(الفعل : املثال الثالث
G8 S8 G7 S7 G6 S6 G5 S5 G4 S4 G3 S3 G2 S2 G1 S1 T Noc c3 c2 c1 

 ص ف ر 2 ل U1 صفري              
  ).U1(، ورمزه )صفري: (نالحظ أن هلذا الفعل مصدراً أصلياً واحداً هو
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  xml ملفات الـ 1-10-2

) 28( ملصادر األفعال الثالثية اردة، غري أا قُسمت إىل accessهذه امللفات مماثلة متاماً لنسخة 
  .  املعجمقاعدة معطيات جزئية، خيتص كلٌّ منها حبرف من حروف

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  : املثال األول

-<root c1="ص" c2="د" c3="ء" conjugation="4" transitive="ل"> 
  <gerund symbol="H2" value="7َ8َأ" />  
  <gerund symbol="K4" value="7ْ8َُأة" />  

  </root> 

 على الترتيب، وأن = c3، ء  = c2 ، د = c1ص : يف هذا املثال جند أن حروف اجلذر هي
، وأنه فعل الزم، وأن )صدئ يصدأُ: أي ("conjugation="4الباب التصريفي للفعل هو الرابع 

  ، )H2(، ورمزه )صدأ: (األول: هلذا الفعل مصدرين أصليني
  <gerund symbol="H2" value="7َ8َأ" />  

  ،)K4(، ورمزه )صدأَة: (والثاين
  <gerund symbol="K4" value="7ْ8َُأة" />  

  

  : املثال الثاين
-<root c1="ز" c2="ع" c3="م" conjugation="3" transitive="ك"> 
  <gerund symbol="H1" value="<=َْز" />  
  <gerund symbol="F1" value=">?َ@=ََز" />  
  <gerund symbol="H4" value="<=ُْز" />  
  <gerund symbol="W1" value="<=َAْ?َ" />  

  </root> 

، )زعامة: (، والثاين)H1(، ورمزه )زعم: (األول: نالحظ أن هلذا الفعل أربعة مصادر أصلية
  ).W1(، ورمزه )مزعم: (، والرابع)H4(، ورمزه )زعم: (، والثالث)F1(ورمزه 

  

  : املثال الثالث
-<root c1="ص" c2="ف" c3="ر" conjugation="2" transitive="ل"> 
  <gerund symbol="U1" value="BCEِ8َ" />  

  </root> 

  ).U1(، ورمزه )صفري: (نالحظ أن هلذا الفعل مصدراً أصلياً واحداً هو
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   قاعدة معطيات المصادر الميمية لألفعال الثالثية المجردة1-11

  access نسخة الـ 1-11-1

اق والتصريف أن املصادر امليميـة لألفعـال        ذكرنا يف كراسة خوارزميات وقوانني نظام االشتق      
ـ (: ، فهوالقياسيالثالثية اردة هلا وزن قياسي واحد، وثالثة أوزان مساعية؛ فأما الوزن         فْعو ، أ)لم

 فتؤخذ أمثلتها من قاعدة معطيات املصادر امليمية لألفعال الثالثيـة           السماعية، وأما األوزان    )مفْعل(
  .يت رموز هذه األوزان، وعدد مرات ورودها يف قاعدة املعطياتاآليبني اجلدول . اردة

   
 الوزن عدد األمثلة  الوزنرمز

C 95 لَةفْعم 

D 17 لَةفْعم 

E 16 لَةفْعم 

 اموع 128 
  

     .اً، وسبعة أعمدةسطر) 116(جدول يتألف من تتكون قاعدة معطيات املصادر امليمية من 
أما األعمدة فهي كمـا    . د اجلذور اليت تشتق منها املصادر امليمية      خيتص كل سطر من سطور بأح     

  :يلي
  .يتضمن احلرف األول من جذر الفعل) c1(العمود األول 
  .يتضمن احلرف الثاين من جذر الفعل) c2(العمود الثاين 
  .يتضمن احلرف الثالث من جذر الفعل) c3(العمود الثالث 
  .صدر امليمي األول يتضمن رمز وزن امل)S1 (العمود الرابع

  . يتضمن املصدر امليمي األول)MG1 (العمود اخلامس
  ).إن وجد( يتضمن رمز وزن املصدر امليمي الثاين )S2 (العمود السادس
  ).إن وجد( يتضمن املصدر امليمي الثاين )MG2 (العمود السابع
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  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  : املثال األول

MG2 S2 MG1 S1 c3 c2 c1 

 غ ف ر E مغفرة  
  

   احلرف األول للجذر، c1= غ 
   احلرف الثاين للجذرc2= ف 
   احلرف الثالث للجذرc3= ر 

، )مغفرة: (هو) مفْعلَة(يدل على وجود مصدر ميمي على وزن ) S1(يف العمود ) E(الرمز 
  ).MG1(املذكور يف العمود 

  

  : املثال الثاين
MG2 S2 MG1 S1 c3 c2 c1 

لُكَةمه D لَكَةهم C هـ ل ك 
  

  ).مهلُكَة(، و)مهلَكَة: (نالحظ أن هلذا الفعل مصدرين ميميني مساعيني مها
  

  : املثال الثالث
MG2 S2 MG1 S1 c3 c2 c1 

 و هـ ب C موهبة E موهبة
  

  ).موهبة(، و)موهبة: (نالحظ أن هلذا الفعل مصدرين ميميني مساعيني مها
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  xml ملفات الـ 1-11-2

 للمصادر امليمية لألفعال الثالثية اردة، غري أا قُسمتaccess هذه امللفات مماثلة متاماً لنسخة 
  . قاعدة معطيات جزئية، خيتص كلٌّ منها حبرف من حروف املعجم) 28(إىل 

  :وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية
  : املثال األول

  <formula c1="غ" c2="ف" c3="ر" symbol1="E" gerund1="ةBَEِGْ?َ" 
symbol2="" gerund2="" />  

  
على ) ر(، و )ف(، و )غ: (، هي)c3(، و)c2(، و)c1: (يف هذا املثال جند أن حروف اجلذر

  ).  مغفرة: أي) (E(الترتيب، ورمز املصدر امليمي األول 
  

  : املثال الثاين
  <formula c1="H" c2="ل" c3="ك" symbol1="C" gerund1=">IَJَKْ?َ" 

symbol2="D" gerund2=">IَJُKْ?َ" />  

  ).مهلُكَة(، و)مهلَكَة: (نالحظ أن هلذا الفعل مصدرين ميميني مساعيني مها
  

  : املثال الثالث
  <formula c1="و" c2="H" c3="ب" symbol1="C" gerund1=">LََهNْ?َ" 

symbol2="E" gerund2=">LَِهNْ?َ" />  

  ).موهبة(، و)موهبة: (نالحظ أن هلذا الفعل مصدرين ميميني مساعيني مها
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   توصيف البرنامج2 

  : مقدمة2-1

به هذه  ومن مجلة ما متتاز .Java  هي اللغة جافا االشتقاق والتصريف نظامة املستعملة يفربجماللغة 
  . نصة العمل عن نظام التشغيل ومومستقلة، OOP غرضية التوجه اللغة أا
ساعد على اتباع املنهجيات الذي ي، JBuilder 2005 IDE باستعمال  هذا النظامتب برنامجكُ

 على صفوف Refactoring، وإجراء UMLواملبادئ احلديثة لعلم هندسة الربجميات، كتوليد خمططات 
classesالربنامج .  
  :منها، و يف هندسة الربجمياتعاملياًاملعايري واملبادئ املعتمدة يف إعداد الربنامج  تروعي
1. Design Pattern :هي جمموعة من القوالب املعتمدة وGeneral Repeatable Solutions 

وهذه القوالب تعطي نتائج جيدة يف هيكلية تصميم النظم . تظهر يف التصاميم الربجميةاليت لحاالت ل
 :هاناومن القوالب اليت استعمل. بغية تسريع عملية التطوير

a. Façade : يدل على وجود صف وهوClass من  مسؤول عن التخاطب مع جمموعة
صف تصريف األفعال املزيدة، : الصفوف ال ميكن التعامل معها إال عن طريقه؛ مثل

 . صفاً متثل قواعد اشتقاق صيغ األفعال الثالثية املزيدة12الذي يتعامل مع 
b. Singleton : مثل؛لصفمن افقط إنشاء نسخة وحيدة إمكان يدل على وهو : 

 .DatabaseManagerصف التعامل مع قواعد املعطيات 
c. MVC :Model-View-Controller أي الفصل بني الواجهات User Interfaces 

(UI) ومنوذج العمل Model ، ويقوم الـControllerبينهاالربط  ب. 
d.  Low Coupling & Abstraction :كما هو يقلّل عدد االرتباطات بني الصفوف ،

 حيث تتعامل الصفوف اخلارجية مع الصف  املخطط اآليت،موضح يف
AugmentedTrilateralNoun فقط، دون معرفة النسخة احلقيقة من الصفوف 

 : صفا24ًوهنا نرى أننا اختصرنا عالقات مع . األوالد
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 وهي تفسري النص الربجمي مبخططات بيانية بلغة Reverse Engineeringاهلندسة العكسية  .2
UML (Unified Modeling Language) اليت تعرض املخطط العام للصفوف واحلزم Packages 

ذلك ميكن معرفة البنية الداخلية للربنامج بو.  وعالقة هذه الصفوف واحلزم فيما بينها،داخل النظام
 .دون اخلوض يف تفاصيل النص الربجمي

ل عمل يسهوهذا . ا عاملياً املعمول Standardsالتوثيق داخل النص الربجمي وفق املعايري  .3
 .املطورين اجلدد للربنامج
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  : مكونات البرنامج2-2

  : من عدة أجزاءكون الربنامجيت
 الذي يتوىل مهمة DatabaseManagerباستعمال الصف : التعامل مع قواعد املعطيات .1

 إيصال النتيجة  مث، اخلاصة باألفعال واألمساء واملصادرXMLجلب مجيع املعطيات املطلوبة من ملفات 
  :هالبنية الداخلية لصفوف الربنامج وحزمالشكل اآليت يوضح  .إىل الصفوف األخرى ملعاجلتها

  
 : اشتقاق األفعال واألمساء واملصادر .2

إذ تطلَب شجرة اجلذور من . لكلٍّ منها مهمة حمددةوصفوف؛ الزم واحل د منيؤدي هذا العمل عد
وقد يكون هذا القانون . اجلذر احملدد قانون االشتقاق املناسب يطبق على ، مثمدير قواعد املعطيات

فاشتقاق اسم الفاعل مثالً، ال . XMLىل ملفات إمستمداً من قواعد املعطيات، أو جاهزاً دون العودة 
على حني أن اشتقاق الصفات املشبهة يعتمد . حيتاج إىل الرجوع إىل قاعدة املعطيات، ألنه اسم قياسي

  .ودة يف قاعدة املعطيات، ألا مساعيةعلى حمددات موج
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 :تصريف األفعال واألمساء واملصادر .3
املفردات املشتقة بغية منه يتخاطب الربنامج اجلزئي للتصريف مع برنامج االشتقاق، فيأخذ 

هناك ثالثة صفوف مشتركة . بالتخاطب مع الصفوف املسؤولة عن هذا التصريفوذلك  ،تصريفها
  . واملضارع واألمر، وصف واحد لألمساء واملصادر للماضي:خاصة باألفعال

 :واجهات العمل واالستخدام .4
إسناد الفعل إىل  (لعرض تصريف األفعال: األول: أنشأنا عنصرين أساسيني لواجهات العرض

، وكالمها يستوعب ..)كالتثنية واجلمع والتأنيث (خر لعرض تصريف األمساء واملصادراآل، و)الضمائر
  . ربطنا واجهات األوامر مبخطط حاالت، حبيث ميكن العودة ألي واجهة سابقةو. مجيع احلاالت

 ، وذلكال توجد عملياً عالقة برجمية ثابتة بني الواجهات، وإمنا تبىن هذه العالقات أثناء زمن التنفيذ
وقد أخذنا باحلسبان عرض الواجهات من اليمني إىل . للتخفيف من االرتباطات الكثرية بني الصفوف

  .يسار، كما هو مطلوب يف واجهات العرض باللغة العربيةال
 :ساعدةاملاملكتبات  .5

 لتوليد  SQLوامر بلغة   األأنشأنا بعض الصفوف اليت تساعد يف التعامل مع قاعدة املعطيات وتنفيذ            
 من حزمة   digesterواستعملنا مكتبات مفتوحة املصدر     . النتائج ببىن موجودة ومطلوبة ضمن الربنامج     

Apache  للتعامل مع ملفاتXMLرنا مكتبة لتوليد ملفات.  وتفسريهاوطوXMLمن ملفات MDB.  
 الربنامج حبيث يكون كل جزء مستقالً عن اآلخر، وحبيث تتخاطب األجزاء مع وحدة ناصمم

وفصلنا بعض أجزاء الربنامج، وجعلناها كبنية عمل مركزية . مركزية توزع العمل واملهام فيما بينها
 عدد من اء األخرى، مثل اجلزء الذي يعطي قيمة ضمائر الرفع املتصلة اليت يطلبهاها األجزتعتمد علي

  .أجزاء الربنامج
تحمل قواعد التصريف يف الربنامج حسب الطلب، فال تحمل مجيع القواعد عند إقالع النظام، 

وم أجزاء الربنامج الرئيسية  تبعاً السم الصف، وتقReflectionوإمنا جيري التحميل ديناميكياً وبتقنية 
 يف زمن Implementation وتنجز Abstract Classesباستعمال هذه القواعد مبوجب صفوف جمردة 

استعمالية النظام  : منهاه؛ذه التقنية مزايا هامة يف تصميم أجزاء الربنامج وصفوفهلو. Runtimeالتنفيذ 
Usabilityهاسرعة كشف األخطاء وتصحيح، و Maintainabilityوتوسيعه هسهولة تطوير، و 

Extendibility . متطلبات ضرورية يف حال وضع النظام على اإلنترنتهي يف الواقع وهذه املزايا ،
  . مفتوح املصدروجعله

 كنظام جزئي ضمن نظام - مستقبالً –أخرياً عملْنا على أن يكون باإلمكان استخدام هذا النظام 
  .آخر كاملعجم احلاسويب مثالً
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 :API الواجهة البرمجية للتطبيقات 2-3

  :تصريف األفعال 2-3-1

 :فيما يلي أمثلة على الصفوف املستعملة يف تصريف األفعال
  : للمعلومة املبنية اردةالثالثياألفعال  �
  :املاضي .1

Class:  sarf.verb.trilateral.unaugmented.active.ActivePastConjugator 

 .لتصريف األفعال تبعاً لضمائر الرفع املنفصلة ، عنصرا13ًتتألف من يعطي قائمة 
 :ضارعامل .2

Class:  sarf.verb.trilateral.unaugmented.active.ActivePresentConjugator 

توجد أربع . لتصريف األفعال تبعاً لضمائر الرفع املنفصلة  عنصراً،13تتألف من يعطي قائمة 
 .ازوم، واملؤكدووب، املنصو املرفوع، : الفعل املضارعحاالت لتصريف

 :األمر .3
Class:  sarf.verb.trilateral.unaugmented.UnaugmentedImperativeConjugator 

توجد حالتان . لتصريف األفعال تبعاً لضمائر الرفع املنفصلة  عناصر،5تتألف من يعطي قائمة 
 .املؤكد وغري املؤكد: لتصريف فعل األمر

  : للمجهولةي املبنة اردةالثالثياألفعال  �
  :املاضي .1

Class:  sarf.verb.trilateral.unaugmented.passive.PassivePastConjugator 

 :ضارعامل .2
Class:  sarf.verb.trilateral.unaugmented. passive.PassivePresentConjugator 

  : للمعلومة املزيدة املبنيةالثالثياألفعال  �
  :املاضي .1

Class:  sarf.verb.trilateral.augmented.active.past.AugmentedActivePastConjugator 

 :ضارعامل .2
Class:  sarf.verb.trilateral.augmented.active.present.AugmentedActivePresentConjugator 

 :األمر .3
Class:  sarf.verb.trilateral.augmented.imperative.AugmentedImperativeConjugator 
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  :معالجة األفعال 2-3-2

 :فيما يلي أمثلة على الصفوف املستعملة يف معاجلة األفعال
  : للمعلومة املبنية اردةالثالثياألفعال  �

Class: 

sarf.verb.trilateral.unaugmented.modifier.UnaugmentedTrilateralModifier 

 وتعديته، هوم، ولزالتصريفي ه، وباب من جهة الصحة واالعتاللاألفعال تبعاً لنوع الفعلهذه تعالَج 
  : مراحلوتشتمل هذه املعاجلة على أربع . و للمجهولأمعلوم بنائه للو

 : باستعمال الصف:اإلدغام -1

sarf.verb.trilateral.unaugmented.modifier.Geminator. 

 : باستعمال الصف:اإلعالل -2

sarf.verb.trilateral.unaugmented.modifier.Vocalizer. 

 :استعمال الصف ب:معاجلة اهلمزة -3

sarf.verb.trilateral.unaugmented.modifier. HamzaModifier. 

 :باستعمال الصف: الالم ألف معاجلة -4
sarf. VerbLamAlefModifier.   

 
  : للمعلومة املزيدة املبنيةالثالثياألفعال  �

Class:  sarf.verb.trilateral. augmented.modifier. AugmentedTrilateralModifier 

 وتعديته، هولزومووزنه الصريف، ،  من جهة الصحة واالعتاللاألفعال تبعاً لنوع الفعلهذه تعالَج 
  :مراحلوتشتمل هذه املعاجلة على مخس . و للمجهولأمعلوم بنائه للو

 : باستعمال الصف:اإلبدال -1
 sarf.verb.trilateral. augmented.modifier.Geminator. 

 :لصف باستعمال ا:اإلدغام -2
 sarf.verb.trilateral. augmented.modifier.Geminator. 

 : باستعمال الصف:عاللاإل -3

 sarf.verb.trilateral. augmented.modifier.Vocalizer. 

 : باستعمال الصف:معاجلة اهلمزة -4
 sarf.verb.trilateral. augmented.modifier. HamzaModifier. 

 :ال الصف باستعم:الالم ألف معاجلة -5
 sarf. VerbLamAlefModifier.   
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  : المشتقةتصريف األسماء 2-3-3

 :فيما يلي أمثلة على الصفوف املستعملة يف تصريف األمساء املشتقة
  :ة اردةالثالثيتصريف األمساء املشتقة من األفعال  �
  :اسم الفاعل .1

Class: 

sarf.noun.trilateral.unaugmented.UnaugmentedTrilateralActiveParticipleConjugator 

لتصريف األمساء تبعاً حلالة االسم من جهة التذكري والتأنيث،   عنصراً،18تتألف من يعطي قائمة 
 .واإلفراد والتثنية واجلمع، والرفع والنصب واجلر

  :اسم املفعول .2
Class: 

sarf.noun.trilateral.unaugmented.UnaugmentedTrilateralPassiveParticipleConjugator 

 :مبالغة اسم الفاعل .3
  : الوزن القياسي •

Class:  sarf.noun.trilateral.unaugmented.exaggeration.StandardExaggerationConjugator 

  : ةالسماعياألوزان  •
Class: 

sarf.noun.trilateral.unaugmented.exaggeration.NonStandardExaggerationConjugator 

  
  : املزيدةةالثالثي من األفعال تصريف األمساء املشتقة �
  :اسم الفاعل .1

Class: 

sarf.noun.trilateral.augmented.AugmentedTrilateralActiveParticipleConjugator 

  :اسم املفعول .2
Class: 

sarf.noun.trilateral.augmented.AugmentedTrilateralPassiveParticipleConjugator 
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  :معالجة األسماء المشتقة 2-3-4

 :فيما يلي أمثلة على الصفوف املستعملة يف معاجلة األمساء املشتقة
  :ة اردةالثالثيمعاجلة األمساء املشتقة من األفعال  �
  :اسم الفاعل .1

Class: 

sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier.activeparticiple.ActiveParticipleModifier 

  : مراحلتشتمل معاجلة اسم الفاعل على مخس 
 : باستعمال الصف:اإلدغام -1

 sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier.activeparticiple.Geminator. 

 : باستعمال الصف:اإلعالل -2
 sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier.activeparticiple.Vocalizer. 

 : باستعمال الصف:معاجلة اهلمزة -3
  sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier.activeparticiple.Mahmouz. 

 : باستعمال الصف:الالم ألف معاجلة -4
 sarf. NounLamAlefModifier. 

 : باستعمال الصف:الالم الشمسية معاجلة -5
 sarf. NounSunLamModifier. 

  
  :اسم املفعول .2

Class: 

sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier.passiveparticiple.PassiveParticipleModifier 

  : مراحلتشتمل معاجلة اسم املفعول على مخس 
 : باستعمال الصف:اإلعالل -1

 sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier. passiveparticiple.Vocalizer. 

 : باستعمال الصف:معاجلة اهلمزة -2
 sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier. passiveparticiple.Mahmouz. 

 : باستعمال الصف:الالم ألف معاجلة -3
 sarf. NounLamAlefModifier. 

 : باستعمال الصف:الالم الشمسية معاجلة -4
 sarf. NounSunLamModifier. 
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  :تصريف المصادر 2-3-5

 :فيما يلي أمثلة على الصفوف املستعملة يف تصريف املصادر
  :ةرد اةالثالثيتصريف مصادر األفعال  �
  :املصدر األصلي .1

Class:  sarf.gerund.trilateral.unaugmented.TrilateralUnaugmentedGerundConjugator 
 

  :املصدر امليمي .2
Class: 

sarf.gerund.trilateral.unaugmented.MeemGerundConjugator 
   

  :مصدر املرة .3
Class: 

sarf.gerund.trilateral.unaugmented.TrilateralUnaugmentedNomenGerundConjugator 
 

  :مصدر اهليئة .4
Class: 

sarf.gerund.trilateral.unaugmented. QualityGerundConjugator 
  

  : املزيدةةالثالثيتصريف مصادر األفعال  �
  :املصدر األصلي .1

Class:  sarf.gerund.trilateral.augmented.TrilateralAugmentedGerundConjugator 
  

  :مصدر املرة .2
Class:  sarf.gerund.trilateral.augmented.nomen.TrilateralAugmentedNomenGerundConjugator 

  

  :الرباعية اردةتصريف مصادر األفعال  �
  :املصدر األصلي .1

Class:  sarf.gerund.quadrilateral.unaugmented.QuadriliteralUnaugmentedGerundConjugator 

  

  :مصدر املرة .2
Class:  sarf.gerund.quadrilateral.unaugmented.QuadriliteralUnaugmentedNomenGerundConjugator 
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  :معالجة المصادر 2-3-6

 :فيما يلي أمثلة على الصفوف املستعملة يف معاجلة املصادر
  :ة اردةالثالثيمعاجلة مصادر األفعال  �

  :املصدر امليمي
Class:  sarf.gerund.modifier.trilateral.unaugmented.meem.TitlateralUnaugmentedMeemModifier 

  : مخس مراحلاملصدر امليمي على تشتمل معاجلة 
 : باستعمال الصف:اإلدغام -1

 sarf.gerund.modifier.trilateral.unaugmented.meem.Geminator. 

 : باستعمال الصف:اإلعالل -2

 sarf.gerund.modifier.trilateral.unaugmented.meem.Vocalizer. 

 : باستعمال الصف:معاجلة اهلمزة -3

  sarf.gerund.modifier.trilateral.unaugmented.meem.Mahmouz. 

 : باستعمال الصف:الالم ألف معاجلة -4
 sarf. NounLamAlefModifier. 

 : باستعمال الصف:الالم الشمسية معاجلة -5
 sarf. NounSunLamModifier. 

  :ملزيدة اةالثالثيمعاجلة مصادر األفعال  �
  :املصدر األصلي

Class:  sarf.gerund.modifier.trilateral.augmented.standard.TitlateralAugmentedStandardModifier 

  : ست مراحلاملصدر األصلي على تشتمل معاجلة 
 : باستعمال الصف:اإلبدال -1

 sarf.noun.trilateral.augmented.modifier. Substituter. 

 :ستعمال الصف با: اإلدغام-2

 sarf.gerund.modifier.trilateral.augmented.standard.Geminator. 

 : باستعمال الصف:اإلعالل -3

 sarf.gerund.modifier.trilateral.augmented.standard.Vocalizer. 

 : باستعمال الصف:معاجلة اهلمزة -4

 sarf.gerund.modifier.trilateral.augmented.standard.Mahmouz. 

 .sarf. NounLamAlefModifier :                      باستعمال الصف:الالم ألف معاجلة -5

  .sarf. NounSunLamModifier :                  باستعمال الصف:الالم الشمسية معاجلة -6
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   أمثلة االختبار3

   أمثلة اختبار األفعال3-1

   األفعال الثالثية المجردة3-1-1

  :الباب األول

 أبن - أبت - آنَ - آب - أكل -أسا   - أخذ - أت  - سـكت  - باء - أمل - أمر - أم - 
 نصر - نسل - من - ملّ - مد -  مأى -مان   - هلا - لكم - الح - قام - فات -  غزا -سكن  

   يمن-هال  -
  :الباب الثاني

 رمـى   - محل - جاء - متّ - باع - أوى -  أنّ -ألّ   - أسر - أتى - أتن - أبت - آنَ - آم
 وتن - وأى - وأد - نأم - ملح -  ملّ -لوى   - لبس - الن - الت - طن - ضرب -  شوى -
   يسر-يس  - يدى - وهن - ولغ - وقى - وقت -  وعد-ودى  -

  :الباب الثالث

 - زهـا  - رهن - رأى - ذأت - خأل -  جأى -ثأر   - بدأ - خبت - بح - أثأ - أىب - أبه 
 - ودع - وجع - وجأ - وبه -  وبأ -نأى   - منع - جلأ - ألم - شأن - سعى -  سحل -سأل  
  ينع - وهل - وهب - ولغ -  وطأ-وضع  - وسع

  :الباب الرابع

 -خال - خاف - حيِي -حار   -  جون -جئي   -باه   -بات   - أيس - أوِد - أسف - أذي 
 -طـاع    -طـاط    -صات   - شاك   -شاء   -سوِي - سئم -زام   - رضي - داد   -داء   - خشي
 - ملّ -مال   - كاد   -قوِي   - فرح - غيِد -غار   - عني - عوِج -  عض -عام   - عاف - ظمئ
 وجع - وتغ -  وبه -وبئ   - وئب - هوَِء -هاع   -هاع   -هاب   -  هاء -ناه   -ناه   -نام   -نال  
  قظي - ير -  يدي-يئس  - وهل - ولغ - وقع - وطئ -  وسع-وذر  - ود - وجِي - وجل -

  :الباب الخامس

 ذبل - حب - جرؤ - ثخن - ثبت -  بلغ -بلد   - بطؤ - أنث - أمو - أمن - أصل - أثل 
 وطـؤ  - وضؤ - وشك -  وزن-ودع  - وجل - وبؤ - لدن - كرم - طول -  ضؤل -سرو   -
  مين - يتم -

  :الباب السادس

  يبس - يئس - وهن - ويل - ورث - حسب
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  ة األفعال الثالثية المزيد3-1-2

  ):أفْعلَ(على وزن 
 - أحب - أجاد - أجزأ - أباض -  أباد -أبات   - آيس - آوى - آذن -آخى   - آثر -آتى  

أسـكن  -  أسـكت  -أساء   - أزين - أرى - أذوى -أدىن   - أداء - أحيا   -أحوج   - أحت - 
 - أهدى - أنبت -أنأى   - أمن -أمأى   - أمات -  أالث -أكرم   - أقام - أقاء - أشأم -أسوى  
  أيقظ -أيدى  - أيئس - أوطأ - أوصى - أوجب - أوأب

  ):فَعلَ(على وزن 
 - درب -حيا   - جدد - بيت - بوأ -  بطّن -أيد   - أوى - أوب - أمم - أثّر -أبى   -أدى  

 - لـون  - ّألم -قوى   -  قوم -طيب   -سوى   -مسى   - سكّن - سكّت -رقّى   -  رأّى -رأّس  
 يسر -يدى   -  يأّس -وقّت   -وفّى   - وضأ - وصص - وحد - وأّم -  هيأ -هنأ   - نول -ملّى  

  مين - ميم - يقّظ -
  ):فَاعلَ(على وزن 

 - جارى - بايع -  باهت-آيد  - آوب - آض - )يائي(آسى   - )واوي(آسى   - آرن - آجر
 -سـاوى    - ساكن - ساءل - زايل - زاول - راءى -  داوى -حايا   - حاج -حاىب   - جاوب
 - نـاوأ  -ناءى   - ماأل - ماءن -  الين -الهى   - الءم - كاأل - كافأ - قاتل -غاىل   - شاءى
   ياسر-يادى  - واىل -واىف  - واطأ - واصل - واد -  واءم-هايأ  - ناول

  ):انفَعلَ(على وزن 
 - انشلّ - انزوى - انذأج -  اندفن -احنمل   -اجنلى   –انثىن   – انبلت - انبت - انأطر -انآد  

  اال - انمس - انكلت - انقض - انقاد - انفقأ -  انفأى-انفأى  -انغوى  – انطلق
  ):افْتعلَ(على وزن 

ابتلى  - ابتلّ - ابتلت - ابتسل -  ابتأس -ائتوى - ائتم - ائتمر -ائتسى - ائترى -ائتام -ائتال
 - اتكـأ  -اتقى   - اتطأ -  اتصل -اتسر   - اتبن - تبعا -اتبس   - اتأى -  اتأس -اتأد   - اتأب -

 اذْدكَر -ادخن   - ادخر - اختات - احتوى - احتال - اجتور -  اجتمع -اجتلب   - اثَّمد - اثَّخن
 اصطرب - اشتد -اشتأى -استوى -استاء   - ازديا -ازدوج   - ازدهر -ارتضى -ارتأى   - ارتاح -
 - امـتأل  - التمـى  -  التم -التز   - التأم -اكتفى -اكتال - اقتاد - اظطلم -  اطَّلب -اضطلع   -

  اختات - انتأى
  ):افْعلَّ(على وزن 

اجألّ - ابيض - ارعوى - امحر - املظّ - اسود - اهولّ - املح  
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  ):تفَاعلَ(على وزن 
 - حتايا - حتازن - جتاوب -  تبايع -تباعد   - تآوى - تآوب - تآكل - تآخى - تآج - تآثى

 -تـصاهل    - تصام - تشاءى - تسايل - تساوى - تسامى -  تساءل -تراءى   - تداوى - تدارأ
 - تواءى - تواءم - ايأ -  تباوأ -تناسى   - متاأل - تالحظ - تالءم - تكاول - تكاءد - تفاوت
  تياسر -  تواطأ-تواصل  - تواد - توارى

  ):تفَعلَ(على وزن 
 - تتأَّن - تبوأ - تأيد - تأوى -  تأوب -تأمم   - تألّس - تأكّد -تأبى   - تأسل -ىتأت - تأبن

 - تقوى - تقول -  تعين -تعلّم   - تسوى - تزكّى - ترقّى - ترأّى - ترأّف -  ختبأ -حتيا - تثبت
   - متيم - تيسر - تولّى - توضأ - توصل -  تودد-متدد  - متأّى - تلبن - تقيأ

  ):استفْعلَ(على وزن 
 - اسـتبات  -  استأيك -استأوى   - استأور - استأىن - استأمى - استأم - استأمر - استأذن

 - اسـترأف  - استذلّ - استدار -  استحيا -استحب   - استجاب - استثبت - استتيس - استبوأ
 - استفحل - تغوىاس - استغىن - استغفر - استضاء -  استصوب -استرنّ   - استرضى - استرأى
 استهزأ -  استنوق -استليث   – استلهم - استلبأ - استألم - استقال -استقاء   –  استفيل -استفلح  

  استيقظ -  استيئس-استوىف  - استوطأ - استورد - استوءل - استهوى -
  ):افْعوعلَ(على وزن 

  اعشوشب - اعرورى - اخشوشن - احلوىل - احزوزأ
  ):افْعولَ(على وزن 

  احووى - اجلوذ - جأوىا
  ):افْعالَّ(على وزن 

ابالج - ابياض - ادهام - اقبالّ - اسواد  
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   األفعال الرباعية المجردة3-1-3

 - سربت - زلزل - رهيأ -  دحرج -حيحى   - حوقل - جأجأ - تننت - تلفن - بلور - بأدل
   يهيه-يرنأ  - يأيأ - سوسو - وأوأ - قلسى - غرقأ -  طمأن-ضوضى  – شريف - سيطر
  

   األفعال الرباعية المزيدة3-1-4

  ):تفَعلَلَ(على وزن 
 - تطمأن - تشيطن -  تزلزل -ترهيأ   - تدربأ - تدحرج - جتورب - جتعثن - جتأجأ - تثألل
  توشوش -  مترأى-متدين  - تلهوج - تقلسى - تفتفت

  ):افْعنلَلَ(على وزن 
   افرنقع - نقىاسل - احونصل - احبنطأ - اخبندن

  ):افْعلَلَّ(على وزن 
  امضحن -  اكوهد-اكوأد  - اقشعر - اطمأنّ - اشرأب - ازيأنّ
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   أمثلة اختبار األسماء المشتقة3-2

  األفعال الثالثية المجردةمن  3-2-1

   والمفعول ومبالغة اسم الفاعلأسماء الفاعل

أىب   – أبن - أبت - آنَ - آب- ألّ -  أكل- أسا -أذي  –  أخذ- أثأ  –أتن   –  أت  - أم – 
 – ثـأر    – متّ   – بـدأ    – بح   – باع   -بات   –  باء - أوى   - أود   – أنّ   -أمو   – أمل -  أمر -أمن  

 - سـعى  - سئم – سأل - روى – رمى - رضي – رأى  - حار   - جرؤ   – جاء   - جئي   –جأى  
 -علم   – عض   – ظمئ   - طلق   – ضحك   – ضؤل   - صدق   – شوى   - سوِي   –سكن   - سكت
 -  ملّ -مد   - مأى - هلا -  لكم - لوى   - جلأ   –الن   –  الح -ألم   –  قام -فرق   –  غزا -عوِج  

هال -  نصر -  نسل - نأى   – نأم   - نام   –نال   – من –   وتن   - وبأ   – وأى   – وأد   -هوِئ –  ود 
   مين- يسر – يس - يدى- يئس – وقى - ورث –

  أسماء اآللة

أبن - آب - أكل - أسا - أزر -  أخذ -أتى   – أت -   حسب -بدأ   – باء - أمل -  أمر -أم  
 –شـوى    –  سكن -سحل   –  سار -رمى   –  راق - رجح   -رأى   -خاط   – محل   – حاص -

 - مد -  مأى -لوى   –  لكم -لبس   –  الح - كسا   -قرأ   – قام - غطا -  غزا - عض   –ضرب  
   وقى - وطأ –أ  وض– وسع – وأى –وأد  – هال -  نصر- نسل -نسخ  – من - ملّ

  أسماء الزمان والمكان

 - طـار  -  شتل -سال   - زار - رد -  درس - حلّ - جال -تاه   - بدأ - بال - بات - أمت
  يسر - وطأ - وجل -  وأل-نام  - جلأ - قام -قال  -  فر-فاض  - ظلّ

  أسماء التفضيل

 - أخفـى  - ىأبق -أهدى   -  أطيب -خري   - أجلّ - أقسى - أعلى - شر - أسوأ - أجود
  أوضأ  - األم - أذكى - أجرأ - أى - أبطأ -  أخبل-أيبس  – أغىن - أرجى

  الصفات المشبهة

 – رغـد  – رطب - خشن – حزن - جهم – جرد – جرب -جدب  –  جاع- تلد –تعب  
   يبس-وله  –  هام- نعس -نزه  –  مرن- كلّ - كسل – قلّ - غضب –عف  –  طال-مسج 
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   الثالثية المزيدةاألفعالمن  3-2-2

   والمفعول والزمان والمكانأسماء الفاعل

  ):أفْعلَ(على وزن من األفعال املزيدة 
 - أجـاد  - أجزأ - أبان - أباض -  أباد -أبات   - آيس - آوى - آذن -آخى   - آثر -آتى  

أحب –   أساء - أزين -  أرى -أذوى   - أذلّ -أدىن   - أداء -أحيا   - أحول -  أحوج -أحت - 
  أالث -أكرم   - أقام - أقاء - أغيل - أعول - أعطى -  أعاد -أشأم   -أسوى   - أسكن - سكتأ
 - أيئس - أوطأ - أوصى - أوجب -  أوأب -أهدى   - أنبت -أنأى   - أمن -أمأى   - أمات -

  أيقظ -أيدى 
  ):فَعلَ(على وزن من األفعال املزيدة 

 – درب -حيا   - جدد - بيت - بوأ -  بطّن - أيد - أوى - أوب - أمم - أثّر -أبى   -أدى  
 - لـون  - ّألم -قوى   -  قوم -طيب   -سوى   -مسى   - سكّن - سكّت -رقّى   -  رأّى -رأّس  
 يسر -يدى   -  يأّس -وقّت   -وفّى   - وضأ - وصص - وحد - وأّم -  هيأ -هنأ   - نول -ملّى  

  يمن - ميم - يقّظ -
  ):فَاعلَ(على وزن دة من األفعال املزي

 - جـاوب  - جـارى  - بايع -  باهت -آيد   - آوب - آض -آسى   -آسى   - آرن - آجر
 -  شـاءى  -ساوى   - ساكن - ساءل - زايل - زاول - راءى -  داوى -حايا   - حاج -حاىب  
نـادى  -ناءى   - ماأل - ماءن - الين - الهى   -الءم   - كاأل - كافأ - قاتل -غاىل   - شاق - 
  ياسر - يادى -  واىل-واىف  - واطأ - واصل - واد - واءم - هايأ -  ناول-أ ناو

  ):انفَعلَ(على وزن من األفعال املزيدة 
 - انشلّ - انزوى - انذأج -  اندفن -احنمل   -اجنلى   -انثىن   - انبلت - انبت - انأطر -انآد  
   اال -انمس  – انكلت - نقضا - انقاد - انفقأ -انفأى  - انفأى -انغوى  - انطلق - انضوى

  ):افْتعلَ(على وزن من األفعال املزيدة 
 - ابتلـت  - ابتسل - ابتأس - ائتوى   -ائتم   - ائتمر -ائتسى   -ائترى   - ائتثأ -ائتام   -ائتال  

 اتطـأ  - تصلا - اتسر -اتبن   - اتبع -اتبس   -اتأى   -اتام   - اتأس -  اتأد -اتأب   -ابتلى   - ابتلّ
اختات  – احتوى - احتلّ - احتال - اجتور - اجتمع -  اجتلب -اثَّمد   - اثَّخن - اتكأ -اتقى   -
استاء  -ازديا   - ازدوج - ازدهر - ارتضى -ارتأى   - ارتاح - اذْدكَر - ادخن - ادخر -  اختار -
 -  اقتفـى  -اقتاد   - اعتون - اظطلم - اطَّلب - اضطلع - اصطرب -  اشتد -اشتأى   -استوى   -

  انتأى -  امتأل-التمى  - التم - التز - التأم -اكتفى  - اكتال
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  ):افْعلَّ(على وزن من األفعال املزيدة 
اجألّ - ابيض - ارعوى  - امحر- ازين - اسود -  الونّ -  املظّ-اكمت - اهولّ - املح  

  ):تفَاعلَ(على وزن من األفعال املزيدة 
 - حتازن - حتاب - جتاوب -  تبايع -تباعد   - تآوى - تآوب - تآكل -تآخى   - تآج -آثى  ت
 -تـشاءى  - تـسايل  -تساوى   –تسامى   - تساءل - تراءى -  تداوى -تداعى   - تدارأ -حتايا  
ايأ - تناوأ - تناسى -  متاأل -تالحظ   - تالءم - تكاول - تكاءد - تفاوت - تصاهل - تصام - 
  تياسر - تواطأ - تواصل -  تواد-توارى  - تواءى - تواءم

  ):تفَعلَ(على وزن من األفعال املزيدة 
 تتأَّن - تبوأ - تأيد - تأوى -  تأوب -تأمم   - تألّس - تأكّد -تأسى   - تأسل -تأتى   - تأبن

 تقوى - تقول - تعين -تعلّم   -تسوى   -تزكّى   -ترقّى   - ترأّى - ترأّف -  ختبأ -حتيا   - تثبت -
  تيمم - تيسر - تولّى - توضأ - توصل -  تودد-متدد  -متأّى  - تلبن - تقيأ -

  ):استفْعلَ(على وزن من األفعال املزيدة 
 -اسـتبات  -  اسـتأيك  -استأوى   - استأور -استأىن   -استأمى   - استأم - استأمر - استأذن

 - اسـتذلّ  -اسـتدار  -استحيا   -  استحوذ -استحب   - اباستج - استثبت - استتيس - استبوأ
 - اسـتغفر  - اسـتعد  - استعان -استضاء - استصوب -  استرنّ -استرضى - استرأى - استرأف
 استليث - استلهم -  استلبأ -استألم   -استقال   -استقاء   - استفيل - استفلح  - استغوى -استغىن  

  استيقظ - استيئس - استوىف - استوطأ - تورد اس-استوءل  - استهوى - استهزأ - استنوق -
  ):افْعوعلَ(على وزن من األفعال املزيدة 

  اعشوشب - اعرورى - اخشوشن - احلوىل - احزوزأ
  ):افْعولَ(على وزن من األفعال املزيدة 

  احووى - اجلوذ - اجأوى
  ):افْعالَّ(على وزن من األفعال املزيدة 

ابالج - ابياض - ادهام - اقبالّ - اسواد  
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  األفعال الرباعية المجردةمن  3-2-3

   والمفعول والزمان والمكانأسماء الفاعل
 - سربت - زلزل - رهيأ -  دحرج -حيحى   - حوقل - جأجأ - تننت - تلفن - بلور - بأدل

   يهيه-يرنأ  - يأيأ - وسوس - وأوأ - قلسى - غرقأ -  طمأن-ضوضى  – شريف - سيطر
  

  األفعال الرباعية المزيدة من 3-2-4

   والمفعول والزمان والمكانأسماء الفاعل
  ):تفَعلَلَ(على وزن من األفعال املزيدة 

 - تطمأن - تشيطن -  تزلزل -ترهيأ   - تدربأ - تدحرج - جتورب - جتعثن - جتأجأ - تثألل
  توشوش -  مترأى-متدين  - تلهوج - تقلسى - تفتفت

  ):افْعنلَلَ(ن على وزمن األفعال املزيدة 
  افرنقع - اسلنقى - احونصل - احبنطأ - اخبندن

  ):افْعلَلَّ(على وزن من األفعال املزيدة 
اطمأنّ - اشرأب - اقشعر -  اكوأد-اكوهد  - امضحن  



  64

   أمثلة اختبار المصادر3-3

  األفعال الثالثية المجردةمن  3-3-1

  )الثية اردةأمثلة اختبار األفعال الث(=  المصادر األصلية
  )أمثلة اختبار األفعال الثالثية اردة(=  المصادر الميمية

  )أمثلة اختبار األفعال الثالثية اردة(=  مصادر المرة
  )أمثلة اختبار األفعال الثالثية اردة(=  مصادر الهيئة

  

  األفعال الثالثية المزيدةمن  3-3-2

  )ة اختبار األفعال الثالثية املزيدةأمثل(=  والميمية والمرة المصادر األصلية
  

  األفعال الرباعية المجردةمن  3-3-3

  )أمثلة اختبار األفعال الرباعية اردة(=  والميمية والمرة المصادر األصلية
  

  األفعال الرباعية المزيدةمن  3-3-4

  )أمثلة اختبار األفعال الرباعية املزيدة(=  والميمية والمرة المصادر األصلية
  



  65

   قائمة المصطلحات4

  بالترتيب األلفبائي للمصطلحات العربية 4-1
  

Substitution الCFإ  
Definite article ,-.20 أداة  
Conditional particle ط.L أداة  
Apocopative conditional particle �$ز!N ط.L أداة  
Unapocopative conditional particle �$ز!N .?O ط.L أداة  
Gemination مإد!O  
Interrogation م!Q"7;ا  
Noun R;ا  
Demonstrative pronoun رة!Lإ R;ا  
Instrumental noun ��S R;ا  
Interrogative pronoun م!Q"7;ا R;ا  
Elative noun T?U"0 R;ا  
Indeclinable noun C$!N R;ا  
Noun of plural  V9N R;ا  
Noun of time ز$!ن R;ا  
Conditional noun .L R;طا  
Sound noun X?حZ R;ا  
Proper noun R#َEَ R;ا  
Primitive noun \78$ .?O R;ا  
Active participle TE!3 R;ا  
Verbal noun T23 R;ا  
Declinable noun 7/.ف$ R;وف/ا./$  
Unaugmented noun 5.د$ R;ا  
Genitive noun 5.ور$ R;ا  
Nomen vicis ة.$ R;ا  
Nominative noun عa3.$ R;ا  
Augmented noun C-D$ R;ا  
Derived noun \78$ R;ا  
Gerund noun رC/$ R;ا  
Definite noun �3.2$َ R;ا  
Passive participle لa2"$ R;ا  
Shortened noun رa/6$ R;ا  
Noun of place ن!b$ R;ا  
Prolonged noun ودC9$ R;ا  
Indeclinable noun ا�/.ف G$ عac9$ R;ا  
Relative noun بa�c$ R;ا  
Accusative noun بa/c$ R;ا  
Decreased noun صa6c$ R;ا  
Nunnated noun نaّc$ R;ا  
Relative pronoun لaZa$ R;ا  
Indefinite noun ة.b� R;ا  
Quality noun �g?ه R;ا  
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Nominal  iّ9;ا)R;kا lإ� �m��(  
Derivation 67!قLا  
Annexation �3!pإ  
Parsing اب.Eإ  
Vocalization لAEإ  
Five verbs ��9ا234!ل ا��  
Alif ,�4ا  
Dual Alif �?cB7أ�, ا�  
Distinctive Alif �qا�4, ا�"!ر  
Shortened Alif رةa/6$ ,أ�  
Exaggeration forms �r�!m$ �#B$أ  
Conjugation category i"-./0 ب!F  
Femininity s?�t0  
Quiescent taa of feminization 70!ء ا��cا��!آ s?�t  
Diacritical taa of subject ا�79ح.آ� TE!"0!ء ا�  
Duality �?cB0  
Bareness دv.50  
Masculinity .?آw0  
Inflection ,-./0  
Declension 0/.-, ا4;9!ء  

Conjugation 0/.-, ا234!ل  

Transitivity �-C20  
Nunnation G-ac0  
Emphasis C?آa0  
Immobility of Noon نacت ا�am@  
Apocopative زم!N  
Root رwN  
Trilateral root i@A@ رwN  
Quadrilietral root iE!Fر رwN  
Genitive .ّN  
Apocopate مDN  
Plural V9N  
Broken plural .?�b0 V9N  
Plural of the plural V95ا� V9N  
Sound plural R�!; V9N/X?0/ح V9N  
Sound feminine plural x$ V9NR�!; s�  
Sound masculine plural R�!; .آw$ V9N  
Sentence �#9N  
Nominal sentence �?9;9#� اN  
Verbal sentence �?#23 �#9N  
Circumstance ا�ح!ل  
Grammatical state �?Fا.Eح!�� إ  
Prepositional case .N ��!ح  
Nominative case V3ح!�� ر  
Irregular case ذة!L ��!ح  
Non-standard case �?;!?q .?O ��!ح/�?E!9;  
Accusative case {/�  ح!�� 
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Elision فwح  
Elision of Noon نacف ا�wح  
Elision of weak letter �#2ف ح.ف ا�wح  
Letter ح.ف  
Interrogative particle م!Q"7;ح.ف ا  
Apocopative letter زم!N ح.ف  
Preposition .N ح.ف  
Quiescent letter حGف ;!آ.  
Sun letters i�9L ح.ف  
Sound letter X?حZ ح.ف  
Conjunction ,|E ح.ف  
Weak letter �#E ح.ف  
Moon letter 9.يq ح.ف  
Diacritical letter ح.ف $7ح.ك  
Diacritic ح.آ� ا�ح.ف  
Anaytu letters �?�  ح.وف أ
Incremental letters دة!-Dح.وف ا�  
Aoristic letters U9ح.وف ا��Eر!  
Transitive letters �-C20 ح.وف  
Dotted letters �95َ2$ُ ح.وف  
Undotted letters �#9Q$ ح.وف  
Semantic  ��kCا�)R#ْE(  
Nominative V3ر  
Increment ز-!دة  
Prefix �6F!;  
Sukoon نab;  
Non-standard iE!9;/i;!?q .?O  
Condition ط.L  
Sound X?حZ  
Morphology  ف.ْZ)#ْER(  
Adjective �"Z  
Assimilate adjective �Qm8$ �"Z  
Tense �r?Z  
Tense of the verb  T2"ا� �r?Z  
Ultimate plurals tense عa95ا� lQ7c$ �r?Z  
Damma �9p  
Pronoun .?9p  
Genitive pronoun .N .?9p  
Nominative pronoun V39?. رp  
Nominative connected pronoun $ V39?. رpT/7  
Nominative separated pronoun T/"c$ V39?. رp  
Third person pronoun {�!O .?9p  
Connected pronoun T/7$ .?9p  
First person pronoun R#b7$ .?9p  
Second person pronoun {�!�$ .?9p  
Separated pronoun T/"c$ .?9p  
Accusative pronoun {/� .?9p  
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Adverb ف.�  
Adverb of time ف ز$!ن.�  
Adverb of place ن!b$ ف.�  
Second radical T2"ا� G?E  
Unapocopative زم!N .?O  
Causality Faa �?mm3!ء ا��  
First radical T2"3!ء ا�  
Subject TE!3  
Fatha 73ح�  
Verb T23  
Hollow verb فaNأ T23  
Hollow verb with Waw ف واويaNأ T23  
Hollow verb with Yaa i�!- فaNأ T23  
Imperative verb .$أ T23  
Emphatic imperative verb Cآx$ .$أ T23  
Trilateral verb i@A@ T23  
Unconjugated verb C$!N T23  
Quinqueliteral verb i;!9� T23  
Quadriliteral verb iE!Fر T23  
Consonantal verb R�!; T23  
Hexalieral verb i;اC; T23  
Conditional verb ط.L T23  
Sound verb X?حZ T23  
Non-emphatic verb Cآx$ .?O T23  
Intransitive verb زمk T23  
Separated Lafifi verb وق."$ ,?"� T23  
Connected Lafif verb 6.ون$ ,?"� T23  
Emphatic verb Cآx$ T23  
Emphatic verb with Noon نac�!F Cآx$ T23  
Past verb 3ٍض!$ T2  
Passive verb لaQ59#� icm$ T23  
Active verb مa#29#� icm$ T23  
Conjugated verb 7/.ف$ T23  
Transitive verb �C27$ T23  
Tritransitive verb T?E!"$ �@A@ lإ� �C27$ T23  
Monotransitive verb Cل واحa2"$ lإ� �C27$ T23  
Ditransitive verb 2"$ lإ� �C27$ T23G?�a  
Mithal verb ل!B$ T23  
Mithal verb with Waw ل واوي!B$ T23  
Mithal verb with Yaa i�!- ل!B$ T23  
Unaugmented verb 5.د$ T23  
Indicative verb عa3.$ T23  
Augmented verb C-D$ T23  
Present verb رع!U$ T23  
Emphatic present verb Cآx$ رع!U$ T23  
Apocopated present verb ومD5$ رع!U$ T23  
Indicative present verb عa3.$ رع!U$ T23  
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Subjunctive present verb بa/c$ رع!U$ T23  
Geminated verb ,E!U$ T23  
Doubled verb ,2U$ T23  
Weak verb T72$ T23  
Weak second radical verb G?2ا� T72$ T23  
Weak first radical verb !"ا� T72$ T23ء  
Weak third radical verb مAا� T72$ T23  
Subjunctive verb بa/c$ T23  
Hamzated verb زa9Q$ T23  
Hamzated second radical verb G?2ز ا�a9Q$ T23  
Hamzated first radical verb ز ا�"!ءa9Q$ T23  
Hamzated third radical verb مAز ا�a9Q$ T23  
Defective verb �q!� T23  

Defective verb with Waw واوي �q!� T23  

Defective verb with Yaa i�!- �q!� T23  
Verbal  i#23)T2"ا� lإ� �m��(  
Dictionary سa$!q  
Grammar �r#ا� CEاaq  
Morphological rules �?3.Z G?�  aqا
Syntactical rules �-aح� G?�  aqا
Standard i;!?q  
Kasra آ�.ة  
Word �9#آ  
Derived word �678$ �9#آ  
Suffix �6حk  
Third radical T2"م ا�k  
Sun Lam �?�9L مk  
Moon Lam �-.9q مk  
Feminine s�x$  
Lexicon entry �?952$ دة!$  
Exaggeration �r�!m$  
Passive voice لaQ59#� icm$  
Active voice مa#29#� icm$  
Non-parsed icm$/2َْ.ب$ُ .?O  
Dual lcB$  
Unaugmented 5.د$  
Genitive 5.ور$  
Apocopated ومD5$  
Masculine .آw$  
Nominative عa3.$  
Augmented C-D$  
Augmented with four letters �2 أح.فFرtF C-D$  
Augmented with three letters أح.ف �@ABF C-D$  
Augmented with one letter ح.فF C-D$  
Augmented with two letters G?3.حF C-D$  
Derivative \78$  
Gerund رC/$  
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Nomen vicis ر ا�9.ةC/$  
Quality gerund �g?Qر ا�C/$  
Meem gerund i9?$ رC/$  
Annexed ف!U$  
Lexicon R52$  
Parsed 2َْ.ب$ُ  
Defined by All  ـF أل($2.�ف(  
Defined by annexation �3!p�!F 2.�ف$  
Definite �3.2$  
Singular د."$  
Object هF لa2"$  
Adverbial object ل 3?هa2"$  
Causative object ه#N4 لa2"$  
Cognate accusative \#|$ لa2"$  
Concomitate object ل $2هa2"$  
Indeclinable ا�/.ف G$ عac9$  
Accusative بa/c$  
Nunnated ن�ac$  
Substantive فaZa$  
Morphological balance D?$i3.Z ان  
Subject of the passive TE!3 {�!�  
Syntax aح�  
Relative adjective �m��  
Accusative {/�  
Adjective �2�  
Indefinite ة.b�  
Kind of the noun R;kع اa�  
Kind of the verb T2"ع ا�a�  
Emphasized Noon C?آa7ن ا�a�  
Heavy Emphasized Noon �#?6Bا� C?آa7ن ا�a�  
Light Emphasized Noon �"?"ا�� C?آa7ن ا�a�  
Feminine Noon ةa�cن ا�a�  
Noon of protection �-!qaن ا�a�  
Hamza ةD9ه  
Interrogative Hamza م!Q"7;ة اD9ه  
Hard Hamza V|q ةD9ه  
Soft Hamza TZة وD9ه  
Waw اوaا�  
Waw of group �E!95واو ا�  
Pattern وزن  
Yaa ا�?!ء  
Yaa of second person �m�!�9ء ا�!-  
Decline ف ا4;9!ء�./-  
Conjugate ف ا234!ل�./-  
Parse 2ِْ.ب-ُ  

  



  71

  بالترتيب األلفبائي للمصطلحات اإلنكليزية 4-2
  

Accusative بa/c$ / {/�  
Accusative case {/�  ح!�� 
Accusative noun بa/c$ R;ا  
Accusative pronoun {/� .?9p  
Active participle TE!3 R;ا  
Active verb مa#29#� icm$ T23  
Active voice مa#29#� icm$  
Adjective �"Z / �2�  
Adverb ف.�  
Adverb of place ن!b$ ف.�  
Adverb of time ف ز$!ن.�  
Adverbial object ل 3?هa2"$  
Alif ,�4ا  
Anaytu letters �?�  ح.وف أ
Annexation �3!pإ  
Annexed ف!U$  
Aoristic letters �Eر!U9ح.وف ا�  
Apocopate مDN  
Apocopated ومD5$  
Apocopated present verb ومD5$ رع!U$ T23  
Apocopative زم!N  
Apocopative conditional particle �$ز!N ط.L أداة  
Apocopative letter زم!N ح.ف  
Assimilate adjective �Qm8$ �"Z  
Augmented C-D$  
Augmented noun C-D$ R;ا  
Augmented verb C-D$ T23  
Augmented with four letters �2 أح.فFرtF C-D$  
Augmented with one letter ح.فF C-D$  
Augmented with three letters أح.ف �@ABF C-D$  
Augmented with two letters G?3.حF C-D$  
Bareness دv.50  
Broken plural .?�b0 V9N  
Causality Faa �?mm3!ء ا��  
Causative object ه#N4 لa2"$  
Circumstance ا�ح!ل  
Cognate accusative \#|$ لa2"$  
Concomitate object ل $2هa2"$  
Condition ط.L  
Conditional noun ط.L R;ا  
Conditional particle ط.L أداة  
Conditional verb ط.L T23  
Conjugate 423!ل-/.�ف ا  
Conjugated verb 7/.ف$ T23  
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Conjugation 0/.-, ا234!ل  

Conjugation category i"-./0 ب!F  
Conjunction ,|E ح.ف  
Connected Lafif verb 6.ون$ ,?"� T23  
Connected pronoun T/7$ .?9p  
Consonantal verb R�!; T23  
Damma �9p  
Declension 0/.-, ا4;9!ء  
Declinable noun 7/.ف$ R;وف/ا./$  
Decline ف ا4;9!ء�./-  
Decreased noun صa6c$ R;ا  
Defective verb �q!� T23  

Defective verb with Waw واوي �q!� T23  

Defective verb with Yaa i�!- �q!� T23  
Defined by All  ـF أل($2.�ف(  
Defined by annexation �3!p�!F 2.�ف$  
Definite 2$�3.  
Definite article ,-.20 أداة  
Definite noun �3.2$َ R;ا  
Demonstrative pronoun رة!Lإ R;ا  
Derivation 67!قLا  
Derivative \78$  
Derived noun \78$ R;ا  
Derived word �678$ �9#آ  
Diacritic ح.آ� ا�ح.ف  
Diacritical letter ح.ف $7ح.ك  
Diacritical taa of subject ا�79ح.آ� TE!"0!ء ا�  
Dictionary سa$!q  
Distinctive Alif �qا�4, ا�"!ر  
Ditransitive verb G?�a2"$ lإ� �C27$ T23  
Dotted letters �95َ2$ُ ح.وف  
Doubled verb ,2U$ T23  
Dual lcB$  
Dual Alif �?cB7أ�, ا�  
Duality �?cB0  
Elative noun T?U"0 R;ا  
Elision فwح  
Elision of Noon نacف ا�wح  
Elision of weak letter �#2ف ح.ف ا�wح  
Emphasis C?آa0  
Emphasized Noon C?آa7ن ا�a�  
Emphatic imperative verb Cآx$ .$أ T23  
Emphatic present verb Cآx$ رع!U$ T23  
Emphatic verb Cآx$ T23  
Emphatic verb with Noon نac�!F Cآx$ T23  
Exaggeration �r�!m$  
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Exaggeration forms �r�!m$ �#B$أ  
Fatha 73ح�  
Feminine s�x$  
Feminine Noon ةa�cن ا�a�  
Femininity s?�t0  
First person pronoun R#b7$ .?9p  
First radical T2"3!ء ا�  
Five verbs ��9ا234!ل ا��  
Geminated verb ,E!U$ T23  
Gemination م!Oإد  
Genitive .ّN / 5.ور$  
Genitive noun 5.ور$ R;ا  
Genitive pronoun .N .?9p  
Gerund رC/$  
Gerund noun رC/$ R;ا  
Grammar �r#ا� CEاaq  
Grammatical state �?Fا.Eح!�� إ  
Hamza ةD9ه  
Hamzated first radical verb ز ا�"!ءa9Q$ T23  
Hamzated second radical verb G?2ز ا�a9Q$ T23  
Hamzated third radical verb مAز ا�a9Q$ T23  
Hamzated verb زa9Q$ T23  
Hard Hamza V|q ةD9ه  
Heavy Emphasized Noon �#?6Bا� C?آa7ن ا�a�  
Hexalieral verb i;اC; T23  
Hollow verb فaNأ T23  
Hollow verb with Waw ف واويaNأ T23  
Hollow verb with Yaa i�!- فaNأ T23  
Immobility of Noon نacت ا�am@  
Imperative verb .$أ T23  
Increment ز-!دة  
Incremental letters دة!-Dح.وف ا�  
Indeclinable ا�/.ف G$ عac9$  
Indeclinable noun C$!N R;ا  
Indeclinable noun ا�/.ف G$ عac9$ R;ا  
Indefinite ة.b�  
Indefinite noun ة.b� R;ا  
Indicative present verb عa3.$ رع!U$ T23  
Indicative verb عa3.$ T23  
Inflection ,-./0  
Instrumental noun ��S R;ا  
Interrogation م!Q"7;ا  
Interrogative Hamza م!Q"7;ة اD9ه  
Interrogative particle م!Q"7;ح.ف ا  
Interrogative pronoun م!Q"7;ا R;ا  
Intransitive verb زمk T23  
Irregular case ذة!L ��!ح  
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Kasra آ�.ة  
Kind of the noun R;kع اa�  
Kind of the verb T2"ع ا�a�  
Letter ح.ف  
Lexicon R52$  
Lexicon entry �?952$ دة!$  
Light Emphasized Noon �"?"ا�� C?آa7ن ا�a�  
Masculine .آw$  
Masculinity .?آw0  
Meem gerund i9?$ رC/$  
Mithal verb ل!B$ T23  
Mithal verb with Waw ل واوي!B$ T23  
Mithal verb with Yaa i�!- ل!B$ T23  
Monotransitive verb Cل واحa2"$ lإ� �C27$ T23  
Moon Lam �-.9q مk  
Moon letter 9.يq ح.ف  
Morphological balance i3.Z انD?$  
Morphological rules �?3.Z G?�  aqا
Morphology ف.ْZ) R#ْE(  
Nomen vicis ة.$ R;ا  
Nomen vicis ر ا�9.ةC/$  
Nominal  iّ9;ا)R;kا lإ� �m��(  
Nominal sentence �?9;9#� اN  
Nominative V3ع / رa3.$  
Nominative case V3ح!�� ر  
Nominative connected pronoun T/7$ V39?. رp  
Nominative noun عa3.$ R;ا  
Nominative pronoun pV39?. ر  
Nominative separated pronoun T/"c$ V39?. رp  
Non-emphatic verb Cآx$ .?O T23  
Non-parsed icm$/2َْ.ب$ُ .?O  
Non-standard iE!9;/i;!?q .?O  
Non-standard case �?;!?q .?O ��!ح/�?E!9;  
Noon of protection �-!qaن ا�a�  
Noun R;ا  
Noun of place ن!b$ R;ا  
Noun of plural  V9N R;ا  
Noun of time ز$!ن R;ا  
Nunnated ن�ac$  
Nunnated noun نaّc$ R;ا  
Nunnation G-ac0  
Object هF لa2"$  
Parse 2ِْ.ب-ُ  
Parsed 2َْ.ب$ُ  
Parsing اب.Eإ  
Passive participle لa2"$ R;ا  
Passive verb لaQ59#� icm$ T23  
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Passive voice لaQ59#� icm$  
Past verb ٍض!$ T23  
Pattern وزن  
Plural V9N  
Plural of the plural V95ا� V9N  
Prefix �6F!;  
Preposition .N ح.ف  
Prepositional case .N ��!ح  
Present verb رع!U$ T23  
Primitive noun \78$ .?O R;ا  
Prolonged noun ودC9$ R;ا  
Pronoun .?9p  
Proper noun R#َEَ R;ا  
Quadrilietral root iE!Fر رwN  
Quadriliteral verb iE!Fر T23  
Quality gerund �g?Qر ا�C/$  
Quality noun �g?ه R;ا  
Quiescent letter Gح.ف ;!آ  
Quiescent taa of feminization �cا��!آ s?�t70!ء ا�  
Quinqueliteral verb i;!9� T23  
Relative adjective �m��  
Relative noun بa�c$ R;ا  
Relative pronoun لaZa$ R;ا  
Root رwN  
Second person pronoun {�!�$ .?9p  
Second radical T2"ا� G?E  
Semantic  ��kCا�)R#ْE(  
Sentence �#9N  
Separated Lafifi verb وق."$ ,?"� T23  
Separated pronoun T/"c$ .?9p  
Shortened Alif رةa/6$ ,أ�  
Shortened noun رa/6$ R;ا  
Singular د."$  
Soft Hamza TZة وD9ه  
Sound X?حZ  
Sound feminine plural R�!; s�x$ V9N  
Sound letter X?حZ ح.ف  
Sound masculine plural R�!; .آw$ V9N  
Sound noun X?حZ R;ا  
Sound plural R�!; V9N/X?0/ح V9N  
Sound verb X?حZ T23  
Standard i;!?q  
Subject TE!3  
Subject of the passive TE!3 {�!�  
Subjunctive present verb بa/c$ رع!U$ T23  
Subjunctive verb بa/c$ T23  
Substantive فaZa$  
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Substitution الCFإ  
Suffix �6حk  
Sukoon نab;  
Sun Lam �?�9L مk  
Sun letters i�9L ح.ف  
Syntactical rules �-aح� G?�  aqا
Syntax aح�  
Tense �r?Z  
Tense of the verb  T2"ا� �r?Z  
Third person pronoun {�!O .?9p  
Third radical T2"م ا�k  
Transitive letters �-C20 ح.وف  
Transitive verb �C27$ T23  
Transitivity �-C20  
Trilateral root i@A@ رwN  
Trilateral verb i@A@ T23  
Tritransitive verb T?E!"$ �@A@ lإ� �C27$ T23  
Ultimate plurals tense عa95ا� lQ7c$ �r?Z  
Unapocopative زم!N .?O  
Unapocopative conditional particle �$ز!N .?O ط.L أداة  
Unaugmented 5.د$  
Unaugmented noun 5.د$ R;ا  
Unaugmented verb 5.د$ T23  
Unconjugated verb C$!N T23  
Undotted letters �#9Q$ ح.وف  
Verb T23  
Verbal  i#23)T2"ا� lإ� �m��(  
Verbal noun T23 R;ا  
Verbal sentence �?#23 �#9N  
Vocalization لAEإ  
Waw اوaا�  
Waw of group �E!95واو ا�  
Weak first radical verb ا�"!ء T72$ T23  
Weak letter �#E ح.ف  
Weak second radical verb G?2ا� T72$ T23  
Weak third radical verb مAا� T72$ T23  
Weak verb T72$ T23  
Word �9#آ  
Yaa ا�?!ء  
Yaa of second person �m�!�9ء ا�!-  

  


