
                                               

 والتصريف والتصريف الشتقاق الشتقاقنظامنظام

في اللغة العربيةفي اللغة العربية

(، والبنامج)توصيف قواعد العطيات
(، والصطلحاتأمثلة الختبارقوائم )

 

2007 الصدار الول

1



Alesco@Email.ati.tn                                               www.alecso.org.tn

 

الفهرس
4..................................................................................................................  تقديم

 توصيف قواعد المعطيات1
 قاعدة معطيات الفعال الثلثية المجردة1-1

access   …............................................................................5 نسخة الـ 1-1-1
xml  …..................................................................................9 ملفات الـ 1-1-2

 قاعدة معطيات الفعال الثلثية المزيدة1-2
access  …............................................................................10 نسخة الـ 1-2-1
xml  ….................................................................................15 ملفات الـ 1-2-2

 قاعدة معطيات الفعال الرباعية المجردة1-3
access  …............................................................................17 نسخة الـ 1-3-1
xml  ….................................................................................19 ملفات الـ 1-3-2

 قاعدة معطيات الفعال الرباعية المزيدة1-4
access  …............................................................................20 نسخة الـ 1-4-1
xml  ….................................................................................23 ملفات الـ 1-4-2

 قاعدة معطيات أسماء اللة1-5
access  …............................................................................25 نسخة الـ 1-5-1
xml  ….................................................................................27 ملفات الـ 1-5-2

 قاعدة معطيات أسماء التفضيل1-6
access  …............................................................................28 نسخة الـ 1-6-1
xml  ….................................................................................29 ملفات الـ 1-6-2

 قاعدة معطيات أسماء الزمان والمكان1-7
access  …............................................................................30 نسخة الـ 1-7-1
xml  ….................................................................................32 ملفات الـ 1-7-2

 قاعدة معطيات الصفات المشبهة1-8
access  …............................................................................33 نسخة الـ 1-8-1
xml  ….................................................................................35 ملفات الـ 1-8-2

 قاعدة معطيات أمثلة مبالغة اسم الفاعل1-9
access  …............................................................................36 نسخة الـ 1-9-1
xml  ….................................................................................38 ملفات الـ 1-9-2

 قاعدة معطيات مصادر الفعال الثلثية المجردة1-10
access  …...........................................................................39 نسخة الـ 1-10-1
xml  …...............................................................................42 ملفات الـ 1-10-2

2

mailto:Alesco@Email.ati.tn
mailto:Alesco@Email.ati.tn


 قاعدة معطيات المصادر الميمية للفعال الثلثية المجردة1-11
access  …...........................................................................43 نسخة الـ 1-11-1
xml  …...............................................................................45 ملفات الـ 1-11-2

 توصيف البرنامج2
46....................................................................................................... .مقدمة 2-1

48.................................................................................... .مكو.نات البرنامج 2-2

50.............................................. ....................الواجهة البرمجية للتطبيقات 2-3

50….................................................................................الفعال تصريف  2-3-1
51….................................................................................الفعال معالجة  2-3-2
52…...................................................................السماء المشتقة تصريف  2-3-3
53….................................................................. معالجة السماء المشتقة 2-3-4
54…................................................................................المصادر تصريف  2-3-5
55…................................................................................ معالجة المصادر 2-3-6

 أمثلة الختبار3
 أمثلة اختبار الفعال3-1

56….................................................................... الفعال الثلثية المجردة  3-1-1
57  …...................................................................... الفعال الثلثية المزيدة3-1-2
59  ….................................................................... الفعال الرباعية المجردة3-1-3
59  …..................................................................... الفعال الرباعية المزيدة3-1-4

 أمثلة اختبار السماء المشتقة3-2
60  …................................................................ من الفعال الثلثية المجردة3-2-1
61…................................................................. من الفعال الثلثية المزيدة  3-2-2
63…............................................................... من الفعال الرباعية المجردة  3-2-3
63  …................................................................ من الفعال الرباعية المزيدة3-2-4

 أمثلة اختبار المصادر3-3
64…................................................................ من الفعال الثلثية المجردة  3-3-1
64…................................................................. من الفعال الثلثية المزيدة  3-3-2
64  …............................................................... من الفعال الرباعية المجردة3-3-3
64  …................................................................ من الفعال الرباعية المزيدة3-3-4

 قائمة المصطلحات4
65............................. ....................بالترتيب اللفبائي للمصطلحات العربية 4-1

71....................  ….................... بالترتيب اللفبائي للمصطلحات النكليزية4-2

3



تقديم

سة  ضمن هذه الكرا اعد معطيات نظام تت صفا� لقو صريف، الالشتقاق وو سوب،ت مه الا  وبرنا
اختبار هذا النظام، مصطلحاته.أمثلة قوائم إضافة إل 

 ، وملفاتاAccessأما قواعد العطيات، فهي متاحة ف نسختي: النسخة الول مصوغة ف بيئة 
تا من نوع mdbمن نوع ) كن ملفا سخة الول، ول قة للن ية مطاب سخة الثان قد تناولxml(، والن  . و

 ا النسختيتعرضا� لنماذج من ملفات كلوصف قواعد العطيات كلO من هاتي النسختي، وتضمNن 
ا.متكوينهطريقة ا، ومتبي متويات

لغة  سوب - الكتوب ب مج الا صف البنا ما و ته، وللح[ز]مJavaوأ صرا� لبني ضمن عرضا� مت   - فت
البمية والصفوف الت يتألف منها. 

 وأما قوائم أمثلة اختبار نظام الشتقاق والتصريف، فقد احتوت على أمثلة متارة استغرقت جيع
اعد البدال، والدغام، والعلل، فة إل أمثلة لقو قة بالساء والفعال والصادر، إضا  التفريعات التعل
نا إل إيراد هذه الموعة من المثلة، هو أن  ورسم المزة، والالت الاصة بذا النظام. والذي دعا

تنفيذ النظام لذه الموعة تنفيذا� صحيحا� يwعدv بنtزلة الشرط اللزم والكاف لصحة عمله.
قة بذا النظام صطلحات التعل يع ال ضمن ج صريف، فتت صطلحات الشتقاق والت مة م ما قائ  وأ
يب اللفبائي للحروف يبي: الول بالترت مة بترت نا هذه القائ قد رتvب ية. و ية والنكليز ي العرب  باللغت

العربية، والثان بالترتيب اللفبائي للحروف النكليزية.
 قواعد العطيات، والثان علىتوصيف أربعة أبواب: الول يشتمل على على تتوي هذه الكراسة 

.قائمة الصطلحات، والرابع على أمثلة الختبارتوصيف البنامج، والثالث على 

مروان البواب
marwanbawab@gmail.com
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 توصيف قواعد المعطيات1

 قاعدة معطيات الفعال الثلثية المجردة1-1
access نسخة الـ 1-1-1

  القاعدة على الفعال الثلثية الردة وعلى الصادر الصلية لذه الفعال. وهيتشتمل هذه
( عمودا�، خسة منها للفعال الثلثية الردة، و)21ا�، و)( سطر7889جدول يتألف من )تتكوvن من 

   ( عمودا� لصادر هذه الفعال.16
 يتص كل سطر من سطور هذا الدول بباب تصريفي واحد للفعل، فإذا تعددت أبواب

 تصريف الفعل تعددت سطوره؛ فالفعل )نصر( يشغل سطرا� واحدا� ف الدول، لنه يتصرvف من
 )جنب( أربعة أسطر، وهكذا...الفعلسطرين، ويشغل باب واحد، والفعل )وزن( 

فهي كما يلي:الاصة بالفعال أما العمدة المسة 
( يتضمن الرف الول من جذر الفعل.c1العمود الول )
( يتضمن الرف الثان من جذر الفعل.c2العمود الثان )

( يتضمن الرف الثالث من جذر الفعل.c3العمود الثالث )
 يتضمن رقم الباب التصريفي للفعل.(Noc )العمود الرابع
البواب التصريفية للفعال الثلثية الردة: الت أرقام يبي الدول

مثال الضارع الاضي رقم الباب التصريفي

ن2ص2ر2 ي2ن0ص/ر ي]ف�عwل� ف�ع]ل� 1

ض2ر2ب2 ي2ض0ر3ب ي]ف�ع[ل� ف�ع]ل� 2

ف6ت2ح2 ي2ف5ت2ح ي]ف�ع]ل� ف�ع]ل� 3

ف6ر3ح2 ي2ف5ر2ح ي]ف�ع]ل� ف�ع[ل� 4

ش2ر/ف2 ي2ش0ر/ف ي]ف�عwل� ف�عwل� 5

ح2س3ب2 ي2ح0س3ب ي]ف�ع[ل� ف�ع[ل� 6

 يتضمن الرمز الدال على لزوم الفعل أو تعديته؛(Transitivity )العمود الامس
( للدللة على أن الفعل لزم.ل ):فالرمز

( للدللة على أن الفعل متعد�.مالرمز: )و
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 ومتعديا� ف معانيه الخرى.،معانيهبعض ]رد لزما� ف ي( للدللة على أن الفعل يكالرمز: )و
ظة أن بق أحرف جذره، مع ملح ثي الرد تطا عل الثل نا إل أن أحرف الف  وتدر الشارة ه
 المزة ف الذر )أي ف قاعدة العطيات( تwرس]م على السطر دوما�، وأن الرف الشدد ف الفعل يwذكر

مرتي ف الذر، وأن اللف ف الفعل الجوف والناقص تwر]دv ف الذر إل أصلها الواوي أو اليائي؛
عل الهموز، نو: ) في الف كلف طئ(، و)وض/ؤ(، و)سئم(، و)سأل(، و)أ  (، تكون المزة فو

سطر، أي: )ء ك ل(، و)س ء ل(، و)س ء م(، و)و ض ء(، و)و ط ء( على  الذر دائما� على ال
الترتيب.

(، يwذكر حرف الدال مرتي ف الذر: )م د د(.مدIوف الفعل الضعف، نو: )
عل الجوف، نو: ) ف الف صلها الواوي أو اليائي،باع(، و)قالو  (، تwر]دv اللف ف الذر إل أ

فجذرا هذين الفعلي ها: )ق و ل(، و)ب ي ع( على الترتيب.
 (، تwر]دv اللف ف الذر أيضا� إل أصلها الواوي أو اليائي،رمى(، و)غزاوف الفعل الناقص، نو: )

فجذرا هذين الفعلي ها: )غ ز و(، )ر م ي( على الترتيب.
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

: الفعل )حضر(الثال الول

Transitivity Noc c3 c2 c1
ك 1 ر ض ح

 الرف الثالث للجذرc3 الرف الثان للجذر، ر = c2 الرف الول للجذر، ض = c1ح = 
قم ) ابع )1الر ف العمود الر  )Noc صرف من الباب الول؛ ضر( يت عل )ح ( يدل على أن الف

]أي: حض]ر يضwر[.
مز ) مس )كالر ف العمود الا  )Transitivityعض ضر( يكون لزما� ف ب  ( يدل على أن )ح

معانيه، ومتعديا� ف معانيه الخرى.

: الفعل )كب( الثال الثان

Transitivity Noc c3 c2 c1
م 1 ر ب ك
ل 4 ر ب ك
ل 5 ر ب ك
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صرف من ثلثة أبواب: الباب نه يت سطر ف قاعدة العطيات، وذلك ل عل ثلثة أ شغل هذا الف  ي
هو فعل� لزم )ل(، ابع ]أي: كب[ر يكب]ر[، و هو فعل� متعد� )م(، والباب الر  الول ]أي: كب]ر يكبwر[، و

والباب الامس ]أي: كبwر يكبwر[، وهو فعل� لزم� أيضا� )ل(. 
: الفعل )قال( الثال الثالث

Transitivity Noc c3 c2 c1
ك 1 ل و ق

 يتصرف هذا الفعل من الباب الول ]أي: قال يق�ول[، ونلحظ أن أل[ف�ه رwدNت إل أصلها )الواو(
 = (.c2ف الذر )و

: الفعل )رمى(الثال الرابع

Transitivity Noc c3 c2 c1
ك 2 ي م ر

 يتصرف هذا الفعل من الباب الثان ]أي: رم]ى يرم[ي[، ونلحظ أن أل[ف�ه رwدNت إل أصلها )الياء(
 =(.c3ف الذر )ي 

: الفعل )سأل(الثال الامس

Transitivity Noc c3 c2 c1
ك 3 ل ء س

 يتصرف هذا الفعل من الباب الثالث ]أي: سأل يسأل[، ونلحظ أن المزة رwس[مت على السطر
)ء( ف الذر. 

: الفعل )ق�ل¡( الثال السادس

Transitivity Noc c3 c2 c1
ك 2 ل ل ق

ضع حظ أن حرف اللم تكرر ف الو ن ]أي: قل¡ يق[ل¢[. نل عل من الباب الثا صرف هذا الف  يت
 =(. c3 =( و )ل c2الثان والثالث للجذر )ل 
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ية الردة الت وردت ف هذه القاعدة )  ( فعل�، وز¤عت على أبوابا7889بلغ مموع الفعال الثلث
التصريفية كما يلي:

عدد الفعال الضارع الاضي رقم الباب التصريفي
2196 ي]ف�عwل� ف�ع]ل� 1

1914 ي]ف�ع[ل� ف�ع]ل� 2

1184 ي]ف�ع]ل� ف�ع]ل� 3

2060 ي]ف�ع]ل� ف�ع[ل� 4

508 ي]ف�عwل� ف�عwل� 5

27 ي]ف�ع[ل� ف�ع[ل� 6

7889 الموع

يبي الدول الت توزيع هذه الفعال الثلثية الردة تبعا� لرفها الول:
عدد الفعال الرف الول للفعل عدد الفعال الرف الول للفعل

156 ض 300 ء
197 ط 363 ب
27 ظ 118 ت
459 ع 135 ث
217 غ 315 ج
324 ف 420 ح
377 ق 317 خ
288 ك 283 د
319 ل 124 ذ
380 م 438 ر
566 ن 223 ز
261 هـ 331 س
371 و 342 ش
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31 ي 207 ص
7889 الموع
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xml ملفات الـ 1-1-2
نا ق�س¤متt إل )accessهذه اللفات ماثلة تاما� لنسخة  ية الردة، غي أ  ( قاعدة28 للفعال الثلث

ية الردة الت تبدأ برف ية، يتص كلª منها برف من حروف العجم. فالفعال الثلث  معطيات جزئ
ت تبدأ برف الباء: )ء.xmlالمزة لا قاعدة العطيات: ) تب.xml(، والفعال ال  (،... وهكذا ح

(.ي.xmlحرف الياء: )
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

: الفعل )حضر(الثال الول
-<root c1="ح" c2="ض" c3="ر" conjugation="1" transitivity ="ك">

( على الترتيب.ر(، و )ض(، و )ح( هي: )c3(، و)c2(، و)c1فحروف الذر: )
(، ]أي: الباب الول حض]ر يضwر[.1( هو )conjugationوالباب التصريفي )

(.ك( هو )transitivityوالرمز الدال على اللزوم والتعدية )

: الفعل )كب( الثال الثان
-<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">

نلحظ أن عدد السطر يساوي عدد أبواب تصريف الفعل )وهو هنا يساوي ثلثة(.

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

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

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

: الفعل )ق�ل¡( الثال السادس
-<root c1="ق" c2="ل" c3="ل" conjugation="2" transitivity ="ك">
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 قاعدة معطيات الفعال الثلثية المزيدة1-2
access نسخة الـ 1-2-1

 (15ا�، و)( سطر4677جدول يتألف من )تتكوvن قاعدة معطيات الفعال الثلثية الزيدة من 
.�   عمودا

 يتص كل سطر من سطور هذا الدول بأحد الذور الذي يwشتق منه الفعال الثلثية الزيدة. أما
العمدة فهي كما يلي:

 العمدة الثلثة الول تتضمن الحرف الثلثة لذر الفعل )الول فالثان فالثالث على الترتيب(.
 [، يتص كلª منها بأحد أوزان الفعال الثلثية الزيدة، كما هوF12 حت F1( عمودا� ]من 12يليها )

موضح ف هذا الدول:
رمزه وزن الفعل
F1 أف�ع]ل� - يwف�ع[ل�
F2 ف�عNل� - يwف�ع¤ل�
F3 ف�اع]ل� - يwف�اع[ل�

برف  الزيدةالفعال الثلثية

F4 انtف�ع]ل� - ي]نtف�ع[ل�
F5 اف�ت]ع]ل� - ي]ف�ت]ع[ل�
F6 اف�ع]ل¡ - ي]ف�ع]ل¢
F7 ت]ف�اع]ل� - ي]ت]ف�اع]ل�
F8 ت]ف�عNل� - ي]ت]ف�عNل�

 برفي الزيدةالفعال الثلثية

F9 اسtت]ف�ع]ل� - ي]سtت]ف�ع[ل�
F10 اف�ع]وtع]ل� - ي]ف�ع]وtع[ل�
F11 اف�ع]وNل� - ي]ف�ع]و¤ل�
F12 اف�ع]ال¡ - ي]ف�ع]ال¢

أحرف  بثلثة الزيدةالفعال الثلثية

:التيةز والرمأحد يتضمن كل عمود من هذه العمدة الثن عشر 
لزم.الزيد   الثلثيأن الفعلللدللة على ( ل ):الرمز

أن الفعل الثلثي الزيد متعد.للدللة على ( مالرمز: )
مز: ) عل الثلللدللة ( كالر يديثعلى أن الف عض  يرد لزما� ف  الز يهب يه،معان   ومتعديا� ف معان

. الخرى
.ن هذا الوزنل يرد فعل ثلثي مزيد مه أنللدللة على ( .الرمز: )
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وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:
: الذر )ح ض ر(الثال الول

F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1
. . . م ك . . ك . ك م ك ر ض ح

 الرف الثالث للجذرc3 الرف الثان للجذر، ر = c2 الرف الول للجذر، ض = c1ح = 
مز ) ف العمود )كالر  )F1( :هو يد على وزن )أف�ع]ل�(  ثي مز عل ثل  (،أح0ض2ر2( يدل على وجود ف

وأن هذا الفعل لزم� ومتعد.
 (، وأنح2ضnر2( يدل على وجود فعل ثلثي مزيد على وزن )ف�عNل�( هو: )F2( ف العمود )مالرمز )

هذا الفعل متعد.
مز ) ف العمود )كالر  )F3( :هو يد على وزن )فاع]ل�(  ثي مز عل ثل  (،حاض2ر2( يدل على وجود ف

وأن هذا الفعل لزم� ومتعد.
مز ) ف العمود ).الر  )F4من هذا يد على وزن )انtف�ع]ل�(  ثي مز عل ثل نه ل يرد ف  ( يدل على أ

الذر.
 (،اح0ت2ض2ر2( يدل على وجود فعل ثلثي مزيد على وزن )اف�ت]ع]ل�( هو: )F5( ف العمود )كالرمز )

وأن هذا الفعل لزم� ومتعد.
( يدل على أنه ل يرد فعل ثلثي مزيد على وزن )اف�ع]ل¡( من هذا الذر.F6( ف العمود ).الرمز )
مز ) ف العمود ).الر  )F7من هذا يد على وزن )ت]فاع]ل�(  ثي مز عل ثل نه ل يرد ف  ( يدل على أ

الذر.
مز ) ف العمود )كالر  )F8( :هو يد على وزن )ت]ف�عNل�(  عل ثلثي مز  (،ت2ح2ضnر2( يدل على وجود ف

وأن هذا الفعل لزم� ومتعد.
مز ) ف العمود )مالر  )F9:هو سtت]ف�ع]ل�(  يد على وزن )ا ثي مز عل ثل  ( يدل على وجود ف

(، وأن هذا الفعل متعد�.اس0ت2ح0ض2ر2)
مز ) ف العمود ).الر  )F10من هذا يد على وزن )اف�ع]وtع]ل�(  ثي مز عل ثل نه ل يرد ف  ( يدل على أ

الذر.
مز ) ف العمود ).الر  )F11من هذا يد على وزن )اف�ع]وNل�(  ثي مز عل ثل نه ل يرد ف  ( يدل على أ

الذر.
مز ) ف العمود ).الر  )F12من هذا يد على وزن )اف�ع]ال¡(  ثي مز عل ثل نه ل يرد ف  ( يدل على أ
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الذر.

: الذر )ك ب ر(الثال الثان
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1
. . . ك ل ل . . . ك ك ك ر ب ك

يب:   ية مزيدة هي على الترت حظ ف هذا الثال وجود ستة أفعال ثلث  أك5ب2ر2، ك6بnر2، كاب2ر2،نل
ت2كاب2ر2، ت2ك6بnر2، اس0ت2ك5ب2ر.

: الذر )ق و ل( الثال الثالث
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1
. . . . م ل . ك . م م م ل و ق

يب:   ية مزيدة هي على الترت حظ ف هذا الثال وجود ستة أفعال ثلث  أق6ال6، ق6وnل6، قاو2ل6،نل
اق5ت2ال، ت2قاو2ل6، ت2ق6وnل.

: الذر )ر م ي(الثال الرابع
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1
. . . . ل ك . ك . ك . ك ي م ر

 أر0م2ى، رام2ى، ار0ت2م2ى،نلحظ ف هذا الثال وجود خسة أفعال ثلثية مزيدة هي على الترتيب:  
ت2رام2ى، ت2ر2مnى.

: الذر )س ء ل(الثال الامس
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1
. . . . ل ل . . . م . م ل ء س

 أس0أل6، ساءsل6، ت2ساءsل6،نلحظ ف هذا الثال وجود أربعة أفعال ثلثية مزيدة هي على الترتيب:  
ت2س2أtل.

: الذر )ق ل ل( الثال السادس
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 c3 c2 c1
. . . ك ك ك . . . م ك ك ل ل ق
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يب:   ية مزيدة هي على الترت  أق6لt، ق6لtل6، قالt، تقالt،نلحظ ف هذا الثال وجود ستة أفعال ثلث
اس0ت2ق6ل.

( فعل�، وز¤عت على أوزانا كما يلي:13816بلغ مموع الفعال الثلثية الزيدة )

عدد الفعال رمزه وزن الفعل

2917 F1 أف�ع]ل� - يwف�ع[ل�
2719 F2 ف�عNل� - يwف�ع¤ل�
1266 F3 ف�اع]ل� - يwف�اع[ل�

 الزيدالثلثي
برف

651 F4 انtف�ع]ل� - ي]نtف�ع[ل�
1708 F5 اف�ت]ع]ل� - ي]ف�ت]ع[ل�
89 F6 اف�ع]ل¡ - ي]ف�ع]ل¢

1023 F7 ت]ف�اع]ل� - ي]ت]ف�اع]ل�
2329 F8 ت]ف�عNل� - ي]ت]ف�عNل�

الثلثي الزيد برفي

953 F9 اسtت]ف�ع]ل� - ي]سtت]ف�ع[ل�
62 F10 اف�ع]وtع]ل� - ي]ف�ع]وtع[ل�
13 F11 اف�ع]وNل� - ي]ف�ع]و¤ل�
86 F12 اف�ع]ال¡ - ي]ف�ع]ال¢

الزيد الثلثي
أحرف بثلثة

13816 الموع

ية ورودا� هي على وزن )أف�ع]ل� =  ثر الفعال الثلث حظ ف هذا الدول أن أك ها2917نل  (، يلي
ها )ت]ف�عNل� = 2719)ف�عNل� =  ها )اف�ت]ع]ل� = 2329(، يلي ها )فاع]ل� = 1708(، يلي  (،1266(، يلي

 (،89(، يليها )اف�ع]ل¡ = 651(، يليها )انtف�ع]ل� = 953(، يليها )اسtت]ف�ع]ل� = 1023يليها )ت]فاع]ل� = 
(.13(، يليها )اف�ع]وNل� = 62(، يليها )اف�ع]وtع]ل� = 86يليها )اف�عال¡ = 
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يبي الدول الت توزيع جذور الفعال الثلثية الزيدة تبعا� لرفها الول:

عدد الفعال
 الرف الول

للفعل
عدد الفعال

 الرف الول
للفعل

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

4677 الموع
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xml ملفات الـ 1-2-2
نا ق�س¤متt إل )accessهذه اللفات ماثلة تاما� لنسخة  ية الزيدة، غي أ  ( قاعدة28 للفعال الثلث

معطيات جزئية، يتص كلª منها برف من حروف العجم.
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

: الذر )ح ض ر(الثال الول
-<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>

سطر الول من هذا الثال ند أن حروف الذر: )  (، هي: )ح(، وc3(، و)c2(، و)c1ف ال
)ض(، و )ر( على الترتيب.

 وف السطر الستة التالية للسطر الول ند الرقام الدالة على وزن الفعل الثلثي الزيد، والرموز
الدالة على لزوم هذه الفعال وتعديتها.

ففي السطر الثان ند الرقم الدال على وزن الفعل الثلثي الزيد، وهو هنا: 
augmentationFormula formulaNo="1"

 (. وند الرمز الدال على لزومأح0ض2ر2(، فالفعل هو: )أف5ع2ل6أي إن وزن الفعل الثلثي الزيد هو: )
هذا الفعل وتعديته، وهو هنا:

transitivity ="ك"

 أي إن هذا الفعل لزم� ومتعد�.
وف السطر الثالث ند الرقم الدال على وزن الفعل الثلثي الزيد، وهو هنا: 

augmentationFormula formulaNo="2"
 (. وند الرمز الدال على لزومح2ضnر2(، فالفعل هو: )ف6عnل6أي إن وزن الفعل الثلثي الزيد هو: )

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

 أي إن هذا الفعل متعد�.
وهكذا ف بقية السطر.

ضمن الرقام   حظ أن أسطر هذا الثال ل تت  ، وهذا12، و 11، و 10، و 7، و 6، و 4نل
يعن عدم ورود الفعال الثلثية الزيدة القابلة لذه الرقام من الذر. 
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: الذر )ك ب ر(الثال الثان
-<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>

: الذر )ق و ل(الثال 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>

: الذر )ر م ي(الثال 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>

: الذر )س ء ل(الثال الامس
-<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>

: الذر )ق ل ل(الثال 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 الفعال الرباعية المجردة1-3
access نسخة الـ 1-3-1

 ا�، وخسة( سطر1460جدول يتألف من )تتكوvن قاعدة معطيات الفعال الرباعية الردة من 
   أعمدة.

 يتص كل سطر من سطور هذا الدول بأحد الفعال الرباعية الردة، أما العمدة فهي كما
يلي:

( يتضمن الرف الول من جذر الفعل.c1العمود الول )
( يتضمن الرف الثان من جذر الفعل.c2العمود الثان )

( يتضمن الرف الثالث من جذر الفعل.c3العمود الثالث )
( يتضمن الرف الرابع من جذر الفعل.c4العمود الرابع )
 .الرمز الدال على لزوم الفعل وتعديته يتضمن (Transitivity )العمود الامس

( يدل على أن الفعل لزم.ل ):فالرمز
( يدل على أن الفعل متعد�.مالرمز: )و
 ومتعديا� ف معانيه الخرى.،معانيهبعض ( يدل على أن الفعل يرد لزما� ف كالرمز: )و

ظة أن بق أحرف جذره، مع ملح عي الرد تطا عل الربا نا إل أن أحرف الف  وتدر الشارة ه
المزة ف الذر تwرس]م على السطر دوما�، وأن اللف الت ت]ر[د ف الفعل تwر]دv ف الذر إل أصلها؛

في الفعال الهموزة، نو: ) قأ(، و)طمأن(، و)بأدلف  (، تكون المزة ف الذر دائما� علىغر
السطر، أي: )ب ء د ل(، و)ط م ء ن(، و)غ ر ق ء( على الترتيب.

 وف الفعل الناقص، نو: )قلسى(، تwر]دv اللف ف الذر إل أصلها اليائي، فيكون جذر هذا الفعل
هو: )ق ل س ي(.

صريفي واحد هو: ف�عtل�ل يس لا سوى باب ت ية الردة ل  كما تدر الشارة إل أن الفعال الرباع
يwف�عtل[ل�، لذا ل حاجة إل وجود رمز للباب التصريفي.

 وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:
: الفعل )دحرج(الثال الول

transitivity c4 c3 c2 c1

م ج ر ح د
ن للجذر، ر = c2 الرف الول للجذر، ح = c1د =    الرف الثالث للجذر،c3 الرف الثا

( ف العمود الامس يدل على أن الفعل )د]حtر]ج]( متعد�.م الرف الرابع للجذر. الرمز )c4ج = 
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: الفعل )طمأن(الثال الثان
transitivity c4 c3 c2 c1

ك ن ء م ط
 

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

م ي س ل ق
 

( فعل�، وز¤عت تبعا� لرفها الول كما يلي:1460بلغ مموع الفعال الرباعية الردة )

عدد الفعال الرف الول للفعل عدد الفعال الرف الول للفعل
21 ض 0 ء
51 ط 107 ب
2 ظ 24 ت

122 ع 27 ث
44 غ 71 ج
66 ف 76 ح
115 ق 83 خ
82 ك 110 د
28 ل 18 ذ
30 م 28 ر
38 ن 64 ز
74 هـ 73 س
14 و 52 ش
4 ي 36 ص

1460 الموع
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xml ملفات الـ 1-3-2
 ( قاعدة28 للفعال الرباعية الردة، غي أنا ق�س¤متt إل )accessهذه اللفات ماثلة تاما� لنسخة 

معطيات جزئية، يتص كلª منها برف من حروف العجم.
)ملحظة: ل ترد أفعال رباعية مردة تبدأ برف المزة(

وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

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

يب.c4( و )c3(، و)c2(، و)c1فحروف الذر: ) هي: )د(، و)ح(، و )ر(، و )ج( على الترت  ) 
(. فالفعل متعد�.م( هو )transitivityوالرمز الدال على اللزوم والتعدية )

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

: الفعل )قلسى(الثال الثالث
  <root c1="ق" c2="ل" c3="س" c4="ي" transitivity ="م" /> 

20



 قاعدة معطيات الفعال الرباعية المزيدة1-4
access نسخة الـ 1-4-1

 ، وسبعة( أسطر809جدول يتألف من )تتكوvن قاعدة معطيات الفعال الرباعية الزيدة من 
   أعمدة.

ها الفعال الرباعية الزيدة. ت تwشتق من أحد الذور ال  يتص كل سطر من سطور هذا الدول ب
أما العمدة فهي كما يلي:

ابع على ن فالثالث فالر عل )الول فالثا عة لذر الف عة الول تتضمن الحرف الرب  العمدة الرب
 [، يتص كلª منها بأحد أوزان الفعال الرباعية الزيدة،F3 حت F1يليها ثلثة أعمدة ]من  الترتيب(.

كما هو موضح ف هذا الدول:
رمزه وزن الفعل
F1 uت2ف6ع0ل6ل6 - ي2ت2ف6ع0ل6ل  الزيد برفالرباعي
F2 uاف5ع2ن0ل6ل6 - ي2ف5ع2ن0ل3ل
F3 wي2ف5ع2ل3ل - tاف5ع2ل6ل

الرباعي الزيد برفي

:التيةز والرمأحد يتضمن كل عمود من هذه العمدة الثلثة 
لزم.الزيد من هذا الوزن   الرباعيأن الفعلللدللة على ( ل ):الرمز

متعد.من هذا الوزن  الزيد الرباعيأن الفعل للدللة على ( مالرمز: )
مز: ) عل للدللة ( كالر عيعلى أن الف يد الربا عض يرد لزما� ف هذا الوزن  من الز يهب  ،معان

. ومتعديا� ف معانيه الخرى
.ن هذا الوزن مزيد مرباعيل يرد فعل ه أنللدللة على ( .الرمز: )

وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:
: الذر )ج ر ث م(الثال الول

F3 F2 F1 c4 c3 c2 c1
. ل ك م ث ر ج

 الرف الول للجذرc1ج = 
 الرف الثان للجذرc2ر = 

 الرف الثالث للجذرc3ث = 
 الرف الرابع للجذرc4م = 
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 (،ت2ج2ر0ث6م2( يدل على وجود فعل رباعي مزيد على وزن )ت]ف�عtل�ل�( هو: )F1( ف العمود )كالرمز )
وأن هذا الفعل لزم� ومتعد.

ف العمود ) مز )ل(  هو:F2الر عي على وزن )اف�ع]نtل�ل�(  ثي ربا عل ثل  ( يدل على وجود ف
(، وأن هذا الفعل لزم.اج0ر2ن0ث6م2)

مز ) ف العمود ).الر  )F3( يد على وزن عي مز عل ربا نه ل يرد ف من هذااف5ع2ل6لt( يدل على أ  ) 
الذر.

: الفعل )ط م ء ن(الثال الثان
F3 F2 F1 c4 c3 c2 c1
ل . ل ن ء م ط

.ت2ط6م0أ6ن6، اط5م2أ6نtنلحظ ف هذا الثال وجود فعلي رباعيي مزيدين ها:  

: الفعل )ق ر م ط(الثال الثالث
F3 F2 F1 c4 c3 c2 c1
ل ل ل ط م ر ق

.ت2ق6ر0م2ط6، اق5ر2ن0م2ط6، اق5ر2م2طtنلحظ ف هذا الثال وجود ثلثة أفعال رباعية مزيدة هي:  

( فعل�، توزعت على أوزانا كما يلي:848بلغ مموع الفعال الرباعية الزيدة )
عدد الفعال رمزه وزن الفعل

542 F1 uت2ف6ع0ل6ل6 - ي2ت2ف6ع0ل6ل  الزيد برفالثلثي
106 F2 uاف5ع2ن0ل6ل6 - ي2ف5ع2ن0ل3ل
200 F3 wي2ف5ع2ل3ل - tاف5ع2ل6ل

الثلثي الزيد برفي

848 الموع
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يبي الدول الت توزيع جذور الفعال الرباعية الزيدة تبعا� لرفها الول:

عدد الفعال
 الرف الول

للفعل
عدد الفعال

 الرف الول
للفعل

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

809 الموع

ها برف المزة، أو الظاء، أو ية مزيدة تبدأ جذور نه ل ترد أفعال رباع حظ ف هذا الدول أ  نل
الياء.  
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xml ملفات الـ 1-4-2
 ( قاعدة28 للفعال الرباعية الزيدة، غي أنا ق�س¤متt إل )accessهذه اللفات ماثلة تاما� لنسخة 

معطيات جزئية، يتص كلª منها برف من حروف العجم.
)ملحظة: ل ترد أفعال رباعية مزيدة تبدأ برف المزة، ول برف الظاء، ول برف الياء(

وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:
: الذر )ج ر ث م(الثال الول

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

  </root>

سطر الول من هذا الثال ند أن حروف الذر: )  (، هي:c4(، و)c3(، و)c2(، و)c1ف ال
)ج(، و )ر(، و )ث(، و)م( على الترتيب.

وف السطر الثان ند الرقم الدال على وزن الفعل الرباعي الزيد، وهو هنا: 
augmentationFormula formulaNo="1"

يد هو: ) عي الز عل الربا عل هو: )ت2ف6ع0ل6ل6أي إن وزن الف مز الدال علىت2ج2ر0ث6م2(، فالف ند الر  (. و
لزوم هذا الفعل وتعديته، وهو هنا: 

transitivity ="ك"

 أي إن هذا الفعل لزم� ومتعد�.
وف السطر الثالث ند الرقم الدال على وزن الفعل الرباعي الزيد، وهو هنا: 
augmentationFormula formulaNo="2"

يد هو: ) عل الثلثي الز عل هو: )اف5ع2ن0ل6ل6أي إن وزن الف مز الدال علىاج0ر2ن0ث6م2(، فالف ند الر  (. و
لزوم هذا الفعل وتعديته، وهو هنا:

transitivity ="ل"
 أي إن هذا الفعل لزم.

: الفعل )ط م ء ن(الثال الثان
-<root c1="ط" c2="م" c3="ء" c4="ن">
  <augmentationFormula formulaNo="1" transitive="ل" /> 
  <augmentationFormula formulaNo="3" transitive="ل" /> 

  </root>

: الفعل )ق ر م ط(الثال 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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يبي الخطط الت العداد التفصيلية لكل² من الذور والفعال الثلثية والرباعية ف قاعدة العطيات

26

عدد الذور 
الثلثية الردة

5183

عدد الذور الثلثية
5734

عدد الذور الرباعية
1830

عدد الذور الثلثية والرباعية
7564

عدد الفعال الثلثية
21705

عدد الفعال الرباعية
2308

عدد الفعال الثلثية والرباعية
24013

عدد الذور 
الثلثية الزيدة

4677

عدد الذور 
الرباعية الردة

1460

عدد الذور 
الرباعية الزيدة

809

عدد الفعال 
الثلثية الردة

7889

عدد الفعال 
الثلثية الزيدة

13816

عدد الفعال 
الرباعية الردة

1460

عدد الفعال 
الرباعية الزيدة

848



 قاعدة معطيات أسماء اللة1-5
access نسخة الـ 1-5-1

 ذكرنا ف كراسة خوارزميات وقواني نظام الشتقاق والتصريف أن لساء اللة أوزانا� قياسية
 ،(م[ف�ع]ال)و ،(م[ف�ع]ل�ة)و(، م[ف�ع]ل)، فعددها أربعة وهي: القياسيةوأخرى ساعية؛ فأما الوزان 

  فعددها خسةالسماعية. وأما الوزان فقط التعديمن الفعل الثلثي الرد ، وتصاغ (ف�عNال�ة)و
 الت رموز هذه الوزان السماعية،يبي الدول عشر، وتؤخذ أمثلتها من قاعدة معطيات أساء اللة. 

وعدد مرات ورودها ف قاعدة العطيات.
أوزان أساء اللة السماعية ورموزها وعدد مرات ورودها

عدد المثلة الوزنرمز الوزن

E 30 ف�اعwول

F 33 ف[ع]ال

G 17 ف�اع[ل�ة

H 10 ف�عNال

I 8 مwف�ع¤ل

J 7 ف�عtل�ة

K 4 ف�عtل�ة

L 3 ف[عtل�ة

M 6 مwف�عwل

N 4 ف�اعwول�ة

O 2 ف�ع]ل�ة

P 2 ف�ع]ال�ة

Q 1 أ�ف�عwول�ة

R 1 إف�ع[يل

S 2 مwف�ع¤ل�ة

130 الموع
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   ا�، وخسة أعمدة.( سطر116جدول يتألف من )تتكوvن قاعدة معطيات أساء اللة من 
يتص كل سطر من سطور بأحد الذور الت تشتق منها أساء اللة. أما العمدة فهي كما يلي:

( يتضمن الرف الول من جذر الفعل.c1العمود الول )
( يتضمن الرف الثان من جذر الفعل.c2العمود الثان )

( يتضمن الرف الثالث من جذر الفعل.c3العمود الثالث )
 يتضمن رمز وزن اسم اللة.(Form1 )العمود الرابع

. الثان )إن وجد( يتضمن رمز وزن اسم اللة(Form2 )العمود الامس
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

: الثال الول
Form2 Form1 c3 c2 c1

G E ب س ح

 الرف الول للجذر، c1ح = 
 الرف الثان للجذرc2س = 
 الرف الثالث للجذرc3ب = 
(.حاس/وب( يدل على وجود اسم آلة على وزن )فاعwول( هو: )Form1( ف العمود )Eالرمز )
(.حاس3ب2ة( يدل على وجود اسم آلة آخر على وزن )فاع[ل�ة( هو: )Form2( ف العمود )Gالرمز )

 ح2سnاب2ة،هذان السان السماعيان يضافان إل أساء اللة القياسية من هذا الذر، وهي: ملحظة: 
 م3ح0س2ب، م3ح0ساب، م3ح0س2ب2ة.

: الثال الثان
Form2 Form1 c3 c2 c1

O ف ن ع

. ع2ن2ف6ةنلحظ ف هذا الثال وجود اسم آلة ساعي واحد هو: 
: الثال الثالث

Form2 Form1 c3 c2 c1
R ل م ز

. إز0م3يلنلحظ ف هذا الثال وجود اسم آلة ساعي واحد هو: 
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xml ملفات الـ 1-5-2
سخة  نا ق�س¤متt إل )accessهذه اللفات ماثلة تاما� لن ي أ سماعية، غ  ( قاعدة28 لساء اللة ال

معطيات جزئية، يتص كلª منها برف من حروف العجم. 
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

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

 (، هي: )ح(، و )س(، و )ب( علىc3(، و)c2(، و)c1ف هذا الثال ند أن حروف الذر: )
(.حاسبة( )أي: G(، ورمز اسم اللة الثان )حاسوب( )أي: Eالترتيب، ورمز اسم اللة الول )

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

(.ع2ن2ف6ة( )أي: Oف هذا الثال ند أن رمز اسم اللة هو: )

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

(.إز0م3يل( )أي: Rف هذا الثال ند أن رمز اسم اللة هو: )
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 قاعدة معطيات أسماء التفضيل1-6
access نسخة الـ 1-6-1

 :ذكرنا ف كراسة خوارزميات وقواني نظام الشتقاق والتصريف أن اسم التفضيل هو على وزن
.)أف�ع]ل( للمذكر، و)ف�عtل�ى( للمؤنث

   ا�، وثلثة أعمدة.( سطر150جدول يتألف من )تتكوvن قاعدة معطيات أساء التفضيل من 
 يتص كل سطر من سطور بأحد الذور الت تشتق منها أساء التفضيل. أما العمدة فهي كما

يلي:
( يتضمن الرف الول من جذر الفعل.c1العمود الول )
( يتضمن الرف الثان من جذر الفعل.c2العمود الثان )

( يتضمن الرف الثالث من جذر الفعل.c3العمود الثالث )
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

: الثال الول
c3 c2 c1
ن س ح

 الرف الثالث للجذرc3 الرف الثان للجذر، ن = c2 الرف الول للجذر، س = c1ح = 
( للمؤنث.ح/س0ن2ى( للمذكر، و )أح0س2نوهذا يدل على وجود اسم تفضيل هو: )

: الثال الثان
c3 c2 c1
ب ح ر

( للمؤنث.ر/ح0ب2ى( للمذكر، و )أر0ح2بوهذا يدل على وجود اسم تفضيل هو: )

: الثال الثان
c3 c2 c1
ب ج ع

( للمؤنث.ع/ج0ب2ى( للمذكر، و )أع0ج2بوهذا يدل على وجود اسم تفضيل هو: )
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xml ملفات الـ 1-6-2
سخة  س¤متt إل )accessهذه اللفات ماثلة تاما� لن نا ق� ي أ ضيل، غ ساء التف  ( قاعدة28 ل

معطيات جزئية، يتص كلª منها برف من حروف العجم. 
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

: الثال الول
<formula c1="ح" c2="س" c3="ن" />  

 (، هي: )ح(، و )س(، و )ن( علىc3(، و)c2(، و)c1ف هذا الثال ند أن حروف الذر: )
للمؤنث.( ح/س0ن2ى)و للمذكر( أح0س2نالترتيب، أي إن اسم التفضيل هو: )

: الثال الثان
<formula c1="ر" c2="ح" c3="ب" />  

للمؤنث.( ر/ح0ب2ى)و للمذكر( أر0ح2بف هذا الثال ند أن اسم التفضيل هو: )

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

للمؤنث.( ع/ج0ب2ى)و للمذكر( أع0ج2بف هذا الثال ند أن اسم التفضيل هو: )
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 قاعدة معطيات أسماء الزمان والمكان1-7
access نسخة الـ 1-7-1

 ذكرنا ف كراسة خوارزميات وقواني نظام الشتقاق والتصريف أن لساء الزمان والكان ثلثة
 تبعا� لبابهمن الفعل الثلثي الرد  وتصاغ (،]ل�ةم]ف�ع]ل)و ،(م]ف�ع[ل)و(، م]ف�ع]ل)أوزان ساعية؛ هي: 

 الت رموز هذهيبي الدول ، وتؤخذ أمثلتها من قاعدة معطيات أساء الزمان والكان. التصريفي
الوزان السماعية، وعدد مرات ورودها ف قاعدة العطيات.

عدد المثلة الوزنرمز الوزن

A 172 م]ف�ع]ل
B 66 م]ف�ع[ل
C 81 ]ل�ةم]ف�ع]ل

319 الموع

 ا�، وستة أعمدة.( سطر293جدول يتألف من )تتكوvن قاعدة معطيات أساء الزمان والكان من 
 يتص كل سطر من سطور بأحد الذور الت تشتق منها أساء الزمان والكان. أما العمدة فهي

كما يلي:
( يتضمن الرف الول من جذر الفعل.c1العمود الول )
( يتضمن الرف الثان من جذر الفعل.c2العمود الثان )

( يتضمن الرف الثالث من جذر الفعل.c3العمود الثالث )
 يتضمن رقم الباب التصريفي للفعل.(Noc )العمود الرابع

. الول يتضمن رمز وزن اسم الزمان والكان(Form1 )العمود الامس
. الثان )إن وجد( يتضمن رمز وزن اسم الزمان والكان(Form2 )العمود السادس

وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

: الثال الول
Form2 Form1 Noc c3 c2 c1

C A 1 ج ر د

 الرف الثالث للجذرc3 الرف الثان للجذر، ج = c2 الرف الول للجذر، ر = c1د = 
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( يدل على أن الفعل يتصرف من الباب الول )أي: در]ج يدرwج(.Noc( ف العمود )1الرقم )
مز ) ف العمود )Aالر  )Form1:هو ع]ل(  سم زمان ومكان على وزن )م]ف�  ( يدل على وجود ا

(.م2د0ر2ج)
 ( يدل على وجود اسم زمان ومكان آخر على وزن )م]ف�ع]ل�ة( هو:Form2( ف العمود )Cالرمز )

(.م2د0ر2ج2ة)
: الثال الثان

Form2 Form1 Noc c3 c2 c1
C B 2 ر ز ج

(. م2ج0ز2ر2ة(، و)م2ج0ز3رنلحظ ف هذا الثال وجود اسي زمان ومكان ها: )

: الثال الثالث
Form2 Form1 Noc c3 c2 c1

B 2 س ل ج

(. م2ج0ل3سنلحظ ف هذا الثال وجود اسم زمان ومكان واحد فقط هو: )
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xml ملفات الـ 1-7-2
سخة  نا ق�س¤متt إل )accessهذه اللفات ماثلة تاما� لن ي أ  ( قاعدة28 لساء الزمان والكان، غ

معطيات جزئية، يتص كلª منها برف من حروف العجم. 
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

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

 (، هي: )د(، و )ر(، و )ج( علىc3(، و)c2(، و)c1ف هذا الثال ند أن حروف الذر: )
عل هو ) صريفي للف يب، والباب الت سم الزمان والكان الول )1الترت مز ا  (،م2د0ر2ج( )أي: A(، ور

(.  م2د0ر2ج2ة( )أي: Cورمز اسم الزمان والكان الثان )

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

سم الزمان والكان الول هو: ) سم الزمان والكانم2ج0ز3ر( )أي: Bف هذا الثال ند أن ا  (، وا
(.م2ج0ز2ر2ة( )أي: Cالثان هو: )

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

(.م2ج0ل3س( فقط )أي: Bف هذا الثال ند أن اسم الزمان والكان هو: )
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 قاعدة معطيات الصفات المشبهة1-8
access نسخة الـ 1-8-1

 ذكرنا ف كراسة خوارزميات وقواني نظام الشتقاق والتصريف أن للصفات الشبهة خسة
 ، وتؤخذ أمثلتها من قاعدةبسب بابه التصريفيمن الفعل الثلثي الرد أوزان ساعية، تصاغ 

 الت رموز هذه الوزان السماعية، وعدد مرات ورودها فيبي الدول معطيات الصفات الشبهة. 
قاعدة العطيات.

 عدد
لمثلةال

رمزه وزن الصفة الشبهة

248 A ف�ع[يل
241 B ف�ع[ل
197 C أف�ع]ل ومؤنثه ف�عtلء
59 D �عtلفف
39 E ف�عtلن ومؤنثه ف�عtلنة وف�عtل�ى
784 الموع

   ا�، وسبعة أعمدة.( سطر694جدول يتألف من )تتكوvن قاعدة معطيات الصفات الشبهة من 
 يتص كل سطر من سطور بأحد الذور الت تشتق منها الصفات الشبهة. أما العمدة فهي

كما يلي:
( يتضمن الرف الول من جذر الفعل.c1العمود الول )
( يتضمن الرف الثان من جذر الفعل.c2العمود الثان )

( يتضمن الرف الثالث من جذر الفعل.c3العمود الثالث )
 يتضمن رقم الباب التصريفي للفعل.(Noc )العمود الرابع

 يتضمن رمز وزن الصفة الشبهة الول.(Adj1 )العمود الامس
 يتضمن رمز وزن الصفة الشبهة الثانية )إن وجدت(.(Adj2 )العمود السادس
 يتضمن رمز وزن الصفة الشبهة الثالثة )إن وجدت(.(Adj3 )العمود السابع
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وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:
: الثال الول

Adj3 Adj2 Adj1 Noc c3 c2 c1
E B A 4 ف س ء

 الرف الول للجذر، c1ء = 
 الرف الثان للجذرc2س = 
 الرف الثالث للجذرc3ف = 
( يدل على أن الفعل يتصرف من الباب الرابع )أي: أس[ف يأس]ف(.Noc( ف العمود )4الرقم )
(.أس3يف( يدل على وجود صفة مشبهة على وزن )ف�ع[يل( هي: )Adj1( ف العمود )Aالرمز )

مز ) ف العمود )Bالر  )Adj2:هي ع[ل(  ية على وزن )ف� هة ثان  ( يدل على وجود صفة مشب
(.أس3ف)

مز ) ف العمود )Eالر  )Adj3:هي ثة على وزن )ف�عtلن(  هة ثال  ( يدل على وجود صفة مشب
(.أس0فان)

: الثال الثان
Adj3 Adj2 Adj1 Noc c3 c2 c1

D C 4 ش م ح

 ف هذا الثال نلحظ وجود صفتي مشبهتي الول على وزن )أف�ع]ل(، والثانية على وزن )ف�عtل(،
(. ح2م0ش2ة( مؤنثها )ح2م0ش(، و)ح2م0شاء( مؤنثها )أح0م2شها: )

:الثال الثالث
Adj3 Adj2 Adj1 Noc c3 c2 c1

E 4 ل ج ع

(. ع2ج3لف هذا الثال نلحظ وجود صفة مشبهة واحدة على وزن )ف�ع[ل(، هي: )
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xml ملفات الـ 1-8-2
سخة  س¤متt إل )accessهذه اللفات ماثلة تاما� لن نا ق� ي أ هة، غ صفات الشب  ( قاعدة28 لل

معطيات جزئية، يتص كلª منها برف من حروف العجم. 
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

: الثال الول
<formula c1="ء" c2="س" c3="ف" conjugation="4" adj1="A" 

adj2="B" adj3="E" />  

 (، هي: )ء(، و )س(، و )ف( علىc3(، و)c2(، و)c1ف هذا الثال ند أن حروف الذر: )
يب، وأن الباب التصريفي للفعل هو ) هة الول )4الترت صفة الشب مز ال  (،أس3يف( )أي: A(، وأن ر

(.  أس0فان( )أي: E(، ورمز الصفة الشبهة الثالثة )أس3ف( )أي: Bورمز الصفة الشبهة الثانية )

: الثال الثان
<formula c1="ح" c2="م" c3="ش" conjugation="4" adj1="C" 

adj2="D" adj3="" />

 (، والصفة الشبهة الثانية هي:أح0م2ش( )أي: Cف هذا الثال ند أن الصفة الشبهة الول هي: )
(D :ح2م0ش( )أي.)

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

adj3="" />

(.ع2ج3ل( فقط )أي: Eف هذا الثال ند أن الصفة الشبهة هي: )
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 قاعدة معطيات أمثلة مبالغة اسم الفاعل1-9
access نسخة الـ 1-9-1

 ذكرنا ف كراسة خوارزميات وقواني نظام الشتقاق والتصريف أن لبالغة اسم الفاعل وزنا
 ساعية، وعشرة أوزان اللزم والتعديمن الفعل الثلثي الرد ، ويصاغ (ف�عNال)� واحدا� هو: قياسيا

 الت رموز هذه الوزانيبي الدول تؤخذ أمثلتها من قاعدة معطيات أمثلة مبالغة اسم الفاعل. 
السماعية، وعدد مرات ورودها ف قاعدة العطيات.
 

عدد المثلة الوزنرمز الوزن

B 136 ف�عwول
C 100 م[ف�ع]ال
D 53 ف�ع]ل�ة
E 31 ف[ع¤يل
F 22 ف�ع[يل
G 19 ف�عNال�ة
H 15 ف�اعwول
I 9 ف�ع[ل
J 8 ف�اع[ل�ة
K 6 م[ف�ع[يل

399 الموع

 ا�، وستة( سطر336جدول يتألف من )تتكوvن قاعدة معطيات أمثلة مبالغة اسم الفاعل من 
   أعمدة.

 يتص كل سطر من سطور بأحد الذور الت تشتق منها أمثلة البالغة. أما العمدة فهي كما
يلي:

( يتضمن الرف الول من جذر الفعل.c1العمود الول )

38



( يتضمن الرف الثان من جذر الفعل.c2العمود الثان )
( يتضمن الرف الثالث من جذر الفعل.c3العمود الثالث )

. اسم الفاعل يتضمن رمز وزن مبالغة(Form1 )العمود الرابع
. الثان )إن وجد(لبالغةال يتضمن رمز وزن (Form2 )العمود الامس
. الثالث )إن وجد( يتضمن رمز وزن البالغة(Form3 )العمود السادس

وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:
: الثال الول

Form2 Form2 Form1 c3 c2 c1
E D B ب ر ش

 الرف الول للجذر، c1ش = 
 الرف الثان للجذرc2ر = 

 الرف الثالث للجذرc3ب = 
(.ش2ر/وب( يدل على وجود مثال مبالغة على وزن )ف�عwول( هو: )Form1( ف العمود )Bالرمز )
(.ش/ر2ب2ة( يدل على وجود مثال مبالغة ثان· على وزن )ف�ع]ل�ة( هو: )Form2( ف العمود )Dالرمز )

مز ) ف العمود )Eالر  )Form3:هو يل(  غة ثالث على وزن )ف[ع¤  ( يدل على وجود مثال مبال
(.ش3ر�يب)

 ش2رnاب.هذه المثلة السماعية تضاف إل مثال البالغة القياسي من هذا الذر وهو: ملحظة: 

: الثال الثان
Form2 Form2 Form1 c3 c2 c1

K C ر ث ك
(. م3ك5ث3ي(، و)م3ك5ثار)نلحظ هنا وجود مثال�ي مبالغة ها: 

: الثال الثالث
Form2 Form2 Form1 c3 c2 c1

J ي و ر
. راو3ي2ةنلحظ هنا وجود مثال مبالغة واحد هو: 
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xml ملفات الـ 1-9-2
  لمثلة مبالغة اسم الفاعل السماعية، غي أنا ق�س¤متt إلaccessهذه اللفات ماثلة تاما� لنسخة 

( قاعدة معطيات جزئية، يتص كلª منها برف من حروف العجم. 28)
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

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

form3="E" />  

 (، هي: )ش(، و )ر(، و )ب( علىc3(، و)c2(، و)c1ف هذا الثال ند أن حروف الذر: )
غة اسم الفاعل الول هو: ) غة اسمش2ر/وب( )أي: Bالترتيب، وأن رمز مثال مبال  (، ورمز مثال مبال

(.ش3ر�يب( )أي: E(، ورمز مثال مبالغة اسم الفاعل الثالث هو: )ش/ر2ب2ة( )أي: Dالفاعل الثان هو: )

: الثال الثان
<formula c1="ك" c2="ث" c3="ر" form1="C" form2="K" 

form3="" />  

(.م3ك5ث3ي(، و)م3ك5ثار)( أي: K( و )Cف هذا الثال ند أن رمز]ي مبالغة اسم الفاعل ها: )

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

form3="" /> 
(.راو3ي2ة( )أي: Jف هذا الثال ند أن رمز مبالغة اسم الفاعل هو: )
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 قاعدة معطيات مصادر الفعال الثلثية المجردة1-10
access نسخة الـ 1-10-1

  أن مصادر الفعال الثلثية الردة متضمNنة ف قاعدة معطيات الفعال1-1ف الفقرة ذكرنا 
 ( عمودا�؛21ا�، و)( سطر7889جدول يتألف من )الثلثية الردة، وقلنا إن هذه القاعدة تتكوvن من 

   ( عمودا� لصادر هذه الفعال.16خسة منها للفعال الثلثية الردة، و)
 يتص كل سطر من سطور هذا الدول بباب تصريفي واحد للفعل، فإذا تعددت أبواب

تصريف الفعل تعددت أسطر هذا الفعل.
أما العمدة فهي كما يلي:

( يتضمن الرف الول من جذر الفعل.c1العمود الول )
( يتضمن الرف الثان من جذر الفعل.c2العمود الثان )

( يتضمن الرف الثالث من جذر الفعل.c3العمود الثالث )
 يتضمن رقم الباب التصريفي للفعل.(Noc )العمود الرابع

 يتضمن الرمز الدال على لزوم الفعل أو تعديته؛(Transitivity )العمود الامس
( يتضمن رمز الصدر الصلي الول للفعل. SG1العمود السادس )
( يتضمن الصدر الصلي الول للفعل. Gerund1العمود السابع )
( يتضمن رمز الصدر الصلي الثان للفعل )إن وجد(. SG2العمود الثامن )
( يتضمن الصدر الصلي الثان للفعل )إن وجد(.Gerund2العمود التاسع )
( يتضمن رمز الصدر الصلي الثالث للفعل )إن وجد(. SG3العمود العاشر )

( يتضمن الصدر الصلي الثالث للفعل )إن وجد(.Gerund3العمود الادي عشر )
...
...

( يتضمن رمز الصدر الصلي الثامن للفعل )إن وجد(. SG8العمود العشرون )
( يتضمن الصدر الصلي الثامن للفعل )إن وجد(.Gerund8العمود الادي والعشرون )

ية الردةبلغ عدد  صادر الفعال الثلث ت وردت ف هذه القاعدة )أوزان م ما هو52 ال  ( وزنا�، ك
موضح ف الدول الت:
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رمزه وزن الصدر رمزه وزن الصدر رمزه وزن الصدر رمزه وزن الصدر
S2 فuع/ول K2 ف6ع2ل6ة F4 ف6ع2ال3ي2ة B1 ت2ف5ع2ال
S5 فuع/ول6ة K3 ف6ع3ل6ة H1 ف6ع0ل B2 ت3ف5ع2ال
T2 فuع/ول3يnة K4 فuع0ل6ة H2 ف6ع2ل B7 ت2ف5ع/ل6ة
U1 ف6ع3يل K6 ف3ع0ل6ة H3 ف6ع3ل C1 ع2ل6ة
U2 ف3ع3يل K7 ف3ع2ل6ة H4 فuع0ل C3 ع3ل6ة
U3 ف6ع3يل6ة N2 ف6ع2لuوت H5 فuع2ل D2 ف6اع3ل6ة
U5 ف3ع�ي0ل6ى O1 ف6ع0لuول6ة H6 فuع/ل E1 ف6ع2ال
U7 ف6ي0لuول6ة P1 ف6ع0ل6ى H7 ف3ع0ل E2 فuع2ال
W1 م2ف5ع2ل P3 فuع0ل6ى H8 ف3ع2ل E3 ف3ع2ال
W3 م2ف5ع3ل P4 ف3ع0ل6ى J2 ف6ع2لن E4 ف3عnال
X1 م2ف5ع2ل6ة Q2 Iف3ع0ل3ي J3 فuع0لن F1 ف6ع2ال6ة
X3 م2ف5ع3ل6ة R2 فuع0ل3يnة J5 ف3ع0لن F2 فuع2ال6ة
Y1 م2ف5ع/ول S1 ف6ع/ول K1 ف6ع0ل6ة F3 ف3ع2ال6ة

( مصدرا�، وز¤عت على أوزانا كما يلي:14398وبلغ عدد الصادر الصلية للفعال الثلثية الزيدة )
 عدد مرات

وروده
 رمز

الصدر
 عدد مرات

وروده
 رمز

الصدر
 عدد مرات

وروده
 رمز

الصدر
 عدد مرات

وروده
 رمز

الصدر
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
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ويبي الدول الت الترتيب التنازل لعدد الصادر الصلية
 عدد مرات

وروده
 رمز

الصدر
 عدد مرات

وروده
 رمز

الصدر
 عدد مرات

وروده
 رمز

الصدر
 عدد مرات

وروده
 رمز

الصدر
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

وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:
: الفعل )ص]د[ئ(الثال الول

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

صwدtأ�ة K4 ص]د]أ H2 ل 4 ء د ص

يب، وأن الباب التصريفي للفعل  ف هذا الثال ند أن حروف الذر هي: ص ، د ، ء على الترت
صليي: الول: )ص]د]أ(، ورمزه ) صدرين أ عل م ابع )أي: ص]د[ئ] ي]صtد]أ�(، وأن لذا الف  (،H2هو الر

(.K4والثان: )صwدtأ�ة(، ورمزه )

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

م]زtع]م W1 زwعtم H4 ز]ع]ام]ة F1 ز]عtم H1 ك 3 م ع ز

عtم(، ورمزه ) صلية: الول: )ز] صادر أ عة م عل أرب حظ أن لذا الف م]ة(،H1نل ن: )ز]عا  (، والثا
(.W1(، والرابع: )م]زtع]م(، ورمزه )H4(، والثالث: )زwعtم(، ورمزه )F1ورمزه )

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

ص]ف[ي U1 ل 2 ر ف ص
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(.U1نلحظ أن لذا الفعل مصدرا� أصليا� واحدا� هو: )صفي(، ورمزه )
xml ملفات الـ 1-10-2

 (28 لصادر الفعال الثلثية الردة، غي أنا ق�س¤متt إل )accessهذه اللفات ماثلة تاما� لنسخة 
قاعدة معطيات جزئية، يتص كلª منها برف من حروف العجم. 

وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:
: الثال الول

-<root c1="ص" c2="د" c3="ء" conjugation="4" transitive="ل">
  <gerund symbol="H2" value="ص6د6أ" /> 
  <gerund symbol="K4" value="ص;د:أ6ة" /> 

  </root>

يب، وأن c3=، ء   c2=، د   c1ف هذا الثال ند أن حروف الذر هي: ص   = على الترت
نه فعل لزم، وأن"conjugation="4الباب التصريفي للفعل هو الرابع    )أي: ص]د[ئ] ي]صtد]أ�(، وأ

(، H2لذا الفعل مصدرين أصليي: الول: )ص]د]أ(، ورمزه )
  <gerund symbol="H2" value="ص6د6أ" /> 

(،K4والثان: )صwدtأ�ة(، ورمزه )
  <gerund symbol="K4" value="ص;د:أ6ة" /> 

: الثال الثان
-<root c1="ز" c2="ع" c3="م" conjugation="3" transitive="ك">
  <gerund symbol="H1" value="ز6ع:م" /> 
  <gerund symbol="F1" value="ز6ع6ام6ة" /> 
  <gerund symbol="H4" value="ز;ع:م" /> 
  <gerund symbol="W1" value="م6ز:ع6م" /> 

  </root>

عtم(، ورمزه ) صلية: الول: )ز] صادر أ عة م عل أرب حظ أن لذا الف م]ة(،H1نل ن: )ز]عا  (، والثا
(.W1(، والرابع: )م]زtع]م(، ورمزه )H4(، والثالث: )زwعtم(، ورمزه )F1ورمزه )

: الثال الثالث
-<root c1="ص" c2="ف" c3="ر" conjugation="2" transitive="ل">
  <gerund symbol="U1" value="يرDص6ف" /> 

  </root>

(.U1نلحظ أن لذا الفعل مصدرا� أصليا� واحدا� هو: )صفي(، ورمزه )
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 قاعدة معطيات المصادر الميمية للفعال الثلثية المجردة1-11
access نسخة الـ 1-11-1

 ذكرنا ف كراسة خوارزميات وقواني نظام الشتقاق والتصريف أن الصادر اليمية للفعال
 و(، أ]ل�عم]ف�ع)، فهو: القياسيالثلثية الردة لا وزن قياسي واحد، وثلثة أوزان ساعية؛ فأما الوزن 

  فتؤخذ أمثلتها من قاعدة معطيات الصادر اليمية للفعال الثلثيةالسماعية، وأما الوزان (م]ف�ع[ل)
الت رموز هذه الوزان، وعدد مرات ورودها ف قاعدة العطيات.يبي الدول الردة. 

 
عدد المثلة الوزنرمز الوزن

C 95 م]ف�ع]ل�ة
D 17 م]ف�عwل�ة
E 16 م]ف�ع[ل�ة

128 الموع

   ا�، وسبعة أعمدة.( سطر116جدول يتألف من )تتكوvن قاعدة معطيات الصادر اليمية من 
 يتص كل سطر من سطور بأحد الذور الت تشتق منها الصادر اليمية. أما العمدة فهي كما

يلي:
( يتضمن الرف الول من جذر الفعل.c1العمود الول )
( يتضمن الرف الثان من جذر الفعل.c2العمود الثان )

( يتضمن الرف الثالث من جذر الفعل.c3العمود الثالث )
 يتضمن رمز وزن الصدر اليمي الول.(S1 )العمود الرابع

 يتضمن الصدر اليمي الول.(MG1 )العمود الامس
 يتضمن رمز وزن الصدر اليمي الثان )إن وجد(.(S2 )العمود السادس
 يتضمن الصدر اليمي الثان )إن وجد(.(MG2 )العمود السابع

وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:
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: الثال الول
MG2 S2 MG1 S1 c3 c2 c1

م2غ0ف3ر2ة E ر ف غ

 الرف الول للجذر، c1غ = 
 الرف الثان للجذرc2ف = 
 الرف الثالث للجذرc3ر = 

مز ) ف العمود )Eالر  )S1( :هو مي على وزن )م]ف�ع[ل�ة(  صدر مي  (،م2غ0ف3ر2ة( يدل على وجود م
(.MG1الذكور ف العمود )

: الثال الثان
MG2 S2 MG1 S1 c3 c2 c1
م2ه0لuك6ة D م2ه0ل6ك6ة C ك ل هـ

(.م2ه0لuك6ة(، و)م2ه0ل6ك6ةنلحظ أن لذا الفعل مصدرين ميميي ساعيي ها: )

: الثال الثالث
MG2 S2 MG1 S1 c3 c2 c1
م2و0ه3ب2ة E م2و0ه2ب2ة C ب هـ و

(.م2و0ه3ب2ة(، و)م2و0ه2ب2ةنلحظ أن لذا الفعل مصدرين ميميي ساعيي ها: )
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xml ملفات الـ 1-11-2
نا ق�س¤متaccessهذه اللفات ماثلة تاما� لنسخة  ية الردة، غي أ   للمصادر اليمية للفعال الثلث

( قاعدة معطيات جزئية، يتص كلª منها برف من حروف العجم. 28إل )
وفيما يلي بعض المثلة التوضيحية:

: الثال الول
  <formula c1="غ" c2="ف" c3="ر" symbol1="E" gerund1="ر6ةDم6غ:ف" 

symbol2="" gerund2="" /> 

 (، هي: )غ(، و )ف(، و )ر( علىc3(، و)c2(، و)c1ف هذا الثال ند أن حروف الذر: )
(.  م2غ0ف3ر2ة( )أي: Eالترتيب، ورمز الصدر اليمي الول )

: الثال الثان
  <formula c1="ه" c2="ل" c3="ك" symbol1="C" gerund1="م6ه:ل6ك6ة" 

symbol2="D" gerund2="م6ه:ل;ك6ة" /> 

(.م2ه0لuك6ة(، و)م2ه0ل6ك6ةنلحظ أن لذا الفعل مصدرين ميميي ساعيي ها: )

: الثال الثالث
  <formula c1="و" c2="ه" c3="ب" symbol1="C" gerund1="م6و:ه6ب6ة" 

symbol2="E" gerund2="ب6ةDم6و:ه" /> 

(.م2و0ه3ب2ة(، و)م2و0ه2ب2ةنلحظ أن لذا الفعل مصدرين ميميي ساعيي ها: )
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 توصيف البرنامج2 
 مقدمة:2-1
غة  صريف نظامة الستعملة فبمالل فا الشتقاق والت لغة جا ة ما تتاز .Java  هي ال  به ومن جل

 عن نظام التشغيل ومنصة العمل. ومستقلة، OOP غرضية التوجه هذه اللغة أنا
 ساعد على اتباع النهجياتالذي ي، JBuilder 2005 IDE باستعمال  هذا النظام�تب برنامجكك

يد مططات  سة البميات، كتول ثة لعلم هند   علىRefactoring، وإجراء UMLوالبادئ الدي
 البنامج.classesصفوف 
منها:، و� ف هندسة البمياتعالياالعايي والبادئ العتمدة ف إعداد البنامج  تروعي
.1Design  Pattern :عة من القوالب العتمدة و  General Repeatableهي ممو

Solutions ت لحالت ل صاميم البمية. وهذه القوالب تعطي نتائج جيدةال  تظهر ف الت
ها:ناف هيكلية تصميم النظم بغية تسريع عملية التطوير. ومن القوالب الت استعمل

.aFaçade : هو طبClassيدل على وجود صف و سؤول عن التخا   م
قه؛ مثل:مع مموعة   من الصفوف ل يكن التعامل معها إل عن طري

مل مع  صريف الفعال الزيدة، الذي يتعا اعد12صف ت ثل قو صفا� ت   
اشتقاق صيغ الفعال الثلثية الزيدة.

.bSingleton : هو سخة وحيدة إمكان يدل على و قط إنشاء ن  منف
.DatabaseManager صف التعامل مع قواعد العطيات : مثل؛الصف

.cMVC: Model-View-Controller ي الواجهات صل ب  User أي الف

Interfaces  )UI) مل ـ ، Model ونوذج الع  Controllerويقوم ال

بينها.الربط ب
d. Low  Coupling  &  Abstractionي  : يقل¾ل عدد الرتباطات ب

صفوف ضح فال ما هو مو ت،، ك طط ال ملف الخ يث تتعا   ح
صف  ية مع ال صفوف الارج قط،AugmentedTrilateralNounال   ف

نا نا نرى أن صفوف الولد. وه قة من ال سخة القي فة الن  دون معر
 صفا�:24اختصرنا علقات مع 
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يةReverse Engineeringالندسة العكسية .2 نص البمي بخططات بيان سي ال   وهي تف
لغة  UML )Unifiedب  Modeling  Language)لصفوف طط العام ل ت تعرض الخ   ال

 ذلك يكنب وعلقة هذه الصفوف والزم فيما بينها. و، داخل النظامPackagesوالزم 
معرفة البنية الداخلية للبنامج دون الوض ف تفاصيل النص البمي.

ي .3 فق العاي مي و نص الب اخل ال يق د سه. وهذا  العمول با عاليا�Standardsالتوث  ¤لهي
عمل الطورين الدد للبنامج.
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 مكو.نات البرنامج:2-2
 من عدة أجزاء:كوvن البنامجيت

  الذي يتول مهمةDatabaseManager: باستعمال الصف التعامل مع قواعد العطيات.1
ة من ملفات    ث، الاصة بالفعال والساء والصادرXMLجلب جيع العطيات الطلوب

ها. صفوف الخرى لعالت جة إل ال صال النتي ضح  إي ت يو شكل ال ليةال ية الداخ  البن
:هلصفوف البنامج وحزم

اشتقاق الفعال والساء والصادر: .2
 لكل² منها مهمة مددة. إذ تwطل�ب شجرة الذوروصفوف؛ اللزم وال د� منيؤدي هذا العمل عد

اعد العطيات ير قو قد يكون هذا، ثمن مد سب. و بق على الذر الدد قانون الشتقاق النا   يط
 . فاشتقاق اسم الفاعلXMLل ملفات إالقانون مستمدا� من قواعد العطيات، أو جاهزا� دون العودة 

صفات ي أن اشتقاق ال سي. على ح سم قيا نه ا  مثل�، ل يتاج إل الرجوع إل قاعدة العطيات، ل
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الشبهة يعتمد على مددات موجودة ف قاعدة العطيات، لنا ساعية.
تصريف الفعال والساء والصادر:.3

خذ  مج الشتقاق، فيأ صريف مع برنا مج الزئي للت طب البنا نه يتخا يةم قة بغ  الفردات الشت
 بالتخاطب مع الصفوف السؤولة عن هذا التصريف. هناك ثلثة صفوف مشتركةوذلك  ،تصريفها

 للماضي والضارع والمر، وصفv واحد للساء والصادر.:خاصة بالفعال
واجهات العمل والستخدام:.4

صريف الفعال ساسيي لواجهات العرض: الول: لعرض ت صرين أ نا عن عل إلأنشأ سناد الف   )إ
صادرال، والضمائر( ساء وال صريف ال يث..(لخر لعرض ت مع والتأن ية وال ها )كالتثن  ، وكل

مر بخطط حالت، بيث يكن العودة لي واجهة  يستوعب جيع الالت. وربطنا واجهات الوا
سابقة. 

يذ من التنف ن هذه العلقات أثناء ز نا تwب ي الواجهات، وإ تة ب ية ثاب قة برم جد عمليا� عل  ،ل تو
سبان عرض الواجهات منوذلك نا بال قد أخذ صفوف. و ي ال يف من الرتباطات الكثية ب   للتخف

اليمي إل اليسار، كما هو مطلوب ف واجهات العرض باللغة العربية.
لساعدة:الالكتبات .5

يذ  مل مع قاعدة العطيات وتنف ساعد ف التعا ت ت صفوف ال عض ال نا ب لغة الأنشأ مر ب  SQLلوا

صدر  استعملنا مكتبات مفتوحة ال مج. و بة ضمن البنا ن موجودة ومطلو يد النتائج بب  digesterلتول

مة  مل مع ملفات Apacheمن حز يد ملفات XML للتعا بة لتول نا مكت منXML وتفسيها. وطوNر   
.MDBملفات 

  البنامج بيث يكون كل جزء مستقل� عن الخر، وبيث تتخاطب الجزاء مع وحدةناص]مvم
 مركزية توزع العمل والهام فيما بينها. وفصلنا بعض أجزاء البنامج، وجعلناها كبنية عمل مركزية

  عدد مناء الخرى، مثل الزء الذي يعطي قيمة ضمائر الرفع التصلة الت يطلبهاتعتمد عليها الجز
أجزاء البنامج.

 تwحمNل قواعد التصريف ف البنامج حسب الطلب، فل تwحمNل جيع القواعد عند إقلع النظام،
  تبعا� لسم الصف، وتقوم أجزاء البنامج الرئيسيةReflectionوإنا يري التحميل ديناميكيا� وبتقنية 

جب صفوف مردة  عد بو ستعمال هذه القوا فImplementation وتنجvز Abstract Classesبا   
 استعمالية  منها:ه؛لذه التقنية مزايا هامة ف تصميم أجزاء البنامج وصفوفل. وRuntimeزمن التنفيذ 

صحيح، وUsabilityالنظام  شف الخطاء وت  هسهولة تطوير، وMaintainability هاسرعة ك
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سيعه  يا Extendibilityوتو اقع . وهذه الزا ضع النظام علىهي ف الو ية ف حال و  متطلبات ضرور
 مفتوح الصدر.، وجعلهالنترنت

 أخيا� عم[ل�نا على أن يكون بالمكان استخدام هذا النظام – مستقبل� - كنظام جزئي ضمن نظام
آخر كالعجم الاسوب مثل.

:API الواجهة البرمجية للتطبيقات 2-3
تصريف الفعال: 2-3-1

فيما يلي أمثلة على الصفوف الستعملة ف تصريف الفعال:
 للمعلوم:ة البنية الردةالثلثيالفعال 
الاضي:.1

Class:  sarf.verb.trilateral.unaugmented.active.ActivePastConjugator
لتصريف الفعال تبعا� لضمائر الرفع النفصلة.  عنصرا�،13تتألف من يعطي قائمة 

ضارع:لال.2
Class:  sarf.verb.trilateral.unaugmented.active.ActivePresentConjugator

مة  طي قائ صرا�،13تتألف من يع بع  عن جد أر صلة. تو فع النف صريف الفعال تبعا� لضمائر الر  لت
الزوم، والؤكد.والنصوب، و الرفوع،  الفعل الضارع:حالت لتصريف

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

مة  طي قائ صر،5تتألف من يع جد حالتان  عنا صلة. تو فع النف صريف الفعال تبعا� لضمائر الر  لت
لتصريف فعل المر: الؤكد وغي الؤكد.

 للمجهول:ة البنية الردةالثلثيالفعال 
الاضي:.1

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

ضارع:لال.2
Class:  sarf.verb.trilateral.unaugmented. passive.PassivePresentConjugator

 للمعلوم:ة الزيدة البنيةالثلثيالفعال 
الاضي:.1

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

ضارع:لال.2
Class: 
sarf.verb.trilateral.augmented.active.present.AugmentedActivePresentConjugator
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المر:.3
Class: 
sarf.verb.trilateral.augmented.imperative.AugmentedImperativeConjugator

معالجة الفعال: 2-3-2
فيما يلي أمثلة على الصفوف الستعملة ف معالة الفعال:

 للمعلوم:ة البنية الردةالثلثيالفعال 
Class:
sarf.verb.trilateral.unaugmented.modifier.UnaugmentedTrilateralModifier

علهذه تعال�ج  صحة والعتللالفعال تبعا� لنوع الف هة ال ب من ج صريفي ه، وبا مالت  ه، ولزو
مراحل: . وتشتمل هذه العالة على أربع و للمجهولأمعلوم بنائه للوتعديته، و

: باستعمال الصف:الدغام -1
sarf.verb.trilateral.unaugmented.modifier.Geminator.

: باستعمال الصف:العلل -2
sarf.verb.trilateral.unaugmented.modifier.Vocalizer.

 باستعمال الصف::معالة المزة -3
sarf.verb.trilateral.unaugmented.modifier. HamzaModifier.

:: باستعمال الصفاللم ألف معالة -4
sarf. VerbLamAlefModifier  .

 للمعلوم:ة الزيدة البنيةالثلثيالفعال 
Class:  sarf.verb.trilateral. augmented.modifier. AugmentedTrilateralModifier

  وتعديته،هولزومووزنه الصرف، ،  من جهة الصحة والعتللالفعال تبعا� لنوع الفعلهذه تعال�ج 
مراحل:. وتشتمل هذه العالة على خس و للمجهولأمعلوم بنائه للو

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

: باستعمال الصف:الدغام -2
 sarf.verb.trilateral. augmented.modifier.Geminator.

: باستعمال الصف:علللال -3
 sarf.verb.trilateral. augmented.modifier.Vocalizer.

: باستعمال الصف:معالة المزة -4
 sarf.verb.trilateral. augmented.modifier. HamzaModifier.

 باستعمال الصف:اللم ألف: معالة -5
 sarf. VerbLamAlefModifier  .
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: المشتقةتصريف السماء 2-3-3
فيما يلي أمثلة على الصفوف الستعملة ف تصريف الساء الشتقة:

 ة الردةالثلثيتصريف الساء الشتقة من الفعال:
اسم الفاعل:.1

Class:
sarf.noun.trilateral.unaugmented.UnaugmentedTrilateralActiveParticipleConjugator

 لتصريف الساء تبعا� لالة السم من جهة التذكي والتأنيث،  عنصرا�،18تتألف من يعطي قائمة 
والفراد والتثنية والمع، والرفع والنصب والر.

اسم الفعول:.2
Class:
sarf.noun.trilateral.unaugmented.UnaugmentedTrilateralPassiveParticipleConjugator

مبالغة اسم الفاعل:.3
الوزن القياسي: •

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

: ةالسماعيالوزان •
Class:
sarf.noun.trilateral.unaugmented.exaggeration.NonStandardExaggerationConjugator

 الزيدة:ةالثلثيتصريف الساء الشتقة من الفعال 
اسم الفاعل:.1

Class:
sarf.noun.trilateral.augmented.AugmentedTrilateralActiveParticipleConjugator

اسم الفعول:.2
Class:
sarf.noun.trilateral.augmented.AugmentedTrilateralPassiveParticipleConjugator
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معالجة السماء المشتقة: 2-3-4
فيما يلي أمثلة على الصفوف الستعملة ف معالة الساء الشتقة:

 ة الردةالثلثيمعالة الساء الشتقة من الفعال:
اسم الفاعل:.1

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

مراحل: تشتمل معالة اسم الفاعل على خس 
: باستعمال الصف:الدغام -1

 sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier.activeparticiple.Geminator.
: باستعمال الصف:العلل -2

 sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier.activeparticiple.Vocalizer.
: باستعمال الصف:معالة المزة -3

  sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier.activeparticiple.Mahmouz.
 باستعمال الصف:اللم ألف: معالة -4

 sarf. NounLamAlefModifier.
 باستعمال الصف:اللم الشمسية: معالة -5

 sarf. NounSunLamModifier.

اسم الفعول:.2
Class:
sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier.passiveparticiple.PassiveParticipleModifier

مراحل: تشتمل معالة اسم الفعول على خس 
: باستعمال الصف:العلل -1

 sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier. passiveparticiple.Vocalizer.
: باستعمال الصف:معالة المزة -2

 sarf.noun.trilateral.unaugmented.modifier. passiveparticiple.Mahmouz.
 باستعمال الصف:اللم ألف: معالة -3

 sarf. NounLamAlefModifier.
 باستعمال الصف:اللم الشمسية: معالة -4

 sarf. NounSunLamModifier.
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تصريف المصادر: 2-3-5
فيما يلي أمثلة على الصفوف الستعملة ف تصريف الصادر:

 ة الردةالثلثيتصريف مصادر الفعال:
الصدر الصلي:.1

Class: 
sarf.gerund.trilateral.unaugmented.TrilateralUnaugmentedGerundConjugator

الصدر اليمي:.2
Class:
sarf.gerund.trilateral.unaugmented.MeemGerundConjugator

 
مصدر الرة:.3

Class:
sarf.gerund.trilateral.unaugmented.TrilateralUnaugmentedNomenGerundConjugator

مصدر اليئة:.4
Class:
sarf.gerund.trilateral.unaugmented. QualityGerundConjugator

 الزيدة:ةالثلثيتصريف مصادر الفعال 
الصدر الصلي:.1

Class: 
sarf.gerund.trilateral.augmented.TrilateralAugmentedGerundConjugator

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

 الرباعية الردة:تصريف مصادر الفعال
الصدر الصلي:.1

Class: 
sarf.gerund.quadrilateral.unaugmented.QuadriliteralUnaugmentedGerundConjugator

مصدر الرة:.2
Class: 
sarf.gerund.quadrilateral.unaugmented.QuadriliteralUnaugmentedNomenGerundConjugator
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معالجة المصادر: 2-3-6
فيما يلي أمثلة على الصفوف الستعملة ف معالة الصادر:

 ة الردةالثلثيمعالة مصادر الفعال:
الصدر اليمي:

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

خس مراحل: الصدر اليمي على تشتمل معالة 
: باستعمال الصف:الدغام -1

 sarf.gerund.modifier.trilateral.unaugmented.meem.Geminator.
: باستعمال الصف:العلل -2

 sarf.gerund.modifier.trilateral.unaugmented.meem.Vocalizer.
: باستعمال الصف:معالة المزة -3

  sarf.gerund.modifier.trilateral.unaugmented.meem.Mahmouz.
 باستعمال الصف:اللم ألف: معالة -4

 sarf. NounLamAlefModifier.
 باستعمال الصف:اللم الشمسية: معالة -5

 sarf. NounSunLamModifier.

 الزيدة:ةالثلثيمعالة مصادر الفعال 
الصدر الصلي:

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

ست مراحل: الصدر الصلي على تشتمل معالة 
: باستعمال الصف:البدال -1

 sarf.noun.trilateral.augmented.modifier. Substituter.
: باستعمال الصف: الدغام-2

 sarf.gerund.modifier.trilateral.augmented.standard.Geminator.
: باستعمال الصف:العلل -3

 sarf.gerund.modifier.trilateral.augmented.standard.Vocalizer.
: باستعمال الصف:معالة المزة -4

 sarf.gerund.modifier.trilateral.augmented.standard.Mahmouz.
لة -5 صف:                     اللم ألف: معا ستعمال ال  .sarf  با

NounLamAlefModifier.
لة -6 سية: معا صف:                 اللم الشم ستعمال ال  .sarf  با

NounSunLamModifier.
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 أمثلة الختبار3
 أمثلة اختبار الفعال3-1

 الفعال الثلثية المجردة3-1-1
الباب الول:

 آب] - آن� - أبت - أبن - أتv - أخذ - أسا - أكل - أمv - أمر - أمل - باء - سكت - 
 سكن - غزا - فات - قام - لح - لكم - لا - مان - مأى - مدv - مل¾ - منv - نسل - نصر

- هال - ي]م]ن]
الباب الثاني:

 آم] - آن� - أبت - أتن - أتى - أسر - أل¾ - أن¾ - أوى - باع - ت¾ - جاء - حل - رمى 
 - شوى - ضرب - طنv - لت - لن - لبس - لوى - مل¾ - ملح - نأم - وأد - وأى - وتن

- ودى - وعد - وقت - وقى - ولغ - وهن - ي]د]ى - يسv - يسر
الباب الثالث:

 أبه - أب - أثأ - بحv - بت - بدأ - ثأر - جأى - خل - ذأت - رأى - رهن - زها - 
 سأل - سحل - سعى - شأن - لم - لأ - منع - نأى - وبأ - وبه - وجأ - وجع - ودع -

وسع - وضع - وطأ - ولغ - وهب - وهل - ينع
الباب الرابع:

 أذ[ي - أسف - أو[د - أيس - بات - باه - جئ[ي - جون - حار - حي[ي - خاف - خال- 
 خشي - داء - داد - رضي - زام - سئم - سو[ي- شاء - شاك - صات - طاط - طاع -

 ظمئ - عاف - عام - عضv - عو[ج - عي - غار - غي[د - فرح - قو[ي - كاد - مال - مل
 - نال - نام - ناه - ناه - هاء - هاب - هاع - هاع - هو[ءÊ - وئب - وبئ - وبه - وتغ -
 وجع - وجل - وج[ي - ودv - وذر - وسع - وطئ - وقع - ولغ - وهل - يئس - يد[ي - ير

- يقظ
الباب الخامس:

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

- يتم - ين
الباب السادس:
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حسب - ورث - ول - وهن - يئس - يبس
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 الفعال الثلثية المزيدة3-1-2
على وزن )أف5ع2ل6(:

- vآتى - آثر - آخى - آذن - آوى - آيس - أبات - أباد - أباض - أجزأ - أجاد - أحب 
 أحتv - أحوج - أحيا - أداء - أدن - أذوى - أرى - أزين - أساء - أسكت - أسكن -

 أسوى - أشأم - أقاء - أقام - أكرم - ألث - أمات - أمأى - أمنv - أنأى - أنبت - أهدى -
أوأب - أوجب - أوصى - أوطأ - أيئس - أيدى - أيقظ

على وزن )ف6عnل6(:
 أدvى - أبvى - أث¾ر - أمvم - أوvب - أوvى - أيvد - بط¾ن - بوvأ - بيvت - جدvد - حيvا - درvب

 - رأ¾س - رأ¾ى - رق¾ى - سك¾ت - سك¾ن - سvى - سوvى - طيvب - قوvم - قوvى - لÍم - لوvن -
 مل¾ى - نوvل - هنvأ - هيvأ - وأ¾م - وحvد - وصvص - وضvأ - وف¾ى - وق¾ت - يأ¾س - يدvى - يسvر

- يق¾ظ - يvم - يvن
على وزن )ف6اع2ل6(:

 آجر - آرن - آسى )واوي( - آسى )يائي( - آضv - آوب - آيد - باهت - بايع - جارى
 - جاوب - حاب - حاجv - حايا - داوى - راءى - زاول - زايل - ساءل - ساكن - ساوى

 - شاءى - غال - قاتل - كافأ - كال - لءم - لهى - لين - ماءن - مال - ناءى - ناوأ -
ناول - هايأ - واءم - وادv - واصل - واطأ - واف - وال - يادى - ياسر

على وزن )ان0ف6ع2ل6(:
 انآد - انأطر - انبتv - انبلت – انثن – انلى - انمل - اندفن - انذأج - انزوى - انشل¾ -

انطلق – انغوى - انفأى - انفأى - انفقأ - انقاد - انقضv - انكلت - انvمس - انال
على وزن )اف5ت2ع2ل6(:

 ائتال- ائتام- ائترى - ائتسى- ائتمر - ائتمv - ائتوى- ابتأس - ابتسل - ابتلت - ابتل¾ - ابتلى
 - اتNأب - اتNأد - اتNأس - اتNأى - اتNبس - اتvبع - اتNب]ن - اتNسر - اتNصل - اتNطأ - اتNقى - اتNكأ -

 اث¡خن - اث¡مد - اجتلب - اجتمع - اجتور - احتال - احتوى - اختات - ادNخر - ادvخن -
- vدهر - ازدوج - ازديا- استاء - استوى- اشتأى- اشتدtاذ�د]ك�ر] - ارتاح - ارتأى - ارتضى- از 
 اصطب - اضطلع - اط¡لب - اظطلم - اقتاد - اكتال- اكتفى- التأم - التزv - التمv - التمى - امتل

- انتأى - اختات
:)tعلى وزن )اف5ع2ل

ابيضv - اجأل¾ - احرv - ارعوى - اسودv - الظ¾ - املحv - اهول¾
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على وزن )ت2ف6اع2ل6(:
 تآثى - تآجv - تآخى - تآكل - تآوب - تآوى - تباعد - تبايع - تاوب - تازن - تايا -

 تدارأ - تداوى - تراءى - تساءل - تسامى - تساوى - تسايل - تشاءى - تصامv - تصاهل -
 تفاوت - تكاءد - تكاول - تلءم - تلحظ - تال - تناسى - تباوأ - تايأ - تواءم - تواءى -

توارى - توادv - تواصل - تواطأ - تياسر
على وزن )ت2ف6عnل6(:

 تأبvن - تأتNى- تأسvل - تأبvى - تأك¾د - تأل¾س - تأمvم - تأوvب - تأوvى - تأيvد - تبوvأ - تتأ¡ن
 - تثبvت - تيvا- تبvأ - ترأ¾ف - ترأ¾ى - ترق¾ى - تزك¾ى - تسوvى - تعل¾م - تعيvن - تقوvل - تقوvى

- تقيvأ - تلبNن - تأ¾ى - تدvد - تودvد - توصvل - توضvأ - تول¾ى - تيسvر - تيمvم - 
على وزن )اس0ت2ف5ع2ل6(:

 استأذن - استأمر - استأمv - استأمى - استأن - استأور - استأوى - استأيك - استبات -
 استبوأ - استتيس - استثبت - استجاب - استحبv - استحيا - استدار - استذل¾ - استرأف -

 استرأى - استرضى - استرن¾ - استصوب - استضاء - استغفر - استغن - استغوى - استفحل -
 استفلح - استفيل – استقاء - استقال - استلم - استلبأ - استلهم – استليث - استنوق - استهزأ

- استهوى - استوءل - استورد - استوطأ - استوف - استيئس - استيقظ
على وزن )اف5ع2و0ع2ل6(:

احزوزأ - احلول - اخشوشن - اعرورى - اعشوشب
على وزن )اف5ع2وnل6(:

اجأوvى - اجلوvذ - احووvى
:)tعلى وزن )اف5ع2ال

ابلجv - ابياضv - ادهامv - اسوادv - اقبال¾
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 الفعال الرباعية المجردة3-1-3
 بأدل - بلور - تلفن - تنت - جأجأ - حوقل - حيحى - دحرج - رهيأ - زلزل - سبت
- سيطر - شريف – ضوضى - طمأن - غرقأ - قلسى - وأوأ - وسوس - يأيأ - يرنأ - يهيه

 الفعال الرباعية المزيدة3-1-4
على وزن )ت2ف6ع0ل6ل6(:

 تثألل - تأجأ - تعثن - تورب - تدحرج - تدربأ - ترهيأ - تزلزل - تشيطن - تطمأن -
تفتفت - تقلسى - تلهوج - تدين - ترأى - توشوش

على وزن )اف5ع2ن0ل6ل6(:
ابندن - احبنطأ - احونصل - اسلنقى - افرنقع 

:)tعلى وزن )اف5ع2ل6ل
vامضحن - vاكوهد - vاكوأد - vاطمأن¾ - اقشعر - vازيأن¾ - اشرأب
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 أمثلة اختبار السماء المشتقة3-2
الفعال الثلثية المجردةمن  3-2-1

 والمفعول ومبالغة اسم الفاعلأسماء الفاعل
 آب] - آن� - أبت - أبن – أب - أتv – أتن – أثأ - أخذ – أذي - أسا - أكل -  أل¾ - أم
 – أمن - أمر - أمل – أمو - أن¾ – أود - أوى - باء – بات - باع – بحv – بدأ – ت¾ – ثأر –
 جأى – جئي - جاء – جرؤ - حار - رأى – رضي - رمى – روى - سأل – سئم - سعى -
 سكت - سكن – سو[ي] - شوى – صدق - ضؤل – ضحك – طلق - ظمئ – عضv – علم -

 عو[ج - غزا – فرق - قام – لم - لح – لن – لأ - لوى - لكم - لا - مأى - مدv - مل¾ -
 منv – نال – نام - نأم – نأى - نسل - نصر - هال – هو[ئ] - وأد – وأى – وبأ - وتن – ود

– ورث - وقى – يئس - يدى- يسv – يسر - ين
أسماء اللة

 آب] - أبن - أتv – أتى - أخذ - أزر - أسا - أكل - أمv - أمر - أمل - باء – بدأ -
 حسب - حاص – حل – خاط - رأى - رجح - راق – رمى - سار – سحل - سكن –

 شوى – ضرب – عضv - غزا - غطا - قام – قرأ - كسا - لح – لبس - لكم – لوى - مأى
- مدv - مل¾ - منv – نسخ - نسل - نصر - هال – وأد – وأى – وسع – وضأ – وطأ - وقى 

أسماء الزمان والمكان
 أت - بات - بال - بدأ - تاه - جال - حل¾ - درس - ردv - زار - سال - شتل - طار -

ظل¾ - فاض - فرv - قال - قام - لأ - نام - وأل - وجل - وطأ - يسر
أسماء التفضيل

 أجود - أسوأ - شرv - أعلى - أقسى - أجل¾ - خي - أطيب - أهدى - أبقى - أخفى -
أرجى - أغن – أيبس - أبل - أبطأ - أبى - أجرأ - أذكى - الم - أوضأ 

الصفات المشبهة
 تعب – تلد - جاع – جدب - جرب – جرد – جهم - حزن – خشن - رطب – رغد –
سج - طال – عفv – غضب - قل¾ – كسل - كل¾ - مرن – نزه - نعس - هام – وله - يبس
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الفعال الثلثية المزيدةمن  3-2-2
 والمفعول والزمان والمكانأسماء الفاعل

على وزن )أف5ع2ل6(:من الفعال الزيدة 
 آتى - آثر - آخى - آذن - آوى - آيس - أبات - أباد - أباض - أبان - أجزأ - أجاد -

 أحبv – أحتv - أحوج - أحول - أحيا - أداء - أدن - أذل¾ - أذوى - أرى - أزين - أساء -
 أسكت - أسكن - أسوى - أشأم - أعاد - أعطى - أعول - أغيل - أقاء - أقام - أكرم -

 ألث - أمات - أمأى - أمنv - أنأى - أنبت - أهدى - أوأب - أوجب - أوصى - أوطأ -
أيئس - أيدى - أيقظ

على وزن )ف6عnل6(:من الفعال الزيدة 
 أدvى - أبvى - أث¾ر - أمvم - أوvب - أوvى - أيvد - بط¾ن - بوvأ - بيvت - جدvد - حيvا - درvب

 – رأ¾س - رأ¾ى - رق¾ى - سك¾ت - سك¾ن - سvى - سوvى - طيvب - قوvم - قوvى - لÍم - لوvن -
 مل¾ى - نوvل - هنvأ - هيvأ - وأ¾م - وحvد - وصvص - وضvأ - وف¾ى - وق¾ت - يأ¾س - يدvى - يسvر

- يق¾ظ - يvم - ي]مvن
على وزن )ف6اع2ل6(:من الفعال الزيدة 

 آجر - آرن - آسى - آسى - آضv - آوب - آيد - باهت - بايع - جارى - جاوب -
 حاب - حاجv - حايا - داوى - راءى - زاول - زايل - ساءل - ساكن - ساوى - شاءى -
 شاقv - غال - قاتل - كافأ - كال - لءم - لهى - لين - ماءن - مال - ناءى - نادى -

ناوأ - ناول - هايأ - واءم - وادv - واصل - واطأ - واف - وال - يادى - ياسر
على وزن )ان0ف6ع2ل6(:من الفعال الزيدة 

 انآد - انأطر - انبتv - انبلت - انثن - انلى - انمل - اندفن - انذأج - انزوى - انشل¾ -
انضوى - انطلق - انغوى - انفأى - انفأى - انفقأ - انقاد - انقضv - انكلت – انvمس - انال 

على وزن )اف5ت2ع2ل6(:من الفعال الزيدة 
 ائتال - ائتام - ائتثأ - ائترى - ائتسى - ائتمر - ائتمv - ائتوى - ابتأس - ابتسل - ابتلت -

 ابتل¾ - ابتلى - اتNأب - اتNأد - اتNأس - اتNام - اتNأى - اتNبس - اتvبع - اتNب]ن - اتNسر - اتNصل - اتNطأ
 - اتNقى - اتNكأ - اث¡خن - اث¡مد - اجتلب - اجتمع - اجتور - احتال - احتل¾ - احتوى –

 اختات - اختار - ادNخر - ادvخن - اذ�د]ك�ر] - ارتاح - ارتأى - ارتضى- ازtدهر - ازدوج - ازديا
 - استاء - استوى - اشتأى - اشتدv - اصطب - اضطلع - اط¡لب - اظطلم - اعتون - اقتاد -

اقتفى - اكتال - اكتفى - التأم - التزv - التمv - التمى - امتل - انتأى
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على وزن )اف5ع2لt(:من الفعال الزيدة 
ابيضv - اجأل¾ - احرv - ارعوى - ازينv - اسودv - اكمتv - الظ¾ - الون¾ - املحv - اهول¾

على وزن )ت2ف6اع2ل6(:من الفعال الزيدة 
 تآثى - تآجv - تآخى - تآكل - تآوب - تآوى - تباعد - تبايع - تاوب - تابv - تازن
 - تايا - تدارأ - تداعى - تداوى - تراءى - تساءل - تسامى – تساوى - تسايل - تشاءى-
 تصامv - تصاهل - تفاوت - تكاءد - تكاول - تلءم - تلحظ - تال - تناسى - تناوأ - تايأ

- تواءم - تواءى - توارى - توادv - تواصل - تواطأ - تياسر
على وزن )ت2ف6عnل6(:من الفعال الزيدة 

 تأبvن - تأتNى - تأسvل - تأسvى - تأك¾د - تأل¾س - تأمvم - تأوvب - تأوvى - تأيvد - تبوvأ - تتأ¡ن
 - تثبvت - تيvا - تبvأ - ترأ¾ف - ترأ¾ى - ترق¾ى - تزك¾ى - تسوvى - تعل¾م - تعيvن - تقوvل -

تقوvى - تقيvأ - تلبNن - تأ¾ى - تدvد - تودvد - توصvل - توضvأ - تول¾ى - تيسvر - تيمvم
على وزن )اس0ت2ف5ع2ل6(:من الفعال الزيدة 

 استأذن - استأمر - استأمv - استأمى - استأن - استأور - استأوى - استأيك - استبات-
 استبوأ - استتيس - استثبت - استجاب - استحبv - استحوذ - استحيا - استدار- استذل¾ -
 استرأف - استرأى - استرضى- استرن¾ - استصوب - استضاء- استعان - استعدv - استغفر -

 استغن - استغوى-  استفلح - استفيل - استقاء - استقال - استلم - استلبأ - استلهم -
 استليث - استنوق - استهزأ - استهوى - استوءل - استورد - استوطأ - استوف - استيئس -

استيقظ
على وزن )اف5ع2و0ع2ل6(:من الفعال الزيدة 

احزوزأ - احلول - اخشوشن - اعرورى - اعشوشب
على وزن )اف5ع2وnل6(:من الفعال الزيدة 

اجأوvى - اجلوvذ - احووvى
على وزن )اف5ع2الt(:من الفعال الزيدة 

ابلجv - ابياضv - ادهامv - اسوادv - اقبال¾
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الفعال الرباعية المجردةمن  3-2-3
 والمفعول والزمان والمكانأسماء الفاعل

 بأدل - بلور - تلفن - تنت - جأجأ - حوقل - حيحى - دحرج - رهيأ - زلزل - سبت
- سيطر - شريف – ضوضى - طمأن - غرقأ - قلسى - وأوأ - وسوس - يأيأ - يرنأ - يهيه

الفعال الرباعية المزيدةمن  3-2-4
 والمفعول والزمان والمكانأسماء الفاعل
على وزن )ت2ف6ع0ل6ل6(:من الفعال الزيدة 

 تثألل - تأجأ - تعثن - تورب - تدحرج - تدربأ - ترهيأ - تزلزل - تشيطن - تطمأن -
تفتفت - تقلسى - تلهوج - تدين - ترأى - توشوش

على وزن )اف5ع2ن0ل6ل6(:من الفعال الزيدة 
ابندن - احبنطأ - احونصل - اسلنقى - افرنقع

على وزن )اف5ع2ل6لt(:من الفعال الزيدة 
vامضحن - vاكوهد - vاكوأد - vاطمأن¾ - اقشعر - vاشرأب
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 أمثلة اختبار المصادر3-3
الفعال الثلثية المجردةمن  3-3-1

)= أمثلة اختبار الفعال الثلثية الردة( المصادر الصلية
)= أمثلة اختبار الفعال الثلثية الردة( المصادر الميمية

)= أمثلة اختبار الفعال الثلثية الردة( مصادر المرة
)= أمثلة اختبار الفعال الثلثية الردة( مصادر الهيئة

الفعال الثلثية المزيدةمن  3-3-2
)= أمثلة اختبار الفعال الثلثية الزيدة( والميمية والمرة المصادر الصلية

الفعال الرباعية المجردةمن  3-3-3
)= أمثلة اختبار الفعال الرباعية الردة( والميمية والمرة المصادر الصلية

الفعال الرباعية المزيدةمن  3-3-4
)= أمثلة اختبار الفعال الرباعية الزيدة( والميمية والمرة المصادر الصلية
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 قائمة المصطلحات4
بالترتيب اللفبائي للمصطلحات العربية 4-1

Substitution إبدال
Definite article أداة تعريف
Conditional particle أداة شرط
Apocopative conditional particle أداة شرط جازمة
Unapocopative conditional particle أداة شرط غير جازمة
Gemination إدغام
Interrogation استفهام
Noun اسم
Demonstrative pronoun اسم إشارة
Instrumental noun اسم آلة
Interrogative pronoun اسم استفهام
Elative noun اسم تفضيل
Indeclinable noun اسم جامد
Noun of plural اسم جمع
Noun of time اسم زمان
Conditional noun اسم شرط
Sound noun اسم صحيح
Proper noun اسم ع]ل]م
Primitive noun اسم غير مشتق
Active participle اسم فاعل
Verbal noun اسم فعل
Declinable noun اسم متصرف/مصروف
Unaugmented noun اسم مجرد
Genitive noun اسم مجرور
Nomen vicis اسم مرة
Nominative noun اسم مرفوع
Augmented noun اسم مزيد
Derived noun اسم مشتق
Gerund noun اسم مصدر
Definite noun اسم م]عرفة
Passive participle اسم مفعول
Shortened noun اسم مقصور
Noun of place اسم مكان
Prolonged noun اسم ممدود
Indeclinable noun اسم ممنوع من الصرف
Relative noun اسم منسوب
Accusative noun اسم منصوب
Decreased noun اسم منقوص
Nunnated noun اسم منوfن
Relative pronoun اسم موصول
Indefinite noun اسم نكرة
Quality noun اسم هيئة
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Nominal اسميf )نسبة إلى السم(
Derivation اشتقاق
Annexation إضافة
Parsing إعراب
Vocalization إعلل
Five verbs الفعال الخمسة
Alif اللف
Dual Alif ألف التثنية
Distinctive Alif اللف الفارقة
Shortened Alif ألف مقصورة
Exaggeration forms أمثلة مبالغة
Conjugation category باب تصريفي
Femininity تأنيث
Quiescent taa of feminization تاء التأنيث الساكنة
Diacritical taa of subject تاء الفاعل المتحركة
Duality تثنية
Bareness تجرvد
Masculinity تذكير
Inflection تصريف
Declension تصريف السماء

Conjugation تصريف الفعال

Transitivity تعدية
Nunnation تنوين
Emphasis توكيد
Immobility of Noon ثبوت النون
Apocopative جازم
Root جذر
Trilateral root جذر ثلثي
Quadrilietral root جذر رباعي
Genitive fجر
Apocopate جزم
Plural جمع
Broken plural جمع تكسير
Plural of the plural جمع الجمع
Sound plural جمع سالم/جمع تصحيح
Sound feminine plural جمع مؤنث سالم
Sound masculine plural جمع مذكر سالم
Sentence جملة
Nominal sentence جملة اسمية
Verbal sentence جملة فعلية
Circumstance الحال
Grammatical state حالة إعرابية
Prepositional case حالة جر
Nominative case حالة رفع
Irregular case حالة شاذة
Non-standard case حالة غير قياسية/سماعية
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Accusative case حالة نصب
Elision حذف
Elision of Noon حذف النون
Elision of weak letter حذف حرف العلة
Letter حرف
Interrogative particle حرف استفهام
Apocopative letter حرف جازم
Preposition حرف جر
Quiescent letter حرف ساكن
Sun letters حرف شمسي
Sound letter حرف صحيح
Conjunction حرف عطف
Weak letter حرف علة
Moon letter حرف قمري
Diacritical letter حرف متحرك
Diacritic حركة الحرف
Anaytu letters حروف أنيت
Incremental letters حروف الزيادة
Aoristic letters حروف المضارعة
Transitive letters حروف تعدية
Dotted letters حروف م�عج]مة
Undotted letters حروف مهملة
Semantic الدللة )عل�م(
Nominative رفع
Increment زيادة
Prefix سابقة
Sukoon سكون
Non-standard سماعي/غير قياسي
Condition شرط
Sound صحيح
Morphology صر�ف )عل�م(
Adjective صفة
Assimilate adjective صفة مشبهة
Tense صيغة
Tense of the verb صيغة الفعل
Ultimate plurals tense صيغة منتهى الجموع
Damma ضمة
Pronoun ضمير
Genitive pronoun ضمير جر
Nominative pronoun ضمير رفع
Nominative connected pronoun ضمير رفع متصل
Nominative separated pronoun ضمير رفع منفصل
Third person pronoun ضمير غائب
Connected pronoun ضمير متصل
First person pronoun ضمير متكلم
Second person pronoun ضمير مخاطب
Separated pronoun ضمير منفصل
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Accusative pronoun ضمير نصب
Adverb ظرف
Adverb of time ظرف زمان
Adverb of place ظرف مكان
Second radical عين الفعل
Unapocopative غير جازم
Causality Faa فاء السببية
First radical فاء الفعل
Subject فاعل
Fatha فتحة
Verb فعل
Hollow verb فعل أجوف
Hollow verb with Waw فعل أجوف واوي
Hollow verb with Yaa فعل أجوف يائي
Imperative verb فعل أمر
Emphatic imperative verb فعل أمر مؤكد
Trilateral verb فعل ثلثي
Unconjugated verb فعل جامد
Quinqueliteral verb فعل خماسي
Quadriliteral verb فعل رباعي
Consonantal verb فعل سالم
Hexalieral verb فعل سداسي
Conditional verb فعل شرط
Sound verb فعل صحيح
Non-emphatic verb فعل غير مؤكد
Intransitive verb فعل لزم
Separated Lafifi verb فعل لفيف مفروق
Connected Lafif verb فعل لفيف مقرون
Emphatic verb فعل مؤكد
Emphatic verb with Noon فعل مؤكد بالنون
Past verb فعل ماض�
Passive verb فعل مبني للمجهول
Active verb فعل مبني للمعلوم
Conjugated verb فعل متصرف
Transitive verb فعل متعد�
Tritransitive verb فعل متعد� إلى ثلثة مفاعيل
Monotransitive verb فعل متعد� إلى مفعول واحد
Ditransitive verb فعل متعد� إلى مفعولين
Mithal verb فعل مثال
Mithal verb with Waw فعل مثال واوي
Mithal verb with Yaa فعل مثال يائي
Unaugmented verb فعل مجرد
Indicative verb فعل مرفوع
Augmented verb فعل مزيد
Present verb فعل مضارع
Emphatic present verb فعل مضارع مؤكد
Apocopated present verb فعل مضارع مجزوم
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Indicative present verb فعل مضارع مرفوع
Subjunctive present verb فعل مضارع منصوب
Geminated verb فعل مضاعف
Doubled verb فعل مضعف
Weak verb فعل معتل
Weak second radical verb فعل معتل العين
Weak first radical verb فعل معتل الفاء
Weak third radical verb فعل معتل اللم
Subjunctive verb فعل منصوب
Hamzated verb فعل مهموز
Hamzated second radical verb فعل مهموز العين
Hamzated first radical verb فعل مهموز الفاء
Hamzated third radical verb فعل مهموز اللم
Defective verb فعل ناقص

Defective verb with Waw فعل ناقص واوي

Defective verb with Yaa فعل ناقص يائي
Verbal فعلي )نسبة إلى الفعل(
Dictionary قاموس
Grammar قواعد اللغة
Morphological rules قوانين صرفية
Syntactical rules قوانين نحوية
Standard قياسي
Kasra كسرة
Word كلمة
Derived word كلمة مشتقة
Suffix لحقة
Third radical لم الفعل
Sun Lam لم شمسية
Moon Lam لم قمرية
Feminine مؤنث
Lexicon entry مادة معجمية
Exaggeration مبالغة
Passive voice مبني للمجهول
Active voice مبني للمعلوم
Non-parsed مبني/غير م�ع�ر]ب
Dual مثنى
Unaugmented مجرد
Genitive مجرور
Apocopated مجزوم
Masculine مذكر
Nominative مرفوع
Augmented مزيد
Augmented with four letters مزيد بأربعة أحرف
Augmented with three letters مزيد بثلثة أحرف
Augmented with one letter مزيد بحرف
Augmented with two letters مزيد بحرفين
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Derivative مشتق
Gerund مصدر
Nomen vicis مصدر المرة
Quality gerund مصدر الهيئة
Meem gerund مصدر ميمي
Annexed مضاف
Lexicon معجم
Parsed م�ع�ر]ب
Defined by All معر�ف بـ )أل(
Defined by annexation معر�ف بالضافة
Definite معرفة
Singular مفرد
Object مفعول به
Adverbial object مفعول فيه
Causative object مفعول لجله
Cognate accusative مفعول مطلق
Concomitate object مفعول معه
Indeclinable ممنوع من الصرف
Accusative منصوب
Nunnated منو�ن
Substantive موصوف
Morphological balance ميزان صرفي
Subject of the passive نائب فاعل
Syntax نحو
Relative adjective نسبة
Accusative نصب
Adjective نعت
Indefinite نكرة
Kind of the noun نوع السم
Kind of the verb نوع الفعل
Emphasized Noon نون التوكيد
Heavy Emphasized Noon نون التوكيد الثقيلة
Light Emphasized Noon نون التوكيد الخفيفة
Feminine Noon نون النسوة
Noon of protection نون الوقاية
Hamza همزة
Interrogative Hamza همزة استفهام
Hard Hamza همزة قطع
Soft Hamza همزة وصل
Waw الواو
Waw of group واو الجماعة
Pattern وزن
Yaa الياء
Yaa of second person ياء المخاطبة
Decline يصر�ف السماء
Conjugate يصر�ف الفعال
Parse ي�ع�ر�ب
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بالترتيب اللفبائي للمصطلحات النكليزية 4-2

Accusative  / نصبمنصوب
Accusative case حالة نصب
Accusative noun اسم منصوب
Accusative pronoun ضمير نصب
Active participle اسم فاعل
Active verb فعل مبني للمعلوم
Active voice مبني للمعلوم
Adjective  / نعتصفة
Adverb ظرف
Adverb of place ظرف مكان
Adverb of time ظرف زمان
Adverbial object مفعول فيه
Alif اللف
Anaytu letters حروف أنيت
Annexation إضافة
Annexed مضاف
Aoristic letters حروف المضارعة
Apocopate جزم
Apocopated مجزوم
Apocopated present verb فعل مضارع مجزوم
Apocopative جازم
Apocopative conditional particle أداة شرط جازمة
Apocopative letter حرف جازم
Assimilate adjective صفة مشبهة
Augmented مزيد
Augmented noun اسم مزيد
Augmented verb فعل مزيد
Augmented with four letters مزيد بأربعة أحرف
Augmented with one letter مزيد بحرف
Augmented with three letters مزيد بثلثة أحرف
Augmented with two letters مزيد بحرفين
Bareness تجرvد
Broken plural جمع تكسير
Causality Faa فاء السببية
Causative object مفعول لجله
Circumstance الحال
Cognate accusative مفعول مطلق
Concomitate object مفعول معه
Condition شرط
Conditional noun اسم شرط
Conditional particle أداة شرط
Conditional verb فعل شرط
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Conjugate يصر�ف الفعال
Conjugated verb فعل متصرف

Conjugation تصريف الفعال

Conjugation category باب تصريفي
Conjunction حرف عطف
Connected Lafif verb فعل لفيف مقرون
Connected pronoun ضمير متصل
Consonantal verb فعل سالم
Damma ضمة
Declension تصريف السماء
Declinable noun اسم متصرف/مصروف
Decline يصر�ف السماء
Decreased noun اسم منقوص
Defective verb فعل ناقص

Defective verb with Waw فعل ناقص واوي

Defective verb with Yaa فعل ناقص يائي
Defined by All معر�ف بـ )أل(
Defined by annexation معر�ف بالضافة
Definite معرفة
Definite article أداة تعريف
Definite noun اسم م]عرفة
Demonstrative pronoun اسم إشارة
Derivation اشتقاق
Derivative مشتق
Derived noun اسم مشتق
Derived word كلمة مشتقة
Diacritic حركة الحرف
Diacritical letter حرف متحرك
Diacritical taa of subject تاء الفاعل المتحركة
Dictionary قاموس
Distinctive Alif اللف الفارقة
Ditransitive verb فعل متعد� إلى مفعولين
Dotted letters حروف م�عج]مة
Doubled verb فعل مضعف
Dual مثنى
Dual Alif ألف التثنية
Duality تثنية
Elative noun اسم تفضيل
Elision حذف
Elision of Noon حذف النون
Elision of weak letter حذف حرف العلة
Emphasis توكيد
Emphasized Noon نون التوكيد
Emphatic imperative verb فعل أمر مؤكد
Emphatic present verb فعل مضارع مؤكد
Emphatic verb فعل مؤكد
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Emphatic verb with Noon فعل مؤكد بالنون
Exaggeration مبالغة
Exaggeration forms أمثلة مبالغة
Fatha فتحة
Feminine مؤنث
Feminine Noon نون النسوة
Femininity تأنيث
First person pronoun ضمير متكلم
First radical فاء الفعل
Five verbs الفعال الخمسة
Geminated verb فعل مضاعف
Gemination إدغام
Genitive f / مجرورجر
Genitive noun اسم مجرور
Genitive pronoun ضمير جر
Gerund مصدر
Gerund noun اسم مصدر
Grammar قواعد اللغة
Grammatical state حالة إعرابية
Hamza همزة
Hamzated first radical verb فعل مهموز الفاء
Hamzated second radical verb فعل مهموز العين
Hamzated third radical verb فعل مهموز اللم
Hamzated verb فعل مهموز
Hard Hamza همزة قطع
Heavy Emphasized Noon نون التوكيد الثقيلة
Hexalieral verb فعل سداسي
Hollow verb فعل أجوف
Hollow verb with Waw فعل أجوف واوي
Hollow verb with Yaa فعل أجوف يائي
Immobility of Noon ثبوت النون
Imperative verb فعل أمر
Increment زيادة
Incremental letters حروف الزيادة
Indeclinable ممنوع من الصرف
Indeclinable noun اسم جامد
Indeclinable noun اسم ممنوع من الصرف
Indefinite نكرة
Indefinite noun اسم نكرة
Indicative present verb فعل مضارع مرفوع
Indicative verb فعل مرفوع
Inflection تصريف
Instrumental noun اسم آلة
Interrogation استفهام
Interrogative Hamza همزة استفهام
Interrogative particle حرف استفهام
Interrogative pronoun اسم استفهام
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Intransitive verb فعل لزم
Irregular case حالة شاذة
Kasra كسرة
Kind of the noun نوع السم
Kind of the verb نوع الفعل
Letter حرف
Lexicon معجم
Lexicon entry مادة معجمية
Light Emphasized Noon نون التوكيد الخفيفة
Masculine مذكر
Masculinity تذكير
Meem gerund مصدر ميمي
Mithal verb فعل مثال
Mithal verb with Waw فعل مثال واوي
Mithal verb with Yaa فعل مثال يائي
Monotransitive verb فعل متعد� إلى مفعول واحد
Moon Lam لم قمرية
Moon letter حرف قمري
Morphological balance ميزان صرفي
Morphological rules قوانين صرفية
Morphology صر�ف )عل�م(
Nomen vicis اسم مرة
Nomen vicis مصدر المرة
Nominal اسميf )نسبة إلى السم(
Nominal sentence جملة اسمية
Nominative  / مرفوعرفع
Nominative case حالة رفع
Nominative connected pronoun ضمير رفع متصل
Nominative noun اسم مرفوع
Nominative pronoun ضمير رفع
Nominative separated pronoun ضمير رفع منفصل
Non-emphatic verb فعل غير مؤكد
Non-parsed مبني/غير م�ع�ر]ب
Non-standard سماعي/غير قياسي
Non-standard case حالة غير قياسية/سماعية
Noon of protection نون الوقاية
Noun اسم
Noun of place اسم مكان
Noun of plural اسم جمع
Noun of time اسم زمان
Nunnated منو�ن
Nunnated noun اسم منوfن
Nunnation تنوين
Object مفعول به
Parse ي�ع�ر�ب
Parsed م�ع�ر]ب
Parsing إعراب
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Passive participle اسم مفعول
Passive verb فعل مبني للمجهول
Passive voice مبني للمجهول
Past verb فعل ماض�
Pattern وزن
Plural جمع
Plural of the plural جمع الجمع
Prefix سابقة
Preposition حرف جر
Prepositional case حالة جر
Present verb فعل مضارع
Primitive noun اسم غير مشتق
Prolonged noun اسم ممدود
Pronoun ضمير
Proper noun اسم ع]ل]م
Quadrilietral root جذر رباعي
Quadriliteral verb فعل رباعي
Quality gerund مصدر الهيئة
Quality noun اسم هيئة
Quiescent letter حرف ساكن
Quiescent taa of feminization تاء التأنيث الساكنة
Quinqueliteral verb فعل خماسي
Relative adjective نسبة
Relative noun اسم منسوب
Relative pronoun اسم موصول
Root جذر
Second person pronoun ضمير مخاطب
Second radical عين الفعل
Semantic الدللة )عل�م(
Sentence جملة
Separated Lafifi verb فعل لفيف مفروق
Separated pronoun ضمير منفصل
Shortened Alif ألف مقصورة
Shortened noun اسم مقصور
Singular مفرد
Soft Hamza همزة وصل
Sound صحيح
Sound feminine plural جمع مؤنث سالم
Sound letter حرف صحيح
Sound masculine plural جمع مذكر سالم
Sound noun اسم صحيح
Sound plural جمع سالم/جمع تصحيح
Sound verb فعل صحيح
Standard قياسي
Subject فاعل
Subject of the passive نائب فاعل
Subjunctive present verb فعل مضارع منصوب
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Subjunctive verb فعل منصوب
Substantive موصوف
Substitution إبدال
Suffix لحقة
Sukoon سكون
Sun Lam لم شمسية
Sun letters حرف شمسي
Syntactical rules قوانين نحوية
Syntax نحو
Tense صيغة
Tense of the verb صيغة الفعل
Third person pronoun ضمير غائب
Third radical لم الفعل
Transitive letters حروف تعدية
Transitive verb فعل متعد�
Transitivity تعدية
Trilateral root جذر ثلثي
Trilateral verb فعل ثلثي
Tritransitive verb فعل متعد� إلى ثلثة مفاعيل
Ultimate plurals tense صيغة منتهى الجموع
Unapocopative غير جازم
Unapocopative conditional particle أداة شرط غير جازمة
Unaugmented مجرد
Unaugmented noun اسم مجرد
Unaugmented verb فعل مجرد
Unconjugated verb فعل جامد
Undotted letters حروف مهملة
Verb فعل
Verbal فعلي )نسبة إلى الفعل(
Verbal noun اسم فعل
Verbal sentence جملة فعلية
Vocalization إعلل
Waw الواو
Waw of group واو الجماعة
Weak first radical verb فعل معتل الفاء
Weak letter حرف علة
Weak second radical verb فعل معتل العين
Weak third radical verb فعل معتل اللم
Weak verb فعل معتل
Word كلمة
Yaa الياء
Yaa of second person ياء المخاطبة
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