المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

ّ
تقرير مفصل حول
برنامج التحليل الصرفي في اللغة العربية
-برنامج الخليل الصرفي-

تقديم:
أُنجز نظام االشتقاق والتصريف ،برنامج الخليل الصرفي ،تحت مظلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خالل العام

 ،2010بالتعاون مع جامعة محمد األ ّول بالمملكة المغربية ،ومعهد بحوث الحاسب في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
بالمملكة العربية السعودية .يرمي هذا النظام إلى تمكين الحاسوب من اشتقاق (توليد) األفعال واألسماء المشتقة والمصادر،
وتصريفها ،انطالقًا من جذورها الثالثية أو الرباعية ،باالعتماد على قوانين النحو والصرف وعلى المعجم الحاسوبي لهذا النظام،
ٍ
جميعها
اعد معطياته ،ووثائقُه،
نامجه ،وخوارزمياته ،وقو ُ
أهم مزاياه أنه مفتو ُح المصدر ،فبر ُ
ُ
وعلى قواعد معطيات خاصة ،ومن ّ
تطوير البرنامج
المخولون ،وفي مجال المعلوماتية
متاحة .وبذلك يستطيع العاملون في مجال المعالجة اآللية للغة العربية
َ
ّ
وتعديل قواعد المعطيات إضافةً وحذفًا وتحديثًا.
والخوارزميات،
َ

الهدف من برنامج الخليل الصرفي ومزاياه:
الغرض من نظام الخليل الصرفي هو تحليل الكلمة لتحديد المعارف الصرفية المتعلقة بها كجذرها وسابقتها والحقتها ونوعها

نها...وي َع ُّد هذا النظام من األدوات الرئيسية المفتوحة المصدر في معالجة اآللية اللغة العربية ،لذا فإنه يدخل في بنية األنظمة
ووز
ُ
األخرى لمعالجة اللغة العربية ،نذكر منها المعجم العربي الحاسوبي التفاعلي.
ٍ
نصا) ،عالَج
نصا) .فإذا كان الدخل جملةً (أو ًّ
كلمات تؤلِّف جملةً (أو ًّ
َد ْخ ُل نظام التحليل الصرفي كلمةٌ مفردة ،أو مجموعةُ
ِ
تباعا ،وأعطى تحلي َل ٍّ
كل منها على حدة مستقلَّةً عن سياق النص .يمتاز دخل النظام بأنه َيقبل الكلمةَ مشكولةً
النظام كلماتها ً
ُ
كليًّا ،أو جزئيًّا ،أو غير مشكولة البتة.
ومن مزايا نظام التحليل الصرفي أنه يراعي الوجوه المختلفة للكلمة؛ في حالتَين:
األولى :إذا كانت غير مشكولة (نحو :وهم = َو ُه ْمَ ،وِه َمَ ،و ْه ٌمَ ،و َه َّمَ ،و َّه َم)...
النص؛ نحو:
الثانية :إذا كانت مستقلةً عن سياقها في
ّ
ت (من الفعلَ :رَمى َي ْرِمي)،
ف َ +رَم ْ
ت= َ
فَ َرَم ْ
ت (من الفعل :فَ َرَم َي ْف ُرُم).
فَ َرَم ْ

ٍ
ِ
يعالج الكلمةَ مستقلةً عن
التحليل الصرفي
نظام
تبعا الستعماالت الكلمةَّ .
ُ
ويختلف عدد هذه الوجوه من كلمة إلى أخرى ً
ولما كان ُ
ِ
الحد مهمةُ المحلِّل الصرفي ،لتبدأ
جميع الوجوِه
تتضمن
النص ،فإن نتيجة تحليله
سياقها في
الممكنة للكلمة .وتنتهي عند هذا ّ
ّ
ّ
َ
ِّ
تماما.
مهمة المحلل النحوي الذي يختار من بين هذه الوجوه ما يوافق سياق النص ً
اسما أو حرفًا؛
ومن خصائص الكلمة في اللغة العربية ً
أيضا أنها ال تعدو أن تكون فعالً أو ً

ب ،تَ َس ْرَب َل .)...وأما االسم ،فيشتمل
فيستوعب
أما الفعل،
بَ ،ك ْب َك َ
جميع األفعال الثالثية والرباعية ،المجردة والمزيدة؛ (نحوَ :رفَ َعَ ،نقَّ َ
ُ
َ
على جميع األسماء والمصادر والصفات والظروف( ...نحو :كتابِ ،
جميع
فيتضمن
عالم ،كبيرِ ،و ارثَة ،أمس .)...وأما الحرف،
ّ
َ
أن ،ال ،و.)...
حروف الجر والنصب والجزم والعطف( ...نحوِ :منْ ،
ِ
ِ
غياب الشكل ،يمكن أن تَشترك وجوهُ التحليل الصرفي للكلمة في:
وبسبب


اإلسمية والفعلية؛ نحو :ورد = َوْرٌد (اسم)َ ،وَرَد (فعل).





ب (اسم)ُ ،ر َّ
أو االسمية والحرفية؛ نحو :رب = َر ٌّ
ب (حرف).
جر).
أو الفعلية والحرفية؛ نحو :عدا = َع َدا (من الفعلَ :ع َدا َي ْع ُدو)َ ،ع َدا (حرف ٍّ
أو الفعلية واالسمية والحرفية؛ نحو :بل = َب َّل (فعل)َ ،ب ٌّل (مصدر)َ ،ب ْل (حرف).

ِ
ِ
اسم وحرف.
نظام التحليل الصرفي َيفترض أن الكلمةَ التي يعالجها هي فع ٌل و ٌ
لذا ،فإن َ

المعالجة .وهي كما ذكرنا آنفًا ال تعدو أن تكون
جميع الوجوه الممكنة للكلمة
يتضمن
وعلى هذا فإن خرج نظام التحليل الصرفي
َ
ّ
َ
اسما أو حرفًا.
فعالً أو ً

مثال :إذا كانت كلمة الدخل هي (سلم) ،فإن المحلِّل الصرفي سيعطي في خرجه الوجوه اآلتية:









َسلَ َم (فعل ثالثي مجرد على وزن فَ َع َل).
َسِل َم (فعل ثالثي مجرد على وزن فَ ِع َل).
َّل).
َسلَّ َم (فعل ثالثي مزيد على وزن فَع َ
َس ْل َم (مصدر على وزن فَ ْع َل).

َس ْل َم (اسم على وزن فَ ْع َل).
ِس ْل َم (اسم على وزن ِف ْع َل).
َسلَ َم (اسم على وزن فَ َع َل).
ُسلَّم (اسم على وزن فُعَّل).

فإذا كانت الكلمة فعالً ،أعطى المحلل المعلومات اآلتية:
ٍ
(ماض ،مضارع ،أمر).
 صيغة الفعل


استفع َل.)...
تفاع َل،
أفعل ،فَعَّلَ ،
َ
(فعلَ ،
وزنه َ
سابقته (و ،ف ،س.)...



الحقته (ضمائر الرفع المتصلة ،ضمائر النصب المتصلة).




جذره.



أنت ،هو ،نحن.)...
الضمير المسند إليه ( َ
بناءه للمعلوم أو للمجهول.



تجرده أو زيادته.
ّ
ضبطه بالشكل التام (بالحركات).




اس ًما ،أعطى المحلل في خرجه:
واذا كانت الكلمة ْ
 سابقته (و ،أل ،بـ.)...


الحقته (ضمير الجر المتصل).
وزنه (إفعال ،فَ ِعيل ،تَفَ ْعلُل.)...
نوع االسم (مصدر ،صفة ،ظرف ،اسم علم. )...



جذره.





نوعه من جهة الجمود واالشتقاق (اسم جامد ،اسم مشتق "اسم فاعل ،اسم مفعول ،مبالغة اسم الفاعل.)"...



نوعه من جهة التصرف (ممنوع من الصرف ،مصروف).



نوعه من جهة التذكير والتأنيث (مذكر ،مؤنث).



نوعه من جهة اإلفراد والتثنية والجمع (مثنى ،جمع مذكر سالم ،جمع تكسير.)...



نوعه من جهة النسبة.



نوعه من جهة التصغير.

يبين الشكل اآلتي نتيجة تحليل كلمة (فأعمل) ،وجزًءا من تحليل كلمة (فكره) في برنامج الخليل الصرفي:
ّ

الجهات الراعية والمشاركة في إنجاز نظام الخليل الصرفي:
-

إدارة العلوم والبحث العلمي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،المملكة العربية السعودية.

األول بوجدة ،المملكة الغربية.
جامعة محمد ّ

الخبراء المشاركون في إنجاز نظام الخليل الصرفي:
-

د .عز الدين المزروعي ،أستاذ بجامعة محمد األول بوجدة ،المغرب.
د .عبد الحق لخواجة ،أستاذ بجامعة محمد األول بوجدة ،المغرب.
د .عبد الرحيم بودالل ،جامعة محمد األول بوجدة ،المغرب.
أ .محمد ولد عبداهلل ولد بباه ،جامعة محمد األول بوجدة ،المغرب.
د .عبد الوافي مزيان ،جامعة محمد األول بوجدة ،المغرب.

د .مصطفى اسهول ،جامعة محمد األول بوجدة ،المغرب.

د .المعتز باهلل السعيد ،مستشار لغوي وأستاذ بجامعة عين شمس ،مصر.
د .إبراهيم الخراشي ،باحث في معهد بحوث الحاسب واإللكترونيات ،بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،السعودية.
منسق المشروع بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،السعودية.
د .منصور الغامديّ ،
م .طه زروقي ،مستشار في المعلوماتية ،الجزائر.
أ .مروان البواب ،عضو مجمع اللغة العربية بدمشق ،سوريا.

أ.د .مروان المحاسني ،رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق ،سوريا.
أ.د .م ّكي الحسني ،أمين عام مجمع اللغة العربية بدمشق ،سوريا.

د .محمد سعيد دسوقي ،أستاذ بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ،سوريا.

د .فاضل سكر ،أستاذ بكلية الهندسة المعلوماتية ،سوريا.

د .سمر معطي ،أستاذة بكلية الهندسة المعلوماتية ،جامعة حلب ،سوريا.
د .حسن السيد ،مستشار الجامعة االفتراضية السورية.
أ .عبد المنعم فريد محمد ،مدير شركة مداد لتقنية المعلومات ،مصر

أ .محمود صابر محمد ،مبرمج بشركة مداد لتقنية المعلومات ،مصر.
د .محمد زايد ،أستاذ جامعي وخبير بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
أ .د .عبد المجيد حمادو ،مدير المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بجامعة صفاقس ،تونس.
د .جوزيف ديشي ،أستاذ في اللّسانيات العربية بجامعة ليون (.)2

حسون ،أستاذ جامعي بجامعة ليون ،فرنسا.
د .محمد ّ

-

عباس ،أستاذ جامعي ،فرنسا.
د .رمزي ّ
د .فتحي دبيلي ،مدير بحوث بمخبر  ،LLACANفرنسا.

-

أ .مجدي شاكر سالم صوالحة ،أستاذ في مجال علوم اإلعالمية ،بريطانيا.

-

أ .نزار حبش ،باحث ،الواليات المتحدة االمريكية.
أ .تيم باك ولتر ،باحث ،الواليات المتحدة االمريكية.

د .أوتاكار سمرز ،باحث ،تشيكيا.

د .قاسم سارة ،المستشار اإلقليمي لإلعالم الطبي والصحي بمنظمة الصحة العالمية بمصر.
د .محمد مراياتي ،كبير مستشاري األمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة.
د .سلوى السيد حمادة ،باحثة بمعهد البحوث االلكترونية بمصر.

م .نبيل أبو هنية ،مركز أنظمة المعلومات ،األردن.
أ .زياد مرقة ،مجموعة طالل أبو غزالة ،األردن.

دليل االستعمال:
 .1تنزيل البرنامج

هذا النظام متاح على موقع  sourceforge.netوهو أحد المواقع العالمية للبرمجيات الحرة المفتوحة المصدر.

وصل عدد تنزيالت النظام إلى  3769تنزيالً على مستوى العالم حتى سنة  ،2014منها  2931تنزيالً في الدول العربية

وتوزعت على النحو التالي:
ّ
 عدد تنزيالت النظام بجمهورية مصر العربية:-

عدد تنزيالت النظام بالمملكة العربية السعودية:
عدد تنزيالت النظام بالمملكة المغربية:

670

584

544

عدد تنزيالت النظام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية311 :
عدد تنزيالت النظام بالجمهورية التونسية:

170

عدد تنزيالت النظام بالمملكة األردنية الهاشمية:

135

عدد تنزيالت النظام بجمهورية العراق:

102

عدد تنزيالت النظام باإلمارات العربية المتحدة:
عدد تنزيالت النظام بدولة فلسطين:

79

65

عدد تنزيالت النظام بدولة قطر:

58

عدد تنزيالت النظام بدولة الكويت:

58

عدد تنزيالت النظام بالجمهورية اليمنية:
عدد تنزيالت النظام بجمهورية لبنان:

35

33

عدد تنزيالت النظام بسلطنة عمان:

33

عدد تنزيالت النظام بدولة ليبيا:

27

عدد تنزيالت النظام بمملكة البحرين:
عدد تنزيالت النظام بموريتانيا:

22
3

-

عدد تنزيالت النظام بالصومال:

2

 .2التثبيت

وجب تثبيت برنامج آلة جافا االفتراضية ابتداء من النسخة  .1.4كما يمكن استعمال هذا البرنامج مع بيئات متعددة من قبيل
 Windowsو Linuxو Max Osو .Solarisيمكن تحميل آلة جافا االفتراضية من موقع  Sun Microsystemsمن خالل
العنوان التاليhttp://java.sun.com :
 .3أول استعمال

عند تشغيل برنامج الخليل الصرفي ،تظهر لوحة إدخال الكلمات اآلتية:

يمكن تحليل كلمة أو مجموعة من الكلمات عن طريق كتابتها في مجال النص أو عن طريق تحميلها من ملف خارجي( ).txtمع
مراعاة أن يكون ترميز الملف .CP-1256
 تحليل كلمة أو مجموعة من الكلمات كتبت في مجال النص:
يكتب المستخدم النص الذي يريد تحليله ثم ينقر على زر "تحليل" في "قائمة األودوات".

بعد تحليل النص ،يحصل المستخدم على النتائج التالية:

 تحليل نص مخزن في ملف:
بالنقر في "قائمة األودوات" على "ملف" ثم على "فتح" ويحدد المستخدم النص الذي يريد تحليله ثم يحمله على البرنامج.
مالحظة :يمكن تحليل جزء معين من النص عن طريق اختياره واتباع اإلرشادات السابقة لتحليل النص.

 .4حفظ النتائج

النظام يتيح للمستخدم حفظ النتائج في ملف بصيغة  HTMLوذلك بالنقر على أيقونة "حفظ النتائج".

قواعد المعطيات المستعملة في برنامج الخليل الصرفي:
يعتمد برنامج الخليل الصرفي على قاعدة معطيات تم ترتيبها على شكل مجلدات وملفات بصيغة ( ،).XMLيوضح الشكل
التالي البنية الداخلية للمجلد الرئيسي  dbالذي يضم مجموع هذه الملفات:
قاعدة المعطيات
db
مجلد األسماء

مجلد األفعال

مجلد الكلمات الخاصة

ملف السوابق

nouns

verbs

specialwords

prefixes.xml

مجلد األوزان

مجلد األوزان

ملف األدوات

patterns

patterns

toolwords.xml

مجلد الجذور

مجلد الجذور

ملف أسماء األعالم

مجلد الجذور

مجلد الجذور

root2

root2

root1

propernouns.xml

root1

ملف كلمات استثنائية

exceptionalwords.xml

مفصلة:
وفيما يلي مكونات قاعدة بيانات برنامج الخليل الصرفي
ّ

 ملف السوابق : db/prefixes.xml
يحتوي هذا الملف على الئحة السوابق المستعملة في البرنامج حيث تم إرفاق كل سابق بالمعلومات التالية:
 .1السابق دون عالمات التشكيل ( )unvoweledform
 .2السابق مشكوال ()voweledform
 .3التوصيف ()desc

 .4الصنف ( :)classeحيث تم تصنيف هذه السوابق إلى ثالثة أصناف:


الصنف  Nويعنى به السوابق التي ال تدخل إال على األسماء



الصنف  Vويرمز للسوابق الخاصة باألفعال



الصنف  Cويرمز للسوابق المشتركة بين األسماء واألفعال

كما تم تقسيم كل صنف من هذه األصناف إلى األقسام الفرعية التالية:
 :N1 oيضم هذا القسم ال التعريف وتفريعاتها

 :N2 oيضم همزة االستفهام  +ال التعريف وتفريعاتها
 :N3 oيضم الم التوكيد +ال التعريف وتفريعاتها
 :N4 oيضم حروف الجر وتفريعاتها

 :N5 oيضم حروف الجر  +ال التعريف وتفريعاتها
 :V1 oيضم سين المضارعة وتفريعاتها
 :V2 oيضم الم النصب وتفريعاتها
 :V3 oيضم الم الجزم وتفريعاتها

 :C1 oيضم الواو والفاء و ’‘ الذي يعني غياب السابق
 :C2 oيضم همزة االستفهام وتفريعاتها

أمثلة:

 :C3 oيضم همزة االستفهام  +ال التعريف وتفريعاتها

أ.
>"" classe="N4حرف الجر" = ِ " descب" = " voweledformب" = <prefixe unvoweledform
مما يعني أن الباء سابقة تدخل على األسماء وهي من الصنف  N4الخاص بحروف الجر

ب.
>"" classe="V1فَ َس" = " voweledformفس" = <prefixe unvoweledform
مما يعني أن الفاء +سين المضارعة من الصنف  V1الخاص بالفعل المضارع المرفوع

ج.
> "" classe="C2أَ" = " voweledformأ" = <prefixe unvoweledform
مما يعني أن همزة االستفهام سابقة مشتركة بين األسماء واألفعال.

 اللواحق :db/suffixs.xml
يحتوي هذا الملف على الئحة اللواحق المستعملة في البرنامج وكما هو الحال بالنسبة للسوابق ،تم إرفاق كل الحق بثالث معلومات
 .1الالحق دون عالمات التشكيل ()unvoweledform
 .2الالحق مشكوال ()voweledform

 .3التوصيف ()desc
 .4الصنف ( :)classeحيث تم تصنيف اللواحق إلى ثالثة أصناف:
 الصنف  Nيرمز للواحق التي ال تدخل إال على األسماء
 الصنف  Vويرمز للواحق الخاصة باألفعال
 الصنف  Cويرمز للواحق المشتركة بين األسماء واألفعال
وقد تم تقسيم كل صنف من هذه األصناف إلى األقسام الفرعية التالية
 :C1 oيضم ’‘ الذي يعني غياب الالحق
 :C2 oيضم الضمائر البسيطة المسندة إلى المخاطب
 :C3 oيضم الضمائر البسيطة المسندة إلى الغائب
 :N1 oويضم ياء النسبة
 :V1 oيضم نون الوقاية ياء المتكلم
 :V2 oيضم نون الوقاية  +باقي ما يلحق بها من الضمائر
 :V3 oيضم الضمائر المركبة من اللواحق من القسم  C2و C3
 :V4 oيضم واو الجماعة +ما يلحق بها من الضمائر

أمثلة:

أ.
ك" = " voweledformك" = <suffixe unvoweledform
>"" classe="C2للمخاطب المفرد" = َ " desc
مما يعني أن الكاف الحقة مشتركة بين األسماء واألفعال

ب.
وهم" = " voweledformوهم" = <suffixe unvoweledform
>""classe="V4ضمير الغائبين" = ُ " desc
مما يعني أن الالحق واو الجماعة  +الضمير تدخل على األفعال فقط

ج.
>"" classe="N1ي" = " voweledformي" = <suffixe unvoweledform
مما يعني أن الالحق ياء النسبة تدخل على األسماء فقط.

 األودوات db/specialwords/toolwords.xml
وقد أرفقت كل أداة بالمعلومات التالية:
 .1األداة دون عالمات التشكيل ( )unvoweledform
 .2األداة مشكولة ()voweledform
 .3النوع (:)type
 .4أقسام السوابق التي تدخل عليها prefixeclass
 .5أقسام اللواحق التي تدخل عليها suffixeclass

 .6أولوية الترتيب وهو رمز يسـ ــتعمله البرنامج من أجل عرض مخرجات التحليل حسـ ــب الترتيب التالي :األسـ ــماء فاألفعال ثم
الحروف مع تقديم المعربات على المبنيات.

العلَم  -االســم الجامد  -ال َّ
ض ـمير  -اســم اإلشــارة  -االســم الموصــول
 oفيما يخص األسمما تم اعتماد الترتيب التاليَ :
َّ
المرة  /الهيئة  -اسم
 اسم االستفهام  -اسم الشرط  -الظرف  -المصدر الجامد  -المصدر الميمي المشتق  -اسم ّالفاعل  -صيغة المبالغة  -اسم المفعول  -الصفة المشبهة  -اسم التفضيل  -اسم المكان  /الزمان  -اسم اآللة
 oفيما يخص األفعال تم اعتماد الترتيب التالي :ماضي – مضارع -أمر والمبني للمعلوم قبل المبني للمجهول ثم الالزم
فالمتعدي والالزم فالمتعدي

 oفيما يخص الحروف تم اعتماد الترتيب التالي :جر – نصـ ــب – جزم – عطف – شـ ــرط -ناس ـ ـ – تحقيق – نداء –
استفهام -استثناء

مثال:
"علَى"=" voweledformعلى"=<toolword unvoweledform
>"" prefixeclass="C1C2C3C4" suffixeclass=" C1C2C3N1" priority="301حرف جر"=َ type

مما يعني أن كلمة على هي حرف جر تدخل عليه الس ـ ـ ـ ـوابق من الصـ ـ ـ ــنف  C1و  C2و  C3و C4واللواحق من الصـ ـ ـ ــنف C1

و  C2و  C3و  N1وبالنســبة لترتيبها ضــمن الئحة المخرجات فالرمز  3يعني أنها تعرض في الرتبة الثالثة بعد األســماء واألفعال
والرمز  01يعني أنها تعرض في الرتبة األولى ضمن الئحة الحروف شأنها في ذلك شأن باقي حروف الجر.

 أسما األعالم db/specialwords/propernouns.xml
اسما علما تم ضبطها بعالمات التشكيل كما في المثال التالي:
ويحتوي هذا الملف على ً 2040

>ُ "/م َح َّمد" =" voweledformمحمد"=unvoweledform

<propernoun

 األوزان
وقد تم وضــعها في المجلدين  db/nouns/patternsالخاص بأوزان األســماء و  db/verbs/patternsالخاص بأو ازن األفعال.
ويض ــم كل منهما مجلدين يحتوي األول على األوزان غير المش ــكولة ) db/nouns/patterns/Unvoweledبالنس ــبة لاس ــماء
و db/verbs/patterns/Unvoweled

ب ـ ـ ــال ـ ـ ــنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ل ـ ـ ــافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال( والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــان ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــالت ه ـ ـ ــذه األوزان

) db/nouns/patterns/Voweledبالنسبة لاسماء و  db/verbs/patterns/Voweledبالنسبة لافعال(.


األوزان الغير المشكولة  db/nouns/patterns/Unvoweledوdb/verbs/patterns/Unvoweled

يحتوي هذان المجلدان على ملفات بصـ ـ ــيغة  XMLتحتوي على أوزان األسـ ـ ــماء واألفعال غير المشـ ـ ــكولة .وقد تم تقسـ ـ ــيم هذه
األوزان حس ـ ـ ـ ــب طولها فعلى س ـ ـ ـ ــبيل المثال يض ـ ـ ـ ــم الملف  UnvoweledNominalPatterns2.xmlاألوزان االس ـ ـ ـ ــمية غير
المش ـ ـ ـ ــكولة المكونة من حرفين بينما يض ـ ـ ـ ــم الملف  UnvoweledVerbalPatterns7.xmlاألوزان الفعلية غير المشـ ـ ـ ـ ـكولة

المكونة من سبعة حروف.
تم إرفاق كل وزن بالمعلومات التالية



 :valueوترمز للوزن السماعي (مثال فع هو وزن لكلمة َمَّر)

 : rulesوترمز لموقع الحروف األصلية للجذر داخل الوزن مما يمكن من استخالص الجذر



 :idsترمز للتشكيالت الممكنة لهذا الوزن

مثال:

> " ids="14412 14413 14414 14434 14436 14437 14438 14484 14485 14486 14487 14488 14489"/ء 12و" rules="12عل"=<pattern value

يوض ـ ـ ــح هذا المثال أن غياب الفاء في الوزن الس ـ ـ ــماعي عل يمكن أن ينجم عن حذف الواو فنس ـ ـ ــتخدم القاعدة و( 12مثال قف من
الجذر وقف) ويمكن أن ينجم عن حذف الهمزة فتُسـ ـ ــتخدم القاعدة ء( 12مثال كل من الجذر كل) .وبالنسـ ـ ــبة للتشـ ـ ــكيالت المحتملة
لهذا الوزن فيعبر عنها عن طريق الرموز  14412إلى  14489المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة في ترتيب األوزان المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكولة في قاعدة معطيات

البرنامج.


األوزان المشكولة  db/nouns/patterns/Voweledوdb/verbs/patterns/Voweled

يحتوي هذان المجلدان على ملفات بصــيغة  XMLتحتوي على أوزان األســماء واألفعال المشــكولة .وكما هو الشــأن بالنســبة لنظيرتها
غير المشـ ــكولة فقد تم تقسـ ــيم هذه األوزان حسـ ــب طولها فعلى سـ ــبيل المثال يضـ ــم الملف VoweledNominalPatterns3.xml
األوزان اإلسـ ـ ـ ـ ــمية المشـ ـ ـ ـ ــكولة المكونة من ثالثة أحرف بينما يضـ ـ ـ ـ ــم الملف  xml .VoweledVerbalPatterns4األوزان الفعلية
المشكولة المكونة من أربعة أحرف.
وتختلف المعلومــات المرفقــة بكــل وزن تبعــا لنوع الكلمــة حيــث قمنــا بترميز هــذه المعلومــات كمــا هو مبين في الجــدولين  1و 2
المخصصين لتفسير هذه الرموز بالنسبة لالسم والفعل بالترتيب.
بالنسبة لاسماء تم إرفاق األوزان بالمعلومات التالية
 :id ونعني به الرقم التسلسلي للوزن المشكول في قاعدة المعطيات



 :diacويمثل الوزن السماعي المضبوط بعالمات التشكيل

 :canonicويمثل الوزن القياسي المضبوط بعالمات التشكيل





 :typeويمثل نوع االسم التي يشتق منه هذا الوزن
 :casويحدد حالة تعريف االسم من تنكيره

 :ncgويحدد عدد االسم وجنسه وحركته اإلعرابية

مثال:

>" ncg="1"/نك"=" casصأ"=" typeفَ ْع ٌل"=" canonicفَ ْع ٌل"=<pattern id="3372" diac
مما يعني أن الوزن االسـ ــمي رقم  3372هو الوزن المشـ ــكول فَ ْع ٌل (الوزن القياسـ ــي في هذه الحالة ال يختلف عن الوزن السـ ــماعي).

أما نوع االسم فهو مصدر أصلي نكرة مفرد مذكر مرفوع.

الجودول  :1تفسير الرموز المستعملة في قاعودة معطيات األوزان االسمية المشكولة
التفسير

الرمز

الرمز

التفسير

فا

اسم فاعل

1

مفرد مذكر مرفوع

مف

اسم مفعول

2

مفرد مؤنث مرفوع

مفا

مبالغة اسم الفاعل

3

مثنى مذكر مرفوع

آ

اسم آلة

4

مثنى مؤنث مرفوع

زمك

اسم زمان أو مكان

5

جمع مذكر مرفوع

نك

نكرة

6

جمع مؤنث مرفوع

إض

مضاف

7

مفرد مذكر منصوب

فض

اسم تفضيل

8

مفرد مؤنث منصوب

وش

صفة مشبهة

9

مثنى مذكر منصوب

صأ

مصدر أصلي

10

مثنى مؤنث منصوب

صم

مصدر ميمي

11

جمع مذكر منصوب

صر

مصدر مرة

12

جمع مؤنث منصوب

صه

مصدر هيئة

13

مفرد مذكر مجرور

جا

اسم جامد

14

مفرد مؤنث مجرور

صن

مصدر صناعي

15

مثنى مذكر مجرور

نس

نسبة

16

مثنى مؤنث مجرور

وبالنسبة لافعال تم إرفاق الوزن بالمعلومات التالية
 :id ونعني به الرقم التسلسلي للوزن المشكول في قاعدة المعطيات


 :diacويمثل الوزن السماعي المضبوط بعالمات التشكيل



 :canonicويمثل الوزن القياسي المضبوط بعالمات التشكيل





 :typeويمثل زمن الفعل التي يشتق منه هذا الوزن
 :augويمثل حالة الفعل من حيث التجرد والزيادة

 :casويحدد حركة الفعل المضارع




 :ncgويحدد إسناد الفعل

 :transويحدد إن كان الفعل الزما أم متعديا

مثال:

>" /ك"=" ncg="2" transج"=" casجر"=" augضم"="َ typeن ْف َع ْل"="َ canonicن ْف َع ْل"=<pattern id="16877" diac
مما يعني أن الوزن الفعلي رقم  16877هو الوزن المش ــكول َن ْف َع ْل (الوزن القياس ــي في هذه الحالة ال يختلف عن الوزن الســـماعي).
أما نوع الفعل فهو مضارع مبني للمعلوم مجرد مجزوم مسند إلى المتكلمين متعد والزم.
الجودول  :2تفسير الرموز المستعملة في قاعودة معطيات األوزان الفعلية المشكولة

الرمز

التفسير

الرمز

التفسير

مم

ماض مبني للمعلوم

1

مسند إلى المتكلم(أنا)

مج

ماض مبني للمجهول

2

مسند إلى المتكلمين(نحن)

ضم

مضارع مبني للمعلوم

3

ضءم

مضارع مؤكد مبني للمعلوم

4

ب(أنت)
مسند إلى المخاطَ
َ
ِ
المخاطبة(أنت)
مسند إلى

ضج

مضارع مبني للمجهول

5

ضءج

مضارع مؤكد مبني للمجهول

6

مسند إلى المخاطََبين(أنتما)
مسند إلى المخاطبين(أنتم)

أ

أمر

7

مسند إلى المخاطبات(أنتن)

أء

أمر مؤكد

8

مسند إلى الغائب(هو)

ج

مجزوم

9

مسند إلى الغائبة(هي)

ر

مرفوع

10

ن

منصوب

11

الغائبين(هما)
مسند إلى
َ

جر

ثالثي مجرد

12

مسند إلى الغائبِين (هم)

زي

ثالثي مزيد

13

ك

متعد والزم

م

متعد

ل

الزم

مسند إلى الغائبتين(هما)

مسند إلى الغائبات(هن)

 الجذور
تم وضــع الجذور المســتعملة في البرنامج مرفقة بأرقامها التســلس ــلية في ملفين :يحتوي الملف األول  db/Allroots1.txtعلى قاعدة
موس ــعة من الجذور تض ــم  7502جذ ار ويحتوي الملف الثاني db/Allroots2.txtعلى قاعدة مختصـ ـرة تحتوي على  2900جذر.
كما تم إرفاق هذه الجذور بأوزان مشتقاتها وتم وضعها في المجلدات األربعة التالية:


المجلدان  db/nouns/roots1و  db/verbs/roots1الخاص ـ ـ ــان بالقاعدة الموس ـ ـ ــعة للجذور االس ـ ـ ــمية والفعلية والتي
تضم .نشير إلى أن جذور هذين المجلدين.



المجلدان  db/nouns/roots2و  db/verbs/roots2الخاصـ ــان بالقاعدة المختص ـ ـرة للجذور االسـ ــمية والفعلية شـ ــائعة
االستعمال والتي تضم  2900جذرا.

تحتوي هذه المجلدات على ملفات بصيغة  XMLمخصص كل واحد منها للجذور التي تشترك في الحرف األول .وقد تم إرفاق كل
جذر بالمعلومات التالية:



 :valوترمز للجذر

 :vectويضم األرقام التسلسلية لجميع األوزان المشكولة لمشتقات هذا الجذر

مثال:

" vect="10608 10610 10616 10618 10620 10622 10624 10673 10674 10675 10676 10677 10678 10679كتب"=<root val
………… 10680 10681 10682 10683 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192
>8666 8667 8668/

يبين هذا المثال جزءا من األرقام التسلسلية لاوزان المشكولة لمشتقات الجذر كتب

