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Abstract 
Arabic language is very rich in derivations, vocabulary, and grammatical structures. The problem of 
determining the correct meaning of a word in a non-vowelized Arabic sentence is not a trivial task 
since Arabic is very rich in the polysemy phenomena.  
This paper attempts to reveal the word sense ambiguity, by building a semantic parser powered by a 
statistical semantic analyzer, which may aid in the improvement of machine translation, question 
answering and other Arabic NLP systems.  Building the parser was done in three steps. The first 
step was to acquire the grammatical rules for Arabic that was covered in an Arabic grammar 
textbook, and develop constraints that aided in revealing part of the parsing ambiguity. The 
grammar and the constraints were then written in an XML format to make them readable and 
available for future uses. The second step was to build the semantic parser that assigns grammatical 
structure onto input sentence. The final step was to impose a semantically statistical technique on 
the resulting grammatical structures to determine the most accurate structure, the one that result in 
resolving the word sense ambiguity, and determining the most accurate meaning of the word. 
 
1. Introduction 
 
 There are many different applications for natural language understanding that researchers 
work on [1], these include: information retrieval, knowledge-acquisition, translation, 
summarization, and categorization.  

In natural language understanding, morphology serves as the basic layer on which the 
higher syntactic and semantic layers are built. It is the linguistic system that governs how the words 
of this language are built. There are two kinds of morphology: inflectional forms and derivational 
forms. Inflectional forms add a suffix and/or a prefix to the root of a word generating another word 
while obtaining the same grammatical category and the same basic meaning. Derivational 
morphology involves the derivation of new words from a finite set of roots using a set of predefined 
morphological `patterns' or `forms'. The new words may have completely different grammatical 
categories. The morphological pattern also represents the category of the word, and in some cases 
indicates its syntactic and semantic roles. 

The automation of morphological analysis has gone a long way in English and also in 
Arabic. In Arabic, the word may either be a verb, a noun or a particle. It is mainly a derivational 
language, where most of its words are derived from a finite set of roots using a finite set of 
morphological `forms' or `patterns'. According to [7], the total number of roots in Arabic is around 
9464. This number varies slightly from dictionary to dictionary, but it remains around 10,000 on 
average. Around 70% of these are tri-literal while the rest are 4-letter roots, and the total number of 
morphological forms is around 900.  

There exist several approaches and algorithms for morphological analysis and generation. 
Such as "the typical conventional algorithm", "the sliding window approximate matching 
(SWAM)", "the finite state transducers (FSTs) approach" and "the two-level finite state machine 
approach" [1][7]. Many of these approaches are applicable to Arabic, and many Arabic 
morphological analyzers have been developed. For example, Al-Affendi has developed "The Arabic 
Morphological Analyzer (AMA)" based on the SWAM algorithm. Kenneth R. Beesley built a 
system for morphological analysis and generation of Arabic using the finite-state approach. His 
work was part of the Xerox Research Center [3][4]. Buckwalter produced an Arabic morphological 



analyzer system that converts the Arabic letters into Latin letters using the Buckwalter's 
transliteration scheme [5]. Darwish developed a light Arabic stemmer based on removing common 
prefixes and suffixes from the word to reach the stem [6]. Al-Shalabi and Evens built a 
computational morphology system for Arabic that works only for non-vowelized words [2]. 

To examine how the grammatical structure of a sentence can be computed, two things 
must be considered: the grammar, which specifies the acceptable structures that can produce a 
correct sentence, and the parsing technique, which is the method of analyzing a sentence to 
determine its structure according to the grammar.  

In order for a computer to deal with a natural language, the structure of the language 
should be described in symbols and notations familiar to the computer specifying all the legal 
structures in that language. Several grammars exist, which include: Context-Free Grammars 
(CFGs), Augmented CFGs, Transition Network Grammars, Augmented Transition Networks, 
Definite Clause Grammars (DCG) [1] and Affix Grammars over a Finite Lattice (AGFL) [15]. Most 
of these grammar formalization techniques were successfully applied to Arabic as in [8][9][10] and 
[11].    

A parsing algorithm can be described as a procedure that searches through various ways of 
combining grammatical rules to find a combination that generates a tree that represents a possible 
structure of the input sentence. Parsing techniques includes: Top-down parsing, Bottom-up parsing, 
Bottom-up chart parsing, Top-down chart parsing, Top-Down Parsing with Recursive Transition 
Networks and Recursive Descent Parsing [1].  

Parsing Arabic sentences is a difficult task. The difficulty comes from several sources. One 
is that sentences are long and complex. The average length of a sentence is 20 to 30 words, and it 
may exceed 100 words [11]. Another difficulty comes from the sentence structure. The Arabic 
sentence is complex and syntactically ambiguous due to the frequent usage of grammatical 
relations, order of words, phrases and conjunctions, the omission of diacritics (vowels) in written 
Arabic and the presence of elliptic personal pronouns "الضمائر المستترة” makes things more difficult. 

 Due to these difficulties, little work has been done in developing parsers involving 
Arabic. Farouk [11] has adapted a simple top-down parsing algorithm implemented in Prolog to 
parse Arabic sentences using DCG. Othman et. al. developed a semantic bottom-up chart parser for 
Arabic using a Unification Based Grammar (UBG) that was implemented using Prolog [17][18]. 
Other successful parsers include AraParse [19], which uses AGFL formalism. 
 Semantic analysis is the study of meaning communicated through language [20]. Modern 
approaches to semantic analysis are often grouped into two classes. The first class consists of logic-
based or symbolic systems, which have the goal of producing a deep and rich semantic and 
pragmatic interpretation of a text. They generally use representations based on predicate logic, and 
include complex knowledge structures and inference rules necessary to interpret connected texts. 
The second class adapts machine-learning techniques, such as statistical techniques, allowing 
systems to be trained directly from examples of input/output pairs. These systems, forgoes the deep 
representations in favor of directly modeling the task to be performed. They tend to reformulate the 
task of understanding as a pattern-recognition problem.  

In the logic-based approach, the meaning of a sentence is represented in a formal 
representation language using logical frames, which can be derived using first-order predicate 
calculus (FOPC) or Lambda Calculus. Semantic grammar can also be used as a method of semantic 
interpretation for a specific domain. They also can be augmented to produce a logical form in the 
normal way, or the parse tree of the semantic grammar itself can be used as a logical form [1] [14].
   

The field of natural language processing has undergone a fundamental shift toward machine-
learning methods especially statistical methods. The availability of large and annotated corpora has 
made possible a methodology based on training systems on labeled data and quantitatively 
evaluating their performance on held-out test data. Some successful examples of systems built over 
statistical techniques includes Hidden Understanding Model (HUM), described in [21] and [22], 
which is based completely on trained statistical models derived from annotated corpora. Also Chill 
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[16] [23], which is a learning semantic parser that maps a natural-language database queries 
(sentences) into executable Prolog queries (detailed logical forms).  

Arabic semantic analysis, on the othe hand, suffers from little attention and research. Until 
now, there exists no formal theory of semantics that is able to provide a complete and consistent 
account of all the phenomena of Arabic. Haddad et. al. [12] [13] attempted to model the Arabic 
sentence using FOPC representation and the lambda calculus. Although we didn't come across any 
publications or applications of semantic grammars, we think that they can be applied successfully to 
Arabic. 

On the other hand, machine-learning approaches to semantic representation can be applied 
to Arabic in the same way they are applied to English. Yet they require the availability of Arabic 
corpus in specific domains to train systems. These Arabic corpuses are unfortunately not widely 
available, as far as our knowledge, the thing that is making the progress of these methods in Arabic 
language very slow. 
 
2. System Analysis & Design 

 
Building the Arabic Semantic Parser and Analyzer system was done in four stages: building 

the morphological analyzer, creating an XML document of Arabic grammar, building the semantic 
parser and finally, building the semantic analyzer. To understand the overall system architecture, 
see the data flow diagrams and the pseudo code (Figures 1, 2 and 3). In the following sub-sections 
we will briefly describe the stages of building the system. 

Figure 1: Context Diagram  
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Figure 2: Leve-0 Data Flow Diagram 
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Bottom-up chart parser: 

1- Read the sentence.       
2- Build the sentence tree: 

a. Create the root node, and let it be the parent node. 
b. While it is not the end of the sentence: 

i. Identify a word. 
ii. Search for the word in the Morphological Analyzer database, and create a new object 

from the class Verb, Noun or Particle for each matching word depending on the 
word's type storing the morphological and semantic features of that word in the 
object created. 

iii. Append the object(s) created as children of the parent node. 
iv. Set each one of the child node as a parent, and continue to step (i).  

3-  Build the parse tree: 
a. Read the Grammar XML document, and convert it into a DOM (Document Object Model) 

tree. 
b. For each path in the sentence tree: 

i. Store the path in a sequence. 
ii. Determine sentence type (verbal or nominal). 

iii. Parse the branch VPhrase or Nphrase in the DOM tree depending on the sentence 
type. 

iv. For each rule in the branch quit parsing if a node does not match, and move to the 
next rule. 

c. If the sequence matches a given rule, store it in the parse tree. 
4- Get words meanings' and calculate probability: 

a. For each path in the parse tree: 
i. Retrieve the word from the semantic lexicon, using the stem. 

ii. Compare the supporting words with the rest of the words in the path. For each match 
increment a score. 

iii. Sum the scores for each path (sentence). 
b. Calculate the probability for each path. 

Figure 3: The System's Pseudo Code 
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2.1 Building the Arabic morphological analyzer 

Parsers usually depend on the results generated by morphological analyzers, and this project 
is not an exception. The morphological analyzer we've used adapts a similar approach proposed by 
Othman et. al. with some modifications [18]. It depends on a semantic lexicon, Semantic Lexicon 
Database, which stores for each word the lexical and syntactic features. Since developing a 
morphological analyzer is not in the scope of this project, we have simulated the morphological 
analyzer by storing the morphological features of the words in the Semantic Lexicon Database 
(Table 1).   

 
Table 1: Semantic Lexicon Database 

 Verbs Nouns Particles 
Morphological 
features 

stem, root, connected 
subject (subject), 
connected object 
(object), prefix and 
prefix category 
(prefix_category). 

stem, root, attached suffix 
(suffix), attached suffix gender 
(suffix_gender), attached suffix 
number (suffix_number), 
attached prefix (prefix) and 
attached prefix category 
(prefix_category). 

attached suffix 
(suffix), attached 
suffix gender 
(suffix_gender) 
and attached suffix 
number 
(suffix_number). 

Syntactic 
features 

tense, voice, 
transitivity, 
subject_gender 
(sbj_gender), 
subject_number 
(sbj_number), 
object_gender 
(obj_gender), 
object_number 
(obj_number), the irab 
case (irab_case) and the 
verb's category. 

gender, number, irab case 
(irab_case), noun's 
adjectivability, category and if it 
is a definite noun (definite) or a 
perfect noun (perfect_noun). 

gender, number 
and category. 

 
 

Semantic 
features 

subject rationality 
(sbjrat) and object 
rationality (objrat), 
supporting stems, 
meaning.  

noun's rationality (rational), 
supporting stems, 
meaning. 
 

--- 

 
2.2 Creating an XML document of Arabic grammar 

As we have mentioned earlier, a grammar is the group of symbols and notations that 
describe the legal structures of sentences in that language, which is essential for every parser. From 
this perspective, we have made some effort trying to review all (or most) of the Arabic grammar 
rules from Arabic grammar textbooks. We have also tried to figure out which of these grammar 
rules can be represented in a way that is understood by the computer. We have faced a great deal of 
difficulty since Arabic is very rich in its grammatical structures. Finally, we have chosen to 
represent the grammar in a Backus Naur Form (BNF), which was part of a previous work on 
building an Arabic parser [24], because it can be easily transferred into a grammar that the 
computer can understand. For that we have selected a comprehensive Arabic grammar textbook 
[28], and tried to represent most of the rules in that book in BNF (see appendix A). These rules 
were revised by a linguistic specialist, and an HTML version is also available. 

The next step was to construct the grammar to be used by the parser. We have chosen to 
represent the grammar in an XML document (Grammar.xml) to make it extendable and available 
for other researches and future work. The document Grammar is composed of two parts: a VPhrase 
( ة  ية _الجمل الفعل ) containing verb phrases, and a NPhrase ( ة  االسمية _الجمل ) containing noun phrases. This 
separation between noun and verb phrases aids in reducing the time required for parsing the 
document searching for the structure of a certain sentence. Both of the VPhrase and NPhrase 
contain a set of rules. Each rule ( اعدة ة ) contains a set of words (ق  that represent the words in a (آلم
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sentence and a set of constrains ( ضابط), if available, on those words (see Figure 4 for the Document 
Type Definition (DTD), and Figure 5 for a snapshot of the document's DOM tree). The constraints 
impose restrictions on the semantic and syntactic features of the words, aiding in the reduction of 
ambiguity.  

The XML document fragment in Figure 6 specifies the grammar rule of a verb phrase 
consisting of a verb ( فعل) and a subject ( اعل اعدة ) The rule .(ف ة ) has two words (ق  The first word .(آلم
has the type ( وع ي للمعلوم ) It is in active voice ."فعل -verb" (ن ضمير متصل ) has no connected subject ,(مبن
اعل     ع ف  "اسم-The second word has the type "noun ."فعل" and its grammar position should be (في محل رف
and the grammar position " اعل  The first constraint .(ضابط ) The rule has also four constraints ."ف
specifies that verb's subject gender ( اعل _جنس  الف ) should be equal to the subject's gender ( الجنس). The 
second constraint specifies that the verb's subject rationality ( اعل  اقل _الف ع ) should be equal to the 
subject's rationality ( اقل ) The third constraint specifies that the subject .(ع ة  ية _الحال اإلعراب ) should be 
either nominative ( رفوع  or not specified (-). Finally, the last constraint specifies that if the subject (م
is plural (   الم نون  ) it should not be without a noon (جمع مذآر س  Appendix B lists the Arabic .(محذوف ال
Grammar rules XML document. 

 
ELEMENT النحو_قواعد  ( الفعلية_الجملة االسمية_الجملة , )> 
<!ELEMENT الفعلية_الجملة  <(+قاعدة) 
<!ELEMENT االسمية_الجملة  <(+قاعدة) 
<!ELEMENT (*ضابط ,+آلمة) قاعدة> 
<!ELEMENT اإلعرابية_الحالة ,?التصنيف ,?علم ,?معرفة ,?التعدي ,?البناء ,?الزمن ,النوع) آلمة السابقة_نوع ,?السابقة ,?صفة ,?  ,?الفاعل ,?
به_المفعول الفاعل_جنس ,? الفاعل_عدد ,? به_المفعول_جنس ,? به_فعولالم_عدد ,? عاقل_الفاعل ,? عاقل_به_المفعول ,?  ,?الالحقة ,?األداة ,?

الالحقة_عدد الالحقة_جنس ,?  <(الموقع ,?العدد ,?الجنس ,?
<!ELEMENT ضابط ( اإلعرابي_الموقع  <(العالقة ,*القيمة ,+
<!ELEMENT اإلعرابي_الموقع  (#PCDATA) > 
<!ATTLIST اإلعرابي_الموقع |الفاعل|الجذر) الخاصية  به_فعولالم |السابقة| السابقة_نوع |التعدي|البناء|الزمن| الفاعل_جنس | الفاعل_عدد |

به_المفعول_جنس | به_المفعول_عدد | اإلعرابية_الحالة | التصنيف| عاقل_الفاعل | عاقل_به_المفعول |الالحقة| الالحقة_عدد | الالحقة_جنس صفة|العدد|الجنس|
|األداة|عاقل|علم|معرفة| مجرد_الفعل | مجرد_االسم  <"الفاعل" (
<!ELEMENT النوع (#PCDATA) > 
<!ELEMENT صفة (#PCDATA) > 
<!ELEMENT السابقة (#PCDATA) > 
<!ELEMENT السابقة_نوع  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT الزمن (#PCDATA) > 
<!ELEMENT البناء (#PCDATA) > 
<!ELEMENT التعدي (#PCDATA) > 
<!ELEMENT معرفة (#PCDATA) > 
<!ELEMENT علم (#PCDATA) > 
<!ELEMENT الجنس (#PCDATA) > 
<!ELEMENT العدد (#PCDATA) > 
<!ELEMENT الفاعل (#PCDATA) > 
<!ELEMENT به_المفعول  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT الفاعل_جنس  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT الفاعل_عدد  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT عاقل_الفاعل  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT به_المفعول_جنس  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT به_المفعول_عدد  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT عاقل_به_المفعول  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT األداة (#PCDATA) > 
<!ELEMENT الالحقة (#PCDATA) > 
<!ELEMENT الالحقة_جنس  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT الالحقة_عدد  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT االسم_نوع  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT الفعل_نوع  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT األداة_نوع  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT اإلعرابية_الحالة  (#PCDATA) > 
<!ELEMENT الموقع (#PCDATA) > 
<!ELEMENT العالقة (#PCDATA) > 
<!ELEMENT القيمة (#PCDATA) > 
 

Figure 4: XML Document DTD 
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Figure 5: XML Document DOM Tree 

 
 <قاعدة>
            <!--  <-- فاعل-فعل 
 <آلمة>            
                < النوع/<فعل>النوع > 
                < البناء/<مبني للمعلوم>البناء > 
                < الفاعل/<->الفاعل > 
                < الموقع/<فعل>الموقع > 
 <آلمة/>            
 <آلمة>            
                < النوع/<ماس>النوع > 
                < الموقع/<فاعل>الموقع > 
 <آلمة/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"الفاعل_جنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<یساوي>قةالعال > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"عاقل_الفاعل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<یساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < العالقة/<یساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال یساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        

Figure 6: XML Grammar Rule Example 
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2.3 Building the semantic parser 
The semantic parser implements a bottom-up chart parser, which takes as input a "sentence 

tree" containing the sentence with all possible morphological combinations of its words. For 
example, the following input sentence: 

 
" د إلى المسجدذهب حم " 

 
will generate the sentence tree in Figure 7. This tree will be passed to the semantic parser, which in 
turn will parse every possible path in the tree against the Grammar XML document. This will result 
in rejectiion most of the paths and greatly minimize the degree of parsing ambiguity (Figure 8 
demonstrates the resulting parse tree).  

The rules in the XML document were written without the use of recursion. This was very 
helpful in speeding-up the parsing process, since the parser does not have to go recursively very 
deep in the DOM tree while searching for a valid rule.   

 

 

 
root

ذهب ذهب ذهب

حمد حمد حمد

إلى

المسجد

حمد حمد حمد حمدحمدحمد

إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى

المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد

  Nounاسم 
 

 Active verbم فعل مبني للمعلو
 

 Passive verbفعل مبني للمجهول 
 

 Particleحرف 

  

Figure 7: The Semantic Tree of "ذهب حمد إلى المسجد" 
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Figure 8: The Parse Tree of "ذهب حمد إلى المسجد" 

ng the semantic analyzer 
ce Arabic is very rich with the polysemy phenomena, i.e. having words with the same 
ion and spelling but with totally different meanings. Determining the correct meaning of 
a non-vowelized Arabic sentence is a difficult task [25]. It is somehow related to the 
erstanding of the sentence's meaning and the meanings of its words. This phase represnts 
nd most important stage of this research work: building a semantic analyzer that can 
e correct or most accurate meaning of a word in the sentence.  
e idea adapted here is purely statistical. For each word (stem), in the semantic lexicon, we 
eaning (extracted from [26][27][29]) along with a group of words that appeare frequently 

 semantic analyzer takes the parse tree as input, and tries to figure out how many of the 
porting a particular word's meaning were present in the sentence. Then it computes the 
 of the correctness of the meaning for the whole sentence. The sentence(s) with the 
bability have the most accurate meaning. In our previous example, the parse tree will be 
e semantic analyzer, which in turn computes the probability of the correctness of both 
nd assigns meanings to words (see Figure 9). 
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Figure 9: The Output of the Semantic Analyzer 
 
 

lementation 

ic Semantic Parser & Analyzer was implemented in Java using Borland's 
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 its name implies, this class is the basic class that calls other classes. Mainly it is 
lues everything together. Figure 10 shows a simple UML diagram of this class. 

 
Figure 10: A UML Diagram of Class Main 

 
is class represents a word of type verb, including all the required features of this 
ludes a constructor that creates a new instance of this class, and initializes it with 
 input SQL query result set. Figure 11 shows a simple UML diagram of this class. 
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Figure 11: A UML Diagram of Class Verb 

 
• Noun Class: This class represents a word of type noun, including all the required features of this 

word. It also includes a constructor that creates a new instance of this class, and initializes it with 
the values of the input SQL query result set. Figure 12 shows a simple UML diagram of this class. 

 
Figure 12: A UML Diagram of Class Noun 

 
• Particle Class: This class represents a word of type particle, including all the required features of 

this word. It also includes a constructor that creates a new instance of this class, and initializes it 
with the values of the input SQL query result set. Figure 13 shows a simple UML diagram of this 
class. 
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Figure 13: A UML Diagram of Class Particle 

 
• ConnectToDB Class: This class establishes a connection to the Morphological Analyzer database 

through the functions Load_driver() and connection(). It also generates the "sentence tree" 
through the function ProcessSentence(), which reads an input sentence and then builds the 
equivalent tree of that sentence creating appropriate objects from the verb, noun and particle 
classes. Figure 14 shows a simple UML diagram of this class. 

 
Figure 14: A UML Diagram of Class ConnectToDB 

 
• CreateDom Class: This class creates the DOM document of the XML file (Grammar.xml) 

through the function parseXmlFile(). It also uses the functions TraverseTree(), Traverse(), 
traverse_field() and traverse_const() to parse the DOM tree looking for the sentence structure and 
creating the "parse tree". Figure 15 shows a simple UML diagram of this class. 
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Figure 15: A UML Diagram of Class CreateDom 

 
• GetMeaning Class: This class establishes a connection to the Arabic Semantic Lexicon database. 

Then it gets the meaning of words in the "parse tree" and computes the score of each word 
through the function ComputeScore(). Then it computes the overall probability of sentence 
correctness through the function ComputeProbability().  Figure 16 shows a simple UML diagram 
of this class. 

 
Figure 16: A UML Diagram of Class GetMeaning 

 
 
4. Experimental Results  

 
Testing the system was done in two stages: testing the parser, and then testing the semantic 

analyzer. For testing the parser, we've built five correct sentences, and three incorrect ones from the 
available words in the lexicon for each rule. The results were satisfactory (see Tables 2 and 3). The 
parser succeeded in parsing most of the sentences correctly (Appendix C contains a more detailed 
testing). Some of the sentences had more than one correct grammatical structure, but some may not 
be semantically correct. The sentence that was not correctly paresed is: 

 
 ضرب حمد محمد

 
Where " د د " is the object and "حم  is the subject. As noticed, the object precedes the object, and "محم
both are rational. The problem here, is that the verb " ضرب" can have both a rational subject and 
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object Therefore, there is no way to figure out if the first word is a subject or an object unless the 
words are vowelized, which is not the case in our example.   
 

Table 2: Results of Testing the Semantic Parser 
Rule Number of 

Correct 
Sentences 

Success 
Rate 

Failure 
Rate 

Success 
% 

Failure 
% 

Number of 
Incorrect 
Sentences 

Success 
Rate 

Failure 
Rate 

Success 
Percentage 

Failure 
% 

1 5 4/5 1/5 80% 20% 3 3/3 0/3 100% 0% 
2 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 
3 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 
4 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 
5 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 
6 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 
7 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 
8 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 
9 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 

10 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 
11 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 
12 5 5/5 0/5 100% 0% 3 3/3 0/3 100% 0% 

Total 60 59/60 1/60 98% 2% 36 36/36 0/36 100% 0% 

 
For testing the semantic analyzer, the sentences that passed the semantic parsing test were 

passed to the semantic analyzer. The meanings of less than half of these sentences were recognized, 
and most of these were recognized correctly (see Table 3). The meanings of other sentences were 
not recognized due to the fact that there were no words supporting the meanings in those sentences.  

 
Table 3: Results of Testing the Semantic Analyzer 

Rule Number of 
Sentences 

Sentences With a 
Recognized 
Meanings 

Success 
Rate 

Failure 
Rate 

Sentences Without a 
Recognized 
Meanings 

1 4 4/4 4/4 0/4 0/4 
2 5 3/5 3/3 0/3 2/5 
3 5 1/5 1/1 0/1 4/5 
4 5 0/5 0 0 5/5 
5 5 3/5 3/3 0/3 2/5 
6 5 5/5 4/5 1/5 0/5 
7 5 0/5 0 0 5/5 
8 5 1/5 1/1 0/1 4/5 
9 5 0/5 0 0 5/5 

10 5 4/5 4/4 0/4 1/5 
11 5 1/5 1/1 0/1 4/5 
12 5 4/5 4/4 0/4 1/5 

Total 59 26/59 25/26 1/26 33/59 
Percentage  44% 96% 4% 56% 

 
 
5. Conclusion & Future Work 
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Syntactical and morphological analysis of Arabic has received a great attention from 
researchers in the past years, and a lot of successful morphological and parsing systems have been 
developed. However, semantic analysis suffers from little attention and research. Apparently, 
Arabic is still on its infancy regarding semantic and discourse analysis. A lot of effort and research 
is required to improve Arabic natural language understanding. 

The aim of this paper is to describe a system that is capable of revealing the ambiguity 
resulting from understanding the meaning of the sentence. The system succeeded in revealing the 
ambiguity resulting from the polysemy phenomena.  

There are many avenues to enhance this work; among these avenues are the following. 
• Connecting the system to a real morphological analyzer that is capable of figuring out all the 

possibilities of a given word.  
• Completing the semantic lexicon by adding more entries.  
• Completing the XML grammar rules. It currently contains 12 rules. 
• Testing the system extensively. 
• Building a system that collects the supporting words automatically from large Arabic corpus. 
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Appendix A Arabic Grammar Rules تراآيب الجملة العربية 

 .جملة فعلية  |جملة اسمية >---- جملة مفيدة
 | حرف استفهام( | جملة فعليه + حرف عطف + جملة اسمية | جملة اسمية + حرف عطف + جملة اسمية   >----جملة اسمية 

 + حرف عطف ) (+حال) (+صفة(+ خبر +)مبتدأ معرفة  + حرف عطف ) (+حال)(+صفة معرفة  (+مبتدأ معرفة  )+ إن وأخواتهـا  
شبه  -خبر +) صفة (+ مبتدأ نكرة + حرف استفهام | شبه جملة -خبر +) صفة (+ مبتدأ نكرة + حرف نفي  |)شبه جملة) (+خبر
إن  | حرف استفهام (| مبتدأ معرفة +خبر + حرف نفي | مبتدأ معرفة +  جملةشبه -خبر  )+ إن وأخواتها  |حرف استفهام( | جملة

حرف  ( | خبر + مبتدأ معرفة + فعل ناسخ )+ حرف يدخل على الفعل (|)  صفة (+مبتدأ نكرة + شبه جملة -خـبر  )+ وأخواتهـا 
أفعال الشروع والرجاء    +) حرف يدخل على الفعل    (| ٢مفعول به   +١مفعول به  + فاعل + أفعال الظن  )+ يدخـل علـى الفعـل     

  فعل مضارع – جملة فعلية -خبر") + أن+" (مبتدأ + والمقاربة
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+ ( فاعل + فعل  | جملة اسمية + حرف عطف + جملة فعلية | جملة فعلية + حرف عطف + جملـة فعلية   > ----جملة فعلية 
حرف  ( |)) صفة) (+مضاف إليه(+  ظرف (+) مفعول مطلق +( ))حال +) (بدل+ ( )صفة+  (مفعول به ( + )بـدل  +( )صـفة 

 +( )شبه جملة + ( ) )حال+( )بدل+ ( )صفة+  (مفعول به  ( + )بدل+ ( )صفة+ ( فاعل + فعل مضارع  )+ يدخـل علـى الفعل    
جار  +(  )بدل+ (  )صفة+ ( نائب فاعل + فعل مضارع )+حرف يدخل على الفعل ( |   ) مفعـول ألجله  +( ) مفعـول مطلـق  

  + )بدل+ ( )صفة+ ( فاعل + فعل لمفعولين  )+ حرف يدخل على الفعل ( |)  مفعول ألجله +( ) مفعـول مطلق  +) ( ومجـرور 
 عل ماٍضف )+حرف يدخل على الفعل الماضي ( |  ) مفعول ألجله +( )بدل+ ( )صفة+ ( مفعول به +) بدل+ ( )صفة+ ( مفعول به

 ( |) شبه جملة+ ( ) مفعول ألجله +( ) مفعول مطلق +( ))حال +) (بدل+ ( )صفة+ ( مفعول به ( + )بدل+ (  )صفة+ ( فاعل +
 +( ) مفعول مطلق  +) ( جار و مجرور  +(  )بدل+ (  )صفة+ ( نائب فاعل  + اٍضفعل م  )+حـرف يدخـل علـى الفعل الماضي       

 +(  )بدل+ ( )صفة+ ( لفاع +  )بدل+ (  )صفة+ ( مفعول به +  فعل مضارع )+ حرف يدخل على الفعل( |   ) جلهمفعـول أل 
 فاعل +  )بدل+ ( )صفة+ ( مفعول به +  فعل ماٍض )+ حرف يدخل على الفعل الماضي( |   ) مفعول ألجله +) ( مفعـول مطلق 

 ١مفعول به + فاعل + ١أفعال أخرى )+ حرف يدخل على الفعل ( |   ) مفعول ألجله +) ( مفعول مطلق  +( )بدل+ ( )صـفة + (
 ( | جواب الشرط  )+" ف "(+ فعل الشرط + حرف الشرط | جواب الشرط  )+" ف "(+ فعل الشرط + اسم الشرط | ٢مفعول به +

  +فاعل + فعل لثالث مفاعيل +)حرف يدخل على الفعل ( | مستثنى  +حرف استثناء + ) مستثنى منه+ ( جملة فعلية )+ حرف نفي
جملة  | جملة اسمية +( منادى + حرف نداء | مفعول به + أفعال االستثناء + جملة فعلية | ٢مفعول به +  ١مفعول به + مفعول به 

 | ) فعلية
 جواب القسم + المقسم به + حرف قسم
 .اسم غير معرفة  >  ----مبتدأ نكرة 

 . مضاف إليه + مبتدأ نكرة | مصدر مؤول | اسم مبني | اسم علم | اسم غير معرفة + تعريف  > ----مبتدأ معرفة 
  . صفة + تعريف > ----صفة معرفة 

اسم |  بعض الظروف وما ركب منها    |  األعداد المركبة  | اسم موصول  | اسم  إشارة  |  ضمير | اسم معرب | مصـدر مؤول  > ----خـبر     
 .جملة فعلية  |اسميةجملة   |اسم استفهام | جارومجرور | الفعل 

 اسم علم | اسم غير معرفة + تعريف >----  بدل
 .مضاف إليه + اسم غير معرفة | ماس > ----فاعل ، مفعول به ، نائب فاعل  

 .مضاف إليه + مفعول مطلق | صفة + مفعول مطلق |.... ضرباً ، رمياً ، : مصدر من الفعل> ----مفعول مطلق  
 .اسم غير معرفة> ---- صفة

 جار و مجرور   + ( اسم معرب جمع   | ) جار ومجرور  + ( اسم معرب مثنى   |  ) جار و مجرور   + ( اسم غير علم  > ----مفعول ألجله     
(.  
  .مبتدأ معرفة>   ---- ١مفعول به 
  .خبر>   ----٢مفعول به 

 .شبه جملة | جملة فعلية | جملة اسمية  + واو الحال |ساخناً ، بارداً > ----حال  
  .اسم معرب جمع | اسم معرب مثنى | اسم غير علم  + تعريف> ----المستثنى منه  

  .اسم > ----المستثنى  
  .مصدر مؤول | اسم مبني | اسم معرب )+ تعريف (> ----اسم  

  .اسم معرب جمع | اسم معرب مثنى | اسم غير علم | اسم علم> ----اسم معرب  
 " .ين "+ اسم غير علم |"  ان "+ اسم غير علم > ----اسم معرب مثنى  
  .مع تكسير السم غير علم ج|" ات " +اسم غير علم |" ين "+ اسم غير علم |"  ون "+ اسم غير علم  > ----اسم معرب جمع  
 .………مدينة ، فتاة امرأة ، > ----اسم غير معرفة  

 .………امرأة ، مدينة ، فتاة > ----اسم غير علم  
 .………سامية عمر ، تغريد ، سعيد ، مها ، محمد ، فاتن ، >  ----اسم علم  

اسم  | بعض الظروف وما ركب منها     | األعداد المركبة  | اسم استفهام  | اسم شرط   |اسم موصول  | اسم إشارة  | ضمير>  ----اسـم مبني    
 .اسم شرط غير جازم | علالف

 " .أن و اسمها وخبرها"  مصدر مؤول من |" أن و الفعل " مصدر مؤول من > ----مصدر مؤول 
 .مضاف إليه + ظرف | جار ومجرور> ----شبة جملة 

  .اسم مجرور + حرف جر > ----جار و مجرور 
  .اسم> ----اسم مجرور 
 .  هاتين | هذين | هاتان | هذان | هنالك  |  هناك| ههنا | هنا  | أولئك| تلك | ذلك | ذاك  | هؤالء| هذه |هذا > ----اسم إشارة 

 . اللتين| اللذين  | اللتان|اللذان |  ما | من  | الالئي| الالتي | الذين| التي|الذي  >----اسم موصول 
 .  أي| كيفما | حيثما |  أنى | أينما | أين | أيان | متى | مهما | ما |من > ----اسم شرط 

 . أنى | أيان | أي | كيف | كم | أين |ى  مت| ما |من > ----اسم استفهام  
 .تمييز + )١٢ ما عدا ( ١٩ إلى ١١ من > ----األعداد المركبة 

 .اسم نكرة منصوب> ---- التمييز
  .ظرف زمان | ظرف مكان> ----ظرف  

 .…………………أمام ، إزاء فوق ، تحت ، حول ، > ----ظرف مكان  
 ..…………شهراً ، صباحاً ، لحظة ، ليالً ، صيفاً ، يوماً > ----ظرف زمان 
 . اسم علم| ) اسم معرب جمع | اسم معرب مثنى | اسم غير علم (+ تعريف> ----مضاف إليه 

 . مضاف إليه  +اسم غير علم |  اسم علم  |اسم غير علم >  ----المنادى 
 . بين | نهار |  ليل | إذ | اآلن | أمس | حيث > ----بعض الظروف و ما ركب منها  

 .………………مساجد ، مصانع ، > ----جمع تكسير السم غير علم  
 . لوما | لوال | كلما  | لو | أو  |إذا> ----ير جازم  اسم شرط غ
 . حي | إيه | صه | حذار | عليك | آمين | أف | آه | سرعان | شتان |هيهات > ----اسم الفعل  
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 ضمير مستتر | ضمير جر متصل | ضمير نصب متصل | ضمير رفع متصل | لضمير نصب منفص | ضمير رفع منفصل> ----الضمير 
. 

 . هن |هم |  هما|هي | هو | انتن  | انتم|أنتما |  أنِت | أنتَ | نحن |أنا > ---- ضمير رفع منفصل 
 . إياهن | إياهم | إياهما|  إياها | إياه | إياكن | إياكم | إياكما | إياك | إيانا |إياي > ----ضمير نصب منفصل 

 .  نون النسوة | ياء المخاطبة | واو الجماعة | ألف االثنين | نا |تاء الفاعل > ----ضمير رفع متصل 
 . هاء الغائب | المخاطب  كاف| نا | ياء المتكلم > ----ضمير نصب متصل 

 . هاء الغائب | كاف المخاطب | نا |ياء المتكلم > ----ضمير جر متصل 
  الجاللة لفظ-مضاف إليه+ صفة من صفات اهللا تعالى - اسم| لفظ الجاللة >---- المقسم به

) صفة (+فاعل + فعل ماض " + لقد "|) مفعول به ) (+حال) (+صفة (+فاعل" + نون التوكيد  + "فعل مضارع " + ل"> ----جـواب القسـم     
" + ما "| فعل ماض  – جملة فعلية " + ما "| فعل مضارع  - جملة فعلية " + ال "| خبر" + ل + "مبتدأ" + إّن "|) مفعول به ) (+حال(+

 .جملة اسمية
  .فعل أمر  |اضفعل م | فعل مضارع> ----فعل  

 .………………ذهب ، جاء ، حضر > ----فعل ماض  
 .……………اذهب ، قم ، كل >  ----فعل أمر  

  .فعل ماض + )" ن"| " أ"| " ت"| " ي "(> ----فعل مضارع  
 .أفعال التحويل | أفعال اليقين> ---- ١أفعال أخرى 

 . ماحاشا| ماخال | ماعدا> ---أفعال االستثناء  
 . هب | جعل | زعم | حسب | خال | ظن > ----أفعال الظن  

  .) بمعنى اعلم ( تعلم | ألفى | وجد | علم |رأى > ----أفعال اليقين  
 . اتخذ | رد | جعل | حول |صير  >----أفعال التحويل  
 . منع | سأل| منح | أعطى | البس |كسا > ----فعل لمفعولين   

 . حّدث | أخبر | خّبر |أنبأ | نّبأ |  أرى |أعلم > ----أفعال لثالث مفاعيل  
 .أمسى| بات| ما دام | ما زال | ظل | أضحى | أصبح | ليس | صار |كان > ----أفعال ناسخة 
  .جملة فعلية> ---- فعل الشرط 

 + اسم استفهام  | جملة فعلية  + ال الناهية    | ) مفعول به  + (فاعل +فعل أمر   |جملة اسمية  + فعل جامد  | جملة اسمية > ----جواب الشرط     
  .جملة فعلية + )سوف  | "س " |قد | لن  |  حرف نفي( | جملة فعلية + فهامحرف است  | جملة فعلية

 .  حبذا  | بئس|نعم > ----فعل جامد  
  أفعال المقاربة  | أفعال الرجاء | أفعال الشروع> ----أفعال الشروع والرجاء والمقاربة 

  جعل| بدأ | أنشأ |أخذ > ---- أفعال الشروع
 عسى> ---- أفعال الرجاء
  كاد|أوشك > ---- أفعال المقاربة

 . فعل يدخل على الفعل الماضي | حرف يدخل على الفعل المضارع> ----حرف يدخل على الفعل 
 . حرف استفهام  |سوف|  سين | قد |حرف نفي | حرف جزم | حرف نصب> ---- حرف يدخل على الفعل المضارع
 . حرف استفهام|  حرف عطف| قد > ----حرف يدخل على الفعل الماضي 

 .إن> ---- حرف الشرط
 | خال   | عدا   | واو رب    | منذ   | مذ   | رب   | تاء القسم    | واو القسم    | الالم   | الكاف   | الباء   | في   | على   | عن   | إلى   |  من    > ----حـرف جر      

 .حاشا 
 . ال | ليت | لعل | كأن | لكن | أن |إن > ----إن و أخواتها 
 . الهمزة | أي | هيا | أيا |ياء > ----حرف نداء  
 .إالّ > ----ثناء  حرف است

 . حتى | بل | ال |لكن   | أم | أو | ثم |  الفاء | الواو> ----حرف عطف 
 . هل |الهمزة > ----حرف استفهام  

 . حتى | فاء السببية | الم التعليل |إذن | كي | لن |أن > ----حرف نصب  
  الواو | التاء | الباء >----  حرف قسم

 . ال الناهية|م األمر  ال| لما | لم > ----حرف جزم  
 . ال |ما > ----حرف نفي  

 .ال > ----التعريف  
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Appendix B  Arabic Grammar Rules XML Document 
 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?> 
<!DOCTYPE النحو_قواعد  SYSTEM " Grammar.dtd"> 
< النحو_قواعد > 
    < الفعلية_الجملة > 
        < دةقاع > 
 <--فعل فاعل مفعول به --!>            
 <كلمة>            
                < النوع/<فعل > النوع > 
                < البناء/<مبني للمعلوم > البناء > 
                < التعدي/ <١> التعدي > 
                < الفاعل/<->الفاعل > 
                < الموقع/<فعل > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < السابقة/<->السابقة > 
                < الموقع/<فاعل > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < السابقة/<->السابقة > 
                < الموقع/<مفعول به > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"الفاعل_جنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"عاقل_الفاعل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"عاقل_به_المفعول="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<مفعول به>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"الزمن="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<أمر>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"اإلعرابية_ةالحال="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<بهمفعول >"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<منصوب>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مفعول به>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
 <--  مفعول به- فاعل - فعل ماضي -حرف يدخل على الفعل الماضي  --!>            
 <كلمة>            
                < النوع/<أداة > النوع > 
                < الموقع/< من اإلعرابحرف ال محل له> الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<فعل > النوع > 
                < الزمن/<ماضي > الزمن > 
                < البناء/<مبني للمعلوم > البناء > 
                < التعدي/ <١> التعدي > 
 

                < الفاعل/<->الفاعل > 
                < الموقع/<فعل>الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < السابقة/<->السابقة > 
                < الموقع/<فاعل>الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < السابقة/<->السابقة > 
                < الموقع/<مفعول به>الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"الفاعل_جنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"عاقل_الفاعل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"عاقل_به_المفعول="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<مفعول به>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<حرف ال محل له من اإلعراب> "األداة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<هل>القيمة > 
                < القيمة/<قد>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مفعول به>"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<منصوب>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مفعول به>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"تصنيفال="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
 <--  مفعول به-) ضمير متصل( فاعل-فعل  --!>            
 <كلمة>            
                < النوع/<فعل > النوع > 
                < البناء/<مبني للمعلوم > البناء > 
                < التعدي/ <١> التعدي > 
                < به_المفعول/<->به_المفعول > 
                < الموقع/<فعل والفاعل ضمير متصل >الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < السابقة/<->السابقة > 
                < الموقع/<مفعول به > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل والفاعل ضمير متصل>"الفاعل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<ت>القيمة > 
                < القيمة/<نا>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            

(Continue) 
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                < اإلعرابي_الموقع/<مفعول به>"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->يمةالق > 
                < القيمة/<منصوب>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < فعل والفاعل ضمير متصل >"عاقل_به_المفعول="اإلعرابي الخاصية_الموقع

اإلعرابي_الموقع/< > 
                < اإلعرابي_الموقع/<مفعول به>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_عالموق > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مفعول به>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
ضمير متصل( مفعول به-) ضمير متصل( فاعل-فعل  --!>             ) --> 
 <كلمة>            
                < النوع/<فعل > النوع > 
                < البناء/<مبني للمعلوم > البناء > 
                < التعدي/ <١> التعدي > 
                < الموقع/<فعل والفاعل ضمير متصل والمفعول به ضمير متصل>الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < التصنيف/<ظرف > التصنيف > 
                < الموقع/<ظرف > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < فعل والفاعل ضمير متصل والمفعول به ضمير >"الفاعل="اإلعرابي الخاصية_الموقع

اإلعرابي_الموقع/<متصل > 
                < القيمة/<ت>القيمة > 
                < القيمة/<نا>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < فعل والفاعل ضمير متصل والمفعول به >"به_المفعول="اإلعرابي الخاصية_الموقع

اإلعرابي_الموقع/<ضمير متصل > 
                < القيمة/<ه>القيمة > 
                < القيمة/<ها>القيمة > 
                < القيمة/<ك>القيمة > 
                < القيمة/<كما>القيمة > 
                < القيمة/<كم>القيمة > 
                < القيمة/<كن>القيمة > 
                < القيمة/<هما>القيمة > 
                < القيمة/<هم>القيمة > 
                < القيمة/<هن>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
 <--  مفعول به- صفة - فاعل -فعل  --!>            
 <كلمة>            
                < النوع/<فعل > النوع > 
                < البناء/<مبني للمعلوم > البناء > 
                < التعدي/ <١> التعدي > 
                < الفاعل/<->الفاعل > 
                < الموقع/<فعل > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < السابقة/<->السابقة > 
                < الموقع/<فاعل > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < علم/<ال > علم > 
                < صفة/<نعم > صفة > 
                < الموقع/<صفة > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < السابقة/<->السابقة > 
                < الموقع/<مفعول به > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            

                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"الفاعل_جنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < إلعرابيا_الموقع/<فاعل>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"العدد="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<صفة>"العدد="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<صفة>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
            </ بطضا > 
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"عاقل_الفاعل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"عاقل_به_المفعول="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<مفعول به>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"اإلعرابية_الحالة="إلعرابي الخاصيةا_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<صفة>"اإلعرابية_حالةال="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<ل بهمفعو>"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<منصوب>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مفعول به>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
 <--  جار ومجرور- فاعل -فعل  --!>            
 <كلمة>            
                < النوع/<فعل > النوع > 
                < البناء/<مبني للمعلوم > البناء > 
                < الموقع/<فعل > وقعالم > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < الموقع/<فاعل > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<أداة > النوع > 
                < التصنيف/<حرف جر > التصنيف > 
                < الموقع/<حرف جر>الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<نعم > معرفة > 
                < السابقة/<->السابقة > 
                < الموقع/<اسم مجرور  >  الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"الفاعل_جنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 

(Continue) 
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                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"عاقل_الفاعل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_قعالمو > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
حرف الباء أو التاء( جار ومجرور - فاعل -فعل  --!>             ) --> 
            < لمةك > 
                < النوع/<فعل > النوع > 
                < البناء/<مبني للمعلوم > البناء > 
                < الموقع/<فعل > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < الموقع/<فاعل > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < السابقة_نوع/<حرف جر > السابقة_نوع > 
                < الموقع/<حرف جر واسم مجرور  >  الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"الفاعل_جنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < بياإلعرا_الموقع/<فعل>"عاقل_الفاعل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->لقيمةا > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
            <!--  <-- فاعل-فعل 
 <كلمة>            
                < النوع/<فعل>النوع > 
                < البناء/<مبني للمعلوم>البناء > 
                < اعلالف/<->الفاعل > 
                < الموقع/<فعل>الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم>النوع > 
                < الموقع/<فاعل>الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_قعالمو/<فعل>"الفاعل_جنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            

                < اإلعرابي_الموقع/<فعل>"عاقل_الفاعل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"عاقل="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<فاعل>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<محذوف النون>القيمة > 
                < العالقة/<ال يساوي>عالقةال > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
    </ الفعلية_الجملة > 
 <-- بداية الجملة اإلسمية --!>    
    < االسمية_الجملة > 
 <قاعدة>        
اسم( خبر-)غير ممنوع من الصرف(مبتدأ --!>             ) --> 
 <كلمة>            
                < النوع/<سم ا> النوع > 
                < معرفة/<نعم > معرفة > 
                < الموقع/<مبتدأ >الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<ال > معرفة > 
                < الموقع/<خبر > الموقع > 
            </ مةكل > 
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ >"العدد="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<خبر>"العدد="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ >"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<خبر>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ >"اإلعرابية_الحالة="ةاإلعرابي الخاصي_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
اسم( خبر-)الصرفجمع تكسير ممنوع من (مبتدأ --!>             )--> 
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<نعم > معرفة > 
                < الموقع/<مبتدأ > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/ <ال> معرفة > 
                < الموقع/<خبر > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<خبر>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ>"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<ممنوع من الصرف>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ>"التصنيف="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<جمع تكسير لغير العاقل> القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
اسم( خبر- مضاف إليه -تدأ مضاف مب --!>             )--> 

(Continue) 
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 <كلمة>     
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<ال > معرفة > 
                < الموقع/<مبتدأ >الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<نعم > معرفة > 
                < الموقع/<مضاف إليه > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<ال>معرفة > 
                < الموقع/<خبر >الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ >"العدد="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<خبر>"العدد="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ >"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<خبر>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ >"ابيةاإلعر_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع مضاف>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
اسم( خبر - صفة -مبتدأ  --!>             ) --> 
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<نعم > معرفة > 
                < الموقع/<مبتدأ > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<نعم > معرفة > 
                < علم/<ال > علم > 
                < صفة/<نعم > صفة > 
                < الموقع/<صفة > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<ال > معرفة > 
                < الموقع/<خبر > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ>"العدد="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<صفة>"العدد="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<صفة>"العدد="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<خبر>"العدد="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<مبتدأ>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<صفة>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_الموقع/<صفة>"الجنس="صيةاإلعرابي الخا_الموقع > 
                < اإلعرابي_الموقع/<خبر>"الجنس="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <ضابط>            
                < اإلعرابي_وقعالم/<مبتدأ >"اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 

 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
جار ومجرور( خبر- مضاف إليه -مبتدأ مضاف  --!>             ) --> 
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<ال > معرفة > 
                < الموقع/<مبتدأ مضاف > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<نعم > معرفة > 
                < الموقع/<مضاف إليه > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<أداة > النوع > 
                < التصنيف/<حرف جر > التصنيف > 
                < الموقع/<حرف جر > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<م اس> النوع > 
                < الموقع/< شبه الجملة خبر -اسم مجرور> الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < مبتدأ مضاف > "اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع

اإلعرابي_الموقع/< > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>قيمةال > 
                < القيمة/<مرفوع مضاف>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
 <قاعدة>        
حرف الباء أو الالم: جار ومجرور( خبر- مضاف إليه -مبتدأ مضاف  --!>             )--> 
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<ال > معرفة > 
                < الموقع/<مبتدأ مضاف >الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < معرفة/<نعم > معرفة > 
                < الموقع/<مضاف إليه > الموقع > 
 <كلمة/>            
 <كلمة>            
                < النوع/<اسم > النوع > 
                < السابقة_نوع/<حرف جر>السابقة_نوع > 
                < الموقع/< شبه الجملة خبر -حرف جر واسم مجرور> الموقع > 
 <كلمة/>            
 <ضابط>            
                < مبتدأ مضاف > "اإلعرابية_الحالة="اإلعرابي الخاصية_الموقع

اإلعرابي_الموقع/< > 
                < القيمة/<->القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع>القيمة > 
                < القيمة/<مرفوع مضاف>القيمة > 
                < العالقة/<يساوي>العالقة > 
 <ضابط/>            
 <قاعدة/>        
    </ االسمية_الجملة > 
</ النحو_قواعد > 
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Appendix C Examples of System Testing 
 
Rule: Verb, Subject & Object. .فعل، فاعل ومفعول به: القاعدة  

 
 

Particle, Past verb, Subject & Object. حرف یدخل على الفعل الماضي، فعل ماضي، : القاعدة
 .فاعل ومفعول به

 
 احتمال صحة المعنى
Probability of 

Meaning 
Correctness 

 معناها
Meaning 

 موقعها اإلعرابي
Grammatical 

Position 

 الكلمة
Word 

 الجملة
Sentence 

حرف ال محل له من  جواب لقولك لّما یفعل 
 قد آتب محمد الدرس قد اإلعراب

 حتمال صحة المعنىا
Probability of 

Meaning Correctness

 معناها
Meaning 

 بيموقعها اإلعرا
Grammatical 

Position 

 الكلمة
Word 

 الجملة
Sentence 

 ضرب فعل ضربه بالسيف ونحوه 
 الرجل فاعل الذآر من األناسي 
 مثال مفعول به وصف وبيان 

0.25    
 ضرب فعل سافر 
 الرجل فاعل الذآر من األناسي 
 مثال مفعول به وصف وبيان 

0.25    
 ضرب فعل ينفّصل وب 
 الرجل فاعل الذآر من األناسي 
 مثال مفعول به وصف وبيان 

 ضرب الرجل مثال

0.5     
 آتب فعل خّط 
 محمد فاعل اسم لعلم مذآر 
 الدرس مفعول به العلم 

 آتب محمد الدرس

1.0     
 حمد فعل شكر 
 الرجل فاعل الذآر من األناسي 
 اهللا مفعول به لفظ الجاللة 

 حمد الرجل اهللا

1.0     

یداري، یقارب  
 یؤلف فعل ویستميل إلى

 محمد فاعل اسم لعلم مذآر 
 الكتاب مفعول به الخط 
0.0    
 یؤلف فعل یكتب 
 محمد فاعل اسم لعلم مذآر 
 الكتاب مفعول به الخط 

 یؤلف محمد الكتاب

1.0     
Incorrect Sentences: 

ر سالم محذوف النون مما یدل على أنه مضاف إلى المسجد لم یتم إعرابها ألن الفاعل جمع مذآ
 آتب معلمو المسجد والمسجد ليس بمفعول به

 ضرب أخو محمد .لم یتم إعرابها ألن الفاعل من األسماء الخمسة ومضاف إلى محمد، ولذا فإن محمد ليس مفعول به
 یؤلف الكتاب محمد .ل یؤلفلم یتم إعرابها ألن الكتاب غير عاقل وال یمكن أن یكون فاعًال للفع
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 آتب فعل خّط 
 محمد فاعل اسم لعلم مذآر 

 الدرس مفعول به العلم 
1.0     

حرف ال محل له من  جواب لقولك لّما یفعل 
 قد اإلعراب

 حمد فعل شكر 
 الرجل اعلف الذآر من األناسي 
 اهللا مفعول به لفظ الجاللة 

 قد حمد الرجل اهللا

1.0     

حرف ال محل له من  حرف استفهام 
 هل اإلعراب

 ضرب فعل ضربه بالسيف ونحوه 
 محمد فاعل اسم لعلم مذآر 
 مثال مفعول به وصف وبيان 

0.25    

حرف ال محل له من  حرف استفهام 
 هل اإلعراب

 ضرب فعل سافر 
 محمد فاعل اسم لعلم مذآر 
 مثال مفعول به وصف وبيان 

0.25    

حرف ال محل له من  حرف استفهام 
 هل اإلعراب

 ضرب فعل فّصل وبين 
 محمد فاعل اسم لعلم مذآر 
 مثال مفعول به وصف وبيان 

 هل ضرب محمد مثال؟

0.5     
Incorrect Sentences: 

 األسماء الخمسة وقد ورد منصوبا باأللف لذا ال یمكن لم یتم إعرابها ألن الفاعل أخاك اسم من
 قد آتب أخاك الدرس .أن یكون فاعًال

جمع مذآر سالم وقد ورد منصوبًا بالياء ولذا ال یمكن " المعلمين"لم یتم إعرابها ألن الفاعل 
 هل فصل المعلمين محمد؟ .أن یكون فاعًال

 هل آتب المسجد الدرس؟ .البد له من فاعل عاقل" آتب"والفعل غير عاقل، " المسجد"لم یتم إعرابها ألن الفاعل 

 

 
 
Inchoative, Complement & 
Enunciative (noun). 

 ).اسم(مبتدأ مضاف، مضاف إليه وخبر : القاعدة

 
احتمال صحة 

 المعنى
Probability of 

Meaning 
Correctness 

 معناها
Meaning 

 موقعها اإلعرابي
Grammatical 

Position 

 كلمةال
Word 

 الجملة
Sentence 

 فصل مبتدأ وقت من السنة 
 الشتاء مضاف إليه أحد فصول السنة 
 بارد خبر خالف الحر 

0.57    
 فصل مبتدأ جزء من الكتاب 
 الشتاء مضاف إليه أحد فصول السنة 
 بارد خبر خالف الحر 

 فصل الشتاء بارد

0.43     
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 فصل مبتدأ وقت من السنة 
 الكتاب مضاف إليه الخط 
 طویل خبر ضد قصير 
0.0    
 فصل مبتدأ جزء من الكتاب 
 الكتاب مضاف إليه الخط 
 طویل خبر ضد قصير 

  الكتاب طویلفصل

1.0     
 شعر مبتدأ ما ینبت على الجلد 
 الرجل مضاف إليه الذآر من األناسي 
 طویل خبر ضد قصير 
0.5    
 شعر مبتدأ ما ینبت على الجلد 
 الرجل مضاف إليه ما یمشي به اإلنسان 
 طویل خبر ضد قصير 
0.5    
 شعر مبتدأ قصيدة 
 الرجل مضاف إليه الذآر من األناسي 
 طویل خبر ضد قصير 
0.0    
 شعر مبتدأ قصيدة 
 الرجل مضاف إليه ما یمشي به اإلنسان 
 ویلط خبر ضد قصير 

 شعر الرجل طویل

0.0     
 ذهب مبتدأ الّتبر، معدن نفيس 
 محمد مضاف إليه اسم لعلم مذآر 
 المع خبر مضيء 

 ذهب محمد المع

1.0     
Incorrect Sentences:

یأتي هنا " محمد"عبارة عن مضاف ومضاف إليه، و" أخوك"لم یتم إعرابها ألن المبتدأ 
 أخوك محمد طویل .آبدل وليس آمضاف إليه

 أخا محمد طویل .منصوب باأللف وليس مرفوعًا" أخا" یتم إعرابها ألن المبتدأ لم
 أخو فاطمة مجتهدة .في الجنس" مجتهدة"ال یتفق مع الخبر " أخو"لم یتم إعرابها ألن المبتدأ 

 
 

Inchoative, Adjective & Enunciative 
(noun). 

 ).اسم(مبتدأ، صفة وخبر : القاعدة

 
احتمال صحة 

 ىالمعن
Probability of 

Meaning 
Correctness 

 معناها
Meaning 

 موقعها اإلعرابي
Grammatical 

Position 

 الكلمة
Word 

 الجملة
Sentence 

 الشتاء مبتدأ أحد فصول السنة 
 الطویل صفة ضد القصير 
 بارد خبر خالف الحر 

 الشتاء الطویل بارد

1.0     
Incorrect Sentences: 

 فاطمة النشيطة مجتهد .في الجنس" مجتهد"ال یتفق مع الخبر " فاطمة"ها ألن المبتدأ لم یتم إعراب
 محمد النشيطة مجتهد .في الجنس" النشيطة"ال یتفق مع الصفة " محمد"لم یتم إعرابها ألن المبتدأ 
 ل واسعةالمساجد الطوی .في الجنس" الطویل"ال یتفق مع الصفة " المساجد"لم یتم إعرابها ألن المبتدأ 
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Inchoative, Complement & 
Enunciative (Preposition & Noun) 

جار (مبتدأ مضاف، مضاف إليه وخبر : القاعدة
 ).ومجرور

 
احتمال صحة المعنى
Probability of 

Meaning 
Correctness 

 معناها
Meaning 

 موقعها اإلعرابي
Grammatical 

Position 

 الكلمة
Word 

 الجملة
Sentence 

 ذهب فعل سار أو مّر 
 محمد فاعل اسم لعلم مذآر 
 في حرف جر حرف جر 
 السوق اسم مجرور مكان لبيع البضائع 

0.0    
 ذهب مبتدأ مضاف الّتبر، معدن نفيس 
 محمد مضاف إليه اسم لعلم مذآر 
 في حرف جر حرف جر 

 شبه -اسم مجرور مكان لبيع البضائع 
 السوق ملة خبرالج

 ذهب محمد في السوق

1.0     
 طالبا مبتدأ مضاف تلميذ 
 العلم مضاف إليه المعرفة 
 في حرف جر حرف جر 

مكان تعبد المسلمين   شبه -اسم مجرور
 المسجد الجملة خبر

 طالبا العلم في المسجد

1.0     
 معلمو مبتدأ مضاف مدرس 
 الكتاب مضاف إليه الخط 
 في حرف جر حرف جر 

مكان تعبد المسلمين   شبه -اسم مجرور
 المسجد الجملة خبر

 معلمو الكتاب في المسجد

1.0     
 شعر فعل أحس 
 محمد فاعل اسم لعلم مذآر 
 في حرف جر حرف جر 
 الكتاب اسم مجرور الخط 
0.0    
 شعر مبتدأ مضاف ما ینبت على الجلد 
 محمد همضاف إلي اسم لعلم مذآر 
 في حرف جر حرف جر 

 شبه -اسم مجرور الخط 
 الكتاب الجملة خبر

0.0    
 شعر مبتدأ مضاف قصيدة 
 محمد مضاف إليه اسم لعلم مذآر 
 في حرف جر حرف جر 

 شبه -اسم مجرور الخط 
 الكتاب الجملة خبر

 شعر محمد في الكتاب

1.0     
Incorrect Sentences: 

 معلمون محمد في المسجد .جمع مذآر سالم لم تحذف نونه عند اإلضافة" علمونم"لم یتم إعرابها ألن المبتدأ 
 أخا فاطمة في المسجد

 طالبي العلم في المسجد .مثنى منصوب بالياء أو جمع مذآر منصوب بالياء" طالبي"لم یتم إعرابها ألن المبتدأ 
 .منصوب باأللف" أخا"لم یتم إعرابها ألن المبتدأ 
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