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Abstract 

The research deals with using computer program in Arabic 
linguistic sciences through making it contribute in time economy in 
addition to its nature as a means of teaching and learning. A user of a 
computer can recognize the great difference and advantage that are 
gained through using computer, in comparison with books and references. 
A computer program is designed using Visual Basic language to display 
the information on a computer screen enabling it to have the same 
efficiency of books and references in collecting data and knowledge 
concerning basics of grammar which is one of Arabic linguistic sciences. 
A linguistic thesaurus is edited with a limited triple roots and 
grammatical formulae in addition to variability of its huge number which 
is a reason of its high grammatical productivity; the matter which gives a 
chance to minimize the capacity of storing it in data storage devices.  

 
  الخالصة 

يساىم في توفير الوقت  همن خالل جعل ،العربية الحاسوب في عموم المغة توظيف البحث تناول 
ويمكن المستخدم من تحسس الفارق الكبير والفائدة البالغة . فضاًل عن انو وسيمة تعمم وتعميم

نامج تم وضع بر .مقارنة مع استخدام الكتب والمصادر ،والمحققة من جراء استخدام الحاسوب
يوازي ه حاسوبي باستخدام لغة فيجوال بيسك لعرض المعمومات عمى شاشة الحاسوب وجعل

المصادر والكتب في تفتح ذىن القارئ لتجميع المعارف والعموم في أساسيات عمم الصرف وىو 
تم توليد معجم لغوي يتصف بحجم محدود من الجذور الثالثية والصيغ  .احد عموم المغة العربية

مما يتيح إمكانية تصغير  ،مع تعدد مفرداتو الخصبة نتيجة لإلنتاجية الصرفية العاليةالصرفية 
. حيز تخزينيا في وسائط خزن البيانات
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 المقدمة 1-1
 آلةمرتكزا عمى توفير  وال يزالإن اليدف األساسي من ظيور وتطور الحاسبات كان 

والصفات  اآلالتفات صعبة والدمج بين ص اإلنسانتساىم في تسييل العمميات التي يجدىا 
لتوفير الوقت والجيد والدقة  األفكاروقدرة عمى تكوين وتمرين  استنتاجيومن ذكاء وخبرة  اإلنسانية

. ناء وتوفير خبرات كفوءة وبأوقات زمنيةفوالحفاظ عمى الخبرة من ال
معمومات في توفير وتسييل عرض ال ا ميماً ودور اً كبير اً المرئية أثر windows النوافذكان لبيئة  

. متنوعة بصورة سيمة وواضحة عمى شاشة الحاسوبالالموجودة في المصادر والمعاجم 
الباحث لكي يكون قادرُا عن  الكتاب ىو المجال الشخصي لكسب المعرفة ومن ثم قد يبحث إن 

في انفتاح ذىن  األساسيألن الكتاب والمصادر ىي الحجر . أفضمياء الكتب الجيدة واختيار انتقا
 [.2]ئ لتجميع المعارف التي يحتاجيا في بحثو القار

ييدف الذكاء االصطناعي إلى جعل الحاسوب أكثر ذكاًء ونفعًا لإلنسان وذلك بمحاولة فيم  
فبعد أن كان الحاسوب آلة ذات  ،ومن ثم محاكاة قدرات العقل البشري ،الذكاء الطبيعي اإلنساني

لعمميات الحسابية وأطوليا أصبح في تطبيقات قدرة عظيمة في التعامل وبسرعة فائقة مع اعقد ا
[. 7]تكنولوجيا المعمومات آلة ذكية قادرة عمى تداول مختمف المعمومات وتحميميا ومعالجتيا 

يعد التوليد لمجذور وسيمة إجرائية لبناء المفردة البسيطة بأعتبارىا مدخاًل معجميًا إذ يمثل الجذر  
[. 10]الجذور البسيطة بأنتاجية صرفية عالية  البسيط مدخاًل معجميًا نسبيًا وتتميز

اليدف من البحث استخدام الحاسوب في المغة العربية ألن ما يخفى عمى أىل الضاد ما لمغة 
العربية من اثر عظيم في تقويم المسان وتيذيب البيان وقد تطرق البحث إلى تكوين جميع الجذور 

ات الممكنة الن االشتقاق يعد وسيمة من وسائل الثالثية من الحروف اليجائية فضال عن االشتقاق
وكذلك ييدف البحث إلى دافع تقني لبيان التطور اليائل في  ،نمو المغة وتكثير مفرداتيا

وعرض معمومات كبيرة التي يصعب السيطرة  ،تكنولوجيا المعمومات وتوظيفو في المغة العربية
. عمييا أو البحث عنيا في مصادر كبيرة

عظيم النفع يبحث  ،وىو عمم جميل القدر العربية ريف أو الصرف احد عموم المغةيعد عمم التص 
في بنية الكممة وىيأتيا وييتم بمشتقات المغة وصيغيا وينمي بما يطرأ عمى الكممات من تغيير 
دغام  عالل وا  لفظي أو معنوي وما يعترييا من زوائد وحذف وتقديم وتأخير وتحريك وتسكين وا 

. وغير ذلك
 
الصرف لم ع 1-2
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وارسوا قواعده المحكمة لدراسة البنية  ،عمم اشتقو العمماء المسممون Morphologyالصرف 
. [5] أحواليامن حيث البحث عن  أو ،يالداخمية لممفردة العربية من حيث صياغتيا ألفادة المعان

ذا ام المغوي لمغتنا نتيجة تنوع وعمق االستخد اإلبداعيةالخاصية  أساسكان النحو العربي ىو  وا 
فأن الصرف ىو مورد التوسع واالنفتاح المغوي بما يوفره  ،بما يتيحو من تفعيالت ال نيائية لمجمل

عادةمن وسائل عديدة لتكوين وخمق كممات جديدة  التي تثري  التركيب أوتحميل عالقة التحميل  وا 
. [3]المغة وتزيد من خصوبتيا المعجمية 

العربية  األلفاظألنو يدخل في صميم  ،العربية موضوعاً  عموم المغة أجملعمم الصرف من  إن 
وحده المعول في ضبط الصيغ وبو وحده يقف المتأمل فيو  ،ويجري منيا مجرى المعيار والميزان

يقل  ومنو وحده يعمم ما يطرد في العربية وما إدغام أو إبدالأو  إعاللعمى ما يعتري الكمم من 
ادر والمشتقات وبمراعاة قواعده تخمو مفردات الكالم من يشذ من الجموع والمص يندر وما وما

ومتى ما درست عمم الصرف  .مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معيا بالغة المتكممين
ر وتيس ،أفدت عصمة تمنعك من الخطأ في الكممات العربية وتقيك من المحن في ضبط صيغيا

حروف الكممات الزائدة والتصريف يحتاج  لك تموين الخطاب وتساعدك في معرفة األصمي من
إليو جميع أىل العربية ألن ميزان العربية وبو تعرف أصول كالم العرب من الزوائد الداخمة عمييا 
وال يوصل إلى معرفة االشتقاق إال بو وقد يؤخذ جزء من المغة كبير بالقياس وال يوصل إلى ذلك 

[. 5]من طريق التصريف إال 
صالحاتصريف وىو لغة ومنو تصاريف الرياح أي تغييرىا يقال لو الالصرف   بالمعنى  وا 

لمعان مقصودة ال تحصل إال بيا كأسمي الفاعل  ،تحويل الواحد إلى أمثمة مختمفة: العممي
عمم بأصول يعرف بيا : وبالمعنى العممي .والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك

بأعراب وال بناء أي إن الصرف تنحصر عالقتو بالكممة نفسيا  أحوال أبنية الكممة التي ليست
وبما يطرأ عمييا من تغييرات في حروفيا وحركاتيا مما ليس لو عالقة باإلعراب والبناء عمى 

وىو اسم منقول من مصدر والغرض منو صواب الكالم من خطئو عمى مذاىب  ،اختالف النحو
الكممة بالكممات األخرى تمك ويوضح عالقة ، جممةبطريق القياس أي يتعمق بالكممة وىي في ال

إذن التصريف إنما ىو لمعرفة أنفس  ،باختالف موضع الكممة في الجممة واختالف المعنى ،فييا
 أوبجمع يعرض لبنائيا من تغيير  فالصرف يتناول المفظة المفردة وما .[2،5] الكمم الثابتة
 إدغام أوقمب  أووحذف  إبدال أو إعالل يعرض لحروفيا من وما ،اشتقاق أونسب  أوتصغير 

[1 .]
يعد معجم العين اول معجم جامع ذي منيج متميز حيث ابدع الخميل معجمو حسب مخارج 

انتيى وىكذا  ،فالشفتيناالصول فبدأ بحروف الحمق فالمسان فاالسنان  أوائلالحروف مع مراعاة 
ى معظم المصطمحات التي تدور في ويعد الخميل بن احمد الفراىيدي اول من ارس. بحروف العمة
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عمى تقسيم الكمم  أيضاكما كان منيجو في النحو يعتمد . عموم النحو والصرف والمغة والشعر
 [11]. بحسب طبيعتيا وتركيبيا ومدلوليا الى اسم وفعل وحرف

ارتكزت الخوارزميات المعدة في البحث عمى البنية الصرفية لمكممة ومقابمة  األساسىذا  وعمى
. ثم تحديد ماىية الزيادة بالحروف عمى ضوء القواعد التي يتبناىا ،بأنموذج فعل لياأصو

 
ميدان عمم الصرف   1-3
: يقتصر التصريف عمى نوعين من الكالم 
المتصرفة  األفعال -1
المتمكنة  األسماء -2
نية المب واألسماء ،وذلك كالحروف ،يدخل تحت طائمة الصرف وماعدا ذلك من انواع الكالم ال 

 ،"وىذه ،ىذا" كـ اإلشارة وأسماء ،"ونحن ،وانت ،انا"والضمائر مثل  ،"وحيث ،ينو أ ،اذا"مثل 
 االستفيام كـ وأسماء ،"وميما ،وما ،من" واسماء الشرط كـ ،"والتي ،الذي" الموصول كـ وأسماء

 ،راىيمإب"االعجمية كـ واألسماء ،"اذ ،كم"المشابية لمحرف مثل  واألسماء ،"ومتى ،وما ،من"
او االفعال  ،وما كان من االسماء ،"وعسى ،وبئس ،نعم" واالفعال الجامدة كـ ،"واسماعيل ،وبشار

او  ،الن اقل ما تبنى عميو االسماء المتمكنة ،اال ما كان مجزوما منو ،او حرفين ،عمى حرف
 .[9]االفعال المتصرفة ثالثة احرف 

 
الميزان الصرفي   1-4
عد عمماء الصرف إن أصول الكممات العربية ثالثة  ،غة العربية ثالثياً لما كان أكثر كممات الل 

والحرف المقابل  ،وقد سموا الحرف المقابل لمفاء فاء الكممة( فعل)أحرف وجعموا الحروف الثالثة 
أي اعتبروا إن أصول الكممة ثالثة  .[5]والحرف المقابل لالم الم الكممة  ،لمعين عين الكممة

  .[2]د الوزن بالفاء والعين والالم مصورة بصورة الموزون أحرف وقابموىا عن
:- [9] لتكون ميزانا صرفيا السباب نجمميا في االتي" فعل"وقد اختار الصرفيون كممة  
 اما ،العربية مكونة من اصول ثالثة ثالثية االحرف ومعظم الفاظ المغة" فعل"الن كممة  (1

. مازاد عمى الثالثة فيو قميل
فالفعل اكل وجمس ومشى ووقف  ،فكل االفعال تدل عمى فعل،عامة الداللة "فعل"ان كممة  (2

. وضرب وقتل ونام وقام تدل عمى الحدث بمعنى فعل الشئ
كاالفعال التي اصوليا احرف عمة  ،فميس فييا حرف يتعرض لمحذف ،صحة حروفيا (3

. حذف او ،او نقل ،فاالفعال المعتمة قد تتعرض لالعالل بقمب ،كااللف والواو والياء
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 ،الجياز النطقي وىو الشفتين تشتمل عمى ثالثة اصوات تشكل اجزاء "فعل"ان كممة  (4
  .والالم من وسطو ،والعين من اخره اي من اخر الحمق

 ،ويبين ان كانت الكممة مجردة ،فيو الذي يحدد صفات الكممات ،ولمميزان الصرفي فائدة كبرى 
 ،وسكناىا ،حركات الكممة :وباختصار فيو يبين لنا ،او ناقصة ،او كانت تامة ،او مزيدة

ويبين  ،وما حذف ،وما ذكر من تمك الحروف ،وتأخيرىا ،وتقديم حروفيا ،والزوائد ،واالصول منيا
. [9]واعالليا  ،صحتيا

 
االشتقاق وأبنية المشتقات  -2
ظ من لفظ أو وىو عممية استخراج لف ،وسيمة من وسائل نمو المغة وتكثير مفرداتيا االشتقاق 

وقيل ىو اخذ كممة من كممة أو أكثر مع تناسب المأخوذ منو في المفظ  ،صيغة من أخرى
ليدل بالثانية عمى المعنى األصمي مع زيادة مفيدة ألجميا اختمفت بعض حروفيا  ،والمعنى جميعا

تركيبا إذن االشتقاق ىو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتيما معنى و [.6]أو حركاتيا أو ىما معًا 
أما معناه في المغة فيو اخذ  ،وىذا ىو معنى االشتقاق في االصطالح. ومغايرتيما في الصيغة
أي اخذ كممة من أخرى مع تناسب بينيما في المعنى وتغيير في  [.5]شق الشئ وىو نصفو 

وكبير  ،صغير وىو ما اتحدت الكممتان فيو حروفا وترتيبا ،وينقسم إلى ثالثة أقسام .[8]المفظ 
واكبر وىو ما اتحدتا فيو أكثر الحروف مع تناسب في الباقي  ،وىو ما اتحدتا فيو حروفا وترتيبا

[.  5]لتناسب العين والياء في المخرج ولكن أىم األقسام عند الصرفيين ىو الصغير 
أي يدل عمى الحدث فقط بخالف الفعل  ،أصل المشتقات عند البصريين المصدر لكونو بسيطا

وعند الكوفيين األصل الفعل ألن المصدر يجئ بعده في التصريف  ،الحدث والزمنفأنو يدل عمى 
 ،األمر ،المضارع ،ويشتق من المصدر عشرة أشياء الماضي. والذي عميو جميع الصرفيين األول

واسم  اسم اآللة ،والمكان اسم الزمان ،اسم التفضيل ،الصفة المشبية ،اسم المفعول ،اسم الفاعل
لالشتقاق مدلوالت ومعان يختمف بعضيا عن األخر تبعًا ألختالف المبحث [. 5] المبالغة

فالمشتق عند النحويين ما يرادف الصفة وتعمل عمل الفعل وينحصر في أربعة أصناف وىي اسم 
[. 1]و اسم التفضيل  ،والصفة المشبية ،اسم المفعول ،الفاعل

اق والمقصود بالجذر الحروف األصمية بأعتباره مصدرًا لالشتق ،المشتق الجذر في المغة العربية
المجردة من الزوائد المشتركة بين مجموعة من الكممات التي تشترك بدورىا في معنى عام وىو 

وتخضع الجذور لقيود وىي عبارة عن  ،ما يقابل مصطمح األصل عند العرب النحويين القدماء
والتوليد في المغة العربية ىما  قواعد لمتأليف تعمل في مستويات مختمفة وعمى اعتبار االشتقاق

[. 7]أساس بناء الكممة 
الجانب العممي والمعالجة االشتقاقية  -3
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قاعدة البيانات  3-1
تعرف قاعدة البيانات مجموعة من المعمومات أو البيانات المتصمة وذات العالقة المتبادلة فيما 

ىم ما يميزىا إنيا تخزن بطريقة وا. بينيا والمخزنة بطريقة نموذجية أي من دون تكرار غير مبرر
تحقق نوعًا من االستقاللية والمناعة ضد التغيير من البرامج التي تقوم باستخداميا حاضرا أو 

لغرض بناء قاعدة البيانات  Microsoft Accessاستخدمت قاعدة البيانات  .[4]مستقباًل 
لغرض  وكذلك ،بالقاعدة الخاصة بالبحث من برمجة توليد الجذور وبرمجة االشتقاقات وخزنيا

. اطالع القارئ وبشكل تفصيمي عن معمومات حول الموضوع
 
  الجانب العممي 3-2

وبشكل مشوق عبر  لمموضوع عرض تفصيمي المحور األول تناول ،بحث إلى محورينأتجو ال
 إلى إضافةسمسمة من الشاشات التي فييا مرونة لمسماح باسترجاع معمومة معينة بسرعة فائقة 

في حين تطرق المحور الثاني الى برمجة توليد الجذور . ة التنقل والحركة بين الشاشاتسيول
 ومن جية أخرى إجراء عممية االشتقاق ،من الحروف اليجائية الثمانية والعشرين من جية الثالثية

أي توليد كممة أو أكثر من أخرى لمناسبة بين المأخوذ والمأخوذ منو في األصل لمجذر الثالثي 
فظي والمعنوي ليدل بالثانية عمى المعنى األصمي مع زيادة مفيدة ألجميا أضافت بعض الل

يبين بعض نماذج من التصاريف لمجذر كأسم ( 8)والشكل  حروفيا أو حركاتيا أو ىما معاً 
  .اسماء الزمان والمكان والمضارع واالمر ،اسم اآللة ،اسم التفضيل ،اسم المفعول ،الفاعل

ن الحروف الثمانية والعشرين أن يمر عبر خوارزمية ليتولد الجذر الثالثي من إذن البد لمحرف م
ثية الممكنة لفظًا من جميع حروف المغة تم جرد الجذور الثال. خالل أساليب الذكاء االصطناعي

  .(4) كما في الشكل جذرا (21952)عددىا الكمي يساوي حيث بمغ  العربية
ىا او غير المسموح بيا في المغة العربية وذلك لتوالي معنى ل استبعدت الجذور التي الوقد 

جذرا كما ( 20412)فتقمص العدد الى لذا  حروف متشابية وبالتالي يصعب عمى القارئ لفظيا
 .(6)جذرًا كما ىو موضح بالشكل  (1540)حيث بمغ عدد الجذور المستبعدة  (5) في الشكل
لحروف اليجائية الثمانية ف معين من ابحر ي تبدأحصر جميع الجذور الت إمكانية فضال عن
. (7) كما ىو موضح بالشكل وعرضيا عن طريق اختيار ذلك الحرف والعشرين

 
وفييا عنوان البحث واختيارين  األولىتظير الشاشة الحاسوبي عند البدء بتشغيل البرنامج 

( 1) تنفيذ البرنامج كما موضح بالشكل او قطع لالستمرار
 
 

 



 منى زيدان حمدي

139 

 
 
 
 
 
 
 

 
الواجهة الرئيسية  :(1) الشكل

 
( 2) ضيع الرئيسية لمبحث كما في الشكلاار استمرار تبدا الواجية الثانية وتتضمن المويوعند اخت

الذي يمثل اختيار ( 3)كالشكل  تتضمن معمومات عنو الشاشة التي ار اي موضوع تظيريوباخت
منيا والعودة الى  وكما ىو واضح سيولة التنقل بين الشاشات والخروج .موضوع الميزان الصرفي

  .التي توضح بعض االختيارات األشكالوفيما يمي بعض .الشاشة الرئيسية
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
شاشة المواضيع الرئيسية  :(2) الشكل 
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ختيار موضوع الميزان الصرفي مع الشرح يبين ا :(3)الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعددها  الحروف العربيةالجذور الثالثية من  جميع توليد :(4)الشكل 
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وعددها  توليد الجذورالمسموح بها فقط في المغة العربية :(5)الشكل 

 

 
 

 

 المستبعدة وعددها توليد الجذورالثالثيةيبين  :(6)الشكل 
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باختياره من القائمة  قاء الجذور حسب حرف معينتان :(7)الشكل 

 

 
 

 

التصاريف لمجذور الثالثية  أنواعبعض  :(8)الشكل 
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 النتائج  3-3
 إلىالعديد من الباحثين  أفكارية المعمومات دفع طور الذي شيده العصر الحالي في تقنالت إن 

الذكاء االصطناعي وتطبيقيا  بأساليتوظيف  إمكانية التحام المغة العربية بالحاسوب من خالل
الجذور الثالثية من خالل  استرجاعقاعدة بيانات فضاًل عن  في المغة العربية من خالل

لتوليد الجذور الثالثية واالشتقاقات ليساعد المستخدم العربي عمى التعامل مع  الخوارزمية المعدة
لميارة المغوية من اشتقاق الحاسوب ا إكساب إلىييدف من ثم الصرف ومنو االشتقاق  أساسيات

يتماشى البحث مع االتجاىات الحديثة في عرض إذ  .وتصريف بداًل من الكتب والمراجع
  .توظيف الحاسوب المعمومات من خالل

الن ىذه  تم بناء قاعدة البيانات لممفردات العربية من خالل توليد جميع الجذور الثالثية الصحيحة
. بناء المعاجمالجذور تشكل األرضية األساسية ل
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