اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳـﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﲓ اﻟﻌﺎﱄ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﶊﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﲓ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﺴﻢ ﻋﲅ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

َ
ْ
ِﺑﻨﺎ ُء َﺧﻮا ِر ْزﻣﻴّ ٍﺔ ﺣﺎﺳﻮﺑ ّﻴ ٍﺔ ِﻟ َﺘ ْﻮﻟﻴ ِﺪ اﻷﻓ ِ
ﻌﺎل
ﰲ اﻟﻠ ّﻐَ ِﺔ اﻟ َﻌ َﺮﺑ ّﻴ ِﺔ َوﺗ َ ْﴫﻳْ ِﻔﻬﺎ
رﺳﺎةل ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﻋﲅ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ ادلﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻠﻐﻮايت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻬﻴﻮﺑﻲ

إﺷﺮاف:
د.ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻮدة ﺑﺮﻫﻮﻣﺔ
أﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳌﺸﺎرك ﲟﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أ.د .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺴﻠﻤﺎن
اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴّﺔ ﻋﻠﻮم اﳊﺎﺳﺐ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد
اﻟﻌﺎم اﳉﺎﻣﻌﻲ  ١٤٣٦-١٤٣٥ﻫـ
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ْ
إن كان للشكر أن يؤدﱢي بعض ما أُ ِك ﱡن ،فإنني أتقدم بشكر ال ينقطع دونه
ي الدكتور عيسى عودة برھومة ،واألستاذ الدكتور
بيان الحرف إلى مشرف ﱠ
عبدالملك السلمان ،حفظھما ﷲ.
وصاحبِ ِه ،يرفدانه بآرائھما
ث
ِ
وھما اللذان ما فتئا راعيي ِن لھذا البح ِ
ضنّا مرة ،وما ضاقا يوما ً
السديدة ،ويوجّھانِ ِه بنفس رضيﱠة ،وخلق
سمح ،فما َ
ٍ
بكثرة التسآل.
كما يس ّرني أن أذكر بالفضل واالمتنان لھذه الجامعة النيرة )جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية( ممثلة في معھد تعليم اللغة العربية بالرياض الذي
كان لي فيه شرف االنتماء بالدراسة ،وھناك أصحاب فضل آخرون على ھذا
البحث وصاحبِه ،ال يسعني إال شكرھم والدعاء لھم لقاء ما ق ﱠدموه ،وعلى
رأسھم األستاذ الدكتور فيصل إبراھيم صفا.
كما ال يفوتني أن أجزل الشكر خالصا ً لألساتذة الفضالء الذين حظيت ھذه
الدراسة بشرف مناقشتھم ،وجميل رعايتھم.

 ١سورة النمل ،آية .١٩
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يُعالج ھذا البحث قضيﱠة من قضايا الصرف العربي المھ ﱠمة ،وھي ) توليد
األفعال في اللغة العربية حاسوبيا ً ( ،وقد تناولھا الباحث في البداية بعرض
موجز لقواعد تصريف األفعال واشتقاقھا في اللغة العربيةُ ،مستقيا ً ھذه
القواعد من كتب الصرف العربي القديمة والحديثة ،عارضا ً لھا بأسلوب ھو
أقرب ما يكون إلى طريقة معالجتھا حاسوبيا ً.
وانتقل منھا إلى بناء قوانين توليد وتصريف ُكلﱟ من األفعال الثالثية
والرباعية ) المجردة والمزيدة( في اللغة العربية .مستعرضا ً ھذه القوانين في
جداول توضﱢ ح مراحل بنائھا .ومقسﱢما ً إيّاھا إلى قسمين  :قسم يتناول توليد
األفعال وتصريفھا ،وقسم يعالج قواعد رسم الھمزة ،وبعض حاالت اإلعالل
واإلبدال واإلدغام ،وذلك بعد توليد األفعال وتصريفھا.
وقد اعتمدت في استقصاء الجذور واألفعال على معجم تاج العروس،
والذي يُع ّد أوسع معجمات اللغة العربية ،وأغزرھا مادة ،وأكثرھا عناية
وجمعا ً واستقصا ًء لألعجمي ،والمولﱠد ،والمعرﱠب ،والدخيل ،حتى غدا
موسوعة تض ﱡم مفردات اللغة العربية .وذلك فضالً عن استئناسي ببعض
المعجمات العربية الحديثة الستدراك ما فات صاحب التاج في معجمه،
كتكملة المعاجم العربية لرينھارت دوزي ،وتكملة معجم تاج العروس لوھيب
دياب ،والمعجم الكبير حتى حرف الذال.
أما في الجانب التطبيقي فقد وصﱠف الباحث فيه قوانين توليد األفعال في
اللغة العربية ،وأنظمة تصريفھا ،ور ﱠم َزھا .وقد تض ّم ْ
نت قوانين توليد األفعال
وتصريفھا تفصيالت تقتضيھا معالجة الصرف حاسوبياً؛ حيث قام الباحث
ببناء عدد من األنظمة والقوانين الضرورية لعملية توليد الفعل ،بھدف االنتقال
إلى الشكل اإلمالئي الصحيح ،من خالل معالجة التقاء الساكنين ،واإلعالل،
ومعالجة اإلدغام ،واإلبدال ،وكذلك كتابة الھمزة إمالئيا ً .حيث قام الباحث بـ:
 -١معالجة كتابة الھمزة إمالئيا ً.
 -٢معالجة الحركات الطويلة ،بحيث تُعالج حاالت تجانس الحركات الطويلة.
فيتم تحويل الحركة الطويلة أو حرف العلة ليجانس الحركة الموالية.
 -٣تحويل الحرفين المكررين الذين أولھما ساكن إلى شدة ،مع مراعاة
مواضع اإلدغام والفك.
-٢-

 -٤معالجة حاالت اإلبدال .

-٣-

     ّ

An Alogarithm for the Morphology and Generstion of Verbs in the
Arabic Language

This study deals with a significant morphological aspect in the
Arabic language, namely generating automatically verbs in
Arabic. The first part of the study introduced a summary for the
basic morphological rules of verbs and their derivations in Arabic
through referring to old and contemporary books of the Arabic
language. The researcher introduced these rules in a way similar
to language engineering.
In the second part, the researcher moved to build rules for
generating verbs of three or four letters roots (of a base or
suffixed forms) in Arabic language where he presented them in
tables clarifying the stages for forming these verbs. The rules for
generating verbs are divided into two parts.The first one dealt
with rules of verb morphology and the second part addressed the
rules for writing the glotal stop (alhamzah) and giving examples
on vocalism, assimilation and substitution after generating verbs.
The researcher basically relied on Taj ALarous lexicon for
deriving verbs and their stems or roots as this dictionary is
regarded as one of the richest lexicon in the Arabic language that
focuses on infelctional, foreign and loan words, turning it into an
encyclopedia of Arabic vocabulary. The resesrcher also referred
to some of modern lexicon that he personally finds helpful as they
dealt with some words that were not found or even existed in Taj
Al Arous lexicon.These lexicons include: A complimentary for
Arabic lexicon by Rinheart Dawsy, A complimentary for Taj Al
Arous Lexicon by Wahib Diab and the Great.
The study adopted the descriptive approach based on different
references such as A brief summary for language for Al mabrad
-٤-

(Al muqtadab fi allugah), A satisfactory explanatory for langauge
by Al Radi (Sharh Al Shafiah,
Regarding the application part of the study, the researcher
described and tagged the rules related to the morphology of verbs
in Arabic and their derivations where reference was made for the
purpose of syntactic comuterized processing. Here the researcher
has built a number of grammars and rules for generating verbs
leading to the correct spelling of verbs through the sequential
occurrence of two consonants, vocalism, assimilation, substitution
and the spelling of Alhamzah. The researcher addressed the
followings:
1- the spelling of alhsmzah
2- the long voweled letters where the long voweled letter is
assimilated with the one that immediately follows
3-changing the two repeated letters, where the first is a
consonant, into a geminated one taking into consideration the
place of articulation for opening or assimilation when
pronouncing them
4- addresing the cases of substitution.
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الموضوع
شكر وتقدير
ملخص الرسالة باللغة العربية
ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية
فھرس المحتويات
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٤٠
٤٤
٤٤
٤٥
٤٦
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٧
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قوانين توليد األفعال الثالثية المجردة وتصريفھا
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