
 

 اململكة العربية السعودية        

   وزارة التعليم              

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

                                                   معهد تعليم اللغة العربية       

 غة التطبيقيقسم علم الل          

 

 

 الصرفينيبناء خوارزمية حاسوبية للتوليد والتحليل 

 يف ابيب اسم الفاعل والصفة املشبهة
(اللغوايت التطبيقيةلنيل درجة املاجستري يف  ةمقدم رسالة)  

 

رفيدة بنت أمحد ماجد فهمي إعداد الطالبة:  

 

عبد العزيز بن عبدهللا املهيويبإشراف د:   

 أستاذ اللسانيات احلاسوبية املشارك مبعهد تعليم اللغة العربية

 

 

هـ.2144 -4114  

م2020-2021  

 



 

 مستخلص الرسالة
تناولت هذه الدَّراسة بناء خوارزمية حاسوبية للتحليل والتوليد لبايّب اسم الفاعل والصفة املشبهة،  وهي    

دراسة نظرية تطبيقية قامت الباحثة جبمع القواعد النظرية اليت ختص اشتقاق اسم الفاعل والصفة املشبهة 
، مث قامت برتميز تلك القواعد بصورة من الدراسات العلمية السابقةثة و من كتب الصرف القدمية واحلدي

؛ وذلك ببناء كود حاسويب لتلك سهِّّل من عملية برجمتها حاسوبيا، مث انتقلت إىل اجلانب التطبيقيت  
حتليل اسم الفاعل اخلوارزميات والتوصل إىل قاعدة بياانت جاهزة االستخدام لبناء برجمية حاسوبية لتوليد و 

عاجلت هذه الدراسة جانبني، اجلانب األول: التوليد، وهو توصيف لقواعد اشتقاق قد  ، ووالصفة املشبهة
اسم الفاعل والصفة املشبهة مث ترميزها مث تطبيقها يف شكل كود برجمي ، أما اجلانب اآلخر فهو: التحليل 

املشتق منه وبيان جذره وجتريده ، وهو عملية حتليل اسم الفاعل والصفة املشبهة ابرجاعه إىل أصل فعله 
، وفق منوذج حتليلي قامت الباحثة ابقرتاحه يف ثنااي هذه الدراسة ق واللواحق املتصلة به، وبياهنامن السواب

 ، مث ترميزه وتطبيقه على شكل كود برجمي أيضا.

نب النظري وقد جاءت هذه الدراسة يف مقدمة وأربعة فصول ، أوضحت الباحثة يف الفصل األول اجلا    
بناء اخلاص ابلدراسة وحتدثت فيه عن اللسانيات احلاسوبية والتوليد والتحليل واجلانب الصريف واملشتقات و 

: اخلطوات املتبعة صل الثاين الواقع يف ثالثة مباحث، مث عرضت الباحثة يف الفاخلوارزمية وقاعدة البياانت
عل وترميزها ، مث قواعد توليد وحتليل الصفة املشبهة يف بناء اخلوارزمية مث قواعد توليد وحتليل اسم الفا

وترميزها، مث عرضت يف الفصل الثالث الواقع يف مبحثني: كيفية تطبيق اخلوارزمية وتقييم آدائها ، وأخريا 
؛ حيث خلصت الدراسة إىل قدمت الباحثة يف الفصل الرابع النتائج اليت توصلت إليها يف هذه الدراسة

وبيَّة لبعض حاالت التوليد والتحليل الصريف لبايب اسم الفاعل والصفة املشبهة، وقد بناء خوارزمية حاس
قامت الباحثة بتقييم آداء اخلوارزمية؛ ابدخال عينة عشوائية من الكلمات املختربة إىل الربجمية وتقييم 

اخلوارزمية نتائج  قدَّمتنتائجها، وقد أظهرت اخلوارزمية قدرة كبرية يف التعامل مع عينة االختبار؛ حيث 
صحيحة جلميع عينة االختبار املدخلة ابختالف أنواع األفعال وعدد أحرفها، سواء أكان الفعل صحيحا 



 

 أو التحليل كاهلمز مثال، وذلك وفقا لقوانني التوليد  أو اإلمالئية، ساملا أو طرأ عليه بعض التغيريات الصوتية
 اليت خ زّنت يف ذاكرة النظام.

يف  –ارزمية بعض اللبس يف حتليل اسم الفاعل إذا كان مبدوءا بنفس حروف السوابق وقد واجهت اخلو 
، وقد عاجلت اخلوارزمية هذا اللبس إبضافة السوابق إىل اسم الفاعل، وقدَّمت نتائج -بعض الكلمات

ل صحيحة يف هذه احلالة، وكذلك مل تستطع اخلوارزمية التمييز الدقيق للفعل الذي اشتق منه اسم الفاع
 الثالثي ؛ فقامت بعرض مجيع احلاالت املمكنة للفعل.

أما يف جانب حتليل الصفة املشبهة، فقد ب رجمت اخلوارزمية بصورة تسمح للم تَـَعلِّّم إدخال الصفة املشبهة 
بدون تشكيل؛ َنظرًَا النضباط قاعدة حتليل الصفة املشبهة خبالف حتليل اسم الفاعل أو توليدمها، 

مية التعامل مع املعلومات املدخلة وإظهار نتائج صحيحة مبيِّّنة الفعل الثالثي الذي واستطاعت اخلوارز 
خزَّنة 

 
اشتقت منه الصفة املشبهة، ويرتبط تقومي اخلوارزمية مبدى مطابقة عيِّّنة االختبار للقواعد واحلاالت امل

خَرَجات، و يف ذاكرة النظام كما بـّيَّنت الباحثة الطريقة الصحيحة الستخدام األكواد لضم
 
يف ان صحة امل

 للباحثني املهتمني مبجال اللسانيات احلاسوبية. مقرتحة قدمت الباحثة توصياتخامتة الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thesis Summary 

This paper has studied the creation of a computer algorithm for 

analysis and Forms-Generation for two Arabic forms which are The 

Active Participle and Similitude Adjective. In this applied theory 

study, the researcher had collected the formation principles of The 

Active Participle and Similitude Adjective from morphology; modern 

and ancient books, and the previous researches, then she coded those 

principles to utilize the computer-programming process. Moving 

forward to the applicatory aspect; she has built a computer code for 

the developed algorisms and established a database prepared to be 

used for a computer Software Analyzing and Forms-Generation of 

The Active Participle and Similitude Adjective.  

This Study has processed two Aspects; First is (Forms-Generation) 

by describing formation principles and coding them, and the second 

aspect is (Analysis) by reversing the forms to the roots, clarifying 

their stems, and stripping them from prefixes and suffixes. All is 

Consistent with the proposed analytical model by the researcher 

which has been prepared as programming code. 

The paper comes in Introduction, four chapters, and a conclusion. In 

the first chapter, the researcher has explained the theoretical side of 

the study by introducing the computer linguistics, Generation, 

analysis, morphology, algorithms creation, and Data Base. In the 

second chapter, she exposed the application in three parts; Used 

procedures and steps in building the algorithm, Forms-generation 

and analysis principles of Active Participle, Forms-generation and 

analysis principles of Similitude Adjective. Chapter three, where the 

application has been explained for two parts; How to apply and how 

to evaluate the performance of the algorithm. In chapter four, the 

researcher has offered the results of the study. Finally, 

recommendations were included at the end of the study for the 

researchers who are interested in computer linguistics. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


