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  .يرسم�الباء�ا3نفردة�ع�ى�صورتIن

 تموضع�رسم�حرف�الباء:الشكل�الخامس�

فانط>قا�من�قواعد�ابن�مقلة�يمكن�أن��نستخلص�أن�رسم�الحرف�العربي�ينطلق�من��شكل�

النقطة�ال;:�nي�سطح�مربع�يتكون�نتيجة�جرة�قصHIة�للقلم�ع�ى�الورقة،�طوله�مساو�لعرض�منقار�

�طريقة�� » 20القلم �Sي �مختلفة �أحرى �صغHIة �نقطا � �تتابع � �يتم ،ثّم
ً
�قلي> �صغ�HIمنحرف �مربع فتشكل

ال�Hتيب�،باخت>ف�وتعدد�أشكال�الخط�Sي�فضاء�الورقة�للنقط�ا3رسومة�بشكل�متماسك�،وال;:�Sي�

�للفراغ qصل �قيمة �إعطاء � �±Ýنن� �أن �دون ،� �استدYل �نقاط �الحروف�. nي �تركيب �يع��Hعن الذي

تركيب�الكلمات�ا3ؤلفة�Sي�الخط�و�بذلك�تقوم�هندسة�الخط�ع�ى�النقطة،�باعتبارها�مركز�ا3نفصلة�و 

�حداثيات�فيه،�فتشكل�زوايا��هندسية�مختلفة�Sي�قوالب�متمgIّة،�Cمر�الذي�نراه��جليا�بعد�تحليلنا�

�لنظرية�ابن�مفلة�حول�مقاسات�الحروف�وطريقة�استخراجه�لقواعد�رسم�الحروف�Sي�خط�النسخ�و 

ال;:�نراها��جديرة�باYهتمام�و�الدراسة�،Sي�مجال�التعرف�BCي�ع�ى�الخط�اليدوي�العربي��باعتبارها�

و�ذلك�من�خ>ل�.Sي�وضع�قاعدة�معطيات�معجم�التعرف�BCي�ع�ى�الخط�اليدوي�العربي�qوBىاللبنة�

  :ا3راحل�التالية�

ا3تمثلة�Sي�مصفوفة�ذات�) الورقة(حرف��مراعاة�الخلفية�ا3رسوم�عل´yا�ال فع�ى�ال�Hنامج�الحاسوبي

  :أبعاد�معينة�كالشكل�التاBي�

  
  مربع�مساحة��رسم�الحرف�بأبعاد�مختلفة: الشكل�السادس
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�يعادل° 30هو� ما
�

�
�من�(  انط>قا

ع�ى�) )A2، C1    )      ( A1�،C2(و�

�رسم�الحرف��،�بحيث�ينطلق�ابن�

���تعت��Hنقطة��نط>ق�qساسية�

:�تتحدد�بالنسبة�للنصف�الطوBي�

�تحديد�شكل�انحدار�الحرف�ع�ى�

،ثّم��يتم�ّتحديد��T2وتسم��° 60ة�

�مركز�ضغط� �تحديد �Sي �يساعد ي

كما�هو�موضح�Sي�الرسم�). الحرف

 ربية                                          2021 وانج��2:العدد�1:ا�جلد
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�هو� �القاعدي �بمقياس �سطر�الورقة �يمثل �الذي ي

  )Yبن�مقلة�

  :طيل�كاØتي�

  
  يد�معالم�نقاط�رسم�الحرف�ع'ى�مربع�الورقة

�ى�
�

�
�) D2، B1 D1 B2(من�حيث�الطول�و�العرض��

اعد�كل�خانة�من�ا3رّبع�ا3جّزأ�Sي�تحديد�توجهات�رسم�ا

رية�أساسية�Sي�القاعدة��الهندسية�لرسم�الخط���تعت�

  ) . Tتسم��Sي�الشكل

لنقطة�ا3عيار�qساÍ±:�أيضا�للدائرة�ا3ركزية�ال;:�تتحد

أجل�تحدي،ومن�Tن�العرض�وينطلق�رسمها�من�النقطة�

بالنسبة��OإBى�القاعد�qفقية��Tيمر�ع�ى�النقطة�

� �ا3ماس �مع �تقاطع �نقطة �يسا�T2ستقيم،بتحديد الذي

أي�الحرف(شكل�زه�فوق�ا3صفوفة�ال;:�تشكل�خلفية�ال

العربية اللغة حوسبة مجلة

�الذي �qفقي �الخط تحديد

القواعد�الهندسية�Yبن�مقل

رسم�مصفوفة�مستطيل�كا

تحديد�معا:الشكل��الثامن

مجّزأة�ع�ى�) أ،ب،ج،د(

شكل�مصفوفة�،�تساعد�ك

ة�معيارية�أسمقلة�من�نقط

تسم��( لبداية�رسم�الحرف

تكون�هذه�النقطة�

للمستقيم�و�ثلثه�من�العر

الدائرة�نرسم�مماس�يمر�ع

�للمستقيم، :±æالعر� الشق

الحرف�و�نقاط�تمركزه�فوق

  :التاBي�
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�الدائرة� �من �qيمن �الشق �Sي رف

�  D2كما�تعّد �Oبالنسبة�للقاعدة�

ل�النصف�الث>ثي�من�ا3ستقيم�و�

و�الذي�ي�D2  ���±ÍHك�مع�ا3ماس��

ستقيم�ا3رسوم�ع�ى�qيسر�من�ا3

  :ل�التاBي

  �ليمpuية

�الحاسوب�� �قبل �من �رسمها قواعد
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  [بعاد�القياسية�لرسم�حرف�الباء:سع

�Sي �الحرف �لرسم ��نحدارات �مختلف �مقياس �عتبة

بالنسب° 30بدرجة�� D3بح�عتبة�قياس�انحدار�الحرف�

� ل�النص��Nار�الصورة�ع�ى�ا3ستقيم�أّما�النقطة�
ّ
فتمث

لحرف�و�ال;:�nي�أحد�زواياه�ا3تواصل�باYحتكاك�مع�ا3

مّتجها�بالتصاعد��إBى�الشق�الث>ثي�qيسر�� Kالنقطة��

مثل�ما�هو�موضح��ع�ى�الورق�ا3يليم�Hي�Sي�الشكل�التاBي

  
�بعاد�القياسية�لرسم�حرف�الباء�ع'ى�الورقة�ا�ليمpuي

� �قواعد �استخراج �Sي �الكيفية �بنفس �الباء �لحرف ا�yة

العربية اللغة حوسبة مجلة

الشكل��التاسع

�عتبة �تصبح وال;:

القياسية�بحيث�يصبح�عتب

نقطة�ا3ماس�Yنحدار�الص

تمثل�نقطة�ضغط�الحرف�

عليه�حرف�الباء�Sي�النقطة

مثل�ما�°  30الدائرة�بنسبة�

�بعاد�ا: الشكل�العاشر���

�لح �ا3تشا�yة وتمر�الحروف

Bي�كالتا:  



62-46:الصفحة������                                                    2021 وانج��2:العدد�1:ا�جلد  العربية اللغة حوسبة مجلة 

 

 

  

<áçßËÖ]æ<h]�û]<íé×Ò<…]‚‘c<áçßËÖ]æ<h]�û]<íé×Ò<…]‚‘c<áçßËÖ]æ<h]�û]<íé×Ò<…]‚‘c<áçßËÖ]æ<h]�û]<íé×Ò<…]‚‘c–<<<<Ì×�Ö^e<ê×Âçe<àe<íféŠu<íÃÚ^qÌ×�Ö^e<ê×Âçe<àe<íféŠu<íÃÚ^qÌ×�Ö^e<ê×Âçe<àe<íféŠu<íÃÚ^qÌ×�Ö^e<ê×Âçe<àe<íféŠu<íÃÚ^qIIII†ñ]ˆ¢]†ñ]ˆ¢]†ñ]ˆ¢]†ñ]ˆ¢]         58  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هندسة�رسم�حرف�الباء�و�التاء�sي�الكلمة: الشكل�الحادي�عشر��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصفوفة�حرف�الثاء:الشكل��الثاني�عشر�

�بدراسة� Yأجيا� �أمّد �و�إنّما �فحسب �زمانه �خطاط �يكن �لم �كونه �Sي �تجلت �مقلة �ابن فعبقرية

�التمثيل��رياضيتية نمذجية �طريق �عن �قواعدها �واستنطاق � �استغ>لها �علينا �يتوجب �مما �للخط بحتة

�الحروف� �لجميع �العربي �الخط �ع�ى �BCي �التعرف �Sي �و�اعتمادها �الدقيقة �الحروف �3قاسات � :±æالريا

  .العربية
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� �مقلة �ابن �عند �العربي �الحرف �رسم �لقواعد :±Íالهند� �التحليل �من �Sي��-انط>قا �هو�مّضح كما

فالنقطة�. جرى�تثبيت��أّن�النقطة�تعت��Hأساس�لبناء�الحرف،�Sي�خلق�توازنه�البصري �- qشكال�السابقة�

�ج �ذلك �ويّتضح ،� �الحرف �لرسم
ً
�بدءا ،Hيعت�� �الذي �الجماBي �تناسبات �ف´yا �تقاس �وحدة �nي ليا�إذن

�والثاء�إذ�تتكون�هذه�العينات�من�أصغر� �معالجة�حرف�الباء�والتاء بالتمثيل�الحاسوبي��لك�Hوني�Sي

 :وحدة�ضوئية�تمثل�أصغر��صبغة�قلم�ع�ى�الورقة��ع�ى�الشكل�التاBي�

 

 ا�عqن�لدى�الخطاطqن�-شكل�النقطة�

� �بل �اليدوية، �الكتابة �لدى
ً
�سه>

ً
�شك>�دائرا �با�حرى �يتخذ �سيتخذ�و�الذي �ا3ربع �منظر�هذا أّن

�قيم� �ذات �مصفوفة �هيئة �Sي �تتمثل �الحاسوبي �ا3ستوى �ع�ى �و�ح;� �بعيد، �من �رؤيته �عند �دائرة هيئة

�البال �عن �تغيب �أن �ينبíي Y� �بصرية �أهمية :±Ýوتكت� �شكلية �ليست �ا3>حظة �وهذه سيتابع�. رقمية

رقة�للنقاط�ا3رسومة�وا3رئية�،ال;:�اخت>ف�وتعدد�أشكال�الخط�Sي�ال¬yاية�طريقة�ال�Hتيب�Sي�فضاء�الو 

انتظام�نقاط�حسية�مجتمعة�متناسبة�مع�تفاصيل� ليست�سوى�نقاط�استدYل،�للخطاط�نفسه،�أو

�ظهر �الحسية، �النقطة �انتظمت �إذا �أنه �وذلك �الحروف �البصر أجزاء �لحاسة ف�:� كعنصر الخط

  :متماسك�ع�ى�فضاء�الورقة�الذي�هو�السطح�و�ذلك�من�خ>ل�

  قيمة�الفراغ�إعطاء .1

  شّدة�امت>ء�السطح .2

  )مقاسات�الخط��وزواياه�ولون�الشكل�و�الخلفية��(مقاسات�النسب�الفض�ى� .3

Hتعت��:îف� :±æي�التعريف�الرياSن�الخط�ا3ستقيم� ا3قدار�ذو�البعد�الواحد�وهو�:" فالنقطة�تكّوِ

�مع�السطح��نه��yايته،�فأما�ع�ى��نفراد�
ّ
Yيمكن�رؤيته�إ�Yفإنه�يدرك�بالوهم�فقط،�الطول�فقط،�و

درك�با3خيلة،�فî:�) الوهم(تأخذ�كلمة�. » 21و�yاية�الخط�نقطتان
ُ
���yا�ترد�بمع���أ�yا�ت

ً
مع���استثنائيا

غ�HIمادي��ويبدو�أن�هذه�nي�العتبة�ا3ستعصية�ال;:��وقفت�Sي�وجه�ال�Hامج�Cلية�للتعرف�BCي��ñ±:ء

ه�qبحاث��Sي�مجال�حوسبة�الحرف�العربي�مطلقا،�ع�ى�الخط�اليدوي�العربي�بالرغم�مما�توصلت�إلي

:±Íي�حركة،�فهو�نتيجة�لها�« خصوصا�وأن�الخط�الهندSمرئية،�وأنه�أثر�نقطة��HIولد�من�. هو�كينونة�غ

�للنقطة �ا3متازة �السكونية
ً
�مهدما �الخط�22 »الحركة �ع�ى �للتعرف �حاسوبي �برنامج �تحقيق �فإن وعليه

له�و�أنواعه�و�Sي�مختلف�أوضاع�حروفه�ا3تصلة��وا3نفصلة�م¬yا�اليدوي�والطباaي�العربي�بجميع�أشكا
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�مع� �منطقية�وفلسفية�أوY،�لفهم�أسس�تكوين�النقطة�وماهية�تتابعها �ع�ى�نظريات يستدaي��عتماد

غHIها�من�النقاط�لتشكيل�الحرف�بمختلف�أبعاده�ومقاييسه،وبغض�النظر�ع�ى�تلك�القواعد��اللغوية�

�والقواعد�الرياضية�والهندسية�ا3عتمدة�Sي�التحليل�يستوجب�مجال�ال;:�تضبط�نظام�حركة�ا لخط�

�الخط� �حركة �تحوYت �لدراسة �فgIيائية �نظريات �ع�ى �،�عتماد �العربي �الحرف �ع�ى �BCي التعرف

واشتقاقاته�من�مجموعة�نقاط��إBى�مجموعة�نقاط��أخرى�ذات�أشكال�وأبعاد�وزوايا�جديدة�،Sي�برنامج��

الخط�اليدوي�العربي�الذي�يحتوي�ع�ى�التخمIن�التصويري�Sي�رسم�الحرف�ويعتمد��التعرف�BCي�ع�ى

  .ع�ى�الحدس�الحاسوبي

  :معمارية�معجم�التعرف��oي�ع'ى�الكتابة��العربية

انط>قا�من�ا3عطيات�السابقة�حول�طبيعة�الكتابة�العربية،�وإشكاYت�برامج�التعرف�BCي��ع�ى�

� �آليا �ومعالجyzا �الكتابة �ع�ى �BCي �التعرف �إنجاح �أن �القول �يمكن �اليدوي، �نوع� -الخط �كان �ما كيف

  :من��ما�ي�ي�بحاجة�إBى�معجم�يتض�– خطها�و�حجم�القلم�ا3دّون��yا،�أو�طبيعة�الورق�ا3دونة�عليه

�واعتمادها� - �العربية �الخطوط �مختلف �Sي �ا3طبعية �الخطية �العينات �من �ممكن حصر�أك��Hعدد

ع��Hا3اسح�الضوئي�(مرجعا�خطيا�Sي�التعرف�BCي�ع�ى�الخط�اليدوي�و�نخز�yا�ضمن�قاعدة�معطيات�

�جعلها�قابلة�للمعالجة�داخل�نافدة�الوور�د ي�نا�ô±ñمن�قواعد�أن�الخط�ا3طب¿�« باعتبار)  و�من�ثم�ّ

qمر�الذي�يسهل�23 »ويتسم�با3قروئية�والوضوح�و�التنضيد�)  أي�مرجعية�الخط�العربي�( خط�النسخ

 .عملية�التعرف�BCي�ع�ى�الحروف�Sي�شكلها�اليدوي 

  :يعتمد�ا3عجم�التعرف�BCي�ع�ى�الكتابة��العربية�ع�ى�ما�ي�ي�

  سم�الحرفقواعد�قياس�احداثيات�أصغر�نقطة�ينطلق�م¬yا�ر �-

  .....)�رتفاع�الطول�درجة�الزوابا(قواعد�القياس�الهندÍ±:�لرسم�حرف�الباء�و�التاء�و�الثاء��-

��م>ئية�و�ع�ى��اانعكاسا¤yقواعد�التحوي>ت��حتمالية�لتوزع�النقط�فوق�الحروف�و�- ع�ى�التغHIات

  مواقع�الحروف�و�أشكالها

  التحليل��لك�Hوني�لرسم�العينة�الخطية�قواعد��-

�من� �معجم �اBى �يحتاج �العربية � �الكتابة �ع�ى �BCي �عملية�التعرف �إنجاح �أن �القول �يمكن � وأخHIا

  .qنظمة��الهجينة�ا3ختلفة�ومتكاملة�مع�بعضها�البعض

  :الهوامش

                                                           
  .91،ص��1993-1413تمام�حسان،�البيان�Sي�روائع�القرآن�دراسة�لغوية�وأسلوبية،�عالم�والكتب�القاهرة،�1
الرباط،�دار�qمان،�ص�) بنية�ا3كونات�أو�التمثيل�الصرSي�ال�Hكيö:�(أحمد�ا3توكل،�قضايا�اللغة�العربية�Sي�اللسانيات�الوصفية�: ينظر2

 .1979النحوي،�بHIوت،�دار�ال¬yضة�العربية�للطباعة�والنشر،�عبده�الراج÷ي،�التطبيق�: وينظر. 177
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 .286،�ص�3��،1970شرح�qشموني�ع�ى�ألفية�ابن�مالك،�القاهرة،�مكتبة�ال¬yضة،�ط4
 .116،ص��1993الفعل�Sي�البنية�ال�Hكيبية�مقاربة�لسانية،�ديوان�ا3طبوعات�الجامعية،��التفريعية حساني�أحمد،�Sي�ا3سات5
إبراهيم�أنيس�qصوات�اللغوية،�القاهرة�: ينظر. 1�،1981إبراهيم�أنيس،�مدخل�إBى�علم�qصوات�أو،�تحاد�العربي�للطباعة،�ط: ينظر6

 qم1971ط،�.جلو�ا3صرية،دن،مكتبة�. 
�أح: ينظر7 �ا3توكل �ص �س، �م �الوصفية، �اللسانيات �Sي �العربية �اللغة �قضايا  Noemchomskey structure:وينظر. 85مد،

syntaxiques1969 edition seuil pou rlatraductin 
ص��6العرب،�مجلة�فكرية�ثقافية�اجتماعية،�ص� ديوان العربية،�الكويت،�مكتبة اللسانيات Sي التعمية علماء مHI،علم�إسهامات يح��.د8

16 

  .59-58،�ص1981ا3سعود�حسن�،�الخط�العربي،�دار�نشر�ف>ماريون،�باريس��9
،�خطاط�ایرانیهـ328 \م��939م�وتوSي��yا��886 \ هـ�272ولد�عام�( الشHIازي ابن�مقلة،�وهو�أبو�ع�ي�محمد�بن�ع�ي�بن�الحسIن�بن�مقلة��10

  ينظر�م�س�للخط�العربيوأول�من�وضع�أسس�مكتوبة��العصر�العباÍ±:وكان�من�أشهر�خطاطي�

  
  .82الخط�العربي،�م�س،�ص�ا3سعود�حسن�،�11
  .38حسن�ا3سعود،�الخط�العربي،�م�س،�ص�12
  www.al3ez.net/vb/printthread.php?t=27438ينظر�موقع��13

  .22ال¢yنÝ±:�عفيف،�فن�الخط�العربي،�دار�الفكر�ا3عاصر،�بHIوت،�لبنان،�ص�14
  .268وآدابه،�مرجع�سابق،�ص��محمد�طاهر�بن�عبد�القادر�الكردي�ا3كي�الخطافا،�تاريخ�الخط�العربي: ينظر�15

  .532،ص�2�،1981ناي�زين�الدين،��بدائع�الخط،�بغداد،�دار�القلم،�ط: ينظر�16

  
  .53،ص��2002إبراهيم�ع�ي�إبراهيم،�مبادئ�علم��حصاء�،�سكندرية،�بHIوت�،كلية�التجارة�: ينظر�17
  .42،ص��1979عية،�ينظر�محمد�عادل،الرياضيات�العامة،�الجزائر،�ديوان�ا3طبوعات�الجام�18
 hibastudio.com/links/Articles/FA_57.html:ينظر�ا3وقع��لك�Hوني��19

إن�ا3ادة�الرئيسة�للخط�فî:�الح�q�Hسود�العربي�التقليدي�ا3صنوع�من�السخام�والصمغ�العربي�والعفص،�وقد�درج�الخطاطون�20

�ل�شارات�ا3رافقة�للخط�كالنقط�والحركات،�وقد�"الح�q�Hسود،��إBىطوال�قرون�ع�ى�النظر� وكانوا�يستخدمون�الح�q�Hحمر�أحيانا

�الصفحة �ع�ى �القصبة �Ðبراز�أثر�حركة �ا3واضع �بعض �ترك�gIالح�S�Hي �درجة �Sي �التنويع �Sي �الخطاط �الح��Hمادة�"يقوم �كان �وبذلك ،

�) محايدة( �الذي �أثر�الخط �لHIسم �الخطاط �من�يستخدمها �يميل �مركز��هتمام �بدأ �بينما �الورقة، �ع�ى �سHIها �Sي �القصبة سلكته

القصبة�باعتبارها�مركز�الثقل�Sي�الفعل،�إBى��هتمام�با3ادة�كعنصر�أول�Sي�إنجاز�اللوحة،�فمال�الخطاطون�ا3جددون�إBى�استخدام�

�:±Ýح;��يمكن�القول�أننا�ندخل�عصر�) خطوط�ا3صاحبةالخلفية�و�الزخارف�و�ال(أحبار�متنوعة�وتقنيات�إضافية�خارج�النص�الرئي

،�حيث�تنغمس�كل�أجزاء�اللوحة�Sي�الفعل،�ع�ى�عكس�البنية�التقليدية�حيث�النص�والحاشية�الزخرفية،�و�Yع>قة�)خطاطي�ا3ادة(

�م¬yا
ً
�لها�وليس�جزءا

ً
�مضافا

ً
�الحروف�نماذج�طو . لنا�Cن�بظهور�النص�ضمن�لوحة�رسم�حيث�يبقى�جزءا : بولوجية�ا3وقع�ينظر�

hibastudio.com/links/Articles/FA_57.html  

��س>مي�: ينظر�21 �الفن �فن �النقطة �عن �ومقاربات �الطفيفةم>حظات �الكينونة �عن
ً
�تعبHIا �بصفyzا ��س>مي �الفن شاكر�لعيö:،النقطةSي

 2000نية�سنة�والنقطة�لدى�كاندينسك´yذه�ا3ادة�نشرت�Sي�مجلة�أبواب�اللند

  .5-3،�صا3رجع�نفسه:ينظر22
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  ا�نظور�اللساني�وا�نظور�! ي ب�ن�جملةال

  دراسة�مفهومية�مقاِرنة

Sentence between lexical and automated perspective 

Comparative conceptual study  

  *ه��ذمحمد�ال�/طالب�باحث

  ـ�ا+غرب�فاس كلية�%داب�والعلوم��نسانية�سايس

                                                                       

  ......................تاريخ�النشر..... .............. القبول  تاريخ...................تاريخ�الوصول 

  

  : ملخص

� �عملية ر �يعّسِ �نظاما �البعض �يراه �الذي �التشكيل �بنظام �تتم=> �العربية �اللغة �كانت �والقراءة�إذا التعلم

�التعلم� �درجة �إKى �بدوره �ارتقى �الذي �الصناNي �للذكاء �بالنسبة �أك�RSتعقيدا �يكون �أن �الطبيXي �من �فإنه �نساني=ن،

�تنحصر�^ي� �أطرافها �تعد �لم �ال`� �التواصل �عملية �^ي �الخطاب �أطراف �من �طرفا �نفسه �فرض �وإKى �الذاتي=ن، والقراءة

ب�ــ��نسان"،�و"كلم�ــ��نسانا+ت: "العناصر�التقليدية�ا+تمثلة�^ي
َ
م�ــ�"؛�بل�أصبحت�تضم�إKى�جانب�ذلك�"ا+خاط ِ

ّ
ا+تكل

ب�ــ�%لة"،�أو�"%لة
َ
،�ليصبح�uهتمام�stذا�العنصر�الجديد�ضرورة�ملحة�^ي�دراسة�الخطاب�والتواصل،�وهو�"ا+خاط

�لسانيا�جملةو�ال�طار�الذي�جاء�فيه�هذا�ا+قال�ليبلور�عنصرا�أساسا�من�عناصر�الكwم�وه ،�با+قارنة�ب=ن�مفهومها

�شارة�إKىو � �مع �آليا، �^ي��مفهومها �%لة �تع|Rض �قد �ال`� �الصعوبات �والجملة�بعض �%Kي �بمفهومها التمي=>�ب=ن�الكلمة

  .،�قبل�تذييل�ا+قال�بخاتمة�لعرض�أهم�النتائج�وا+جا�ت�ال`��يمكن�استثمارها�ف�sابمفهومها�اللساني

    .مجلة الشرط – مجلة التعدي –آليا  ملةاجل –لسانيا  ملةاجل –الذكاء الصناعي  :يحالكلمات املفات

Abstract: 

If the arabic language was characterized by a diacritical system, that is seen by some 

people as a system that makes the process of human learning and reading difficult, then, 

naturally, it will be more complex for artificial intelligence, which, in turn, has advanced to 

the degree of self-learning and reading, and imposed itself as part from the discourse's parts in 

the communication process, whose parts are no longer confined to the traditional elements 

represented in : "The speaker-the human" and "the addressee-the human", rather it included, 

in addition to that "The speaker-the machine" or "the addressee-the machine", so that attention 

                                                           

*
  هيبذحممد ال /طالب باحث 
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to that essential element becomes an urgent necessity in studying discourse and 

communication. In this context, this article comes to bring to light a new element of speech 

which is the sentence, in comparison between its linguistic and automatic concepts, this is in 

addition to presenting some of the difficulties that the machine may encounter in making a 

distinction between the word automatically and the sentence linguistically, before concluding 

the article by presenting the most important results and areas in which it can be invested. 

Key words: Artificial intelligence _  the sentence linguistically _  the sentence automatically 

_ transitive sentence _ conditional sentence.  

 

  مقدمة

�الرقمنة� �لثقافة �أفرادها �امتwك �بمدى �رهينا �بات �قد �ا+جتمعات �تقدم �أن �ينكر�اليوم ��أحد

بصفة�عامة،�ولثقافة�الذكاء�الصناNي�%Kي�بصفة�خاصة،�+ا�له�من�تأث=�Rكب=�Rع�ى�حفظ�تاريخ��نسان�

ى�ضمان�واستكشاف�ماضيه�من�جهة،�وع�ى�تحس=ن�حياته�اليومية��^ي�الحاضر�من�جهة�ثانية،�ثم�ع�

  . استمرار�هويته�الثقافية�^ي�ا+ستقبل�من�جهة�ثالثة

�من� �uنتقال �تروم �الدول �وكانت �الثقافية، �نسان� �هوية �من �جزءا �تشكل �اللغة �كانت وإذا

�مجتمع� �إKى �ا+عرفة �مجتمع �من �uنتقال �ذلك، �من �أبعد �بل �ا+عرفة، �مجتمع �إKى �ا+علومات مجتمع

م
ُّ
وض�بثقافة�البحث�^ي�مجال�الذكاء�الصناNي�عن�طريق�إنجاز�بحوث�،�فإنه�من�الضروري�ال�1sالتعل

�بقواعد� �اللغوية �خصائصها �عن �والكشف �العربية، �للغة �%لية �ا+عالجة �تس�sدف �وتطبيقية نظرية

�ود�لية �وتركيبية �وصرفية �صوتية �عليه�..بيانات �تراهن �باستحضار�ما �ضرورته �تتأكد �مما �وغ=�Rذلك ،

�آ�ت �خلق �من ��خرى �متعددة���مم �مجا�ت �^ي �نسان� �مقام �وتقوم �الطبيXي، �الذكاء �تحاكي ذكية

  2..بمرونة�قد�تفوق�مرونته�أحيانا،�كما�هو�الحال�بالنسبة�للطبيب�%Kي،�والفwح�%Kي،�والسائق�%Kي

ر�عملية�التعلم�والقراءة� و�ن�اللغة�العربية�تتم=>�بنظام�التشكيل�الذي�يراه�البعض�نظاما�يعّسِ

�إKى�3اني=ن�نس �بدوره �ارتقى �الذي �الصناNي �للذكاء �بالنسبة �يكون�أك�RSتعقيدا �أن �الطبيXي �من �فإنه ،

درجة�التعلم�والقراءة�الذاتي=ن،�وإKى�فرض�نفسه�طرفا�من�أطراف�الخطاب�^ي�عملية�التواصل�ال`��لم�

" ا+تكلم�ــ��نسان"ي�ا+تمثلة�^) ما�قبل�الثورة�التكنولوجية(تعد�أطرافها�تنحصر�^ي�العناصر�التقليدية�

ب�ــ��نسان"و
َ
م�ــ�%لة"؛�بل�أصبحت�تضم�إKى�جانب�ذلك�"ا+خاط ِ

ّ
ب�ــ�%لة"أو�" ا+تكل

َ
،�ليصبح�"ا+خاط

�فيه� �جاء �وهو��طار�الذي �والتواصل، �الخطاب �دراسة �^ي �ملحة �ضرورة �العنصر�الجديد �stذا uهتمام

،�با+قارنة�ب=ن�مفهومها�لسانيا�ومفهومها�جملةم�وهو�الأساسا�من�عناصر�الكw هذا�ا+قال�ليبلور�عنصرا�

التمي=>�ب=ن�الكلمة�بمفهومها�%Kي�^ي�آليا،�مع��شارة�إKى�عرض�بعض�الصعوبات�ال`��قد�تع|Rض�%لة�
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�اللساني �بمفهومها �يمكن�والجملة �ال`� �وا+جا�ت �النتائج �أهم �لعرض �بخاتمة �ا+قال �تذييل �قبل ،

  .استثمارها�ف�sا

  افهوم�الجملة�لسانيـ�م�1

  ـ�ا�ع�BCاللغوي�للجملة1ـ1

� �+ادة �اللغوي �ا+ع¤£ �^ي �فارس �بن �أحمد �أحدهما�): "ل.م.ج(يقول �أصwن، �والwم �وا+يم الجيم

� �و%خر�ُحْسن �الخلق، م
َ
�وِعظ ٌع �وأجملته�. تجمُّ �الª©�ء، �جملة �وهذه �الª©�ء، �أجملت �قولك فا�ول

،�ويجوز�أن�يكون�الجمل�"لو��نزل�عليه�القرآن�جملة�واحدة�وقال�الذين�كفروا�: "قال�تعاKىو . حصلته

  4..."و�صل�%خر�الجمال،�وهو�ضد�القبح(...). من�هذا�لعظم�خلقه�

وهو�) ل.م.ج(انطwقا�من�هذا�التعريف�يتضح�بأن�الجملة�ترجع�إKى��صل��ول�من�أص�ي�مادة�

يدي�بجملة�لغة،�وهذا�ما�أشار�إليه�الز لالتجمع،�فكلما�اجتمع�®©�ء�مع�®©�ء�آخر�أطلق�ع�ى�ذلك�اسم�ا

� �العروس"^ي �الراغب: "بقوله" تاج ��Rَ ِ̄ واعتُ : وقال �الكRSة �غ=�Rمنفصلة) التجمع(مع¤£ �جماعة �لكل : فقيل

ب�من�كلمت=ن�أسندت�إحداهما�ل°خرى ): أي�الزبيدي(قلت�. جملة
َّ

 5،"ومنه�أخذ�النحويون�الجملة�+رك

  .ي�%تيما�سيتضح�^ي�التعريف�uصط³wوهذا�

 ـ�ا�فهوم�GصطDEي�للجملة2ـ�1

 مما�تقدم�من�مع¤£�الجملة�لغة،�وتحديدا�مما�قاله�الزبيدي�^ي�التاج�من�أن�النحوي=ن�أخذوا

 :الجملة�من��صل�الدال�ع�ى�الكRSة�والتجمع،�يمكن�القول�إن�مفهوم�الجملة�uصط³wي�هو

 :وهو�مفهوم�يتضمن�ثwثة�أجزاء�.لفظ�مركب�من�كلمت�ن�أسندت�إحداهما�لJخرى 

  . ،�وهو�جنس�يدخل�تحته�الكwم�والكِلم�والكلمة�والجملة"لفظ"ـ�

  . وهو�قيد�ُيخرج�الكِلم�والكلمة�دون�الكwم�والجملة": مركب�من�كلمت=ن"ـ�

� �ل°خرى "ـ �إحداهما �وهو���يكون�إ��ب=ن�": أسِندت �كلمت=ن، �ب=ن �يربط �الذي �سناد� �إKى إشارة

عله،�وا+بتدأ�وخ¯Rه،�أو�ما�ُنّزِل�مµ>لة�أحدهما،�ومنه�جاء�تعريف�ابن�هشام�للجملة�ع�ى�النحو�الفعل�وفا

 :%تي

والجملة�عبارة�عن�الفعل�وفاعله�كقام�زيد،�وا+بتدأ�وخ¯Rه�كزيد�قائم،�وما�كان�بمµ>لة�أحدهما�"

  .6"ُضِرب�اللص،�وأقائٌم�الزيدان،�وكان�زيد�قائما،�وظننته�قائما: نحو
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�ب=ن��يwحظ �تربط �إسنادية �عwقة �هو�وجود �النحاة �عند �الجملة �تحديد �R^ي َ̄ �ا+عت �أن �هذا من

كل�ما�وجد�الفعل�مع�فاعله،�أو�ا�بتدأ�مع�خ]Zه،�أو�ا�VWل�مVWلة�: "كلمت=ن،�ومنه�يمكن�استنتاج�%تي

  .7"أحدهما،�وجد�اسم�الجملة،�من�غ��Zالتفات�إ ى�حصول�الفائدة�وعدم�حصولها

هو�الحد�الفاصل�ب=ن�) أي�من�غ=�Rالتفات�إKى�حصول�الفائدة�وعدم�حصولها(خ=�Rوهذا�القيد�� 

 �لم�تفد��و ،�أ"قام�زيد"سنادية،�أفادت�كـ�الجملة�والكwم؛�فالجملة�تتحدد�انطwقا�من�وجود�العwقة�

� �زيد"كـ �قام �والك". إن �الجملة �ب=ن �العwقة �يجعل �وهو�ما �فادة،� �وجود �فيه �فيش|Rط �الكwم wم�أما

�مطلق �وخصوص �عموم �ك8عwقة ، 
َ
�العwقة �الكِلم �وب=ن �بي�sا �أن �من��ما �تتكون �قد �الجملة ��ن نفسها؛

كلمت=ن�كما�سبق،�وقد�تتكون�من�أك�RSمن�ذلك،�إ��أن�النحوي=ن���يعتدون�^ي�هذه�الحالة��خ=Rة�إ��

�ل°خرى  �إحداهما �ا+سندة �9بالكلمت=ن wفمث� �قائم"، �زيدا �اسمي" إنَّ �جملة �العwقة�¾ي ��ن �وذلك ة،

،�وهما�^ي��صل�مبتدأ�وخ¯R،�ومن�ثم�جاء�تحديدهم�للجملة�انطwقا�"قائم"و" زيد"�سنادية�توجد�ب=ن�

من�هذا��ساس،�دون�مراعاة�م�sم�للناسخ�الحر^ي�الذي���تربطه�بما�بعده�سوى�العاملية،�مع�توكيد�

ب
َ
،�حيث�عwقة��سناد�"قد�قام�زيد: "قولهم��مر�نفسه�يقال�بخصوص. 10منه�للخ¯�R^ي�نفسية�ا+خاط

�^ي�نظر�"قد"،�وبالنظر�إل�sما�وحدهما،�دون�حرف�"قام"و" زيد"موجودة�ب=ن�كلم`��
ً
،�تص=�Rالجملة�فعلية

  .النحاة

�وب=ن� �وبي�sا �جهة، �من �والكwم �الجملة �ب=ن �ا+طلق �والخصوص �العموم �لعwقة �التمثيل ويمكن

  :%تيةالكِلم�من�جهة�أخرى�بالخطاطة�

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

الكلِم                    الك�م                                

 

 

  كلمتان    ث�ث                 

  كلمات فأكثر        مع إفادة  

               

          

  ث�ث كلمات        

  فأكثر           

 الجملة اللسانية
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  :قد�أشار��مام�الزواوي�^ي�منظومته�إKى�جزء�من�هذه�العwقة�فقال

�بالكwم�لفظك�ا+فيْد  �كالعلُم�خ=�Rُما�استفيْد ***فسّمِ
ً
  أو�جملة

�مع¤£�منه   11إذ�شرطُه�حسُن�السكوِت�عنه***لك�sا�أعمُّ

  .ـ�مفهوم�الجملة�آليا2

  hبجدية�الEتينيةـ�1ـ2

�ك �تتحدد، �النحوي=ن �عند �الجملة �كانت �العwقإذا �من �انطwقا �ذكره، �سبق �ب=ن��ةما �سنادية

�هذه� �من �انطwقا �تتحدد �� �نظر�%لة �^ي �فإsÃا �كلمات، �من �يرافقها �قد �النظر�عما �بغض كلمت=ن،

تمهيدا��،بجدية�الwتينيةالعwقة،�وإنما�انطwقا�من�بعض�عwمات�ال|Rقيم،�ويمكن�توضيح�ذلك�^ي�� 

  ":الُوْرد"من�هذه�الصورة�ا+قتبسة�من�برنامج��ابتداءلتوضيحه�^ي��بجدية�العربية�بنظامها�الخاص،�
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  :مEحظات

  :نwحظ�من�خwل�هذه�الصورة�ما�ي�ي

  .^ي�كل�سطر،�مفصولتان�بعwمة�من�عwمات�ال|Rقيم) ع�ى�سبيل�uف|Rاض(ــ�هناك�جملتان�

  ).MAJUSCULE(�ول�^ي�الجملة�ال`��بعد�عwمة�النقطة�مكتوب�كتابة�كب=Rة�ــ�الحرف�

  ).MINISCULE(ــ�الحرف��ول�^ي�الجمل�ال`��بعد�باÌي�عwمات�ال|Rقيم،�مكتوب�كتابة�صغ=Rة�

�وحرفهما� �أخضر�متمّوِج، �خط �تح�sما �وuستفهام �التعجب �عwم`� �بعد �الواقعتان �الجملتان ــ

  .صغ=Rة�ول�مكتوب�كتابة�

  :تحليل�ا�Eحظات

  :  تث=�Rا+wحظات�السابقة�عدة�أسئلة�م�sا

  ـ�+اذا�وجد�خط�أخضر�متمّوٌِج�تحت�بعض�الجمل؟�

�R=ـ�+اذا�يكتب�الحرف��ول�من�الجملة�الثانية�^ي��مثلة�تارة�بشكل�كب)MAJUSCULE(وتارة��،

�R=أخرى�بشكل�صغ)MINISCULE(؟  

 Òبا� ��سئلة �هذه �عن �الجواب �ال¯Rمجة،�يمكن �مفهوم �ع�ى �يقوم �الذي �%لة �منطق �إKى شارة

�التالية �ال|Rقيم �عwمات �يكون�بإحدى �الجملة �ان�sاء �بأن �ا+جال �هذا �^ي �م¯Rمجا �نجده النقطة،�: حيث

وبناء�عليه،�فإن�. عwمة�uستفهام،�عwمة�التعجب،�وأن�ما�سوى�هذه�العwمات�يدل�ع�ى�عدم�ان�sاsÓا

� �بعد �تأتي �ال`� �كب=Rة�الكلمات �كتابة ��ول ها
ُ
�حرف �ُيكتب �أن �يجب �ا+شار�إل�sا �الجملة �ان�sاء عwمات

)MAJUSCULE(مات��خرى�wا�بداية�جملة�مستقلة�آليا�عما�قبلها،�أما�الكلمات�ال`��تأتي�بعد�العsÃ��،

� �صغ=Rة ��ول�كتابة ها
ُ
�حرف �ُيكتب �أن �ان�sاء�)MINISCULE(فيجب �عدم �ع�ى �عwمة �يكون�بذلك �ح`£ ،

  .جملة�آليا�بعُد ال

�بخطوط� قن �الرَّ �عملية �^ي �خطأ �يراه �+ا �%Kي �التنبيه �مفهوم �ع�ى �يقوم �أيضا �%لة منطق

�بعwمات� �عwقة �له �+ا �وخضراء ،
ً
�كتابة �النص �تناسق �لعدم �وزرقاء �مwئية،� �ل°خطاء �حمراء متموجة

ُوْردْ "ال|Rقيم،�وهو�ما�نراه�^ي�الصورة�ا+قتبسة�من�
ْ
�التنبيُه�بالخط��خضر�ا+تمّوِج�،�حيث�ت"برنامج�ال مَّ

إKى�ضرورة�كتابة�حر^ي�الكلمت=ن�كتابة�كب=Rة�+جيsÔما�بعد�عwمة�من�عwمات�ان�sاء�الجملة،�و¾ي�عwمة�

  . التعجب�وعwمة�uستفهام
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  :استنتاج

�¾ي �ال|Rقيم �عwمات �بعض �من �انطwقا �تتحدد �نظر�%لة �^ي �الجملة �أن �سبق �مما : نستنتج

  :ومن�هنا�يمكن�تحديد�مفهومها�بالتعريف�%تي. وعwمتا�التعجب�وuستفهامالنقطة،�

�!تية �الZkقيم �أدوات �بإحدى �منnoيٍة �الكلمات �من �متواليٍة �عن �عبارة �qي �آليا : الجملة

  .النقطة،�عEمة�Gستفهام،�عEمة�التعجب

حة�^ي�الصورة�أعwه،�مر  تبط�بمفهوم�الجملة�آليا�لكن�هذا�التعريف،�كما�رأينا�^ي��مثلة�ا+وّضِ

،�و¾ي�أبجدية�تختلف�عن�نظام�..^ي�اللغات�ذات��بجدية�الwتينية�كالفرنسية�و�نجل=>ية�و�سبانية

�من� �انطwقا �خاصٍة �ضوابط �إKى �يحتاج �آليا �العربية �الجملة �مفهوم �يجعل �ما �الكتابي، �العربية اللغة

  .أبجدي�sا�الخاصة

  ـ�hبجدية�العربية2ـ2

 
َ
،�)MAJUSCULE(الجملة�^ي��بجدية�العربية�لتحديد�بداي�sا�ع�ى�شكل�الحرف�الكب=�Rعتمد���ت

التعجب�وuستفهام�فحسب،�وإنما�تعتمد�أساسا�ع�ى�العwقة��سنادية��ةو��لتحديد�sÃاي�sا�ع�ى�عwم

µم� �ُنّزِل �أو�ما ،R¯والخ� �وا+بتدأ �والفاعل، �الفعل �استحضار�مفهوم �©Øتقت� �عwقة �و¾ي >لة�اللسانية،

%لة�تحديات��ع�ىأحدهما،�ما�يجعل�تحديد�الجملة�^ي�ا+نظور�اللساني�ذا�طابع�د�Kي�محض�يفرض�

  :بعدة�إشكا�ت�حوسبية،�يمكن��شارة�إKى�بعض�م�sا�^ي�ما�ي�ي�كب=Rة

 :الخلط�ب�ن�مفهوم�الكلمة�ومفهوم�الجملة   ـ أ 

�كلمة� �تعت¯Rها �ال`� �كالجملة �النحو�وال|Rكيب، �مفاهيم �ب=ن �العربية �اللغة �^ي �كث=Rا �%لة تخلط

�%Kي �هما"َضَرْبُت " :مثwف. بمنظورها �كلمت=ن �ب=ن �إسنادية �عwقة �لوجود �لسانية �جملة �¾ي الفعل�: ،

الكلمة�آليا�¾ي��ن�،�ولكن�%لة�ستعت¯�Rهذا�التعب=�Rكلمة�واحدة،�"ُت "،�والفاعل�ضم=�Rا+تكلم�"ضرَب "

عبارة�عن�حروف�متصلة�يفصل�بي�sا�وب=ن�غ=Rها�ــ�مما�قبلها�أو�بعدها�ــ�فاصل،�إما�بابتداء�السطر،�أو�

  ":الُوْردْ "ويؤكد�هذا�ما�نراه�^ي�الصورة�%تية�ا+قَتَبسة�من�برنامج���.بالفراغ،�أو�بإحدى�أدوات�ال|Rقيم
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� ُوْرْد
ْ
�ال �نظام �أن �الصورة �^ي �نwحظ ��سود �بالسهم �ا+شار�إل�sا �ا+نطقة إKى�) Mots: 5(أشار�^ي

�كلمة� �السطر�الثاني �إKى �ا+متدة �ا+يمات �كل �معت¯Rا �خمس، �و¾ي �الصفحة، �^ي �ا+كتوبة �الكلمات عدد

� �اعت¯�Rجملة �كما �بي�sا، �فاصل �وجود �لعدم �فبكى"واحدة �زيدا �وهو�" ضربُت �ذاته �للسبب �واحدة كلمة

� �مكونات �ب=ن �الفاصل �فاصل�غياب �لوجود �كلماٍت�ثwث �الثالث �ا+ثال �^ي �اعت¯�Rا+يمات �فيما الجملة،

�ومفهوم� �الكلمة �مفهوم �التمي=>�ب=ن �ع�ى �القدرة �امتwك �كب=�R^ي �تحد �أمام �%لة �ا �يجعل �وهذا الفراغ،

 .الجملة�لسانيا

 :الخلط�ب�ن�مفهوم�الجملة�ومفهوم�الكEم   ـ ب 

�لسانيا �الجملة �^ي �الفائدة �تحقق �اش|Rاط �عدم �صعوبة�إن �من �يزيد �ذكرناه، �أن �سبق �كما ،

� �تربط �%لة ��ن �الد�Kي؛ �مستواها �^ي �العربية �اللغة �تربط(حوسبة �أن �بان�sاء�) أو�يجب �الكwم د�لة

�ا+ع¤£� �غ=�Rمكتملة �عبارات �وجود �عنه �سينتج �وهو�ما �ال|Rقيم، �عwمات �أو�بإحدى �بالنقطة الجملة
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لتعب=�Rفيه�ع�ى��قل�من�جملت=ن،�أو�هما�فعل�الشرط�أحيانا،�كما�^ي�باب�جمل�الشرط�الذي�يتكون�ا

  : والثانية�جوابه،�كما�^ي�مثال

  ".إْن�جاء�زيٌد�أكرمُته"

�الشرط،�و" إْن "حيث�تمثل�
َ
  . جواَب�الشرط" أكرمُته"فعَل�الشرط،�و" جاء�زيٌد "أداة

� �اعتبار�النحوي=ن �^ي �ا+ثال �هذا �^ي �شكال� �زيٌد "يكمن �جاء �� " إْن �مكتملة
ً
�لوجود�جملة ركان

�تنب�sها�لذلك�"زيد"والفاعل�" جاء"عwقة��إسنادية�ب=ن�الفعل� ،�وهو�اعتباٌر�سيجعل�%لة،�ما�لم�يتمَّ

ة��ركان،�وهذا�ما�يجعل�من� بال¯Rمجة،�تعت¯�Rأي�جملة�من�هذا�الصنف�تامة�الد�لة�ما�دامت�أsÃا�تامَّ

�ا �حوسبة �^ي �مِلحة �ضرورة �وآليا �النحو�لسانيا �مفاهيم �^ي�ضبط �كب=Rة �إفادة �من �ذلك �^ي �+ا للغة،

  ..تعليمية�اللغة�العربية�ل°طفال،�ولغ=�Rالناطق=ن�stا،�وأيضا�^ي�مجال�َرقن�النصوص�والبحوث�العلمية

مث�wلوجود�خطأ�إمwئي�بالخط��حمر،�يمكنه�كذلك�بال¯Rمجة�أن�" الُوْردْ "فكما�ينبه�برنامج�

ُبدئت�بأداة�من�أدوات�الشرط�وليس�ف�sا�جوابه،�كما�^ي�ُينبه�بالخط�نفسه�لعدم�اكتمال�الجملة�إن�

 :ا+ثال�ا+ف|Rض�%تي

 

  

  

� �البناء �منطقية �الشرط �جملة �كانت �وجواب(وإذا �بناsÓا�) فعل �^ي �لßلة �موافقة �بذلك فإsÃا

  :،�ال`��يمكن�النسج�ع�ى�منوالها�بالشكل�%تي"اكسل"الشرطية�مث�w^ي�برنامج�� "SI"ا+نطقي،�كدالة�

�وKى�فعل�الشرط،�والثانية�جواب�: ،�فإsÃا�تستلزم�وجود�جملت=ن"إْن "إن�كانت�الكلمة�تساوي�

  . الشرط

� �تمَّ �إذا �الرياضية واّلِ �الدَّ �+نطق �الخضوع �كله �ال|Rكي�� �العربية �اللغة �لبناء �يمكن وضع�وهكذا

�جملة� �إKى �إضافة �ف�sا، �نتحدث �قد �ال`� �الجملة �مفهوم �وم�sا �منطقي، �قالب �^ي �اللسانية مفاهيمه

  :الشرط،�عن�جمل�أخرى�ذات�بناء�منطقي�آخر�كما�^ي

  .نجحاج�sد�زيد�سي إن

 .دزي�اج�sدإن�
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ي - ِ
�التعدّ �شيئ=ن: جملة �منطقيا �الفعل �ف�sا �©Øيقت� �ال`� �الجملة ا+فعول�"و" الفاعل: "و¾ي

 : "،�كما�^ي�مثال"به
َ
يث�فْعل��كل���ُيتصور�إ��بوجود�آكل�ومأكول،�ح" أكل�زيٌد�التفاحة

  :وع�ى�هذا�يمكن�صياغة�البناء�ا+نطقي�%تي

� �تساوي �الكلمة �كانت �متعديا"إن wو�خرى�" فع� �فاعل �إحداهما �كلمت=ن �وجود �تستلزم فإsÃا

  . مفعول�به

  : إ��أن�هذا�البناء�يقتØ©��أبنية�أخرى�تستند�ع�ى�الجمع�و�حصاء�من�بي�sا

- � �ل°فبناء �بيانات �ا+تعديةقاعدة �اللغة�: عال �معاجم �إKى �ف�sا �uستناد �يمكن �قاعدة و¾ي

 .العربية�لجرد��فعال�ا+تعدية�تمي=>ا�لها�آليا�عن��فعال�الwزمة

�للجملة - �تركيبية �بيانات �قاعدة �الجمل�: بناء �أنواع �جميع �تحديد �م�sا �الهدف
ٌ
�قاعدة و¾ي

مكن�توظيفه�^ي�معالجة�اللغة�العربية�بالحاسوب،�بصورها�ا+ختلفة�لتكون�^ي�قالب�آKي�ي

 :كما�^ي�النماذج�%تية

 

  12آليا الجمل�ا+كونة�من�كلمة�واحدة

  مثالها  الكلمة

  اخُرْج   فعل

  ِنْمُت   فاعل+ فعل�

ِرُجوُهْم   مفعول�به+ فاعل�+ فعل�
ْ

  أخ

ِرْجهُ   مفعول�به+ فعل�
ْ

  أخ

...  ...  
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  آليا�الجمل�ا+كونة�من�كلمت=ن

  �مثلة  الكلمة�الثانية  الكلمة��وKى

  محمٌد   جاءَ   فاعل  فعل

   أكلُت   مفعول�به  فاعل+ فعل�
ً
  تفاحة

+ فاعل�+ فعل�

  مفعول�به

  أجمع=ن  أكرمs�ُم  توكيد

+ فاعل�+ فعل�

+  1 مفعول�به

  2مفعول�به�

ها  حال
َ

  مبتسما  أعطيُتك

...  ...  ...  ...  

  

،�"غدا�سأسافر"،�والظرف�"جاء�زيٌد "^ي�هذا�النموذج�يمكن�التمي=>�ب=ن�الجمل�ا+بتِدئة�بالفعل�

� �جئت"والحال �"مبتسما �به �وا+فعول �نعبُد "، �"إياَك �والحرف ْم "،
َ
�أن ��صناف�"لْم �من �وغ=Rها ،

�ال`��تجعلنا�أمام�نماذج�فرعية�كث=Rة�داخل�نموذج�واحد�من�نماذج�الجملة،�وهو�تصنيف�يزيد

� �^ي �سُيسهم �الذي �الª©�ء �العربية، �اللغة �تراكيب �ضبط �دقة �بنيمن اللغوية���sاإخضاع

   :  ،�كما�^ي�ا+ثال�ا+ف|Rض�%تي+قتضيات�البنية�%لية�uصطناعية

    

  

  

           

                                                                                  

                                           

 الجمل�ا+كونة�من�كلمت=ن الجمل المكونة من كلمة واحدة

 ــ��فعل

 ــ��فاعل

 

 

فاعل+ ــ�فعل�  

خ¯R+ مبتدأ�ــ�  

 

 

فاعل�+ فعل� ـ

 مفعول�به

 

 

............... 

.............. 

. 

. 

 ذو�خلق�رفيع�����           رحمه�هللا،��������                        زيد،������   

+ مفعول�به�+ ــ�فعل� ــ��مبتدأ

 فاعل

�Z[اسم�+ ــ�خ +

 صفة

  الجمل�ا+كونة�من�أربع كلمات�الجمل�ا+كونة�من�ثwث

 غ=�Rتامة جملة جملة�تامة جملة�غ=�Rتامة


