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  محركات البحث 

  في 

  وصفحات اإلنترنت النصوص العربية
  

  مروان البواب    
  عضو جممع اللغة العربية بدمشق

  
مث  .كات البحث يف النصوص العربية وصفحات اإلنرتنت، ومبدأ عملهاحمرِّ  يتناول هذا املقال تعريفَ 

البحث يف النصوص  من واجهات مناذجَ و  فيذي،والتن اللغوياملنشأ  ذاتَ  البحثِ  عرض مشكالتِ يَ 
ا من حمرِّكات البحث يف مواقع اإلنرتنتأخرى و العربية،  هذه تطوير ل قرتح خوارزميةً . وأخريًا يَ وصفحا

  .اتكرِّ احمل
  مقدمة. 1

ا وفصوهلاأقسامها و  عناوينَ  ٍس يتضمَّنرِ هْ بفِ ُكُتبهم تذييل  لى عومصنِّفوها  الكتب مؤلِّفوَدرَج   .أبوا
 وقد. تهصفحرقم و الكتاب جزء املطلوب من طريق رقم  العنوانالوصول إىل  هم من هذا تيسريُ وغرضُ 

 ،إمجايلٌّ  أحدمهافهرَسْني:  عَ وضْ ه الفرعية، أو مسائلَ يتضمن  هرٍس مفصَّلٍ وْضَع فِ  الكتاب مادةُ  يقتضت
أجزائه لِّ جزٍء من أُْفرَِد لك حيث؛ عباس حسنؤلِّفه ، ملالنحو الوافيكتاب  كما يف ؛واآلخر تفصيليٌّ 
تفصيل املسائل واملوضوعات اليت يشتمل لبيان األبواب العامة للجزء، واآلخر لن؛ األول األربعة فهرسا

صفحات  وعددُ ة، صفح 2890 النحو الوافي صفحات جمموعُ بلغ العامة.  هعليها كلُّ باٍب من أبواب
  .]من حجم الكتاب 2.8%ها قدرُ  أي بنسبٍة مئويةٍ [ ةصفح 80فهارسه 

، جلأ املؤلِّف (أو فيه عن جزئياٍت دقيقةٍ  البحثَ  الُ احل ىواقتض، ومهما ن الكتاُب مرجعيافإذا كا
ٍد  جبانبٍ تصُّ كلٌّ منها جمموعٍة من الفهارس الفنية خيَ  احملقِّق) إىل وضعِ  كما يف   ؛البحث من جوانبحمدَّ

: فهرًسا تناولت 14 فهارسه، إذ بلغ جممل للمربِّد واألدب والنحو والتصريف الكامل في اللغة كتاب
النحوية، واملباحث البالغية، واللهجات،  األمثال، واملباحثَ ، و اآليات، واألحاديثَ ، و املوضوعات

ار، واألممَ ، و الرجال والنساء أعالمَ اللغوية، و  واأللفاظَ  واملَِلل، وأبيات والقبائل  البلدان واجلبال واأل
عدُد صفحة، و  1290 الكامل . بلغ جمموُع صفحات كتابالكتب ءَ ها، وأمساالعرب وتوارخيَ  ، وأيامَ الشعر

 البيانكتاب   وكذلك .من حجم الكتاب] 21%ها قدرُ  [أي بنسبٍة مئويةٍ  صفحة 273صفحات فهارسه 
[أي  صفحة 292 الفنية صفحات فهارسه دُ وعدصفحة،  1250صفحاته  دُ عدبلغ للجاحظ،  والتبيين

 العرب لسانمعجم صفحات  جمموعُ  غَ لَ على حني بَـ . الكتاب]من حجم  23%ها قدرُ  بنسبٍة مئويةٍ 
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سبعة صفحة تقريًبا يف  5000 الفنية فهارسه عدُد صفحات، و جزًءا عشرَ  مخسةَ صفحة يف  9800قرابة 
  .]املعجممن حجم  51%ها قدرُ  [أي بنسبٍة مئويةٍ  أجزاء
 ألفاظ شتمل علىيَ  يوضع فهرسٌ  ئذٍ عندف ،الكتابلفٍظ من ألفاظ كلِّ عن   البحثَ  إذا تطلَّب األمرُ و 

. مثال ذلك ، ملعرفة موقع اللفظ يف الكتاب، أو برتتيب جذورهااملعجمي هابرتتيبها مجيعِ  الكتاب
المعجم و، المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبويو ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم

  ه.من حجم الكتاب نفسِ  الفهارس أكربَ هذه  وغالًبا ما يكون حجمُ  ...نهج البالغة لفاظأل فهرسالم
يف  أو عبــارةٍ  عــن كلمــةٍ  البحــثُ  وغــدا؛ تغــريَّ وْجــُه البحــث تغيـُّــًرا كليــاالنشــر اإللكــرتوين،  فلما حــلَّ عصــرُ 

، )search engine محــرك البحــث( برجميــة ةٌ أدا إذ اســُتحدثتْ  ؛الكتــاب اإللكــرتوين علــى طــرف الثُّمــام
  .  Internet اإلنرتنتمواقع يف يف النصوص، و  دةٍ حمدَّ اٍت وعبار  تيح البحَث عن كلماتٍ تُ 

ــــا يف هــــذه (أو عبــــارة)  كلمــــةِ   أمــــا عمليــــة البحــــث يف النصــــوص، فتعتمــــد علــــى مقابلــــةِ  البحــــث مبثيال
  بلوٍن مغايٍر للون النص زيادًة يف اإليضاح. ةً ز يَّ مم على شاشة احلاسوب نتائج البحث النصوص، وعرضِ 

وهــي [ Web Pages علــى اســتقراء صــفحات الــوبَتعتمــد فاقــع اإلنرتنــت، وأمــا عمليــة البحــث يف مو 
، hypertext system يف نظــام نصــوٍص ترابطيــة interlinked documents جمموعــٌة مــن الوثــائق املرتابطــة

، الــذي يبحــث عــن Web browser وبمتصــفِّح بواســطة ، تكــوِّن مبجموعهــا شــبكة اإلنرتنــت العامليــة]
تســتطيع  )فهــارس( معطيــاتٍ  ــا يف قاعــدةِ  املتعلقــةَ  نرتنت، وُخيزِّن عناويَنها واملعلومــاتِ يف اإل جديدةٍ  وثائقَ 

    (أو عبارة) البحث. كلمةَ   طابقصفحات اليت تُ الوعْرَض ، إليها البحث النفاذَ  حمركاتُ 
كفــاءة عمليــات   منهــا زيــادةُ  ، الغــرضُ َتســتعمل حمركــاُت البحــث عالقــاٍت منطقيــًة بــني كلمــات البحــث

  هذه العالقات:أهم من حث. و الب
  قطارات]. وكلمتني مًعا؛ حنو: سيارات ورود  ) [أي البحث عن AND=  وعالقة (
  قطارات]. وأ؛ حنو: سيارات ورود إحدى كلمتني) [أي البحث عن OR=  أوعالقة (

 وسائطى انتشرت انتشارًا واسًعا، وازداد عددها ازدياًدا ُأسيا، سواء عل اإللكرتونيةَ  غري أن الكتبَ 
 شبكة اإلنرتنت.أو على ، DVDالرقمية  واألقراص الفيديوية CDاألقراص املرتاصة التخزين املختلفة؛ ك

مليون شخص، وأن  22فقد جاء يف إحدى اإلحصائيات أن عدد مستعملي اإلنرتنت العرب يتجاوز 
من  األلوفجانب مئات  ، إىلمليون صفحة 100الصفحات العربية على اإلنرتنت يزيد على  عددَ 

 واملنظماتلمؤسسات لاملوجودة يف النظم الداخلية العربية  electronic documentsالوثائق اإللكرتونية 
   .لشركاتوا

  :للكتب والوثائق اإللكرتونية هذا االنتشار الواسعساعد على ومما 
ما  أي( MB 700 استيعابميكنه  CDفالقرص املرتاص  ؛التخزين وسائطل اهلائلة التخزينية السعةُ  

ة، ص مرتاصاقر أ 7الواحد فتبلغ يف حدِّها األدىن  DVD). أما سعة قرص تقريًبا كتاب  400 يعادل
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العامة  املوسوعاتختزين يف اهلائلة  وُتستغلُّ هذه السعةُ . قرًصا مرتاصا 24ويف حدِّها األقصى 
 130على  هولُ لتخزين فيلم فيديوي يزيد ط DVD الفيديو (يتسع قرص وأفالمِ ، والتخصُّصية

 audioوالصوتية  textالنصية  :الصوتية (وبذلك يتسىن ختزين الكتاب بصورتـَْيه والكتبِ ، )دقيقة
والقرص الفيديوي الرقمي  CDواجلدير بالذكر أنه َيصُعب التمييُز بني القرص املرتاص  .)مًعا

DVD كة اإلنرتنت، فال أما شبو مليمرت.  1.2سنتيمرت، وثخانة  12، ذلك أن كال القرصني له قطر
ا التخزينية.   حدود لقدر

 فيه، كما هو احلال يف النسخ الورقية. الكتب اإللكرتونية عدم احلاجة إىل حيِّز مكاين لوضع 
  

  
 

  سهولة نشر الكتب اإللكرتونية، وجعلها يف متناول اجلميع. 
  سخ الورقية.رخص مثنها، قياًسا إىل مثن النُّ  
يف املكان املخصَّص  أن تكتبفبمجرد  .ا أهم ما متتاز به)(وهذ سهولة البحث فيها وسرعته 

) Enterدخال اإلمفتاح ( على ضغطَ تَ ، و البحث عنها يداليت تر  )العبارة(أو  الكلمةَ البحث لواجهة 
(أو صفحات  املواضعُ  َتظهر، البحثواجهة يف  )Search زر (البحثيف لوحة املفاتيح، أو على 

  .ااملبحوث فيه (أو املواقع) وصالكلمة يف النص اليت وردت فيها هذهاإلنرتنت) 
  اللغويذات المنشأ البحث  مشكالت. 2

 اهلائلةَ  الكمياتِ  نَّ لكسهلًة وسريعة،  يف النصوص اإللكرتونية أصبحتْ ذكرنا آنًفا أن عملية البحث 
اليت ال تكاد أو يف مواقع اإلنرتنت  يف وسائط التخزين اإللكرتونيةسواٌء  نةالكتب املخزَّ و من النصوص 

، ومنها ما املبحوث عنها ث، منها ما يتعلَّق مبعىن الكلمةيف عمليات البح مشكالتٍ َأْحَدَثْت ُحتصى، 
  يتعلَّق مببناها. 

بل تشرتك ، وحدها على النصوص العربية ةً ر و قصيست ملف، الكلمة مبعىن ةُ قتعلِّ امل املشكلةُ أما . 2.1
من  أكثرُ قد يكون هلا  أن الكلمةَ  هو املشكلة،ومنشأ هذه . فيها النصوص املكتوبة باللغات األخرى

): يف علم اهلندسة( واآلَخرُ ، يف السنِّ  أقصى الِكَرب هلا معنيان؛ األول: بلوُغ ) مثًال الَهَرمفكلمة (معىن. 
املضلَّع، ُجِهِه ُمَضلَّع، وأوُجُهُه األخرى مثلثاٌت قواعُدها أضالُع هذا وْ السطوح، أحُد أَ  دِّدُ عِ تَ مُ ِجْسٌم 

إذا مل تكن مزوَّدًة باملعىن  -فإن عملية البحث  هذا،وعلى  .ورؤوُسها جمتمعٌة يف نقطٍة واحدٍة خارجٍة عنه
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  (اهلََرم) يف قول املتنيب: معىن كلمةيِّز بني ال متُِ  - لكلمةلاملراد 
  مِ الَهرَ يَبِتِه       َفَسرَُّهم َوأَتَيناُه َعلى وُه يف َشبِ أَتى الَزماَن بـَنُ 

  حافظ إبراهيم: وقولِ 
  الَهَرمُ وا       َوَيسَتطيَل اخِتياًال ذلك ُر َمن َوَردُ ا َخيْـ فَـَيعَلَم النيُل أنَّ 

: منها؛ أكثر من معىن) مثًال هلا light( فالصفة؛ أيًضا يف اللغة اإلنكليزيةنفَسها  املشكلةَ نلحظ و 
. ..، ومنخفض (عكس مرتفع)قوّي)، وضعيف (عكس (عكس ثقيل) ، وَخِفيفٌ (عكس ُمْظِلم) ُمِنريٌ 

  :ةاآلتياألمثلة ) يف light(بني معاين البحث ال ُمتيِّز  ومن َمثَّ، فإن عمليةَ 
  

It was still light when we arrived at home. 
She was as light as a feather to carry. 
Leaves were blowing about in the light wind. 
Her voice was light and pleasant. 

  

الشعاع، ونصف القطر، كهلا أكثر من معىن؛   )rayon( يف اللغة الفرنسية أن كلمة لك جندوكذ
  ) يف األمثلة اآلتية:rayon(معاين ، فإن عمليَة البحث ال ُمتيِّز بني يه. وعل..واجلناح يف صالة البيع

  

"parfois un rayon perçait les nuages" 
Le rayon est ègal au demi-diamétre. 
le rayon des manteaux 

  

 معظمها ناشئ عن طبيعة اللغةمتعدِّدة، مظاهر فلها الكلمة،  ببنية ةُ قتعلِّ امل املشكالتُ  وأما. 2.2
  العربية، من أمهها:

يسبِّب وهذا مشكولة،  غريُ  املخزَّنة النصوص العربية معظمَ  إذ إنَّ  ؛الشكل عالماتِ  . غيابُ 2.2.1
اينالَْبًسا يف مع على  دةَ البحث املعتمِ حمرِّكاِت وعلى ذلك، فإن . النص ال يُزيُله سوى سياق ، مفردا

هذه ستطيع تكيف (الكتاب) مثًال، ف فإذا تضمَّن النصُّ كلمةَ . ها ال تستطيع إزالتهالكلمة وحدَ صورة 
اجلدول اآليت عدًدا من  يبنيِّ  ؟(الُكتَّاب)أم (الِكتاب)  قصود من هذه الكلمة: أهياملحتديَد احملرِّكاُت 

  :حروفهابعض  َشْكلِ عالمات تـََغريُّ  ريَّ معناها نتيجةَ غَ الكلمات تَـ 
   

  الثالث...المعنى   الثانيالمعنى   المعنى األول  الكلمة غير المشكولة

  …الَقَدر  الِقْدر  الَقْدر  القدر
  َحيُْرم...  ُحيْرِم  ُحيَرِّم  حيرم
  البُـّر...  البَـرّ   الِربّ   الرب

  اَحلْجر...  َجراحلَ   ْجراحلِ   احلجر
َلغ  مبلغ   ُمبلَّغ...  ُمبلِّغ  َمبـْ
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  َعَرض...ال  ِعْرضال  َعْرضال  العرض
  أَمَّ...  أُمّ   أَمْ   أم

ِلك  امللك
َ
   امل

َ
   َلكامل

ُ
  ...ْلكامل

  ...َمنّ   َمنْ   ِمنْ   من
  

ة وظيفيتعلَّق ب ٌس آخرُ بْ َحيُصل لَ ها، لِ كْ س احلاصل يف معىن الكلمة نتيجة عدم شَ بْ وإضافًة إىل اللَّ 
 البحثاِت ) مثًال، فإن حمرِّكأخذ( كلمةُ   يف النصِّ  فإذا وردتْ . أيًضا ال ُجيَلِّيه سوى سياق النصِّ  ،الكلمة
املبين للمعلوم، و(ُأِخَذ) املبين  )َأَخذَ التمييز بني (على  ةٍ قادر  غريُ  على صورة الكلمة وحدها ةَ املعتِمد

  ها:بعض حروف َشْكلِ تـََغريُّ ا من الكلمات تغريَّت وظيفتها نتيجة يبنيِّ اجلدول اآليت عددً  للمجهول.
  

  ...الثانية وظيفةال  ىاألول الوظيفة  الكلمة غير المشكولة

  ...) فعلَمَلكَ (  ) اسمَمِلكٌ (  ملك
  ...جر ) حرفِمنْ (  موصول ) اسمَمنْ (  من
  ...) صفةأُُنف(  ) اسمَأْنف(  أنف
  ...) اسم مفعولدُمَجلَّ (  ) اسم فاعلُمَجلِّد(  جملد
  ...) مجعَأِسرَّة(  ) مفردُأْسَرة(  أسرة

  ...) مثىنَعُدوَّان(  ) مفردُعْدَوان(  عدوان
  ...مجع) فـُْرَسان(  مثىن) فَـَرَسان(  فرسان
  ...) اسم مصغَّربـَُعْيد(  ) صفةبَِعيد(  بعيد
  ...منسوب) اسم ِنْسِبيّ (  اسم) َنَسِبي(  نسيب
  ...) مصدرفـَْرضٌ (  ماضٍ  ) فعلفَـَرضَ (  فرض
  ...) حرف جرَعنْ (  ماضٍ  ) فعلَعنَّ (  عن
  ...) فعل مضارعُأْكرِمُ (  ) فعل ماضٍ َأْكَرمَ (  أكرم
  ...) فعل أمرآُتوا(  ) فعل ماضٍ آتـَْوا(  آتوا

  ...) مضارع منصوبتـَْبَحثَ (  ) مضارع مرفوعتـَْبَحثُ (  تبحث
  ...) مضارع جمزومتـَْبَحثْ (  ) مضارع منصوبتـَْبَحثَ (  تبحث
  ...) فعل أمرَأِدرْ (  ) مضارع جمزومَأْدرِ (  أدر

  ...) اسم تفضيلَأْحَسنُ (  ) فعل ماضٍ َأْحَسنَ (  أحسن
  ...) للمخاَطب املفردفـََرْمتَ (  ) للمتكلِّم املفردفَـَرْمتُ (  فرمت



 6

  ...) فعل مزيدَعلَّمَ (  ) فعل جمرَّدَعِلمَ (  علم
  ...) مبين للمجهولُغِلَبتْ (  ) مبين للمعلومَغَلَبتْ (  غلبت

  

 س، منشؤه أن الكلمةَ بْ من اللَّ  آخرَ  ي إىل نوعٍ وهذا يؤدِّ . ا الكلمة ةسابق أحرفِ  اتصالُ . 2.2.2
السابقة من أصل الكلمة، واآلخر أن تكون   خمتلفني؛ أوهلما أن تكون أحرفُ ْني وجهَ على ميكن أن تُقرأ 

  الواوحرف فعد)، مة وليست منها. مثال ذلك كلمة (و السابقة متصلًة بالكل أحرفُ 
  َوَعَد َيِعُد)،  الفعلأي َوَعَد: ( ؛ حنو:قد يكون من أصل الكلمة

).  الفعلأي َعدَّ:  + وَ َوَعدَّ = ( ؛ حنو:عطف كون حرفيوقد    َعدَّ يـَُعدُّ
يِّز بني هاتني متَُ ستطيع أن ت، ال وحَدهاعلى صورة الكلمة  ةَ البحث املعتِمد اتِ كوعلى هذا، فإن حمرِّ 

  تلفتني لكلمة (وعد).احلالتني املخ
يف ، يقابلها مثالً  كلمة (كتاب)ف. يف اإلنكليزية نظري له ليس ،العربية يفس بْ اللَّ النوع من وهذا 

ا  ). فإذا حلَّْيناها بأل التعريف بقيتْ bookاإلنكليزية ( يف العربية كلمًة واحدة (الكتاب)، على حني أ
يف العربية   العطف، بقيتْ  واوَ   كلمة (الكتاب)ضفنا إىل). وإذا أthe bookتصبح يف اإلنكليزية كلمتني (

ا تصبح    ).and the bookثالث كلمات (يف اإلنكليزية كلمًة واحدًة أيًضا (والكتاب)، يف حني أ
كون على وجهني؛ األول باعتبار تَ من الكلمات اليت ميكن أن  أمثلًة أخرىيتضمَّن اجلدوُل اآليت 

  :أصلهامن  تا وليس ةً متصل ا، واآلخر باعتبارهكلمةال حرف سابقة الكلمة من أصلأ
  

  الكلمة
  الوجه األول:

  السابقة من أصل الكلمةحرف 

  الوجه اآلخر:

  السابقة ليس من أصل الكلمةحرف 

  (حرف جر + اسم) بـِ + طَاَقة=  ِبطَاَقة  (اسم) ِبطَاَقة  بطاقة
  تصل)(حرف عطف+ ضمري م َو + ُهمْ =  َوُهمْ   (مصدر)  َوْهمٌ   وهم
  (من َرَمى يـَْرِمي) + َرَمتْ  َـ ف=  فـََرَمتْ   (من فـََرَم يـَْفرُِم) فَـَرَمتْ   فرمت
  من َسَعى َيْسَعى)( لـَ + َسَعتْ =  َلَسَعتْ   (من َلَسَع يـَْلَسُع) َلَسَعتْ   لسعت

  (مهزة استفهام + فعل ماٍض) ثَ عَ أَ + بَـ =  َأبـََعثَ   (فعل مضارع) ثُ أَبـْعَ   ثأبع
  (حرف تشبيه + اسم) = َك + َربّ  َكَربّ   ماٍض)(فعل  َكِربَ   كرب
  (ال التعريف + اسم) اْل + َحقُّ =  اْلَحقّ   (فعل أمر) ِاْلَحقْ   احلق

  

ا ةالحق أحرفِ  اتصالُ . 2.2.3 هي ضمائر الرفع أو النصب أو اجلر لواحق الكلمة (و  الكلمة 
اأحرف يف اتصال ي ذكرناه َس الذبْ اللَّ الذي ينشأ هنا  اللَّْبسُ مياثل املتصلة بالكلمة).  ، سابقة الكلمة 

قة من أصل الكلمة، الحوجهني خمتلفني؛ أوهلما أن تكون أحرف العلى ميكن أن تُقرأ  أن الكلمةَ  وهو
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  اهلاء )، فحرف ولهأن تكون متصلًة بالكلمة وليست منها. مثال ذلك كلمة ( واآلخرُ 
  )، يـَْوَلهُ  الفعل َولِهَ : َولِهَ ( ؛ حنو:قد يكون من أصل الكلمة

َوىلَّ يـَُويلِّ متصًال من فعل األمر  =ـِه لِّ + = وَ  َولِّهِ ( ؛ حنو:ضمريًا متصالً كون يوقد 
  ). بضمري النصب

يِّز بني هاتني متَُ ستطيع أن تال  وحَدهاعلى صورة الكلمة  ةَ البحث املعتِمد اتِ كوعلى هذا فإن حمرِّ 
  احلالتني املختلفتني لكلمة (وله).

)، يقابلها يف اإلنكليزية مٌ لَ قَـ يف اإلنكليزية. مثال ذلك كلمة ( كسابقه، ليس له نظريٌ ْبُس  وهذا اللَّ 
)pen ا ضمري ). فإذا ا تصبح هُ مُ لَ قَـ بقيْت يف العربية كلمًة واحدة ( الغائب املفرداتصل  )، على حني أ

نَ مثل ذلك كلمة (أَ ). و his penيف اإلنكليزية كلمتني (  ،رفع (نا)الضمري ضمريان: ا اتصل [اُه)، َجبـْ
  ).we answered himيف اإلنكليزية ثالث كلمات (يقابلها  ]نصب (ـه)الوضمري 

كون على وجهني؛ األول باعتبار يتضمَّن اجلدوُل اآليت أمثلًة أخرى من الكلمات اليت ميكن أن تَ 
  أصلها: من تا وليس ةً متصل اباعتباره ، واآلخرُ الكلمة حرف الحقة الكلمة من أصلأ

  

  الوجه األول:  الكلمة

  الالحقة من أصل الكلمةحرف 

  الوجه اآلخر:

  ليست من أصل الكلمة حرف الالحقة

  )فعل ماٍض+ضمري متصلبـَرَّ + َك (=  بـَرَّكَ   )فعل ماضٍ ( بـََركَ   برك
  )حرف جر+ضمري متصلبـِ + ُكْم (=  ِبُكمْ   )مجع أبكم( ُبْكمٌ   بكم
  )فعل ماض+نون النسوةتَِلْف + َن (=  ْفنَ تَلِ   )فعل رباعي( تـَْلَفنَ   تلفن
 + فعل ماٍض من نبا ينبوَنَب + ْت (=  نـََبتْ   )فعل ماضٍ ( نـََبتَ   نبت

  )تاء التأنيث الساكنة
  )اسم+ضمري متصلِبرِّ + ِهنَّ (=  ِبرِِّهنَّ   )فعل رباعي( بـَْرَهنَ   برهن
  )متصلحرف جر+ضمري لـِ + ي (=  ِلي  )يوِ لْ ى يَـ وَ مصدر لَ ( َليٌّ   يل

  )اسم+ضمري متصل( َهمُّ + ُهمْ =  َهمُُّهمْ   )فعل رباعي( َهْمَهمَ   مههم
  

تصريفها. فالفعل املاضي (قال) مثًال، يرد يف  نتيجةالصور املختلفة للكلمة  دُّدُ عَ تَـ . 2.2.4
َما، قـُْلُتْم، قاَل، النصوص بصوٍر خمتلفٍة نتيجة اتصاله بضمائر الرفع؛ حنو: (قـُْلُت، قـُْلَنا، قـُْلَت، قـُْلِت، قـُْلتُ 

، املسند إىل مجيع الضمائرقَاَلْت، قَاال، َقالَتا، قَاُلوا، قـُْلَن). وعلى هذا فإن البحث عن الفعل (قال) 
 الثنيت عشرة اليت ذكرناها. على حني أنه يف اللغة اإلنكليزية، يتم هذا البحثُ يقتضي البحث عن الصور ا

ويعود ذلك لسببَـْني: أوهلما: عدم اتصال الضمائر بالفعل،  ).saidواحدٍة فقط هي ( كلمةٍ ل ئهبإجرا
فضمائر الرفع مجيُعها منفصلة  .I said, you said, he said, she said, we said, they saidفنقول: 
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مع مجيع  )saidال تتغيـَُّر صورتُه نتيجة تغريُّ الضمري، فهو دائًما (ه نفسَ  الفعلَ عن الفعل. وثانيهما: أن 
   .الضمائر
  ذات المنشأ التنفيذيالبحث  مشكالت. 3
 فائدةُ من كْ تَ . اعلى البحث املطابق هل االقتصارُ ، و من الكلمة البحث عن جزءٍ  عدم توفُّر مزيِّةِ . 3.1
. فمثًال إذا  حروفهاتشرتك معها يف أخرى  إىل كلماتٍ  على كلمة البحث إضافةً   احلصولُ يفة املزيَّ هذه 
إضافًة إىل  كلمةهذه المن احلصول على  كِّننافإن هذه املزيَّة متَُ )، معجم(البحث هي  ت كلمةُ كان

  : من مثل ؛ليهاعحتتوي  الكلمات اليتعشرات 
  ...معجملل ،معجمكال ،معجمفال ،معجمبال ،معجموال ،معجمال(

  ...يونمعجمفال ،ياتمعجمبال ،يةمعجمفال ،يةمعجموال ،يمعجمال

   ...هممعجم ،نامعجم ،يمعجم ،كمامعجم ،كمعجم ،همعجم

  ...)همعجمل ،همعجمك ،همعجموب ،همعجمف ،همعجمب ،همعجمو 

. كما هو احلال على حدة إعادة عملية البحث لكلِّ كلمةٍ ة، فعندئٍذ ينبغي يَّ أما إذا مل تتوفَّر هذه املز 
قرابة مليونني ونصف املليون من وهي موسوعٌة ضخمٌة تضمُّ [ يف حمرِّك البحث يف املوسوعة الشعرية.

املعجمات العربية، وعدٍد كبٍري من الكتب األدبية  أمَّاتُ معجمات هي  عشرةِ أبيات الشعر، إضافًة إىل 
  يف هذه املوسوعة عن كلمة (الشعر) حصلنا على النتائج اآلتية:حبثنا فإذا  .]واللغوية

  

  
  

وان بشار بن مواضع لكلمة (الشعر) يف دي ةعلى سبع رَ ثَـ أن حمرِّك البحث عَ  هذه اللوحةنالحظ يف 
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الكلمات األخرى اليت تشرتك مع كلمة  العثور علىولكنه مل يتمكن من وميَّزها باللون األمحر. برد، 
وهذا يعين أننا إذا أردنا (الشعر) يف حروفها من قبيل: (والشعر، بالشعر، فالشعر، الشعري، الشعرية...). 

  ،الشعر) نفسهابية البحث وإدخال كلمة (احلصول على مواضع كلمة (بالشعر) مثًال، فعلينا إعادة عمل
  :كما هو موضٌح يف اللوحة اآلتية

  

  
  

. أما الكلمات (بالشعر) حتديًداكلمة  وَعثـََر عليه حمرِّك البحث ه ما يف هذه اللوحة نالحظ أنَّ 
، فلم يتمكن من العثور فبالشعر...]األخرى اليت تشرتك معها يف حروفها [مثل: وبالشعر، بالشعرية، 

  .يهاعل
  .البحث يـَُعدُّ نقًصا يف عمل حمرِّك ه املزيَّةهذعدم توفُّر وال شكَّ يف أنَّ 

الوقوف  و. فائدُة هذه املزية هدون فاصٍل بينهما عدم توفُّر مزيِّة البحث عن كلمتَـْني متتابعتَـْني . 3.2
افًا ومضافًا إليه؛ حنو: على)، أو مض زادن فعًال وحرفًا؛ حنو: (اقد َتكون ؛على استعمال كلمتني متالزمتني

، أو فعًال أو امسًا وصفة؛ حنو: (مقاًما حمموًدا)؛ حنو: (أمحد شوقي)، اْمسَْي علم(صحيفة تشرين)، أو 
  ...وامسًا؛ حنو: (قال اإلمام)

 :نتيجة البحث عن وفيهمُّس أمهية التتابع يف الكلمتني املبحوث عنهما يف املثال اآليت، لَ تَـ  نستطيع
  ي).(العصر العباس
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االبتعاد عن ، أدَّى إىل همابـُْعَد املسافة بينعدم تتابع هاتني الكلمتني، و كيف أن   جند يف هذه اللوحة
فسياق كلمة (العصر) يف هذا النص هو (العالَّمُة األديب، فريُد  املقصود من البحث عن هذا الرتكيب.

 العباسيريق اخللوتية عن الشيخ حممد ، ويتيمُة الدهر...)، وسياق كلمة (العباسي) هو: (وأخذ طالعصر
  اخللويت...)

  اخليارات اآلتية: ه، وتوفريُ يف حمرِّك البحث، كان ينبغي استدراكُ  وهذا نقٌص آخرُ 
  إمكان البحث عن كلمتني متتابعتني (دون فاصل بينهما). -
  .ورودمها ترتيبمع احملافظة على  ،إمكان البحث عن كلمتني غري متتابعتني -
  .هماترتيبمراعاة دون  ،البحث عن كلمتني غري متتابعتنيإمكان  -

 ورود البحث عن)، أي OR( املنطقية عالقةالالبحث عن كلمتني بينهما عدم توفُّر مزيِّة . 3.3
عن املواضع اليت ورد فيها ذكر  بحثالرغب يف ت كنتَ إذا  مثًال ف يف النصوص.إحدى هاتني الكلمتني 

هاتني سوى أن ُتدخل إىل حمرِّك البحث ، فما عليك يف النصوصمدينة (حلب)  أو(دمشق)  مدينة
مًعا،  مها. أما إذا كنت ترغب يف البحث عن املواضع اليت ورد فيها ذكر )ORعالقة (الكلمتني وبينهما 

  .)ANDعالقة (بينهما  تضعفما عليك سوى أن 
بعض النصوص تتساهل يف  . ذلك أنالفروق بني اهلمزات/عدم جتاُهل لجتاهُ عدم توفُّر مزيِّة . 3.4

  ...(ان) بدالً من (أن) أو (إن)، و(اىل) بدالً من (إىل) حنو:مسألة رسم اهلمزة؛ 
مزة القطع؛  فنجد حيًنا مهزة وقد حتتوي النصوص أخطاًء يف رسم اهلمزات، فتختلط مهزة الوصل 



 11

(اإلنتصار) بدًال من (اإلستعالم) بدًال من (االستعالم)، وحنو: القطع حلَّْت حملَّ مهزة الوصل؛ 
القطع؛  ، جند مهزة الوصل حلَّْت حملَّ مهزة(االنتصار)، و(اإلزدحام) بدًال من (االزدحام)... وبالعكس

  ...(اإلنرتنت)) بدًال من االنرتنت(و: (االكرام) بدالً من (اإلكرام)، حنو
ف اليت على صورة الياء. عدم توفُّر مزيِّة جتاُهل/عدم جتاُهل الفرق بني حرف الياء وحرف األل. 3.5

الياء واأللف اليت على صورة الياء هكذا (ى)، وبذلك خيتلط االسم كال من فبعض النصوص ترسم  
  (علي) حبرف اجلر (على)، و(أيب) بـ (أىب)، و(الثري) بـ (الثرى)...

جند عدم تفريٍق عدم توفُّر مزيِّة جتاُهل/عدم جتاُهل الفرق بني اهلاء والتاء املربوطة. ذلك أننا . 3.6
 صدقة)، و(منه و لذلك اختالٌط باملعىن؛ حنو: (صدقه و بينهما يف بعض النصوص؛ وَحيدث نتيجةً 

  عاقبة)...  منة)، و(عاقبه و
  في النصوص العربيةالبحث واجهات نماذج من . 4
 غري أن، تهعميتاز البحث يف هذه املوسوعة بسر . الموسوعة الشعريةواجهة البحث يف . 4.1
بل ال يوجد فيه سوى ِخيار واحد؛ وهو البحث املطابق عن الكلمة (أو ، ه حمدودٌة جدااتخيار 

قادٍر على البحث عن جزء من كلمة، وال عن كلمتني متتابعتني دون  غريُ الكلمات). وعلى ذلك فإنه 
  . آنًفاا من عمله فاصل، وال عن إحدى كلمتني... وقد عرضنا جزءً 

، يته وخياراته املتعدِّدةفعالب ميتاز البحث يف هذه املكتبة. بة الشاملةالمكتواجهة البحث يف . 4.2
  البحث يف املكتبة الشاملة:واجهة بطيء نسبًيا. يبنيِّ الشكل اآليت ولكنه 
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يف أو  هاعناوينيف أو الكتب نصوص نطاق يف ميكن أن ُحيَْصر  البحثَ أن هذه الواجهة نالحظ يف 
 عالقةالب مرتبطٌ  هانصفُ  ؛امعً يف آٍن  كلماتٍ عشر   عن البحثُ يًضا أنه ميكن نالحظ أعليها. و التعليقات 
هذه ورود ) ترتيب مراعاة(أو عدم مراعاة ، مع )OR( املنطقية عالقةالونصفها اآلخر ب)، AND( املنطقية

  إضافًة إىل إمكان جتاهل الفروق بني اهلمزات وحنوها. . يف النصوص الكلمات
 .َجتعل عمليَة البحث جمديًة وفعَّالة واسعٍ املتاحَة يف هذا البحث ذاُت طيٍف  اتِ يار وباجلملة، فإن اخلِ 

، وهو ، فإكلِّه  ومع ذلك كلمات ف  و حلر س عالمات الشكل سُّ حتََ ا تفتقر إىل ِخياٍر مهمٍّ وأساسيٍّ
ا ال .البحث و(َكَتب) (ُكُتب)  تفرِّق يف البحث بني كلمة (كتب) غري املشكولة، وكلمَيتْ  مثال ذلك أ

 متماثلةٍ  على نتائجَ ومن َمثَّ فإننا َحنُصل (َكَتَب) و(ُكِتَب) املشكولتَـْني كليا.  املشكولَتني جزئيا، وكلمَيتْ 
مقتصًرا على معجم (لسان إذا كان البحث مثًال هذه الكلمات اخلمس؛ فأيٍّ من عند البحث عن 

  .هامن لكلٍّ ) نتيجة 243(، وجدنا أن عدد النتائج يساوي العرب)
  (واسعة):يبنيِّ الشكل اآليت منوذًجا من نتيجة البحث عن كلمة 

  

  
  

  .من كتب األدب ) كتابًا233) نتيجة يف (366على (عثر البحث  حمرِّكأن نالحظ 
  من شركة مايكروسوفت )الدفتر( برنامجالبحث يف واجهة . 4.3
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  فتمن شركة مايكروسو  )المفكرة(برنامج البحث يف واجهة . 4.4
  

  
  

  من شركة مايكروسوفت Accessبرنامج البحث يف واجهة . 4.5
  

  
  

  خيارات حبث حمدودة.الثالث السابقة هلا البحث ات واجهأن يالحظ 
  لمعالجة النصوص Wordبرنامج البحث يف واجهة . 4.6

  



 14

  
  

 مطابقة حالة األحرف، والشكل (أي ؛ حنو:الةتتضمن شاشة البحث عدًدا من اخليارات الفعَّ 
  )، ومهزة األلف، ومتييز الكلمات اليت عثر عليها...احلروف حركات

  :Wordيبنيِّ الشكل اآليت نتيجة البحث عن الكلمات اليت حتتوي على كلمة (شكل) يف برنامج 
  

  
  

نالحظ أن حمرِّك البحث عثر على ثالث كلمات يف هذا املقطع من الصفحة؛ هي: (املشكالت)، 
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  و(الشكل)، و(َشْكِلها).
  مكتبة التاريخ والحضارة اإلسالميةالبحث يف واجهة . 4.7

  

  
  

 ، أو عدد من الكلماتهاللبحث: عن كلمة فقط، أو جزء منأنواٍع ه الشاشة وجود مخسة تُبنيِّ هذ
  ).AND( )، أو عالقةOR( بينها عالقةمفرداٍت متباعدة يربط ، أو (َنّص)

  :كتاب (رحلة ابن بطوطة)يف   البحث عن كلمة (دمشق) اآليت نتيجةَ  الشكلُ يُظِهر 
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  في مواقع اإلنترنتالبحث نماذج من محرِّكات . 5
السرعة، وعدد من حمركات البحث يف مواقع اإلنرتنت، تتفاوت فيما بينها من جهة  غري قليلٍ  مثة عددٌ 

ة البحث. ومعظم واجهات حبث )عبارة(أو  كلمةِ النتائج، ومطابقة   (والسيما  هذه احملركات متشا
هذه احملركات واجهات وفيما يلي مناذج من إىل حدٍّ بعيد.  وتتضمَّن خياراٍت متماثلةً ، لبحث املتقدِّم)ا

  .هامن كلٍّ منبنبذٍة  مشفوعةً 
، إن مل يف مواقع اإلنرتنت ات البحثحمرِّكمن أسرع يعد هذا احملرِّك . Google . حمرك البحث5.1
 البحثَ إذ يستطيع ؛ اليت يبحث فيها د اللغاتتعدُّ و ومشوله،  ،بدقتهإضافًة إىل ذلك وميتاز ها. سرعَ يكن أ

مؤسسة ميديا  ءإحصااستناًدا إىل (ا يومي  مليون طلب حبثٍ  120 عاجليو  ).منها العربية( لغة 66يف 
  :Googleيبنيِّ الشكل اآليت واجهة البحث العادي يف  ).ميرتكس

  
  آلتية:حصلنا على الشاشة ا) متقدم(بحث إذا ضغطنا على زر 

  

  
  

للبحث؛ من قبيل: البحث املطابق عن كلمة أو أكثر، والبحث  عديدةً  خياراتٍ تتضمَّن هذه الواجهُة 
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)، وعدم احتواء الصفحة على كلمة أو  ORعالقة (ال) أو AND( املنطقية عالقةالعن كلمات بينها 
  .. وغريها.، واللغة، والزمن احملدد، والنطاق.كلمات حمددة، ونوع امللفات

 ).URL: Uniform Resource Locatorَمْورِد نظامي ( يف أكثر من مليار عنوان Googleيبحث 
  لبحث.كلمة (أو عبارة) اح معرفة مطابقتها لمن نصوص نتائج البحث تتي ويعطي مقتطفاتٍ 

عالمات شكل احلروف ، فإنه ال يستفيد من Googleالقدرة اهلائلة حملرك هذه وعلى الرغم من 
  قليص عدد نتائج البحث.(احلركات) لت
، Yahooمثل:  ؛تتمتع خباصية البحث يف املواقع العربيةمتعدِّدة اللغات أخرى حبث حمركات وهناك 

  ...msnو، Askو، allthewebو، altavistaو
  البحث املتقدم يف هذا احملرِّك: اآليت واجهةَ  يبنيِّ الشكلُ  :Araby عربي البحثحمرك . 5.2

  

  
  

ذا احملرك الذي ُتشري النشرُة الت  متخصصةً  حبثٍ  يوفر خدماتِ إىل أنه  مكتوب ه جمموعةُ تر طوَّ عريفية 
من احملتوى العريب على إليه تاج حيُ كل ما إىل  النحو والصرف للوصول  راعي قواعدَ ت ،باللغة العربية

 - ةصفح ماليني 10جتاوز عددها اليت  - املواقع العربية على اإلنرتنت مجيعَ  عربياإلنرتنت. يفهرس 
املواقع مجيع من الدخول إىل  الباحثوأحدث الربامج اليت متّكن  serversمعتمًدا على مئات املخدِّمات 

  والصفحات العربية املوجودة على اإلنرتنت يف ثواٍن معدودة.
ح يصـــحتكيـــب اللغـــة العربيـــة، و ا تر مجيـــع ف تعـــرُّ ميَّـــز بقدرتـــه علـــى يت عربـــيوتشـــري النشـــرُة أيًضـــا إىل أن 

مــن أقســام  جمموعــةً  يضــمُّ وهــو  .أو الرتكيــبالكلمــة عــىن مبصــلة الكلمــات ذات الح ا قــرت او  ،اء اللغويــةاألخطــ
  ...واملدوناتوالفن ة نقاوالرياضة واالقتصاد والتوالصور األخبار ك ؛البحث املتخصصة
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  البحث املتقدم يف هذا احملرِّك: اآليت واجهةَ  الشكلُ يبنيِّ  :AYNA أين . حمرك البحث5.3
  

  
  

والصـــور، والـــدين، القـــاموس، و األخبـــار، و الفيـــديو، و اإلنرتنـــت، يتـــيح هـــذا احملـــرُِّك البحـــَث يف صـــفحات 
الفنــون واآلداب، والتجــارة، . ويضمُّ مجلًة صاحلًة من األدلَّة من قبيــل: ياحمللِّ إضافًة إىل البحث  املدونات،و 

قتصــــاد، واملراجــــع، والعلــــم، والســــياحة واحلاســــوب، والرتبيــــة، والتســــلية، والصــــحة، واألخبــــار، واملــــال، واال
تمع...   والسفر، وا

  يبنيِّ الشكُل اآليت واجهَة البحث املتقدم يف هذا احملرِّك: :onkosh أنكش. حمرك البحث 5.4
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عتمــد علــى تقنيــات لغويــة يَ و يف ثــالث لغــات: العربيــة، واإلنكليزيــة، والفرنســية.  البحــثَ هذا احملرُِّك يتيح 
ويقـــدِّم  .صـــفحات االنرتنـــتيف أفضـــل النتـــائج لكلمـــات البحـــث لـــى ضـــمن احلصـــول عتَ  ،متقدمـــة حديثـــة

  خدماته البحثيَة يف: الوب، والصور، واملدونات، واألخبار، واملنتديات، وامللفات...
  يبنيِّ الشكُل اآليت واجهَة البحث يف هذا احملرِّك: :taya it تايا ابحث تجد . حمرك البحث5.5

  
البحث • تية: ا لألمناط اآلعلى البحث وفقً  تهقدر ميتاز بذا احملرك إىل أنه هللتعريفية تشري النشرُة ا

مجيع مشتقات أي البحث عن البحث املوسع: . • الكلمة ريفامجيع تصأي البحث عن الصريف: 
أي البحث البحث باللغات املختلفة: . • الكلمةمرادفات عن مجيع البحث أي املرادفات: • الكلمة. 
  متباعدة. كلمات متقاربة أوالبحث عن  • ليزية يف امللفات العربية. مات إنكعن كل
  يبنيِّ الشكُل اآليت واجهَة البحث املتقدم يف هذا احملرِّك: :سوا نبحث . حمرك البحث5.6
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 بدأ العملوقد ليزية، نكلبحث باللغة العربية واإللول حمرك ذا احملرك إىل أنه أهلتشري النشرة التعريفية 
ليزية وختزينها يف نكاإل-لربط املعلومات العربية تقانةحدث باستعمال أيتميز  أنهو ، 2005يف عام به 

املعلومة وجعلها يف  ىتسهيل احلصول عليف سبيل كفاءة والدقة الحصر النتائج وزيادة بغية ه قاعدة بيانات
  اللغة العربية.ب نيحدثاملتمتناول مجيع 

  KSearch الخوارزميحمرك البحث  . واجهة البحث املتقدم يف5.7
  

  
  

  من أهم ما مييِّز هذا احملرك: 
  ..."جيتمعون، و"اجتمعوا"، و""اجتمعو"اجتماع"،  :ة؛ حنوللكلماملختلفة التصريفات يف بحث ال •
  .)الصياحأو (، )(التحادث عرب اهلاتف عىنمب"هاتف"،  :؛ حنوالتمييز بني معاين الكلمات املختلفة •
يف الكلمة، للداللة على إمكان إضافة الرمز "؟" استعمال حيث ميكن  ؛ألمناطااستعمال البحث ب •

  .إليها من احلروف أي عددٍ  للداللة على إمكان إضافة ،، أو الرمز "*"حرٍف إليها
 .كلمة يف الثانية 20,000تبلغ سرعُة الفهرسة . ، وإدارة كاملة للفهارستقنية متقدمة للفهرسةيتمتع ب •
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يف  اهذا الفهرس الحقً ُيستعَمل  .بتا 64بسبب استعمال تقانة غري حمدود ف ،ما حجم الفهرسوأ
  فيه. السرعة الفائقةعمليات البحث لتحقيق 

  سامي . واجهة البحث املتقدم يف حمرك البحث5.8
  

  
  

  فركس . واجهة حمرك البحث5.9
  

  
  

ًدا يف صفحات الوب، أو يف الصور، أو يف أفالم  تبنيِّ هذه الواجهة أن البحث ميكن أن يكون حمدَّ
أو يف ، الوثائق احملمولة)تنسيق ( PDF=Portable Document Formatالفيديو، أو يف ملفات 

  املدونات.
   نتباه كبريين.اهي تعين البحث بدقة و ، و التونسية هجةمن الل" فركسكلمة "ُأخذت  

  naseej نسيج. واجهة البحث املتقدم يف دليل 5.10
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عدًدا من األقسام مثل: الثقافة والفنون والشعر، واحلاسب واإلنرتنت،  سيجنيتضمن البحث يف 
  والتعليم، واملال واألعمال، والصحة، واألخبار...

  يملي . واجهة البحث املتقدم يف5.11
  

  
  

إدخال كلمات خدمة قدم وهو ي ،2007") عام إمالء(الذي اشُتقَّ امسه من كلمة " يمليأُنشَئ 
ا بني الذين ال ميلكون لوحات رواجً هذه اخلدمة ت فالق. ليزيةكف اإلنو احلر ة لوحالبحث باستعمال 

 غريُ  يمليمصطلح حمرك حبث عريب على  إطالقَ أن يعتقدون مع ذلك، فإن الباحثني و  .مفاتيح عربية
  . هيف إظهار نتائج حبث Google علىعليا فعتمد يَ ألنه صحيح، 

  عن كلمة (الضحاك): يمليالبحث حمرك نتائج ات صفحإحدى وفيما يلي 
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  نسناس. واجهة البحث يف 5.12

  
يف  سواق. وقد ذُِكرالبحَث يف اإلنرتنت، واألخبار، والصور، والفيديو، والصوتيات، واأل ناسنسيُتيح 

  .)1998منذ عام ( )، وأول دليل عريب للمواقع العربية1998( عريبصفحته الرئيسية أنه أول حمرك حبٍث 
  ابحث لبحث يف. واجهة ا5.13

  
  ةعربيال بحثال اتمحرِّكتطوير مقترحة لخوارزمية . 6
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  مكوِّنات الخوارزمية المقترحة. 6.1
 جذر صرفية؛ هي: بثالث معلوماتٍ فهارس حمرِّك البحث كلمات على تزويد   عتمد هذه اخلوارزميةُ تَ 

  :ُيستثىن من هذه الكلمات. هاووزن، هاونوع، الكلمة
  ...هندفيليب، أمحد، راهيم، مرمي، حسان، ؛ حنو: إبأمساء األعالم •
ار.واجلبال، والبحار، واملدن، الدول، أمساء و  •    ..واأل
  أمساء احليوانات، والنباتات، واملواد، واملنتجات، واملخرتعات...و  •
  ...برتقال، بارود، صابونألبوم، آزوت، بورصة، ؛ حنو:  بةاملعرَّ و  الدخيلةالكلمات و  •
  ...لنا، له، عليه ،مل، لن، يف ،، الذي، مهما، كي، حيث؛ حنو: إذا، لواألدواتو  •
  ...إياها، إياكم إياه،هم، هو، هي، أنا، حنن، أنتم، ؛ حنو: الضمائر املنفصلةو  •
  ...أحد عشر، مخسون، مئة، ألف، مليون، ثالث، أربعةاألعداد؛ حنو: و  •
موع هذه األمساء واألدوات قرابَة وقد  كلمات النصوص، استناًدا إىل من   35%بلغت النسبُة املئوية 

اليت أشرنا إليها تضاف  الصرفيةَ  وهذا يعين أن املعلوماتِ  .أجريناها على عدٍد من النصوص إحصائياتٍ 
بطبيعة احلال يف النصوص  ال َتظهرهذه املعلومات على أن  .ثلثي كلمات فهرس حمرك البحث إىل

  ه البحثية.املعروضة، وإمنا يستفيد منها حمرِّك البحث يف عمليات
  الكلمة جذر. 6.1.1

. يتألَّف جذُر الكلمة يف األعم حرف جذرهاأهي الكلمة املعلومة الصرفية األوىل اليت نضيفها إىل 
  مخسة أحرف.نادًرا ما يتألَّف من ، و قليالً ما يتألَّف من أربعة أحرفثالثة أحرف، و األغلب من 

يع على مجاحلصول يف  من، فتكْ مستوى اجلذرمن البحث على اليت َجننيها الفائدة األساسية أما 
مة للكل ومعلوٌم أن هذه الصور املتعدِّدةَ ذر. هذا اجلاملشتقة من  كلماتُ الفيها الصور اليت ميكن أن ترد 

، وحالتها اإلعرابية، واتصال السوابق واللواحق الكلمة ل: وجوه تصريفمن االعتبارات مث عود إىل عددٍ ت
فكلما زادت ؛ اللغوية ذرصورها) خبصوبة اجل (ومن َمثَّ عددُ املشتقة كلمات الهذه  عددُ  ويرتبط. ..ا

 بضعة آالفإىل  لصوراذه ه عددُ يصل قد منه. و  صور الكلمات املشتقةِ  خصوبة اجلذر، زاد عددُ 
  . للجذر الواحد

 ،مزيدةردة و جم( أفعالٍ به من  الكلمات املتعلِّقةِ  على مستوى اجلذر يتناول مجيعَ  البحثَ هذا يعين أن و 
 ومصادر، يف صيغة املاضي واملضارع واألمر )ةوغري مؤكَّد ةمؤكَّد ،مبنية للمجهولو مبنية للمعلوم 

اسم الفاعل، واسم املفعول، واسم ك( وأسماء مشتقة، اهليئة)مصدر املرة، و مصدر ، و ة، وميمية(أصلي
يف حالة اإلفراد والتثنية واجلمع،  )بهةالزمان واملكان، وأمساء اآللة، ومبالغة اسم الفاعل، والصفات املش

... فمثًال، إذا كان البحث على مستوى اجلذر (ح س والرفع والنصب واجلر، والتعريف والتنكري واإلضافة
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  :الكلمات اآلتية فسيتناول، ب)
  (أفعال مجردة) ...، ُحِسَب ُيْحَسبُ َيْحُسبُ  َحِسَب َيْحَسُب، َحُسبَ َيْحُسُب،  َحَسبَ 

  (أفعال مزيدة) يـََتَحاَسُب... اَسبَ يـََتَحسَُّب، َتحَ  َتَحسَّبَ َيْحَتِسُب،  اْحَتَسبَ  اِسُب،َحاَسَب ُيحَ 
  )أصلية (مصادر ..ُمحاَسَبة، اْحِتساب، َتَحسُّب، َتحاُسب. ،ةبَ سْ ْسَبان، حِ اب، حُ ، ِحسَ َحْسب

  الميمي)المصدر الهيئة، و مصدر ر المرة، و د(مص َحْسَبة، ِحْسَبة، َمْحَسب...
  (أسماء مشتقة) ...، َحِسيبَمْحُسوب، َحسَّاب، ُمحاِسب، ُمْحَتِسب، ُمَتَحسِّبِسب، حا

  ، بل مئاُت الصور املختلفة اليت ميكن أن ترد يف النصوص.ولكلٍّ من هذه الكلمات عشراتُ 
حصلنا ، فحسبكلمة الوعلى ذلك، فإننا إذا طلبنا من حمرِّك البحِث البحَث على مستوى جذر 

يف عملية البحث هذه أن  الكلمات املشتقة من هذا اجلذر. والطريفُ مجيُع رد فيها تاليت النصوص على 
دَخل مل 

ُ
بال الَتخطر على تكن لحمرِّك البحث سيعثُر على نصوٍص حتوي كلماٍت مشتقًة من اجلذر امل

  عند إجراء البحث.
  نوع الكلمة. 6.1.2

صفة، مجع،  ،مصدرفعل، اسم،  :ي نوع الكلمةهالكلمة املعلومة الصرفية الثانية اليت نضيفها إىل 
  نسبة، تصغري...
 البحثُ  ُقِصرَ . فإذا وحصرها عمليات البحثتضييق نطاق يف الكلمة البحث من نوع  كُ يستفيد حمرِّ 

، ويهمل ما سواها من األمساء فقطفعال األقصر عملياته على األفعال مثًال، فإن حمرِّك البحث يَ على 
   ...إخلجلموعواملصادر والصفات وا

رد تالنصوص اليت حصلنا على اجلذر (ح س ب)، املشتقة من  فعالاألمثال: إذا طلبنا البحث عن 
ردة واملزيدة، املبنية للمعلوم واملبنية للمجهول، املؤكَّدة وغري املؤكَّدة، يف صيغة هذا اجلذر:  أفعالُ فيها  ا

  ، من مثل:املاضي واملضارع واألمر
  )مجردة (أفعال ماضية َحَسْبُتْم، ُحِسَب، َحِسَبَتا، َحِسْبَن... َحَسَب، َحَسْبُت،

  )مجردة (أفعال مضاِرعة َيْحُسُب، َتْحُسُب، َتْحُسِبيَن، َيْحُسُبوَن، َيْحُسْبَن...

  (أفعال ماضية مزيدة) حاَسَب، َتحاَسَب، اْحَتَسَب، َتَحسََّب، اْحَتَسُبوا...
  (أفعال مضارعة مزيدة) َتْحَتِسِبيَن، تـََتَحسَّباِن... ُيحاِسُب، ُيحاِسُبون، تـََتحاَسُبون،

  (أفعال أمر) اْحُسْب، احُسِبي، احُسُبوا، اْحَتِسُبوا، حاِسُبوا، َتَحَسُبوا...
  (أفعال ماضية مبنية للمجهول) ُحِسَب، ُحوِسَب، ُحوِسَبْت، ُحوِسُبوا، ُحوِسْبَن...

  (أفعال مضارعة مبنية للمجهول) ُتحاَسْبَن... ُيْحَسُب، ُيحاَسُب، ُيحاَسُبوَن، ُتحاَسِبيَن،
  وزن الكلمة. 6.1.3
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اهي الكلمة املعلومة الصرفية الثالثة اليت نضيفها إىل  تضييق . والغرض من إضافة وزن الكلمة وز
بوزٍن حمدِّد، فإن حمرِّك  ُحِصرَ مث األفعال مثًال، على  البحثُ اقتصر نطاق البحث أكثر فأكثر. فإذا 

  ، ويهمل ما سواه من األوزان األخرى.عملياته على هذا الوزن احملدَّد قصرالبحث يَ 
، حصلنا على اجلذر (ح س ب)أفعال بني أوزان ) من ◌َ لعِ فُ الوزن (مثال: إذا طلبنا البحث عن 

  دون غريه من األفعال. )◌َ بسِ حُ النصوص اليت ورد فيها الفعل (
نوع الكلمة، بتحديد ق يضيَ مستوى اجلذر، مث واسًعا جدا على يكون وهكذا جند أن نطاق البحث 

  وزن الكلمة.بتحديد ق أكثر فأكثر يضيمث 
  الخوارزمية المقترحةأهم مزايا . 6.2
  عدد نتائج البحثتخفيض . 6.2.1

ا الوزن) ،النوع ،(اجلذربطريقة لبحث خوارزمية امن مزايا   عن طريق عدد نتائج البحثض فِّ ختُ  أ
دوراُن أحدمها أكُرب بكثري  ،وجَهنيالبحث عن كلمٍة حتتمل عند طلوبة. ذلك أنه استبعاد النتائج غري امل

، ونكون أمام عدٍد الثايننتائِج حبث الوجه طغى على تَ فإن نتائَج حبث الوجه األول  ،من دوران اآلخر
اآلخر إىل النصوص اليت حتتوي على الوجه  ، الوصولُ أحيانًا هائل من النتائج يتعذَّر معه، بل يستحيل

  :ةاحلالهذه  يوضِّحان نالاوفيما يلي مث. لكلمة البحث
 مالينيَ  مطابقة الكلمةِ على  دةُ املعتمِ البحث  كاتُ حمرِّ أعطْت )، َوِفيّ عن كلمة ( نا: إذا حبثأول مثال

حرف جر) [وهو  +) بوجَهْيها: (ويف: حرف عطف كلمة (ويفوردت فيها  اليت  )النصوصالنتائج (أي 
، كما يف اجلدولني اآلتيني اللذين و(ويف: من الوفاء) [وهو الوجه األقل دورانًا] نًا]،ار الوجه األكثر دو 

وستة حمركات ، متعدِّدة اللغات حمركات حبثٍ  ستةنتائج البحث عن كلمة (ويف) يف  عددِ حيتويان على 
  .عربية حبثٍ 
  

 Google Yahoo altavista alltheweb Ask msn اسم محرك البحث

 1,950,000 7,770,000 52,100,000 52,300,000 52,300,000 75,000,000 لبحثعدد نتائج ا

  

  يملي  نسناس  تايا  أين  انكش  عربي اسم محرك البحث

 280,000 52,100,000 1,062,739 119,428,190 1,589,876 2,418,442 عدد نتائج البحث

  

 ا كلمة (وّيف) من بني هذه املالينيمعرفة النصوص اليت وردت فيه استحالةُ  نياجلدول ينيتبنيَّ من هذ
  . من نتائج البحث

)، صفة)، والنوع (و ف يالبحث عن اجلذر (فيتمُّ ببطريقة (اجلذر، النوع، الوزن)،  أما البحثُ 
  دون غريها.حصًرا ) َوِيفّ على النصوص اليت حتتوي على كلمة (بالنتيجة حنُصل و  .)َفِعيلوالوزن (

 مالينيَ  على مطابقة الكلمةِ  البحث املعتمدةُ  كاتُ حمرِّ  أعطتْ )، َمنَّ ( عن كلمة نا: إذا حبثنٍ ثامثال 
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) تضيع يف حرف اجلر (من)ورد فيها النصوص اليت  ، وعدًدا قليًال من النصوص اليت ورد فيها الفعل (َمنَّ
دة متعدِّ  يبني اجلدوالن اآلتيان عدد نتائج البحث عن كلمة (من) يف ستة حمركات حبثٍ . زمحة ما سواها

  عربية. اللغات، وستة حمركات حبثٍ 
  

 Google Yahoo altavista alltheweb Ask msn  اسم محرك البحث

 32,000,000 52,800,000 267,100,000 288,300,000 288,300,000 758,000,000  عدد نتائج البحث
  

  يملي  نسناس  تايا  أين  انكش  عربي  اسم محرك البحث

 216,000 288,000,000 6,851,727 866,868,310 11,132,430 13,481,679  عدد نتائج البحث
  

) من بني هذه َمنَّ معرفة النصوص اليت وردت فيها كلمة ( استحالةُ أيًضا  نياجلدول ينيتبنيَّ من هذ
  املاليني من نتائج البحث. 

، والوزن )فعل)، والنوع (م ن نالبحث عن اجلذر (فيتمُّ ببطريقة (اجلذر، النوع، الوزن)،  أما البحثُ 
  دون غريها.حصًرا ) َمنَّ على النصوص اليت حتتوي على كلمة (بالنتيجة حنُصل و  ).لَ (فـَعَ 

  نتائج البحثعدم تشعُّب . 6.2.2
ا تُقيِّد نتائجَ  أيًضا الوزن) ،النوع ،(اجلذربطريقة خوارزمية البحث ومن مزايا  البحث بالوجه املراد  أ

فإن نتائج البحث تشتمل ، كلمٍة حتتمل وجوًها متعدِّدة  البحث عن من كلمة البحث. ذلك أنه عند
أو فصٍل فيما بينها. ونكون هنا أيًضا أمام عدٍد هائل من النتائج  ،على جمموع هذه الوجوه دومنا ترتيب

يتعذَّر معه الوصوُل إىل النصوص اليت حتتوي على الوجه املطلوب من كلمة البحث. وفيما يلي مثاالن 
  الة:يوضِّحان هذه احل

 مالينيَ  على مطابقة الكلمةِ  دةُ البحث املعتمِ  حمركاتُ أعطْت )، فـَْهمعن كلمة ( نا: إذا حبثأول مثال
  :مثل ؛بوجوهها املختلفة كلمة (فهم)وردت فيها  النصوص اليت 

  (مصدر َفِهَم يـَْفَهُم) فـَْهم =  فهم   
  (الفعل الماضي َفِهَم يـَْفَهُم) َفِهمَ  =

  َفِهَم في حال بنائه للمجهول) (الفعل الماضي ُفِهمَ  =
ُم) مَ هَّ فَـ  =   (الفعل الماضي المزيد فـَهََّم يـَُفهِّ

  )في حال بنائه للمجهول مَ فـَهَّ  المزيد (الفعل الماضي مَ هِّ فُـ  =

  ضمير جماعة الغائبين)+ (حرف الفاء  ُهمْ  + فَـ  = فـَُهمْ  =

  (حرف الفاء + الفعل الماضي َهمَّ) َهمَّ  + فَـ  =فـََهمَّ  =

  يـَُهمُّ)(حرف الفاء + مصدر الفعل َهمَّ  َهمُّ  + فَـ  = فـََهمُّ  =

يبني اجلدوالن اآلتيان عدد نتائج . الوجوه املختلفة للكلمةبني هذه  التمييزَ  هذه احملرِّكاتُ  ال تستطيعو 
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  عربية. متعدِّدة اللغات، وستة حمركات حبثٍ  ) يف ستة حمركات حبثٍ فهمالبحث عن كلمة (
  

 Google Yahoo altavista alltheweb Ask msn  اسم محرك البحث

 256,000 1,550,000 8,890,000 10,100,000 10,100,000 8,740,000  عدد نتائج البحث
  

  يملي  نسناس  تايا  أين  انكش  عربي  اسم محرك البحث

 2,640,000 9,980,000 536,309 88,883,060 424,769 459,082  عدد نتائج البحث
  

) من بني هذه املاليني فـَْهممعرفة النصوص اليت وردت فيها كلمة ( اجلدولني استحالةُ يتبنيَّ من هذين 
  من نتائج البحث. 

)، مصدر)، والنوع (م ـف هعن اجلذر (فيتمُّ بالبحث بطريقة (اجلذر، النوع، الوزن)،  أما البحثُ 
  دون غريها.حصًرا ) فـَْهمعلى النصوص اليت حتتوي على كلمة (بالنتيجة حنُصل و  .ل)والوزن (فـَعْ 
 مالينيَ  الكلمةِ مطابقة على  دةُ البحث املعتمِ  حمركاتُ أعطْت )، َمِلكعن كلمة ( نا: إذا حبثثانٍ  مثال

  مثل: ؛النصوص اليت حتتوي على كلمة (ملك) بوجوهها املختلفة
  (أفعال) َمَلَك، ُمِلَك، َملََّك، ُملَِّك...

  ومصادر) (أسماء َمِلك، ُمْلك، َمَلك، ِمْلك، َمْلك...
متعدِّدة اللغات،  يبني اجلدوالن اآلتيان عدد نتائج البحث عن كلمة (ملك) يف ستة حمركات حبثٍ 

  عربية. وستة حمركات حبثٍ 
  

 Google Yahoo altavista alltheweb Ask msn اسم محرك البحث

 533,000 3,700,000 16,000,000 19,200,000 19,100,000 24,700,000 عدد نتائج البحث

  

  يملي  نسناس  تايا  أين  انكش  عربي اسم محرك البحث

 4,790,000 19,100,000 1,622,124 72,928,170 1,349,778 863,631 عدد نتائج البحث

  

) من بني هذه املاليني َمِلكيتبنيَّ من هذين اجلدولني استحالُة معرفة النصوص اليت وردت فيها كلمة (
  من نتائج البحث. 

(اجلذر، النوع، الوزن)، فيتمُّ بالبحث عن اجلذر (م ل ك)، والنوع (اسم)، والوزن  أما البحُث بطريقة
  (َفِعل). وحنُصل بالنتيجة على النصوص اليت حتتوي على كلمة (َمِلك) حصًرا دون غريها.

  أخرى من البحثُضُروٍب ابتداع . 6.2.3
ُضروٍب ا على البحث عن رُ قدالوزن) أيًضا  ،النوع ،(اجلذربطريقة ومن مزايا خوارزمية البحث 

تَنُتج هذه . هاعظممب البحث املعتِمدُة على مطابقة الكلمة القيامَ  أخرى من البحث، ال تستطيع حمرِّكاتُ 
وفيما يلي كوِّنات الثالثة: اجلذر، والنوع، والوزن. املالضُّروب من البحث عن طريق التحكُّم يف أحد 

  :بعض األمثلة
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) اسم آلة)، والنوع (ح س با بطريقة (اجلذر، النوع، الوزن) عن اجلذر (إذا أجرينا حبثً : أول مثال
؛ اجلذرهذا من  تردو اليت أمساء اآللة أحد على النصوص اليت حتتوي على حصلنا ، الوزندون حتديد 

  مثل: 
   حاُسوب، ِمْحساب، ِمْحَسب، ِمْحَسَبة، حاِسَبة، َحسَّابَة...

عدًدا من املرات يساوي عدد األوزان. إضافًة إىل أننا قد ال  لبحثاإعادة إىل ذه الطريقة ال حنتاج و
  نعرف أوزان أمساء اآللة القياسية والسماعية مجيعها.

على النصوص اليت حصلنا َل)، عن اجلذر (ء ؟ ؟)، والنوع (فعل)، والوزن (َفعِ حبثنا إذا : ثانٍ  مثال
  َل)؛ مثل: َل يـَْفعَ باب (َفعِ  األفعال املهموزة الفاء اليت تتصرَّف منأحد حتتوي على 

  َأرَِم يَْأَرُم،   َرُق، َأِرَق يَأْ   َأِذَن يَْأَذُن،   َأِبَه يَْأبَُه،   َبُق، أْ أَِبَق يَ 
  أَِلَم يَْأَلُم،   َأِلَف يَْأَلُف،   َأِفَك يَْأَفُك،   َأِسَف يَْأَسُف،   َأِزَف يَْأَزُف، 
  َنُف...َأِنَف يَأْ   أَِنَس يْأَنُس،   َأِمَن يَْأَمُن، 

على النصوص اليت حصلنا عن اجلذر (؟ وء)، والنوع (فعل) دون حتديد الوزن، حبثنا إذا : ثالثمثال 
ردة واملزيدة) حتتوي على أحد األفعال اجلوفاء الواوية املهموزة الالم   ؛ مثل: (ا

  ، َأساَء ُيِسيءُ   ، ناَء يـَُنوءُ   ، ماَء َيُموءُ   ، ساَء َيُسوءُ   ، باَء يـَُبوءُ 
  ، تـَبَـوََّأ يـََتبَـوَّأُ   ، تَناَوَأ يـََتناَوأُ   ، اْستاَء َيْستاءُ   ، ناَوَأ يُناِوئُ   ، وََّأ يـُبَـوِّئُ بَـ 

  ...اْسَتضاَء َيْسَتِضيءُ 
على النصوص اليت حصلنا عن اجلذر (؟ ؟ ي)، والنوع (اسم)، والوزن (فاِعل)، حبثنا إذا : رابع مثال

  ؛ مثل: وزنالهذا على حتتوي على أحد األمساء املنقوصة 
الباِغي، التاِلي، الجاِبي، الخاِلي، الراِقي، الساِقي، الطاِغي، العاِصي، القاِضي، 

  ...الناِسي، الناِهي، الهاِديالماِضي، الماِحي، 
على النصوص حصلنا ، دون حتديد اجلذر )فاُعول)، والوزن (اسمعن النوع (حبثنا إذا : خامس مثال

  ؛ مثل: هذا الوزنوردت على ليت ااألمساء اليت حتتوي على أحد 
  ...ناُقوس، صاُروخ، ناُسوخ، ساُطور، ناُطور، ناُقور، جاُروف، خاُزوقحاُسوب، 

على النصوص اليت حصلنا عن اجلذر (د ف ع)، دون حتديد النوع والوزن، حبثنا إذا : سادس مثال
  من هذا اجلذر؛ مثل:  حتتوي على أحد األفعال أو األمساء أو الصفات أو املصادر... اليت وردتْ 

َدَفَع، اْنِدفاع، اْنَدَفَع، َتداَفَع، َتَداُفع، َتَدفُّع، داِفع، داِفَعة، ِدفاع، ِدفاِعي، ِدفاِعيَّة، 
َعة،ُدِفَع، َدْفع،    ...ُمْنَدِفعَمْدُفوع، َمداِفع، ُمداِفع، ُمدافـََعة، ِمْدَفع، ِمْدَفِعيَّة،  ُدفـْ

؟ ي)، والنوع (فعل)، والوزن (اْفِعْل)، حصلنا على النصوص اليت عن اجلذر (و حبثنا إذا : سابع مثال
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  ؛ مثل: أفعال األمر من اللفيف املفروقحتتوي على أحد 
  ...(من َوَشى َيِشي)ِش (من َوَلى يَِلي)، ِل (من َوَفى يَِفي)، ِف (من َوَعى يَِعي)، ِع (من َوَقى يَِقي)، ِق 

الوزن (َفعاِعيل) دون حتديد اجلذر، حصلنا على النصوص عن النوع (مجع)، و حبثنا إذا : ثامن مثال
  وزن؛ مثل: هذا الاليت حتتوي على أحد مجوع التكسري اليت وردت على 

    (جمع َدجَّال)،  َدجاِجيل  (جمع سكِّين)،  َسكاِكين    ، (جمع دينار) َدنانِير

  ...(جمع ال واحد له) َأبابِيل  (جمع قيراط)،  َقرارِيط

على النصوص اليت حتتوي ، حصلنا والنوع ) دون حتديد اجلذرفـَْعالنعن الوزن (ثنا حبإذا : تاسع مثال
  ؛ مثل:هذا الوزنعلى وزن أو الصفات اليت وردْت األمساء حد أعلى 

   )اءسمأ( ...َعمَّان، ، َحسَّان، َشْيطان، َحْورانَمْرجانَسْعدان، ْيحان، َشْعبان، رَ َمْيدان، 
  (صفات)َشْبعان، عجالن، مآلن، َظْمآن، َنْدمان، َكْسالن...  َعْطَشان، َغْضبان، َسْكران،

  وغريها كثري.
تَـْني:نشري إىل بقي أن    نقطتني مهمَّ
وال  ،وال نوعها ،ب إدخال جذر الكلمةتطلَّ يال أن البحث بطريقة (اجلذر، النوع، الوزن) : األولى

ا ذا  )قائمة الجذور(َتظهر  ،ثمن اجلذر يف مربع البح . فبمجرَّد أن نُدخل احلرَف األولَ وز اليت تبدأ 
نختار ل) قائمُة وزن الكلمةو( )نوع الكلمةقائمة عندئٍذ َتظهر (نختار منها اجلذَر املطلوب. لاحلرف 

فإذا  تفاعليٌة مع (قائمة نوع الكلمة).  الكلمة) قائمة وزن(واجلدير بالذكر أن  ا.وزَ الكلمة و  ا نوعَ ممنه
وإذا كان نوع فقط،  األفعال أوزانَ  الكلمة) قائمة وزنضْت (رَ عَ  ،(فعل)هو  املختارالكلمة كان نوع 

كان نوع الكلمة وإذا  فقط،  الصفات أوزانَ  ضْت (قائمة وزن الكلمة)رَ الكلمة املختار هو (صفة)، عَ 
  فقط، وهكذا... المصادر أوزانَ  ضْت (قائمة وزن الكلمة)رَ عَ هو (مصدر)، املختار 
يـَُعدُّ ُمكمًِّال للبحث بطريقة مطابقة الكلمة وتطويرًا بطريقة (اجلذر، النوع، الوزن)  : أن البحثَ الثانية

اآليت   املثالُ يوضِّح حبٍث فعَّالة. للحصول على نتائج وبذلك نستفيد من مزايا الطريقتني كلتيهما  .له
   البحث املذكورَتني:االستفادة من طريقَيت  كيفيةَ 

، فإننا نطلب البحث عن اجلذر (م ل ك)، والنوع هابجميع صور ) َمِلكإذا أردنا البحث عن كلمة (
ل على النصوص اليت حتتوي نحصُ ف .عدم مطابقة الكلمةوخنتار  .آنًفاكما مرَّ   ،(اسم)، والوزن (َفِعل)

أحرفها ها يف تشرتك معاليت كلمات الالنصوص اليت حتتوي على كذلك على و  ،)َمِلكعلى كلمة (
ا؛ مثل:    وحركا

  )هامع سوابقالكلمة ( ك...والَمِلك، فالَمِلك، للَمِلك، كالَملِ ، الَمِلكك، َوَملِ 
  )هامع لواحقالكلمة ( َمِلِكي، َمِلُكُهما...َمِلُكُهم، َمِلُكنا، َمِلُكها، َمِلُكُه، 
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  )هاولواحق هامع سوابقالكلمة ( ...ماهُ وَمِلكُ َكَمِلِكَنا، ِبَمِلِكها،  َوَمِلُكُه، َفَمِلُكها، 
ذه الصورة َمِلكذا أردنا البحث عن كلمة (أما إ ، فإننا نطلب البحث عن اجلذر (م ل ك)، فقط) 

نحُصل على النصوص اليت حتتوي على كلمة ف. مطابقة الكلمة وخنتاروالنوع (اسم)، والوزن (َفِعل). 
  ) فقط.َمِلك(

  بحثعناوين مواقع بعض محرِّكات ال. 7
http://www.google.com/ 
http://www.yahoo.com/ 
http://www.altavista.com/ 
http://www.alltheweb.com/ 
http://www.ask.com/ 
http://www.msn.com/ 
http://www.araby.com/ 
http://www.onkosk.com/ 
http://www.ayna.com/ 
http://www.tayait.com/ 
http://www.nesnas.com/ 
http://www.yamli.com/ 
http://www.sawalive.com/ 
http://www.alkhawarizmy.com/ 
http://www.sami4.com/ 
http://www.ferkess.com/ 
http://www.naseej.com/ 
http://www.ibbhath.com/ 

  


