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  مقدمة: -1
ية االشــتقاق خصــائص ومزايــا؛ كخاصــا تتمتــع بــه مــن للمعاجلــة احلاســوبية، ملــ مطواعــةٌ لغــٌة  غــة العربيــةللا

على اجلذور، والصلة الوثيقة بني املبــىن واملعــىن، واطّــراد القيــاس يف كثــري مــن العريب الصريف، واعتماد املعجم 
  ..احلاالت الصرفية والنحوية والصوتية.

احلاســـوب؛ منهـــا املعاجلـــة الصـــرفية، والنحويـــة، والدالليـــة، بملعاجلـــة اللغـــة العربيـــة  وجـــوه متعـــددةوهنـــاك 
  املعاجلة الصرفية للغة العربية. مباحث يفهذا البحث يندرج . وغريها. و والصوتية..

سنقصر احلديث هنا على اخلوارزميات املتبعــة يف حتليــل مجــع املؤنــث الســامل حاســوبياً، دون اخلــوض يف 
التفاصــيل الربجميــة، أو التفريعــات اللغويــة. وســنرى أن هــذه اخلوارزميــات تنســجم متامــاً مــع التحليــل اللغــوي 

بحــث مجــع املؤنــث الســامل. أمــا اجلانــب االشــتقاقي (التوليــدي) جلمــع املؤنــث الســامل فســيكون لــه حبــث مل
  مستقل.

اآلليــة مــن العربيـــة  الرتمجــةَ مثــة تطبيقــات هامــة مرجــوة مـــن املعاجلــة احلاســوبية للغــة العربيــة، نـــذكر منهــا: 
اآلليـــة للنصـــوص املقـــروءة،  بـــة، والكتابـــةَ اآلليـــة للنصـــوص املكتو  ه، والقـــراءةَ وإليهـــا، وتعـــّرَف الكـــالم وتركيبَـــ

واكتشاَف األخطاء اللغوية يف النصوص وتصحيَحها، والتحاوَر مــع اآللــة باللغــة العربيــة، وَشــْكَل النصــوص 
  غري املشكولة...

  
  وصوغه: ،وما ُيجمع عليه ،جمع المؤنث السالم: تعريفه -2

على مفردها ألف وتاء، حنو: (زينب  أما تعريفه فهو: كل كلمة تدلُّ على أكثر من اثنتني زيد
  وزينبات). 
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: غالباً ما َتْسلم صورة املفرد يف هذا اجلمع؛ حنو: (َضْخَمة وَضــْخمات)، وقــد تتغــري أحيانــاً؛ حنــو: تنبيه
(َســْجَدة وَســَجدات). وهــذا اجلمــع هــو يف األعــم األغلــب مجــٌع لألمســاء املؤنثــة؛ حنــو: (طالبــة وطالبــات)، 

عـــاً للمـــذكر؛ حنـــو: (محّـــام ومحّامـــات). وهلـــذا َمسّـــاه بعضـــهم: (اجلمـــع بـــألف وتـــاء ومـــع ذلـــك فقـــد يكـــون مج
  مزيدتني)، ومل يسمِّه: (مجع مؤنث ساملاً).

املختـــوم بإحـــدى  االســـمُ و ، ؛ حنـــو: (هنـــد وهنـــدات)املؤنـــث مُ العَلـــ :فأهمـــه، مـــع هـــذا اجلمـــعَ جيُ وأمـــا مـــا 
؛ حنــو: (ذكــرى املقصــورةواأللــِف ، حســناوات)؛ حنــو: (حســناء و املمدودة عالمات التأنيث الثالث: األلفِ 

، ؛ حنــو: (شــاهق وشــاهقات)ما ال يعقــلَمجْع  صفةُ ؛ حنو: (شجرة وشجرات)، و املربوطة ، والتاءِ وذكريات)
  ...؛ حنو: (تعريف وتعريفات)الذي يتجاوز فعله ثالثة أحرف واملصدرُ 

؛ حنــو: (دعــد ودعــدات)، فــإذا كــان وأمــا صــوغه؛ فهــو أن نزيــد علــى االســم غــري املختــوم بتــاٍء ألفــاً وتــاء
خمتوماً بتاء حذفناها عند اجلمع، سواء أكانت هذه التــاء زائــدة؛ حنــو: (فاطمــة وفاطمــات)، أم عوضــاً عــن 
حرف أصلي؛ حنو: (ِعــَدة وِعــدات). وأمــا االمســاء املقصــورة واملنقوصــة واملمــدودة فتعاَمــل يف اجلمــع معاملــة 

  اٍع وتداعيات)، و(كساء وكساءات وكساوات).مثناها؛ حنو: (ُكربى وُكربيات)، و(تد
  
  مراحل معالجة جمع المؤنث السالم حاسوبياً: -3

، وعلــى النتيجــة الــيت الــدخلسنصــطلح علــى تســمية الكلمــة الــيت نُــدخلها إىل احلاســوب ملعاجلتهــا بـــ: 
  ملاً. هو كلمٌة جمموعٌة َمجَْع مؤنث سا الدخل. وسنفرتض أن الخرجحنصل عليها بعد املعاجلة بـ: 

ــا (جــذرها)،  الخــرجيعطــي احلاســوب يف  حتلــيًال صــرفياً حيــدِّد فيهــا: ســابقة الكلمــة، والحقتهــا، وماد
وحالتهـــا اإلعرابيـــة، ومفردهـــا، والـــوزن الصـــريف هلـــذا املفـــرد، ونوعـــه مـــن جهـــة التـــذكري والتأنيـــث، والتصـــغري 

  .للدخلاً للوجوه املمكنة حتليًال واحداً أو أكثر، تبع الخرجوعدمه، والنسبة وعدمها. ويتضمن 
 الخـــرجمشـــكوالً جزئيـــاً، أو كليـــاً، أو غـــري مشـــكول البتـــة، فـــإن احلاســـوب يعطـــي  الـــدخلوســـواء كـــان 

  مضبوطاً ضبطاً تاماً باحلركات.
  وفيما يلي ملّخص مراحل هذه املعاجلة: 

  اقتطاع السابقة: -3-1
رف ليس من أصل الكلمة، وال مــن ببداية الكلمة. وهذا احل يتصلالسابقة هي حرٌف زائد (أو أكثر) 

ا الصريف.   أصل ميزا
فمثال احلرف الزائد الذي ليس من أصل الكلمــة الــواُو يف كلمــة: (وعالمــات)، علــى حــني أن الــواو يف  

  كلمة (وجبات) هي من أصل الكلمة. ومثل ذلك الالم يف كلمَيت (لكاتبات)، و (لغات).
ان الصــريف للكلمــة: الفــاُء يف كلمــة (فتســاؤالت)، علــى ومثــال احلــرف الزائــد الــذي لــيس مــن أصــل امليــز 
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ا الصريف (انفعاالت).   حني أن األلف والنون يف كلمة (انكسارات) هي من أصل ميزا
تتكــون الســابقة يف األمســاء مــن حــرف واحــد، كــواو العطــف؛ حنــو: (وتلميــذات)، أو مــن حــرفني كــأل 

: (والتلميــــذات)، أو مــــن أربعــــة أحــــرف؛ حنــــو: التعريــــف؛ حنــــو: (التلميــــذات)، أو مــــن ثالثــــة أحــــرف؛ حنــــو
  (وبالتلميذات)، أو من مخسة أحرف؛ حنو: (أَوبالتلميذات).

  يبّني اجلدول اآليت مجيع السوابق اليت ميكن أن تتصل باألمساء:
 السابقة طول السابقة (عدد أحرفها)

 وَ  –لَـ  –لِـ  –َكـ   –فَـ  –بِـ  -أ 1

2 
  فَلِـ  -َفَكـ  - فَبِـ  - لِـ وَ  -وََكـ  –َوبِـ  –لِلـ  –الـ 
 آلـ - َلِكـ  - أفَـ  –أَو  -أَكـ  -ألِـ  - أبِـ  -لَبِـ 

 أَوبِـ  –أفَبـِ  - أَولِـ  -أفَلِـ  - ألِلـ  -  بِالـ - َكالـ   -الـ فَ  - الـ وَ  -فَِللـ  -َولِلـ  3

  افَِللـ -أَولِلـ  - أَكالـ  - أبِالـ  -َفَكالـ  -وََكالـ  - فَِبالـ -وبِالـ  4

 أفَِبالـ -أَوِبالـ  5
  

  يقتطع احلاسوُب السابقَة من الكلمة (إن وجدت)، ابتداء بأطول السوابق وانتهاء بأقصرها.
وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن الســابقة املقتطعــة قــد تكــون ســابقة فعليــة لكلمــة، وحرفــاً أصــلياً لكلمــة 

  بـِ + طاقات (مجع طاقة)  ←  أخرى. مثال ذلك: بطاقات
  طاقات (مجع بطاقة)بِ   ←

    
  بـِ + ُكرات (مجع كرة)  ← وكذلك: بكرات  
  َبَكرات (مجع َبَكَرة)  ←        

  اقتطاع الالحقة: -3-2
لواحق االسم هي ضمائر اجلــر املتصــلة بــه. وتتــألف هــذه الضــمائر مــن حــرف واحــد؛ حنــو: (كتابــايت)، 

ا)، أو من ثالثة أحرف؛ حنو: (كتابات   كما).أو من حرفني؛ حنو: (كتابا
  يبّني اجلدول اآليت مجيع ضمائر اجلر املتصلة (لواحق االسم):

  

  أمثلة الالحقة (ضمير الجر المتصل) طول الالحقة (عدد أحرفها)

1 

  (للغائب املفرد) هـ
  (للمتكلم املفرد) ي
  (للمخاطب املفرد) كَ 
 (للمخاطبة املفردة) كِ 

  كتاباته
  كتابايت

  كتاباتكَ 
  كتاباتكِ 

2 
  (جلماعة املتكلمني) نا
  (للغائبة املفردة) ها
  (جلماعة الغائبني) هم

  كتاباتنا
  اكتابا

م   كتابا



  4

 كتاباتكم (جلماعة املخاطبني) كم

3 

  ) وللغائبتـَْني (للغائبَـْني  هما
  (للمخاطبَـْني وللمخاطبتَـْني) كما
  )ت(جلماعة الغائبا هنَّ 
 بات)(جلماعة املخاط كنَّ 

ما   كتابا
  كتاباتكما
نَّ    كتابا

 كتاباتكنَّ 

يقتطع احلاسوُب الالحقة من الكلمة (إن وجدت)، ابتداء بــأطول اللواحــق وانتهــاء بأقصــرها، كمــا هــو 
  احلال يف السوابق.

  تالؤم السابقة مع الالحقة: -3-3
يف هــذه املرحلــة يقــارن احلاســوب ســابقَة الكلمــة بالحقتهــا الختبــار صــحة الــتالؤم بينهمــا. وســنكتفي 

  لالختصار:بذكر حالة واحدة طلباً 
من املعلوم أن االسم النكرة يصري معرفة إذا سبقته (أل) التعريف؛ حنو: (شجرات والشجرات)، أو إذا 

  .[الضمري هو أحد املعارف] ُأضيف إىل معرفة؛ حنو: (شجرات وشجراتنا)،
متتنـــع  ومـــن املعلـــوم أيضـــاً أن اإلضـــافة احلقيقيـــة والتعريـــف ال جيتمعـــان، لـــذا فـــإن االســـم املعـــرَّف بــــ (أل)

  إضافته إىل ضمري، فال يصح أن نقول: (الشجراتنا).
ــن احلاســوب مــن الفصــل يف أن كلمــة: (للغاتنــا) هــي: (لُِلغاتِنــا)، وليســت: (لِلُّغاتِنــا).  هــذه القاعــدة متكِّ
وذلك ألن كلمة: (لِـــ + ُلغــات) نكــرة، وميكــن إضــافتها إىل ضــمري، أمــا كلمــة: (لِـــ + لُّغــات)، فأصــلها: (لـــِ 

  ات)، وهي معرفة، وال يصح إضافتها إىل ضمري.+ اللغ
  استبعاد ما صورته جمع مؤنث سالم وليس منه: -3-4

مثة كلمات كثرية تنتهي بألف وتاء، ومع ذلك فهي ليست مجع مؤنث ساملاً. وعلى احلاسوب أن مييــز 
  السامل. هذه الكلمات، وحييل معاجلتها إىل أنواع أخرى من املعاجلَات ال تنتمي إىل مجع املؤنث

  من أهم حاالت هذه الكلمات:
  أفعال ثالثية جمردة معتلة العني؛ حنو: (بات) و(فات) و(مات) -
  أفعال ثالثية مزيدة على وزن (أفعل)؛ حنو: (أمات) و(أقات) و(أبات) -
  أفعال ثالثية مزيدة على وزن (افتعل)؛ حنو: (اقتات)  -
  استمات) و(استقات)أفعال ثالثية مزيدة على وزن (استفعل)؛ حنو: ( -
  اسم مفعول على وزن (ُمْفَعل) و(ُمْفتَـَعل) و(مستفَعل)؛ ؛ حنو: (ُممات) و(ُمْقتات) و(ُمستمات) -
  مجوع تكسري على وزن (أفعال)؛ حنو: (أبيات) و(أصوات) و(أقوات) و(أموات) و(أوقات)  -
  تات) و(بتات)أمساء على وزن (فَـَعال)؛ حنو: (نبات) و(بيات) و(فوات) و(َموات) و(شَ  -
  أمساء على وزن (فـَُعال)؛ حنو: (ُفرات) و(رُفات) و(فُتات) و(ُسبات) و(ثُبات) -
  أمساء على وزن (َمْفَعل) و(ِمْفعال)؛ حنو: (َممات) و(ميقات) -
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  مصادر على وزن (إْفعال)؛ حنو: (إثبات) و(إفالت) و(إنبات) و(إسكات) و(إنصات)  -
  ّعال)؛ حنو: (ّحنات) و(قّتات) و(زيّات) و(لّتات)مبالغة اسم الفاعل على وزن (فَـ  -

  نالحظ بسهولة أن جذور مجيع هذه األمثلة تنتهي حبرف التاء، فهي إذن أصلية وليست مزيدة.
  
  المقارنة بجدول أوزان األسماء: -3-5

 ذورِهاجـــــ، و(التـــــذكري والتأنيـــــث، النســـــبة والتصـــــغري...) أنواِعهـــــااألمســـــاء، و أوزانيتضـــــمن هـــــذا اجلـــــدول رمـــــوَز 
  ومعارف لغوية أخرى. وقد رُتِّب حبسب عدد األحرف ابتغاء تيسري عمليات املقارنة وزيادة سرعتها.

ــذا اجلــدول للحصــول علــى جمموعــة مــن أوزان األمســاء الــيت ميكــن أن تكــون مجعــاً  يســتعني احلاســوُب 
موعــة بـــ: للدخل  باألمســاء هنــا: األمســاء [ونعــين. المفترضــة مجموعــة األســماء. وسنصطلح على تسمية هذه ا

والحقته، مث يقارن ما تبقــى  الدخل. ويبدأ احلاسوب عملية املقارنة باقتطاع أحرف سابقة والصفات واملصادر]
مبــا يســاويها يف عــدد احلــروف مــن هــذا اجلــدول. فــإذا كــان عــدد األحــرف املتبقيــة مــن  الــدخلمــن أحــرف 

ثنائي من اجلدول، وإذا كان عدد األحــرف املتبقيــة ثالثــة، اثنني مثًال، احنصرت املقارنة يف القسم ال الدخل
  احنصرت املقارنة يف القسم الثالثي... وهكذا 

يعتمــد احلاســوب يف هــذه املقارنــة علــى احلــرف الــذي يســبق عالمــة مجــع املؤنــث، والــذي ال يعــدو أن 
  :. فهي إذن أربع حاالت ممكنة، وهيغير هذه الثالثةأو  همزةأو  ياءأو  واواً يكون 
ينتهــــي  الــــدخلاحلالــــة األوىل: يســــبق عالمــــَة مجــــع املؤنــــث الســــامل حــــرُف الــــواو، أي إن  -3-5-1

ايــة  ، ويقــارن مــا تبقــى مــن حروفــه مبــا الــدخلبــاألحرف (و ا ت). يقتطــع احلاســوب هــذه األحــرف مــن 
دول . يبــّني اجلــاألســماء المفترضــةمجموعــة يساويها عــدداً ونوعــاً يف جــدول أوزان األمســاء ليحصــل علــى 

  اآليت أهم أنواع هذه األمساء:
 أمثلة األسماء المفترضة:أهم أنواع  عدد األحرف*

2 

 َعَصا َعَصوات اسم ثالثي خمتوم بألف منقلبة عن واو
 َصالة َصَلوات، قـََناة قـََنوات اسم ثالثي معتل الالم، خمتوم بتاء 

 ُحْلَوة ُحْلوات، رِْخوة رِْخوات صفة مؤنثة خمتومة بتاء

 اسم ثالثي واوي الالم، خمتوم بتاء 
  ُخْطوات ُخَطوات ُخطُوات ْطوةخُ 

  َدْعَوة َدْعوات َدَعوات
 رِْشوة رِْشوات رَِشوات

 َسَنة َسَنوات، َهَنة َهَنوات اسم ُعوِّض من المه احملذوفة تاء
 واو واوات أحد أمساء احلروف

 ُأْخت َأَخوات ملحق جبمع املؤنث السامل

3 
 ِكَساء ِكَساوات،  اواتَمسَاء مسََ  اسم ممدود مهزته منقلبة عن واو

 ة َمْغُزّوات، َمْدُعوَّة َمْدُعّواتوَّ َمْغزُ  صفة مؤنثة خمتومة بتاء
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 اسم مؤنث خمتوم بتاء
  وة ِتالواتال، عالوة عالوات، تِ اواتدَ َعَداَوة عَ 

 إتاوة إتاوات، غشاوة غشاوات، شقاوة شقاوات

4 
 ْذراء َعْذراواتعَ ، َحْسناء َحْسناوات صفة على وزن (فـَْعالء) ليس مذكرها على (أفعل)

 بَبغاء بَبغاوات، ِحْرباء ِحْرباوات، َصْحراء َصْحراوات اسم خمتوم بألف التأنيث املمدودة

 ُخْنفساء ُخْنفساوات اسم خمتوم بألف التأنيث املمدودة 5
  ه، والحقته، واألحرف (و ا ت) من آخره.بعد اقتطاع: سابقت الدخل= عدد األحرف املتبقية من  *

ينتهــــي  الــــدخلاحلالــــة الثانيــــة: يســــبق عالمــــَة مجــــع املؤنــــث الســــامل حــــرُف اليــــاء، أي إن  -3-5-2
ايــة  ، ويقــارن مــا تبقــى مــن حروفــه مبــا الــدخلبــاألحرف (ي ا ت). يقتطــع احلاســوب هــذه األحــرف مــن 

. يبــّني اجلــدول األســماء المفترضــةمجموعــة لــى يساويها عــدداً ونوعــاً يف جــدول أوزان األمســاء ليحصــل ع
  اآليت أهم أنواع هذه األمساء:

  
 أمثلة األسماء المفترضة:أهم أنواع  *عدد األحرف

 ِشَية ِشيات اسم ُعوِّض من المه احملذوفة تاء 1

2 

 ُهدى ُهَديات اسم ثالثي خمتوم بألف منقلبة عن ياء
 َوَفاة َوفَيات، فَتاة فـََتيات معتل الالم، خمتوم بتاء اسم ثالثي 

 اسم ثالثي يائي الالم، خمتوم بتاء 
  َرْمية َرْميات َرَميات
  ُدْمية ُدْميات ُدَميات
 ِحلْية ِحلْيات ِحلَيات

 ة آلّياتكمّية كمّيات، آليّ  مصدر صناعي 
 لَُغيَّة لَُغّيات، بـُنـَّية بـُنَـّيات اسم مصغر مؤنث

3 

 صفة (أو اسم) مؤنثة خمتومة بتاء 

  ضية راضياترامية راِميات، راجية راِجيات، را
  ، برقّية برقّياتُمَصلِّية ُمَصلِّيات، ُمَربِّية ُمَربِّيات
  ، ُمْعطاة ُمْعطَياتاتُمْعِطَية ُمْعِطي

 َمْرِضّية َمْرِضّيات، َمْهِديّة َمْهِديّات
 ُفْضلى ُفْضَليات، ُكْربى ُكبـَْريات،  ُصْغرى ُصْغَريات غة التفضيلصفة مؤنثة على صي

َليات، أُنْثى أُنـْثَيات صفة (أو اسم) مؤنثة خمتومة بألف مقصورة  ِذْكرى ِذْكَريات، ُحْبلى ُحبـْ
 كيفّية كيفّيات، قـَْبلّية قـَْبلّيات، أقلّية أقلّيات مصدر صناعي

 سوريات ريّةو سُ ِعْلمّية ِعْلمّيات، نوويّة نوويّات،  اسم منسوب مؤنث

 اسم مؤنث منقول عن املصدر خمتوم بتاء
  ة رعايات، كفاية كفاياتمحاية محايات، رعاي

  وقاية وقايات، كناية كنايات، دعاية دعايات
 والية واليات، جراية جرايات، توصية توصيات

4 

 ُمْسَتقاة ُمْستـََقيات، ُمْنَتقاة ُمْنتَـَقيات، ُمْرَتضاة ُمْرَتَضَيات صفة مؤنثة خمتومة بتاء 
 عبوديّة عبوديّات، أفضلّية أفضلّياتعبقريّة عبقريّات،  مصدر صناعي

ائّيات اسم منسوب مؤنث ائّية   َمعنويّة َمعنويّات،تربويّة تربويّات، 
 ُمعاوية ُمعاويات عَلم مؤنث تأنيثاً لفظياً 

 ُمستَـْعِلَية ُمْستَـْعِليات صفة مؤنثة خمتومة بتاء 5
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 إنسانّية إنسانّيات، حمسوبّية حمسوبّيات در صناعيمص

 اسم منسوب مؤنث
  أنصاريّة أنصاريّات، بيضاويّة بيضاويّات
 عشوائية عشوائيات، أعرابّية أعرابّيات

 ُمْسَتْشفى ُمْسَتْشفيات اسم مكان
  بعد اقتطاع: سابقته، والحقته، واألحرف (ي ا ت) من آخره. الدخل= عدد األحرف املتبقية من  *
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ـــدخلالمـــَة مجـــع املؤنـــث الســـامل حـــرُف اهلمـــزة املفـــردة، أي إن احلالـــة الثالثـــة: يســـبق ع -3-5-3  ال
اية  ، ويقــارن مــا تبقــى مــن حروفــه الدخلينتهي باألحرف (ء ا ت). يقتطع احلاسوب هذه األحرف من 
. يبـــّني األســـماء المفترضـــةمجموعـــة مبـــا يســـاويها عـــدداً ونوعـــاً يف جـــدول أوزان األمســـاء ليحصـــل علـــى 

  هذه األمساء:اجلدول اآليت أهم أنواع 
  

 أمثلة األسماء المفترضة:أهم أنواع  *عدد األحرف

2 
 ياء ياءات، راء راءات أحد أمساء احلروف

 سوءة سوءات خمتوم بتاء مهموز الالم، اسم ثالثي

3 

 كساء كساءات،  رجاء رجاءات اسم ممدود مهزته منقلبة عن واو
 لقاء لقاءات اسم ممدود مهزته منقلبة عن ياء

 هناءاتهناء  اسم ممدود مهزته أصلية
 اءاتفَ اءة كَ فَ كَ ،  اءاتَعظاءة َعظَ  اسم مؤنث خمتوم بتاء

 حّواء حّواءات اسم عَلم مؤنث

4 

 إنشاء إنشاءات اسم ممدود مهزته أصلية
 إعطاء إعطاءات اسم ممدود مهزته منقلبة عن واو
 إحصاء إحصاءات اسم ممدود مهزته منقلبة عن ياء

 ، اعتداء اعتداءاتبتداءاتابتداء ا اسم ممدود مهزته أصلية 5
  بعد اقتطاع: سابقته، والحقته، واألحرف (ء ا ت) من آخره. الدخل= عدد األحرف املتبقية من  *
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احلالة الرابعة: يسبق عالمَة مجع املؤنــث الســامل حــرٌف غــري حــرف الــواو أو اليــاء أو اهلمــزة  -3-5-4
اية املفردة. يقتطع احلاسوب احلر  ، ويقــارن مــا تبقــى مــن حروفــه مبــا يســاويها عــدداً الــدخلفني (ا ت) من 

. يبــّني اجلــدول اآليت أهــم أنــواع األسماء المفترضــةمجموعة ونوعاً يف جدول أوزان األمساء ليحصل علــى 
مخســة  الــدخلتبقيــة مــن ونظراً لضخامة حجم هذا اجلدول، اقتصــرنا علــى ذكــر احلــاالت الــيت يكــون فيهــا عــدد األحــرف املهذه األمساء (

  ):فما دون
  
  

 أمثلة أهم أنواع األسماء المفترضة: عدد األحرف*
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2 

  جّنة جّنات، ُحّجة ُحجات، ِشّدة ِشدات، مرّة مرّات  اسم ثالثي جمرد فيه إدغام خمتوم بتاء 
  ُمرَّة ُمرات  صفة فيها إدغام خمتومة بتاء 
  تِصَلة ِصالت، عظة عظات، ِعَدة ِعَدات، هبة هبا  اسم ثالثي خمتوم بتاء العوض

  رئة رئات، مئة مئات، فئة فئات، كرة كرات، لغة لغات  اسم ثالثي حذفت المه وعوض منها تاء
  بِْنت بَنات  ملحق جبمع املؤنث السامل

3 

  أِلف ألِفات، جيم جيمات، ميم ميمات  أحد امساء احلروف
  باص باصات  اسم أعجمي

  بيضة بيضات، دمية دميات  ثالثي معتل العني بالياء خمتوم بتاء  اسم

  اسم ثالثي معتل العني بالواو خمتوم بتاء 
  دورة دورات، ثورة ثورات، جولة جوالت

  تارة تارات، حاجة حاجات

  خمتوم بتاء اسم ثالثي مفتوح الفاء، ساكن العني، 
  سْجدة سَجدات، حْسرة حَسرات، رْغبة رغَبات

  فْتحة فَتحات، نْظرة نَظرات، ْمهسة َمهسات

  اسم ثالثي مضموم الفاء، ساكن العني، خمتوم بتاء 

  ُعْملة ُعْمالت ُعَمالت ُعُمالت
  ُقْدرة ُقْدرات ُقَدرات ُقُدرات

  ُخْطوة ُخْطوات ُخَطوات ُخطُوات
  ُغْرفة ُغْرفات ُغَرفات ُغُرفات
  نـُْزهة نـُْزهات نـَُزهات نـُُزهات

  اسم ثالثي مكسور الفاء، ساكن العني، خمتوم بتاء 
  ِطْفلة ِطْفالت ِطَفالت ِطِفالت

  رِْحالت رَِحالت رِِحالترِْحلة 
  ِفْقرة ِفْقرات ِفَقرات ِفِقرات

  صفة ثالثية، ساكنة العني، خمتومة بتاء 
  َضْخمة َضْخمات، َصْعَبة َصْعبات

  ُصْلبة ُصْلبات
  ِجْلفة ِجْلفات

  لَِبقة لَِبقات، َفرَِحة َفرِحات، َشرَِسة َشرِسات  فة ثالثية خمتومة بتاء ص
  َشَجرة َشَجرات، َمثَرة َمثَرات  اسم ثالثي مفتوح الفاء والعني، خمتوم بتاء 

  ْمحزة َمحزات، طْلحة طَلحات  اسم علم مذكر خمتوم بتاء 
  سادة سادات، قادة قادات  مجع تكسري

  مذبّة مذبّات، مصّحة مصّحات، مضّخة مضّخات  اسم فيه إدغام خمتوم بتاء 

4 

  مصدر جاوز ثالثة أحرف
  إجابة إجابات، إهانة إهانات، ِحوار ِحوارات

  تفّسح تفّسحات، تفّقد تفّقدات
  بيوت بيوتات، ِمجال ِمجاالت، رجال رجاالت  مجع تكسري

  ُجبَـْيل ُجبَـْيالت، ُكتَـيِّب ُكتَـيِّبات، نـَُهْري نـَُهْريات  اسم مذكر مصغَّر ملا ال يعقل 
  ة سويعاتسويقة سويقات، سويع  اسم مؤنث مصغَّر ملا ال تعقل 

  محّام محامات  أحرف ليس له مجع تكسري 4اسم على أكثر من 

  اسم علم مؤنث
  خدجية خدجيات، زينب زينبات، عائشة عائشات
  عاتكة عاتكات، فاطمة فاطمات، مرمي مرميات

  رِباط رِباطات، ِجلام ِجلامات، ِضماد ِضمادات  اسم آلة
  هائج هائجات، واسع واسعات شاهق شاهقات،  صفة مجع مذكر ملا ال يعقل
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  شّوال شّواالت، حمّرم حمّرمات  اسم شهر

  صفة (أو اسم) مؤنثة خمتومة بتاء

  عاملة عاملات، كرمية كرميات، عفيفة عفيفات
  طويلة طويالت، متهمة متهمات، مؤمنة مؤمنات
  َمُقودة َمُقودات، َمِبيعة َمِبيعات، ُحمَرَّمة ُحمَرَّمات

  بّياعات، َمسّاَعة َمسّاعات قَـّوالة قـَّواالت، بّياَعة
  كائن كائنات، جمّلد جمّلدات، مصّنف مصنَّفات  اسم مذكر منقول من الوصف

  ُشجرية شجريات،   اسم مصغر مؤنث

5 

  مصدر جاوز ثالثة أحرف
  إمكان إمكانات، إجناز إجنازات، جتمهر جتمهرات

  ترفيع ترفيعات، تساؤل تساؤالت، تقسيم تقسيمات
  مفاخرات، مبايعة مبايعات، مشاورة مشاورات مفاخرة

  سرادق سرادقات، إصطبل إصطبالت  أحرف ليس له مجع تكسري 4اسم على أكثر من 
  رمضان رمضانات  أسم شهر

  خملوق خملوقات، موجود موجودات  اسم مذكر منقول من الوصف
  معدود معدودات  صفة مجع مذكر ملا ال يعقل

  تلفون تلفونات، رادار رادارات، كربون كربونات  اسم أعجمي
  دريهم دريهمات، شاعرة شويعرات، دويهية دويهيات  اسم مصغر
  صواحب صواحبات  مجع تكسري

  صفة مؤنثة خمتومة بتاء
  متجلدة متجلدات، متصدقة متصدقات، منقادة منقادات
  مندفعة مندفعات، مشتاقة مشتاقات، متعلِّمة متعلمات

  ُمْرتابة ُمْرتابات، حمرتمة حمرتماتُمتحابَّة ُمَتحابّات، 
  متنَـزّه متنَـزَّهات، جمتَمع جمتمعات  اسم مكان
  منطَلق منطَلقات  اسم زمان

  بعد اقتطاع: سابقته، والحقته، واحلرفني (ا ت) من آخره. الدخل= عدد األحرف املتبقية من  *

  انتماء جذور األسماء إلى المعجم: -3-6
موعــة األسماء المفترضةمجموعة عد حصول احلاسوب على ب ، يفحص انتماء جــذور أمســاء هــذه ا

  إىل معجمه، فما وجده استبقاه فيها ليعاجله يف املرحلة التالية، وما مل جيده استبعده منها.
  انتماء األسماء إلى المعجم: -3-7

ة، غــري مصــّغر، وال منســوب. فــإذا أُنِّــَث، من املعلوم أن األصل يف االسم أن يكون مفــرداً، مــذكراً، نكــر 
ـــع، أو ُعـــرَِّف، أو صـــغِّر، أو ُنِســـب، فقـــد صـــار فرعـــاً. ومـــن املعلـــوم أيضـــاً أن املعـــاجم تـــورد  أو ثـُـــينَِّ، أو مجُِ
األمســــاء األصــــلية دون الفرعيــــة، وإذا مــــا أوردت بعــــض هــــذه األمســــاء الفرعيــــة، فمــــا ذلــــك إال للتنبيــــه علــــى 

ا.املسائل اللغوية أو الن   حوية أو الصرفية املتعلقة 
مــا كــان مطَّــرداً يف أبنيــة قياســية، كاســم الفاعــل،  –يف األعــم األغلــب  –وكــذلك فــإن املعــاجم ال تــورد 

واملفعــول، ومصـــدر املـــرّة، والنســـبة القياســية، والتصـــغري القياســـي، ومصـــادر الفعــل الثالثـــي املزيـــد، ومصـــادر 
رد واملزيد...   الفعل الرباعي ا
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إىل معجمـــه؛ يبحـــث عـــن االســـم يف  األســـماء المفترضـــةن احلاســـوب عنـــدما يفحـــص انتمـــاء لـــذا فـــإ
املعجم، فإن مل جيده عّده امساً فرعياً وحبث عن أصله، فإن مل جيد أصله، عّده مما يُولَّــد قياســاً. وفيمــا يلــي 

  بعض األمثلة التوضيحية:
يف معجمـــه اســـتطاع أن يقـــرر أن  : كلمـــة (َمحّـــام) اســـم أصـــلي، فـــإذا وجـــدها احلاســـوبالمثـــال األول

  (محّامات) هي مجع مؤنث سامل لـ (محّام).
  ومثل كلمة (محّامات): (سرادقات، قنوات، شجرات، عصوات، مساوات...).

ــا مؤنــث (ضــخم). وجــلُّ املعــاجم تــورد كلمــة (ضــخم) المثال الثاني : كلمة (ضخمة) اسم فرعي، أل
مل (ضخمة)، باعتبار أن (ضخمة) ُتشــتق مــن (ضــخم) بزيــادة تــاء التأنيــث. ففــي هــذه احلالــة  املذكرة، و

ال يستطيع احلاسوب تقرير أن كلمة (ضخمات) هي مجع مؤنث ســامل لـــ (ضــخمة)، حــىت يتحقَّــق أمــران: 
  أن تنتمي كلمة (ضخم) إىل املعجم، وأن تكون مما يؤنَّث بزيادة حرف التاء.

  ت، شرسات، فرحات، طيبات...). ومثل كلمة (ضخمات): (عفيفات، كرميات، طويالت، صعبا
  ينطبق متاماً على مؤنث أمساء أخرى؛  -يف هذا املثال  -وهذا الذي أشرنا إليه 

منهـــــا: مؤنـــــث اســـــم الفاعـــــل؛ حنـــــو: (طالبـــــات، واضـــــعات، قـــــائالت، بائعـــــات، جالســـــات، نائمـــــات، 
  راميات، راضيات، مندفعات، متواضعات، منقادات، معِطيات، مستعليات...). 

ؤنث اسم املفعول؛ حنــو: (منصــورات، مــدعّوات، مــردودات، مرِضــّيات، َمصــونات، َمقــودات، ومنها: م
  ُحمرتَمات، ُمستطابات، مشتاقات، مرتابات، متحابّات...)

  ومنها: مبالغة اسم الفاعل؛ حنو: (مهّازات، قّواالت، بّياعات، دّجاالت، مسّاعات، عّوامات...)
ر الفعل الثالثــي املزيــد (أشــاع). وجــلُّ املعــاجم ال تــورد هــذا : املصدر (إشاعة) هو مصدالمثال الثالث

املصدر، باعتبار أنه مصدر قياسي ميكن بناؤه وفق قاعدة حمددة. ومعلوم أن مصادر ما فوق الثالثــي هــي 
  مما جيمع مجع مؤنث ساملاً. 

 معجمــه، فإذا كان احلاسوب يعاجل كلمة (إشاعات) مثًال، فإنه يكتفي بالبحث عن الفعــل (أشــاع) يف
يف الكــّف، وكــذلك فــإن مجعــه يف الكــفِّ أيضــاً. وهكــذا  –كمــا يقــول النحــاة   –فــإذا وجــده، فــإن املصــدر 

يســتطيع احلاســوب تقريــر أن كلمــة (إشــاعات) هــي مجــع مؤنــث ســامل لكلمــة (إشــاعة) مبجــرد عثــوره علــى 
  الفعل (أشاع) يف معجمه.

توصـــــــيات، مفـــــــاخرات، مبايعـــــــات،  ومثـــــــل (إشـــــــاعات): (إعـــــــدادات، إقـــــــرارات، إشـــــــارات، جتزئـــــــات،
يارات، اختيارات، اعتداءات، اهتمامات، استعماالت، استفهامات، استقامات...)   انقطاعات، ا

  وهذا الذي ذكرناه يف هذا املثال ينطبق متاماً على مصادر وأمساء أخرى؛ 
  )منها: مصدر املّرة؛ حنو: (ضربات، نظرات، نفخات، دورات، جوالت، َجلسات، ركضات...

  ومنها: مصدر النوع (اهليئة)؛ حنو: (ِجلسات، ِميتات، ِمشيات، ِقتالت، ِنشدات...)
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ومنها: االسم املنسوب املؤنث؛ حنو: (أدبّيات، بالغّيات، أنصاريّات، معنويـّـات، لفظيّــات، ســوريّات، 
ـــــات، شـــــامّيات، ِعلميّـــــات، تربويّـــــات، بيضـــــاويّات، قرويّـــــات، عشـــــوائيات، ابتـــــدائيات، انتقا ئيـــــات، حلبّي

ائّيات، دمويّات، جزائريّات، نسائّيات، أعرابّيات...)   نوويّات، 
ومنهـــا: االســـم املصـــّغر املؤنـــث؛ حنـــو: (ُشـــجريات، شـــويعرات، دويهيـــات، لَُغّيـــات، بـُنَـّيـــات، ُهَنيـــدات، 

  عويلمات...)
انّيات، ومنهــــا: املصــــدر الصــــناعي؛ حنــــو: (عبقريـّـــات، مســــؤلّيات، قْبِليّــــات، بعــــِديّات، عبوديـّـــات، إنســــ

  أزلّيات، آلّيات، كمّيات، كيفّيات، حيثّيات، أقلّيات، أفضليات، حمسوبّيات، ماهّيات، دميقراطّيات...)
  ومنها: اسم التفضيل؛ حنو: (كربيات، صغريات، فضليات، طوليات...)

  شكل الكلمة المعاَلجة (وضع الحركات على حروفها): -3-8
ة الكلمــة، وآخرهــا. أمــا شــكل بنيــة الكلمــة فيحصــل عليهــا مثــة مســتويان لشــكل الكلمــة املعاَجلــة: بنيــ

احلاسوب من معجمه. فــإن كــان للكلمــة عــدة أشــكال ممكنــة، فــإن احلاســوب يعطــي يف خرجــه مجيــع هــذه 
  ُخْطوات ُخَطوات ُخُطوات. ←األشكال؛ حنو: ُخْطوة  

  وأما شكل آخر الكلمة فلها وجهان فقط: 
  األول هو الضمة:

  كلمة مقطوعة عن اإلضافة،منونة: إذا كانت ال -
  وغري منونة: إذا كانت الكلمة مضافة إىل ضمري أو إىل اسم آخر. -

  وتكون الكلمة مرفوعة، وحملها من اإلعراب يتبع موقعها من اجلملة. 
  والثاين هو الكسرة:

  منونة: إذا كانت الكلمة مقطوعة عن اإلضافة، -
  أو إىل اسم آخر.وغري منونة: إذا كانت الكلمة مضافة إىل ضمري  -

وتكون الكلمة إما منصوبة، والكســرة عــوض عــن فتحــة النصــب، وإمــا جمــرورة. وحملهــا مــن اإلعــراب يف 
  احلالتني يتبع موقعها من اجلملة.

  عرض النتيجة: -3-9
بعـــد االنتهـــاء مـــن املعاجلـــة يعطـــي احلاســـوب نتيجـــة حتليـــل الكلمـــة املدخلـــة، معروضـــًة علـــى الشاشـــة أو 

. وميكـــن االســـتفادة مـــن هـــذه النتيجـــة آليـــاً يف تطبيقـــات لغويـــة حاســـوبية، وكـــذلك يف مطبوعـــة علـــى الـــورق
  أنظمة حاسوبية أخرى ملعاجلة اللغة العربية. 

  
  نماذج من خرج الحاسوب: -4
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  بالحمامات  الدخل:
  بِاْلَحَماَماتِ  ):1الخرج (

  : حرف الباء + (أل) التعريفالسابقة
  اَمة)، اسم مؤنث على وزن (فـََعاَلة): مجع مؤنث سامل لـ (محََ الكلمة
  : (ح م م)الجذر
  : الالحقة

  : اسم جمرورالحالة اإلعرابية
  بِاْلَحمَّاَماتِ  ):2الخرج (

  : حرف الباء + (أل) التعريفالسابقة
  : مجع مؤنث سامل لـ (َمحَّام)، اسم مذكر على وزن (فـَعَّال)الكلمة
  : (ح م م)الجذر
  : الالحقة

  : اسم جمرورلحالة اإلعرابيةا
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  بشاراتكم  الدخل:

  ِبَشارَاِتُكمْ  ):1الخرج (
  : حرف اجلر الباءالسابقة
  : مجع مؤنث سامل لـ (َشاَرة)، اسم مؤنث على وزن (فـََعَلة)الكلمة
  : (ش و ر)الجذر
  : ضمري اجلر املتصل جلماعة املخاطبني (كم)الالحقة

  رور بالباء: اسم جمالحالة اإلعرابية
  ِبَشارَاُتُكمْ  ):2الخرج (

  :السابقة
  مجع مؤنث سامل لـ (ِبَشاَرة)، اسم مؤنث على وزن (ِفَعاَلة) :الكلمة
  : (ب ش ر)الجذر
  : ضمري اجلر املتصل جلماعة املخاطبني (كم)الالحقة

  : اسم مرفوعالحالة اإلعرابية
  ِبَشارَاِتُكمْ  ):3الخرج (

  :السابقة
  : مجع مؤنث سامل لـ (ِبَشاَرة)، اسم مؤنث على وزن (ِفَعاَلة)كلمةال

  : (ب ش ر)الجذر
  : ضمري اجلر املتصل جلماعة املخاطبني (كم)الالحقة

  : اسم منصوب وعالمة نصبه الكسرة عوضاً عن الفتحة ألنه مجع مؤنث ساملالحالة اإلعرابية
  ِبَشارَاِتُكمْ  ):4الخرج (

  :السابقة
  : مجع مؤنث سامل لـ (ِبَشاَرة)، اسم مؤنث على وزن (ِفَعاَلة)كلمةال

  : (ب ش ر)الجذر
  : ضمري اجلر املتصل جلماعة املخاطبني (كم)الالحقة

  : اسم جمرورالحالة اإلعرابية
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  كالمحرمات  الدخل:

  َكاْلُمْحرَِماتِ  ):1الخرج (
  : حرف اجلر الكاف + (أل) التعريفالسابقة

  : مجع مؤنث سامل لـ (ُحمْرَِمة)، اسم فاعل مؤنث، من الفعل (َأْحَرَم)كلمةال
  : (ح ر م)الجذر
  :الالحقة

  : اسم جمرور بالكافالحالة اإلعرابية
  َكاْلُمْحَرَماتِ  ):2الخرج (

  : حرف اجلر الكاف + (أل) التعريفالسابقة
  مؤنث، من الفعل (َأْحَرَم): مجع مؤنث سامل لـ (ُحمَْرَمة)، اسم مفعول الكلمة
  : (ح ر م)الجذر
  :الالحقة

  : اسم جمرور بالكافالحالة اإلعرابية
  َكاْلُمَحرَِّماتِ  ):3الخرج (

  : حرف اجلر الكاف + (أل) التعريفالسابقة
  : مجع مؤنث سامل لـ (ُحمَرَِّمة)، اسم فاعل مؤنث، من الفعل (َحرََّم)الكلمة
  : (ح ر م)الجذر
  :الالحقة

  : اسم جمرور بالكافالحالة اإلعرابية
  َكاْلُمَحرََّماتِ  ):4الخرج (

  : حرف اجلر الكاف + (أل) التعريفالسابقة
  : مجع مؤنث سامل لـ (ُحمَرََّمة)، اسم مفعول مؤنث، من الفعل (َحرََّم)الكلمة
  : (ح ر م)الجذر
  :الالحقة

  ف: اسم جمرور بالكاالحالة اإلعرابية
  َكاْلُمَحرََّماتِ  ):5الخرج (

  : حرف اجلر الكاف + (أل) التعريفالسابقة
  : مجع مؤنث سامل لـ (ُحمَرََّمة)، اسم مؤنث على وزن (ُمَفعََّلة)الكلمة
  : (ح ر م)الجذر
  :الالحقة

  : اسم جمرور بالكافالحالة اإلعرابية
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  كمعطياتهم  الدخل:
  َكُمْعطََياتِِهمْ  ):1(الخرج 

  : حرف اجلر الكافالسابقة
  : مجع مؤنث سامل لـ (ُمْعطَاة)، اسم مفعول مؤنث، من الفعل (َأْعَطى)الكلمة
  : (ع ط و)الجذر
  : ضمري اجلر املتصل جلماعة الغائبني (هم)الالحقة

  : اسم جمرور بالكافالحالة اإلعرابية
  َكُمْعطََياتِِهمْ  ):2الخرج (

  الكاف : حرف اجلرالسابقة
  : مجع مؤنث سامل لـ (ُمْعطَاة)، اسم مؤنث على وزن (ُمْفَعَلة)الكلمة
  : (ع ط و)الجذر
  : ضمري اجلر املتصل جلماعة الغائبني (هم)الالحقة

  : اسم جمرور بالكافالحالة اإلعرابية
  َكُمْعِطَياتِِهمْ  ):3الخرج (

  : حرف اجلر الكافالسابقة
   لـ (ُمْعِطَية)، اسم فاعل مؤنث، من الفعل (أْعَطى): مجع مؤنث ساملالكلمة
  : (ع ط و)الجذر
  : ضمري اجلر املتصل جلماعة الغائبني (هم)الالحقة

  : اسم جمرور بالباءالحالة اإلعرابية

  
  
   



  18

  أهم المراجع: -6
 مـــروان البـــوابيـــة، اســـتخدام اللغـــة العربيـــة يف املعلوماتيـــة: أســـلوب معاجلـــة اللغـــة العربيـــة يف املعلومات -

 .1996وحممد حسان الطيان، إصدار املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، 
  .1998، 3تصريف األمساء واألفعال، فخر الدين قباوة، مكتبة املعارف، بريوت، ط -
  .1962، 9جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين، املكتبة العصرية، لبنان، ط -
عجــم مصــطلحات النحــو العــريب، جــورج مــرتي عبــد املســيح، هــاين تــابري، مكتبــة لبنــان، اخلليــل، م -

  .1990، 1بريوت، ط
  شذا العرف يف فن الصرف، أمحد احلمالوي. -
  .1975شرح شافية ابن احلاجب، األسرتاباذي، دار الكتب العلمية، بريوت،  -
  .1999، 1الكفاف، يوسف الصيداوي، دار الفكر، دمشق، ط -
  .1988غة العربية واحلاسوب، نبيل علي، دار تعريب، الكويت، الل -
  .2004، 2مباحث يف علم الصرف، إبراهيم عبد اهللا، دمشق، دار سعد الدين، ط -
  .1966، 4النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارف مبصر، ط -
  وقائع بعض املؤمترات والندوات. -
  

  


