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خوارزمية جديدة مبسطة
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التصريف البشري

يتعلم العر(بي التصريف بعدة طرق
وهي التلقين السمعي النغمي في السنوات األولى للتعود على 

النطق السليم لألفعال
 -



  

التصريف البشري
يتعلم العربي تصريف األفعال، •

مذن نعومة أظافره
ويعتمد تعلمه عليها أوال على •

بيئته
وأساليب التلقين المعتمدة على •

السماع وحفظ األمثلة  ومن ثّم 
.التعميم على األفعال

وبعد أن يتعّود على التصريف •
االفتراضي للفعل، يشرع في تعلم 
القواعد المختلفة التي تثبت منهاج 

.التصريف بقواعد عامة بسيطة

 القواعد العامة
إعالل إدعام

قواعد التصريف 

التلقين بالسماع



  

التصريف البشري

ويتداخل في تعليم الصر(ف عدة مستويات، منها المستوى •
.الصوتي الخاص باألفعال المعتلة

.وكذا المستوى اإلمالئي فيما يتعلق بكتابة الهمزة•

الصرف

الصوتي

اإلمالئي



  

التص(ريف اآللي

يحاول التصريف اآللي لألفعال العربية محاكاة التصريف •
البشري من خالل إضافة السوابق واللواحق للفعل 

،لتصريفه
:لكنه يواجه بعض المسائل الصعبة، منها•

.معالجة اإلعالل واإلدغام–
معالجة األفعال من خالل المعلومات اإلضافية المطلوبة –

.للتصريف
معالجة الكتابة اإلمالئية–



  

طرائق التص(ريف اآللي

التصريف  اآللي

القواعد جداول التصريف



  

طريقة  جداول التصريف
 إلى نماذج محدودة مرقمة، تعتمد على تصنيف األفعال العربية

وعند تصريف فعل ما البد من معرفة رقم نموذجه مسبقا، 
. نموذجا127وقد وضع ديشي  قائمة ب 
. نموذجا136القاعدة الصرفية للزامل : 

. نموذجا140مشروع ايةسبل : 
.



  

 طريقة الجداول

 :ميز(ة هذه الطريقة•
سهولة تصريف األفعال باستبدال حروفها بما في المنوال، –

وهي تشبه إلى حد كبير الطريقة التعليمية المعتمدة على 
.السماع

وتسهل معالجة اإلعالل واإلبدال واإلمالء من خالل –
.الجدول

لكنها تتطلب معالجة مسبقة لكل فعل، للتمكن من تحديد •
رقمه

مما يجعل هذه الطريقة غير قادرة على تصريف فعل غير •
.وارد في قاعدة بيانات األفعال



  

طريقة القواعد

:تعتمد طريقة االشتقاق والقواعد على•
حصر القواعد التي يخضع لها الفعل العربي باعتبار(  •

التصريف( شكال من أشكال االشتقاق،
 : من رواد هذه الطريقة •

نزار حبش–
مشروع نظام صرف،–
المنهج الحاسوبي للتعامل مع إسناد األفعال إلى الضمائر –

،[2004]الناجم، 
– 



  

طريقة القواعد

وتعتبر من أنجع الطرق في توليد تصريف الفعل –
انطالقا من جذره األصلي، وصياغة كل اإلمكانيات 

.الصرفية الممكنة
لكنها تعتمد على الجذور( وعلى قواعد تصريفية –

.واشتقاقية متداخلة
وتر(تبط معظم هذه القواعد بالجذور( مما يستلزم دراسة –

قبلية من أجل تحديد القواعد التي تطبق على جذر ما



  



  

الفكرة
فاعل يفاعل

لءساءل يسا

همزة+كسرة =< ئ(
ُلِئُل  =<ُيَساِءُيًسا



  

األزمنة

األمرمضارعالماضي

مبني للمعلوم

مبني للمجهول

مجزوم

مرفوع

منصوب

مؤكد
األمر المؤكد



  

.معالجة الهمز(ات واإلدغام واإلعالل•
.تبسيط وظائف( التصريف في كل زمن•
نتائج مطابقة لدليل تصر(يف األفعال في مشروع أيسبل •

.والقاموس المدر(سي، ومشروع نظام صرف



  

مثال



  

الفعل المه(موز

الفعل المهموز يعامل معاملة الفعل الصحيح السالم، •
ويّصرف تصريفا صوتيا، ومن ثم تكتب الهمزة كتابة 

إمالئية
َلِءُلون      ُسَءُيْسلُت      َءَس

َلِئُلون      ُسَأُيْسلُت      َأَس

 تهم((((((يز



  

الفعل المض(ّعف

نعتبر( الشدة حرفا تاما مسبوقا بحرف( ساكن، ونصّرفه •
.تصريفا صوتيا

وفي النهاية نقوم بفك اإلدغام في الحاالت التي يجب فيها•

معالجة اإلدغام



  

اإلدغام



  

األفعال المعتلة

ال نعتمد في هذه الطريقة على معرفة أصل العلة في الجذر، 
 :أي
قال يقول من قول–
.قال يقيل من قيل–

،بل نعتمد على باب التصريف•
قال يقول من باب فعل يفُعل )فتح ضم(–
(.قال يقيل من باب فعل يفعل )فتح كسر–
خاف يخاف من باب فعل يفعل ) فتح فتح(–
دعا يدعو من باب ) فتح ضم(–
مشى يمشي من باب ) فتح كسر(–



  

تصريف الفعل األجوف

المضارع•

التقاء الساكنين، تأخذ حر(كة عين الفعل في الثالثي•



  

األجوف الواوي

االمبني للمجهول•



  

االجوف اليائي



  

الفعل الناقص



  

الفعل الناقص



  

الكتابة المنتظمة



  

التقاء الساكنين

قصر( الحركات الطويلة عند التقاء الساكنين•



  

مخطط العمل

 تصريف صوتي

 فعل مدخل

فعل متصّرف

 معالجة نهائية معالجة أولية
توحيد الهمزة-
اإلدغام-
كتابة صوتية لحروف العلة-
كتابة منتظمة ) حروف، -

حركات(

إمالء  الهمزة-
اإلدغام-
معالجة حروف العلة -
كتابة إمالئية-

ضمائر، ازمنة، 
الصاق الزوائد



  

تطبيقات قطرب



  

برنامج قطرب



  

قطرب على الويب



  

تطبيق قطرب على وندوز



  

تطبيق قطرب على لينكس



  

المساهمون في تطوير قطرب

برمجة الخوارزمية : طه زروقي )الجزائر(•
تصميم الشعار: عصام حمود )الجزائر(•

.)الجزائر(تصميم  واجهة ويب : طارق بركان 
(.تصميم أول واجهة ويب : مصطفى عمارة )مصر

تعديالت برمجية ) خالد حسني –مصر-، يوسف شهيبي –•
المغرب-، مؤيد السعدي –األردن-(

.استفسارات لغوية : أ. مروان البواب•
.دعم : عيون العرب، مهاويس التفنية العرب•



  

طاقم عربي
طه زروقي

عصام حمود مصطفى عمارة

خالد حسني

يوسف شهيبي
مروان البواب

مؤيد السعدي

مهاويس التفنية

 برمجة الخوارزمية : طه زروقي
تصميم الشعار: عصام حمود

 تصميم أول واجهة ويب : طارق بركان
 تصميم أول واجهة ويب : مصطفى عمارة

تعديالت برمجية ) خالد حسني ، يوسف شهيبي، مؤيد 
السعدي(

.استفسارات لغوية : أ. مروان البواب
.دعم : عيون العرب، مهاويس التفنية العرب

طارق بركان



  

مزايا البرنامج

تقديم اقتراحات للمستخدم عند تصريف  •
فعل ثالثي ما، كاقتراح  األبواب 

األخرى لتصريف الفعل
.تقديم االقتراحات عند كتابة فعل خاطئ•
 إمكانية تصدير( النتائج إلى صيغ مختلفة•

HTML، Text 



  

من هو قطرب

 هو أبو علي محمد بن المستنيربن أحمد البصري، أحد قطرب•
 وتعلم منه، وكان يدلج إليه، وإذا خرج سيبويهمن اختلف إلى 

رآه على بابه غدوة وعشية، فقال له: ماأنت إال قطرب ليل! 
فلقب به. واشتهر بمثلثات قطرب. وأول من ألف ر(سالة في 

أبنية األفعال. 
 ه( 206توفي قطرب ببغداد سنة •

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87


  

تطبيق قطرب التعليمي

يمكن أن يستقطب قطرب جمهور(ا من المستخدمين يتر(امح •
بين المبتدئ والمتقدم

وذلك ألن المبتدئ يستعمله للتعلم•
.أما المتقدم فيستعمله للتحقق من معلوماته•
 ويمكن للمعلم استعماله كوسيلة توضيحية•
.ويمكن له أن يولد به لوحة تصريف فعل معين•

خبيرمتوسطمبتدئ



  

إحصائيات البرنامج

2021-11-13إلى غاية •

تصريف  مليون45تحميل ألف166
فعل يوميا 1000  شهريا722



  

روابط

 qutrub.arabeyes.org قطرب
بريدي االلكتروني•

•Taha.zerrouki@gmail.com
 مدونتي•

•http://Tahadz.wordpress.com

http://tahadz.wordpress.com/
http://tahadz.wordpress.com/

