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  بحث متقدمخوارزمية 
  ةعربيالفي النصوص بحث ال اتمحركل

  
  

  مروان البواب    
  عضو جممع اللغة العربية بدمشق

  
  
  

  مقدمة
 هاوعُ جنُ  زادَ و  ،وتنوَّعْت أساليُبها، وَحتسََّن أداؤها ،تعدَّدْت طرائُق حمركات البحث يف النصوص العربية

دون هذه احملركاُت تائجها. ومع هذا كلِّه، مازالت يف سرعتها ويف مضمون نَجتلَّى  على حنٍو ملحوظٍ 
، املستوىهذا الوصول إىل َحيول دون والصعوبات عدًدا من العوائق  وال شكَّ يف أن .املستوى املنشود

  ها طبيعُة الكتابة يف النصوص العربية.لعلَّ أَمهَّ 
ٍم يَعرض أثَر طبيعة الكتابة العربية يف عمليات البحث، مث املقاُل  اتناول هذي خوارزميَة حبٍث متقدِّ

حتديًدا من  ُميَكِّن من احلصوِل على نتائَج حبثيٍة أكثرَ  ،يعمل ضمن حمركات البحث يف النصوص العربية
  ، ومن احلصوِل على نتائَج ال تستطيع حمركاُت البحث الوصوَل إليها.نتائج البحث العادية

  :اإلشارة إىل النقاط اآلتيةمن  قبل البدءوال بدَّ 
حمركات إىل متقدٍم  حبثٍ  إضافةَ  بلعريب جديد،  حبثٍ  حمركِ  تقدميَ  من هذا املقرتحِ  الغرضُ ليس  •

، وليس لعمل حمركات البحثمكمٌِّل  مَ املتقدِّ  فإن هذا البحثَ  ،وعلى هذا .املوجودة البحث
  .بديًال عنها

ستفادَة العظمى منه االغري أنَّ متعددة، يف وجوٍه من هذا البحث املتقدم  االستفادةُ  كنميُْ  •
  اللغويةِ  الدراساتِ ستكون من نصيب 

َ
  .العربية ناتاملدوَّ على  ةِ يَّ نِ بْ امل

ذا البحث املتقدم، وإمنا سأتناول يف هذا املقال لن أتعرَّض  •  هانبَ و جإىل اجلوانب الفنية املتعلِّقة 
  .فحسب ةاللغوي
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  في عمليات البحث العربية أثر طبيعة الكتابة  1
   أهمُّ خصائص الكتابة باللغة العربية، وأثُرها يف عمليات البحث يف النصوص العربية.فيما يلي 

  غياب الشكل 1.1
حتديد تتجلَّى يف  يف عمليات البحث فيها اتٍ الشكل يف النصوص العربية إىل صعوب ي غيابُ يؤدِّ 

  :اسأكتفي بذكر أمثلٍة عليهو  ،معىن الكلمة املبحوث عنها ووظيفتها
  ى نتيجة تغيُّر المبنىتغير المعن -

  (البَـّر): اليابسة (ضد البحر). مثال:
  إلحسان.ا(الِربّ): اخلري و  
  (البُـّر): حبُّ القمح. 

  .إذا مل تكن النصوُص مشكولةاملعىن املطلوب  حتديدَ ال تستطيع على ذلك، فإن حمرِّكاِت البحث و 
 فكثٌري من. كافٍ   غيرُ نيها، ولكنه لتحديد معا شرٌط الزمٌ  الكلمات َشْكلَ  وجتدر اإلشارة إىل أنَّ 

) َرمُ اهلَْ ( كلمةُ فمثًال   .إال من سياق النصال يمكن تحديُد معناها  بالشكل التام املضبوطةِ الكلمات 
   .يُّ املعروفاهلندس الشكل واآلَخرُ ، يف السنِّ  أقصى الِكَرب هلا معنيان؛ األول: بلوُغ املشكولُة كليا 

  وظيفة الكلمةتغير  -

   األمثلة اآلتية أثر غياب الشكل يف وظيفة الكلمة:تُبنيِّ 
    اسم) َمِلكٌ (، فعل) َمَلكَ (: ملك :أول مثال
  فعٌل ماض) َعنَّ (حرف جر، ) َعنْ (: عن: ثانٍ مثال 
  للمجهول مبينٌّ ) قُِتلَ (للمعلوم،  ) مبينٌّ قَـَتلَ (: قتل :ثالث مثال
    مجعِسرَّة) (أَ ، مفرد(ُأسرة) : أسرة :رابع مثال

   بها الكلمةِ  ةِ سابق أحرفِ  اتصالُ   2.1
  )فعل َسَعى َيْسَعىال+  الالم (حرف َسَعتْ +  لَـ =  َلَسَعتْ ، )من َلَسَع يـَْلَسعُ ( َلَسَعتْ  مثال:

  الكلمة بها ةالحق أحرفِ  اتصالُ   3.1
  )ضمري متصل+ جمرد (فعل ماٍض  كَ  + َدلَّ =  َدلَّكَ ، )مزيد (فعل ماضٍ  َدلَّكَ  مثال:

  للكلمةالصور المختلفة  دُّدُ عَ تَـ   4.1
  يف النصوص العربية: ا الكلماتُ  دَ رِ صور املختلفة اليت ميكن أن تَ مناذج من الاألمثلُة اآلتية  تبنيُّ 
  (اتصال الفعل بالضمائر)... َغَزْت، َغَزَوا، َغَزتَا، َغَزْوُت، َغَزْونَا، َغَزْونَ ، َغَزا: 1 مثال
  )ربوطة إىل مبسوطةقلب التاء امل( مسطرته، مسطرة: 2 مثال
  )عالمات اإلعراب الفرعية( (جر) أخيه، (نصب) أخاه، (رفع) أخوه: 3 مثال
  )املثىن يف حالة: الرفع، والنصب واجلر( كتابني: كتابان،  4 مثال
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  )تثنية املقصور( عصوانعصا، ، ، فتيانفىت: 5 مثال
  )تثنية املمدود( : محراء، محراوان6 مثال
  )مجع املنقوص( : القاضي، القاضون7 مثال
زوم املعتل(يغزو، َملْ يـَْغُز  ،َيْسعَ  ملَْ ، يسعى :8 مثال   )املضارع ا
  )رسم اهلمزة( مسائهه، مساءَ : مساؤه، 9 مثال
  ةعربيال بحثال اتمحرِّكل متقدِّمٍ  بحثٍ خوارزمية   2

صر؛ هي: ثالثة عناعلى اعتماًدا يف النصوص العربية البحث مبدأ تقوم فكرة هذه اخلوارزمية على 
كلمات . وهذا يقتضي أن نزوَِّد  P (Pattern) اوزُ و ، K (Kind)ها نوعُ و ، R (Root)جذر الكلمة 

  :البحثُ  ميكنناوبذلك  ).R , K , Pبالثالثية: (النصوص 
  ، )P , – , –( وزنال، أو )– , K , –( نوعال، أو )– , – ,R( ذراجل :على مستوى -
 ، )– , R , K( نوعالذر و اجل، أو )R , – , P( وزنالذر و اجل :على مستوىأو  -

 ،)K , P , –( النوعوزن و الأو  
 .يف آٍن مًعا) R , K , P( اجلذر والوزن والنوعمستوى أو على  -

 هاُيستثىن منمجيع كلمات النصوص بالثالثية املشار إليها، بل  تزويدُ  ال يجبوجتدر اإلشارة إىل أنه 
ا أو أنواعها. وفيما يلي  سطةبوا عنهاالبحث  يفاليت ال طائل  كلماتال أصناف أهمُّ جذورها أو أوزا

  :هذه الكلمات
  ...هندفيليب، أمحد، ؛ حنو: إبراهيم، مرمي، حسان، أسماء األعالم •
   ...واألنهاروالجبال، والبحار، والمدن، الدول، أسماء  •
  ...أسماء الحيوانات، والنباتات، والمواد، والمنتجات، والمخترعات •
  ...برتقال، بارود، صابونألبوم، آزوت، بورصة، ؛ حنو:  والمعرَّبة يلةالدخالكلمات  •
  ...لنا، له، عليه ،مل، لن، يف ،؛ حنو: إذا، لو، الذي، مهما، كي، حيثاألدوات •
  ...إياها، إياكم إياه،هم، هو، هي، أنا، حنن، أنتم، ؛ حنو: الضمائر المنفصلة •
  ...ئة، ألفأحد عشر، مخسون، م، ثالث، أربعة؛ حنو: األعداد •
موع هذه األمساء واألدوات قرابَة وقد  من كلمات النصوص، استناًدا إىل  35%بلغت النسبُة املئوية 

   .أجريناها على عدٍد من النصوص إحصائياتٍ 
  هذه الخوارزمية: عناصر وفيما يلي

  الكلمة جذر 1.2
  .القليل أقلِّ  يف أحرف أربعةِ  ومنثالثة أحرف، من يف األعم األغلب الكلمة  جذر يتألف
يع على مجاحلصول يف  من، فتكْ من البحث على مستوى اجلذراليت َجننيها الفائدة األساسية أما 
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مة للكل ومعلوٌم أن هذه الصور املتعدِّدةَ ذر. هذا اجلاملشتقة من  كلماتُ الفيها الصور اليت ميكن أن ترد 
ا اإلعرابية، واتصال السوابق واللواحق اال، وحالكلمة ل: وجوه تصريفمن االعتبارات مث عود إىل عددٍ ت
فكلما زادت ؛ اللغوية ذرصورها) خبصوبة اجل (ومن َمثَّ عددُ املشتقة كلمات هذه ال عددُ  ويرتبط. ..ا

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

 ،مزيدةجمردة و ( 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 

سم اسم الفاعل، واسم املفعول، واك( وأسماء مشتقة، اهليئة)مصدر املرة، و مصدر ، و ة، وميمية(أصلي
يف حالة اإلفراد والتثنية واجلمع،  )الزمان واملكان، وأمساء اآللة، ومبالغة اسم الفاعل، والصفات املشبهة

... فمثًال، إذا كان البحث على مستوى اجلذر (ح س والرفع والنصب واجلر، والتعريف والتنكري واإلضافة
  :الكلمات اآلتيةإن نتائج البحث ستعطي ف، ب)

  (أفعال مجردة) ...، ُحِسَب ُيْحَسبُ َيْحُسبُ  َحِسَب َيْحَسُب، َحُسبَ َيْحُسُب،  َحَسبَ 
  (أفعال مزيدة) يـََتَحاَسُب... اَسبَ يـََتَحسَُّب، َتحَ  َتَحسَّبَ َيْحَتِسُب،  اْحَتَسبَ  َحاَسَب ُيَحاِسُب،

  )يةأصل (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، ُمَتَحسِّبحاِسب، 
  ، بل مئاُت الصور املختلفة اليت ميكن أن ترد يف النصوص.ولكلٍّ من هذه الكلمات عشراتُ 

  نوع الكلمة 2.2
عمليات نتائج تضييق نطاق يف  )...صفة ،فعل، اسم، مصدر( الكلمةنوع  عن طريقفيد البحث ي

األفعال مثًال، فإن على اقتصر االستعالم . فإذا ما يكون إىل االستعالم املطلوب ها أقربَ لِ عْ وجَ  البحث
  .فقطفعال األصر على تقنتائج البحث ت

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 َحَسَب، َحَسْبُت، َحَسْبُتْم، ُحِسَب، َحِسَبَتا، َحِسْبَن...

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

  (أفعال ماضية مزيدة) حاَسَب، َتحاَسَب، اْحَتَسَب، َتَحسََّب، اْحَتَسُبوا...
  (أفعال مضارعة مزيدة) ُيحاِسُب، ُيحاِسُبون، تـََتحاَسُبون، َتْحَتِسِبيَن، تـََتَحسَّباِن...
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  (أفعال أمر) ُسْب، احُسِبي، احُسُبوا، اْحَتِسُبوا، حاِسُبوا، َتَحَسُبوا...احْ 
  (أفعال ماضية مبنية للمجهول) ُحِسَب، ُحوِسَب، ُحوِسَبْت، ُحوِسُبوا، ُحوِسْبَن...

  (أفعال مضارعة مبنية للمجهول) ُيْحَسُب، ُيحاَسُب، ُيحاَسُبوَن، ُتحاَسِبيَن، ُتحاَسْبَن...
  مةوزن الكل 3.2

على  البحثُ اقتصر فأكثر. فإذا  نطاق البحث أكثرَ  تضييقُ هو الغرض من إضافة وزن الكلمة 
  فحسب. على هذا الوزن احملدَّد صرتقتالبحث نتائج ، فإن معنيَّ بوزٍن  ُحدِّدَ مث األفعال مثًال، 

، 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 واسًعا جدا على مستوى اجلذر، مث يكون وهكذا جند أن نطاق البحث 
  وزن الكلمة.بتحديد ق أكثر فأكثر يضيمث 

  الخوارزمية المقترحةأهم مزايا   3
  لمطابقة لالستعالمغير ا نتائج البحثاستبعاد  1.3

ا الوزن) ،النوع ،(اجلذربطريقة لبحث خوارزمية امن مزايا  . المعاملطابقة لالستستبعد النتائج غري ت أ
فإن نتائَج  ،دوراُن أحدمها أكُرب بكثري من دوران اآلخر ،وجَهنيالبحث عن كلمٍة حتتمل فمثًال، إذا كان 

، ونكون أمام عدٍد هائل من النتائج يتعذَّر معه، الثايننتائِج حبث الوجه طغى على تَ حبث الوجه األول 
 لٌ اوفيما يلي مث. إىل النصوص اليت حتتوي على الوجه اآلخر لكلمة البحث ، الوصولُ أحيانًا بل يستحيل

  :ةاحلالهذه  يوضِّح
اٍد حصلنا على أعدمطابقة الكلمة دة على املعتمِ يف حمركات البحث ) َوِفيّ عن كلمة ( نا: إذا حبثمثال

حرف جر) [وهو  +يف: حرف عطف +  : (وبصورة) كلمة (ويفوردت فيها  اليت النتائج هائلة من 
، يتعذَّر على الباحث : من الوفاء)ِيفّ (وَ عدًدا قليًال من النتائج املطلوبة و  نًا]،االوجه األكثر دور 

  . استخراجها من هذا الكم اهلائل من النتائج
)، صفة)، والنوع (و ف ياجلذر ( بواسطةالبحث  فيجريزن)، طريقة (اجلذر، النوع، الو  يفأما 
  دون غريها.حصًرا ) َوِيفّ على النصوص اليت حتتوي على كلمة (بالنتيجة حنُصل و  .)َفِعيلوالوزن (
  نتائج البحثعدم تشعُّب  2.3

ا تُقيِّد نتائجَ  أيًضا الوزن) ،النوع ،(اجلذربطريقة خوارزمية البحث ومن مزايا  بالوجه املراد البحث  أ
فإن نتائج البحث تشتمل ، البحث عن كلمٍة حتتمل وجوًها متعدِّدة من كلمة البحث. ذلك أنه عند

أو فصٍل فيما بينها. ونكون هنا أيًضا أمام عدٍد هائل من النتائج  ،على جمموع هذه الوجوه دومنا ترتيب
 من كلمة البحث. وفيما يلي مثالٌ  يتعذَّر معه الوصوُل إىل النصوص اليت حتتوي على الوجه املطلوب
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  يوضِّح هذه احلالة:
 مالينيَ  على مطابقة الكلمةِ  دةُ البحث املعتمِ  حمركاتُ أعطْت )، فـَْهمعن كلمة ( نا: إذا حبثمثال

  :مثل ؛بوجوهها املختلفة كلمة (فهم)وردت فيها  النصوص اليت 
  (مصدر َفِهَم يـَْفَهُم) فـَْهم =  فهم   

  ضي َفِهَم يـَْفَهُم)(الفعل الما َفِهمَ  =

  (الفعل الماضي َفِهَم في حال بنائه للمجهول) ُ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  =

  َهمَّ) المبني للمجهول من (حرف الفاء + الفعل الماضي مَّ هُ  + فَـ  =فـَُهمَّ  =

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

  .الوجوه املختلفة للكلمةبني هذه  التمييزَ  هذه احملرِّكاتُ  ال تستطيعو 
)، مصدر)، والنوع (م ـف هاجلذر ( بواسطةالبحث  فيجريقة (اجلذر، النوع، الوزن)، طري يفأما 

  ) دون غريها.فـَْهمعلى النصوص اليت حتتوي على كلمة (بالنتيجة حنُصل و  .ل)والوزن (فـَعْ 
  من البحث متنوعةُضُروٍب ابتداع  3.3

ُضروٍب ا على البحث عن ُ قدر الوزن) 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

) 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  بحثالإعادة إىل ذه الطريقة ال حنتاج و
  .كي نُْدرَِجها يف االستعالم املطلوبأوزان أمساء اآللة القياسية والسماعية  سلًفا نعرف 
على النصوص اليت حصلنا َل)، )، والنوع (فعل)، والوزن (َفعِ – –عن اجلذر (ء حبثنا إذا : ثانٍ  مثال

  َل)؛ مثل: َل يـَْفعَ ال املهموزة الفاء اليت تتصرَّف من باب (َفعِ األفعأحد حتتوي على 
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  َأرَِم يَْأَرُم،   َرُق، َأِرَق يَأْ   َأِذَن يَْأَذُن،   َأِبَه يَْأبَُه،   َبُق، أْ أَِبَق يَ 
  أَِلَم يَْأَلُم،   َأِلَف يَْأَلُف،   َأِفَك يَْأَفُك،   َأِسَف يَْأَسُف،   َأِزَف يَْأَزُف، 

  َأِنَف يَْأَنُف...  أَِنَس يْأَنُس،   ُن، َأِمَن يَْأمَ 
على النصوص اليت حصلنا وء)، والنوع (فعل) دون حتديد الوزن،  –عن اجلذر (حبثنا إذا : ثالثمثال 

ردة واملزيدة) حتتوي على أحد األفعال اجلوفاء الواوية املهموزة الالم   ؛ مثل: (ا
  ، َأساَء ُيِسيءُ   ، اَء يـَُنوءُ ن  ، ماَء َيُموءُ   ، ساَء َيُسوءُ   ، باَء يـَُبوءُ 

  ، تـَبَـوََّأ يـََتبَـوَّأُ   ، تَناَوَأ يـََتناَوأُ   ، اْستاَء َيْستاءُ   ، ناَوَأ يُناِوئُ   ، بـَوََّأ يـُبَـوِّئُ 
  ...اْسَتضاَء َيْسَتِضيءُ 

على النصوص اليت حصلنا ي)، والنوع (اسم)، والوزن (فاِعل)،  – –عن اجلذر (حبثنا إذا : رابع مثال
  ؛ مثل: وزنهذا العلى على أحد األمساء املنقوصة حتتوي 

الباِغي، التاِلي، الجاِبي، الخاِلي، الراِقي، الساِقي، الطاِغي، العاِصي، القاِضي، 
  ...الناِسي، الناِهي، الهاِديالماِضي، الماِحي، 

نصوص على الحصلنا ، دون حتديد اجلذر )فاُعول)، والوزن (اسمعن النوع (حبثنا إذا : خامس مثال
  ؛ مثل: هذا الوزنوردت على اليت األمساء 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
  و الصفات أو املصادر... اليت وردْت من هذا اجلذر؛ مثل: حتتوي على أحد األفعال أو األمساء أ

َ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
  ؛ 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 

عن النوع (مجع)، والوزن (َفعاِعيل) دون حتديد اجلذر، حصلنا على النصوص 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

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

على النصوص اليت حتتوي ، حصلنا والنوع ) دون حتديد اجلذرفـَْعالنعن الوزن (حبثنا إذا : تاسع مثال
  ؛ مثل:هذا الوزنعلى وزن أو الصفات اليت وردْت األمساء حد أعلى 
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   )اءسمأ( ...َعمَّان، َحسَّان، ، َحْورانَمْرجانَسْعدان، َشْعبان، 
  (صفات)ْكران، َشْبعان، عجالن، مآلن، َظْمآن، َنْدمان، َكْسالن... َعْطَشان، َغْضبان، سَ 

  وغريها كثري.
يـَُعدُّ ُمكمًِّال للبحث بطريقة (اجلذر، النوع، الوزن)  أن البحثَ ة وهي مهمَّ  ةنقطنشري إىل بقي أن 

 مًعاالبحث العادي والبحث املتقدم وبذلك نستفيد من مزايا  .بطريقة مطابقة الكلمة وتطويرًا له
  املثال اآليت:يف ح ضَّ ، كما هو مو حبٍث فعَّالةللحصول على نتائج 

، 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  ،)َمِلك( على كلمة
ا؛ مثل:    وحركا

  )هامع سوابقالكلمة ( ك...والَمِلك، فالَمِلك، للَمِلك، كالَملِ ، الَمِلكَوَمِلك، 
  )هامع لواحقالكلمة ( َمِلِكي، َمِلُكُهما...َمِلُكُهم، َمِلُكنا، َمِلُكها، َمِلُكُه، 

  )هاولواحق هامع سوابقالكلمة ( ...ماهُ وَمِلكُ َكَمِلِكَنا، ِبَمِلِكها،  َمِلُكُه، َفَمِلُكها، وَ 
ذه الصورة َمِلكأما إذا أردنا البحث عن كلمة ( ، فإننا نطلب البحث عن اجلذر (م ل ك)، فقط) 

توي على كلمة نحُصل على النصوص اليت حتف. مطابقة الكلمة وخنتاروالنوع (اسم)، والوزن (َفِعل). 
  .) فقطَمِلك(
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