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 ǴǾإل ƠǪǅǷ…  
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  .إلǥ Ǻل ƾǽ ƊȅƐǵرǱي أǯ أǵدƶǵ ǻا الǖمل



  Ǣơ ǷدǽرǦǁر 
  

  

 Ǻر إلǦǂل الǽƺƪب ǫدǢơأ ǯي أǱدǖƾǽتوراǥر  لدƘلعمƘبƞ 
الǢƥ ǔǉǷ ǻƶتǝ Ǵي من Ʊالǧ مƮǲي الǂرǛ لǪمƘǂرǝ ƞǥي ƶǵا 

 Ǵǝراǁإ ƠƮơ ǴơƺƪǱأ ǻƶمل الǖال ǤلƶǥǷ ǴǍ ǻƵƘتƽأ
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ƢǂǄøøƫ: 

 دراسة مشروع بهدÜ ƻغةلƃل المعالجة اآللية وجهة نƲرناول ǋذǉ المذكرة مسƋلة التدقيƾ اǗمالئي العربي من تت
تحديد القيام بوبطريقة ƈلية  باستطاعته تدقيƾ النƮوƭ العربية Üمدقƾ إمالئي عربي مƽتوƟ المƮدرإعداد 
  . لهاالبديلة المناسبة حيحاƇƘ اǗمالئية فيها واقتراƟ التƮاألƤطا

  
Ü كونها لهافاللغة العربية بحاجة إلǏ مزيد من اǋǙتمام في مجال التدقيƾ اǗمالئي من Ƥالل البرمجياƘ الداعمة 

وƹيرǋا ل واǗدƹام واǗعالل واǗبدا يةالمميزاƘ كاǙلتƮاقية واǙشتقاقتتميز عن ƹيرǋا من اللغاƘ بالعديد من 
  . ǋذǉ الدراسةعبر مƤتلƻ مراحلمن المميزاƘ التي سنتطرƾ لها 

  
في الوقƘ  دراسة شاملة لمƤتلƻ المدققاƘ اǗمالئية الموجودة علǏ ساحة البرمجياƊƘيưا  ǋذا البحث يشمل
 لعربيةمحاوƘǙ دعم اللغة اÜ مرفقة بدراسة لÜ بمƤتلƊ ƻنواعهاÜ التجارية والعالمية والمƽتوحة المƮدرالراǋن

في ǋذا البحث علǏ تم التركيز .  من إيجابياتها وتƽادي سلبياتهامحاولين اǙستƽادة Ü مƤتلǋ ƻذǉ المدققاƘفي
ſدر التي تƮتوحة المƽالم Ƙالمدققاƃدرية ومعرفة طريقة عملها مكƮها المƮوƮن Ǐطالع علǗن المطورين من ا

ưي قدما وبشكل سريƴ  الذي  ساعد المطورين والباحƛين في ǋذا المجال علǏ المŃمروكيƽية تنƲيم قواميسهاÜ األ
Ňقوجد فع ƴدف Ƈو إعطا Ɲالبرام ǉذǋ وي لدعم العربية فيهاال في تطوير Ʃعك Ü التجارية Ƙالتي المدققاſت ǙŎل سه
جد ưئيلة Ɗو شبه المجالÜ في ǋذا  والتي يمكننا Ɗن نعتبر درجة اǙستƽادة منها Üلباحƛين في ǋذا المجاللالمهمة 
  . معدومة

  
Ü واحدا  'Ayaspell ' مشروع إعداد القاموƩ العربي للتدقيƾ اǗمالئي الذي يشرƻ عليه فريƈ ƾيسبلباعتبار

Ü تم  تطوير مدقƾ إمالئي عربي مƽتوƟ المƮدرمن Ɗجل التي تعمل راǋنÜمن ǋƊم المشاريƴ في الوقƘ ال
 وقد حاولنا Ƥالل ǋذا .Ǚ يزال قيد التطويرÜ الذي ǋذا المشروع دراسةتƮƤيƭ جزƇ مهم من ǋذǉ المذكرة ل

. البحث متابعة مƤتلƻ المراحل التي مر بها والنتائƝ التي تم الحƮول عليها وƛƊرǋا علǏ تطور ǋذا المشروع
سة باưǗافة إلǏ عرƯ ألǋم المراحل المستقبلية المقترحة Ǘيجاد حلول لمƤتلƻ الحاƘǙ التي ǙزالƘ قيد الدرا

   .والتي تمƛل بعƯ المƮاعƔ التي مازال يواجهها المدقƾ اǗمالئي العربي
  

Ơاتيƽالم Ƙالكلما :  
Ɵتوƽدر المƮالم Üالمعالجة اآللية للغة العربية Üإمالئي ƾمدق.  

  



 
 
 
Abstract 

 
This memorandum treats the Arabic Spellchecking from the viewpoint of natural 
language processing, for the purpose to studying the project of preparing an Arabic 
Open source Spell checker, which check the Arabic texts automatically and detect the 
misspelled words and suggest the suitable corrections. 
 
The Arabic language needs more interest in the field of spellchecking through its 
supporter programs, specially that it has more options over the other languages like 
agglutination, derivation, geminating, ilal and ibdal, and more other features that we 
will detail through the different steps of  this study. 
 
Through this research we have conducted a comprehensive study of the various 
spellcheckers on the currently arena of software, the commercial ones, the 
International ones and the Open source Ones, this study was accompanied with the 
different experiences trying to add the Arabic language support to some of  these spell 
checkers, and trying to take advantage of their positives and avoid their negatives.    
we concentrated in this research on the open source Spellcheckers, which enable 
developers to consult its source texts, get more knowledge about the way it works and 
the method of organization of its dictionaries, which helps the researchers in this field, 
to go ahead quickly and more effectively to improve this kind of programs and gives a 
strong push to the support of the Arabic language in these programs, on the opposite 
off Commercial spell checkers, which don’t facilitate the task for developers and 
researchers in this field, and we can consider, that the degree of benefit from them in 
this field is very low or almost non-existent. 
 
Considering that the project of preparing an Arabic dictionary for spellchecking, 
supervised by Ayaspell team, as one of the main projects in the time being that works 
to improve an Arabic open source spellchecker; we designate a very important part in 
this research for this project, which is still under development. we tried through this 
research to follow the different steps that is passed through, the results obtained and 
its impact on the project development. In addition to an expose of the main future steps 
suggested to this project to find solutions for some cases which is still under studying 
and which represent some difficulties that the Arabic spellchecker is still facing.  
 

  
Keys Words: 
Spell checker, Arabic Natural language processing, open source. 
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  الøƕǐرƝ اإلشøǀط
  

كما يحتاج والمال إن معالجة اللغاƘ الطبيعية حاسوبياŹ ليƩ باألمر الهيŇنÜ بل يتطلƔ الكƛير من الجهد        
كامل حاسوبياŹ ولغوياÜŹ فمعƲم األنƲمة والبرامƝ المجربة علǏ اللغاƘ متإلǏ فرƾ بحث متƮƮƤة ذاƘ تƮور 

لمشاكل والƮعوباƘ سواƇ علǏ المستوǎ المنهجي Ɗو الƮوري اǗنسانية لم تسلم حتǏ اآلن من الكƛير من ا
 مư ƴرورة اǗحاطة بجوانƔ  لسانيةĆ نƲريةĆفالباحث في علم اللغة الحاسوبي يحتاج إلǏ التسلƠ بƋسĆƩ. للغة

 ƻƮر واقعية في وƛواألك ƠحيƮال Ɲالمنه Ǐول إلƮوالمقارنة للو ƻƮمام الوƊ ƾله الطري Ƈيưتقنية ت
: فالعمل في حوسبة اللغاƘ الطبيعية يتطلƔ التمكن من نوعين من المعرفة ǋما .سانيجزئياƘ الƤطاƔ الل

 Ɣكما يتطل Üةƛوالقوانين اللسانية الحدي ƘرياƲحدث النƊ ƾام اللغوي وفƲالن Ƙجزئيا ƴالمعرفة الدقيقة لجمي
ي جانبها البرمجي اǗحاطة واǗلمام بالمعرفة الحاسوبية ذاƘ العالقة بمعالجة اللغاƘ الطبيعية Ǚ سيما ف

المنطقيÜ فالحاسوƊ Ɣو اآللة ǋي منƲومة برمجية منطقية تقوم علǏ مجموعة من الƤوارزمياƘ الدقيقةÜ فال 
  .1يمكن Ɗن نتقدم في مجال البحث في الحوسبة اللسانية حتǏ نجمƴ بين ǋذين النوعين من المعرفة

سانية تعتمد علǏ الرموز باưǗافة إلǏ التحليل تتمƛل ǋƊمية المعالجة اآللية للغة في وƴư نماذج للمعارƻ الل
)Analyse (Ńنتقال من الذي يǙل عملية اƛالم ƭوƮترجمة المكتوبة ن Ǐإل Ǐنسبة إل ÜƭوƮالن ǉذǋ لمعاني

Üفيه Ƙالذي ورد ƾوالتوليد  استعمالها في السيا)Génération ( لƛمŃنتقال من الذي يǙاألعملية ا ƻداǋ التي
ƭوƮبمعاني الن ƾفيه-تتعل Ƙالذي ورد ƾاستعمالها في السيا Ǐنسبة إل- ſالتي ت ƭوƮالن Ǐإلƃƛنجازل مǗا 

بالنسبة للغة العربيةÜ فƎن العمل في مجال العالج اآللي للغة . [PERRIER G., 2007]  لهذǉ األƤيرةاللساني
 Ǐبعد إل ƾالمعلوماتية لالعربية لم ير Ƙالعمل في مجال المعالجة اآللية والتقنيا ǎمستوǎرƤاألجنبية األ ƘلغاÜ 

Ɣالتقنية التي عرفها الحاسو Ƙم التطوراƹذا رǋين اللسانيين قويا دافعا  األمر الذي شكل .وƛللعديد من الباح
للتعاون مƴ الباحƛين الحاسوبيينÜ للسعي وراƇ حلول جذرية تعالƝ مƤتلƻ إشكاƘǙ اللسانياƘ الحاسوبية 

راƛنا من الدراساƘ اللغوية Ʈياƹة جديدة وذلǁ علư ǏوƇ العربيةÜ فƮƋبƠ من الưروري إعادة Ʈياƹة ت
اǗنجازاƘ التي تحققƘ في دراساƘ لسانياƘ الحاسوƔ في اللغاƘ األƤرǎ حتǏ يƮبƠ باǗمكان التعامل السليم 

ƴها الذاتيةمƮائƮƤاللغة العربية ب  Ü بها كلغة عالمية ƾالمكانة التي تلي Ǐبها إل Ǐنرق Ǐفي مجال تعامل وحت
سانية تمكن من Ƥلƾ الحوار بين اǗنسان لاƇ برامƝ حاسوبية من Ƥالل بن مƴ الحاسوƔ باللغة الطبيعية اǗنسان

   .2واآللة باللغة الطبيعية
 Ƙالمعالجة اآللية للغا Ƙابةتعتبر تقنياƛالتحتي األساسي بم Ƈالبنا (Basic Infrastructure) Üǉتوفير Ɣالواج 

البياناƘ  ألƤرÜǎ وǙ تقƻ تقنياƘ المعالجة اآللية حالياŹ عند حد إدƤالحيث يتم فوقها بناƇ كافة التطبيقاƘ ا
ƘراجهاوالمعلوماƤواست  (Input / Output)إمالئي ƾية من تدقيƮƮƤاللغوية الت Ƙالتطبيقا Ǐبل تمتد إل Ü 

(Spelling Checking)وع الذي يشكل مưو Üالدراسة ǉذǋ و ƾنحوي تدقي(Grammar Checking) 
  .   وƹيرǋا من التطبيقاƘ(Morphological Analysis)3وتحليل Ʈرفي 

  للغاƘ الطبيعية من األمور التي استرعƘ انتباǉ المهتمينلية في مجال المعالجة اآلالمدققاƘ اǗمالئيةإن ǋƊمية 
Ü مما حƽز الشركاƘ علǏ العمل علǏ إنتاج ǋذǉ األدواƘ معلوماتيةبالحلول المكتبية منذ البداياƘ األولǏ لل
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 مستعملي الحاسوƔ في اƘ بوƲائƻ متطورة Ɗكƛر فƋكƛرÜ تلبي حاج- المملوكة المغلقة في ƹƊلبها – البرمجية
ة التي تدفƴ الماليين من Ɗجل الحƮول المجال المكتبي بشكل Ƥاƭ وتغني ƤدماƘ موزŇعي البرامƝ المعلوماتي

   .عليها
ƭيƤمييمكن تلǋƊ مالئية  ةǗا Ƙفي النقاط التاليةالمدققا:  

  .البديلة لهاالمناسبةÜ  اƮƘحيحتاكتشاƻ األƤطاƇ اǗمالئية واقتراƟ ال •
• Ƈالقرا ƻمن طر ƭوƮهم السهل والجيد للنƽالبحث.ال Ƙل لمحركاưفƊ فهرسة.  
•  Ʋاƽولية الجماعية للحƌالتراث اللغويالمس Ǐعل. 

بناƇ رياưي فريد Ǚ يتوافر تتميز بكونها  Üافاألمر Ɗكƛر Ʈعوبة وتعقيدÜ للغة العربيةبالنسبة للتدقيƾ اǗمالئي 
 ÜǎرƤƊ فألي لغة Ƈريد من األفعال واألسماƽال ƾشتقاǙا ƔسلوƋ لها والذي يتسم Ơيتي ƾي دقيưريا ƾبنس

قة تلقائية مبسطة تقترƔ من العامة قبل الƤاƮةÜ بل وتطويƴ استيعاƊ Ɣي مƮطلƠ جديد والتعبير عنه بطري
 ذلǁ قوانين رياưية إلǏ موسيقاǋا الƤاƮة بما يتƾƽ مƴ األذن العربية السليمةÜ ويưاǏ ƻمƛل ǋذا المƮطلƠ إل

 ƾواللواح ƾافة السوابưǗ حةưوا(Prefixes and Suffixes) اǋمعنا Ǐإل ƻيưن ألي كلمة بما يƊ دون 
   .3ئا شيينتقƭ منه

والتي تتميز للغة العربيةÜ وقد وŃجدƘ العديد من البرامƝ والتطبيقاƘ التجارية التي تتيƠ التدقيƾ اǗمالئي 
من ǋƊم ǋذǉ . بكونها مغلقة ومن ƹير الممكن اǗطالع علǏ نƮوƮها المƮدرية والتعرƻ علǏ طريقة عملها

 باưǗافة Üالعربيةالتجارية اǗمالئية دقƾ شركة ƤƮر والذي يعتبر واحدا من Ɗوائل المدققاƘ ر مالبرامƝ نذك
 ƾمدق Ǐإل)ARWOC ( والذي ǁنتجته شركة كولتƊ ليكون الذي Ƙشركة مايكروسوف ƻمن طر ǉتيارƤتم ا

ة بƽƮة عامةǋ Üو التجارييعيǋ Ɣذǉ البرامƝ ما  .1997المدقƾ اǗمالئي العربي الرسمي لمنتجاتها منذ سنة 
  .Ɗنه Ǚ يمكن اǙستƽادة منها في التطوير إǙ مقابل مبالغ باƲǋة من المال

مبادƏ واتƽاقياÜ Ƙ فƎن  كذلǁالمƽتوحة المƮدرÜ والتي يندرج ưمن سياقها ǋذا المشروع ياƘعلƮ Ǐعيد البرمج
 ƭيƤتر ǉذǋ ƘالبرمجياƠوتتيƊ دم تعديلƤبما يتال  ألي مست Ƙالبرمجيا ǉذǋ حاجاته ومتطلباته تطوير ƴم مƇ

المƮدر األساسيÜ وذلǁ عبر توفير الشيƽرة المƮدرية لكل برنامƝ وإتاحة  دون الرجوع إلǏ المطور Ɗو
لتعديل  ولقد استƛمرǋ Ƙذǉ الميزة من قبل الكƛير من الدول والشعوƔ. اتƽاقية الترƤيƭ المرفقة تعديلها ưمن

 Ƙمن حركة البرمجياư المتاحة Ƙتوالالبرمجياƽدر وتطويعهامƮة للغاتهم  حة المƮاƤال Ƙالمتطلبا ƴم مƇلتتال
ǉذǋ Ƈراƛإ Ǐبالنتيجة إل ǎدƊ مما Üقافاتهمƛقافية واللغوية  وƛالحركة ومنحها المرونة الالزمة لتجاوز الحواجز ال

معطياƛ Ƙورة تقنياƘ  المعمورةÜ وإزالة Ɗية عوائƾ قد تمنƊ ƴي إنسان من اǙستƽادة من بين جميƮƊ ƴقاع
 . سياسيةو مادية Ɗو ƛقافية ƊومعلوماÜƘ سواƇ كانƘ لغوية Ɗال

Ü لم 2006  عامƎلǏ حدودف Üبشكل عاممƽتوحة المƮدر تƤƋر الحƮول علǏ دعم لغة الưاد في البرامƝ اللقد 
Ü رƹم تعدد المحاوƘǙ العربية المرتبطة بطريقة مƽتوƟ المƮدر وƲيƽييكن ǋناƊ ǁي مدقƾ إمالئي عربي 

محمد الزبير ببرنامƝ  ةمحاولǋƊمها والتي من Arabeyes Ü العرƔعيونباشرة بمƌسسة مباشرة Ɗو ƹير م
لمدقƾ إمالئي ƊساساŹ  اللغة العربية افتقاديرجƴ  وBaghdadÜ" بغداد"  ومحمد سمير ببرنامDuali Ɲ" دƌلي"
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كما ذكرنا في الƽقرة  ( إلǏ تميزǋا بƮƤائƭ برمجية ولغوية معقدة نسبياÜŹبشكل Ƥاƭر مƽتوƟ المƮد
   . في المنطقةمƽتوحة المƮدرندرة الكƽاƇة المƤتƮة وưعƻ اǋǙتمام بالبرامƝ الباưǗافة إلÜ Ǐ )السابقة

Ü ارتƋينا Ɗن شملƊ Ƙشهر برامƝ التدقيƾ اǗمالئي المƽتوƟ المƮدرالتي بحوث  الاǗطالع علǏ مƤتلƻبعد و
" Hunspell" تكون بداية مشروع المدقƾ اǗمالئي العربي المƽتوƟ المƮدرÜ انطالقا من برنامجي ǋانسبل

لبرنامجان مطوران ا. "ƈ "Aspellسبلو Ɗ "OpenOffice"ÜوفيƊ Ʃوبن المجموعة المكتبيةالمعتمد من قبل 
 مǋƌلين لدعم Üبعد إưافة ƤاƮية اليونيكود ودعم ƛنائية اǙتجاǉ إليهماƮƊبحا اللذين  وƮƊÜالŹ للغاƘ الالتينية

  . اللغاƹ Ƙير الالتينية من ưمنها اللغة العربية
Ü القاموسيالقسم البرمجي والقسم : المƽتوƟ المƮدر إلǏ قسمين Ɗساسيينالعربي ينقسم مشروع المدقƾ اǗمالئي 

ملƻ : والتي تعتمد في األساƩ علǏ ملƽين) ǋانسبل وƈسبل(ويرجƴ ذلǁ في األساƩ إلǏ بنية المدققين السابقين 
التي يمكن إưافتها ي يưم مƤتلƻ السوابƾ واللواحƾ ذي يحوي قائمة الكلماƘ وملƻ الزوائد الذالقاموƩ ال

مزايا البرمجية التي تنƲم ǋذǉ اưǗافة وتưبطها لجذور الكلماƘ المتواجدة في ملƻ القاموƩ مرفقة ببعƯ ال
   .اللغة المستعملةوفƾ قواعد 

معالجة بعǗ Ưعادة برمجة بعƯ المزايا في ملƻ الزوائد في كل من البرنامجينÜ ل  المƭƮƤالقسم البرمجي
لبرنامجين كل من ا Ǚ توجد في حاƘǙ التدقيƾ اǗمالئي المتعلقة بالمزايا الƤاƮة باللغة العربيةÜ والتي 

 :يمكن تلƤيƮها فيما يلياألƮليين لمدققي ǋانسبل وƈسبلÜ والتي 

  üاƻƷإ üǐǀشƗال)ƖاǀرƟمالئي العربي ):الǗا ƾالتي تواجه التدقي ƔاعƮي واحدة من المǋو 
Ü األمر الذي يƮŃعƔŇ المقارنة بالنسبة للمدقƾ في النƮوƭ العربية عادة ƹير مشكولةكون 

 . ي النƭ المراد تدقيقه مƴ ما ǋو موجود في القاموƩحالة وجود كلماƘ مŃشكلƃة ف

üاƙǄ:   
  كتƔ: الƽعل

Ʃالكلمة الموجودة في القامو :Ɣكت.  
 .......كŽتÜłƔŽ كſتÜłƔĉ كſتńƔſ: الكلماƘ المحتملة مƴ التشكيل

 ƾنحو إمكانية التدقي ƴالتطل ƴم Üول األمرƊ ال الشكل فيƽƹية إƮاƤ افةưإ Ǐلذا تم العمل عل
 .بواسطة الشكل

 ǃاƷاإلد : Ɣاألمر الذي يستوج ÜǎرƤƊ ƘǙفي حا ǁƽŃوي ƘǙالحا Ưام في بعƹدǗا ƯرƽŃي
التمييز بين الحالتين لưمان السير الحسن للمدقƾ اǗمالئي والحƮول علǏ نتائƝ تſراعي 
قواعد الƮرƻ العربيÜ دون اللجوƇ إلǏ إưافة األشكال المƤتلƽة للكلمة الواحدة لتƽادي 

 .لقاموƩمشكلة زيادة حجم ا

üاƙǄ :  
  . ردŇ: الƽعل

  .ردÜƘŇ ردŇاÜ رددƘ: الكلماƘ المقبولة
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غير تتعرƯ الكلمة العربية في بعƯ الحاƘǙ إلǏ تغيراƘ تمƩ الكلمة وتſ: إلعǋ üǘاإلƓداüا 
ǋ Üذǉ التغيراƘ تƤتلƻ من كلمة ألƤرÜǎ األمر الذي يستدعي إيجاد  Ɗو تحذفهاƊحد حروفه

 Ƙالتغيرا ǉذǋ بطưحة تưير من قواعد واƤذا األǋ يتمكن Ǐحت ƾالمدق Ɲدراجها في برنامǗ
التعرƻ علǏ األشكال الƮحيحة للكلماƘ بعد تعرưها لǘعالل Ɗو اǗبدال انطالقا من 

 .لوحيد لهذǉ الكلمة المتواجد في القاموƩاألƮال

üاƙǄ:   
  قام : الƽعل

  ....يقومÜ يقمÜ قم: الكلماƘ المقبولة
 ƕƜǋدƦǄد الƏاǋƦال ƲǄ üǄاƴƗفي الكلمة ف: ال ƾباللواح ƾتترابط السواب ƘǙالحا Ưي بع

العربيةÜ وتتالزم فيما بينها تالزما مشروطاÜ إذ Ɗن وجود سابقة معينة يستوجǙ Ɣحقة معينة 
األمر الذي يستدعي تحديد الحروƻ المكونة لهذǉ الزوائد ودراسة توافقها مƴ . متالزمة معها

جتها في برامƝ التدقيƾ اǗمالئيÜ حتǏ بعưها البعƯ وإدراج ƤوارزمياƤ ƘاƮة لمعال
 ƾالسواب ƾكد من توافƋبالت ǁلتقوم بعد ذل ÜƘالكلما ǉذǋ جذور ƾيرة من تدقيƤاأل ǉذǋ تتمكن

Ƙالكلما ǉذǋ في ƾاللواح ƴم . 

üاƙǄ:  
  جلƩ: الƽعل

  .ون-ي: ونÜ الزائدة المزدوجة ǋي+جلƩ+ي= يجلسون : الكلماƘ المقبولة
  .ن-Ƙ=ة المزدوجةنÜ الزائد+جلƘ+Ʃ= تجلسن       

  
القاموƩ فقد تم تƮƤيƮه لشرƟ المنهجية والمراحل المتبعة Ǘعداد القاموƩ العربي المƽتوƟ المتعلƾ بƊما القسم 

 Üمالئيين السابقينǗدر الذي سيشكل مرجعا للمدققين اƮذين البرنامجين فالمǋ ول دعم اللغة العربية فيƮبعد ح
ر القواميƩ العربية الƤاƮة بالتدقيƾ اǗمالئي والتي بدونها لن  Ʋهر تحد Ƥƈر ǋو توفي- ǋانسبل وƊسبل -

 Tim" تيم بوكولترلم يكن في الساحة إƃǙ قاموساŹ عربياŹ واحداŹ حرŇاǋ Źو قاموƩ . تƌدǋ ǎذǉ البرامƝ وƲيƽتها

Buckwalter" المعتمد في بنائه ŹساساƊ يةƽحƮ مكنز لغوي مكون من مادة Ǐالمادة . عل Ƙكان Üƻسǖل
الƮحƽية المرجعية ƹير مدققة لغوياÜŹ فترتƔƃ عن ذلǁ احتواƇ القاموƩ علǏ مƽرداƤ Ƙاطئة في نسبة كبيرة 

Ʋر منها رسماŹ ولغةŹ مما ƛƊر سلباŹ علǏ المدققاƘ اǗمالئية المعتمدة عليهÜ وجعلها Ǚ ترقǏ إلǏ المستوǎ المنت
ǁربيƊ ƾل المدقƛذا مǋسبل -منها و"arabic-spell" منتوج شركة Ü لƹوƹ "Google" Ɲالذي يعطي نتائ Ü

Ɗمام ǋذا الوÜƴư كان وǙبدŇ من اǙعتماد علÜ . Ǐ تدفƴ المستعمل إلǏ اǙستغناƇ عنه منذ الوǋلة األولǏاجد رديئة
ǎرƤƊ موارد :ƛ في كتاباته باللغة العربية Ƙل الحركاǋعادة المستعمل تجا ƴمالئي مǗا ƾالمدق ƻتكيي ŹǙوƊ م

Ɣعربي مناس Ʃقامو ƇدربناƮالم Ɵتوƽم  .  
Ü والتي سنقوم بمحاولة اقتراƟ  المطروحة في ǋذا البحثكانǋ ƘذǋƊ ǉم النقاط التي تتمحور حولها اǗشكالية

  . مƽتوƟ المƮدرالعربي المالئي اǗمدقƾ الƊداƇ  لمعالجتها في سبيل المساǋمة في تطوير  المناسبةالحلول
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ƕǄدøƾǄع øƕǄا  

  
 ƇناƛƊ Ƈول ما يشغل بال المرƊ ةكتابال       إن Ƙيا ما كانƊ Üلومستعملةلغة الالƤ وǋ ÜƔالمكتو ƭذا النǋ  من 

للغة منذ  لغويةÜ نƩƽ اǋǙتمام انتقل إلǏ مجال المعالجة اآللية ةاألƤطاƇ اǗمالئية حتǏ يكون مƽهوما وذا قيم
 ƴم ÜƭاƮتƤǙذا اǋ مهم جدابداية ƾفار Ɣل الحاسوƤو تدǋ  ةƮƮƤالمت Ƙوالبرمجيا ƇطاƤهار األƲǗ

 الذي فتƠ الباƔ علǏ مƮراعيه لمراكز البحوث والشركاƘ مرواقتراƟ الحلول البديلة في حالة الƤطÜƋ األ
قاƘ إمالئية فعالة تلبي حاجة المتƮƮƤة في إنتاج البرمجياƘ للتسابƾ من Ɗجل الحƮول علǏ ما يسمǏ بمدق

 بعƯ اللغاƘبالنسبة لعمال متقدمة  األƘوإن كان. مستعملي الحاسوƔ في ǋذا المجال وتنال رưاǋم
  . بالنسبة للغاƤƊ Ƙرǎ كما ǋو الحال بالنسبة للغتنا العربيةا Ǚ تزال في بدايتها ƽرنسيةÜ إƊ Ǚنه والةكاǗنجليزي

آللي للغة العربيةÜ ولكنها ولǖسƻ الشديد تƮطدم في ƹƊلƔ األحيان فقد تعددƘ البحوث في مجال العالج ا
بحقوƾ الملكية الƽكرية عند محاولتها اǙستƽادة من التجارƔ التي كان لها السبƾ في ǋذا المجال كما ǋو الحال 
بالنسبة لتجربتي شركة ƤƮر التي ƮƊدرƊ Ƙول مدقƾ إمالئي عربي وشركة كولتǁ التي ƮƊدرƘ بدورǋا 

Ɗعمال مراكز ن مكŰالذي لم يŃمر ƾ اǗمالئي العربي اǙفتراưي لمجموعة مايكروسوفƊ ƘوفيƩ المكتبيةÜ األالمدق
 ǎرƤالبحث األŃالمرجوة من الر Ɲالنتائ Ǐول علƮوالح Ɣالمطلو ǎالمستو Ǐقي إل ǎدƊو  Ơكب Ǐإلŋتطوĉارǋ . من

ر ل ألنه السبيل الوحيد للحƮول علǏ تطوǋŃنا كان Ǚ بد من التƽكير في برامƝ مƽتوحة المƮدر في ǋذا المجا
 Ƙوطموحا Ƙتطلعا ǎتكون في مستو Ɲونتائ Ʃدمي الملموƤالعربيةمست ƘبرمجياÜ افر الجهود بين نتيجةƲت 

  .الباحƛين
 وبعÜ ƯبعƯ العمومياƘ المتعلقة بالعالج اآللي للغةلƮƽل األول من ǋذا البحث يتناول الباƔ األول ل

 ƻتلƤلم Ɵوالشرو ƻذا البحثالتعاريǋ ولƮالتي سيتم تداولها في العديد من ف Ƙالكلما . ƻللغة التي افمن تعري
اƤǙتƮاƭ الذي يندرج فيه ǋذا البحثǙƊ Ü  إلǏ تعريƻ المادة األولية لكل دراساƘ العالج اآللي للغةÜتعتبر 
المدقƾ اǗمالئيÜ والذي  ننتقل بعدǋا لتعريǋÜ ƻذا األƤيرمجاƘǙ تطبيǋ ƾم أل ذكر إلÜ Ǐالعالج اآللي للغةوǋو 

يليه بعÜ  Ư والذي يعتبر واحدا من ǋƊم مجاƘǙ تطبيƾ العالج اآللي للغةيشكل ƮلƔ موưوع ǋذا البحث
 Ƙاƽالتعري Ɵشر Ǐا إلǋننتقل بعد Üوالزوائد المتوسطة والمزدوجة ƾواللواح ƾم المزايا لكل من السوابǋƊ

 باưǗافة إلƮƤ ǏوƮياÜ ƘاǗعالل واǗبدالاǗدƹام ووالƤاƮة باللغة العربية كاǙلتƮاقية واǙشتقاقية 
 وƹيرǋا من الƮƤائƭ التي تتميز بها لغتنا العربية عن سائر اللغاƘ والتي تتطلƔ تƮريƻ الƽعل العربي

 Ɗما الجزƇ الƛاني من . في نƩƽ الوقƘفعالةمعالجتها بطريقة ƈلية ومن  لتمكſنجهدا ومƛابرة ودراسة جد معمقة ل
 Ɗو المدققاƘ اǗمالئية Üدراسة تشمل ǋƊم برامƝ التدقيƾ اǗمالئي إلǏ يتم من Ƥالله التطرƻƾ سوǋذا الƮƽل ف

)Spell Checkers (Ńيهاكما يŇسم  ƔحاƮƊƭاƮتƤǙاÜ Ƙساحة البرمجيا Ǐذا المتواجدة علǋ هورƲ منذ بداية 
ƭƤ ت Ǐاألول: مجموعتين إلǏ  المدققاƘبتقسيمنقوم Ƥالل ǋذǉ الدراسة س .النوع من البرامƝ حتǏ يومنا ǋذا

 يقمدق ǋƊم وƊشهر مدققين للغة العربيةÜ ويتعلƾ األمر بكل منقمنا Ƥاللها بدراسة والتي  Ü التجاريةمدققاƘال
Ƙر للبرمجياƤƮ ي للغة العربية  شركةưافترا ƾكمدق Ƙالذي اعتمدته شركة مايكروسوف ǁشركة كولت ƾومدق
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ƩوفيƊ Ƙلمجموعتها المكتبية مايكروسوفÜ وما ولمحا Ƙالمدققا ǉذǋ كل من Ƙوسلبيا Ƙإيجابيا Ǐعل ƻين الوقو
 من األكبر الجزƘ Ƈي نالت والÜةلƛانيمجموعة اƊما ال .في مجال التدقيƾ اǗمالئيللعالج اآللي للغة العربية قدمته 
 حةفات Ɗن تكون ƛƈرنا والتي Ü البرمجياƘ المƽتوحة المƮدرمجموعة ي فهÜ والدراسة Ƥالل ǋذا البحثاǋǙتمام

 كونه القاموƩ العربي الوحيد المƽتوTIM BUCKWALTER " Ü Ɵ"لتر وتيم بوكوبالحديث عن قاموƩ دراستها 
 Ǐدر المتوفر علƮالمƘنترنيǙالساعة ا ǉذǋ Ǐقبل ( حتƇنتهاǙمالئي العربي اǗا ƾالتدقي Ʃمن إنجاز قامو 

 ƾريƽلAyaspell(Ü  والذيĈƊĉعŊمة بطريقة منهجية ودƲاألمر الذيمن Ü  مالئي جعلǗا ƾالتدقي ƘǙم محاوƲمع
فتحƘ الباƔ  التي Ü إƊ Ǚنه Ǚ يƤلو من العيوƔ اǗمالئيةتعتمد عليه كقاموƩ لمدققاتهاالعربي المƽتوƟ المƮدر 

لبعƯ محاوƘǙ تعديله ومحاوƤƊ ƘǙرǗ ǎنشاƇ قواميƩ بديلة تعتمد عليها برامƝ التدقيƾ اǗمالئي الداعمة 
  ǋذا القاموƩ كبر حجمإلǏ مشكلة ƤƊرǎ تكمن في  باưǗافةÜ الحال مƴ مشروع ƈيسبلللغة العربيةÜ كما ǋو 

 Ɣة احتوائهبسبƽتلƤشكال مƊ Ǐتيم بوكوولتر  .واحدةال للكلمة عل Ʃمندراسة قاموưتت ƻم  سوǋƊ ذاǋ مزايا
   .هومحاوƘǙ تعديل القاموƩ ومساوئه

   المدققاƘ العالمية : قسمناǋا بدورǋا إلǏ قسمينإلǏ المدققاƘ المƽتوحة المƮدر والتيبعد ذلǁ تطرƾ سوƻ ن
 لƊƮ الذي يعتبر ISPELL :مدققاƘل والتي يتم فيها دعم العديد من اللغاƘ العالميةÜ كما ǋو الشƋن بالنسبة

 Ɗيưا Ispellالمنحدر من  'Hunspell' و ƤƊيرا Ü الذي انحدر منه"Ü"ASPEL و المدققاƘ المƽتوحة المƮدر
 من في األساƩ دŊعĈƊĉوالذي مجموعة Ɗوبن ƊوفيƩ المكتبيةÜ للغة العربية في ƾ اǙفتراưي المدقوالذي يعتبر 

دراسة ǋذǉ المدققاƘ  .لعربيةكاأللمانية والتركية ƛم ا ليدعم بعد ذلǁ لغاƤƊ ƘرƊÜ ǎجل دعم اللغة المجرية
Ƈوưم مستكون عبر تسليط الǋƊ Ǐوطريقة عمل كل منها ومساوئهاحاسن عل  ÜهاǗافةباư ƘǙدراسة محاو Ǐإل 

Ɗشرƻ الذي   IVRIX مƛل محاوƘǙ كل من محمد سمير ومشروع ÜدƘ بطبيعة الحالجوإن  Üهادعم العربية في
 لدعم العربية في Kevin Atkinson'Ü' تحƘ إشراGOOGLE 'ƻ ' فريƾمحاولةوDan Kenighsberg' Ü'عليه 
 ƾمدقASPELLÜ Ǐافة إلưǗباƾطاقم فري ƘǙمحاو ' AYASPELL'انسبلǋ ƾلدعم العربية في مدق Üالتي  و

 ÜبعƮƤ Ưائƭ برنامǋ Ɲانسبل تطوير التي تركزƘ بالƮƤوƭ علÜ Ǐ طه زروقي محاوƘǙهاǋƊمكان من 
إعداد القاموƩ فقد تركزƘ علǏ  داني محاوƘǙ محمد كبƊما .لهذا البرنامƝاألƮلي  ملƻ الزوائدانطالقا من 

ناعه بعدم جدوǎ استعمال قاموƩ تيم بوكوولتر كما ǋو Ɗو حتǏ بعد Ǚ Üقتلهذا المدقƾ) قائمة كلماƘ(العربي 
   .تعديله

لغة العربية كمدققاƘ لدراسة المدققاƘ الƤاƮة بال  والذي تم تƮƤيƮهƊما القسم الƛاني لهذǉ المدققاƘ العالمية
'ARAMORPH 'و ƾد'مدقƌيل'Ü  نتجتهƊ الذيƘللبرمجيا Ɣزبير محمد والذي قام ببرمجته شركة عيون العر 

والذي Ɗشرƻ علǏ إعدادǉ محمد سمير من مƮرÜ  'بغداد' مدقÜ ƾ باưǗافة إلPython'Ǐ'باستعمال لغة البايƛون 
    .'ليƌد'لبرنامC "  Ɲ"إعادة برمجة بلغة انطالقا من 

مدقƾ ل تƮحبها دراسة Üلمدقƾ اǗمالئي ǋانسبلدراسة مƮƽلة لسنقوم ب في الƮƽل الƛاني من ǋذا البحث
"ASPELL" Ü در ومنحدرين من كونهما مدققينƮتوحي المƽم Ʃƽلي نƮاأل Ɲالبرنام"ISPELL" ا عنهƛالذي ور 

Ưال المزايا وبع ƩƽمالئيمراحلنǗا ƾعملية التدقي ƇناƛƊ المزايا المتبعة Ưفي بع ƻتالƤا ƴيتم .  م ƻسو
ن Ƥالل مشروع ƈيسبلÜ م عليه اǙعتمادتم سوƻ ي  والذيعلǏ برنامǋ ƝانسبلƤالل ǋذǉ الدراسة التركيز Ɗكƛر 
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لما Ɗبداǉ من جاǋزية وما لوحƲ من وذلǁ  . تطوير مدقƾ إمالئي عربي مƽتوƟ المƮدرلمشروع انطالƾكنقطة 
إưافة  Üلغة العربيةل مقارنة باÜ)ا من ƊجلهايĉƤ ĉƮŅƮطſوŎرالتي (تشابه في بعƯ قواعد اǗلحاƾ للغة المجرية 

  .إلǏ دعمه لليونيكود
 ألǋم شرƟ باưǗافة إلÜ ǏوǋƊم مميزاتهما همانتطرƾ بالتƮƽيل إلǏ طريقة عملس ÜققينƤالل دراسة ǋذين المد

 وحسǋƊ Ɣميتها وإمكانية تطبيقها علǏ اللغة Üقǋ ƾانسبل مƮنƽة حسƔ طبيعة عملهااألعالم التي يستƤدمها مد
   .العربية

والذي سنƽتتحه وǋانسبل سنƮƮƤه للتحسيناƘ التي ƊجريƘ علǏ المدققين ƈسبل الƮƽل الƛالث من ǋذا البحث 
 نم Ƥالل ذكر بعƯ البرامǗ Ɲعداد قاموƩ المدقƾ اǗمالئي العربي' Ayaspell'بتقديم مشروع فريƈ ƾيسبل 

 مƤتلƻ ذكرالتي استƽاد فريƈ ƾيسبل من دعم العربية فيهاÜ يليها تƮƽيل لƤارطة الطريƾ التي تم من Ƥاللها 
 إلǏ دراسةلننتقل بعدǋا Ü كل منهاتي Ɗجراǋا فريƈ ƾيسبل علǏ التحسيناƘ التƮƽيل إƮداراƘ برنامǋ Ɲانسبل و

Ưة  بعƮاƤال ƘǙلغة العربيةبالالحاÜ لم التي و ƾلي من معالجتها عند تدقيƮانسبل األǋ Ɲيتمكن برنام
والتي يتجاǋلها المدقƾ  يلشكتلمسƋلة ا: كل من المسائل التاليةالنƮوƭ العربية والتي يمكن Ɗن نلƮƤها في 

اǗدƹام إذ يجƔ تحديد الحاƘǙ التي يƽرƯ فيها اǗدƹام من ƹيرǋا مسƋلة  وÜ جذورǋا في القاموƩرƹم وجود
 Ƙلهذا النوع من الكلما ƾو لواحƊ افة زوائدưعند إǏافة إلưǗلتي  باƋله مس Ưبدال الذي تتعرǗعالل واǗا

Ü ومسƋلة تعامل المدقƾ مưارعل من الماưي إلǏ الياألفعال العربية عند تحويلها من Ʈيغة إلƤƊ Ǐرǎ كالتحو
العربي إعداد المدقƾ عملية تجعل  كل ǋذǉ المسائلÜ. الشائعة اǙستعمال في اللغة العربيةمƴ الزوائد المزدوجة 

 Üǉإنجاز ƴالدراسة بعناية ودقة شديدالمزم Ɣوتتطل Üر تعقيداƛكƊوبشكل تين Ɣمن التجاو ƾيتمكن المدق Ǐحت 
فتحƘ الباƔ علÜ Ǐ  إن دراسة ǋذǉ الحاƘǙ الƤاƮة للغة العربية.الممكنةƮحيƠ مƴ مƤتلƻ الحاƘǙ والƮيغ 

التعديالƘ بعǙ  ƯقتراƟ  والتجارƔ التي قام بها طه زروقي اǙقتراحاƘسلسلة من للحديث عن مƮراعيه 
 حسƔ التوقيÜ Ƙسنتطرƾ لها بالتƮƽيلÜ والتي لحل ǋذǉ المسائل) ǋانسبل وƈسبل(علǏ مزايا البرنامجين 

ن من إƽƹال الشكل في كل من مكċċċċƃفي الحالة األولǏ سنتطرƾ إلǏ الƮƤائƭ التي تſ . لƲهورǋا وتطورǋاالزمني
الƤاƮية  تطوير الحالة الƛانية إلǏ بينما نعكƻ في Üليشكتل لحل مسƋلة الƈسببرنامجي ǋانسبل و

"GEMENTING "امƹدǗلة اƋالدراسةلننتقل  .لحل مس ǉذǋ رƤƈ في Ǐالمتوسطة والتي  الزوائد دراسة إل
 ونƤتم في األƤير بالحلول المقترحة لحل مسƋلة تعامل المدقƾ مƴ الزوائد  واǗبداللستستعمل لحل مسƋلة اǗعال

  .المزدوجة
 ǙƊ وǋو الجزƇ الƤاƭ بƎعداد القاموƩ العربي للمدقÜ ƾكما سنلقي الưوƇ علǏ جزǙ Ƈ يقل ǋƊمية عن سابقه

 المغرƔ والذي قرر إعدادǉ من من محمد كبداني Ǐ إعدادǉذي يشرƻ علالالقاموÜ  ƩلƈيسباǗمالئي لمشروع 
الوسيط ولسان العرƔ وƹيرǋا المعجم  كالمعجم الغني وÜالعربية معاجمالǋƊم  معتمدا علÜ Ǐنقطة الƽƮر تقريبا

 Üبعدما تبين له عدم نجاعة من المعاجم المتداولة في األوساط اللغوية ǁحل الوذلǏتيم  قااستعمال القائم عل Ʃمو
 في البداية علǏ تƮنيƻ عتمدستمنهجية  وفǋ ƾذا القاموƩ سيتم إعداد. هعديلبوكوولتر كما ǋو Ɗو حتǏ بعد ت

Ü )إلǏ مƽعول به واحد Ɗو مƽعولينÜ عاقل Ɗو ƹير عاقل (والتعدي) المطلƾ و النسبي(لǖفعال حسƔ اللزوم 
Ưبع Ǐافة إلưǗفعال القلباƋاألفعال ك Ưة لبعƮاƤال ƘǙالحا Ɣو Ü ƻم الحروƛ Ƈسماǖل ƻنيƮيليها ت       
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Ƙكون  .واألدوا Ǐشارة إلǗا ƴاألفعالم ƻنيƮعملية تÜل الƛمية وحساسية مرحلة تمǋƊ رƛمن بين مراحل األك 
Ʃذا القاموǋ إعداد.  

 مƛل كيƽية Üلحديث عن بعƯ الƮƤائƭ التقنية لبرنامǋ Ɲانسبلل الƮƽل األƤير من ǋذا البحثÜ تم تƮƤيƮه
 ƻيƲوتوƊ محرر مجموعة Ǐانسبيل علǋ ƾن بمدقƩوفيƊو Ʃام لينكƲن Ƙام المكتبية تحƲويندوزن Ü  افةưǗبا

ǏإلƘبيƛية تƽكي   Ɲدري لبرنامƮالم ƭالن ƻريƮانسبلوتǋÜ جل اكتمالƊ من Ńورة عند المƮالƃذا طǋ Ǐلعين عل
ƾذا المدقǋ Ɣة لتجريƮرƽالبحث ومنحهم ال Ɣƛطالع عن كǗوا Üورة عمليةƮال ب Ǐالتي يمكن عل Ɲنتائ

 واقتراحاتهم حول ǋذا بمالحƲاتهم لتدقيƾ النƮوƭ العربيةÜ ومن ƛمة اǗدƇǙ استƤدامهالحƮول عليها عند 
ƾالمدقÜ ي قدما في تطويرưجل المƊ منǉŃعالية والرƽة والƇاƽالك Ƙدرجا ǏعلƊ Ǐقي به إل.  

  
  



  
  
  
  
  
  

ƬƻالøüǋǓا ü  
  

Ƹǂالøƴال ƕøƗالǋ ƕǐƓرøǄاإل ƼǐƽدøǏƏǘ   
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I. üƬƻالüǋǓا : ǏƏǘǄاإل ƼǐƽدƗالǋ ƕǐƓرƴال ƕƸǂال  
I.1. üǋǓاب اƓال :ƕǐƓرƴال ƕƸǂل ǏلǑا ƚǘƴال Ǎإل üƢدǄ 

• ƕǄدƾǄ:  
 Ɣذا الباǋ اللƤ سنقوم ƻالتعاري Ưبع ƇعطاƎبƟة الوالشروƮاƤها المتعƮائƮƤباللغة العربية و  ƾلقة بالتدقي

البداية سوƻ تكون من تعريƻ اللغةÜ التي تſشكŰل المادة األولية بالنسبة للدراساƘ التي يجريها . اǗمالئي
المƤتƮون في مجال المعالجة اآللية للغةÜ ننتقل بعدǋا إلǏ تعريƻ المعالجة اآللية للغة التي يندرج ǋذا البحث 

ƾالتدقي ƻتعري Ǐم إلƛ Üمن ميادين تطبيقهاưالدراسة ǉذǋ ل محورƛمŃمالئي الذي يǗالزوائد  ا ƻتعري Ǐم إلƛ Ü
Ü لنعكƻ بعدǋا علǏ شرƟ الƮƤائƭ )السوابƾ واللواحƾ والزوائد المتوسطة والمزدوجة(بƋنواعها المƤتلƽة 

نتقل بعدǋا واǗعالل واǗبدالÜ نواǗدƹام البنيوية للغة العربية المتعلقة بالتدقيƾ اǗمالئي كاǙشتقاقية واǙلتƮاقية 
التي  ƴư القواعدكونه العلم الذي يوعالقته بالتدقيƾ اǗمالئيÜ إلǏ تعريƻ الƮرƻ العربي وذكر ميادينه 

 وǋو ما يقودنا Üللغة العربيةƾ اǗمالئي يدقت اليŃهمنا كƛيرا في مجالÜ األمر الذي ةالكلمƊحوال Ɗبنية تſعرƻ بها 
ƽال ƘياƮوƮƤ الحديث عن Ǐإل Ɣذا الباǋ رƤƈ هفيƽريƮعل عل العربي وتƽال ƻريƮت Ɣلمام بجوانǗألن ا Ü

  .العربي سيشكل حجر األساƩ في عملية إعداد القاموƩ الƤاƭ بالمدقƾ اǗمالئي العربي
 
I.1 -1- ƕƸǂف الǐرƴƗ:  

ولعلĊ مƮدر التباين في ǋذǉ التعريƽاƘ ناشąƐ عن . Ü تتƾƽ حيناŹ وتƤتلƻ حيناƤƈ Źرللغةǋناǁ تعريƽاƘ عديدة 
 Ʋرةنفمن تعريƻ وƽƮي Ƥ ĆارجيÜĆ إلǏ تعريƻ نƽسيĆ داƤليÜĆ إلƤƈ Ǐر يمƛل .  الƽكريةمنطلقاƮƊ Ƙحابها

  :  ǋذǉ بعƯ منهاÜ حسƔ اƤǙتƮاƊ ƭو حسƈ ƔراƮƊ Ƈحابها.فلسƽيةŹ معينةŹ لواقƴ اǗنسان ووجودǉ ونشƋته
• ǎǋƸǂف الǐرƴƗاللغة  :ال– Źوزن – لغة Ǐعل ŻةƲƽي لǋ  "ſة فłل " عƛرة " مſلها " كƮƊغوة " وſل " Ǐعل

 وكذلǁ اللغوÜ فقد قال .4يłلغÜǏŽ إذا ǋذǎ: ومنها لŽغĆيł. لغاÜƘ لſغون: Ü وقيل في جمعها"فſعلة " وزن 
Ǐتعال Ÿا {  :اŅامłرĉوا كŋرłم ĉوƅغŮاللĉوا بŋرłا مŽذĉإłرقان (}وƽسورة الÜ ي مروا بالباطل. )72 اآليةƊ . في Ƈوجا

ƻف: من قال في الجمعة "  :الحديث الشري ÜهłƮ ي تكلم"قد لغاƊ Ü5 .  
• Ƨøƻǆال ƅاǄǂع : Üالشعور ƘǙللتعبير عن حا ƠلƮت Ƙي مجموعة إشاراǋ ƘǙي عن حاƊ

  Ɗ Üو Ɗنها الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحليل Ɗية Ʈورة Ć سان الƽكرية والعاطƽية واǗراديةاǗن
 مرŇة ƤƊرƊ ǎو فكرةĆ ذǋنيةĆ إلƊ Ǐجزائها Ɗو ƮƤائƮهاÜ والتي بها يمكن تركيǋ Ɣذǉ الƮورة

ĆƭاƤ ĆƔعها في ترتيưوو ĆƘكلما ƻليƋبت ǁوذل Üيرناƹ انǋذƊاننا وǋذƋن . بŇمưيت ƻذا التعريǋو
ŹǙة اللغة إجماƽيƲ6و .  

• ǅǋدǂƢ ǅƓحين قال: ا ÜĆƟوưوو Ćفها ببساطةŇعر :Ɗ ي عبارة المتكلمǋ ƻن اللغة في المتعارƊ علم
  ملكةŹ متقرŇرة في العưو الƽاعل لهاÜ عن مقƮودÜǉ و تلǁ العبارة فعل اللسانÜ فالبد Ɗن تƮير

 .7وǋو اللسانÜ وǋو في كل ƊمةĆ بحسƔ اƮطالحاتهم

وليام "اللغة ƤاƮية إنسانية ترتبط باǗنسان دون الحيوانÝولذلǁ عدǋا  :ƺردǆǐاǆد دǋƨǋƨ ǎر •
  .8مƌسسة اجتماعية" ويتني



  اللغة العربية والتدقيƾ اǗمالئي: الƮƽل األول
 

 23

 للƽكر Ɗو تعبيراŹ عن اللغة Ɗكƛر من مجموعة ƮƊواĆƘ وƊكƛر من Ɗن تكون Ɗداةƺ Ƨǐǆƈ: ŹرǈƟǐ. د •
علƹ ǏايةĆ من  عاطƽةÜĆ إذ ǋي جزņƇ من كيان اǗنسان الروحيÜ وƊنها عمليةŻ فيزيائيةŻ بسيكولوجية

 .9التعقيد
 

I.1-2- ƕƸǂل ǏلǑا ƚǘƴالǋ ƕǐƓǋƨاƟال Ɩاǐǆاƨǂال [PERRIER G., 2007]:  
Üالحاسوبية والعالج اآللي للغة Ƙوتعتبر اللسانيا Ƙياưفلمعلوماتيةل تطبيقا للريا ÜƘاللسانيا Ǐعل  Ƙاللسانيا

  ).Applications(وجه نحو التطبيقاƘ عالج اآللي للغة تلل بينما توجه علميÜ ا لهالحاسوبية
  :يتم توجيه ǋذين اƤǙتƮاƮين بواسطة نموذجين

•  ǎƦǄالر ƚƤǋǄǆال)Paradigme symbolique( : 

 .      وزيهدƻ إلǏ وƴư نماذج للمعارƻ اللسانية بواسطة ƊنƲمة تعتمد علǏ الرم

•  ǏƏاǋشƴال ƚƤǋǄǆال)Paradigme Stochastique( : 

 رياưية تطبƾ طرÜƾ باستعمال مجموعة من النƮوƭيهدƻ إلǏ استƤالƭ المعلومة اللسانية من 
  .  Ɗ Üو ما يتعلƾ باǗحƮاƇعشوائيعلǏ كل ما ǋو 

  :نƲم حسƔ اتجاǋينالعالج اآللي للغةÜ مŃإن 
•  üǐǂƟƗال)Analyse:( الذي Ńل عمليةيƛترجمة م Ǐإل ƭوƮنتقال من النǙنسبة  ا ÜيرةƤاأل ǉذǋ لمعاني

 .إلǏ استعمالها في السياƾ الذي وردƘ فيه

نسبة -التي تتعلƾ بمعاني النƮوǋƭداƻ األعملية اǙنتقال من الذي يŃمƛل  ):Génération(الǋƗلǐد  •
 .  لهذǉ األƤيرةساني اللاǗنجازل مƃƛإلǏ النƮوƭ التي تſ -إلǏ استعمالها في السياƾ الذي وردƘ فيه

 
I.1-3- ǏƏǘǄاإل ƼǐƽدƗف الǐرƴƗ:  

 شكƃل موưوع دراسة للكƛير من قدǋو Ɗحد مجاƘǙ المعالجة اآللية للغةÜ و) Spell Checking(التدقيƾ اǗمالئي 
يهتم التدقيƾ اǗمالئي بتحديد وتƮحيƠ األƤطاƇ اǗمالئية في وƛيقة نƭ الكترونيةÜ . البحوث في ǋذا المجال

العديد من النƲرياƘ الƤاƮة بالتدقيƾ اǗمالئيÜ تم وưعها في علوم اآلداÜƔ والتي استعملƘ . بطريقة ƈلية
ƹير ƻ بشكل واسƴ علƊ Ǐنها ƤƊطاƇ األƤطاƇ اǗمالئية تƮſنŮ. قواعد إحƮائية Ɗو معجمية Ɗو تقنياƘ مركبة

 Ƙالكلما'NWE') Non word errors(Ü ال Ƙالكلما ƇطاƤƊحقيقيةو 'RWE ')Real word errors .( إذا
 Ǐحيحة في اللغة فهذا يسمƮ ل كلمةƛاطئة تمƤال ƻسلسلة الحرو Ƙكلمة كان ƋطƤحيحةƮ ƘǙفي الحا Ü

 Ǐيدع ǎرƤطا كلمة األƤحيحةƮ يرƹ .  
Ɗ'vun' Üو ' gun'يمكن Ɗن تكتƔ بشكل ƤاطƐ علǏ الشكل ' fun'في اǗنجليزيةÜ الكلمة : علǏ سبيل المƛال

 ƋطƤ من نوع فاألول'RWE 'ƛاني وال'NWE' . من نوع ƇطاƤمن السهل تحديد األ'NWE' لكن عملية Ü
تعتبر عملية جد Ʈعبة ألنها ' RWE'من جهة ƤƊرÜǎ فتحديد فاألƤطاƇ من نوع . التƮحيƠ ليسƘ بالهينة

بالرƹم من كون Ʈعوبة التƮحيǋ Ơي نƽسها مƴ األƤطاƇ من نوع . نحوي للنƭوبحاجة إلǏ تحليل Ʈرفي 
'NWE' [MONOJIT C., MARKOSE T., ANIMESH M. and ANUPAM B., 2007].  
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I.1-4- اƼƟاǋǂالǋ ƼƓاǋƨل:  
• ƼƓاǋƨالسابقة : ال'Prefix ' الكلمة ǉالرئيسي لهذ Ƈل بالجزƮمت Üبداية Ƈي جزǋ)لتغيير )رالجذ Ƈجا Ü

   .10معناǋا

     ƊƙǄƕǂ:  

  .'Ü'unkind تحول ǋذǉ الكلمة إلkind' Ǐ' الكلمة روالتي عند إưافتها إلǏ جذ' un'السابقة  -
  .'تنوع'Ü تحول ǋذǉ الكلمة إلǏ 'نوع' الكلمة روالتي عند إưافتها إلǏ جذ' Ƙ'السابقة  -    
• ƼƟاǋǂالالحقة : ال'Suffix'  ǁتل ƔطاƤ من Ƈر جذر الكلمة ويحدد جزƤƈ في ƻاưŃي Üمن الكلمة Ƈجز

 .11الكلمة

ƕǂƙǄƈ     :  
o  الالحقة'ly ' Ǐافة إلưم'immediate') سمǙا(Üل الŰشكſكلمة  ت'immediately') Ƙو نعƊ ƻرƲ(.  
o  ي'الالحقة ' Ǐافة إلưل'مłبłسم ('جǙا( ل الكلمةŰشكſت Ü'يĉلłبłج ')Ƙنع(.  

I.1-5- ƕƜǋدƦǄد الƏاǋƦال: 

         ǋي زيادة توƴư علǏ طرفي الجذر circumfix'Ü'دة المزدوجة Ɗو المتالزمة ئالزائدة السياقية Ɗو الزا
ƾو الساƊ .ين مƊنها مكونة من جزƊ يƊبها:تالزمين ƾحقة تلحǙالكلمة و ƾن تحتوي ومن ا.  سابقة تسبƊ لممكن

  :قد نجد ǋذǉ الزياداƘ في العديد من اللغاÜƘ نذكر من ǋƊمها. Ɗ12يưا علǏ زائدة متوسطة
• ƕǐƨǐǆǋدǆاإل ƕƸǂندونيسية :الǙستعمال في اللغة اǙالزوائد المزدوجة شائعة ا.  

• ƕǐǆاǄلǓا ƕƸǂعول لتكوين اسم ال تستعمل :الƽمpast participleفعال العاديةǖل . 

   . spielen: الƽعل :مƛال
   .ge- -t :الزائدة       
 . gespielt:اسم المƽعول       

• ƕǐدǆلǋǊال ƕƸǂل  :الƛام مماƲنديةفي الهولللغة األلمانية يوجد ن . 

  .spelen: الƽعل: مƛال
   .ge- -d: الزائدة      
  .gespeld: اسم المƽعول      

• ƕǐرƓƴال ƕƸǂال:  

     ƛا :المƾلسا : hagdel) ƴيوس( .من الجذر ƾالمشت' gdl') كبير(.  
  . m- -etb:الزائدة           
  ).يكبر (  magdelet :نتيجةال           

• ƕǐǆاƓاǐال ƕƸǂال:  

  . ƾ:yomuالسا: مƛال
  .o- -suru و o- -ni naru:ائدوالز      
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Ɲالنتائ: o-yomi ni naru ) محترم(و   o-yomi suru )ƴưمتوا(.  
       [BOECKX C. and FUMIKAZU N., 2004]                         

• ƕǐǆاراƸال ƕƸǂال 'Guaraní': تستعمل الزائدة nd- -I ي وƽيغة النƮ في nd- -mo'ãi ي فيƽللن 
  . المستقبل

• ƕǐƴǐƦاǄǓا ƕƸǂال:Ƙ نيث- فنستعمل الزائدةƋللت Ƙ.  

ƛالم: ƾالسا :Ʃفوƈ.  
  .Ƙ- -Ƙ:       الزائدة
 .  تافوسƘ:      المƌنث

• ƕǐƓرƴال ƕƸǂجد  الزوائد السياقية  إستعمال:ال ƴشائ Üسيما في في العربية Ǚارعالưفي الم ƻريƮت.  

 .كتƔ: الساƾ: مƛال      

  .ون--ي:       الزائدة
  .يكتبون:       المưارع

  
I.1-6- ƕطƨǋƗǄد الƏاǋƦال: 

 وǋي شائعة اǙستعمال في العديد من اللغاƘ . تدرج داƤل الجذر Ɗو الساǋ 'affix'ƾي زائدة infix'Ü 'المتوسطة  الزائدة 
Ü كما نجدǋا في بعـƯ الكلمـاƘ الƤاƮـة بـبعƯ            اآلسيويةواǙندونيسية وƹيرǋا من اللغاƘ     األسترالية  األقيانوسية و 

  :Ü نذكر من ǋƊمها12األوساط
•  ƕǐǆǐƓǂƻال ƕƸǂكلمة   :ال 'Ʒتستعمل الزائدة المتوسطة     'تغالو Ü<um>Ü             ـلƛعـل مƽفـي ال ƴول مقطـƊ تي بعـدƋت 

grumaduate علƽمن ال graduate  . 

•  ƕǐƓرƴال ƕƸǂال:     Ƙا من اللغاǋيرƹالسامية وÜ   عالل  إذǗر   ( يمكن اعتبار اƤƉعلة ب ƻإبدال حر (   Üفي اللغة العربية
 . كما يمكن اعتبار اǙشتقاƾ بزيادة حروƻ وسط الجذر نوعا من الزيادة المتوسطة. ائد المتوسطةونوعا من الز

• ƕǐƦǐǂƜǆاإل ƕƸǂذا ال :الǋ نجليزيةموجود نوعǗا في اللغة اưيƊ التاليـة Ƙفي الكلما Ʋكما نالح Ü: sing, sang, 

sung, song.   إذ يمكـن ÜǎـرƤƊ Ƙمقارنة بلغا ÜنجليزيةǗذا النوع من الزوائد قليل في اللغة اǋ ن عددƊ Ǚإ 
 .اعتبارǋا زوائد ǋامشية تستعمل في طبقة لغوية معينة

Ɗلƛالزائدة المتوسطة  - : ةم<iz> وƊ <izn>Ɣوساط الهيƊ تستعمل في- ÜƔوǋhizouse  لكلمة  house      
  .  قطعة shit من Ɗجل shiznitالبيÜƘ و           

        في بعƊ ƯلعاƔ اللغةÜ تميـز التوزيعـاƘ الموƛقـة مـن قبـل اللغـوي                <ma>الزيادة المتوسطة    -       
Alan C. L. Yu . لƛم:  sophistimacatedو saxomaphone و edumacation 

piperidine( Ü مƤƋوذة مـن ( للدǙلة علǏ الهدرجة الكاملة <pe>التسمياƘ الكيميائية تدرج الزيادة  -
الزيادة كما تدرج   ). lutidineمن   (Ülupetidine و   )picolineمن   (pipecolineفتعطي كلماƘ مƛل    

 ) phenidineمـن   (phenetidineفتعطي )  جذر اǗيƛيلethyl    المƤƋوذة من   (  <et>المتوسطة 
  xanthoxylin.(13من  ( xanthoxyletinو 
  

I.1-7- ǏƏǘǄاإل ƼǐƽدƗالƓ ƕƾǂƴƗǄال ƕǐƓرƴال ƕƸǂل ƕǐǋǐǆƓال ƫƏاƬƢال:   
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ƭائƮƤتتميز اللغة العربية بالعديد من الƾمالئي البنيوية المتعلقة بالتدقيǗوالتي تتميز بها عن سائر  ا Ü
Ƙمها. اللغاǋƊ نذكر من:  

I.1 -7-1. ƕǐƽاƾƗشǗا ƕƴǐƓالط :  
يمكن تشكيلها علǋ ǏيئاƘ ) كتƊ )Ɣن ǋناǁ مادة لغوية معينة مƛل Üالطبيعة اǙشتقاقية للغة العربيةنعني ب

Ɣكت ÜƔمكت ÜƔمكتو ÜƔن نقول كاتƋة كƮاƤ ةƽيƲولها و ƭاƤ يئة منها لها وزنǋ كل ÜةƽتلƤم Ɣكتي Ü
عدد الجذور في العربية Ɗقل بكƛير من العدد . وƹيرǋا من الكلماƘ التي يمكن اشتقاقها من الكلمة األƮل

الموجود في اللغة اǗنجليزية ولكن بتوƲيƤ ƻاƮية اǙشتقاƾ نحƮل علǏ مƽرداƘ تعد بالماليين بينما في اللغة 
   .Ƙ اآلƻǙئااǗنجليزية Ǚ يتجاوز ǋذا العدد م

ǋو ƤƊذ كلمة من كلمة ƤƊرǎ مƴ المحافƲة علǏ قرابة بينهماÜ لƲƽاŹ ومعنÜŅǏ مما جعل Ƥƈر ǋذǉ اللغة  اǙشتقاƾو
 – علǏ سبيل المƛال –" كتƔ " يتƮل بƋولها في نسيƤ Ɲاƭ بهاÜ من ƹير Ɗن تذƔǋ معالمهاÜ فƎذا ƤƊذنا كلمة 

ة موجودة في كل كلمة من كاتÜƔ وكتاÜƔ ومكتبةÜ ومكتوÜƔ وجدنا Ɗن الحروƻ األƮلي: و اشتققنا منها
 في –وذلǁ علǏ عكƩ اللغاƘ األوربيةÜ حيث Ǚ توجد . الكلماÜƘ و Ɗن معنŅǏ مشتركاŹ يجمƴ بينهاÜ وǋو الكتابة

Ü Book Ü وكتاƊ  :WriterƔية Ʈلة ما بين كلماƘ األسرة الواحدةÜ فكاتƔ في اǗنكليزية –كƛير من األحيان 
  .14حƊ Ʋن Ǚ عالقة بين حروǋ ƻذǉ الكلماÜƘ ويŃالÜLetter ومكتوLibrary Ɣومكتبة 

I.1 -7-2. ƕǐƽاƬƗلǗا ƕƴǐƓالط:   
د مادة لغوية يمكن تشكيل Ʈيغ منها عن طريƾ لƾƮ زوائد في وللغة العربيةÜ وجنعني بالطبيعة اǙلتƮاقية 
وباعتبار السوابƾ واللواحƾ المعمول بها في اللغة العربيةÜ يمكن للكاتƔ التعبير . Ɗول المادة Ɗو في Ƥƈرǋا

وƹيرǋا من الكلماƘ التي يمكن الكلمة نƽسها عن التذكير والتƋنيثÜ اǗفراد والتƛنية والجمÜƴ اǙستƽهام والنداƇ ب
  .15الحƮول عليها بلƾƮ بعƯ الزوائد مƊ ƴول الكلمة األƮل Ɗو Ƥƈرǋا

üاƙǄ:  كلمة » ÞاǋسيعطيكموƊ «الميزة ǉذǋ ة جيدةƽƮب ƭƤتل.  
I.1 -7-3. ƕǀرƟف الǋرƟ عدد ƕǂƽ:   

 ,a Üe, i, o, u( مقارنة باللغة اǗنجليزية Ü)اÜ وÜ ي(' Vowels'قلة عدد حروƻ الحركة لعربية بتتميز اللغة ا

y, w ( رنسيةƽو باللغة الƊ)Üé, è, à, ù, û, ê, â, a, e, i, o, u, y Üw( Ǐعتماد األساسي علǙوا Ü
لها عادة المستƤدم العربي حركاƘ يهم. لưبط المعنǏ وتƽادي اǙلتباƩ) الكسرÜ الƽتÜƠ الưم وتنونها(التشكيل 
  .16في كتاباته

I.1 -7-4. ǃاƷاإلد: 

ǈƻǐرƴƗ:نحو ÜŹداŊمشد Źيران حرفاƮبحيث ي Üلهƛم ƻفي حر ƻال حرƤإد  :] ćلƅلŽق= łدńدłوع ÜŮلŽق =Ŋدł17 ] ع.  
    ǈǄاǀƟƈ:  

   ].  يحŇƝ=يłحŃجŃƝń [و ] حŇƝ=حłجłƝń [: يجƔ اǗدƹام إذا سكن الحرƻ األول منهما وتحرǁŇ الƛانيÜ نحو -
   łƴŽمنƊو łƴجمƊ رƤƈ ام: [وبتعبيرƹدǗا Ɣوج ÜامƹدǗوا ŋǁƽال ƴطيſكلما است.[  
           :  نحوبالسكون المجزوم والمưارعÜ علǏ السكون المبني فعل األمريجوز الŇǁƽ واǗدƹامÜ في  -
         ] ńدŃدƅشſا= Ŋدſالسكون( ش Ǐمر مبني علƊ [( و] ńƩłمسłلم ي= ŊƩłمłارع مجزوم بالسكون( لم يưم.[( 



  اللغة العربية والتدقيƾ اǗمالئي: الƮƽل األول
 

 27

    ƕǂƙǄƈ: امƹدǗيحة من اƮƽالنماذج ال Ưل بعƛتارة تمƤلة المƛاألم.  
• Ǐولو [: قال تعال ŃƇيưŃزيتها ي ŃيكادŻƗ ǃل łǈŃƨŁƨŃǄ24/35النور  (]نار(  

ومتǏ كان كذلÜǁ جاز فيه . فŋǁŽ اǗدƹام في اآليةÜ علǏ المنهاجÜ إذ الƽعل مưارع مجزوم بالسكون
ŃامƹدǗه: [اŊلم تمس[ŹاưيƊ ŋǁƽوجاز ال Ü] :هńسłسńمŽلم ت.[  

  : اǗدƹام والƊ ŇǁƽيưاÜŹ في كلمة تكررƘ في ƈيتينقد نجد •
Ǐام قوله تعالƹدǗو[: فمن اŁǄ ŮƼشاłǐ ŃǅŸا... [)  59/4الحشر .(Ǐقوله تعال Ňǁƽومن ال :]و ĈƼĈƽشاłǐ ŃǅŁǄ

Ÿال  (] ...اƽالمنهاج. )8/13األن Ǐفي اآليتين عل Ňǁƽام والƹدǗعل فيهما مجزوم . واƽن الƊ ǁوذل
   . معه الوجهانÜ فيجوزبالسكون

  ):ǋو ƤƊو Ɗبي جهل عمرو بن ǋشام(قال الحارث بن ǋشام  •
  عدوŇيł مłشƅهłدĉي  ŃƮŁǐرłرĈƊ ŃقتŽلÜċ وǙ لمƊ ſƘني إنƊ ńقاتĉلċ واحداŹوع         

ومتǏ كان المưارع ]. ĈƊقتŽلċ[مưارع مجزوم بالسكونÜ إذ ǋو معطوƻ علǏ جواƔ الشرط ]: يưرر[
  ].يńưرŃرń: [Ü وجاز الŋǁƽ]يưرŊ: [مجزوماŹ بالسكونÜ جاز اǗدƹام

• Ǐقال تعال :]ǁĉناحłج Ǐإل ǁيد ńمŃمńư20/22 طه (]وا(  
ŹاưيƊ ام جائزƹدǗن اƊ كما Üجائز ǁوذل Üام في اآليةƹدǗا Ŋǁſن تقول. وقد فƊ ǁن يجوز لƈير القرƹ يƽف :

] ŉǃƮǁجناح Ǐإل ǁالسكون]. يد Ǐفي األمر المبني عل Üه جائزانƃام وفكƹدǗن اƊ إذ القاعدة.  
جǙ ņƔ يجوز سواÜǉ لسكون واǗدƹام ǋاǋنا وا. )28/35القƭƮ  (]سنŽشſدŋ عŃưłدłǁł بƤƋيǁ[: وقال •

به اشƃدłدŃ واجعل لي وزيراŹ من ǋƊلي ǋارون ƤƊي [: وليƩ األمر كذلǁ في اآلية. األول وتحرǁ الƛاني
اآليةǋ Üو مبين في  فهاǋنا فعل Ɗمر مبني علǏ السكونÜ فيجوز معه الŇǁƽ كما Ü)20/31طه  (]ćƊزńري

  ].شſدŊ: [ويجوز اǗدƹام Ɗي
 وإن كان -Ǚ يجوز إƃǙ اǗدƹامÜ ألن الƽعل Ü في ǋذǉ الحالة )47/4محمد  (]لوƛłاƾاŻƺشŽدǋŊا [: ل تعالǏاق •

 فƎنه ليƩ مبنياŹ علǏ السكونÜ بل ǋو مبني علǏ حذƻ النونÝ ومعلوم Ɗن شرط جواز -فعلƊ ćمرǋ Ćاǋنا 
ن الوجهين Ɗن يكون فعلĈ األمر مبنياŹ علǏ السكون حƮراƊ ÜŹو يكون فعالŹ مưارعاŹ مجزوماŹ بالسكو

ŹراƮح.   

I.1 -7-5. üǘاإلع: 

 ǈƻǐرƴƗ :و تسكينهƊ ÜهŃو قلبƊ Üةƃعل ƻحر ƻƅو حذǋ57. 

 ǈاعǋǆƈ:  
  : اإلعƓ üǘالƤƟف •

           ƾالساب ƻĉذŃح ÜƇو ياƊ و واوƊ ŻƻĉلƊ منهما ƾوالساب Üساكنان Ǐنحو . إذا التق ǁوذل] :     ńـمſوق ńـمŽالد نƤيا
ńƴĉوب [  ƻل قبل الحذƮواأل : ńوſوق ńمƅاŽن      ƾالساب ƻĉذŃح Üساكنان Ǐفلما التق Üńƴńيĉوب ńن تقـول     . مƊ ǁذل Ĉلƛوم

  . يłنŽاƅمńنł ويłقſوńمńنł ويłبĉيńعńن: واألƮل] ǋنŇ يłنŽمńن ويłقſمńن ويłبĉعńن: [عن النسوة
 - يقƻĉ - عĉدÜń وقƻŽ - يعĉد -وعłد : [إذا كان Ɗول الماưي واواÜŹ حŃذĉفƘŽ في مưارعه وƊمرÜǉ نحو

ƅƻĉق.[...  
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  :Ɠ üǘالǂƾباإلع •
o ƕǂƴرف الƟ بǂƾłǐ) Ƈالواو واليا (ŷاƻلƈوقبله فتحة نحو ǁŇإذا تحر Ü] : لłوŽق-ƴłيłوبعد ] ب Ý

Ɣال : [القلŽاع-قłي ]. بƊ Üاني فقطƛال ſالشرط Üلقلبه Ǐƽك ŹفاłرŽالعلة ط ƻذا كان حرƎف : Ɵتاƽان
  ].تǏŽ فرمǏł العłƮادنŽا الƽ [:وبعد القلƔ]  فرمłيł العłƮوń-دنŽوł الƽتŽيń : [ما قبلهÜ نحو

o ńƅاǐ ǋاǋب الǂƾŽƗ) : łالواو ƘŽقłبłذا إنما يكون إذا سǋ نƊ Üن نبسط القاعدةƊ من قبل ńولكن اعلم
  ). كسرة

     ŹǙوƊ :وسبقتها كسرة Üالواو Ƙإذا سكن.  
  .مĉيزان                       مĉوńزان:      مƛال

     Źانياƛ :شريط ÜƻلƊالواو بين كسرة و Ƙإذا وقعǁن يكون ذلƊ ة:  
     : سĉياÜƾ اĉنقĉواد: ĉƮيامÜ سĉواĉƮ :ƾوام: [ في مƮدر ĈƊعĉلƘŮ عينſه وعين فعله نحوإǄا 
        ] ...اĉنقĉياد 
  ]....اĉنقاد: ساÜƾ اĉنقوłد: ƮامÜ سłوłƮ :ƾłوłم: [فƎنƊ Ňفعالها معتلة العين ƊيưاÜŹ وǋي     
       : دłوłر: [ في المƽرد نحوƌƺعǘلǊا. دƊ ǉو سكنĈƊƘعĉلƘŮ عين مƽر] فĉعال[ في جمƴ وزنه إǄا و    

   Ü وتſقƅلƔŽ في ]ŽƛوƔń: [ في المƽرد نحوǊǆǋǀƨǋا...]. دĉيار: دĉوار: [Ü وتſقƅلƔŽ في الجمƴ]دار     
     ƴالجم] :Ɣواĉƛ :Ɣياĉƛ .[  
     Źاƛالƛ :منهما ساكن ƾوالساب ÜƇالواو واليا Ƙناعة كلمة. إذا اجتمعƮال Ɣد[: وتورد كتŇسي[     

      -Ü فلما اجتمعƘ الياƇ والواوÜ والسابƾ ]سيńوĉد[األƮل فيه : فتقول. مƛاŹǙ علǋ Ǐذا           
            Ƈو الياǋفقيل-و ÜƇفي اليا ƘمƹدƊو ÜŅƇالواو يا Ƙقلب Üد: [ ساكنŇسي.[  

o ŷاǋاǋ ƅاǐب الƃǂƽ:  
   :لينورد Ɗشهرǋا فيما ي. تſقلƔ الياƇ واواŹ في كلماƘ معدودة    

 ƴƓد الǂƾب üƓƽ الǂƾب

 مŃوسĉر     يŃوسĉر      مŃيńسĉر    يŃيńسĉر

 مŃوقĉن      يŃوقĉن           مŃيńقĉن     يŃيńقĉن

ƩĉئńيŃي     ƩĉئńيŃم     ƩĉوئŃي   ƩĉوئŃم   

ƲĉقńيŃي   ƲĉقńيŃم           ƲĉوقŃي     ƲĉوقŃم    

ƴĉنńيŃي     ƴĉنńيŃم           ƴĉونŃي       ƴĉونŃم   

ƴĉƽńيŃي    ƴĉƽńيŃم            ƴĉوفŃي     ƴĉوفŃم    

 ǈƟǐƟƬƗǋ ÛǍŻǂŃƴŽƺǋ ǍŻǂŃƴŻƺ ǅĈǄ Ƙالƙرف الƟال üǘإع: 

    ǍŻǂŃƴŻƺ :في كل حال نحو Źكان واوا Üهاƛالƛ إذا اعتل] : ǎعوłد- ǎشوŽن -ǎقوŽفي ] ت Ǚإ ÜƕƻƬ - Ņƅاǐ ǈǂƬƈǋ                   
  )].مƌنث łƮدńيان( وłƮدńيا - )مƌنث ŽƤزńيان(ŽƤزńيا : [اŅƇ يبقÜǏ نحو           في

    ǍŻǂŃƴŽƺ :نحو Üفي كل حال ŅƇكان يا Üهاƛالƛ ليا : [إذا اعتلŃتيا -العſƽليا - الŃي األجدر ( الوƊ ÜǏلńوćنث األƌم  
ƃƾواألح           [( في Ǚإ Ü ąǃƨا- ǋاǋ ǈǂƬƈǋ -نحو ÜǏيبق Źفواوا ] : ǎłوńزŃاسم (حƴưمو.[(  
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 ǈƺƤƟǋ ƕǂƴرف الƟ ǅǐǀƨƗ:  
يدعŃوŃ : [فال تƲهر عليه ưمةŻ وǙ كسرةÜ فال يقال مƛالŹ. حرƻ العلة إذا تطرƻŇ وقبله متحرǁ يŃسłكƃن

ĉيĉبالجان Ńيĉưالقا[فيقال ǁبل يسكن في كل ذل Ü] :ńيĉبالجان ńيưالقا ńيدعو .[Źالƛفيقال م ÜƠŽتƽŃفي ÜŹا فتحاŇمƊو] : لن
  ].ĉưيł في األمرندعŃوł القاĉưيł ليق

   Ü فƎن الياƇ تſحذǋ ƻŽاǋناÜ دفعاŹ ]وńن+يرميń: [ ويŃحذǋ ƻŽذا المعتلů الساكنÜŃ إذا تالǉ ساكنƤƈ ņرÜ وذلǁ نحو    
  ].يرمŃوńن: [ǙلتقاƇ الساكنينÜ فيقال     

  ]. يłقƅوŃم: [وذلǁ نحو.  إذا وقƴ حرƻ العلة في حشو الكلمةÜ نſقĉلƘ حركته إلǏ الحرƻ الساكن الƮحيƠ قبله    
  ].يłبĉيńن: [Ü وبعد نقل الحركة]يłبńيĉن: [ونحو]. يłقſوńم: [وبعد نقل الحركة     

     ǃǀƟ:يجانسها Źحرفا Ɣانقل ÜهŽحركت Źالعلة مجانسا ƻإذا لم يكن حر . 

Ǚ Ü تŽجانłƩſ ]ميŃقƅوĉ: [وفي نحو]. Ɗقام: [Ǚ Ü تŽجانłƩſ بين الواو وفتحتĉهÜ فينقلƊ ƔلƽاŹ ليجانسها]Ɗقƅوłم: [فƽي نحو
Ǚ Ü تŽجانłƩſ بين الياƇ وفتحتهÜ فينقلƊ ƔلƽاƊ[ Źبńيłن: [وفي نحو]. يقيم: [بين الواو وكسرتهÜ فينقلƔ ياŅƇ ليجانسها

  ]. Ɗبان: [ليجانسها
 ƖاưƟǘǄ :  
• ǁمتحر Ǐعل ƻŽيوق Ǚبساكن و ƊبدŃي Ǚ نهƊ Üفي العربية ƻƃلƤتت Ǚ من القواعد الكلية التي . Źواستمساكا

ǉعليها بالسكونبهذ Źموقوفا Üاǋوعالجنا Ƙرداƽالم Ǐرنا إلƲن Üالقاعدة . 

 - ƛ Ǚالƛة -ƮƊول الكلماƘ العربيةÜ ليƩ فيها ƊلÜƻ وبناŅƇ علǋ ǏذاÜ فƎن في اللغة حرفŽي علة فقط  •
Ƈما الواو والياǋ .ليةƮƊ Ƙنها ليسƊ وƊ ÜماǋحدƊ نها منقلبة عنƊ فاعلم Üفي كلمة ƻاألل ƘيƊذا رƎبل . ف

Ü فƎنما نعني ....)يŃقلƔ حرƻ العلة Ɗو يŃحذƻ حرƻ العلة: ( فƎذا قلنا في تưاعيƻ البحث مƛالŹ.زائدة
Ƈالواو واليا ǁبذل. 

  : Ü وفيما يلي بيان ذلǁبƤروجه عن قواعد اǗعاللÜ من قلƔ وحذƻ ونقل] üŁƴƃƺĆƈ[يمتاز وزن  •
: ولو ƊعلĊ لقيل. Ƥالد ćƊطƅوłلĈ من سعيد وćƊبńيłنŃ منه: يقال مƛالŹ. اسمł تưƽيل] Ɗفعل[Ǚ يŃعłلĊ حرſƻ العلة في 

  .)وǋذا Ǚ يقال في العربية!! (وƊبان منه !! Ɗطال من سعيد 
Ü وقد ]ćƊحńوłل[فالن : يقال مƛالÜ .Ź وǙ في فĉعله ƊيưاÜŹ وǙ في مƮدرƽƮǉةŹ مشبهةŹ] Ɗفعل[ وǙ يŃعłلĊ في ¨ 

 ćلĉوłح- Ĉلłوńحłي -ŹǙłوłلقيل.  ح ĊعلĈƊ ال: ولوłحćƊ !!وǋد : [وłيńƮ Ɗ)Źسه كبراƊر ƴراف[(łدĉيłƮ وقد Ü - ŃدłيńƮłي 
-ŹداłيłƮ  .لقيل ĊعلƊ اد: ولوłƮƊ) !!يقال في العربية Ǚ ذاǋو(  
: Ü ولو ƊعلĊ لقيل]ما ńƮƊيłدǉ وńƮƊيĉد به: [يقال مƛالŹ. تعجŇباŹ] Ɗفعل به[و ] ما ćƊفعله[ وǙ يŃعłلƊ ĊيưاŹ في  ¨  

  ).وǋذا Ǚ يقال في العربية!! ( ĉƮƊدń به =ما ƮƊادÜǉ وĉƮƊيńدń به 
I.1 -7-6. üداƓاإل: 

 ǈƻǐرƴƗ :ǋكنحو Üƻحر Ůفي الكالم محل Ćƻحر Ĉنها : و إحاللƎف Üله ǎرłبńوام Üłالدم Žƾراłǋو ÜƠلة قمŃمبŃس
فاǗبدال إذاŹ مسƋلة لغوية تتعلƾ بنطƾ الحروǙ Üƻ بتركيƔ  .سنبلةÜ وƊراÜƾ وانبرǎ: في األƮćل

  . 57الكالم
I.1 -7-7. ƕƺņطرƗǄال ƅاǐال ǋ لفǓا:  
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ي عادة شŽƽŰ علǏ الƤلط بين األلƻ والياƇ المتطرفة وتÜŽلعربي في بعƯ األقطار مƛل مƮرتعوŇد الكاتƔ ا
 ƻمالاستعمال األحرǙ مركبة- ƻلƊ)Ǚ Üآل Üأل ÜǗ ( Ɣر الحاسوƮفي ع ƔعراǗمحل لها من ا Ǚ التي

 إلǏ إلزاماƘ تقنية مرتبطة باآللة الكاتبة قي بداية القرن الماưي ومن الƮعƮƊ Ɣلهاوالتي يعود 
  .التƤلƭ من ǋذǉ الرواسƔ التاريƤية نƲراǙ Źستمرار العمل بلوحة المƽاتيƠ الموروƛة عن اآللة الراقنة

I.1 -7-8. ƖاǄǂǀال ǏǆاƓǄ رǐǐƸƗƓ ƖǗǗر الدǐǐƸƗ:  
 ƘǙǙنحو في اللغة العربية تتغير الد Üجديد Ǐكل تغيير معن ƴو يبرز م ÜƘقلم : بتغير مباني الكلما- 

اعية بو تſزاد بعƯ الحروƻ في األفعال الƛالƛية والر.  كاتباƘ – كاتبة – Ɗقالم Ü كاتƔ -قلمان 
ويƽيد . كرŇم _ Ɗكرمł _ كŽرŃم : المجردةÜ فتƋتي في كل زيادة بمعنǏ جديدÜ فالالزم يتحول متعدياŹ نحو 

ويشتƾ من األƮل Ɗوزان جديدةÜ فتƋتي . ǙعłƔł_ لعłƔ : نحو" فاعل " المشاركة إذا جاƇ علǏ وزن 
. )....Ʈيغة مبالغة(Ü عالƃمة )اسم مƽعول ( Ü معلوم )اسم فاعل ( علمÜł عالم : Ü نحوبمعانĆ جديدة

ƣ18إل.  
I.1 -8- ǏƓرƴال üƴƻف الǐرƬƗ:  
I.1 -8-1. رفƬف الǐرƴƗ:   

• ƕƸǂال Ǐƺ رفƬوذ من المادة المعجمية :الƤƋلغويا م ƻرƮال  ) ƻ ر ƭ (قولهم ǁومن ذل :
Ʈرƻń الدǋر حدƛانه و… ألنه ليتƮرƻ في األمور : وقولهم… Ǚ يقبل منه Ʈرƻ وǙ عدل 

والƮيرƻ المحتال … اللبن ينƮرƻ به عن الưرع حارا إذا حلƔ : والƮريƻ. ونوائبه
الƮراƻ من المƮارفةÜ وƹيرǋا من التراكيƔ اللغوية : والƮيرفي… المتƮرƻ في األمور 

 . التي تدل علǏ معنǏ التحويل والتغيير واǙنتقال من حال إلǏ حال

• ƝǘطƬǗا Ǐƺ رفƬفهو تحو:ال  ÜودةƮة لمعان مقƽتلƤلة مƛمƊ Ǐل الواحد إلƮيل األ        
    إلǏ الƽعل الماưي" قطƴƅ " وذلǁ كتحويل المƮدر . Ǚ تحƮل تلǁ المعاني إǙ بهذا التغيير

 " ƴارع "قطưوالم Ü " ƴواألمر"يقط Ü : ńƴŽطƅل إليه من "اقƮن نتوƊ ا مما يمكنǋيرƹو Ü
لƽاعلÜ واسم المƽعولÜ والƽƮة المشبهةÜ وƹيرǋاÜ مشتقاƘ تتƮرƻ عن الكلمة األƮل كاسم ا

وǋيئاتهاƊ Üو من حيث ما  وǋو إلǏ جانƔ ذلǁ علم يبحث فيه عن المƽرداƘ من حيث  Ʈورǋا
ولم يرد عن النحاة األوائل تعريƽا جامعا مانعا . يعرƯ لها من ƮحةƊ Üو إعاللƊ Üو إبدال

   : ن الحاجƔ في حاشيته حيث قاللعلم الƮرÜƻ وƹاية ما عرƻ به ǋذا العلم ما ورد عن اب
 "ƔعراƎب Ƙبنية الكلم التي ليسƊ حوالƊ بها ƻول تعرƮƋعلم ب ƻريƮالت" . Ɵشار ƫوقد ناق
  في شرحه للشافية التعريƻ السابƾ وبين Ɗوجه قƮورÜǉ كما عرفه ابن جني بقوله ) الرưي(
Ɣ من ưروƊ Ɣن تƋتي إلǏ الحروƻ األƮول فتتƮرƻ فيها بزيادة حرƊ Üƻو تحريƻ بưر" 

إنتاج الكلم " علم الƮرƻ من ليƩ الغرƯ . "التغيير Ü فذلǋ ǁو التƮرƻ فيها والتƮريƻ لها
    علǏ نحو ما ذكر ابن جنيÜ بل ǋو " بمعنǏ اǗتيان إلǏ الحروƻ األƮول والتƮرƻ فيها 
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إنه  " وباƤتƮار". معرفة القوانين التي تمكن من إنتاج الكلمÜ والقوانين المƽسرة للتغيير فيها"
Ƈبنا Ǚو ÜƔعراƎب Ƙبنية الكلمة التي ليسƊ حوالƊ بها ƻ19"علم بقواعد تعر.  

I.1 -8-2. رفƬال ǃǂع ǅداǐǄ :  

  : يقتƮر التƮريƻ علǏ نوعين من الكالم 
ƊرفةƮـ األفعال المت  .  
Ɣالمتمكنة Ƈـ األسما  .  

  لمبنية مƛل وما عدا ذلǁ من Ɗنواع الكالم Ǚ يدƤل تحƘ طائلة الƮرÜƻ وذلǁ كالحروÜƻ واألسماƇ ا
Ü وƊسماǋ" Ƈذا وǋذÜ"ǉ وƊسماƇ اǗشارة كـ "ƊناÜ وƊنƘ ونحن" Ü والưمائر مƛل " إذاÜ وƊينÜ وحيث" 

من وما " Ü وƊسماƇ اǙستƽهام كـ "من وما ومهما" الذي والتي Ü وƊسماƇ الشرط كـ " الموƮول كـ 
 Ǐل "ومتƛم ƻالمشابهة للحر Ƈواألسما Ü " و"كم Ü " إذ"Ü األ Ƈيم وبشار " عجمية كـ واألسماǋإبرا

   Ü وما كان من األسماƊ ÜƇو األفعال علǏ "نعم وبئƩ وعسÜ "Ǐ واألفعال الجامدة كـ "وإسماعيل 
األفعال  حرƊ Üƻو حرفينÜ إǙ ما كان مجزوما منهÜ ألن Ɗقل ما تبنǏ عليه األسماƇ المتمكنةƊ Üو

ƻحرƊ ةƛالƛ رفةƮ19المت .  
I.1 -8-3. ǏƏǘǄاإل ƼǐƽدƗالƓ رفƬال ƕƽǘع:  

عربية والمدققاƘ اǗمالئية التي تدعم اللغة العربيةÜ كون الƮرƻ الǋناǁ عالقة وطيدة بين تƮريƻ األفعال 
الذي اǗمالئي و تعتبر من اǋتماماƘ المدقÜ ƾ والتي)مكن والƽعل المتƮرƻاǙسم المت(العربي يهتم ببنية الكلمة 

  .  الذي موưوعه الجملةي النحوÜ عكƩ المدقƾ تسميته بالمدقƾ الƮرفي لهذا السبƔكانكان باǗم
I.1 -8-4. ǏƓرƴال üƴƻال ƫƏاƬƢ :  

ر لهذǉ الدراسة كل ǋذا الوقƘ سÜŰƤ ونſ جعلتنا نركز علǏ دراسته التيƮƤائƭيتميز الƽعل العربي بالعديد من ال
دة منها في دراسة مشروع إعداد المدقƾ اǗمالئي لالستƽا يهÜ التغيراƘ التي قد تطرƊ علمƤتلÜƻ لدراسة والجهد
  :فمن ǋƊم ǋذǉ الƮƤائƭ نذكر ما يلي . العربي

الƽعل ƛ Üالƛيالالƽعل Ü الƽعل المعتلƮحيÜƠ الالƽعل  : نذكر من ǋƊمهاÜالتنوع الكبير لǖفعال العربية 
Ü الƽعل الماưيÜ مجهولالƽعل المبني للÜ الƽعل المبني للمعلوم Üالƽعل المزيد Üالƽعل المجردÜ رباعيال

الƽعل ناقÜ ƭ الƽعل تام التƮريƻن الƽعل المتعديÜ الƽعل الالزمÜ فعل األمرÜ الƽعل المưارع
ƻريƮالت.  

 ƻعيưام والتƹدǗو اƊ و الهمزةƊ العلة ƻحرو Ǐل علƮالتي تح Ƙالتغيرا. 

 .تغيراƘ األفعال المبنية للمجهول 

  .التغيراƘ المرتبطة بالنƔƮ والجزم 
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• ǘƢالƕƬ:  
Ƥالل التي سيتم تناولها المسائل  بعƯشرƟ تعريƻ بعƯ المƮطلحاƘ وإلǏ التمهيديةÜ تهدǋ ƻذǉ الدراسة 

 بƮورة مباشرة Ɗو ƹير مباشرة من Ƥالل دراسة مشروع إعداد المدقƾ الƮƽول القادمة من ǋذا البحث
العالج من اللغة العربية وإلǏ إيưاƟ العالقة بين كل ƊيưاÜ  كما تهدƻ .اǗمالئي العربي المƽتوƟ المƮدر

Ü لتحưير األرưية المشتركة بين كل ǋذǉ المجاƘǙ والتي والتدقيƾ اǗمالئيالعربي الƮرƻ اآللي للغة و
   .ǋذا البحثالتي سينطلƾ منها رưية األتشكل 
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I.2. اب الاƓلǏǆاƙ :ƕǐƏǘǄاإل ƖاƾƽدǄǂل ƕǐǂǄارب عƜƗ ƕƨدرا  
• ƾǄøǄدøƕ : 

تجارƔ بعƯ دراسة كما سنقوم ب Ü تعريƻ المدقƾ اǗمالئي وذكر ǋƊم وƲائƽهإلǏي ǋذا الƮƽل سنتطرƾ ف
شركة ƤƮر وشركة المدققاƘ اǗمالئية العربية بمƤتلƊ ƻنواعهاÜ بداية من المدققاƘ التجارية مƛل مدققي 

مƛل ققاƘ العالميةÜ والتي سيتم Ƥاللها التطرƾ إلǋƊ Ǐم المد Üكولتǁ وƮوǙ إلǏ المدققاƘ المƽتوحة المƮدر
Ispell  يليه كل من مدققي ÜدرƮتوحة المƽالم Ƙول المدققاƊ الذي يعتبرAspell وHunspell المنحدرين Ü

  مƛلÜ اƤتƘƮ باللغة العربيةمنه ودعم اللغة العربية في كل منهماÜ لننتقل بعدǋا إلǏ دراسة المدققاƘ التي
 ƾمدقAramorphو  ƾبغدادمدق ƾلي ومدقƌد.  

  
I.2 -1-  ƕǐƻǐǀاƕǐƏǘǄاإل ƖاƾƽدǄال üاǄƴƗƨ:  

  :ǋناǁ كيƽيتين Ɗساسيتين Ǚستعمال المدققاƘ اǗمالئية
• ƕǐǂاعƻƗال ƕǐƏǘǄاإل ƖاƾƽدǄال) interactive spelling checkers( : 

 : وتتميز بما يلي. وǋي المدققاƘ التي تقوم باكتشاƻ األƤطاƛƊ ƇناƇ الكتابة     

 .كما يمكن Ɗن Ǚ تƽعل ذلǁوƴư اقتراحاƘ من Ɗجل التƮحيÜƠ بƎمكانها  

 . تتطلƔ ردا فورياÜ يجƊ Ɣن يكون سريعا 

 Ǚ مƊ يباƮم ƾدم لتحديد ما إذا كان المدقƤالقرار يعود للمست. 

 Ü بالنسبة للكلماƘ %100إذا كانǋ Ƙناǁ قائمة من اƤǙتياراÜƘ قد Ǚ نحتاج إلǏ دقة بنسبة  
  .المƮŃححة

  ]ling CorrectorsAutomatic Spel(: ]2007, . DMARKUS(المصححات اإلمالئية اآللية  •
المهمة في . يتم في ǋذǉ الحالةÜ تشغيل المدقƾ علǏ وƛيقة كاملةÜ فيقوم باكتشاƻ األƤطاƇ ويƮŃحŎحŃها

  . ǋذǉ الحالة ƮƊعƔ من سابقتها
  :تتميز ǋذǉ المدققاƘ بما يلي

  ƾائƛالو ƾليةالمكتوبة يتم تدقيƈ دفعة واحدة وبطريقة.  
 ).عملية اƤتيارية(لتدƤل Ǚحقا لتƮحيƠ بعƯ النتائƝ يستطيƴ المستƤدم ا 

  
I.2 -2- فøƏاøưǋاألساسيـة للمدقـق اإلمــالئـيال  : 
 

  :للمدقق اإلمالئي وظيفتين أساسيتين، تتمثالن في

 ƅطاƢǓشاف اƗǀا) Error Detection(: اطئة إمالئياƤال Ƙالكلما Ǐور علƛبالع ƇاƽكتǙا.  

 ƅطاƢǓا ƞǐƟƬƗ) Error Correction( :حƮاطئة إمالئياتƤال Ƙالكلما Ơي. 

later Þwater Þ: ولكن ما ǋي الكلمة الƮحيحة. ǋي كلمة Ƥاطئة' ater'من السهل القول بان الكلمة : مثال
after Þدام النتيجة فيه وما نريد القيام بهƤما نريد است Ǐذا يعتمد علǋ.  
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ǌرƢƈ فƏاưǋ:  

 : م لهاÜ نذكر من ǋƊمهاǋناƊ ǁمور ƤƊرǎ تقوم المدقاƘ اǗمالئية بتنبيه المستƤد

  . ƹƊلƔ المدققاƘ اǗمالئية تنبه المستƤدم في حالة تكرار الكلمة عند الكتابة 
 caPitals in pEculiar': مƛال. التنبيه عند استƤدام األحرƻ الكبيرة الشكل في مواƹ ƴưريبة 

pLaces'. 

  
ƕưƟǘǄ:فيما بعد ƠحيƮمكانية التǗ ƾساسي مسبƊ شرط ƇطاƤاأل ƻاكتشا . 

 

I.2 -3- ǏƏǘǄاإل ƼƽدǄال üǄع ƕƾǐطر:  
المدققاƘ اǗمالئية التقليدية تقوم عند تدقيقها للنƮوƭ بالبحث عن كل كلمة في القاموÜƩ فƎن وŃجدƘ ينتقل 
 Ưو تعويƊ ƻو حذƊ دراجƎب ƾيقوم المدق Ʃفي حالة عدم وجود الكلمة في القامو Üالكلمة الموالية Ǐإل ƾالمدق  

كونة لهاÜ للنƲر بعد ذلǁ إذا كان باǗمكان العƛور علǏ إحدǋ ǎذǉ الكلماƘ الحروƻ المبعƯ  مواƴư بديلƊو ت
Ʃفي القامو . Ƙالتغييرا ǉذǋم األǋƊ لƛتم ƴربƇطاƤاأل ƻناƮƊ . Ƙالحلول بالنسبة للكلما Ɵعوبة اقتراƮرا لƲن

ƴưفي مو ƇطاƤاأل ƭحƽب Ƙم المدققاƲتقوم مع Üالواحد ƻاطئة فيها الحرƤال ƻعدد الحرو ǎواحد التي يتعد 
  .[KERNIGHAN M., CHURCH K. and GALE W., 1990]اƘفي ǋذǉ الكلم

• ƕǐلǋǓا ƕƾǐالطر:  
  : بشكل عام بتتبƴ المراحل التاليةةللقيام بعملية التدقيƾ اǗمالئيÜ  تقوم المدققاƘ اǗمالئي

 ).input file(القراƇة من ملƻ اǗدƤال  .1

 .الئياتƽحƭ كل كلمة علǏ حدǎ للتƋكد إذا ما كانƤ Ƙاطئة إم .2

 .إعطاƇ المستƤدم ƤياراƘ مƤتلƽة .3

4.  ƠحيƮمالئي الǗراج كتابة الكلمة بشكلها اƤǗا ƻمل Ǐإل)Output file .(  

Ɗ Üما الكلماƘ الƮحيحة نعني بها في ǋذǉ الحالة الكلماƘ الغير موجودة في القاموƩإمالئيا الكلماƘ الƤاطئة 
  .  حددǋا المستƤدم بƋنها Ʈحيحةفنعني بها الكلماƘ الموجودة في القاموƊ Ʃو تلǁ التي 

عند مƮادفة الكلماƘ من ǋƊم ƮƤائƭ برامƝ التدقيƾ اǗمالئيÜ تلǁ الƤاƮة بالƤياراƘ المتاحة للمستƤدم 
  :نذكر من بينها. الƤاطئة إمالئيا

تمكن المستƤدم من إعادة كتابة الكلمة الƤاطئة للحƮول علǋ ǏذEdit the word :( ǉ(تحرير الكلمة  
ǋذا مƽيد عندما يكون المستƤدم ƹير متƋكد من الشكل اǗمالئي . ررة المدققة إمالئياالنسƤة المح

ƐاطƤ بشكل Ƙتبſن الكلمة كƋب ǎو إذا ما كان يرƊ Üللكلمة ƠحيƮال  . 

تمكن المستƤدم من كتابة الكلمة كما ǋي إلǏ ملƻ اƤǗراج ): Ignore the word(تجاǋل الكلمة  
 .والية في النƭواǙنتقال إلǏ تدقيƾ الكلمة الم

تمكن المستƤدم من إưافة الكلمة إلǏ القاموÜƩ نتيجة لذلǁ فكل ): Add the word(إưافة الكلمة  
 .Ʋهور لهذǉ الكلمة في المستقبل سوƻ يجعل المدقƾ يعتبرǋا كلمة Ʈحيحة
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م بعملية الرسم التوưيحي التالي يوƠư بƽƮة مƮƽلة المراحل المتبعة من طرƻ المدقƾ اǗمالئيƛƊ ÜناƇ القيا
  :  [BENTLEY K.,2001] التدقيƾ اǗمالئي

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
 .تحميل القاموƩ وفتƠ ملƽاƘ اǗدƤال واƤǗراج

3 
 2 لمرحلةإذا كان المحرƻ الذي تم فحƮه بعد ا

   .ليƩ بحرÜƻ تحƮل علǏ الكلمة

4  
Ʃالكلمة موجودة في القامو 

5  
 تكتƔ الكلمة إلǏ ملƻ اƤǗراج

6 
الƤياراƘيƤتار المستƤدم ما بين 

IGNORE ADD EDIT 

   4    5    4 

ƠحيƮ ƋطƤ 

7 
 ƹلƾ ملƽي اǗدƤال واƤǗراج

2 
  . Ɗبجديا المحرƻ في النƭ يمƛل حرفا

 اإلǏƏǘǄرǏƟǐƮǋƗ ǃƨ لǂطرƕƾǐ اǋǓلƕǐ لüǄƴ الǄدGo To(  Ƽƽ" (الذǋاƔ إلǏ"ني الدائرة تع
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• ƔرǋطǄال ƕƾǐالطر:   
للتدقيƾ اǗمالئيÜ والتي تعتمد علǏ دراسة الزوائد واللواحƾ وتوافقها مƴ الجذعÜ والتي Ɗما الطريقة المطوŇرة 

  :يمكن تلƤيƮها في المراحل التاليةتƽيدنا Ɗكƛر عند الحديث عن التدقيƾ اǗمالئي العربيÜ ف
  :من Ɗجل كل كلمة يقوم المدقƾ بما يلي

  .دراسة الكلمة .1
2. ƾولواح ƾسواب Ǐتحليل الكلمة إل.  
3. ƾواللواح ƾالسواب ƾدراسة تواف.  
4. Ʃالبحث عن الجذر في القامو.  
5. Ƙالزيادا ƴالجذع م ƾدراسة تواف.  
  :إمكانية رفƯ الكلمةÜ ألحد األسباƔ التالية .6

o يرƹ Ƙير مبرمجة( معتبرة الزياداƹ.( 

o ير متوافقةƹ Ƙالزيادا. 

o  Ʃير مذكور في القاموƹ ير وافي(الجذعƹ معجم(. 

o الجذع ƴير متوافقة مƹ Ƙولكن الزيادا ÜƩالجذع مذكور في القامو .ƻنƮير مƹ الجذع ŇنƊ وƊ.    

o Ƙالزيادا ƴم.  
  

  :الرسم التوưيحي التاليÜ يلǋ ƭƤذǉ المراحل
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I.2 -4- ƕøǐƏǘǄاإل ƖاøƾƽدǄارب الøƜƗ ƕøƨدرا: 

I.2 -4-1. ƕøǐارƜƗال ƕøǐƓرƴال ƕøǐƏǘǄاإل ƖاøƾƽدǄال: 

I-2 -4-1 -1. رـصخ شرآة قـمدق:  
  
  

  
  

1  
 دراسة الكلمة

2  
ƾولواح ƾسواب Ǐتحليل الكلمة إل 

3  
ƾواللواح ƾالسواب ƾدراسة تواف 

4  
Ʃالبحث عن الجذع في القامو 

5  
Ƙالزيادا ƴالجذع م ƾتواف 

6  
 الكلمة Ʈحيحة إمالئيا 

7  
 ياالكلمة Ƥاطئة إمالئ

  Ǚ نعم

ǏƏǘǄاإل ƼƽدǄال üǄƴل ƔرǋطǄال ƕƾǐطرǂل ǏƟǐƮǋƗ ǃƨر 
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 ƈ-  ƻǐرøƴƗǈ :  
يعتبر مدقƾ شركة ƤƮر للبرمجياƊ ÜƘول مدقƾ إمالئي عربيÜ يقوم ǋذا المدقƾ بتƮحيƠ األƤطاƇ اǗمالئية 

طريƾ إعطاƇ بدائل متعددة للكلمة الƤطÜƋ ليقوم المستƤدم باƤتيار  عنالتي تحدث ƛƊناƇ كتابة النƮوƭ العربية 
 دور المدقƾ علǏ تƮحيƠ األƤطاƇ اǗمالئيةÜ بل يتعدǎ ذلǁ إلǏ تƮحيƠ األƤطاƇ النحوية وǙ يقتƮر. إحداǋا

ǁدم ذلƤراد المستƊ العربية إذا ƭوƮنواع. في النƊ ƴجمي ƴم ƠحƮحد  يتعامل الم Ǐالعربية عل ƭوƮالن
ƇةسواƇاƽالك Ʃƽ20 وبن.      

  : ƦøǄǇاǐا  -ب 
 :من ǋƊم مزايا مدقƤƮ ƾر نذكر

• ǏƏاøƾǂƗال ƞøǐƟƬƗال : 

ƾبحيث يقوم المدق ƋطƤبدائل للكلمة ال Ɵن تقوم باقتراƊ يةƮاƤال ǉذǋ اللƤ من ǁمكنŃالكلمة  ي ǉذǋ ƠحيƮبت
ƋطƤا للكلمة التي اقترحتها في كل مرة يجد فيها الكلمة الŅتلقائي.  

 : اøƟاüǐǂƾƗƖ عدد اƗƽǗر •

ǉذǋ Ɣمراعاة ترتي ƴم ÜƋطƤالبديلة للكلمة ال ƘقتراحاǙنه يقلل عدد اƋب ƾعالقتها  يتميز المدق Ɣالبدائل حس
ÜƔواƮال Ǐإل Ɣو األقرǋ األول ƟقتراǙبحيث يكون ا ƋطƤتيار  بالكلمة الƤǙر مجال اƮو األمر الذي يحǋو

Ü فسيعطيǁ "إستطاع"بيل المƛالÜ إذا ƊدƤلƘ كلمة فعلǏ س .Ɗمام المستƤدم علǏ عدد قليل من الكلماƘ الƮحيحة
  .وǋي الكلمة األقرƔ للكلمة التي ƊدƤلتها" استطاع"لهذǉ الكلمة وǋو  البرنامƝ بديالŹ واحدŅا ƮحيحŅا

• Ƽاøǐƨال ƔراعاǄ:  
 .يƤƋذ بعين اǙعتبار السياƾ اللغوي للكلمة الƤاطئة

 üاƙǄ :طارƽ1 ---- مائدة ال Üطارƽال Ƙ2 ---- عجال) ƋطƤ.(  
  ).ƮحيƠ (2---- القطار عجالǗ ----1 ÛƘفطار مائدة        

 
• ƖاøƟǂطƬǄال ƲǄ üǄاƴƗال: 

 .القدرة علǏ التعامل مƴ المƮطلحاƘ المكتوبة بشكل ƤاطƐ وتƮحيحها حسƔ المƮطلحاƘ المتعارƻ عليها

 üاƙǄ :الجحر األسود ------ ƐاطƤ    
  . ƮحيƠ------ الحجر األسود Ü البحر األسود       

 
 : لƴƗاƲǄ üǄ الƗشüøǐǀا •

في الكلماƘ العربية بشكل فعال ويعطي اقتراحاƘ بديلة للكلماƘ التي يرǎ بƋنها  يتعامل مƴ عالماƘ التشكيل
ƐاطƤ ة بشكلŮكلŽشŃم.  

  

  .  ƤاطƐ----  فŽوǋńة المłدفƴ: مثال 
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       ƴدفĉة المǋŇوſف -----ƠحيƮ .     

 ƚ-  همساوئ :  
 :نذكر من بين مساوƏ مدقƤƮ ƾر

 . تعامل مƴ بعƮ Ưيغ Ɗفعال القلوƔعدم ال •

 .تƲنيكن ÜتحسبĉيكſنÜ ŇتƲنينÜǁ تحسبينĉǁŽنحسبناÜ نƲنناÜ :      مƛال 

• Ƙالزيادا Ưبع ƴقرة التالية  ( عدم التعامل مƽر الƲنƊ'د '.( 

  .يكتبنان:  مƛال.المƌنثفي إسناد جمƹ ƴياƔ التوكيد  •
•  Ɣياƹعولينƽم Ǐعل المتعدي إلƽال ƻريƮال  .تƛا يعطيكمو:مǋ.  

  : اøƴƺǓاƴƗ üاǄ üǄدƢƬ Ƽƽر ƲǄ الøǐƦاداƖ الƨاƬƗ Ǐƺ ƕøƾƓرøǐف  -د 
قبل الحروƻ التالية وƹƊلبها يغير من يالƽعل . ǋي حروƻ تقƴ في بداية الكلمةÜ )السوابƾ(الزياداƘ السابقة 

  :Ƥƈرǉحركة وبنية 
 "ƈ"   : ] ƊǗهاماƽي ] ستưارع والماưعل المƽال Ǐل علƤعل المرفوع فقط(تدƽال ƔاحƮت :( ÜÞتكتبينƊ ÜÞكتبواćƊ

ÞŇيكتبنƊ  
"ǋ  " :]ƻو جزم] و العطƊ ƔƮو نƊ ƴما سبقه من رف Ǐعل علƽال ƻتعط : ÜوتكتبيويكتبونńƩŃسńمłوي Ü.  

  .فتكتبي: ناƮبة للƽعل المưارع] ƻ السببيŇة [: " ف" 
   سÜńƩŃ فيłمńفتكتبيفيكتبونÜ : للترتيƔ والتعقيÜƔ عاطƽة للرفƴ والنƔƮ والجزم] ƻ العطƻ [: " ف" 
 "Ćü " :] ي ] ل التوكيدưارع والماưعل المƽال ƴترف ÜŹاưيƊ Ƈم مزحلقة واقعة (ولالبتداǙبر إنفيƤ (  وللتوكيد
    ...لŽيłحńكſمÜŃ لنŽكƅتſبن  :ĄƋưيا

 "Ĉü"   :]ارع] ل الجحود[ و]ل التعليلưالم ƔƮتن ÜŹاưيƊ .  
 "Ĉü " :] ل األمر [Źواحدا Źارعاưم Źتجزم فعال :ńƔليكت.  
 "Ƨ "  :]ƻسو Ʃ [ ƭتƤاستقبال وي ƻارعحرưبالمƴالرف ƴم ƃǙإ ƴيق Ǚ Ü :سيكتبان.  

        ƠحيƮ ǉها يعتبرưفبع Ƙالزيادا ǉاألفعال المرفقة بهذ ƴيرة في التعامل مƛر مشاكل كƤƮ ƾيالقي مدق
  . و البعƯ اآلƤر يعتبرƤ ǉاطƐ رƹم Ɗنها Ʈحيحة لغويا

üاƙǄ :عƽال ƻريƮت ƘǙحا Ưقائمة ببع ǉذǋ ل'Ɣكت' :  

ƕƟǐƟƬ رƢƬ ƼƽدǄ اǉرƓƗƴǐ ǏƗال üاƴƺǓا:  Üويكتبوا ÜيكتبونƊ Üفليكتبون Üوليكتبوا Üفنكتبن Üليكتبون Üفيكتبوا
  .فليكتبواƊ ÜليكتبواƊ Üوليكتبوا

ƊيكتبواƊ ÜويكتبواƊ ÜفيكتبواƊ  ÜنكتبنƊ  ÜونكتبنƊ  ÜفنكتبنƊ  ÜولنكتبنÜ   :األفعال  التي یعتبرها مدقق  صخر خاطئة
  . تبنƊ  ÜسنكتبنƊ  ÜوسنكتبنƊ ÜفسنكتبنƊفلنك
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I-2 -4-1 -2. ƽدǄøƼ ƿøƗلǋǀ  )øƺǋƨǋرøǀǐاǄ ƕøǀشر üƓƽ ǅǄ ǃدƢƗƨǄالƖ( :  

 ƈ-  ǐرƴƗøƻǈ :  
 Ƙالكلما ƠحƮمARWOC' word Corrector  ' إمالئي إذ اعتبر ƾر من مجرد مدقƛكƊ  ǁلشركة كولت

باستطاعة ǋذا . لكلماƘواألكƛر تطورا بين ƊنƲمة تƮحيƠ ا)  كلمة في الƛانيةƊ800.000كƛر من (األسرع 
المدقƾ تƮحيƠ الكلماƘ معتمدا علǏ البنية الƤاƮة بها في اللغة العربية واقتراƟ التبديالƘ الƮحيحة معتمدا 

 نƲرا للنجاƟ الذي لقيه ǋذا المنتÜƝ تم اƤتيارǉ من طرƻ .21علƊ Ǐنماط الكتابة وإنشاƇ القواميƩ المƮƮƤة
    .1997لعربي الرسمي لمنتجاتها منذ سنة شركة مايكروسوفƘ ليكون المدقƾ اǗمالئي ا

 Ɣ-  ǇاǐاƦǄ:   
ǁكولت ƾم مزايا مدقǋƊ نذكر ما يليمن :    

 ).NLP(كولتǁ للمعالجة اآللية للغة الطبيعية يستند إلǏ تقنية  •

 . العربيةةيحترم الƮƤائƭ البنيوية لكلماƘ اللغ •

 .يولد قواميƩ مƮƮƤة •

• Ƙالكلما ƇطاƤƊ نواعƊ كل ƠحƮمالئية : يǗوتياƮرفية والوالƮةنحويوال ة. 

 .يكتشƻ ويƮحƠ المسافاƘ الưائعة Ɗو اưǗافية •

 .يƮحƠ كلماƘ وƽƮحاƘ وحيدة كما يƮحƠ المستنداƘ الكاملة •

 .يƮحƠ تلقائيا األƤطاƇ المتكررة •

 .يوافƾ بين الكلماƘ واألعداد •

• Ƙفي مجموعا ƘقتراحاǙا ƻنƮيزيد عن : ي Ǚ وتغطي نحو 6األول منها بما Ƙمن80 اقتراحا Ė      

 .شائعةاألƤطاƇ ال

 .يمكن إدماجه مƴ تطبيقاƘ مƤتلƽة •

•  Üمنưام يتƲافةمعجم النưǗبا Ǐالعربية إل  ǏحƮƽرةالالƮمعا Ü يلةƤالد Ƙوالكلما Ƙالعمال ƇسماƊ
ƇسماƊمتوفر (علم ال وƘنترنǙا Ǐعل.( 

 ƚ-  ǋاƨǄǈƏ:   
   : Ü نذكر ما يليمدقƾ كولتƊǁشهر مساوƏ من 

 .   لقلوƔعدم التعامل مƴ بعƮ Ưيغ Ɗفعال ا •

     :التƮريƽاƘ اآلتية Ʈحيحة لغوياÜ لكن مدقƾ كولتǁ اǗمالئي يعتبرǋا Ƥاطئة: مƛال 
  .تحسبŃنŮكſنÜ ŇتحسبونŽكſم ÜتحسبĉيكſنÜ ŇتحسبيÜ ĉǁتحسبينÜ ĉǁŽنحسبنا

• Ƙالزيادا Ưبع ƴقرة القادمة  (عدم التعامل مƽر الƲد'ان'.(  

• ƹƔالتوكيديا ƻريƮيغ تƮ . 

حد األفعال ƊاƤتبر المدقƾ مƴ (  الذي ينƔƮ مưارعا بحذƻ النونƹياƤ ƔاƮية حرƻ الالم  •
  .)حسبهليكتبون ƮحيƠ  و:الƤمسة مƮحوبا بعطƻ الواوÜ مƛال
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  ).تناقƯ في النتائƝ " ( يعترƻ"ويجهل كلمة " تعترƻ"كلمة مدقƾ يقبل ال •
 .ƾالمدقتعتبر Ƥاطئة في نƲر  وكƛير ƹيرǋا من الكلماƘ التي لها نƩƽ الوزنÜ كلمة Ɗوتدري •

•  Ɣياƹعولينƽم Ǐعل المتعدي إلƽال ƻريƮال. تƛا:مǋيعطيكمو .  
       : ƭƴƓ ƲǄ الǐƦاداƖالƴƗاüǄ  -د 

مƴ مدقƤƮ ƾرÜ فƎن بعƯ الزياداƘ يعتبرǋا مدقƾ كولتƤ ǁاطئةÜ رƹم Ɗنها تم طرحه نƩƽ المشكل الذي 
  .Ʈحيحة لغويا

üاƙǄ : علƽال ƻريƮت ƘǙحا Ưقائمة ببع'Ɣكت'.  
ƽدǄ اǉرƓƗƴǐ ǏƗال üاƴƺǓاƕƟǐƟƬ ƿƗلǋǀ Ƽ : 

 .ƊيكتبونÜ ويكتبونÜ فيكتبونÜ ليكتبونÜ وليكتبونÜ سيكتبونÜ وسيكتبونÜ فسيكتبون

ƕƏاطƢ ƿƗلǋǀ ƼƽدǄ اǉرƓƗƴǐ ǏƗال üاƴƺǓا : 

 ÜوسيكتبونƊ ÜسيكتبونƊ ÜفليكتبونƊ ÜوليكتبونƊ Üفليكتبون ÜليكتبونƊ Üفليكتبون ÜفيكتبونƊ ÜويكتبونƊ     
  .Ɗفسيكتبون

  
I-2 -4-1 -3. ǃǐǐƾƗƾƽدǄال ø ƖاǐارƜƗالøƕ:   

 المدققاƘ السالƽة الذكرالتي تعاني منها نقائƭ بعƯ الƲهر لنا جليا ت Üمن Ƥالل دراسة المدققاƘ التجارية
Ɲالبرام ǉذǋ الالحقة من ƘداراƮǗا في اǋيعقد من . والتي ينبغي تجاوز Ʋǋمنها الباƛدامها وƤة استƽكل ŇنƊ كما

Ɣ الحماية المƽروưة عليهاÜ مما Ǚ يǋƌلها ألن تكون مرتكزا إمكانية استƤدامها في البحث العلميÜ وكذلǁ بسب
ǋذا ما يدفعنا إلǏ التƽكير في المƮادر المƽتوحة التي تتيƠ . ألبحاث مستقبلية Ƥارجة عن شركاƘ تطويرǋا

  .للباحƛين والمطورين المưي قدما بجهود متưافرة دون Ƥوƻ من القيود الƽكرية
  
I.2 -4-2. لاƕǐƏǘǄاإل ƖاøƾƽدǄ ƕøƟǋøƗƻǄǄال Ƭøدر:  

فعالÜ كونها  وطور ǋذǉ األƤيرة بشكل سريƴتلقد ساǋمƘ برامƝ المدققاƘ اǗمالئية المƽتوحة المƮدر في 
   لمالƇمة لغاƘ مƤتلƽة  ومرونة في التحول  الذي Ɗعطاǋا قابليةمرادة من التجارƔ السابقةÜ األƊƽتاحƘ اǙست

Ƙعليهامن حيث تكوين الكلما Ɗالتي قد تطر Ƙودراسة التغيرا .  
 ƭائƮƤم الǋƊ ذكر ƴم Ɲذا النوع من البرامǋ Ǐر علƛكƊ ƻللتعر Ɵتوƽدر المƮالم ǙوƊ ƻŎعرſوفيما يلي سن

التي يتميز بها وǋƊميته في مجال التدقيƾ اǗمالئيÜ لننتقل بعدǋا إلǏ الحديث عن البرامƝ المƽتوحة المƮدر    
Ü تليها دراسة ألǋم المدققاTIM BUCKWALTER( Ƙ(والتي سنƽتتحها بالحديث عن قاموƩ تيم بوكوولتر 

'           Ispell'المدققاƘ العالميةÜ ككل من : المƽتوحة المƮدر والتي سنقوم بتقسيمها إلǏ قسمين Ɗساسيين
ومدققاƘ شركة عيون  'Ü'Aramorph والمدققاƘ الƤاƮة باللغة العربية كمدقHunspell' ƾ' و  'Aspell'و 

ǋذǉ الدراسة سوƻ تشمل نشƋة ǋذǉ المدققاƘ . 'بغداد'و ' الدƌلي' من مدققي العرƔ للبرمجياÜƘ ونقƮد بها كل
  .  وǋƊم مميزاتها وطريقة عملها ومحاوƘǙ دعم العربية فيها
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I-2 -4-2 -1. ƝǋƗƻǄدر الƬǄال:  
 Ɵتوƽدر المƮالم)Open Source ( Ɣالحاسو Ƙالمتبعة في إدارة عملية كتابة برمجيا Ƙحد السياساƊ وǋ
ن البرمجياƘ المƽتوحة المƮدر توفر النƭ المƮدري كما كتƔ من المبرمÜƝ مƴ إذ Ɗ. واألنƲمة وإدارتها

  . السماƟ بقراƇة ǋذا النÜƭ وتوزيعهÜ وتعديله
 Ƙالبرمجيا Ǐلة علǙللد ÜساسيƊ عالم بشكلǗدر في اƮتوحة المƽالم Ƙالبرمجيا ƠطلƮيتم استعمال م Üحاليا

   المƮدرÜ بƋنها البرمجياƘ التي تحقƾ الشروط من الممكن اƤتƮار تعريƻ البرمجياƘ المƽتوحة .الحرة
  : 12 التالية
• Ɲالبرنام ƴحرية إعادة توزي .  
  . هتوفر النƭ المƮدري للبرنامÜƝ وحرية توزيع •
ƭ حرية إنتاج برمجياƘ مشتقة Ɗو معدلة من البرنامƝ األƮليÜ وحرية توزيعها تحƘ نƩƽ الترƤي •

  . للبرمجياƘ األƮلي
• ƭيƤالتر ƴن يمنƊ من الممكنÜƴبتوزي Ɵشرط السما Ǐالمعدلة عل ƣدري للنسƮالم ƭالن ƴتوزي      

  . ملƽاƘ التي تحتوي علǏ التعديالƘ بجانƔ النƭ األƮليال
• ƭاƤشƊ وƊ ألي مجموعة ƭيƤي تمييز في الترƊ عدم وجود .  
• Ɲدام البرنامƤاست ƘǙي تحديد لمجاƊ عدم وجود .  
 . الحقوƾ الموجودة في الترƤيƭ يجƊ Ɣن تعطǏ لكل من يتم توزيƴ البرنامƝ إليه •

  
I-2 -4-2 -2. ƝǋƗƻǄدر الƬǄال ƕǐǄǉƈǏƏǘǄاإل ƼǐƽدƗال Ǐƺ :   

Ɵتوƽدر المƮواحدا من يعتبر الم Üنǋالرا Ƙفي  في الوق ǁنا ذلƲحǙ وقد ÜƘم عوامل تطوير البرمجياǋƊ
 من بينها برامƝ التدقيƾ برمجياƘ عالية المستوǎ في مƤتلƻ التƮƮƤاƲ ƘهورƤالل  من ةالƽترة األƤير

 Ɣفحس ÜمالئيǗي اƊرايموندر ǁإري) Ɵتوƽدر المƮالم ƠطلƮدم مƤول من استƊ(  نƎدمين فƤللمست Ɵالسما
قيƾ  فبداية التد.كوسيلة Ǘنتاج برامƊ Ɲكƛر تƽوقا من الناحية الƽنية بتغيير البرامƝ وإعادة توزيعها Ɗمر مستحسن

 ƾمدق ƴم Ƙدر كانƮالم Ɵتوƽمالئي المǗا'Ispell ' Ʃعك Üي محاولة لدعم العربية فيهƊ توجد Ǚ ƻسǖالذي ول
Ispell(        Ü(المƽتوحي المƮدر بدورǋما والمنحدرين من نƩƽ البرنامHunspell ' Ɲ'و ' Aspell'مدققي 

هما مƛل محاوƘǙ محمد سمير ومحاوƘǙ واللذين تعرưŇا للكƛير من المحاوƘǙ الداعمة للغة العربية في
لتطوير دعم ' Ayaspell'ومحاوƘǙ فريAspell ' ƾ'في مدقGoogle ' ƾ'ومحاوƘǙ فريIvrix ' ƾ'مشروع 

 ƾالعربية في مدق'Hunspell' . درية وبالتالي فهمƮها المƮوƮن Ǐطالع علǗيمكن ا Ɲالبرام ǉذǋ كل
يƽية استعمالها للقواميƩ المعتمدة ƛƊناƇ التدقيÜƾ مƴ إمكانية تجريبها الطريقة والمنهجية المتبعة ƛƊناƇ البرمجة وك

وتعديلها إن استلزم األمرÜ األمر الذي قد يƌدي إلǏ تطوير Ɗكƛر سرعة وفعالية لهذǉ البرامÜƝ جراƇ تưافر 
  . الجهود بين مƤتلƻ المطورين

 تطوير المدققاƘ اǗمالئيةǋ Üو كون ǋناƊ ǁمر Ƥƈر يمكننا من Ƥالله توưيƠ دور وǋƊمية المƮدر المƽتوƟ في
 Ʃالمتواجدة في القامو Ƙافة الزوائد للكلماưƎالمتعلقة ب ƭائƮƤير من الƛتتشابه في الك Ƙاللغا Ưبع
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وبالتغييراƘ التي تطرƊ علǋ Ǐذǉ الكلماƘ عند تحويلها من Ʈيغة إلƤƊ ǏرÜǎ كما حƮل مƴ مدقƾ ) الجذور(
لمانية والتركية للتشابه الكبير لهاتين اللغتين في الكƛير من الƮƤائǋ ƭانسبل الذي دعم في البداية اللغتين األ

 ƾفري ƻم دعمه للعربية والتي عكƛ ÜجلهاƊ مم منƮ اللغة المجرية التي ƴم'Ayaspell ' تطوير المزايا Ǐعل
 Ƙمǋسا ǎرƤƊ ƭائƮƤ ومطورا Ɲذا البرنامǋ ال فيƮƊ الموجودة ƭائƮƤال Ưمستعمال بع Üالمتعلقة بها

ا في تطوير برنامǋ Ɲانسبل ودعمه للغة العربيةÜ األمر الذي ما كان له Ɗن يتحقƾ لوǙ المƮدر المƽتوƟ كƛير
Ɲلهذا البرنام .  

I-2 -4-2 -3. ǋǀǋƓ ƧǋǄاƽلǋرƗ"Buckwalter":  
Ɗ Üول قاموƩ عربي مƽتوƟ المƮدر *TIM BUCKWALTER'1'يعتبر قاموƩ بوكوولترÜ لƮاحبه 

لعربية ومشتقاتها وǋو معد ومنƲم بطريقة جيدة Ü يحتوي علƻǙƈ Ǐ الكلماƘ اBSDيƴưƤ لرƮƤة 
 Ǐا علǋكما نجد ÜعرابيǗعها اưوترجمتها ومو ƭاƤ ƻنيƮت Ɣإذ نجد الكلمة وبجانبها نوعها حس Üومنهجية

إعńتſمĉد في إعداد ǋذا القاموƩ علǏ ذƤيرة لغوية مستƤرجة من الƮحƻ . مشكولة وƹير مشكولة: الحالتين
  . العربية

ا القاموƩ من طرƻ جميƴ العاملين في ميدان البرامƝ الحرةÜ لتطوير العديد من برامƝ تمƘ اǙستعانة بهذ
  :التدقيƾ اǗمالئيÜ نذكر من بينها

 ). مجموعة عيون العرƔ(برنامƝ الدƌلي  •

 .  قاموƩ بغداد لمحمد سمير •

•  ƩقاموHspell ǉلمطور Ivirix. 

•  ƝبرنامAramorph. 

•  Ɲيغة برنامƮ Ǐلية إلƈ انسبل تم تحويله بطريقةǋ'Hunspell 'يرƤذا األǋ مطور ƻمن طر. 

تم التƤلي (Ǘعداد القاموƩ العربي للمدقƾ اǗمالئي ' Ayaspell'تم تعديله في بداياƘ مشروع ƈيسبل  •
 ).عنه فيما بعد

 .الكلمة مجردة من الشكل •

 .تاما الكلمة مشكولة شكال •

 Morphological Categories. التƮنيƻ الƮرفي للكلمة •

• Ǐنجليزية  اللغةالترجمة إلǗا.  

 ƈ-  ǇاøǐاƦøǄ :  
Ʃذا القاموǋ ة لكل كلمة يعتبرƮاƤ Ɵشرو Ǐإذ يحتوي عل Üمن الناحية العلمية مستندا قيما . ǉذǋ ƭيƤيمكن تل
  :22المزايا في ما يلي

  .كونه مƽتوƟ المƮدر •
  .منƲم بطريقة منهجية جيدة •

                                                 
سنواƘ في كل من بيƊ7 Ƙرجنتيني األƮلÜ مƮمم المحلل الƮرفي العربي وواƴư القاموƩ العربي اǗنجليزيÜ درƩŇ اǗنجليزية لمدة   *1

   .)1982(لحم ونابلƩ والقاǋرةÜ متحƮل علǏ ماجستير في الدراساƘ العربية من جامعة إنديانا 
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  .دة من الشكلجرŌمŃ وةلŽشكŮمŃ: الكلماƘ متوفرة علǏ شكلين •
• ƻنيƮرفي للكلمة التƮال )Morphological category.(  
  .كل الكلماƘ مترجمة إلǏ اǗنجليزية •

   :ƨǄøǈاƏǋ  -ب 
  . يحتوي علǏ كلماƘ كƛيرة ƹير مƮرƟ بها في القواميƩ العربية •
  .يƽتقر إلǏ بعƯ الكلماƘ العربية األساسية والدول ويحتوي علǏ كƛير من ƊسماƇ األعالم •
 .حدةيحتوي علƊ Ǐشكال متعددة للكلمة الوا •

مƤŃوŊل لالستعمال كمحلل Ʈرفي للكلماƘ غير مبني من مادة Ʈحƽية  فهو ' Corpus'كونه مكنز  •
  .العربية

I-2 -4-2 -4. ƕǐǄالƴال ƕǐƏǘǄاإل ƖاøƾƽدǄال:  
Ü والتي لم  متعدد اللغاƘرامƝ المعروفة عالميا للتدقيƾ اǗمالئي البÜقاƘ العالمية مƽتوحة المƮدرقنقƮد بالمد

ل بƎمكانها تدقيƾ العديد من النƮوƭ المكتوبة بلغاƘ مƤتلƽةÜ شرط حƮول ǋذǉ تطور من Ɗجل لغة بعينهاÜ ب
ƾذا المدقǋ Ɲالدعم في برنام Ǐعل Ƙل. اللغاƛم Ƙالمدققا ǉذǋ مǋƊ اآلتية بدراسة Ƙقراƽسنقوم في ال  :'Ispell   '

وƘǙ دعم ǋذǉ الدراسة سوƻ تشمل مزايا ǋذǉ المدققاƘ وطريقة عملها ومحا. 'Hunspell'و ' Aspell'و 
  .العربية فيها

I.2 -4-2 -4-1. ƽدǄø üƓƨǐƆ Ƽ"Ispell": 

 ƈ-  ǈƢǐارƗ:  
 PDP-10'باستعمال ' R.E.GORIN'البرنامƝ األƮلي تمƘ كتابته من طرǋ . ƻو برنامƝ جد قديم

assembly'   دار بلغة . 1971سنةƮǗاC ƻكتابته من طر Ƙتم ' Willisson' منMIT  .  اǋقام بعد
'Walt Buehring' ن م'Texas Instruments ' افة واجهةưƎب'Emacs 'ƘنترنيǙا Ǐو إرساله إل . ƻاưƊ

 EmacsبحƲƽ واجهة ' Ken Stevens'قام . الدعم العالمي وƊنجز المنتƝ الحالي' Geoff Kuenning'بعدǋا 
)Ispell.el .(دار الحاليƮǗموا في إنجاز اǋا ساưيƊ رونƤƈ يرونƛقائمة جزئية لهم .ك Ǐطالع علǗيمكن ا 

 ƻفي ملContributors.  
  :ƴƗǈرƻǐ  -ب 

األƤطاƇ في سياƾ الملƻ تدقيƾ إمالئيÜ يقوم باكتشاoriented-screen ' ƻ' مŃوجŎه شاشة Ispellيعتبر 
Ü فهو Unixمقارنة مƴ تدقيƾ .  متǏ استطاع تƤمينهالممكنةÜ و يقترƟ التƮحيحاƘ ا بشكل سريƴاألƮلي

  . Ɗيưا Ɗن يعالƝ لغاƤƊ Ƙرƹ ǎير اǗنجليزيةIspellيستطيƊ . ƴسرع وƊكƛر سهولة عند اǙستعمال
 ƻريƮل لتưفƊ العالمية ودعم Ƙتم تطوير دعم اللغا)Compilation ( مة ويندوز فيƲنƊ Ǐعل Ɲالبرنام

Ü الذي تم Ƥالله سد الكƛير من الƛغراƘ المتعلقة بالحماية وتƮحيƠ عدد من Ispell من برنامƝ 3.3اƮǗدار 
 ƇطاƤاأل)Bugs(23.  

 ƚ-  ǈǆƨاƟǄ:  
 .مƽتوƟ المƮدر •
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 . Hunspell وMyspell و Aspell: انحدرƘ منه العديد من المدققاƘ المƽتوحة المƮدر مƛل •

 .ƹ Üير اǗنجليزيةيدعم لغاƘ عالمية •

• ƾالسرعة في التدقي. 

 )ư) Affix compressionغط ملƻ الزوائد •

• Ʃام لينكƲن Ƙتح Ƙبيƛوالت ƻريƮسهولة الت. 

 . Ɗو ƊنƲمة Ɗكƛر حداƛةOS Xيعمل تحƊ ƘنƲمة  •

  :ƨǄاǈƏǋ  -د 
 .Ǚ يدعم اللغة العربية •

• ƋطƤفي حالة ال ƘقتراحاǙمحدودية قائمة ا. 

•  ƻريƮعوبة التƮƘتح Ƙبيƛوالت ƘداراƮǗام تشغيلالقديمة  اƲلنMacOs . 

 .'Ɗ 'Windowsو  'Ms-Dos' علƊ ǏرưياƘ مايكروسوفƹ Ƙير مدعوم بƽƮة رسمية •

 Ǉ-  ƼƽدǄ Ǐƺ ƕǐƓرƴال ǃدعüƓƨǐƆ  :  
ƾذا المدقǋ ي محاولة لدعم العربية فيƊ توجد Ǚ.  

  
I.2 -4-2 -4-2. ƨƆ ƼƽدǄøƓø ü"Aspell":  

 ǋ"Kevinو مدقƾ إمالئي مƽتوƟ المƮدر تم تطويرǉ من طرGNU ASPELL"  ƻ"إن مدقƊ ƾسبل 

Atkinson  "ة وƮƤالر Ƙعه تحưالعمومية الذي و « GNU General Public Licence» في Ưليعو Ü
 ƾمدق Ʃاألسا"ISPELL " الذي يعتبرƻدر السلƮتوحة المƽمالئية مǗا Ƙمدققا . ƘǙعدة محاو Ƙوقد تم

  .24 علǏ قاموƩ تيم بولكوولترƹƊ Ƙلبهااعتمدلدعم العربية فيه 
تميز بكونه برنامجا متعدد اللغاÜƘ ويعمل مكتبة حيوية لبرامƤƊ ƝرÜǎ ويكيمكن استعماله كبرنامƝ مستقل Ɗو 

Ɲال بالعديد من البرامƮتǙويدعم ا ÜمةƲير من األنƛالك Ǐعل.  
 ƈ-  ǆƨاƟǄǈ:  

  .كونه مƽتوƟ المƮدر •
 .اƘ الƤاطئةقائمة الكلماƘ المقترحة لتعويƯ الكلمجيد ودقيƾ لرƯ ع •

  . الئي مستقل Ɗو علǏ شكل مدقƾ إمفي برنامƤƈ Ɲر "Library"يمكن Ɗن يستعمل علǏ شكل مكتبة  •
•  ƴيدقتيستطيƘالمستندا ƾو  Ƙاƽيونيكود( الترميز العالمي الموحد التي تستعملالمل( . 

 ".Current local settings " الحالية اǗعداداƘ المحليةيƤƋذ بعين اǙعتبار •

• ŃيƠالتحكم التاما تي ƴواحد م Ƙفي وق Ʃية عندما  وستعمال عدة قواميƮƤالش Ʃبشكل ذكي في القوامي
 ".Ɗ"ASPELLسبل  مشغلة من برنامƊ "Process" Ɲكƛر من وحدة برمجية تكون

 .لينكƩ ويعمل تحƘ نƲامي ويندوز •

   . لغة70يتوفر علǏ قواميƩ مƤتلƽة تƭƤ حوالي  •
 .سهولة  Ʈياƹة ملƻ الزوائد وƛرائها •
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 .يمكنه التعلم من ƤƊطاƇ المستƤدمين •

 .يدعم الكلماƘ المركبة •

 .إمكانية ưغط القواميƩ الƤưمة •

 .HTML, TeX, txtعم تدقيƾ العديد من Ɗنواع الملƽاƘ يد •

 :ƨǄǈاƏǋ  -ب 

 ƾمدق Əشهر مساوƊ منƈ وارزم الربط التقريبيƤ ي كونǋ Üسبل'algorithm  approximate-matching '
  .المستعمل عند اقتراƟ اƤǙتياراǋ ÜƘو Ƥوارزم Ƥاƭ باللغة اǗنجليزية

 ƚ-   ƼøƽدǄ üǄƴǐ فǐǀƆüøƓƨÝ  
    )    ar.wl(ملƻ قائمة الكلماƘ : ام بعملية التدقيƾ اǗمالئي علǏ ملƽين Ɗساسيينيعتمد مدقƊ ƾسبل عند القي

   .Ü كما يحتوي علǏ ملƽاƤƊ Ƙرǎ تشمل إعداداƘ اللغة)ar_affix.dat(وملƻ للزوائد 
Ɗما ملƻ قائمة الكلماƘ فيحتوي علǏ الجذوع . يحتوي ملƻ الزوائد علǏ قائمة الزوائد الممكنة وقواعد تطبيقها

)stems (ردةƽكل م Ǐمرفقة بالقواعد التي يمكن تطبيقها عل Ƙرداƽوالم  .  
  :عند تدقيƾ الكلماƘ يقوم مدقƈ ƾسبل بƎتباع الƤطواƘ اآلتية 

 .تحميل ملƽاƘ اللغة •

• Ƙكلما Ǐإل ƭتحويل الن. 

 *.البحث عن السابقة حسƔ الحرƻ األول •

  *.ƤƊذ السوابƾ واللواحƾ المعدومة بعين اǙعتبار •

 *. وإعادة الكلمة إلƮƊ Ǐلها بưƎافة المحذوƻحذƻ السابقة •

• Ƙالبحث عن الجذع في قائمة الكلما.* 

• Ʃير في القاموƤذا األǋ الجذع في حالة وجود ƴمن مطابقة الزوائد م ƾالتحق.* 

  
 ƖاưƟǘǄ :  

Ü تتم إعادتها بنƩƽ التسلسل من Ɗجل كل كلمة مكونة للنƭ المراد (*)العملياƘ المرفقة بالرمز  •
  .تدقيقه

الكلماƘ المكتوبة بشكل  " Ɗ"prononciationسرار نجاǋ Ɵذا المدقǋ ƾي قيامه بƽحƊ ƭلƽاƲ من  •
 . لتعويƯ الكلمة الƤاطئةتالƌماقتراƟ  التƮحيحاƘ األكƛر اƤاطƐ من Ɗجل 

     Ơưال التالي يوƛالم ǁذل:   
         باقتراÜAspell Ɵ بينما يقوم 'rubble' يقترƟ فقط كلمة Ispellفمدقtrubble' Û ƾ'عند كتابة كلمة 

'trouble' تيار يليها كل منƤول اƋك 'dribble ' و'rubble 'يرةƛك ǎرƤƊ Ƙكلما Ǐافة إلưǗبا .  
  :üƓƨƆ الƴرǄ Ǐƺ ƕǐƓدƼƽ دعƟǄǃاƖǗǋ   -د 

 من Ƥالل توفير قاموƩ عربي Ƥاƭ بذلÜǁ وقد ƈ Üسبلƾ بمحاولة دعم العربية في برنامƝقامƘ عدة فر
  :بوكوولترÜ نذكر منهاها علǏ قاموƩ اعتمدǋ Ƙذǉ التجارƔ في جل
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 :  ǄƟǄد ǐǄƨرƟǄƕاǋل  

إنجاز قائمة كلماƘ تستعمل كقاموƩ مرجعي بالنسبة لمدقƊ ƾسبل بعد  علǏ *2 محمد سميرلةتركزƘ محاو
  :من ǋƊم المراحل التي مرƘ بها ǋذǉ المحاولة نذكر. حƮول دعم العربية في ǋذا األƤير

 .لعربية بنƽسهتجريƔ مدقƈ ƾسبل في تدقيƾ النƮوƭ ا •

 محاولة استƤالƭ قائمة كلماƘ ذاƮ Ƙيغة معينةÜ تحتوي علǏ مƽرداƘ اللغة العربية الحديƛة  •

 : في ǋذا السياƾ يمكننا إدراج المحاولتين التاليتين.   المستعملة

o ǃǐرǀال ǅƆرƾال üاǄƴƗƨا: Ƙقائمة كلما ƭالƤستǙ ن الكريمƈاستعان بالقر )wordlist.( 

ƔاعƮالم :  
  .ليƩ من السهل تمييزǋاماƘ مكتوبة بطرƾ مƤتلƽة قائمة كل 
 ).القرƈن الكريم(كلماƹ Ƙير Ʈحيحة Ƥارج السياƾ الذي كتبƘ فيه  

 ملƻ زوائد Ƥưم ليƩ من السهل إجراƇ تعديالƘ عليهÜ و بالتالي من الƮعƔ تجريد   

 .     الكلماƘ المتحƮل عليها

o رƗلǋǋǀǋƓ ƧǋǄاƽ üاǄƴƗƨا: 

ƔاعƮالم :  
   .ة ǋذا القاموƩ كونه مبني من مادة Ʈحƽيةعدم التƋكد من Ʈح 
   . عدد الكلماƘ القديمة فيهعدم القدرة علǏ تحديد 
  Ǐل إلƮالذي قد ي Ʃذا القاموǋ 200مشكلة حجمƘميغا باي . 

  :اƗƽراƟاǄƟǄ Ɩد ǐǄƨر •
اللغة العربية الحديƛة المستعملةÜ فالعربية حسبه مليئة مƽرداƘ تحتوي علǏ كلماƘ الحاجة إلǏ قائمة  

 .كلماƘ القديمة ومن يعرǋ ƻذǉ الكلماƘ ليƩ بحاجة إلǏ مدقƾ إمالئيبال

 إنشاƇ جدول يưم مƤتلƻ الكلماƘ وقواعد اشتقاقهاÜ فالكلمة يمكن اشتقاقها بشكل ƮحيƠ ولكنها ƹير 

 .Ʈحيحة بالنسبة للقاموƩ العربي

• ƾǆøدƕلǋاƟǄال :   
 Ǐالمحاولة إل ǉذǋ لƮاللم تتو Ɲالمرجوةنتائ ƮƤ لةƛسبل منها والمتمƈ ƾالعربية في مدق ƾا في دعم تدقيƮو

  :من Ƥالل إنشاƇ قائمة كلماƘ تشكل القاموƩ المرجعي لهذا المدقÜƾ و باǗمكان إرجاع ذلǁ إلǏ مايلي
 Ƙالكلما ƾشتقاǙ الزوائد ƻمل Ǐل في الرجوع إلƛتتم Üية جد مهمةƮاƤ Ǐفتقاد إلǙا.  
 مقارنة مƴ برامAspell)  Ɲبالنسبة لبرنامƝ من ناحية قواعد اǗلحاƾ محدودية و فقر ملƻ الزوائد  

  ).ƤƊرǎ مƛل ǋانسبل      
 ƾمرجعي للمدق Ʃيمكن استعمالها كقامو Üللغة العربية Ƙقائمة كلما ƭالƤاست ƘǙفشل محاو . 

                                                 
    حد مƌسسي Ɗ بالقاǋرةÜ عمل مƴ شركة عيون العرƔ للبرمجياƘ وƤ ÜريƝ كلية الƮيدلة1981 من مواليد سنة  2*

  . المƮريةGNU/linuxمجموعة     
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   ƱǋشرǄ ƕلǋاƟǄ"Ivrix:"  
ǋم من  Ü .Ɗعمل Ɗيưا علǏ دعم العربية في مدقƊ ƾسبل*Kenigsberg Dan' 3'الذي طورIvrix ǉمشروع 

  :ما تم إنجازƤ ǉالل ǋذا المشروع
إلƮ Ǐيغة Ü التي شملƘ كل السوابƾ واللواحƾو Üتحويل قاعدة معطياƘ اللغة العربية لقاموƩ تيم بوكوولتر

  .ǋذا األƤيراألمر الذي مكنه من تدقيƾ اللغة العربية في . ƈسبل
  

   Ƽǐرƺ ƕلǋاƟǄ"Google": 

 ƾفري ƘǙمحاو Ƙتركز'Google' ƻإشرا Ƙتح Ü 'kevin Atkinson'4  *ما يلي Ǐعل:  
 . إنجاز قاموƩ عربي كبير لمدقƊ ƾسبل 

 ƭالƤلية ل استƮاأل Ƙقائمة الكلماƩانطالقا  قامو Üƾذا المدقǋ بوكوولتر Ʃدار (من قاموƮ1.0إ .( 

 Ʈزوائد إ ƻدار يحوي ألول مرة ملaffixe file.  

  : الƟǄاǋلøƾǆƕد •
  : ما يلي نذكرƾÜمن األشياƇ التي يمكن Ɗن نعيبها علǋ Ǐذا المدق

 Ƈاللجو Ʃالقامو Ʃƽبوكوولتر( لن (Ɣبديلة في اللغة العربية بـسب ǎرƤƊ حرة Ʃقوامي Ɣياƹ.  
  Ƙانعكس Üبوكوولتر Ʃة من قاموƮلƤالمست Ƙالموجودة في قائمة الكلما Ƙامة حجم المعلوماƤư 

     ƾالتدقي ƇناƛƊ سبلƊ ƾمدق ƇداƊ Ǐسلبا عل.  
 

I.2 -4-2 -4-3.  ƼƽدǄüƓƨǆاǉ" Hunspell":  
Ƙ المدققاƘ العالمية Ɗساسا لتدقيƾ اللغة اǗنجليزية ƛم تطورƘ لتưم لغاƘ عديدةÜ ولكن تميز بعƯ اللغاƘ طſوŎر

 الذي   hunspellبمزايا Ǚ تتوفر في اǗنجليزية دفƴ الكƛيرين إلǏ إưافة مزايا جديدةÜ وفي ǋذا السياƲ ƾهر
. ة المجرية ولغاƤƊ Ƙرǎ كاأللمانية والتركيةưǗافة مزايا جديدة ƤاƮة باللغ) المجري(يعني المدقƾ الهنغاري 

 ƾو مدقǋوǉطور ÜدرƮالم Ɵتوƽالمجري م ƾسي انطالقا من مدقǙ نامثIspell .  Ɲيعد برنام"Hunspell"  
اǙفتراưي للمجموعة المكتبية الحرة  بعد حƮول دعمه لعدة لغاÜƘ المدقƾ اǗمالئي وفي الوقƘ الحالي

"Open Office " ƠƽƮالت Ɲوبرنام Mozilla FireFox  البريد Ɲوبرنام Mozilla Thunderbird   .  
 ƈ-  üƓƨǆاǉ üǄع ƕƾǐطر:  

  :يعتمد برنامǋ Ɲانسبل علǏ ملƽين Ɗساسيين للقيام بعملية التدقيƾ اǗمالئي 
                                                 

     بمدينة حيƽا في اÜ متحƮل علǏ دكتوراǉ من المعهد اǗسرائيلي للتكنولوجيHspell مساعد كاتƔ المدقƾ العبري *3
  .2007سبتمبر 

   Ü يحưر شهادة دكتوراǉ في علوم الحاسوƔ بعنوان نƲام جديد )ةالوǙياƘ المتحد( بميديا 1977 مايو 04 من مواليد *4
  .للغة البرمجة



  اللغة العربية والتدقيƾ اǗمالئي: الƮƽل األول
 

 49

•  ƧǋǄاƾف الǂǄ)dic*.(: المراد تدقيقه ƭبها الن Ɣاللغة التي كت Ƙمن قائمة كلماưيت ) كلمة واحدة
كما يحتوي القاموƩ علǏ . واحد Ɗو Ɗعالم كƛيرة تمƛل زوائد Ɗو مزايا ƤاƮةÜ يليها علم )في كل سطر

 .مجاƮ ƘǙرفية اƤتيارية تƮƽله الجدولة

 يŃعرƻ معنǏ األعالم الƤاƮة في القاموƩ وقد يحتوي كذلǁ علǏ الكƛير من :).*ǂǄ)affف الǋƦاƏد  •
 ملƻ القاموƩ د ترميزاƘستƤدم لتحديت  التيSET :المزايا اƤǙتياريةÜ نذكر علǏ سبيل المƛال 

 عدة تƮويباƘلاستبدال   جدول التي تحددREP  وƤƊيراالقتراحاƘ التي تحدد حروƻ التغيير لTRYو
 ƻفي للحروǙحالة اƟقترا . 

  :ƦǄاǐا ǉاüƓƨǆ  -ب 
  .كونه مƽتوƟ المƮدر 
  .ترابط السوابƾ واللواحƾ المشروط 
 Ƙالكلما Ɣتركي.   
   .دعم مزايا ƤاƮة باأللمانية والتركية 
   . لليونيكودهدعم 
 Ɣمتنوعة للتركي ƘياراƤ Ǐيحتوي عل. 
 .التعامل مƴ اللواحƾ المزدوجة 
  ƴرمعالجة يستطيƛكƊ الزوائد 65 000 من ƻناƮƊ من. 
 .ƤياراƘ متنوعة ǙقتراƟ الحلول البديلة 
 .سهولة Ʈياƹة ملƻ الزوائد وƛرائها 
 .كونه يعمل حاليا علǏ وƊ ƴưسƩ للتحليل الƮرفي 
 .ي اǙفتراưي لطقم Ɗوبن ƊوفيƩ المكتبي مƽتوƟ المƮدركونه المدقƾ اǗمالئ 
  Ɲي لبرنامưافترا ƾيمكن استعماله كمدقabiword  نومƹ Ɣومكت Gnome. 

 : ƟǄاƖǗǋ دعǃ الƴرǉ Ǐƺ ƕǐƓاüƓƨǆ  -ج 

  ǃƽطا ƖǗǋاƟǄ 'yaspellA ':  

راسة مستƽيưةÜ تم  بالعمل علǏ دعم العربية في المدققاƘ اǗمالئية مƽتوحة المƮدرÜ وبعد د*5يسبلƈبدƊ طاقم 
اƤتيار ǋانسبل ليكون المنطلÜƾ بالنƲر إلǏ مزاياǉ الكƛيرة التي سنتطرƾ إليها بالتƮƽيل في المحور الƛانيÜ من 

ǉادة من مزاياƽستǙليكون مدققا إمالئيا للغة العربية وقرر ا Ƙمن المدققا ǉيرƹ.  
 جهة ƤƊرǎ محاولة تطوير البرنامƝ وقد تمحور العمل علǏ محاولة إعداد قاموƩ عربي لهذا المدقÜƾ ومن

  .نƽسه ǙستيعاƔ بعƯ المزايا الجديدة الƤاƮة باللغة العربية
  :وقد تم تقسيم العمل إلǏ محورين

• ƛǄاǆرƓǂل ƕǐالƟا الǐاƦǄب الƨƟ ƧǋǄاƾإعداد ال: 
                                                 

5 *  Ʃفي مار ƩسƋمجال 2006ت ÜتمامǋǙيسبل: اƈ مشروع ƻدǋ Üالحرة Ɲانسبل:البرامǋ ƾفي اللغة العربية لمدق Ʃقامو Ƈإنشا .  
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للغة  مƽتوƟ المƮدرÜ يمكن للمدققاƘ اǗمالئية الداعمة قاموƩ عربيقام فريƈ ƾيسبل بعدة محاوƘǙ لتطوير 
  :من ǋƊم ǋذǉ المحاوƘǙ نذكر ما يلي. العربية Ɗن تعتمد عليه ƛƊناƇ قيامها بالتدقيƾ اǗمالئي

o  ƧǋǄاƽ üǐدƴƗ ƖǗǋاƟǄ"Tim Buckwalter" :  
إدراجه في برنامƝ المدقǋ ƾانسبلÜ اقترƟ  و"Tim Bulkwalter"لتعديل قاموƩ تيم بولكوولتر 

  :  نلƮƤها فيما يلي Üذا القاموƩ علǋ ǏتعديالƘ إجراƇ سلسلة من ال*6طه زروقي
  .ستعمال الكلماƘ الغير مشكولةا 
 . حذƻ الكلماƘ الغير عربية 

 .حذƻ األشكال المتعددة للكلمة الواحدة 

 ".إلǏ" و"علǏ"اǗبقاƇ علǏ  و"علي" و"إلي"حذƻ الحروƻ مƛل  

 ƴمزة القطǋ ƻل وحذƮمزة الوǋ Ǐعل ƇبقاǗا.  

o دǐدƜ ǏƓعر ƧǋǄاƽ رǐǋطƗ :  
للعديد من الباحƛين في مجال التدقيƾ اǗمالئي العربيÜ عدم مالƇمة قاموƩ بعد Ɗن تبين 

عربي جديدÜ مƽتوƟ المƮدر ومستمد من قاموƩ  بوكوولترÜ قرر طاقم ƈيسبل العمل علǏ تطوير
 . العربيةويةاللغ األوساط فياǙستعمال رائجة  قواميƩعدة 

• ƔدǐدƜ اǐاƦǄ ƕƺاƮإل ƛǄاǆرƓر الǐǋطƗ: 

Ü والتي جاƘƇ من Ɗجل معالجة بعƯ المسائل التي وجد برنامǋ Ɲانسبل طه زروقيكƽل بها المحاوƘǙ التي ت
  :األƮلي Ʈعوبة في التعامل معهاÜ والتي تتلƭƤ في ما يلي

 .إƽƹال الشكل 

 .إƽƹال التطويل 

 .اǗدƹام 

 .اǗبدال واǗعالل 

  .الزوائد المزدوجة 
 ƻفي تكي Ƙمǋالمزايا سا ǉذǋƝذا البرنامǋ ƴير منمƛاللغة العربية  الك ƘياƮوƮƤو  ƻرƮة قواعد الƮاƤ

  .قادمةل الووǋذǉ األعمال ǋي ƮلƔ موưوع بحƛنا لذا سنتحدث عنها بالتƮƽيل في الƮƽ .العربي
  
I-2 -4-2 -5. ƖاƾƽدǄالƕǐƓرƴال ƕƸǂالƓ ƕƬاƢال :  

 Ɲنذكر منها برنام Üجل اللغة العربيةƊ ا منƮيƮƤ ƘرŇوſمالئي التي طǗا ƾالتدقي Ɲبرام Ưبع ǁناǋ
amorphArو Ƙللبرمجيا Ɣنتجتهما شركة عيون العرƊ الذين Üلي و بغدادƌبرنامجي الد .  

I.2 -4-2 -5-1. ƼƽدǄ " amorphAr" :  
 Ɗ-  ƻǐرƴƗǈ:  

                                                 
بالجزائرÜ . من المعهد الوطني لǘعالم اآلليمستشار في اǗعالم اآلليÜ متحƮل علǏ شهادة ماجستير في اǗعالم اآللي  * 6

  ".مقاربة Ɗنطولوجية: للقرƈن وعلومهةاǙلكترونيبنية نƲام المستنداƘ "يحưر شهادة دكتوراǉ حول موưوع 
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 TIM من طرPerl ƻالمطور بلغةالمشابه  للمنتوج (JAVA) إعادة برمجة بلغة ARAMORPHيعتبر

BUCKWALTER  ƠالƮل LDC)  Linguistic DATA Consortium ( Ǐوالذي يمكن معاينته عل
 Ɣالعنوان التاليالوي Ǐعل :http//www.LDC.UPENN.edu/catalog/catalog enrg.JSP ?catalog Id=LDC2002 L49  

يمكن .  الƮرفي لملƽاƘ النƮوƭ العربيةحليل التتſتيƠالتي " JAVA"يحتوي المشروع علƮƊ Ǐناƻ بلغة 
  . CP 1256 وISO8859-6 وUTF-8استعمال ترميزاƘ مƤتلƽة 

  :» Aramorph « طرƕƾǐ عüǄ  -ب 

يعمل علǏ الكتابة " Perl  "  كما كان برنامجه األƮلي بلغة  "Aramorph"قبل كل شيƇ يجƔ معرفة Ɗن 
   . التي تستعمل بƽƮة طبيعية نƲام الكتابة اللƲƽية لتيم بوكوولتر اللƲƽية للكلمة العربية

  :علǏ سبيل المƛالÜ تشمل المراحل اآلتية 'كتاƔ'كلمة عملية التحليل الƮرفي لف
ǋذǉ العملية ليسư Ƙرورية ألن  ( قبل تحليلها Ʈرفيا )ktab(إلǏ كتابتها اللƲƽية Ɗي الكلمة  تحول .1

Java يرƽام اليونيكود للتشƲيعمل بن (. 

باستعمال Ƥوارزم جد فعال لتجزئة الكلمة إلǏ سلسلة متكونة من سابقة وجذر " Aramorph"يقوم  .2
  :Ü علǏ النحو التاليوǙحقة

  
 سابقة جذر الحقة

Ø Ø ktAb 

Ø b ktA 

b Ø ktA 

Ø Ab kt 

b A kt 

Ab Ø kt 

Ø tAb k 

b tA k 

Ab t k 

tAb Ø k 

Ø ktAb Ø 

b ktA Ø 

Ab kt Ø 

tAb k Ø 

ktAb Ø Ø 

  
  :عن وجود كل من العناƮر السابقة في ƛالƛة قواميAramorph" Ʃ"يبحث   .3

  dictPrefixes: السابقة في

  dictStems:  الجذر في

 dictSuffixes: الالحقة في

 . السابقة المعلومة الƮرفية لكل من العناƮرAramorphفي حالة الحƮول علǏ نتيجةÜ يƤƋذ   .4
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• ƕưƟǘǄ :  
 ƾواللواح ƾالسوابØرفيةƮمن الناحية ال Ǐيبحث .  لها معن Üشلƽفي حالة الAramorph ƻرƮ إذا ما كان 

  :للتوافƾكل من العناƮر تتالƇم مƴ بعưها البعƯ وذلǁ بتƽحƛ ƭالƛة جداول 
 .tableAB: بين السابقة والجذر في 

 .tableAC :ين السابقة والالحقة فيب 

 . tableBC: والالحقة في بين الجذر 
  

  :التي يكون فيها ǋي الكلمة Ʈحيحة في النتيجةالالكلمة 
 Ʃل في القاموƤكل من السابقة والجذر والالحقة له مد.  
  .فيما بينهمكل من السابقة والجذر والالحقة متوافقون Ʈرفيا  

  .كما نراǉ في األعلǏممكنة ǋناƛ ǁالƛة حلول في المƛال السابÜƾ " كتاƔ"بالنسبة لكلمة 
• ƖاǄǐǂƴƗ:   

  Ƙي في الحقيقة معلوماǋ الجذور Ʃالموجودة في قامو Ƙالمعلوما ƯلةبعƮ Ƙبال ذا ƾسواب        
  . لواحƾالƊو 

          السوابƾ من Ɗجلعلوماǋ Ƙذǉ المالتƮحيحاÜƘ يحاول تغيير " Aramorph"يقترƟ  عندما  
ƾو اللواحƊ .  

 .Ɗن يكون للكلمة الواحدة عدة سوابƊ ƾو لواحƾمن الممكن  
 ƚ-  ƧǐǄاǋƾف الǂǄ üǀش:  

• ƼøƓاǋƨال :  
ƾالسواب Ʃمن قامو Ƈذا الجزǋ ƭحƽلنت: dictPrefixes   

  
; conjunctions 
w wa Pref-Wa and <pos>wa/CONJ+</pos> 
f fa Pref-Wa and;so <pos>fa/CONJ+</pos> 

  :الجدولةÜ وǋي تمƛل علǏ الترتيƔ بواسطة عمدة مƮƽولة Ü بينما األ";"نالحƲ بƋن التعاليƾ تسبƾ بالرمز 
  للسابقة حسƔ نƲام الكتابة اللƲƽية  " squelette consonnatique "البنية الƮائتيـة  

  .لتيم بوكوولتر     
  .حسƔ نƩƽ النƲام" vocalisation"تشكيل السابقة  
  .Ʈنيƻ الƮرفي للسابقةالت 
  ǙحƲ . ترجمة واحدة Ɗو عدة ترجماƘ للسابقةÜ متبوعة بتƮنيƻ نحوي واحد Ɗو عدة تƮنيƽاƘ نحوية 
  .يوƠư بƋن ǋناǁ جذر منتƲر بعد السابقة'   +'بƋن الرمز     
 ƕưƟǘǄ:  

  :بعƯ المعلوماƘ اƤتياريةÜ المƛال األكƛر وưوحا ǋو مƛال السابقة الƽارƹة 
; The first category is the null prefix (has a null gloss as well): 
Pref-0  
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  .Ɗين يƲهر فقط التƮنيƻ الƮرفي
• ƼƟاǋǂال:  

 ƾاللواح Ʃمن قامو Ƈذا الجزǋ اآلن ƭحƽلنتdictSuffixes :  
  

; perfect verb, null suffix: banA-h, daEA-h 
h hu PVSuff-0ah he/it <verb> it/him        <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+hu/PVSUFF_DO:3MS</pos> 
hmA humA PVSuff-0ah he/it <verb> them (both)   <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+humA/PVSUFF_DO:3D</pos> 
hm hum PVSuff-0ah he/it <verb> them          <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+hum/PVSUFF_DO:3MP</pos> 
hA hA PVSuff-0ah he/it <verb> it/them/her   <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+hA/PVSUFF_DO:3FS</pos> 
hn hun~a PVSuff-0ah he/it <verb> them          <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+hun~a/PVSUFF_DO:3FP</pos> 
k ka PVSuff-0ah he/it <verb> you           <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+ka/PVSUFF_DO:2MS</pos> 
k ki PVSuff-0ah he/it <verb> you           <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+ki/PVSUFF_DO:2FS</pos> 
kmA kumA PVSuff-0ah he/it <verb> you (both)    <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+kumA/PVSUFF_DO:2D</pos> 
km kum PVSuff-0ah he/it <verb> you           <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+kum/PVSUFF_DO:2MP</pos> 
kn kun~a PVSuff-0ah he/it <verb> you           <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+kun~a/PVSUFF_DO:2FP</pos> 
ny niy PVSuff-0ah he/it <verb> me            <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+niy/PVSUFF_DO:1S</pos> 
nA nA PVSuff-0ah he/it <verb> us            <pos>+(null)/PVSUFF_SUBJ:3MS+nA/PVSUFF_DO:1P</pos> 

لدينا في الواقƴ تسلسل مزدوج للواحÜƾ األول ǋو الالحقة . المبدǋ Ɗو نƽسهÜ رƹم Ɗن المƛال Ɗكƛر تعقيد نسبيا
"Ø" لضمريǏو نسبة إلǋ انيƛي والưرد المذكر في الماƽللم Ɣعول  الغائƽم ƔƮل في محل نƮمير متư
  ".Ø"للربط مƴ الالحقة "+" نسجل الرمز . به
  :الǋƤƜر •

 Ɣ ƾنوعا ما ألن السطر المسبو ƻتلƤا ";;"الشكل مƽيعطي تعري Üالباقي تقريبا متشابه. للجذر.  
  

 ƖاưƟǘǄ: ما يلي Ʋن نالحƊ لة السابقةƛيمكن من األم:  
 .ستنباطه من التƮنيƻ الƮرفيالتƮنيƻ النحوي مƽقود في الغالƔ ألنه يمكن ا 

ألن التƮنيƻ الƮرفي مƛل النسبةÜ اسمية Ʈرفيا ƊحياناÜ يجƔ تحديد التƮنيƻ النحوي  
'morphologicalement nominale'نعتيه ƘǙستعماǙ المجال Ơن تتيƊ يمكن Ü.  
 . الحưور الدائم للكتابة اللƲƽية حسƔ نƲام تيم بوكوولتر 

 
I.2 -4-2 -5-2.  ǏƏǘǄاإل ƼƽدǄال ƛǄاǆرƓ "ƊالدǏل":  
 ƈ-  ƻǐرƴƗǈ:  

انطلǋ ƾذا  ".Ɗ"d.688بو األسود الدƌلي"سمي بهذا اǙسم نسبة إلǏ مƌسƩ قواعد اللغة العربية الشهير 
 ƣي31المشروع بتاريƽو2002  جان Ü إمالئي عربي ƾل في تطوير مدقƛدفه األساسي يتمǋ كانƭاƤ  باللغة

  .)مƴ إمكانية التطوير لمالƇمة لغاƤƊ Ƙرƹ ǎير عربية (  العربية 
  : ƬƢاƫƏ عاƕǄ  -ب 

  .محمد الزبير: المطور 
  .C/ بايƛون : لغة البرمجة 

  .متعدد األنƲمة/ لينكƩ : نƲام البرمجة 
 ƭيƤالتر :BSD. 

 .Arabeyesعيون العرƔ : الجهة الداعمة 
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 ƴالموق :http : //www.arabeyes.org//project.php ?proj=Duali 

 Ʃالقامو :TIM BULKWALTER 

 ƻƮاد ألو: الوưل مرةدعم لغة ال. 

 : ƦǄǇاǐا  -ج 

  .مدقƾ عربي منذ البداية 
 Ǚ ادة منهƽستǙال التشكيل والتطويلستنباط تم اƽƹƎالمتعلقة ب ƭواƤال Ưبع. 

 .مبرمƝ بلغة بايƛون 

 .يستعمل مكنز بولكولتر 

  :ƨǄǈاƏǋ  -د 
   .متوقƻ التطوير 

 ǉ-  لƊالد ƛǄاǆرƓل ƕƓƨǆالƓ ƕƜالƴǄال üƟراǄøǏ:  
  :الƤطواƘ التالية يقوم مدقƾ دƌلي بƎتباع Üعند معالجة ملƻ ما

  .عن الكلمة المراد تƮحيحها) اللواحƾ والسوابƾ(زوائد فƮل ال 
  .فحƭ الكلمة المتحƮل عليها للتƋكد من كونها جذرا Ʈحيحا 
المعجم يحتوي فقط علǏ الجذور باưǗافة إلǏ كلماƘ ( مقارنة الجذر مƴ ما ǋو موجود في المعجم  

  ).arabized termsبة ƤƊرǎ معر و Ɗ( fixed termsدواÜƘ حروƛ)ƻابتة 

المقارنة من جديد مƴ ما ǋو موجود في قارنة يتم إعادة تركيƔ الزوائد وفي حالة عدم جدوǎ الم 
 .المعجم

 ſت ǎرƤƊ مرة ǎفي حالة عدم الجدوŇاطئةدوƤ نها كلمةƊ Ǐن الكلمة عل. 

   
I.2 -4-2 -5-3.  ǏøƏǘǄاإل ƼøƽدǄال ƛǄاøǆرƓ "دادøøƸƓ:"  
 ƈ-  ƻǐرƴƗǈ:   

  . محمد سميربها قام C++ Üلغة من لغة البايƛون إلǏ مƝ الدƌلي برنالǋو عبارة عن إعادة برمجة 
 Ɣ-  ƕǄعا ƫƏاƬƢ:   

  :من ǋƊم ƮƤائƭ مدقƾ بغداد نذكر ما يلي
  .محمد سمير: الǄطǋر 
 ƕƜǄرƓال ƕƸل :C.  

 ƕƜǄرƓال ǃاưǆ : Ʃمة/ لينكƲمتعدد األن.  
 ƫǐƢرƗال :BSD.  

 ƕǄالداع ƕǊƜال : Ɣعيون العرArabeyes. 

 ƲƽǋǄال :http : //www.arabeyes.org/cgi-bin/viecvs.cgi/projects/baghdad 

 ƧǋǄاƾال :TIM BULKWALTER. 
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ƕǐƏǘǄاإل ƖاƾƽدǄال 

المدققاƘ المƽتوحة 
 المƮدر

 المدققاƘ التجارية العربية

ǁكولت ƾر مدقƤƮ ƾة مدقƮاƤال Ƙالمدققا 
 باللغة العربية

 المدققاƘ العالمية

 مدقƈ ƾيسبل
ISPELL 

 مدقƈ ƾسبل
ASPELL 

نسبلمدقǋ ƾا  
HUNSPELL 

 ƾمدق 
ARAMORPH 

 مدقƾ دƌلي
DUALI 

 مدقƾ بغداد
BAGHDAD 

 ƍǋاƨǄ :التطوير ƻمتوق. 

 ƚ-  دøƾǆ:  
 Ʃبغداد مشكلة القامو ƾالداعمة للغة العربية واجه مدق Ƙل بقية المدققاƛم)Ƙم التام ) قائمة الكلماƌوعدم التال

 ǁلذل Üالبرمجية ǉمزايا ƴير مƤذا األǋ ر يعتبر محمد سبينƛكƊ ƾذا المدقǋ زيةميرǋليكون مدققا نحويا من جا 
ألنه يتمتƴ ببعƯ المزايا التي يمكن استغاللها من اجل دراسة الكلمة حسƔ موقعها في  .Ɗن يكون مدققا إمالئيا

التي تتعلƾ ببنية الكلماƘ والتي تعتبر من  ƭائƊƮكƛر من الƊƤو حسƔ السياƾ الذي وردƘ فيهÜ الجملة 
  .ǗمالئياƤتƮاƭ المدقƾ ا

  
I.2 -5- ل ǏƟǐƮǋƗ ǃƨرƚدرƗƕǐƏǘǄاإل ƖاƾƽدǄال : 

Ńيحي التالي يưالرسم التوŇưتو ƠلدرجƮƽذا الǋ اللƤ لها ƾمالئية التي تم التطرǗا Ƙالمدققا :  
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• ƕƬǘƢال:  
 Ǚ التجارية Ƙدام المدققاƤاست ŇنƊ تبين لنا Üمالئية للغة العربيةǗا Ƙالل دراسة المدققاƤ من ƯراƹƋي بƽي

البحث والتطوير علǏ الرƹم من قدراتها العاليةÜ بسبƔ القيود علǏ الملكية الƽكريةÜ  لذا ƤلƮنا إلǏ التوجه 
  .ƮوƔ  البرمجياƘ المƽتوحة المƮدر

ǋناǁ بعƯ المحاوƘǙ الجيدة في مجال المعالجة اآللية للغة العربية مƽتوحة المƮدرÜ والتي درسنا بعưا 
Ƙوالتي اعتمد Üمكنز منها Ǐير منها علƛماعدا محاولة  ك Üبعد تعديله Ǐو حتƊ وǋ طاقم تيم بوكوولتر كما

إعداد ǋذǉ األƤيرة التي يجدر التنويه بهاÜ ألنها ترمي إلƈ.  Ǐيسبل Ǘعداد المدقƾ العربي المƽتوƟ المƮدر
لعربي المزمƴ قاموƩ عربي مرجعيÜ تƤſول له مƮادرǉ وطريقة إنشائه ألن يكون قاموƩ المدقƾ اǗمالئي ا

ǉتطوير . Ɲذا النوع من البرامǋ ميةǋƊ لنا جليا Ơưنا يتǋ در(منƮتوحة المƽذا المجال الذي ) المǋ ة فيƮاƤو
يتطلƔ عمال جبارا وتواƮال لمƤتلƻ الجهود للوƮول إلǏ نتيجة تلبي حاجياƘ مستعملي اللغة العربية وتنال 

  .رưاǋم
وبدرجة  "Hunspell  "ة المƮدرÜ فưلنا التركيز علǏ برنامƝومن Ƥالل دراسة المدققاƘ اǗمالئية المƽتوح

Ɲقل برنامƊ" Aspell" Ɵتوƽمالئي العربي المǗا ƾلمشروع إعداد المدق ƾلالعتماد عليهما كنقطة انطال Ü
المƮدرÜ لذا سنƭƮƤ الƮƽل القادم للحديث عن ǋƊم مميزاƘ ومكوناƘ وطريقة عمل كل منهماÜ مƴ مزيد 

  .من التƽاƮيل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الƛانيالƮƽل 
  

 'Aspell' وƈسبل 'ǋ 'unspellHانسبل يمدققدراسة 
  اإلمالئيين
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II. Ǐǆاƙال üƬƻال :üƓƨǆاǉ ǏƾƽدǄ ƕƨدرا' Hunspell ' üƓƨƆǋ'Aspell 'ǅǐǐƏǘǄاإل  

• ƕǄدƾǄ:  
توưيƠ  بعد بعد دراسة التجارƔ العملية لمƤتلƻ المدققاƘ اǗمالئية المƽتوحة المƮدر بمƤتلƊ ƻنواعها و

  ǋانسبيلي اǙعتماد علǏ كل من برنامجحاولنا Üها طريقة عملالتعرƻ علǏ ومساوƏ كل منهاو ايامز
'Hunspell')  ي للمجموعة المكتبيةưفتراǗا ƾالمدقOpenOffice(قل  وƊ بدرجةƝبرنام ƈ سبل'Aspell '

المدققاƘ المƽتوحة  وبƊالذي يعتبر  و'ƈ ' Ispellيسبل  من نƩƽ البرنامƝ األƮلينالمنحدري والمƽتوحي المƮدر
ǋدǋ ƻذǉ (لمدقƾ اǗمالئي العربي المƽتوƟ المƮدر اتطوير لمشروع المƮدرÜ لتكوين النواة األساسية 

ǋذǉ المزايا التي  ينÜاألƮليوƈسبل  ǋانسبل يÜ معتمدين علǏ بعƯ المزايا الموجودة في برنامج)الدراسة
 باưǗافة إلǏ بعƯ المزايا التي Üمشروعهذا الالƾ لكنقطة انطǋ Ǐذين البرنامجين شجعتنا Ɗكƛر لالعتماد عل

 والتي لتطوير البرنامƝ للتالƌم مƴ بعƮƤ ƯوƮياƘ اللغة العربية) ƤاƮة في مدقǋ ƾانسبل(تمƘ إưافتها 
  . سنتحدث عن تƽاƮيلها في الƮƽل القادم

التعريƻ  إلǏنتقل بعدǋا نÜ  المدققينكالالذي يدعمه اليونيكود ترميز عن  ستكون بالحديثالƮƽل افتتاحية ǋذا 
 وطريقة في كل منهماÜ وƊسماƇ ومحتوياƘ ملƽاƘ القواميƩ والزوائد بالمدققين من Ƥالل ذكر مزايا كل منهما

ÜƭوƮالن ƾتليها  عملهما عند تدقي ƭائƮƤ مǋلة ألƮƽعالم دراسة مƊانسبوǋ Ɲاستعمال  ولبرنام ƘǙحا
في   يمكن اǙستƽادة منهاالتي و  مƴ مزايا اللغة العربيةمƴ التركيز علǏ بعƯ الƮƤائƭ التي تتالƇم كل منها

 النقائƭ المكتشƽة في تم من Ƥالله تحديدي ǋ ÜانسبلبرنامƝ ل بنقد شاملǋذا الƮƽلم تلنƤت .إنجاز ǋذا المشروع
Ɲذا البرنامǋ  العربية ƭوƮالن ƾعند تدقيǉتطوير Ƙفيما بعدوالتي استدع .  

  

II.1.  دǋǀǐǆǋǐ دƟǋǄال ǏǄالƴال ƦǐǄرƗال'Unicode':  

والمنƲمة ) Consortium Unicode(تم تطوير ǋذا الترميز بالتعاون بين كل من كونسورتيوم يونيكود 
محاولة لتوحيد ƊبجدياƘ ) نƲام الترميز العالمي المŃوحŇد( يعتبر يونيكود .)ISO(الدولية للتوحيد القياسي 

يركز اليونيكود علǏ المحارƻ . دةلغاƘ العالم في مجموعة محارƻ عالمية واح )iodeographs(ورموز 
Ƙمن اللغا Ǚسها بدƽنƊ . Üكذاǋنجليزية والروسيةفوǗبين اللغة ا ǁالمشتر ƻالحرÜ  Üالƛسبيل الم Ǐعل ƻسو

Ü يŃتيƠ يونيكود للمطورين إنجاز التطبيقاƘ كمعيار متعدد اللغاƘ. يكون له نƩƽ المحرƻ في ترميز اليونيكود
  .ز النسƣ المحلية لكل لغةدون تưييƴ الوقƘ في عملية إنجا

 ƻي محارǋ الغربية Ƙاللغا ƻمحار Ƙم مجموعاƲ7مع  Ƙل(بƛم :US ASCII( Ü  وƊ8 Ƙب            
Ʋهور عدد كبير  إلǋÜ Ǐذا التقييدƊدǎ .  محرفا256 محرفا Ɗو Ü128 يحددǋم علǏ التوالي )Latin-1: مƛل(

 رموز بكƛرة نية والكورية واليابانية التي تستعملبالنسبة للغاƘ مƛل الƮي. من المجموعاƘ المƮƮƤة لكل لغة
ƊنƲمة كتابة تشمل ƻǙƈ المحارÜƻ  )األƮواƘ التي تكونهاالتي تعتمد علǏ محتوǎ الكلمة بدǙ من (

 ƻالمحار Ƙو 7فمجموعاƊ Ƙمناسبة8ب Ƙالتقليدية ليس Ƙب . Üǁجل ذلƊ مة ومنƲنƊ ƻمحار Ƙمجموعا ƇحتواǙ
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Ü ذلǁنتيجة ل.  محرفا65536 بÜƘ التي تسمƔ Ơ 16ستعمل يونيكود Ɗوليا مجموعة الكتابة العالمية الرئيسيةÜ ي
ƭن ƠبƮƊ  ياليونيكود ƭمساحة القر ƻعư شغل ƻالذي يستعمل مجموعة محار ƭ8مقارنة بالنƘب.  

 ƫو بالرمز المنقوƊ ÜƭƮƤهر المƲتمام بالمǋǙيعير اليونيكود ا Ǚ Üƻه مجموعة محارƽƮبو)Glyph( Ü
  . لكل محرname(ƻ (واسم) code(دǙ من ذلÜǁ فهو يحتوي فقط علǏ رمز ب. لمحرƻ معين

والذي  ةمهام تحويل المحارƻ إلǏ رموز منقوشةÜ بالمƲهر الدقيƾ للرموز المنقوشتſعنǏ بالƤطوط الƽردية 
بنƩƽ الطريقة Ǚ يƽŃرƾŇ اليونيكود في الكƛير من األحيان بين النƮوƭ البسيطة .  إلƤƈ ǏرƤطيƤتلƻ من 

)plain text (والغنية )Rich text( ÜǙم بد Ƙمعالجا ƾبتطبي Ƙللتطبيقا Ɵن السما Ƙها ومهيئاƮوƮن  
  .   25بها الƤاƮة

II.2. üƓƨƆ ƼƽدǄ )Aspell(:  
II.2 -1- فǐرƴƗ üƓƨƆ:  

مكتبـة  كÜ يمكن استعماله كبرنامƝ مستقل Ɗو ÜIspell مدقƾ إمالئي وريث لبرنامƹ'GNU Aspell' Ɲنو Ɗسبل 
كونه برنامجا متعدد اللغاÜƘ ويعمل علǏ الكƛير من األنƲمةÜ ويدعم اǙتـƮال            حيوية لبرامƤƊ ƝرÜǎ ويتميز ب    

Ɲ26بالعديد من البرام.  
 Ƙقائمة الكلما ƻمل Ǐسبل علƈ Ɲيحتوي برنام)Ʃالقامو ('ar.wl ' الزوائد ƻو مل'ar_affix.dat' افةưǗبا Ü

  .إلǏ ملƽاƤ ƘاƮة بƎعداد اللغة
II.2 -2- üƓƨƆ اǐاƦǄ:  

  :ا يلي نذكر ملǋƊم مزايا ǋانسبيمن 
  .كونه مƽتوƟ المƮدر -
 .سهولة  Ʈياƹة ملƻ الزوائد وƛرائها -

- Ƙوالتطبيقا Ƙيدعم العديد من اللغا.  
 .يمكنه التعلم من ƤƊطاƇ المستƤدمين -

- ǎرƤƊ Ƙيمكن استعماله كمكتبة برمجية حيوية لتطبيقا. 

 .يمكنه استعمال عدة قواميƩ في الوقƘ نƽسه -

 .يدعم الكلماƘ المركبة -

 .لعالمي الموحد اليونيكوداستƤدام الترميز ا -

 .إمكانية ưغط القواميƩ الƤưمة -

-  Ƙاƽنواع الملƊ العديد من ƾيدعم تدقيHTML, TeX, txt. 
 

II.3.  üƓƨǆاǉ ƼƽدǄ'Hunspell': 

II.3 -1- فǐرƴƗüƓƨǆاǉ :  
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          Ɲالمطور الذي يلي برنام Ɲو البرنامǋ انسبلǋ مالئيǗا ƾالمدقMyspell  Ü جـل دعـم       والذي تƊ م تحسينه من
التي طور من Ɗجلها بƽƮتها لغة hungarian   Üل اللغاƘ األوربيةǙ Ü سيما اللغة المجريةمزايا إưافية من Ɗج

   .27المبرمƝ األƮليÜ وكذلǁ لغاƤƊ Ƙرǎ كاأللمانية والتركية
II.3 -2- ل ƕǐƨاƨǓا ƖاƻǂǄالüƓƨǆاǉ ƛǄاǆرƓ:  

  Ɣيتطل  Ɲبرنامǋي اƽننسبل مل   ÜساسيينƊ   ǋ دد لتحديد اللغة التيƮا إمالئي ها تدقيق و ب .  ƻو عبارة عن    ولاألالملǋ 
Ǐيحتوي عل ƩقاموƘرداƽم ǋ انيƛوال Üو  اللغةƻزوائد مل ŃيŇعر Ǐمعن ƻاألعالمƩة في القاموƮاƤال  .  

II.3 -2-1.  ƧǋǄاƾف الǂǄ)dic*.(:   
   Ƙمن قائمة من الكلماưواحدة في كل     يت Üسطر.      Ʃالسطر األول من القوامي)  Ʃالقـوامي Ƈناƛية  باستƮـƤالش  (

  ("/")ƽاƮـل الليهـا   يƊن   اƤتياريـا كل كلمة يمكن    ). ذاكرةلل ألمƛلا ل  لستغالل(كلمة   لل  تقريبي إحƮاƇتưمن  ي
  .  مزايا ƤاƮةƊو زوائد تمƛل Ɗعالم كƛيرة Ɗوواحد باưǗافة إلǏ علم 

ميـادين معطيـاƊ    Ƙيـưا   نسبلǋ Üناǁ   اقاموǋ Ʃ  في ملƻ ). عادة Ɗبجدي  (رƻ واحد بح العلم افتراưي يرمز ل 
  .ƘجدوǙ الالƽراƹاƊ Ƙوا تƮƽله' Optional data fields' ةاƤتياري

  :يمكن تلƤيǋ ƭذǉ الميادين علǏ النحو التالي
  ǎرƤاأل Ƙية والمحدداưفتراǙرفية اƮال Ƙال الجذع  (المعطياƮاستئ  ÜƘقتراحاǙالمستعملة في ا
'stemming 'رفيƮوالتوليد  ال.(  

• Ph: لưفƊ Ƙجل اقتراحاƊ ية البديلة منƲƽالكتابة الل . Ƙجل الكلماƊ يد منƽذا مǋ ƾاألجنبية النط
  ).قاموƩ يقوم علǏ اǙقتراحاƘ الƮوتية(

           üاƙǄ:  
Marseille ph:maarsayl 
 

• St : الجذع)stem(.تياريƤالمستعملة في التحليل :  ا Ʃحد مواد القاموƊ وǋ يưفتراǗالجذع ا
ƴ علم كلماƘ القاموƩ م('  virtuel stems'الƮرفيÜ ميدان الجذع مƽيد من اجل الجذوع الوǋمية 

Needaffix(Ü المستعملة بشكل فردي Üرفية الجديدةƮرفية بدل القواعد الƮال ƘاƇناƛستǙوا. 

üاƙǄ:  
feet  st:foot  is:plural 
mice  st:mouse is:plural 
teeth st:tooth is:plural 

  Üالمتعددة الجذوع Ƙشكال الكلماƊوƩالتي تحتاج عدة مواد من القامو. 

üاƙǄ :  
lay po:verb st:lie is:past_2 
lay po:verb is:present 
lay po:noun 

• al :Allomorph(s) . المشتقة Ƙل جذعا لكل الـكلماƛتم ÜƩي مادة من مواد القاموƊ إن
'allmorphms 'المادة ǉذǋ يحتاج. من ƻريƮوميادين الزوائد: الت Üالمشتقة Ƙالكلما Üالجذع .  
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üاƙǄ:  
sing al:sang al:sung 
sang st:sing 

• po :جƔطاƤال ƻنƮ من Ƈز.  
• ds:'derivationnel suffixes' .ال الجذعƮاستئ' Stemming ' ƻيحذ Ǚ

 .  التوليد الƮرفي يتعلƾ بترتيƔ ميادين الالحقة.اللواحƾ اǙشتقاقية

  :'Affix rules'في قواعد الزوائد 
SFX Y Y 1 
SFX Y 0 ly . ds:ly_adj 

 Ʃفي القامو'Dictionary': 
ably st:able ds:ly_adj 
able al:ably 
 

• is: Inflectional suffix(es))عرابيةǗا ƾعرابية يتم :)اللواحǗا ƾكل اللواح 
  . التوليد الƮرفي يتعلƾ بترتيƔ ميادين الالحقة. حذفها بواسطة استئƮال الجذع

  üاƙǄ:  
feet st:foot is:plural 

• ts: Terminal suffix(es))الطرفية:)الالحقة الطرفية ƾي ميادين  ميادين اللواحǋ 
' additional suffixes'اللواحƾ اǗعرابيةÜ المحذوفة بواسطة اللواحƾ اưǗافية 

  ).وليƩ الطرفية(
  . والزوائد المحذوفة بواسطة قواعد التقسيم' zero morphemes'مƽيدة من اجل الكلماƘ المعدومة  
  üاƙǄ:  

work/D ts:present 
 
SFX D Y 2 
SFX D   0 ed . is:past_1 
SFX D   0 ed . is:past_2 

  
 .المƛال النموذجي بالنسبة لالحقة الطرفيةǋ Üو الكلمة المعدومة في الحالة اǙسمية  
• sp:Surface prefix) شكال :)السابقة السطحيةƊ للجذع وتوليد ƾافة سوابưǗ Ƙقƌحل م 

  .الكلمة
• pa :المركبة Ƙالكلما ƇجزاƊ:Ǚ رفيƮا الميادين الناتجة عن التحليل الƮالجذع لستئ.  
• dp :طيط (.سابقة اشتقاقيةƤقيد الت.(  
• ip :طيط (.سابقة إعرابيةƤقيد الت.(  
• tp :طيط (.سابقة طرفيةƤقيد الت.(  
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II.3 -2-2.  دƏاǋƦف الǂǄ)aff*.(:  
  :من ǋƊم استعماǙته نذكر ما يلي. اƤǙتياريةحتوي علǏ الكƛير من الƽƮاƘ ي قد 

• Ʃالقامو Ƙاƽالزوائد ومل ƻإعداد ترميز محار. 

 .ƻ البديلة بالنسبة لالقتراحاƘتحديد الحرو •

• ƘقتراحاǙا ƴưفي و ƻالعديد من المحار ƠحيƮلت Ƙتحديد جدول للتبديال . 

  .تعريƊ ƻقسام السوابƾ واللواحƾ مسماة بƋعالم الزوائد •
üاƙǄ1:  

   :ǋذا المƛال يستƤدم كال من الƮƤائƭ اآلتية
• SET  :Ƙلتحديد ترميزا ƻزوائد و ال حروƩالقامو Ƙاƽمل.  
• TRY :التغيير ليتحدل ƻد حروƘالقتراحا.  
• REP : لاستبدال   جدولديتحدلƘويباƮعدة ت ƻفي  للحروǙحالة اƟقترا .  
• PFXو  SFX  :ƻلتعريƊ ƴالمسماة م ƾواللواح ƾقسام السوابƊ الزوائدعالم .  

 
SET UTF-8 
TRY esianrtolcdugmphbyfvkwzESIANRTOLCDUGMPHBYFVKWZ’ 
 
REP 2 
REP f ph 
REP ph f 
PFX A Y 1 
PFX A 0 re . 
 
SFX B Y 2 
SFX B 0 ed [^y] 
SFX B y ied y 

  
  :ما يليمƛال يعرƻ  سابƾملƻ الزوائد ال

   . UTF-8 الحروƻ  تشƽيرنƲام •
•  Ƙاقتراحا‘TRY’ عن  التي ƻتلƤاطئة بكلمة التƤال ƻو واحدانكليزيحرƊ لهƮفا ' Apostrophe' .  
تـưمن  تكلمةÜ عندما   الشكل الƮحيƠ لل  اقتراƟ   نسبلاǋ لبرنامƝ تſتيƠالتي   REP'Ü' الƤاƮية   ƻتعار ي  •

 . والعكƩ بالعكph'Ʃ' بدǙ من 'f'الƤاطئة كلمة ال

 ǁناǋ فئتان من الزوائدƩفي القامو:  
  . '-re 'لسابقةا ƻعرŇتA' ſ'الƽئة  •
    .'ـǙ'edحقتي ƻ عرŇتB 'ſ' ةƽئال •
 Üالالحقة الƛانية Ɗما .'Y ' الحرƻ األƤير يƤتلƻ عنÜ عندما يكونما كلمة إلǏ تưاƊ ƻن Ǚحقة يمكن Ɗول
  . 'Y'التي تنتهي بحرƻ  الكلماƘ إلǏفقطÜ  تưاƊ ƻنيمكن ف
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üاƙǄ2:  
  .األقسام من الزوائدǋذǉ ملƻ القاموƩ التالي يستƤدم  

hello 
try/B 
work/AB 
  

  : مǋ ƴذا المƛال ǋيةالكلماƘ المقبول
hello  Ütry Ütried Üwork Üworked Ü reworkÜ  reworked    

II.3 -3-  اǐاƦǄüƓƨǆاǉ:  
II.3 -3-1. ƕǄاƴا الǐاƦǄال: 

  :من ǋƊم المزايا العامة لبرنامǋ Ɲانسبل يمكننا Ɗن نذكر
  .كونه مƽتوƟ المƮدر -
 .استƤدام الترميز العالمي الموحد اليونيكود -

 .سهولة  Ʈياƹة ملƻ الزوائد وƛرائها -

 .عمل حاليا علǏ وƊ ƴưسƩ للتحليل الƮرفيكونه ي -

 . ƊوفيƩ المكتبي مƽتوƟ المƮدركونه المدقƾ اǗمالئي اǙفتراưي لطقم Ɗوبن -

-  Ɲي لبرنامưافترا ƾيمكن استعماله كمدقabiword    نومƹ ƔومكتGnome. 

- ƾباللواح ƾية التالزم الشرطي للسوابƮاƤ يدعم . 

II.3 -3-2. ƕƬاƢا الǐاƦǄال:  
    ƾمدق Ɲانسباليتميز برنامǋ        ة التي شجعتنا لالعتماد عليه لƮاƤالمزايا ال Ưعربيـا  مدققا إمالئيا   يكون   ببع

ǋذǉ المزايا ǋي مزايا برمجية في      . ستوǎ تطلعاƘ مستƤدمي البرمجياƘ العربية في جميƊ ƴنحاƇ العالم        في م 
األساÜƩ مكننا المƮدر المƽتوƟ لبرنامǋ Ɲانسبل من اǗطالع عليها عن كƔƛ وفهـم طريقـة اسـتعمالها                       

  :من ǋƊم ǋذǉ المزايا نذكر. وإمكانية تطويرǋا إن لزم األمر
) النوع  لكن الالحقة Ɗحادية( تحدد سابقة ƛنائية النوع : )  ComplexPrefixes  (ةالسوابƾ المركب 

 ƭƤي ميزة تǋ و ƯبعƘلكن طه اللغا Üنها مالئمة للعربيةƊ في البداية اعتقد Üل القبطيةƛم 
ƠحيƮ يرƹ ذاǋ نƊ ǎزروقي ير. 

ǋذǉ تكون  ماكلمة عند علǏ  قد تكونCIRCUMFIXالعلم و ǋي الزوائد الممƛلة ب: الزوائد السياقية  
  .  والعكƩ بالعكCIRCUMFIXƩالعلم  مƴ سابقة Ɗيưا ا لهالكلمة

  ƻل الحروǋتجا  )IGNORE Characters :( لǋواللوحر تجا Ƙالكلما Ʃمن قامو ƻ و ƾواح
ƘلةالكلماƤالمد .Ǚا ƻيدة للحروƽتياري مƤة Üالتشكيل في اللغة العربية Ƙل عالماƛالحرك (مƘا .(  

   ƻحقة تعريǙوار ز : مزدوجةƤليمالƮسبل يآل  األ'Ispell 'ŃيƻŎحقة واحد عرǙفقطة  . ƴيستطي
ǋنسبل اŃن يƊƻŎعرǎرƤƊ حقةǙ  .تƻاللعري  ƾالمزدوجواحŃة يŰعدد ا كبيراتحسنل شك ƴفي التعامل م 

Ƙالتي تميز اللغا Ü ƾائل من اللواحǋǙاقية اƮلت . 

üاƙǄ:  
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  ).  'Ü'able سوƻ يƮبƠ الƮنƻ المتمم لالحقة ƮYنƻ الالحقة (سيتم إưافة Ǚحقة ƛانية 
  ): (ar.affملƻ الزوائد 

SFX Y Y 1 
SFX Y 0 s . +PLUR 
 
SFX X Y 1 
SFX X 0 able/Y . +ABLE 

  Ʃالقامو ƻمل(ar.dic) :  
  

drink/X   [VERB] 
         Ɣالتجار ƻمل (test file):  

  
drink 
drinkable 
drinkables 

  ):test(التجربة   
$ hunmorph test.aff test.dic test.txt 
 drink:      drink[VERB] 
 drinkable:  drink[VERB]+ABLE 
 drinkables: drink[VERB]+ABLE+PLUR 
 
 

                 ƘǙحـا Ưادة منها لمعالجة بعƽستǙنه يمكن اƋب Ʋالتي لوح Üانسبلǋ Ɲبرنام ƭائƮƤ مǋا ألưذا عرǋ كان
ǋناǁ الكƛير الƮƤائƭ واألعالم التي يستعملها ǋذا األƤير والتي         الƤاƮة بالتدقيƾ اǗمالئي العربيÜ وǙ يزال       

                   ǉـذǋ نـوع Ɣحـس ǎحد Ǐمن األعالم كل عل Ƙشكل مجموعا Ǐالقادمة عل Ƙقراƽيل في الƮƽسندرسها بالت
  . التي ƊدƘ إلƲ Ǐهورǋا واستعمالها والدور الذي تلعبه كل منهاƻاألعالم والƲرو

II.4. ƕƾǐطر üǄال عƾƽدǄüƓƨǆاǉǋ üƓƨƆ ǅǐø:  
  تحدث في ǋذǉ الƽقرة عن طريقة عمل المدققاƘ اǗمالئية علǏ العمومÜ ونƭƤ بالذكر المدققان اǗمالئيانسن
ƈ سبلǋدرانسبلوƮتوحي المƽالم .  ÜدرƮتوحة المƽالم Ƙية عملها مباشرة المدققاƽكي Ǐطالع علǗتمكننا من ا

لوماƘ من Ɗجل بناƇ قاموƩ لغة وإمكانية تغييرÜǉ وكذلǁ تعطينا جميƴ المع) code source(من مƮدرǋا 
Ɗما المدققاƘ التجاريةÜ فال تسمƠ لنا باǗطالع علƤ ǏوارزميتهاÜ وǙ علǏ كيƽية عملها وقواميسها . معينة

ǋذǉ المميزاƘ الƤاƮة بالمدققاƘ . [BOYD A., 2006] تƴưƤ عادة إلƮ Ǐيغة معينة ƹير قابلة لǘطالع
  .ا لدراسة ǋذين المدققين ƛƊناǋ Ƈذا البحثالمƽتوحة المƮدرÜ شكلƘ عامال تحƽيزيا  ǋام

II.4 -1- ƕƟǐƟƬال ƖاǄǂǀال ƝراƗƽد اǆع üƓƨƆ ƕƽد :  
 ƾسبل يمكن إستعمال مكتبة مدقƈ ÜمالئيǗا ƠحيƮحة للتŮشłرŃالم Ƙرتبة كما لتوليد الكلما Ɣيمكن حسا'rank '

علƾ األمر برتبة الكلمة تƤتلƻ دقة مدقƈ ƾسبل عندما يت. الكلمة الƮحيحة في القائمة التي يقترحها مدقƈ ƾسبل
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ƋطƤنوع ال Ɣحس ÜƘقتراحاǙحيحة في قائمة اƮال .Ňافة بيưǗا ƇطاƤƊ نه في حالةƊ Ɣالتجار Ƙن'insertion 

errors 'Ńي Üر سهولة للتعامل معهاƛكƊ سبلƈ ƾبنسبةالتي يجد مدق ǙوƊ حيحةƮسبل الكلمة الƈ ƻنƮ        
43.1  %ÜƘǙال من عدد المحاو ƇطاƤƊ وفي حالة ƻحذ'deletion errors 'Ńفهو ي ǙوƊ حيحةƮالكلمة ال ƻنƮ
فيقوم عندǋا بتƮنيƻ الكلمة الƮحيحة ' Ɗ Ü'substitution errorsما بالنسبة ألƤطاƇ التعويƯ % 33.1بنسبة 
  .[CARLSON A. and FETTE I., 2007]  من عدد المحاوƘǙ% 30.9بنسبة 

II.4 -2- ا ƅاǆƙƈ ƧǋǄاƾالǋ دƏاǋƦال ƖاƻǂǄ üاǄƴƗƨإ ƕƾǐطرǏƏǘǄاإل ƼǐƽدƗل:  
 Ʃبالنسبة              يتكون قامو Üللزوائد ƻومل Ƙقائمة الكلما ƻما ملǋ ساسينƊ ينƽهانـسبل تحتـوي    ل اللغة عادة من مل

 Ƙما قائمة الكلماǋ ينƽمل Ǐحزمة اللغة علar.dic  الزوائد ƻومل ar.aff ماƊ Üƈيسبل فيسم Ƙقائمة الكلما ƻمل 
ar.wl الزوائد ƻومل ar_affix.datويحتوي م Üاللغة ƘعداداǗ ǎرƤƊ Ƙاƽل. 

 Ɲا عن برنامǋاƛألنهما ور Ɣين في الغالƽيغة الملƮ Ʃƽوللبرنامجين نispellالمزايا Ưان فقط في بعƽتلƤوي .  
 يحتوي ملƻ الزوائد علǏ قائمة الزوائد الممكنة وقواعد تطبيقهاÜ ولكتابة قاعدة زيـادة              :ǂǄف الǋƦاƏد  •

  .Ispell برنامƝ ورƛاǋا عن Ü الƮيغة التينƩƽ الƮيغة في البرنامجين

•   ƖاǄǂǀال ƕǄƏاƽ فǂǄ:       Ǐعل Ƙقائمة الكلما ƻمرفقة بالقواعد التـي يمكـن        الجذوع يحتوي مل Ƙوالكلما 
  .تطبيقها علǏ كل مƽردة

  
  
  

                       

  
  
  

  
  

             

 برنامǋ Ɲانسبل
HUNSPELL 

 ملف الزوائد
ar.aff 

 

اموƩملƻ الق  
ar.dic 

 Ƙلقواعد التيا+ الكلما  
 يمكن تطبيقها

 الجذوع 
Stems 

 

 قواعد
 تطبيƾ الزوائد

 قائمة
 زوائد

 لملƽاƘ المستعملة من طرǋ ƻانسبل ƛƊناƇ التدقيƾ اǗمالئي لمكوناƘ ارسم توưيحي
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II.4 -2-1. ا ƼǐƽدƗ ƕƾǐطرƫǋƬǆل:  

  :البرنامƝ بƎتباع سلسلة العملياƘ التالية يقوم  للقيام بعملية التدقيƾ اǗمالئيÜ البرنامƝتشغيلعند 
 .تحميل ملƽاƘ اللغة -

-Ƙكلما Ǐإل ƭتحويل الن  . 

o جل كل كلمةƊ بما يليمن Ɲيقوم البرنام Ü: 

يمكـن Ɗن تكـون الـسابقة Ɗو الالحقـة           ( البحث عن السابقة حسƔ الحرƻ األول      
 .)ةوممعد

 ƻافة المحذوưƎلها بƮƊ Ǐالسابقة من الكلمة وإعادة الكلمة إل ƻحذ. 

 . في قائمة الكلماƘجذعالبحث عن ال 

 .Ü يجƔ التحقƾ من مطابقة الزوائد مƴ المƽردة في القاموƩجذعفي حالة وجود ال 

  
ƼǐƽدƗال ƕǐǂǄع Ɲشرǐ ǏƟǐƮǋƗ ǃƨر:  

  
  
  

 برنامƈ Ɲسبل
Aspell 

ملƽاƤ ƘاƮة بƎعداد 
 اللغة

 ملƻ زوائد
ar_affix.dat  

 

  موƩقاملƻ ال
ar.wl 

 

 Ƙلقواعد ا+ الكلما
 التي

 يمكن تطبيقها

 الجذوع 
(Stems) 

 

 قواعد
 تطبيƾ الزوائد

 

 قائمة
 زوائد

 

  ƛƊناƇ التدقيƾ اǗمالئيƈسبللملƽاƘ المستعملة من طرƻ  لمكوناƘ ارسم توưيحي
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 تحميل ملƽاƘ اللغة

Ƙكلما Ǐإل ƭتحويل الن 

 البحث عن السابقة حسƔ الحرƻ األول (*) 

 Ǐالسابقة من الكلمة وإعادة الكلمة إل ƻحذ
 وƮƊƻلها بưƎافة المحذ

Ʃالجذع موجود في القامو 

الكلمة Ƥاطئة  Ʃردة في القاموƽالم ƴالزوائد مطابقة م  
ƋطƤ 

ƠحيƮ 

ƠحيƮ ƋطƤ 

  Ʈحيحةالكلمة 

(*) 

 رسم توưيحي لطريقة عمل مدققي ƈسبل وǋانسبل

 )GOTO" (الذǋاƔ إلǏ"الدائرة تعني 

 اǙنتقال إلǏ الكلمة الموالية
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üاƙǄ: 
ــر   ــاƹ Ƙي كلم

 معروفة 

  ملƻ الزوائد   ملƻ القاموƩ   كلماƮ Ƙائبة 

  تستƽعل
  استƽعلي

Ƙعلƽاست  
  يستƽعل

  
  

 TY/استƽعل
 
  

  Ǚحقة لزيادة التاƇ في الماưي# 
SFX T Y  1 
SFX T 0 Ƙ . 

  سابقة لزيادة ياƇ المưارع# 
PFX Y  Y 1 
PFX Y  ي   ا . 

  : بتدقيقها بƎتباع المراحل المذكورة سابقاÜ فنحƮل علǏ ما يليونقوم" يستƽعل"لنƤƋذ كلمة 
- Ƈاليا ƻمن الكلمة حر ƻول حرƋب Ɗالتي تبد ƾنبحث عن السواب.  
  .Ü نقوم بتطبيƾ القاعدة بطريقة عكسيةYنجد السابقة  -

 ستƽعل> -نحذƻ السابقة يستƽعل  -

 .استƽعل> -نعيد القسم المحذوƻ إلǏ الكلمة ستƽعل  -

 . قابلة للتطبيƾ عليها ƽYردة في القاموÜƩ نجدǋاƛ Üم نتƋكد ƊنŇ السابقة نبحث عن ǋذǉ الم -

 . الكلمة ƮحيحةنستنتƊ Ɲن -
 

II.4 -2-2.  ƕƾǐطرƖاƟراƗƽǗد اǐلǋƗ :  
         Ʃير موجودة في القاموƹ ردةƽم ƾالمدق ƻعندما يكتش)  ƻملdic   ƻومل aff (    Ɵاطئة فيقترƤ اǋمجموعة يعتبر

      ǁتغيير     من البدائل الممكنة و ذل Ǐبالعمل عل       Ʃردة القاموƽم ƴم ƾواحد فقط ليتواف ƻو بتركيبها    حرƊ اǋردƽبم
حذƊ  ƻو] قرƊ ƭو قدƩ  /قدƭ [استبدال حرƻ بحرƊ  ƻو  ] قƮد/قدƭ[  موưعي   تبديلمƴ زيادةÜ وذلǁ إمŇا ب    

ƻحر ]ƭو قد/قدƊ ƭق [ ƻافة حرưو إƊ ]ƾق/ƾحق [و إدƊاج ر Ʒفرا] ƾالبتطري/ƾطري Ƙالب. [  
  
II.5. ƼƟاǋǂالǋ ƼƓاǋƨال ƕƜالƴǄ ƫƏاƬƢ:  

II.5 -1- ƕǄعا ƫƏاƬƢ : 

Ü حيث توجد Ü والمتعلقة بالتدقيƾ اǗمالئيللغة العربيةالƮƤائƭ البنيوية من واحدة الطبيعة اǙلتƮاقية تعتبر 
وباعتبار السوابƾ . ول المادة Ɗو في ƤƈرǋاƊمادة لغوية يمكن تشكيل Ʈيغ منها عن طريƾ لƾƮ زوائد في 

 عن التذكير Üالكلمة نƽسهااستعمال جذر للكاتƔ التعبير بواللواحƾ المعمول بها في اللغة العربيةÜ يمكن 
 Ƈهام والنداƽستǙا Üƴنية والجمƛفراد والتǗا ÜنيثƋوالت ...ƣكلمة . إل » ÞاǋسيعطيكموƊ « ǉذǋ ة جيدةƽƮب ƭƤتل

   .الميزة
Ƈ كلماƘ الزائدة ǋي إما سابقة Ɗو Ǚحقة متƮلة بجذور كلماǗ Ƙنشا وAffixes(Ü(يمكننا إستعمال كلمة زوائد 

ǎرƤƊ .مالئيةǗا Ƙم المدقاƲبها في مع ƭاƤ ƻالزوائد مل ǉلهذ ƭƮƤيÜ قائمة الزوائد الممكنة Ǐيحتوي عل 
 ƻن بالنسبة لملƋو الشǋ كما Üوقواعد تطبيقها'ar.aff ' ƻو ملƊ انسبلǋ Ɲفي برنام ' ar_affix.dat ' ƾفي مدق
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ƈة عدا . سبلƛة في المعاجم الحديƮاƤ لƤلها مدا ƭƮƤكما ي Ǐلغتنا العربية عل ƇحتواǙ المعاجم العربية
  . اللواحƾ وتƤتلƻ عن السوابƾ) تحدث داƤل الكلمة نƽسها(Ʈيغ Ʈرفية داƤلية 

التي  وǋناƊ ǁنواع ƤƊرƤ ǎاƮة من الزوائد سنتطرƾ له بالتƮƽيل في الƽقراƘ الالحقةÜ مƛل الزوائد المتوسطة
Ƙل جذور الكلماƤما في بداية جذر الكلمةالتي والزوائد السياقية وتدرج داǋين متالزمين احدƊتتكون من جز  

   28.اآلƤر في نهايتهو
II.5 -2- دƏاǋƦالǋ üاƴƺǓا:  

Ƙزيادا ǁفهنا Üاألفعال ƭƤي الزيادة السابقة فيما يǋو ƾقبل السواب ƻاưت ǎرƤƊ   Proclitique ل واوƛم 
 وǋي متعقلة بالتعدي ƤƊ   EnclitiquesرياƘ تلي اللواحǋ ƾي الزيادة الالحقة والعطÜƻ الƽاǋ ÜƇمزة اǙستƽهام

 . [ABBES R., DICHY J. and HASSOUN M., 2004] 'ـهما'و' ـكما'مƛل 

üاƙǄ:  
 كتƔ   سابقةPrefixe= ي   زيادة سابقة ǋ =Proclitiqueا Ɗ + ون + كتƔ + ي + Ɗ  = Ɗسيكتبونها 

= root/Racineون    جذر  =Suffixe   اǋ  حقةǙ =EnclitiqueحقةǙ زيادة .  
  
  

 زيادة سابقة
 Proclitique 

 Ǚحقة Racine - Root  الجذر Prefixe  سابقة
 Suffixe 

 ةزيادة Ǚحق
 Enclitique 

Ʃ ي Ɣا و كتǋ 

  
II.5 -3- ƕƾǂƴƗǄال ƫƏاƬƢال Ɠ دƏاǋƦالǏƺüƓƨǆاǉ ƛǄاǆرƓ  :  
ſحد األشكال التاليةتƊ Ǐانسبل علǋ ƻيغة العامة للقواعد المتعلقة بالزوائد في ملƮال Ɣكت:  

PFX     علم        Ɲمنت              Ɣعددمرك.  
PFX      رفي       تجريد سابقةعلم       شرطƮ ƻƮو.  
SFX     علم        Ɲمنت              Ɣعددمرك. 
SFX     حقة  شرط       علمǙ رفي      تجريدƮ ƻƮو.  

  
ǎرƤƊ Ƙلتكوين كلما Ƙلة بجذور كلماƮحقة متǙ وƊ ي عبارة عن سابقةǋ 29الزائدة .  

  :تشمل القواعد المتعلقة بالزوائد في برنامǋ Ɲانسبل ما يلي
o  قسام الزوائدƊ)Affix classes :(عالم الزوائدƎشار إليها بŃوي Üبعدد من قواعد الزيادة ƻŇعرſوت. 

o فئة الزوائد: العنوان ƻل السطر األول في تعريƛويم.  
II.5 -3-1. دƏاǋƦال ǃƨƽ ǅاǋǆع ǅǐادǐǄ :  
    (PFX or SFX)اƮيةƤ ال اسم:)0(
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  )  الزوائدفئةاسم (علم : ) 1(
)2 ( :Ɲمنت Ɣمرك )Ɵالسما ƴالبجم ƾسوابƾواللواح  .(الممكنةالقيم  : Y) نعم ( وƊN) Ǚ(.   
  . عدد Ɗسطر القواعد التالية) 3(

II.5 -3-2. ǅǐادǐǄاعدǋƽ دƏاǋƦال  :  
   .اƮيةالƤاسم  )0(
   . علم)1(
  .للكلمة ) اللواحƾفي قواعد(ية نهامن ال Ɗو) السوابƾفي قواعد ( تجريد الحروƻ من البداية )2(
  .)'/'الرمز  يƮƽلها عن بعưها البعÜ ÜƯفئاƘ اǙستمرار ƊعالماƤتياري مƴ ( زائدة )3(
  .  شرط)4(

 )Regular Expression (منتƲمة ǋو عبارة الشرط.  يŃشار إليه بالنقطة)Zero Condition(الشرط ƽƮر 
في الحاưناƘ  األحرƻ.اعتباطيا اتمƛل حرفنقطة ال. (دةتطبيƾ الزائ قبل حققهيجƔ تÜ )نموذجشبه (مŃبسŊطة 
 بعد) ^ (العالمةمعنƤ ǏاÜƭ ولكن  هيƩ ل ل)-(رمز ال. مجموعة حروƻ اǙستبدال من اعتباطيةفا وتمƛل حر

 ).  المكملة Ɗو المتممةحدد مجموعة الحروƻحاưنة تƊول 

)5( ƘǙو جدوƊ Ƙاƹلها فراƮƽتيارية تƤرفية اƮ ميادين .  
  
II.6.  ƖداǋǊƜǄ ǃǘعƈ ƕƺاƮإ)flags (ƕƻǂƗƢǄ ƖاƸǂƓ ƕƬاƢ:   

ƇمالǗن يكون مدققا إمالئيا يحترم قواعد اƊ من اجل Ʃانسبل في األساǋ Ɲة  ولقد طور برنامƮاƤال ƻرƮال
كل األعالم التي استƤدمƘ عند Ʋهور برنامǋ Ɲانسبيل كانƘ تƔƮ في ǋذا اǙتجاÜǉ سنذكر  وباللغة المجرية

التركيةÜ اưطر  ودعم برنامǋ Ɲانسبل للغاƤƊ Ƙرƹ ǎير المجرية كاأللمانيةلكن بعد  و.بعưا منها Ǚحقا
ن علǏ تطوير برنامǋ Ɲانسبيل إلǏ إưافة Ɗعالم ƤƊرǎ لتلبية حاجة مستƤدمي البرامƝ الناطقين بتلǁ والعامل
Ƙقواعد لغتهماحترام واللغا   .  

 في ÜلغاƘ والƤاƮة بمƤتلƻ السبليمكننا Ɗن نلǋƊ ƭƤم الجهود المبذولة ưǗافة Ɗعالم إلǏ برنامǋ Ɲان
   :Ü يمكن تلƤيƮها فيما يليعة من األعالمومجم
• complexPrefixes :المركبة ƾالسواب ƭƤنائية النوع  وعلم يƛ ل سابقةƛو يمǋ) لكن الالحقة

ǋذا العلم ŃƮمم Ɗساسا من Ɗجل طلƤ Ɣاƭ باللغة القبطيةÜ وإن كان يبدو Ɗنه مƽيد للغة ). Ɗحادية النوع
 فهو ليƩ كذلÜǁ ألنه يسمƠ فقط بتركيƔ سابقين وǙحقة واحدةÜ بينما نرǎ في العربية Ɗن العربية

ƾر تعقيدا من السوابƛكƊ ƾال .  اللواحƛم :Ʃ+ي+ǏعطƊ+ا+كم+ونǋ. 
• Lang langcode : اǋلغة معينة تحدد ƻانسبل إستعمال حروǋ Ơإذ يتي Üعلم يحدد رموز اللغة

 للغة hu_HU للغة التركية Ɗو TR_tr: المƛالنذكر علǏ سبيل . 'lang code'الƤاƮية 
  .المجرية

• Ignore characters :Ƙالكلما Ʃمن قامو ƻل حروǋذا العلم لتجاǋ ويستعمل ƾاللواح 
ǋو جد مƽيد لمعالجة مشكل الحروƻ اƤǙتيارية مƛل عالماƘ التشكيل في اللغة  و.الكلماƘ المدƤلةو
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Ü بطلƔ 1.1.5لǏ البرنامƝ انطالقا من اƮǗدار ǋذǉ الƤاƮية ưƊيƘƽ فعال إ ).الحركاƘ(العربية 
 .طه زروقي وبرمجته

• Break :ل بالنسبة لحديد يستعمل لتƮƽنقاط ال Ƙلة لكلماƮƽتوالمن ƇجزاƊ ƭحƽ لةالكلمةƮƽو .منǋو 
علم Ǚ نحتاجه عند استعمال اللغة العربيةÜ إƊ Ǚنه جد مƽيد عند التعامل مƴ عدة لغاƊ Ƙجنبية تستƤدم 

 .كبة مƛل اǗنجليزية واأللمانية والمجريةالكلماƘ المر
• Compound Rule:ل  يưفƊ اللمعالجة عتبرƔالتي تتراكي  ƴاحروفجمƻو سلسلة من الحروƊ . 

  .عندما Ǚ تكون ǋناǁ إمكانية ǗجراƇ وƻƮ دقيƾ لقواعد التركيbreak 'Ɣ'نستعمله بدǙ منه و
• OnlyInCompound :الم ƾلعلم شار إليها بااللواحONLYINCOMPOUND  ل تكون فقطƤدا

  ).السويدية باللغة Üfogemorphemes األلمانية باللغة Fuge-elements (راكيƔالت
• CompoundRoot :  العلمCOMPOUNDROOT  Ǐاليشير إل Ɣتراكي Ʃدم(في القاموƤاآلن  يست

  ).مجريةلغة اللƮƤيƮا 
• CHECKCOMPOUNDREP  : Ƙإذا كان ÜƔالتراكي ƴيمنÜاطئةƤ قد ة  المركبكلمةالف Ǚةكون مركبت 

  . )REP(اǙستبدال الناتجة عن ƤاƮية  اƤ Ƈطبشكل جيد بسبƔ األ
• COMPOUNDSYLLABLE  : ي Ɣة من قواعد التركيƮاƤ ƘǙية المجر اللغة فيستعمل في حا .

الكلماƘ في كانƘ  إذاÜ تركيƔكون في الت التي قدطÜƴ اعدد المقل القيمة القƮوǋ ǎو األول العامل
لحساƔ  (العلةƻ و الƛاني ǋي قائمة حرالعامل. COMPOUNDWORDMAX من Ɗكƛر راكيƔالت

ƴالمقاط .(  
• SYLLABLENUM : ي Ɣة من قواعد التركيƮاƤ ƘǙية المجر اللغة فيستعمل في حا. 

• WORDCHARS : WORDCHARS فيطيل ي Ƙنسبل اهل األوامر سطر محدد الكلما ƻحرƋب
Ɗحرƻ  ويةǋ Üيالمئرمز النسبة  وƛبةÜ األرقامÜ- نوƛبةÜال Ü النقطةعلǏ سبيل المƛال Ü . كلماƘ إưافية

  . يةالمجرفي اللغة كلمة 
• CHECKSHARPS :  ƻزوج الحرو'SS'  كبيرة ƻحرƊ في اللغة األلمانية(في حالة (Ƙقد  للكلما

 علمƤاƮة مǉ ƴ الحالة ال معالجة ǋذهنسبل يمكناβ( .ǋ(حاد' S'حرƻ كبير الشكل ل تكون حالة 
CHECKSHARPS. 

II.6 -1- ƬاƢ ƕǐ'CIRCUMFIX' üƓƨǆاǉ ƛǄاǆرƓ Ǐƺ:     
العلم الزوائد الممƛلة بيمكن تسميتها بالزيادة الدائريةÜ ف' CIRCUMFIX'عملية إلحاƾ الزوائد المرفقة بالعلم 

CIRCUMFIXقد تكون  Ǐتكون  ماكلمة عند عل ǉذǋا ا لهالكلمةưيƊ سابقة ƴالعلم  مCIRCUMFIX  
Ʃبالعك Ʃوالعك.   

ƈ -  اǐاƦǄ:  
 .مجموعة من السوابƾ بمجموعة ƤƊرǎ من اللواحƾإجبار ربط  •

üاƙǄ :  يةالمجراللغة في Üافة السابقة  عمليةưإ' leg 'افة الالحقة  ةمتزامنưإ ƴم'bb 'Ǐة  قاعدإل
 .ƽƮةال
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 .اǗشارة إلǏ األشكال الممنوعة للكلمة المزيدة •

  .المركبة واستƤراج مجموعة فرعية من مجموعة الكلماƘ المقبولة المزيدة •
  :ưƟاǘǄƖ  - ب

 .لزيادة الدائرية من ǋƊم اآلƛار الجانبية لتعدد ƤطواƘ تجريد الزوائدحاƘǙ ا تلقائية معالجةتعتبر  •
•  ǁناǋ ƴالوامشكلة م ǎحدبنية المستوÜ  طريقة لتكمن في ǁناǋ Ʃانه ليƴưو ƭاƤ معجمي ƭيƤتر 

 ƾبالسواب ƾوبالتالي المترابطةواللواح Ü شكالƊحيحƮ يرƹع تة ƻنهارƊ ǏحيحةعلƮ  Ǐبمعن Ü
'*legv?fR = leg + v?fR ' 'قديم' . 

اǙنكليزية راجƴ (شتقاقي اǙ Ǚحقه موجودة في كل مكان في فئة Ɗنماط التغير --ة Ʋاǋرة الترابط سابق •
payable Ü non-payable لكن *non-pay وƊ drinkable Ü undrinkable لكن *undrink.(  

متبوعة ' drink ' القاعدة كانƘ إذا قط في حالة ماف مشروعة 'un'السابقة  بسيطةǋ ÜناÜ بعبارة و
  . 'able'بالالحقة 

الزيادة Ü ألن للزيادة الدائريةليسƘ كافية  ƮنÜƻ استمرارالموưوعة عن طريƾ  ةمشروطال زوائدال •
 Ʈرفي تحليلمن Ɗجل  الزيادة الدائرية مزايا لƊيưانحن بحاجة . ǋي Ʈرƻ زائدة واحدة الدائرية
ƠحيƮ .  

üاƙǄ 1:   
  -----------------------------------  ar.aff ملƻ الزوائد  --------------

CIRCUMFFIX X 
PFX   Y Y 2 

X/ي  PFX   Y 0   
  
PFX   W  Y 1 

x/ ƘPFX   W 0 
SFX   N  Y  2 

XY/و ن  SFX   N 0   
XW/ نSFX   N 0 

---------- Ʃالقامو ƻمل   ar.dic----------------------------------------- 

  N/ فعل 
  --------------------------------------- txt.good كلماƮ Ƙائبة  ----------

  يƽعلون
  تƽعلون
  تƽعلن

  ------------------------------------------ txt.wrong كلمة Ƥاطئة --------
  يƽعل
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  فعلون
  فعلن
  تƽعل
  يƽعلن
 üاƙǄ2:  

 # circumfixes: ~ obligate prefix/suffix combinations 
# superlative in Hungarian: leg- (prefix) AND -bb (suffix) 
# nagy, nagyobb, legnagyobb, legeslegnagyobb 
# (great, greater, greatest, most greatest) 
CIRCUMFIX X 

 
PFX A Y 1 
PFX A 0 leg/X. 

 
PFX B Y 1 
PFX B 0 legesleg/X. 

 
SFX C Y 3 
SFX C 0 obb . +COMPARATIVE 
SFX C 0 obb/AX . +SUPERLATIVE 
SFX C 0 obb/BX . +SUPERSUPERLATIVE 

 ƧǋǄاƾال :  
1  
nagy/C 
[MN] 

 üǐǂƟƗال :  
 > nagy 

nagy[MN] 
> nagyobb 
nagy[MN]+COMPARATIVE 
> legnagyobb 
nagy[MN]+SUPERLATIVE 
> legeslegnagyobb 
nagy[MN]+SUPERSUPERLATIVE  

II.6 -2- ƕǐƬاƢال' X NEEDAFFI 'üƓƨǆاǉ ƛǄاǆرƓ Ǐƺ:  
ة كون مقبولتس لهذǉ الكلماƘ مرفقة بزوائدال األشكال فقط.  في القاموƩةاǙفتراưييشير إلǏ الجذور  العلم ǋذا

ƻمن طر ǋنسبلا .Ǚكلمة  كانإذا إ Ƙ Ʃلها القامو Ʃمتجان ƲƽولƊ  رالزائدةƽƮ'  zero affix' .
NEEDAFFIX ت ƴا مưيƊ عملƾسابقة  والسواب ƴالالحقةترتي+ م Ƙية عند الحاجة  .باƮاƤال ǉذǋ تستعمل

  .إلǏ زائدة إưافية لتشكيل كلمة Ʈحيحة
üاƙǄ:   

-------------------  Ʃالقامو ƻمل*.aff ---------------------------  
     COMPOUNDRULE sde  
     NEEDAFFIX x  
     COMPOUNDWORDMAX 3  
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     COMPOUNDMIN 1  

---------------------- Ʃالقامو ƻمل *.dic ----------------------------  
     start/s  
     end/e  
     -/xd  

  .كلمة Ƥاطئة' Ü'startend بينما يعتبر الكلمة  'ǋ'start-endذا البرنامƝ يسمƠ بتشكيل الكلمة 
  
ƈ -   ƕǐƬاƢ اǐاƦǄ'NEEDAFFIX'üƓƨǆاǉ ƛǄاǆرƓ Ǐƺ : 

• ǃاƷاإلد ƕǂǀشǄ üƟ Ǐƺ اǊالǄƴƗƨا:   
بهيئتها ) شŽدŊ(اǋمǋ Ƙذǉ الƤاƮية في حل مشكلة اǗدƹامÜ حين يتم استبدال المƽردة المدƹمة مƛل لقد س

 ưةاالمƽدد( عŽاطئة في حالتها ) شƤ التي قد تكون Ƙرداƽالم Ưبع ǁناǋ نƊ إذ ÜƩالقامو ǎمستو Ǐعل
ưةاالمƽع. 

   )..X0/سƩ م( علǏ مستوǎ القاموƩ مƛال نحو ) NEEDAFFIX X0(لذلǁ تم تƽعيل الƤاƮية 
 :الǐǐƸƗراƖ الƬǄاǏƻǂǄ Ǐƺ ƕƓƟ الƾاǋ ƧǋǄالǋƦاƏد •

علǏ مستوǎ  وÜ)مŇƩł(عƽة في ملƻ القاموƩ بالشدة في Ƥƈرǋا اتمييز األفعال المưاǗدƹامÜ تم لحل مشكل 
وجود  تưعيƻ الحرƻ األƤير شرط(ملƻ الزوائد ربط الشدة بتưعيƻ الحرƻ األƤير علǏ النحو التالي 

 ). المƽردةفي Ƥƈر عالمة الشدة

II.7. ƕƓǀرǄال ƖاǄǂǀالƓ ƕƬاƢال ƫƏاƬƢال:  
 الƤاƮة بمعالجة الكلماƘ المركبةÜ إذ يتطلǋ Ɣذا النوع من ل بعƯ الƮƤائƭبيستعمل برنامǋ Ɲانس

الكلماƘ إلǏ تدقيƤ ƾاƭ بهÜ إذ تتكون ƹƊلǋ Ɣذǉ الكلماƘ من سالسل من الحروƻ تƮƽلها عالمة الوƛبة 
'- ')dash(تقسيمه Ǐإل ƾطر المدقưي Ü لة ألنƮبة كنقطة فاƛرمز الو Ǐعتماد علǙقسام دون اƊ عدة Ǐا إل

ǋذا الحل قد Ǚ يكون مجديا في الكƛير من األحيان ǙحتواƇ الكلماƘ المركبة علƊ ǏجزاƇ كلماƹ Ƙير 
ومن ƛم ) Ʈ)Breakحيحة بذاتهاÜ بل باستعمال ƮƤائƭ تمكنه من تحديد نقاط الƮƽل مƛل الƤاƮية 

  . عليهاتدقيƾ األقسام المحƮل
 :من ǋƊم الƮƤائƭ التي تستعمل لتدقيƾ الكلماƘ المركبة نذكر ما يلي

• COMPOUNDMIN:  
  . حروǋ 3 ƻي اǙفتراưية القيمة. تحدد القيمة الدنيا لطول الكلماƘ في الكلماƘ المركبة

•  COMPOUNDFLAG:  
نƘ كلمة اقƮر  إذا كاإǙ (الكلماƘ المركبةكون في ت قد COMPOUNDFLAGالكلماƘ المشار إليها بـ 

اƘ المرفقة لكلمƊيưا بتركيƔ اسمƠ ت COMPOUNDFLAGمƴ الزوائد ). COMPOUNDMINمن 
  .بزوائد

• COMPOUNDBEGIN: 
 في األولǏقد تكون العناƮر ) زائدة مسجلةƊو مCOMPOUNDBEGIN)  ƴالكلماƘ المشار إليها بـ 

  . الكلماƘ المركبة
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•  COMPOUNDLAST: المشار إليها بـ ƘالكلماNDLASTCOMPOU)  ƴو مƊقد )زائدة مسجلة 
  .الكلماƘ المركبة في األƤيرةتكون العناƮر 

• COMPOUNDMIDDLE:   
 قد تكون في منتƻƮ عناƮر )زائدة مسجلةƊو مCOMPOUNDMIDDLE)  ƴالكلماƘ المشار إليها بـ 

  . الكلماƘ المركبة
•  ONLYINCOMPOUND:  

 Fuge-elements (راكيƔداƤل التفقط قد تكون  ONLYINCOMPOUNDلعلم شار إليها بااللواحƾ الم
  ). السويدية باللغة Üfogemorphemes األلمانية باللغة

• COMPOUNDPERMITFLAG: 
 ƾالسواب Ơفي بداية البها يسمÜƘمركبا Ơيسم ƾيبها  اللواحưفي نهاية الاافترا Ƙالتي ال. مركبا ƾلواح
 ƔحƮتCOMPOUNDPERMITFLAG ل القد تكونƤدا Ƙمركبا.  

•  BIDFLAGCOMPOUNDFOR:  
 Ǚ ذا العلمǋ ƴم ƾتاللواح ƠسمƔمرفقة بزوائد كلمةبتركي  .  

• COMPOUNDROOT: 
 القانون الƤاƭ اآلن فقط في يستƤدم( في القاموƩ مركباƘاليشير إلCOMPOUNDROOT  Ǐالعلم 
  ).مجريةلغة البال

• COMPOUNDWORDMAX :  
  ). ير محدودƹفتراưي اǗ. (مركبةكلمة الكلماƘ في عدد تحدد القيمة القƮوǎ ل

• CHECKCOMPOUNDDUP:  
  ).foofooمƛل  (تراكيƔاليمنƴ تكرار الكلماƘ في 

• CHECKCOMPOUNDREP:  
 Ƙإذا كان ÜƔالتركي ƴالباسيئ(يمنƹ ير مركبكلمة كون تقد  المركبة كلمةال) ةƹستبدال  ةǗا ƋطƤ ƴم

)REP( . يدƽبالنسبة لم Ƙلغا ƴم'ƔديقهتراكيƮ  'ƇمالǗا .  
• CHECKCOMPOUNDCASE: 

  .راكيƔالتعند تطويل الكلماƘ في  حالة الحروƻ يمنƊ ƴعالي
• CHECKCOMPOUNDTRIPLE: 

    أو      foo|ox مƛال(ƛالƛية الحروƻ كانƘ الكلمة المركبة تحتوي علǏ كلماƘ  تمنƴ التركيÜƔ إذا

xo|oof ( .  
üǀشǄال:   

        ƻASCII نƲام حرويعمل فقط (  UTF-8الدعم للحروƻ متعددة البايƘ في نƲام التشƽيرن افقد
7Ƙب  .( 

CHECKCOMPOUNDPATTERN number_of_checkcompoundpattern_definitions 
  

 CHECKCOMPOUNDPATTERN endchars beginchars 

 ÜƔالتركي ƴالنهاية في يمن ƻحد حروƋتنتهي ب Ɣول كلمة في التركيƊ Ƙحالة ما إذا كان' endchars' Ü  
  . 'Ƌ' begincharsحد حروƻ البداية ببدƊ ة تكلمة المقبلكانƘ الو
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• syllable vowels_COMPOUNDSYLLABLE max:   
عدد ل القيمة القƮوǋ ǎو األول العامل. ية المجر اللغة فيستعمل في حاƤ ƘǙاƮة من قواعد التركيƔ ت

Ɗكƛر من  راكيƔالكلماƘ في التكانƘ  إذاÜ تركيƔكون في الت التي قدطÜƴ االمق
COMPOUNDWORDMAX .ي قائمة حراملالعǋ انيƛو ال ƻالعلة) ƴالمقاط Ɣلحسا .(  

•  SYLLABLENUM flags:  
  .ية المجر اللغة فيستعمل في حاƤ ƘǙاƮة من قواعد التركيƔ ت

II.8. üƓƨǆاǉ ƛǄاǆرƓ دƾǆ:  
  :     من بين األمور التي يمكن Ɗن نعيبها علǋ ǏانسبلÜ يمكننا Ɗن نذكر ما يلي 

لعربيةÜ و إنما من Ɗجل بعƯ اللغاƘ األوروبية وƮƤوƮا لم يطور في األساƩ من Ɗجل دعم اللغة ا •
Ɲذا البرنامǋ ل لغة مطورƛاللغة المجرية والتي تم.  

• Ńم ومƲمن Ƙعربي بح Ʃزية قاموǋعد بطريقة منهجيةعدم جا Ü انسبلǋ ƾن يعتمد عليه مدقƊ يمكن
 ).طاقم ƈيسبلالعمل الذي يعكƻ عليه (

    : كبداني منذ شروعه في ǋذا المشروع نذكر     فمن بين ǋƊم المشاكل التي واجهها محمد
  Ǐام وما يجري علƹدǗوا ƻعيưبدال والتǗعالل واǗة باƮاƤافة األشكال الưإ Ǐطر إلưا

.  جذر15000 إلǏ 10000الهمزة من تحوÜƘǙ رافعا بذلǁ قائمة جذور األفعال العربية من 
الشيƇ . نسبيل األƮليبسبƹ ƔياƮƤ Ɣائƭ تعالǋ Ɲذا النوع من التغيراƘ في برنامǋ Ɲا

Ʃحجم القامو ƴرف Ǐإل ǎدƊ الذي. 

 فيما بعƯ المƽرداƘتشابه  Ɗحيانا وذلǁ لالتشكيلǙ بد من تجاǋل ): الحركاƘ(مسƋلة التشكيل  
الشيƇ الذي قد يƌدي إلǏ اقتراƟ حلول Ƥاطئة عند  . اƤتالƻ معانيهامنبينها بالرƹم 

ƠحيƮالت  . 

  Ƙبالزيادا Ǐما يسم ƴالمتوسطةعدم التعامل مINFIXES جذر الكلمة Ʃفي .  التي تم
واǙشتقاƾ والذي يتم  )إبدال حرƻ علة بƤƉر( العربية مƛال يمكننا التعبير عن Ʋاǋرتي اǗعالل 

 .Ɗحيانا بزيادة حروƻ في وسط الكلمةÜ بزوائد متوسطة

 ƋطƤال ƻعوبة اكتشاƮ :ردƽالم ƴيتعامل م ƾألن المدق Ƙبين كل اللغا ǁذا المشكل مشترǋ ة
في ƹياƔ اعتبار المدقƾ للسياƾ الذي تƋتي فيه المƽردةÜ تبقǏ فائدة  في معزل عن جوارǋا و

جد محدودة من الناحية الدǙليةÜ كما Ɗن تعوŇد الكاتƔ العربي علǏ تجاǋل  المدقƾ اǗمالئي
Ǚ Üم التشكيلƹفيما بينها بالر Ƙرداƽي تشابه المǋ بلة لن النتيجة الحتمية ƃǙيزيد الطينة إƴم  

 . اƤتالƻ معانيها

 .30)جمƴ كتاƔ) كſتƔſ(وقد تعني ) الƽعل الماưي( Ɣ ÜƘ Üǁ قد تعني كŽتłƔŽ : مƛال     

 ƠحيƮالبديل ال Ɵعوبة اقتراƮ:  ƭائƮƤال Ɣفي مرحلة البنيوية للغة العربيةمن عواق 
ƠحيƮالت  ƾالمدق Ɵالتي يقتر ÜاللهااألساسيةƤ و حذ منƊ ƻافة حرưƎالبديلة ب Ƙرداƽفه  الم

بƤƉر Ɗو بتقسيم الكلمة الƤطƋ إلǏ كلمتينÜ ارتƽاع عدد المƽرداƘ المرشحة  Ɗو باستبداله
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ƠحيƮو  للتǋ المقترحة Ƙن العدد المتوسط للكلماƊ ǎرƤاأل Ƙالمقارنة باللغا ƘنŇفي اللغة3وبي  

 .31المشكلةية ƹير ب بالنسبة لمƽرداƘ اللغة العر26,5 في الƽرنسية و3,5و  اǗنجليزية

 .الƣ ..... ألÜǗ Ü آلǙ Ü:مƛل  عم الحروƻ المركبةƹياƔ د 

 ƤاƮة عند اقتراƟ الحلول وعلǏ برنامǋ Ɲذا المدقƾ البطǙ ƇحƲ معƲم مستƤدمي ǋانسبيل  
 وكƛرة النماذج تعقيد ملƻ الزياداƘ نƲرŅا لتعقيد تƮريƻ األفعال العربيةالبديلةÜ وذلǁ ل

  .التƮريƽية
  
• ƕƬǘƢال:  

ƻالدراسة التعر ǉذǋ لنا ƘتاحƊ امƲن Ǐالعالمي الموحد الترميز عل 'Unicode' ائدة الكبيرة التي جنتهاƽوال Ü
شيوع برامƝ التدقيƾ اǗمالئي الداعمة للغة العربية كغيرǋا من البرامƝ الداعمة للعربيةÜ إƛر Ʋهور ǋذا النƲام و

  .  البرمجياƘالعديد مناستƤدامه في 
Ü التعرƻ علǏ مزايا ǋذين المدققين لمƽتوحي المƮدرÜ مناسبل ƈبرنامجي ǋانسبل وكل من مكنتنا دراسة كما 

طريقة عملهما وكيƽية تعرƻ علǏ والÜ  الذي ورƛا عنه العديد من المزايا)Ispell(من نƩƽ المدقƾ  المنحدرين
واآلƤر يƭƤ قائمة الزوائد ) القاموÜ)Ʃ احدǋما يƭƤ قائمة الكلماƘ  القاموƩ والزوائداستعمالهما لملƽي
  . هاوطريقة تطبيق

Ɗما المرحلة األƤيرة من ǋذǉ الدراسة والƤاƮة بنقد برنامǋ ƝانسبلÜ فقد ساǋمƘ في تحديد الƤطوط العريưة 
Ü وذلǁ بالوقوƻ علǋƊ Ǐم  المƮدرإعداد مدقƾ إمالئي عربي مƽتوƟلدراسة الƤطة الرامية إلǏ دراسة مشروع 

Ʈلي يجد Ʈعوبة في التعامل معهاÜ والتي حاƘǙ التدقيƾ اǗمالئي العربيÜ والتي Ǚزال برنامǋ Ɲانسبل األ
إعداد الذي يهدƻ إلAyaspell ' Ǐ'سيتم تناولها في الƮƽل القادم من Ƥالل دراسة مشروع فريƊ ƾيسبل 

 ƻانسبل وملǋ Ɲزوائد برنام ƻمل Ǐا علǋنجازƎالتي قام ب Ƙوالتحسينا Üمالئي العربيǗا ƾالمدق Ʃقامو
  . الذي تم إعادة إنجازǉ بالكاملالقاموƩ الƤاƭ بمƽرداƘ اللغة العربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ƛالثالƮƽل ال
  

    وƈسبلǋانسبلبرنامجي التحسيناƘ المقترحة لتطوير 
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III. Ƙالƙال üƬƻر  :الǐǋطƗل ƕƟرƗƾǄال ƖاǆǐƨƟƗال ǏƜǄاǆرƓ üƓƨƆǋ üƓƨǆاǉ  
• ƕǄدƾǄ:  

مسƋلة إƽƹال يمكن تلƤيƮها في كل من  Ü والتي وƈسبلǋانسبلكل من برنامجي إن النقائƭ المكتشƽة في 
اǗدƹام التدقيƾ وƹياƮ Ɣيغ ونماذج واưحة في ملƻ الزوائد للتعامل مƴ حاƛƊ ƘǙناƇ والتطويل الشكل 

إلǏ قائمة  البرنامجين كالÜ باưǗافة إلǏ مشكلة افتقاد مزدوجةوعدم التعامل مƴ الزوائد الاǗعالل واǗبدال و
 Ƙمرجعي(كلما Ʃحة ومستنبطةمعد) قاموưشهر معاجم اللغة العة بطريقة منهجية واƊم وǋƊ ربية منÜ łمŊه Ƙد

والتي ساǋم المƮدر المƽتوƟ لهذين البرنامجين في تسهيل عملية تطويرǋاÜ الطريƾ للحديث عن المزايا الجديدة 
  . العربيةنƮوƭ المشاكل التي واجهها ǋذا البرنامƝ عند تدقيقه للالعديد من حل جد فعŇال إلǏ بشكل ƊدƘ والتي 

ƾل بتقديم شامل لمشروع فريƮƽذا الǋ ƠتتƽدرسنƮالم Ɵتوƽمالئي العربي المǗا ƾيسبل لتطوير المدقƈ Ü كونه 
 لتطوير مزاياǋما للتالƌم  Üالƽريƾ المشرƻ علǏ التحسيناƘ التي ƊجريƘ علǏ كل من برنامجي ǋانسبل وƈسبل

إذ يقوم طه زروقي بالتنسيƾ مƴ المطور األƮلي لبرنامǋ Ɲانسبل بƎعادة برمجة  ÜمƮƤ ƴوƮياƘ اللغة العربية
 بƎنجاز القاموƩ المرجعي الƤاƭ بالمدقƾ *1 محمد كبدانيل بينما يتكÜƽلƮƤائƭ في ملƻ الزوائدبعƯ ا

ننتقل بعدǋا إلǏ عرƯ شامل ألǋم المسائل التي يطمƠ فريƈ ƾيسبل إلǏ إيجاد حلول لها من  ÜالعربياǗمالئي 
Ǘلة التشكيل واƋل مسƛم Üالمزايا في كال البرنامجين Ưافة بعưو إƊ الل تطويرƤ بدالǗعالل واǗام واƹد

 ل لمƤتلƻ المزايا المطورة في كالÜŌƮƽ يليها عرƯ شامل ومŃالزوائد المزدوجةالتعامل مƴ وƤƊيرا مسƋلة 
راƟ حلول لكل من المسائل السابقةÜ لنعكƻ بعد ذلǁ علǏ العمل الذي قام به محمد جل اقتƊالبرنامجين من 

ƾبالمدق ƭاƤال Ʃالقامو Ƈدركبداني من اجل إنشاƮالم Ɵتوƽمالئي العربي المǗا  ƻتلƤالل ذكر مƤ من Ü
عمله علǋ Ǐذǉ المعاجم  والمعاجم التي اعتمد عليها Ǘنجاز ǋذا القاموƩ مƛل المعجم الغني والمعجم الوسيط

 من Ɗجل وƴư منهجية لطريقة إعداد ǋذا لǖفعال واألسماƇبعد ذلǁ تƮنيƽه ǙستƤالƭ قائمة الكلماƘ و
ƩستغالالقاموǙ Üحسن وجهƊ Ǐمالئي علǗا ƾله عند التدقيÜ  ال تطبيقيƛم Ǐا إلǋالمزايا يشمل ننتقل بعد ƻتلƤم

Ü لنƤتم ǋذا الƮƽل ببعƯ األفكار المطورة ويوƠŎư طريقة استعمالها والنتائƝ التي يمكن الحƮول عليها
  .والتƮوراƘ المستقبلية لمشروع فريƈ ƾيسبل

  
III.1.  ƱǋشرǄ ǃǐدƾƗ ƼǐرƺüƓƨǐƆ )Ayaspell(:  
في  Ü معتمدالǏ إنشاƇ قواميƩ في اللغة العربية للتطبيقاƘ المكتبيةإ' Ayaspell'هدƻ مشروع فريƈ ƾيسبل ي

 Ƙقراƽه التقنية في الƮائƮƤ Ǐإل ƾانسبل المطور لدعم المزايا العربية والذي سنتطرǋ Ɲبرنام Ǐعل Ʃاألسا
  .  مƴ المزايا العربيةمر Ɗكƛر للتالƌبرنامƈ Ɲسبل الذي Ǚ يزال بحاجة إلǏ تطويعلǏ القادمةÜ و بدرجة Ɗقل 

III.1 -1- اǊǐƺ ƕǐƓرƴال ǃدع ǅǄ üƓƨǐƆ Ƽǐرƺ ادƻƗƨا ǏƗال ƛǄراƓال:  
  :Ü نذكر فيهامن ǋƊم ǋذǉ البرامƝ المكتبية التي استƽاد فريƈ ƾيسبل من دعم اللغة العربية

  

                                                 
  مهتم باǗعالمياƘ الحرة * 1
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ƈ -  Ƨǐƺǋƈ ǅƓǋƈ ƕǐƓƗǀǄال ƕعǋǄƜǄال'OpenOffice.org': 

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :'ƞƻƬƗǄ Ƨǀǋƺ'Fire Fox اƗǆǓرƺ Ɩǐǆاǐر - ب
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ƚ -  ردǐƓدرǆاƗ üƨراǄ' Thunderbird':   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

III.1 -2- Ƽǐالطر ƕارطƢüƓƨǐƆ ƱǋشرǄل :  
ĈƊ ارطة التيƤال ǉذǋ ƠتسمŊعد Ƙب ƣ22تاري ƘوƊ 2007 يسبلƈ ة بمشروعƮاƤيل الƮاƽم التǋƊ Ǐطالع علǗبا Ü

 من انطالقاقƾ اǗمالئي العربي من Ƥالل التطوراƘ التي رافقƘ مƤتلƻ مراحل إعداد وتطوير قاموƩ المد
   .برنامǋ Ɲانسبل

 Ƙالتي رافق Ƙم التطوراǋƊ Ǐافة إلưǗبا Üالسابقة ƘداراƮǗا Ưفي بع ǉارطة تقييم ما تم إنجازƤال ǉذǋ Ƙشمل
ƛ Üم Ü2 إلǏ اƮǗدار بيطا1مƤتلƻ إƮداراƘ القاموƩ العربي للمدقƾ اǗمالئيÜ انطالقا من اƮǗدار بيطا

  . Ü ووƮوǙ إلǏ اƮǗدار المندمƝالمƻƽƤ الƤاƭ باألنƲمة المحمولةاإلصدار ليه اƮǗدار المحسنÜ ي
ƕارطƢال ƭعر:  

•  ƕǐƓǐرƜƗال ƖداراƬطا(اإلǐƓ(: 

 :1اإلƬدار ǐƓطا 

o ير تامƹ Ʃالقامو. 

o ير كاملةƹ ƾلحاǗقواعد ا. 

o  يليưƽالت ƠحيƮالت Ƙية مقترحاƮاƤREPاطئةƤ . 

o  المركبة ƻدعم الحرو Ɣياƹأل Ǘ آل Ǚ. 
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 Ɠ دارƬطااإلǐ2: 

o األساسية ƴة من المراجƮادر الناقƮافة المưإ. 

o اƽال ƇسماƊ افةưة باشتقاقها من األفعالإƮعل الناق. 

o عƽالم ƇسماƊ افةưة باشتقاقها من األفعالإƮول الناق. 

o ة المشبƽƮال ƇسماƊ افةưة باشتقاقها من األفعالإƮهة الناق. 

o  ةƮالناق Ƈافة األسماưطمن المعجم الوسيط والمعجم المحيإ. 

o ل الحرفيƛية التماƮاƤ عيلƽعي/تưالمو :MAP. 

o ليưاƽية التبادل التƮاƤ Ƈإعادة بنا :REP. 

o ل التشكيلǋية تجاƮاƤ عيلƽت :IGNORE . 

•  ǅņƨƟǄدار الƬف(اإلǐƻƢƗال/ƕǐالƴƺ(: 

o ستعمالǙاألفعال نادرة ا ƾولواح ƾسواب ƻحذ. 

o حرفية نادرة ا Ƙو تركيباƊ ƻمنة لحروưالسابقة المت Ƙالزيادا ƻستعمالحذǙ. 

o  شكالية التعديƎفعال المتعلقة بǖالالحقة ل Ƙوالزيادا ƾاللواح Ƈر القاعدة باألفعال (إعادة بناƮح
ÞƩالقامو ƾمل Ǐيئاتها إلǋ و تحويلƊ مهموزة الالم فقط(. 

o  المركبة ƻافة دعم الحروưألإ Ǘ آل Ǚ. 

o عاقل ƻنيƮير/استكمال تƹ-نكرة Üسمية/عاقلǙا Ƙرداƽللم ƻتعري. 

o رƮافة تưرةإƛفعال المستعملة بكǖكد لƌالم ƻي. 

o رةƛفعال المستعملة بكǖعولين لƽم Ǐافة التعدي إلưإ. 

o ةƮناق Ƙرداƽافة مưإ. 

o المكررة Ƙرداƽالم ƻحذ. 

o  ƠحيƮالت Ƙمقترحا Ǐمية المشوشة علǋقليلة األ Ƙرداƽالم ƻحذ)Ư/Ƈ ÜƲ/Ɗ/Ə/ƌ(. 

o النادرة Ƈاألفعال واألسما ƻحذ. 

 :اإلƬدار الƻƢǄف •

  .)Embedded version(نƲمة المحمولة Ƥاƭ باأل    
• ƛǄدǆǄدار الƬاإل: 

o Ʃالتشكيل الكامل للقامو.   
o Ƙرداƽهرسة النحوية للمƽال.  

  
III.1 -3-  ǃǉƈ üǄƴǐ ǏƗال üƏاƨǄالƱǋشرǄ Ǎǂع üƓƨǐƆ اǊƗƜالƴǄ:  

 من ÜعلǏ دراستها ومحاولة اقتراƟ حلول لهافريƈ ƾيسبل تي يعمل الالمتعلقة بملƻ الزوائد مسائل من ǋƊم ال
   :ما يليÜ نذكر العربيالمدقƾ اǗمالئي طريقة عمل ير تطوƊجل 
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• üǐǀشƗال ƕلƉƨǄ : 

Ńالم Ƙاألمر بالكلما ƾم وجود ويتعلƹاطئة رƤ سبلƈانسبل وǋ ا كل من مدققيǋة والتي يعتبرƃشكل
 في القاموƹ Ʃير مشكلƃةÜ األمر الذي استوجƔ ةجذورǋا في القاموÜƩ وذلǁ لكون الجذور المŃسجل

ƛƊ Ƙل الحركاǋتجاƩالجذور في القامو ƴل المقارنة مŃتسه Ǐحت ƾالتدقي Ƈنا .  
• ǃاƷاإلد ƕلƉƨǄ : 

ويتعلƾ األمر بالكلماƘ التي بها حرƻ مưاعƻ عالمته الشدŇةÜ والتي استوجبƘ وƴư قواعد واưحة 
 Ƙمكن عند تطبيقها من تحديد قائمة الكلماſوالتي ت Üام من عدمهƹدǗا Ưفر ƘǙل بين حاƮƽت

 Üحيحة إمالئياƮال ƻتلƤله بمƮلية عند وƮول عليها انطالقا من جذع الكلمة األƮالتي يمكن الح
ǎرƤƊ حياناƊ حيانا وتركهƊ امƹدǗا Ưفر ƴم Üالممكنة ƾواللواح ƾالسواب. 

• üداƓاإلǋ üǘاإلع : 

 ƻحد الحروƊ الل تبديلƤ من ǁوذل Üجذع الكلمة Ʃتم Ƙعليها تغيرا Ɗالتي تطر Ƙاألمر بالكلما ƾويتعل
Ɗو حذفه ƊحياناÜ األمر الذي استوجƔ ) ي حالة اǗعالل Ɗو حرƤƈ ƻر في حالة اǗبدالحرƻ علة ف(

إستعمال بعƯ القواعد الƤاƮة بالزياداƘ المتوسطة لưبط التغيراƘ التي قد تطرƊ علǋ Ǐذا النوع من 
 .الكلماƘ عند تعرưها لǘعالل Ɗو اǗبدال

• ƕƜǋدƦǄد الƏاǋƦال:  

بط فيها السوابƾ باللواحÜƾ األمر الذي استوجƔ وƴư قواعد ƤاƮة ويتعلƾ األمر بالكلماƘ التي تترا
ƾواللواح ƾذا التالزم بين السوابǋ بطưل Ƙبهذا النوع من الكلما. 

 
III.2. دƏاǋƦف الǂǄƓ ƕƾǂƴƗǄال ƖاǆǐƨƟƗالüƓƨǆاǉǋ üƓƨƆ ǏƜǄاǆرƓ üǀ Ǐƺ :  
III.2 -1- Ɠ ƕƬاƢا الǐاƦǄال ƕلƉƨǄüǀالش üاƻƷإ: 

Ɗدǎ إلǏ تجاǋل ǋذǉ الحركاƛƊ ƘناƇ مما Ƙ Ü عند كتابة النƮوƭيتجاǋل معƲم مستƤدمي اللغة العربية الحركا
 ÜƘم المدققاƲمالئي بالنسبة لمعǗا ƾم من التدقيƹالر Ǐدورعل Ƙالحركا ǉن لهذƊن اƊ مكانهاƎفب Üلهǋيمكن تجا Ǚ 

ǉلالنتبا Ƙƽها بشكل ملƽنيƮو ت Ƙالكلما Ǐتغير معن .  
  . فعل الماưي >--------- كŽتłƔŽ :مƛل

ńƔſتſك      ---------<Ɣكتا ƴجم .  
في ' كتƔ' رƹم وجود كلمة Üبرنامجي ǋانسبل وƈسبلكل من  بالنسبة لينئطاƤ انالكلمتين السابقتين تعتبر

Ʃالقامو.  
Ɵيسبلاقترƈ ƾفري Ü حسƊ Ǐه علƽائƲتكتمل و Ǐحت ƾالمدق Ɲبرنام Ǐية إلƮاƤال ǉذǋ افةưن وجهإ.  

III.2 -1-1. ǃاƴال ƈدƓǄال:   
   Ɵتم اقترا   Ƙاƽفي مل Üية جديدةƮاƤ        Üƾواللغة في كل مدق Ʃإعداد القامو  Ǐعتماد علǙوا    Üƾتغيير برمجة التدقي 

 كلمة ƹير مشكولةƛ Üم يواƮل عمله       تكون النتيجة إذ عند قراƇة كلمة ما يقوم المدقƾ بحذƻ الحروƻ المحددةÜ ف          
  .كالمعتاد
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III.2 -1-2. üƓƨǆاǉ ƕالƟ:  
ƘƽيưĈƊ ية الجديدةƮاƤال 'IGNORE' والتط Ƙال الحركاƽƹǗ Ɲالبرنام Ǐـية   . ويـل إلƮاƤعيـل الƽبت ǁوذلـ       

'IGNORE '         مامهاƊ الهاƽƹالتي سيتم إ Ƙوالحركا ƻالحرو ƴưالزوائد وو ƻن      . في ملƊ ـية يمكـنƮاƤال ǉذǋ
  .حتǏ اآلن لم نعلم Ɗن ǋناǁ من استعملها لغير العربية. تستعمل من Ɗجل لغاƤƊ Ƙرƹ ǎير العربية

 üاƙǄ:  
    ar.affملƻ الزوائد    ar.dicملƻ القاموtxt.good   ƩكلماƮ Ƙائبة 
Ɣكـــــت  

łƔŽتŽك  
Ɣــــــĉتſك  
  ــــكتبـ

  

Ɣكت  
  

SET UTF8 
IGNORE  ƂĄـ ćـ  

III.2 -1-3.  ƕالƟƆüƓƨ:  
 ƘƽيưĈية الجديدةƮاƤال' DIACRITICS' والتطويل Ƙال الحركاƽƹǗ Ɲالبرنام Ǐية . إلƮاƤعيل الƽبت ǁوذل

'DIACRITICS'إعداد اللغة ƻفي مل ' ar.dat' والح ƻالهامتبوعة بالحروƽƹالتي سيتم إ Ƙلم . ركا ǉذǋ Ǐسمſت
 قد .'accent 'ة الحروƻ ذاƘ العالمتſستعمل في حالةƤاƮية لها نƩƽ اǙسم  ǋناǁ  ألن Ignore'Ü'الƤاƮية 

  .تنǋ ƴƽذǉ الƤاƮية من Ɗجل لغاƹ Ƙير العربية
üاƙǄ:  

    ar.datملƻ إعداد اللغة    ar.wlملƻ القاموtxt.good   ƩكلماƮ Ƙائبة 
Ɣكـــــت  

łƔŽتŽك  
Ɣــــــĉتſك  
  ــــكتبـ

  

Ɣكت  
  

SET UTF8 
diacritics  ƂĄـ ćـ  

 
III.2 -2- Ɠ ƕƬاƢا الǐاƦǄال ƕلƉƨǄǃاƷاإلد:  
في ƌدي والتي كانƘ ت ردǋ ÛƖņي رددƊ ÛƖنا :ǋذǉ المسƋلة عند تعامل المدقƾ مƴ بعƯ الكلماƘ مƛل مواجهة يتم

 ƾمما الساب Ʃعل في القاموƽر للƤƈ لƤزيادة مد Ǐير إلƤذا األǋ ر يجعلƛكƊواتعقيد Ɗاآلمر الذي .اكبر حجم 
Ɣام استوجƹدǗية اƮاƤ افةưإ ' GEMENATING'Ü ƭاƤ علم ƴưالل وƤ دون بها  من Üالزوائد ƻفي مل

Ʃل جديد في القاموƤافة مدưإ Ǐإل Ƈاللجو.  
• GEMENATING:و  Ɣام في كل قاعدة يكتƹدǗا Ưرƽا سيستعمل لǋتي بعدƋن العلم الذي سيƋتعني ب

 .استعماله في قاعدة الزيادة لƽرƯ اǗدƹامفيهاƛ Üم يتم 

ƕƸǐƬال :GEMENATING G 
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Üير مهما كانƤاأل ƻالحر ƻام يتم بحذƹدǗافة الزيادة و     اưم إƛ من. 

üاƙǄ  : ردد + Ƙ/G =  د[رد + [ Ƙ==<Ƙرد .  

 -------------------------------- ar.aff ملƻ الزوائد -------------------------
SET UTF-8  
LANG ar 
NOHARAKAT 
GEMENATING G 
SFX  T Y 4 

 ƘSFX T 0  
  SFX T 0تما 

G/ ƘSFX T 0  
G/ اSFX T 0  

-------------  ƧǋǄاƾف الǂǄ ar.dic -------------------------------  
 T/ رد 

------------- ƕƓƏاƬ ƖاǄǂǀ txt.good ------------------------------  
Ɩردد  
  رددǄƗا
Ɩرد  

  ردا   
------------ ƕƏاطƢ ƖاǄǂǀ txt.wrong ------------------------------  

  رددا 
ƕưƟǘǄ:  

  . العربية والالتينيةمǋƴذǉ الƤاƮية تعمل 
  

III.2 -3- Ɠ ƕƬاƢا الǐاƦǄلالƉƨǄǏƗ اإلüداƓاإلǋ üǘع:  
وƤاƮة في المبني علǏ سوابƾ ولواحÜƾ تعتبر واحدة من ǋƊم وƮƊعƔ المسائل التي تواجه التدقيƾ اǗمالئي 

  . الكلمةعالتي تطرƊ علǏ جذالداƤلية  بدراسة التغيراƘ ها تتعلƾة العربيةÜ ألناللغ
üاƙǄ :  

ƻعل المعتل األجوƽقام : ال-------< Ƙقم )ƻاألل ƻواو( يقوم >---------) حذ Ǐإل ƻإعالل األل.(  
ƾفي السابÜافة كل منưي إƊ تغيراتها Ɣحس Ʃل الكلمة في القاموƤافة مداưبد من إ Ǚ كان  :  

  م قا -
 قم -

  قوم -
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 Ơưشكلالجدول التالي يو     ǉذǋ اطئة فيƤائبة والƮال Ƙئحة الكلماǙ الزوائد وكل من ƻومل Ʃالقامو ƻمل 
  :الحالة

   ar.affملƻ الزوائد    ar.dicملƻ القاموtxt.good   ƩكلماƮ Ƙائبة  txt.wrongكلماƤ Ƙاطئة 

  يقام
  

Ƙقام  
Ƙقم  
  يقوم

  

 T/قام

 T/قم

 Y/قوم

  

ưيلزيادة تاƇ الما#   
SFX T Y  1 
SFX T 0 Ƙ 

لزيادة ياƇ المưارع#   
PFX Y  Y 1 
PFX Y  0   ي 

  
ƕưƟǘǄ:  

  . نالحƲ في ǋذǉ الحالة بƋن ǋذا الحل سوƻ يتسبƔ في زيادة حجم القاموƩ وكƛرة القواعد وتعقيدǋا
III.2 -3-1. ǏلǋǓا üƟالüداƓاإلǋ üǘاإلع ǏƗلƉƨǄ ƕƜالƴǄل ƝرƗƾǄال :  

 تجاوزǋا قرر معالجة مسƋلة اǗعالل واǗبدالÜ لكنه اته فيند بداي ع'Swap ' طه زروقي علǏ الƤاƮيةاعتمد
   .مميزاǋ Ƙذǉ الƤاƮية وطريقة استعمالهافيما بعد من Ɗجل حل Ƥƈر Ɗكƛر دقة وشمولية سنتطرƾ إليه بعد ذكر 

• SWAP :يةƮاƤال ǉذǋ ƘƽيưƊو  ƻبحر ƻي إبدال حرƊ ÜبدالǗدمها للتعبير عن اƤاألعالم التي تست
Ɗ حذفه ÜرƤƈمعين ƴưو إدراجه في مو . 

ƘǙبداǗجدول ا ƻتعري Ɣيج ǙوƊا وǋتسمية كل قاعدة إبدال وعدد.  
o الزوائد ƻمل ƩƊفي ر ƘǙبداǗجدول ا ƻتعري :  

ƕƸǐƬكلمة :ال swapاآلتية ƘǙبداǗمامها عدد اƊ  . الƛم :SWAP 2 

o ƘǙبداǗجدول ا ƻبدال بعد تعريǗقاعدة ا ƻتعري:  
ƕƸǐƬكلمة :ال SWAPمامهƊ ا:  

ǃǂƴال ǃƨو:ا  Ưرƽن العلم يƊ راستبدالتعنيƤƈ ƻبحر ƻال .  الحرƛمW.  
 ƲƮǋǄüداƓاإل: Ɣيج ƴưذا الموǋ في ƻن الحرƊ Ǐن رقم يدل علƊ ƻيكون مطابقا للحر     

                Üالمبدل والمبدل به ƻال . سيتم إبداله بالحرƛ2م.  
ǈƓ üدƓǄرف الƟال:ƻالذي سيحذ ƻو الحرǋ  . الƛمA 

 Bمƛال .  ǋو الحرƻ الذي سيدرج: الƓǄدüالƟرف

  . فهذا يعني بƋن الحرƻ المبدل به يحذ0ƻإذا كان الحرƻ المبدل ƽƮرا 
üاƙǄ:   

    SWAP W 2  وا :  ي الموƴư الƛاني من بداية الكلمةالقاعدة اآلتية تستبدل باأللƻ الحرƻ واو ف
 الذي يمƛل موƴư األلƻ في كلمة 2: مƛل  بداية الكلمة إلǏيتحدد موƴư اǗبدال بالنسبة  :موƴư اǗبدال

 ǋو موƴư األلƻ في استقالƊ Üي الحرƻ الƛاني من 2-مƛال : Ɗ Üو من نهاية الكلمة بكتابة رقم سالƔ'قام'
  .األƤير
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ƕưƟǘǄ:ƻالمحذو Ƈالجز ƻيتم بعد حذ ƻالحر ƴưن تحديد موƋن نعلم بƊ علينا :  
 5 بدǙ من ƻ4 الƛانية ǋنا بعد حذǋ ƻمزة الوƮل ǋو  يستقيلÜ فموƴư األلإلƊǏي عند التحول من استقال 

  .اللواحƾ وǋذا ينطبƾ في اǙتجاƊ Üǉي علǏ السوابƾو
üاƙǄ:  

  --------------------------------------ar.aff ملƻ الزوائد --------------
SET UTF-8 
LANG ar 
NOHARAKAT 
GEMENATING G 

# ƘǙبداǗجدول ا   

)a( #  ابدال W 2ا و   

)b( #دال    ابZ 2 0 ا  
SWAP 2 

  SWAP W 2ا   و  
  SWAP W 2   0ا   

   لزيادة تاƇ الماưي  #
SFX T Y 1 

 ƘSFX T 0  
Z/Ƙ  SFX T 0  

   لزيادة ياƇ المưارع  #
PFX Y  Y  1 

W/ يPFX Y  
-------------  Ʃالقامو ƻمل ar.dic -----------------------------------  

   المدƤل واحد فقط #
 Y T/قام 

  ---------------------------------- txt.good كلماƮ Ƙائبة -------------
Ƙقام  
Ƙقم  
  يقوم

  ---------------------------------- txt.wrong كلماƤ Ƙاطئة ------------
  يقام

---------------------------------------------------------------  
Ɲالشر:  

  :نالدينا علم
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  . يقوم>---قام +ي: تعويưها بواو فتƮبƠ واأللƻ في الرتبة الƛانيةيقوم بحذW : ƻالعلم 
  . قمƘ---<Ƙ + قام : يقوم بحذƻ األلƻ في الرتبة الƛانية فتƮبZ  :Ơالعلم 

ƖاưƟǘǄ:  
  . عوقƔ>---عاقƔ : مƛال . يمكن إستعمال ǋذǉ الƤاƮية لتƮريƻ الƽعل الماưي المبني للمجهول -
 . يمكن إجراƇ إبداƘǙ متعددة -

  :ذلǁ بتطبيƾ ابدالين علǏ نƩƽ القاعدة  و. لوئم>-----ƇǙم : مƛال      
  ا  وw 2: اǗبدال األول     
   Z 3 Ə Ƈ: اǗبدال الƛاني  

      التي تستبدل بعƯ  و الموجودة سلƽا في البرنامREPƝ وǙSWAP بد من اǗشارة إلǏ الƽرƾ بين  -

  . تغييراƘ علǏ جذع الكلمةSWAPالحروƻ من اجل توليد اǙقتراحاÜƘ بينما تجري     
   عن ǋذǉ الƤاƮية في اƮǗداراƘ الحديƛة لبرنامǋ Ɲانسبل والعمل علǏ دعم اǙستغناƇقرر فريƈ ƾيسبل  -

  .'Infixes'مزايا الƤاƮة بالزوائد المتوسطة ال    
III.2 -3-2. üداƓاإلǋ üǘاإلع ǏƗلƉƨǄ ƕƜالƴǄل ƝرƗƾǄر الǋطłǄال üƟال:  

جعل فريƾ   واƤتالفه عن ƹيرǉ كونه يمƩ جذع الكلمةƊÜنواعهحاǙته وعدد إن تعقيد ǋذا النوع من التغيراƘ وت
Ü فتمƘ إưافة بعƯ القواعد الƤاƮة بالزوائد Ɗكƛر شمولية وفعالية من سابقهƤƈرƈ Üيسبل يƽكر في اقتراƟ حل 

بمƤتلƻ  لưبط ǋذǉ التغيراƘ  وƈسبل ǋانسبلي ببرنامجين الزوائد الƤاƮيفي ملInfixes( ƽ(المتوسطة 
  .وفƾ قواعد التدقيƾ اǗمالئي العربيواعهاƊ Üن

III.2 -3-2 -1. ƕطƨǋƗǄد الƏاǋƦال ǃلدع ƘǐدƟال ǃǐǄƬƗال:  

   : يعتمد علǏ ما يليميم جديد Ƥاƭ بالزوائد المتوسطةام طه زروقي بوƴư تƮق
و تعني Ɗن نưيƻ الياƇ في Ɗول الكلمة        .فالسابقة ي Ü  عبر في السابقة علƊ Ǐي حرƻ باستعمال النقطة       ي •

 .عد Ɗول حرÜƻ فنحƮل مƛال علǏ يقوم من قمƛم نưيƻ الواو ب

  .تعني Ɗن نưيƻ الياƇ إلǏ ما قبل الحرƻ األƤيرÜ فنحƮل علǏ يستقيل من يستقل. الالحقة ي •
ا يعني حذƻ حرƻ األلƻ الƛاني في الكلمةÜ فنحـƮل          . استعمال الحذƻ بنƩƽ الطريقةÜ فحذƻ       يمكن •

لƻ ما قبل األƤير من الكلمةÜ فنحـƮل        يعني حذƻ األ  . وفي الالحقة  يمكن حذƻ ا     . علǏ قل من قال   
 .علǏ استقل من استقال
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üاƙǄ:  
    ar.affملƻ الزوائد    ar.dicملƻ القاموtxt.good   ƩكلماƮ Ƙائبة  txt.wrongكلماƤ Ƙاطئة 

  يقام
  

Ƙقام  
Ƙقم  
  يقوم

  

  
  مدƤل واحد فقط#
 TY/قام

  

SET UTF8 
  لزيادة تاƇ الماưي# 

SFX T Y  1 
SFX T 0 Ƙ 

  .Ƙ . ا Ǚ Tحقة 
لزيادة ياƇ المưارع#   

PFX Y  Y 1 
  و.ي ا.   Yسابقة

ƕưƟǘǄ:  
 Ƙال توليد الكلماƛفيمكننا م ÜǎرƤƊ Ƙجل لغاƊ ية منƮاƤال ǉذǋ يمكن استغاللswam, swum  من swim  

  .باǗنجليزية
III.2 -4- Ɠ ƕƬاƢا الǐاƦǄالƕƜǋدƦǄد الƏاǋƦال ƕلƉƨǄ:  

ƾالسواب Ɣلكلمة معينة  وإن تركي ƾجذر في (اللواحƩالقامو ( ƴưƤي ǎرƤƊ Ƙكلما Ǐول علƮجل الحƊ من
 Ɣفي الغال Ɣذا التركيǋ مƲتحترم ولقيود تنƘياƮوƮƤ للغة المراد تدقيقهاا.  

III.2 -4-1. ƕǐǆƓƕǐƓرƴال ƕǄǂǀال :  
                ما يليمتشكل الكلمة العربية ت بƋن ÜراساƘ التي تناولƘ اللغة العربيةالدƤالل  من تبين

[ABBES R., DICHY J. and HASSOUN M., 2004] :  
•  ƕƾƓاƨال ƖاداǐƦال)Proclitics:( لƛالربط األحادية م ƘدواƊ منưيد التعليل 'و' تتƽالتي ت Ƙو األدواƊ Ü

  . 'Ɗ  Ü'Ɣو حروƻ الجر مƛل 'ل'مƛل 
•  ƕƾƓاƨال)Prefix:( ئةƽال ǉذǋ ارعưالم ƾسواب Ǐل تحتوي فقط علƛم Ü ي'السابقة' Ü لƛسابقة التي تم

 . ائƔالكلمة مư ƴمير الغ

• ƤƜال Ʊ)Stem :( الالذي يمكنƛن يكون ممƊالجذر Ƙفي كلما ’Root’)  مرتبة سلسلةƛالƛ و ةمنƊ 
الحروƻ التي تشكل الجذر الذي تưاƻ إليه مكون من قالƔ من المقاطÜƴ ( وذجنموالÜ ) حروƻةƊربع
 ).زوائدال

üاƙǄ: ر'  الجذعŇتكب ')takabbar ( الجذر ƻر'مكون من حرو Ɣ ǁ ') k b r (موذجن النوم 
)taR1aR2R2aR3( حيث ÜR1و R2و R3 الجذر ƻل حروƛها 3 و2 و1 تمưمكان تعويǗوبا Ü

  ).R1=k ÜR2=b ÜR3=r(بالترتيƔ علǏ النحو التالي 
األسماƇ التي Ǚ يمكن تحليلها إلǏ جذور ونماذجÜ تم اǙتƽاƾ علǏ تسميتها بƋشباǉ الجذوع : مالحظّة

)Quasi-stems.(  
  .’ismâ‘îl, ‘Ishmael’ ،kahramân, ‘amber’: مƛال

 .وƹيرǋا' اƘ'مƛل نهاياƘ األفعال والحاƘǙ اǙسمية والنهاياƘ اǙسمية للمƌنث  :)Suffixes(اللواحق  •
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 .تممةفي اللغة العربية تعتبر الزياداƘ الالحقة ưمائر م: )Enclitics (ةحقزيادات الالال •
  :مثال
  . ǋا+ ون + فعل + ي + Ʃ : كلمة

  . المشروحة سابقاÜالكلمة العربيةبنية  ƊجزاƇمƤتلƻ تشمل 
III.2 -4-2. Ǘاط اƓƗط لرǋشرǄالƼƟاǋǂالƓ ƼƓاǋƨǂ:  

ƾن ارتباط السوابƋلة التي تبين بƛمشروط نذكر ومن األم ƾاللواح :  
  ين Ü فهي كلمة مقبولة+ فعل + ال + Ɣ : الكلمة
  .للتƛنية فهي كلمة ƹير مقبولة' ان'ان Ü مƴ + فعل + ال + Ɣ : بينما

  :Ǚحقة مشروطة و المưارع فهو يقبل سابقةبالنسبة للƽعل
  . يƽعلون>---ون -ي+ فعل  •
 . تƽعلن>---ن -Ƙ+ فعل  •

III.2 -4-3. ǏلǋǓا üƟالƕƜǋدƦǄد الƏاǋƦال ƕلƉƨǄل :  
ونÜ سواƇ في العربية Ɗو في ƹيرǋا من اللغاÜƘ كما Ɗسلƽنا في            -كتƔ-بعƯ الزوائد تتالزم فيما بينهاÜ مƛل ي      

 اǙسـتعانة تمƘ  مǋ ƴذا النوع من الزوائد عند إستعمال برنامǋ Ɲانسبل          وللتعامل  . التعريƻ بالزوائد المزدوجة  
امƈ ƝسـبلÜ قبـل Ʋهـور       استعملƘ حلول ƤƊرǎ في اƮǗداراƘ السابقة لبرن      بينما   CircumfixÜ الƤاƮيةب

  . 'Circumfix'حملƘ نƩƽ اǙسم  ÜÜ الذي Ɗدرج ƤاƮية تدعم الزوائد المزدوجة0.61اƮǗدار 
III.2 -4-3 -1.  ƕالƟspellA: 

 ƘداراƮǗا   ƈ Ɲدار   (سبل   السابقة لبرنامƮǗلم   )0.61قبل ا Ü  تتكن Ǐية لدعم الزوائـد     حتوي علƮاƤ 
 Ɣاألمر الذي كان يستوج Üوالمزدوجة Ʃجديدة للقامو Ƙافة كلماưقاموسيةجذوعكها استعمالإ . 

 üاƙǄ:  
ردة Ɗ Üو المƽ  -للحƮول علǏ يƽعلون يجƊ Ɣن يحتوي القاموƩ علǏ كلمة فعلون ƛم نưيƻ إليها السابقة ي              

  . ون–يƽعل ƛم نưيƻ إليها الالحقة 
üǀشǄال:  
  . حجم القاموƩتƤưم
üƟالƝرƗƾǄال :   

  .سبلƤ ƈاƮية ưغط القاموƩ في برنامƝ إستعمال
 لبرنامƈ ƝسبلÜ تم إدراج الƤاƮية التي تدعم الزوائـد المزدوجـة وتمـƘ              0.61ابتداƇا من اƮǗدار     

  .بلمƛل نƲيرتها في برنامǋ Ɲانس' Circumfix'تسميتها بـ 
III.2 -4-3 -2. üƓƨǆاǉ ƕالƟ:  

 Üلي لهانسبلƮاأل Ɲلة بفي البرنامƛالعلم الزوائد الممCIRCUMFIXقد تكون  Ǐتكون  ماكلمة عند عل ǉذǋ
  .و بذلǁ يتم إجبار ربط السوابƾ باللواحƾ.  والعكƩ بالعكCIRCUMFIXƩالعلم  مƴ سابقة Ɗيưا ا لهالكلمة
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üاƙǄ:  

   ar.affملƻ الزوائد    ar.dicملƻ القاموtxt.good   ƩكلماƮ Ƙائبة  txt.wrongكلماƤ Ƙاطئة 

  يƽعل
  فعلون
  فعلن
 تƽعل

  يƽعلن

  يƽعلون
  تƽعلون
  تƽعلن

 N/فعل

  
CIRCUMFFIX X 
PFX Y Y 2 
PFX Y 0 ي/X 

PFX Y 0 Ƙ/X 
 
PFX W Y 1 
PFX W 0 Ƙ/X 
 
SFX N Y 2 
SFX N 0 ون/XY 

SFX N 0 ن  / XW 

 

  :في ǋذǉ الحالة لدينا القاعدة
   XY/ون  SFX N 0 

  .'تƽعلون' و'يƽعلون'فنحƮل علY . Ǐ بالسابقة 'ون' يƽرƊ Ưن ترتبط الالحقة X التي تعني بان العلم و
  :و لدينا القاعدة

XW/ نSFX   N  0   

  .W بالسابقة 'ون' يƽرƊ Ưن ترتبط الالحقة Xو تعني بƋن العلم 
 Ǐل علƮعلن'فنحƽوفقط' ت  Ʃعلن'ليƽي'.  

ưƟǘǄƕ: السواب Ƙانه كلما تنوع ƲرنالحƛكƊ ƻانيƮكلما استعملنا ت ƾ.  
III.2 -4-4. الƕƜǋدƦǄد الƏاǋƦال ƕلƉƨǄر لǋطǄال üƟ:  

ƾالسواب Ưدائما وبع ƻالتي تتراد ƾاللواحÜƾبالسواب Ǐهور ما يسمƲ في Ƙمǋالمزدوجة و سا ƾالتي  واللواح
ƾبين السواب Ƙفي قاعدة واحدة وجمع ƾاللواح.  

ƙǄüا :  
  .ن كلها زوائد مزدوجة للƽعل-ونƘ Ü-ونƘ Ü-ي

  .ǋي تستبدل بجذع الكلمة وتدل علǏ الزوائد المزدوجة) ليƩ تطويل  وناقƭ( ' -'مة العال
  . يƽعلون>----فعل + ون -ي

  .في بداية ملƻ الزوائد   SPLITAFFIXتƽعيل الƤاƮية  يتم بواسطة األمر 
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    ar.affملƻ الزوائد    ar.dicملƻ القاموtxt.good   ƩكلماƮ Ƙائبة   txt.wrongكلماƤ Ƙاطئة 

  فعلون
  فعلن
  يƽعلن
  ونƽعل-ي
Ƙ-علƽون  
Ƙ-علƽن  

  يƽعلون
  تƽعلون
  تƽعلن
  يƽعل
  تƽعل

 N  SPLITAFFIX PFX Y/فعل
Y 5 
PFX Y 0 ون-ي  
PFX Y 0 Ƙ-ون  

PFX Y 0 Ƙ-ن  

PFX Y 0 ي 

PFX Y 0 Ƙ 
ƖاưƟǘǄ:  

-  Ǐتحتوي عل Ǚ التي ƾالالسواب ƭعاديةوتعامل كس"  -"عالمة  ناق ƾاب.  
 ).اǗبدال(دوجة مƴ الƮƤائƭ الجديدة يمكن استعمال السوابƾ المز -

 .يمكن تركيƔ السوابƾ المزدوجة باللواحƾ المزدوجة -

 .يمكن إعطاƇ اقتراحاƘ  حسƔ الزوائد المزدوجة -

 .اللواحƾ المزدوجة ǋو جهة الحذƻوالƽرƾ بين السوابƾ المزدوجة  -

ƙǄüا :  
  ون- ا يYسابقة 

  .يستƽعل> =استƽعل: تحذƻ األلƻ من بداية الكلمة مƛل 
  ون- ا يǙYحقة 

  .يدعون> =دعا: تحذƻ األلƻ من نهاية الكلمة مƛل 
  إذا كان الƽعل يحتاج إلǏ حذƻ من الجهتينÜ يجƔ تركيƔ الزوائد المزدوجة -

 ǏƮون> =استقƮيستق  
  بتركيƔ السابقة 

 .Ý تحذƻ األلƻ األول   S/ون- ا يYسابقة 

  .Ý تحذƻ األلƻ المقƮورة    ǙS ǎ 0حقة 
III.3. ǋǄاƾال Ǎǂع ƖاǆǐƨƟƗالƧ:  

 Ǐانسبل في بداياته علǋ ƾتيم بوكوولتر اعتمد مدق Ʃقامو'TIM BUCKWALTER' لكن Ü بعد تقدم
م      مشروع فريƈ ƾيسبل تبين عدم جدوǋ ǎذا الحل نƲرا للنقائƭ العديدة التي تعيǋ Ɣذا القاموƩ والتي ت

روقيÜ والتي ƊجريƘ علǏ وحتǏ محاوƘǙ التعديل التي اقترحها طه ز. ناولناǋا بالتƮƽيل في الƮƽل األولت
 التƽكير في إعداد قاموƩ جديد مƽتوǙ Ɵ بد منتبين بƋنه بعد كل ǋذاǋ . Üذا القاموǙ ƩقƘ نƩƽ المƮير

 علǏ إنجازǉ محمد كبداني من وǋو األمر الذي اقتنƴ بưرورته فريƈ ƾيسبلÜ وقام باǗشراÜƻ المƮدر
ÜƔالمغر  Ʃقامو Ƈإنشا ƻم بطريقة منهجية بهدƲالساحة مستنبطومن Ǐالمعاجم المتداولة عل ǏنƹƊم وǋƊ من 
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 علǏ شروƟ من المعاجم التي تعتمداللغوية العربية مƛل المعجم الغني والمعجم الوسيط ولسان العرƔ وƹيرǋا 
  . مهمة ƤاƮة فيما يƭƤ قائمة األفعالجد وافية وتƮنيƽاƘ دقيقة و

III.3 -1- ƧǋǄاƾال ƅاǆƓل ƔدǄƗƴǄال ƲƜراǄال:  
يهمل بقية  Ɗن محمد كبداني في األساƩ علǏ مرجعين ƊساسيينÜ دون اعتمدلƈ ÜيسبǗنجاز قاموƩ مشروع 

ƴالمراجÜ Ǚادة محاوƽستǙا ƴالمراج ǉذǋ و إيجابي فيǋ ول حلل من كل ماƮعŃشامل وم ƻنيƮت Ǐلم لƻتلƤبم 
  . الموجودة في ǋذǉ القواميƩألسماƇقائمة اوتƮنيƻ تحƮيل Ü دون إǋمال عملية Ɗنواع األفعال

III.3 -1-1. ال ǃƜƴǄالǏǆƸ:  
ƻليƋقد ت ƴو مرجǋ و Üبو العزمƊ اسمه  ارتبط عبد الغنيƘر للبرمجياƤƮ شركة Ƙبمنتجا .  

III.3 -1-1 -1. ǄøاǐاƦǏǆƸال ǃƜƴǄال :  
  : يتميز ǋذا المعجم بما يلي 

 . فعل10000إلǏ حوالي تƮنيƻ األفعال  

 .شاملة وممنهجةتƮنيƻ طريقة  

 .)رǎاألƤ المعاجم ƽƹƊلتهاƤاƮية  (تƮنيƻ األفعال حسƔ التعدي واللزوم 

III.3 -1-1 -2. ƍǋاƨǄǏǆƸال ǃƜƴǄال :   
ſعلت Ɣذا المعجمعاǋ Ǐ المسائل Ưها في النقاط التاليةالتي بعƮيƤيمكن تل :  

 . تناول مسƋلة التعدي إلǏ مƽعول به واحد Ɗو مƽعولينعدم 

 .)عاقل Ɗو ƹير عاقل(مƽعول به ال تمييز نوع عدم 

 .فعال القلوƔ مƛل األفعال ناقƮة التƮريƊ ƻو ÜƊبعƯ األفعالوƴư تƮنيƤ ƻاƭ بعدم  

III.3 -1-1 -3. ƝرƗƾǄال üƟالǏǆƸال ǃƜƴǄال ƫƏاƾǆ ƕǐطƸƗل :  
        كالمعجم الوسيط والمعجم المحيط ولسان العرƔ ( ببعƯ المراجƴ األƤرǎ اǙستعانةقرر محمد كبداني 

 التƮنيƽاƘ السابقة الذكرÜ حتǏ تكتمل Ǚستكمال) وƹيرǋا من المعاجم العربية الرائجة التداول واǙستعمال
  .للغوية و تƽي باألǋداƻ المرجوة من ǋذا المشروعالمادة ا

III.3 -1-2. ƕǐƓرƴال üاƴƺǓف اǐرƬƗ Ǐƺ üǄالشا:  
ارتبط اسم ǋذا المرجƴ بالمشروع .  )1999 - باريƩ–مƌسسة ǋاتييه (Ɗلƽه كل من سام عمار و يوسƻ ديشي 

  ).القاموƩ المعلوماتي العربي(' DIINAR'األوروبي 
III.3 -1-2 -1. ƖاƦǐǄǄǃƜƴǄال üǄالشا :  

 .جية جد دقيقةاعتمادǉ علǏ منه 

  10.000(اعتمد في تƮريƻ الƽعل العربي علǏ نتائƝ دراسة لǖفعال الواردة في المعجم الوسيط  
 .)فعل Ɗيưا

 .ƮنƘƽ األفعال حسƔ األنواع واألوزان التي تتبƴ قواعد اللغة العربية 

  Ǐم تنوعها إلƹاألفعال العربية ر ƻريƮر نماذج تƮبين  نموذجا من بينها نماذج مركبة ت127ح ƴجم
 .العلة مƴ التưعيƻ واǗدƹام مƴ الهمزة
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III.3 -2-  üǄƴال ƦƜǆǄالǄال ǍǂعƧǋǄاƾال ƅاǆƓل ƔدǄƗƴǄال ƲƜرا:  
من ǋذين المرجعين بالدرجة األولÜǏ باưǗافة إلǏ المراجƴ األƤرǎ  محمد كبداني استƤلƮهمن بين ǋƊم ما 
  : والتي استعان بها Ǘعداد ǋذا القاموÜƩ نذكر ما يليÜالسالƽة الذكر

 :إلǏ كل الƮيغ وǋي األفعال النموذجية من بين تلǁ التي تƽي بمعيار التƮريƻ اƤتيار 

o األفعال المتعدية لعاقل. 

o األفعال المتعدية لغير العاقل. 

o األفعال الالزمة نسبيا. 

o األفعال الالزمة مطلقا. 

 .ند التƮريƻإưافة ƛالƛة نماذج جديدة لǖفعال التي Ǚمها تاƊ Ƈو نونÜ لما يحƮل لها من إدƹام ع 

  . في إƮداراǙ ƘحقةوƛقيلةالتƤطيط ưǗافة التوكيد ƽƤيƻ النون  
III.3 -3- ƻǐǆƬƗال ƖاƧǋǄاƾإلعداد ال ƕǂǄƴƗƨǄال ƦǋǄالرǋ:  

 والمتكونة ǋذǉ المادة المعجميةتحتاج .  ƊجزاƇ مƮنƽة حسƔ الحروƻ األبجديةعدة منيتكون المعجم المرجعي 
 Ü ولزومها وتعديها في بعƯ األحيانا الƮرفيةمن Ɗفعال وƊسماƇ وحروƻ مشروحة ومƮحوبة بƮƤائƮه

   ة معالجة تتمƛل في عزل المƽرداƘ  شركة ƤƮر للبرمجياÜƘ إلǏ عمليمتوفرة بشكل إلكتروني علǏ موقƴوال
  . بناƇ ملƻ الزوائدعندوتعليمها برموز لها معاني Ɗو ƮƤائƮ ƭرفية قد نحتاجها 

III.3 -3-1. üاƴƺǓف اǐǆƬƗ:  
لكننا في التƮنيƻ الذي  التعدي واللزومÜ ها بالمƽعول به من حيثتƮنƻ األفعال بشكل عام حسƔ عالقت

  بعƯ المزاياقترƟاƇ قاموƩ المدقƾ اǗمالئي العربيÜ سن والذي اعتمد عليه محمد كبداني ǗنشÜسنقدمه Ǚحقا
 كاللزوم النسبي والمطلƾ والتعدي إلǏ مƽعول به واحد Ɗو مƽعولينÜ عاقال كان Ɗم ƹير عاقلÜ اưǗافية

 دقة يساǋم في تسهيل وتبسيط عملية التدقيƊ ƾكƛرلحƮول علǏ تƮنيƻ في ǋذا المجالÜ من Ɗجل ارتها ưرول
  .ǋ Ǐذا القاموƩبالنسبة للمدقƾ الذي سيعتمد عل

III.3 -3-1 -1. اƾǂطǄ ƕǄƦǘال üاƴƺǓا:  
حسƔ بعƯ المراجǋ) ƴذǉ األفعال Ǚ يƋتي منها األمر  .'يƽعŃلĈ  ' –' فŽعŃلć ' : معيارǋا Ɗن تكون علǏ وزن 

  .و Ǚ المبني للمجهول ولو في Ʈيغة المƽرد الغائƔ) كƩ ما يذƔǋ إليه ƮاحƔ المعجم الغنيع
  . يłوĈƌŃư – يحسŃنÜ Ń وćƌŃưł -حłسŃنł : مƛل

كما في  الشروƟ فتكون النتيجة المحƮل عليها  بعد Ƥط مائل ƛم نحذƼ'ƻ'في ǋذǉ الحالة نعلم الƽعل بالرمز 
   :ياآلتالمƛال 

 łرŃبŽك / ƾ  
III.3 -3-1 -2.  üاƴƺǓااǐƓƨǆ ƕǄƦǘال:  
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 منه في المبني يƋتيǋذا النوع من األفعال Ǚ . 'يƽعŃلĈ  ' –' فŽعŃلć ' وزن مƤتلƻ عن ن تكون علƊ Ǐمعيارǋا 
  .للمجهول إƮ Ǚيغة الغائƔ المƽرد و لكنه يƮرƻ في األمر

  :المƛال اآلتي بعد الƤط المائل ƛم نحذƻ الشروÜƟ فتكون النتيجة كما في 'ǅ'في ǋذǉ الحالة نƴư للƽعل الرمز 
üاƙǄ :  
 ćالłن/ س   

ƕưƟǘǄ:  
Ǚ عل لمعرفة نوع اللزوم في حالة اللزومƽوزن ال Ǐطالع علǗي اƽإذ يك Üلتحديد نوع اللزوم Ɵتهمنا الشرو .  

III.3 -3-1 -3. ƴƺǓاøƴƗǄال üاøƕǐد:  
احد التعدي التي تتطلƔ التمعن في الشرƟ لمعرفة ما إذا كان التعدي إلǏ مƽعول واللزومÜ فƽي حالة عكƩ حالة 

ƤاƮة في حالة الشǁ بعƯ الحاƘǙ تستوجƔ اǙستعانة بمراجƤƊ ƴرǎ و .مƽعولين وما إذا كان عاقال Ɗم Ɗ Ǚو
  .في إمكانية وجود عاقل مجازي

حتǏ نعود {} في حالة افتراƯ معنƹ Ǐير الذي تعنيه الشروƟ المواكبةÜ توƴư العالمة المƽترưة بين Ǚمتين 
  .ذاإلǏ التƮنيƻ مرة ƤƊرǎ للتƋكد وǋك

  : بالرموز اآلتيةاستعان محمد كبداني لتحديد ǋذǉ األƮناƻ من األفعال
 .'د'إذا كان الƽعل متعديا إلǏ مƽعول به واحد ƹير عاقلÜ نƴư الرمز  

 .'Ü'Ʊ نƴư الرمز )حقيقي Ɗو مجازي(بمعنǏ إذا كان الƽعل متعديا إلǏ مƽعول به واحد عاقل  

 .'Ʀ' إذا كان الƽعل متعديا لمƽعولين نƴư الرمز  

ƕǂƙǄƈ:  
 ŊرŽƲ - ]ر ر Ʋ) .[ƻ:الƛ.ƴزمتǙ(  .ƭم ÜŊرſƲ ÜŋرſƲƊ ÜſƘرłرŽƲ .ĈŋرŽƲ .1 ". ĈلŃجŊالر ŊرŽƲ : "ŊرŰƲال łرłسŽك .

 .ذبحها بالŰƲرŽƲ : "ŎرŊ الناقة . " 2

 ƕƜǐƗǆال------------------< ŉرŻư   / د}Ʊ{.  
 

  Ɗقر– ]Ɗ ر ƾ).[ƻ.الƛ.مÜمتعد.ƻبحر .(ƭم ÜſƘƊقر .ĉقņنƈقر ÜŻةƇيدة ." 1. راƮالق Ɗقر : " ƾنط
يقرĈƊ الكĉتŽاłƔ . " 3. نطƾ بƋلƽاƲها عن نƲرƊ Ćو عن حĆƲƽĉ" : قرƈ ƊłياĆƘ من القرƈن ." 2. بكلماتها المكتوبة

 .ƊبلŽغŽهŃ إيŊاŃǉ" : قرƊł عليهĉ السŊالŽمł . " 4. يتتبŃƴ كلماته و Ǚ يłنطſƾĉ بها: " 

 ƕƜǐƗǆال-------------- < ƈŁرƽ/د .   
 
  łمŮلƲ– ]ل م Ʋ) .[ƻ:متعد.ربا .(ƭم ÜńمŰلŽƲ ÜŃمŰلƲĈƊ ÜſƘńمŮلŽƲ.ņليمƲ1. ت".ćلŃجŊالر łمŮلŽƲ : " لم وſƲبال Ńǉرما

łسŽنŃهłبĉي. "2.  إليهưالقا ŃهłمŮلƲ : "المهƲ من ŃهƽƮنƊ. 

 ƕƜǐƗǆال     -------------- < ŁǃŬǂư /Ʊ.  
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. ƊلبسهŃ إياǉ" : كسا إبنه Žƛوńبا."1. كŽسńوƊ Ü.ņكƅسŃوƊ ÜكÜŃƩƅ مƭكŽسłوſƘń). متعد.ƛال.Ʃ ǁ) .[ƻ و[ –كŽسłا  
سوƻ يƋتي الربيƴ يłكƅسوكſمƊ ńوراقا . "ƹطŮاǋا" : كسا الƛلƝ الجبال."Ɗ .3عطاǉ إياǉ" : كŽسłا Ʈاحبه ƛوبا. "2
ŽƤłرưłƇا". 

 ƕƜǐƗǆال-------------- <ŻǀŁƨا / Ʀ.  
  

III.3 -3-2. ƅاǄƨǓف اǐǆƬƗ:  
ƻحذ ÜƇسماǖبالنسبة ل Ɣنيث والجموع إن وجداالمطلوƋالت Ǐفقط عل ƇبقاǗوا Ɵالشرو .  

ƕǂƙǄƈ:  
  ņرƽſƲ /ار:جƽƲƊ.Ɲج.ŃفرĉاƲƊ. 

  ŻطĉƤاłس / Żج–ة  :Ƙـا Üون. 

 ņƴĉالŽƲ/ Żج–ة  :ŃƴĉالłوŽƲ ÜņƴŮلſƲ. 

 .ةŻ/ كŽاÜĆƔ الكابي 

 ǏلńسŽك/  
III.3 -4- ƧǋǄاƾال Ǎǂد عƏاǋƦف الǂǄ ƖاǆǐƨƟƗ رƙƈ:  

Ƙالتحسينا Ƙمǋلقد ساƯيسبلمشروع المشاكل التي واجهها  المذكورة سابقا في حل بعƈ ƾفري  Ʃعداد قاموǗ 
من ǋƊم ǋذǉ المشاكل نذكر .  كغيرǉ من المدققاƘ اǗمالئية التي دعمƘ الغة العربيةالمدقƾ اǗمالئي العربي
Ʃمشكلة حجم القاموÜانسبل السابقة الذكرǋسبل وƈ الزوائد في برنامجي Ƙاƽمل Ƙتحسينا Ƙمǋفي  والتي سا 

  :ما يلي  كبيرÜ كل حسƔ وƲيƽتها التي ƊنجزƘ من اجلهاÜ كما ǋو موƠư فيتقليƮها بشكل
 بجذر الكلمة ƹير المشكول اǙكتƽاƊ ƇدƘ إلǏ تقليƭ حجم القاموƩ وÜ والتيمسƋلة إƽƹال الشكلحل  •

Ʃالقامو ƻادي .في ملƽت Ǐافة إلưǗبا Ɵاطئة اقتراƤ حلول ƠحيƮعند الت. 

إذ يتم وƴư جذر الكلمة المدƹمة فقط Ü تقليƭ حجم القاموƩالتي ƊدƘ كذلǁ إلǏ مسƋلة اǗدƹام وحل  •
في القاموƩ ويتم وƴư قواعد اǗلحاƾ الƤاƮة باǗدƹام للحƮول علǏ األشكال الممكنة لهذǉ الكلمة 

 .عند تطبيǋ ƾذǉ القواعد

 قليƭفي تبشكل كبير Ɗيưا و Üام بدورǋا ساǋمتنعالل واǗبدال والتي اǗتينƩƽ الشيƇ بالنسبة لمسƋل •
 Ʃالجذورحجم القامو ǎمستو Ǐعل ƘǙلتحو Ưالمعتلة والتي تتعر Ƈة قائمة األفعال الجوفاƮاƤوÜ 
 .'قام' مƴ الƽعل ة السابقاألمƛلةكما رƊينا في 

III.3 -5- üƓƨǐƆ ƱǋشرǄ ƧǋǄاƽ ƍǋاƨǄ: 

طƇ الذي Ʋهر علǏ البرنامƝ عند اقتراƟ بŃاشتكǏ بعƯ مستƤدمي ǋذا القاموƩ علǏ شبكة اǙنترنƘ من ال
 الذي ينال األمر .لƽعل العربيللذي يعود سببه إلǏ تعقيد ملƻ الزوائد وكƛرة النماذج التƮريƽية الحلول وا

 م إتباعها موưحا المنهجية التي سيت2008 الذي وعد بƎيجاد حل لهذǉ المسƋلة في إƮدار محمد كبدانيÜ اǋتمام
   .طة طريǋ ƾذا المشروعارƤ من Ƥالل

III.4. ǏƾǐƓطƗ üاƙǄ üǄشا:  
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 قاموƩ يưم بعƯ الكلماƘ التي اƤترناǋا حسƔ التƮنيƽاƘ المذكورة سابقا حاول تشكيلفي ǋذا المƛال سن
من كل Ʈنƻ لتشكيل ǋذا القاموÜƩ نحاول ) اسمفعل Ɗو (بالنسبة لǖفعال واألسماÜƇ حاولنا ƤƊذ كلمة واحدة 

ǋ Ǐذا بعدǋا تطبيǋƊ ƾم الƮƤائƭ التي درسناǋا سابقا والتي طورƮƤ ƘيƮا من Ɗجل اللغة العربية عل
 القاموƩ لنحƮل علǏ قائمة من الكلماƘ المقبولة وƤƊرǎ للكلماƘ الغير مقبولة بالنسبة للمدقƾ اǗمالئي العربي

  .لمشروع ƈيسبل
---------  Ʃالقامو ƻمل     ar.dic   -------------------------  

 łنŃسłح /T1 

 łƩŽلłج /T2 

 Ŋمد /T3 

łسćال / T4 

 T5/ استمر 

łسłر ǎ /T6 

  T7 / كŽسłا
 Ǐاستدع /T8 

Žقłر Ɗ/  T9   
ņرƽſƲ / M1 

  M2 / يبłاق
 ąلłسŽك/ M3    

  
  

  ---------------------- ar.aff ملف الزوائد --------------------
Set UTF-8 
LANG ar 
 
IGNORE      ًـَــــُــِــْـــٌــٍــ 
 
GEMENATING G 
SFX  T3  Y  5 
SFX  T3  0  ت 
SFX  T3  0  تما 
SFX  T3  0  ت / G 
SFX  T3  0  ا / G 
SFX  T3  0  ي / G 
 
CIRCUMFIX  X  
PFX  Y   Y   2 
PFX  Y   0   ي / X 
PFX  Y   0   ت / X 
 
PFX  W   Y   1 
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PFX  W    0   ت / X 
 
SFX  T2  Y   2 
SFX  T2  Y   0  ون / XY 
SFX  T2  W  0   ن / XW 
 
 
 
SPLITAFFIX  PFX    T2   Y    5 
PFX  T2  0  ي 
PFX  T2  0  ت 
PFX  T2  0  ون-ي  
PFX  T2  0  ون-ت  
PFX  T2  0  ن-ت  
 
PFX  T5  Y    1 
PFX  T5  ون-ي  ا      #   )يستƽعلون> =استƽعل(ون - حذƻ األلƻ من بداية الكلمة و إدراج السابقة المزدوجة ي

 
PFX  T7  Y    1 
SFX  T7  ون -     ي ا #   )يدعون> =دعا(ون - المزدوجة يةالالحقاج  حذƻ األلƻ من نهاية  الكلمة و إدر  
 
SFX  T6   Y   1 
SFX  T6  ون-     ي ى  
 
PFX   T8   Y   2 

 S/ون- ا يT8سابقة   #  ينإدراج زائدة مزدوجة مƴ حذƻ من الجهت                                                  

 ǙS ǎ 0حقة      

(c) # المعتل ƻجوǙعل اƽال 
SFX  T4  Y   1 
SFX  T4   0   Ƙ 

  Ƙ.   ا Ǚ    T4حقة   
PFX   T4    Y    2 

  ي.ا   ي .  T  4سابقة                      
  ي.ا  T  . Ƙ  4سابقة                             
  

SPLITAFFIX    T9    Y    4 
 S/ون-ي    T9سابقة          

  S/ون-T9   Ƙسابقة  
 ن-T9     Ƙسابقة 

  ǙS   Ɗ   ƌحقة                                                                                        
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PFX     M1     Y    2 
 M1 Ɗ    /S  سابقة              

 .  اǙ         Sحقة                                    
PFX    M1   Y     1 

  ا.  M1Ɗ    سابقة  
  

SFX   M 2   Y      2 
SFX   M2     0      ة 
SFX   M2    0     ي 
 
SFX   M3    Y      2 
SFX   M3    0      ان 
SFX   M3    0      ǎ 

  .    وǙ  M3حقة   
  ---------------------------------------------   txt.goodالكلماƘ الƮائبة --------------------

 łنŃسłح  
 ąŃنłسłح  
ņنńسŃح  
Ŋدłم  

ƅƘŊدłم  
  مłدŊا 
  مŃدŎي
ſƘńدłدłم  
  مłدłدńتſمłا
ŃƩجلłي  

łسونĉجلłي  
łسونĉجلŽت  
łنńسĉجلŽت  

Ƙسال  
  يسيل
  تسيل

  يستمرون 
  يسرون
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  يكسون
  يقرƌون
  تقرƌون
  تقرƊن
  ƽƲƊار

  ƲƊافر 
Żباقية  
Ćƾبا  

ņسالنŽك  
ǏŽلńسŽك  
ąسولŽك  

  ------------------ txt.wrong الكلماƘ الƤاطئة --------------------
  مددا
  مددي
  جلسون
  جلسن
  يسال

  استمرون
ǎيسر  
  سرون
  يكسا

  يقرƊون
  قرƊون
  يقرƊن
  ƽƲار
  باقة

  كسال 
-------------------------------------------------------  

III.5. üƓƨǐƆ ƱǋشرǄ ƼƽدǄل ƕǐǂƓƾƗƨǄال ƖراǋƬƗال:  
المدقƾ العربي بالشكل سعǏ فريƈ ƾيسبل إلǏ التƽكير في إيجاد حلول لبعƯ المسائل التي مازالƘ تعيƾ عمل ي

Ƥر في محاولة من فريƈ ƾيسبل للرقي بهذا المدقƾ بعƯ اآلال تطوير Ü باưǗافة إلǏ يكون عليهƊنالذي ينبغي 
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Ƙالدرجا ǏعلƊ Ǐالعربيةإل Ƙدمي البرمجياƤمست Ƙطموحا ǎليكون في مستو . ƘوراƮالت ǉذǋ مǋƊ من 
  :المستقبلية لمشروع ƈيسبل نذكر ما يلي

III.5 -1- üǀار الشƓƗاع :  
 عند تدقيƾ الكلماƘ بدǙ من إƽƹالهÜ الشيƇ الذي قد اǙعتباريتم التƽكير حاليا في محاولة اƤذ الشكل بعين 

تقليƭ عدد الكلماƘ المكونة لقائمة الكلماƘ المقترحة في Ü فưال عن  الكلماƘ البديلة المالئمةاقتراƟيساǋم في 
ƋطƤحالة ال.  

III.5 -2-  ǃاƷداإلدǆدعƏاǋƦب الǐǀرƗ :  
إلحاƾ الƽعل بالحقة واحدة Ü يƭƤ حالة مسƋلة اǗدƹامعرưه في الƽقراƘ السابقة والمتعلƾ بالذي تم الحل 
Üفقط ƘǙحا ǁناǋ ولكن  ÜǎرƤƊر تعقيدƛكƊزوائد ا Ɣاألمر بتركي ƾن واحد( عندما يتعلƈ في ƾولواح ƾسواب(  .

  .Ǚ تزال ǋذǉ الحاƘǙ قيد الدراسة والتحليل لمعالجة مƤتلƻ الحاƘǙ الممكنة
III.5 -3- رƴƗدƏاǋƦف الǂǄ بǐ:  

بسبƔ المشكلة التي تمƘ مƮادفتها عند Ʈياƹة ملƻ الزوائد والتي تعريƔ ملƻ الزوائد مسƋلة تم التƽكير في 
  .اǙتجاǉ من اليمين إلǏ اليسار التي تƲهر عليها القواعد عند الكتابةتتمƛل في مشكلة 

   PFX Y  a  b : مƛال 

 ƻنا حرưإذا عو‘a’  بـ 'Ɗ ' ƻو حر Ü‘b’بـ ' Ɣ  ' Ǐل علƮفسنتح:  
 Ɣ  ا         PFX  Y    

  : مما قد يجعلنا نƤطƐ في قراƇة القاعدة التي تعني 
     ا  YƔسابقة  

ƕاعƨد الƟل ƝرƗƾǄال üƟال:  
 في سطر تعريƻ القاعدةÜ ولكنه يعتبرSFX ǉ  و PFXبعد المالحƲة تبين Ɗن برنامǋ Ɲانسبيل Ǚ يعتبر كلمتي 

 .فقط في تعريƻ عائلة القواعد
SFX  X  Y  1 
SFX  X  0   a  

في السطر الƛاني بƋي كلمة ƹير معدومة مهما كانÜƘ وعليه فالمƛال  SFX في ǋذا المƛال يمكن تعويƯ كلمة 
ƠحيƮ التالي: 

SFX  X  Y  1 
TAHA  X  0   a 

  :وعليه فالكتابة التالية تعتبر Ʈحيحة
SFX    X  Y  1  

   ] ǎ  ] ǎ  ي ǙXحقة 
  

III.5 -4- ا ǃǘعǓا üاǄƴƗƨإƕǐǆǐƗǘال ǃǘعǓا ǅǄ ǗدƓ ƕǐƓرƴل:  
ƈ ƾذا األمر ممكن حاليا لكن فريǋالنحو التاليي Ǐسبل يود استغالله عل:  
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 ǃ00 :  يưللما  
 ƭ00 : ارعưللم  
 Ʊ12 : ƻللعط 

  
الشيƇ الممكن ǋو ما . Ɗي باستƤدام حرƊ ƻبجدي عربي يليه رقمينÜ لكن ǋذا ƹير ممكن في الوقƘ الراǋن

  :يلي
 ÜƯ Üƻ ـ:  مƛل.حرƻ يونيكود واحد 

 Ü2500 100:  مƛل .65000 إلǏ 1رقم واحد من  

  .P1  ÜX5: .مƛل. حرǙ ƻتيني و رقم واحد  
  
• ƕƬǘƢال:  

      Ưل باستعراƮƽذا الǋ سبل         قمنا فيƈانسبل وǋ برنامجي Ǐيسبل علƈ ƾا فريǋجراƊ التي Ƙم التحسيناǋƊ   Ǐعلـ Ü
  .لزوائد وملƻ القاموƩمستوǎ الملƽين المشكلين لكال البرنامجينÜ ونقƮد كال من ملƻ ا

ـ فعلǏ مستوǎ ملƻ الزوائد تم التطرƾ إلǋƊ Ǐم المزايا التي تم تطويرǋا في البرنامجين من Ɗجل إيجاد ح                  ول ل
      Üƾذا المدقǋ ƻعư نقاط Ƙƃالمسائل  التي شكل Ưلبع  ƴبدال والتعامل مـǗعالل واǗام واƹدǗال الشكل واƽƹƎك

  .الزوائد المزدوجة
  قاموƩ مشروع ƈيسبل لم يƮل إلǏ مرحلة الكمال بعدÜ إذ Ǚ تزال ǋناǁ فرƹم كون علǏ مستوǎ القاموƊÜƩما

لكن الشيƇ األكيد ǋو كون ǋذا المشروع يتقدم ويتطور بƤطƛ Ǐابتة .  األمور قيد البحث و التجريƔالعديد من
Ƥرون جهدا  والذين Ǚ يدÜ من طرƻ مستƤدمي اللغة العربية علǏ اǙنترنيƘينويالقي ترحيبا وتجاوبا كبير

  .لǘدƇǙ بمالحƲاتهم واقتراحاتهم التي تساǋم بشكل فعال في تقدم ǋذا المشروع
لبرامƝ قي مستمر لورŃيجدر بنا التنويه في نهاية ǋذا الƮƽل بƽلسƽة المƮدر المƽتوƟ التي ساǋمƘ في تطور 

  .كنة بƋقل تكلƽة مادية وبشرية ممالمƽتوحة المƮدر بما فيها تلǁ الداعمة للغة العربية
 ƾالطر Ưبع Ɵالل شرƤ من Üانسبلǋ Ɲالتقنية لبرنام ƭائƮƤال Ưيل بعƮƽت Ǐإل ƾل القادم سنتطرƮƽفي ال

Ǚحيحة واƮ ورةƮانسبل بǋ Ɲبرنام Ɣإتباعها لتجري Ɣطالع بشكل تجريبي وعملي والمراحل العملية الواج
  . مƽتوƟ المƮدر الالمزايا التي يوفرǋا ǋذا البرنامƝعلǋƊ Ǐم 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

ƴل الرابƮƽال  
  

  الƮƤائـƭ التقنيـة لبرنامـǋ Ɲـانسبل
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IV. ƲƓالرا üƬƻال :üƓƨǆاǉ ƛǄاǆرƓل ƕǐǆƾƗال ƫƏاƬƢال  
• ƕǄدƾǄ:  

ƤاƮة تلǁ التي تم ومميزاته ǋƊم طريقة عمله وعلǏ  وبرنامǋ Ɲانسبلل الƮƤائƭ العامةالتعرƻ علǏ بعد 
ƾو إعادة برمجتها لدعم تدقيƊ اǋالمذكرة بالحديث  اللغة العربيةتطوير ǉذǋ ير منƤل األƮƽذا الǋ سنقوم في Ü

تطوير مشروع (Ü حتǏ تكتمل الƮورة عند المتابعين لهذا المشروع عن ǋƊم الƮƤائƭ التقنية لبرنامǋ Ɲانسبيل
 من معرفة ǋƊم المراحل من يريد تجربة ǋذا المدقƾيتمكن لكي   وÜ) مƽتوƟ المƮدرمدقƾ إمالئي عربي

Ü تƮƮƤهممن قريƊ Ɣو من بعيدƊ Üيا كان  وليساǋم الجميÜ ƴريǋ Ɣذا المدقƾ بشكل ƮحيƠجƔ إتباعها لتجالوا
Ɗو مبرمجين Ɗو لغويينƊ Üو مجرد فưوليين ƹيورين علǏ لغتهم وراƹبين في كانوا مهتمين بالبرامƝ الحرة 

  .رƊيالمساǋمة في تطوير البرمجياƘ الداعمة لها و لو بمجرد 
 مƴ محرر Ɗوبن اوفيƩ تحƘ كل من نƲامي لينكƩ  برنامǋ Ɲانسبل كيƽية توƲيƻالƮƽلسنتناول في ǋذا 

لنƤتم ǋذا Ü  تحƘ كل من النƲامين السابقين)Compilation(كيƽية تƛبيƘ البرنامƝ وتƮريƽه  وويندوزƛ Üم
  . برنامǋ Ɲانسبل وملƽاƘ ومكتباƇƘذكر ǋƊم ƊجزاالƮƽل ب

  
IV.1.  ƕǐƻǐǀفǐưǋƗƓƨǆاǉ ƛǄاǆرƓ ü Ǎǂعǋƈ ررƟǄ Ƨǐƺǋا ǅƓ: 

) 05/09/2007 الذي تم إƮدارǉ بتاري2Beta ƣاƮǗدار (ار تجريبي لحد الساعة Ƥƈر إƮدباǗمكان تحميل 
 و الذي يمƛل Ƥƈر ما توƮل إليه فريƈ ƾيسبل من برنامƝ المدقƾ اǗمالئي ǋانسبيل الƤاƭ باللغة العربيةمن 

 ǉالل إعدادƤمشروعل Ǐإل ƻفي ا ه الهاد Ʃقوامي Ƈالمكتبيةللغة الإنشا Ƙعربية للتطبيقا Ü حةƽƮ منƘنترنيǙا 
  :   التالية

http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=ayaspell&filename=hunspell-ar_20070905_beta2.tar.gz&use_mirror=switch 
  

القاموƩ علǏ محرر لǋ Üذǉ اآلن سلسلة المراحل الواجƔ إتباعها لتوƲيƻ  بعد تحميل برنامǋ Ɲانسبي
  . تحƘ كل من نƲامي لينكƩ و ويندوزƊوفيƩالمجموعة المكتبية Ɗوبن 

  
IV.1 -1- Ƨǀǆǐل ǃاưǆ ƖƟƗ ǏƏǘǄاإل ƼǐƽدƗال ƧǋǄاƽ فǐưǋƗ:   

علǏ محرر ǋانسبيل  المدقƾ اǗمالئي اƤǙتباري  وتوƲيƻتƛبيǋ Ƙذǉ سلسلة المراحل الواجƔ إتباعها من اجل
 :)Gnu/Linux ( تحƘ نƲام لينكƊ OpenOffice.orgƩوفيƊ - Ʃوبن ةالمجموعة المكتبي

• ŷǗǋƈ :ƘبيƛوبنتƊ Ǐإمالئي ألية لغة تريد عل ƾمالئي - التدقيǗا ƾية المدقƮاƤ تنشط Ǐحت ƩوفيƊ
 .وتحمل المركباƘ والبرامƝ الưرورية له

• ƙøŷاǐǆمن ا:ا  ƾالƹلالزم إOpenoffice Ɲوتحييد برنام Źإن كان مشغال Quickstarter إن كان 
ǁامƲن Ǐمن قبل عل Źمنشطا. 

• ƙøŷاƙين :الƽالمل ƣنس ar.dic و ar.aff في الدليل /usr/share/myspell/dicts/ 
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cp verb_ar.dic/ usr/share/myspell/dicts/ar.dic 
cp verb_ar.aff/ usr/share/myspell/dicts/ar.aff 

 .مƛالopenoffice.org2.1/share/dict/ooo (Ź( حسƔ تشجر نƲامǁ تƛبيƊƘو كيƻŇ ال
• ƴƓراøŷتحرير :ا etc/openoffice/dictionary.lst / Źالƛافة السطر اآلتي مưƎب) Ʋƽح Ǐتنس Ǚ

  ):األƮلǏ لǘحتياط
DICT ar TN ar    

• ƢøŷاƨǄوبن :اƊ Ɲتشغيل برنام - ƘعداداǗالل اƤ م منƛ ƩوفيƊ )ƘياراƤ مƛ ƘدواƊ ( عين اللغة
  .في المƛال) تونƩ(عربية : المراد تدقيƾ إمالئها

• ƨøŷاƨاد: ƻمل Ơتبار افتƤǙا :verb_conj.odt) األفعال العربية ƻريƮت ƻمل.( 
 

IV.1 -2-  ǃاưǆ ƖƟƗ ǏƏǘǄاإل ƼǐƽدƗال ƧǋǄاƽ فǐưǋƗƦǋدǆǐǋ:  
   ƊوفيƩ-اƤǙتباري ǋانسبيل علǏ محرر المجموعة المكتبية Ɗوبن اǗمالئي المدقƾتوƲيƻ  وتƛبيƘيتم  
)OpenOffice.org ( امƲن Ƙامتح Ƙتباع المراحل التالية يكروسوفƎويندوز ب: 

• ŷǗǋƈ: ƘبيƛوبنتƊ Ǐإمالئي ألية لغة تريد عل ƾمالئي وتحمل - التدقيǗا ƾية المدقƮاƤ تنشط Ǐحت ƩوفيƊ
 .المركباƘ والبرامƝ الưرورية له

• ƙøŷاǐǆا: ƾالƹمن الالزم إ Openofficeوتح Źإن كان مشغال  Ɲييد برنامQuickstarterŹإن كان منشطا  
ǁامƲن Ǐمن قبل عل. 

• ƙøŷاƙين :الƽالمل ƣنس ar.dic و ar.affفي الدليل :  

 \Program Files\OpenOffice.org 2.1\share\dict\ooo    
• ƴƓراøŷتحرير:ا  \Program Files\OpenOffice.org 2.1\share\dict\ooodictionary.lst 

ƛافة السطر اآلتي مưƎب Źال) Ʋƽح Ʃتن Ǚ ƻليالملƮاأل Ɣحتياطا  من باǙ:(  
DICT ar TN ar 

• ƢøŷاƨǄوبن :اƊ Ɲتشغيل برنام - ƘعداداǗالل اƤ م منƛ ƩوفيƊ )ƘياراƤ مƛ ƘدواƊ ( عين اللغة المراد
 .في المƛال) تونƩ(عربية : تدقيƾ إمالئها

• ƨøŷاƨاد: ƻمل Ơتبار افتƤǙا :verb_conj.odt 

  
IV.2. ƖǐƓƙƗ ǋ  فǐرƬƗ)Compiler (üǐƓƨǆاǉ ƛǄاǆرƓ:  
IV.2 -1-  ƖǐƓƙƗƛǄاǆرƓال ƧǋǄاƾال ǋ Ƨǀǆǐل ǃاưǆ ƖƟƗ:  
  :يجƔ إتباع الƤطواƘ التالية  برنامǋ Ɲانسبل باưǗافة إلǏ القاموƩ تƛبيƘل

  .  مƛبتةتƋكد ƊوǙ بƋن لديƊ ǁحد إƮداراǋ Ƙانسبل الحالية •
تجدǋم موزعين علǏ شكل حزماƘ .  كل من برنامǋ Ɲانسبل باưǗافة إلǏ قاموƩ معينتƛبيƘعليǁ ب •

 . متƽرقة
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•  Ƙاƽالكامل لكل من المل ǁمنذ البداية المسل Üي مكانƊ في Ʃالقامو ƣيمكن نس).dic و .aff ( ƻسو
  .يعطǏ لهانسبل

 Ƙنجد فيهحزما Ɵللشر Ƙاƽمل Ǐتحتوي عل Ʃانسبل و القاموǋ Ǐرة عامة علƲاآلن ن ǉذǋ ÜƘبيƛالت Ƙا تعليما
  :محتواǋا

 Ƙبيƛير تƤو في األ Ʃالقامو ƻمل Ƙبيƛم تƛ Üانسبيلǋ Ƙبيƛفي البداية ت Ɣوحدة واجهة يج'Perl 'لهانسبيل.  
  :مƛال تƛبيǋ Ƙانسبيل 

  . ưtar xvfz  hunspell.tgzغط لفǁ ا .1
2. cd hunspell 
3. ./configure  
4. ./make 
5. cd ./src/hunspell 
6. ./configure 
7. make 
8. copy makeso.sh file here 

9. sh makeso.sh ƻر ملƤƈ في Ɵو مشروǋ تعليمتي ربط كما Ǐافة إلưǗيدويا با ƣم قم بعملية النسƛ makeso.sh. 
10. cd ../tools 
11. ./configure 
12. make 

  
 Ƙليحتإذا استعمل ǁالذي لدي ǁالمسل ƠحيƮبت ǁامي عليƲير نƹ ƴانسبيل في موقǋ Ƙبيƛية سابقة لتƮاƤ وي

'$PREFIX/bin'  .بتة في المرحلة السابقةƛم Ɲبرام Ǐيحتاج إل Ʃعداد للقاموǗا Ɲبرنام.  
  :  علǏ سبيل المƛال  .)Interactive(التƽاعلية لحد ǋذǉ النقطة بƎمكانǁ تنƽيذ ǋانسبيل في حالته 

cd hunspell/src/tools 
./example full_path_aff full_path_dic file_to test 

IV.2 -2-  فǐرƬƗالƧǀǆǐل ǃاưǆ ƖƟƗ:  
   : ǋانسبيل 'Perl' تƮريƻ و تƛبيǋ Ƙذǉ الوحدة لواجهة 

$ perl Makefile.PL 
$ make 
$ make test 
# make install 

 
Ü عليǁ بان توƠư )الوƮول إلǏ الجذرمƛال إذا لم يكن لديǁ حƾ (عند تƛبيǋ Ƙانسبيل في موقƹ ƴير نƲامي 

  .مكان تواجد المكتبة'  Makefile.PL 'لـ 
ƙǄüا:  

 --) prefix=$HOME/local) $HOME/local:  إذا كان ǋانسبل مƛبتا في

  Perl'  :$HOME/perl_lib'يجƔ ان تكون مƛبتة في مكتبة ' Perl'و وحدة 
     

 :  علǏفنتحƮل
 
$ perl Makefile.PL PREFIX=$HOME/perl_lib \ 
CCFLAGS=-I$HOME/local/include \ 
LIBS="-L$HOME/local/lib -lhunspell" 
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$ LD_RUN_PATH=$HOME/local/lib make 
$ make test 
$ make install 

IV.3. الƖǐƓƙƗƦǋدǆǐǋ ǃاưǆ ƖƟƗ :  
القابل ) Full Installer( الكامل تƛبيÜƘ يجƊ Ɣن تحƮل ƊوǙ علǏ برنامƝ ال) win32 ( علƊ Ǐرưية تƛبيƘلل

  32win/net.hunspell://http/: من الموقExucutable ( ƴ(للتنƽيذ 

  .'ǋ  :' C:\Program Files\Hunspellانسبل في موقƴ ما مƛلتƛبيƘسيقوم بǋذا 
  .   علǏ األقل واحدا من القواميƩ المƮرفة مسبقا والمتواجدة علǏ نƩƽ الƽƮحةتƛبيƘستحتاج كذلǁ إلǏ جلƔ و

موجود  ) \C:\Program Files\Hunspell\bin : مƛال( لبرنامǋ Ɲانسبيل ' bin'تƋكد من Ɗن المسلǁ إلǏ دليل 
ǁالمحيط لدي Ƙمتغيرا ǁمن . في مسلƊ Ǐطالع علǗا ǁيمكن ǁالمسل ƴتحديد موق Ǐتحديد 'جل المساعدة عل

  . لنƲام ويندوز )Utility  Help(المساعدة Ɗداة من Ƥالل ) set environment variables(' بيئةمتغيراƘ ال
  .نƲام بعد إعداد المسلǁعليǁ بƎعادة تشغيل ال

 ƻمل).dll(  Ɣن يجƊام ويندوزƲن Ǐانسبل علǋ Ɲيتم تحديد موقعه قبل إستعمال برنام .  
  

الكل علPrompt DOS ') Ǐ  'سطر األوامرفي  برنامǋ Ɲانسبل علǏ نƲام ويندوزÜ اكتƔ تƛبيƘبعد ذلÜǁ ل
  : التعليمة اآلتية )سطر واحد

 
   C:\> ppm install http://theoryx5.uwinnipeg.ca/ppms/Text-Hunspell.ppd 

 

  .' ActivePerl 8xx 'بالنسبة ƮǗدار 
 :Ɗو التعليمة

 
   C:\> ppm install http://theoryx5.uwinnipeg.ca/ppmpackages/Text-Hunspell.ppd 
 

  .' ActivePerl 6xx 'بالنسبة ƮǗدار 
  

IV.4. فǐرƬƗالƦǋدǆǐǋ ǃاưǆ ƖƟƗ :  
ǋ Ɲبرنام ƻريƮتريد ت Ƙانطالقاانسبل إذا كنǏبحاجة إل ƘنƋف Üǁسƽدري بنƮالم ƭم  من النƻرƮ لغة 'C '

)C Compiler( سƽن يكون نƊ Ɣالذي هوالذي يج Ƙوحدةبواسطته بني  Perl 1* ǁلدي)  بالنسبة ل
ActivePerl فهذا يعني VC++  6(.   

 Binary(الƛنائي الحزمة ' Full installer 'إذا افترưنا بƋن لديǋ ǁذا باưǗافة إلǏ برنامƝ التحميل الكامل 

Package(ƴمن الموق Ü  :/32win/net.hunspell://http  ،تحميل و Ǐا إلưيƊ ستحتاجƘبيƛحزمة ت 
'dev-Hunspell' ƴالموق Ǐا علưيƊ 32/ : الموجودةwin/etn.hunspell://http حتوي تي تال Ǐعل Ƙاƽالمل

 .'Perl'لتƮريƻ وحدة المطلوبة  )lib.  و  h.(الưرورية 

                                                 
 ).shell) sh و awk و sed:  مƛل  'scripts' ولغاƊ Ü'C'   ƘعادƘ إستعمال وƲائƻ لغة 1987 عام 'Larry Wall' لغة برمجة ƊنشǋƋا * 1
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 Ǐالمحيط يشير إل Ƙن مسار متغيراƊ كد منƋالت Ɣانسبل يجǋ Ɲبرنام ƻريƮقبل ت ƴموق ƻالمل).dll ( Ɲلبرنام
  . بعملية التƮريƇƻالبد المنÜƔƮ قبل لǋانسب

  :Unixلطريقة التي تم وƽƮها من Ɗجل إƮدار  بنƩƽ اتƛبيƘبعد ذلǁ تتم عملية ال 
  

perl Makefile.PL 
nmake 
nmake test 
nmake install 

لتحديد موقƴ ملƽاƘ العناوين  ) LIBS و  INCمƛل (التعليماƘ األساسية مƴ بعƯ المتطلباƘ اưǗافية لتمرير 
 ǋذǉ الملƽاƘ في ƹير مواقعها تƛبيƘفي حالة ما إذا تم ) lib files(وملƽاƘ المكتباƘ ) header files(الرƊسية 
بƋنه تم إưافة ǋذا األƤير إلǏ مسلǁ محيط المتغيراƘ الذي تƋكد في حالة إستعمال موقƹ ƴير نƲامي . النƲامية

Ɣالتجار Ƈقبل إجرا ǁلدي.  
 

IV.5. ƖاƻǂǄüǐƓƨǆاǉ  ƛǄاǆرƓ :  
:                 التاليƴ من الموق ) 2.1 اƮǗدار ( المƮدري لبرنامǋ ƝانسبلƤƈر إƮدار للنƭ تحميل يمكن 

  'http://cpan.waldonet.net.mt/authors/id/E/EL/ELEONORA/ ' Üل لƮانحǋبعد  Ǐدليلالعل  
بعد فư ǁغط ǋذا الدليلÜ يمكننا معاينة مكوناته والتي يمكن .   'text_hunspell_1.2.tar.gz ' مưغوطال

  :تلƤيƮها في ما يلي
 : و يتكون مما يلي: 'üǐ't الدل 

o  تحمل التابعة Ƙاƽمل'.t'   

o  ينƽالمل :test.dic   وtest.aff 

o  ƻالملtest1.pl 

 ƻالمل:' changes' 

 Ƙاƽالمل:' Hunspell.h' Ü'Hunspell.xs' Ü'Hunspell.pm' 

 'test.pl' و  'makefile.pl': الملƽين 

 ƻالمل: 'Makeso.sh'  

 ƻالمل : 'MANIFEST'  

 ƻالمل : 'META.yml'  

 ƻالمل : 'Perlobject.map'  

 Ƙي التعليماƽمل :'README ' و'README_1' 

 ƻالمل :'typemap' 
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• ƕƬǘƢال:  
توƲيƻ مدقǋ ƾانسبل للعمل مƴ كيƽية من التعريƻ ب ÜلƮƤائƭ التقنية لبرنامǋ Ɲانسبللدراسة ǋذǉ المكنتنا 

 طريقة تƛبيƘ شرƊ ƟتاحƘ لنا تحƘ نƲامي لينكƩ وويندوزÜ كما) Open Office(المجموعة المكتبية 
 ƻريƮوتƝالبرنام) Compilation(  ÜامينƲالن Ʃƽن ƘدريتحƮالم ƭير  انطالقا من النƤكونه لهذا األ

هذا المكونة لوالمكتباǋ Ƙم الملƽاƘ ألقائمة  والتعريƻ بǋƋم مكوناته من Ƥالل عرÜ Ư برنامجا مƽتوƟ المƮدر
Ɲالبرنام.  

Ńالدراسة يكم ǉذǋ من ƻعملية ن في شالهد Ɵانسبل بطريقة عملية رǋ Ɲبرنام Ɣيتمكن تجري Ǐحت ÜحيحةƮ
 Ɲذا البرنامǋ دموƤذا البحث عندمستǋ Ǐعين علƃوالمطل Üم مميزات امن تجريبهǋƊ Ǐعل Ɣƛعن ك ƻالتقنيةهلتعر Ü 

 مƴ برنامƝ المجموعة المكتبية Ɗوبن اوفيƩ لتدقيƾ النتائƝ التي يمكن الحƮول عليها عند تجريبهتقييم و
لǘدƇǙ بعدǋا بƉرائهم واقتراحاتهم عند مالحƲة بعƯ المسائل التي Ǚ يزال تعاطي ǋذا نƮوƭ العربيةÜ ال

عدما في حاƤƊ ƘǙرÜǎ األمر الذي سيƌدي حتما إلǏ تطوير نالبرنامƝ معها منقوƮا في بعƯ الحاƊ ƘǙو م
Ɲذا البرنامǋ الطريقة في التطوير . مردود ǉذǋ ستعمالǙبالنسبة للشائعة ا ƘبتƛƊ وقد ÜدرƮتوحة المƽالم Ɲبرام

 الهادƻ إلǏ إنشاƇ قاموƩ في اللغة العربية للمدقƾ اǗمالئي مراحل مشروع فريƈ ƾيسبلفعاليتها في الكƛير من 
     .ǋانسبل
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ƢøǄƗاøƟƓال ƕøƘ  
  

لقد تناول ǋذا البحث مسƋلة التدقيƾ اǗمالئي في البرامƝ الداعمة للغة العربية وباألƭƤ المƽتوحة المƮدر منها 
  .وتطوير دعم العربية فيها لما توفرǉ علǏ المطورين من جهد ومال بƽلسƽتها التي ساعدƘ كƛيرا علǏ تطويرǋا

  
 مستعملي برمجياƘ اللغة معƲمحاولة إيجاد حل لمشكلة يعاني منها فلقد تمƛلƘ نقطة انطالǋ ƾذا البحث في م

مستعملي البرامƝ الداعمة للغة لالعربية وǋي مشكلة التدقيƾ اǗمالئي التي ولǖسƻ الشديد Ǚ تزال تشكل عائقا 
 اǋǙتمام جة لهذǉ البرامǙ Ɲ تعيرǋاتالعربية والتي قد يعود السبƔ األساسي لعدم تطورǋا إلƊ Ǐن الشركاƘ المن

مشكلة حقوƾ بسبƔ الذي ينبغي Ɗن تناله عندما يتعلƾ األمر بدعم العربية فيها سواƇ بسبƹ ƔياƔ المنافسة Ɗو 
  . في معƲم دولنا العربيةةالملكية الƽكرية المƽقود

  
 ƻتلƤدراسة م Ǐذا العمل وركزنا علǋ اللƤ من Ƈوưيسبل الذي سلطنا عليه الƈ ƾن مشروع فريƊ مƹور

ǉ والنتائƝ التي تم التوƮل إليهاÜ لم يƮل بعد إلǏ مرحلة الكمالية إƊ Ǚنه مشروع يتطور مراحل تطور
 عليه في البدايةÜ باưǗافة إلǏ وقد تمكن من إيجاد الكƛير من الحلول لبعƯ الحاƘǙ التي استعƘƮباستمرار 

معتمدا تقريبا  نقطة الƽƮر العمل الجبار الذي يقوم به محمد كبداني علǏ مستوǎ القاموƩ الذي Ɗعاد بناǉƇ من
  . ومتداولة كƛيرا في األوساط اللغويةعروفةعلǏ قواميƩ عربية م

  
     من اǗطالع علǏ كافة المشاريƴ التي تناولƘ مسƋلة التدقيƾ اǗمالئي العربي تمكنƘ من Ƥالل ǋذا البحث 

يسبل ǗنشاƇ قاموƩ المدقƾ بƮعوبة المهمة التي تنتƲر مشروع فريƈ ƾ دراستها بعد رƹم Ɗنني ƊحسسƘالتي و
والحديث عنه والمساǋمة في  اǗمالئي العربيÜ إƊ Ǚنها Ɗعطتني دافعا قويا في نƩƽ الوقƘ لدراسة ǋذا المشروع

ترقǏ البرمجياƘ تطويرǉ في المراحل القادمة إن شاƇ اÜŸ حتǏ تسترجƴ اللغة العربية مكانتها بين اللغاƘ و
  .  ةمƤتلƽبلغاƘ والمتوفرة العالمية مجياƘ الداعمة لها إلǏ مستوǎ باقي البر

  
التي المتعددة  اعن مزاياǋعن طريقة عملها ووالبرامƝ المƽتوحة المƮدر معرفة الكƛير عن كما تمكنƘ من 

Ü لما التي يرǎ فيها اƤǙتƮاƮيون مستقبل البرمجةو امÜƝساǋمƘ وبشكل كبير في تطور ǋذا النوع من البر
  .  سرعة وفعالية في التطويرربƠ للوقƘ وفيها من تكامل للجهود و

  
ولغويين   مبرمجينÜوǋو بحاجة إلǏ مساǋمة الجميƴ يستحƾ كل التشجيƴ والمتابعةÜفريƈ ƾيسبل إن مشروع 

حتǏ يƮل ǋذا المشروع إلǏ بر ومهتمين بالبرامƝ الحرة للوƮول به إلǏ درجة عالية من الرقي واǙحترافية 
من Ƥالل اƮǗداراƘ المƤتلƽة لهذا ƽتوƟ المƮدر قابل للمناقشة والتجريƔ األمان وينجز Ɗول مدقƾ عربي م

المدقƾ التي يتم تطويرǋا ƛم تجربتها وبعد ذلǁ نشرǋا علǏ موقƴ المشروع مƴ شرƟ لمƤتلƻ المميزاƘ التي 
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ا المشروع Ü حتǏ يتسنǏ للمهتمين بهذتم تƽاديهاي واألƤطاƇ التي  معالجتهامتيتم إưافتها ومƤتلƻ الحاƘǙ التي ي
 تجريǋ Ɣذا المدقƾ واǗطالع عن كƔƛ علǏ النتائƝ المتحƮل ƮƤÜوƮا وبالتدقيƾ اǗمالئي العربي عموما

Üالعربية ƭوƮالن ƾدامه لتدقيƤاية في عليها عند استƹ رائهم واقتراحاتهم والتي قد تكونƉب ǁبعد ذل ƇǙدǘل 
دقƾ المتطوŇر باستمرار حتǏ تلبية جميƴ متطلباƘ األǋمية لتƽادي بعƯ األƤطاƇ التي مازال يتجاǋلها ǋذا الم

 . معايير المدققاƘ العالمية

 ƾفري Ƙكاديمي يتناول مراحل تطور وإنجازاƊ ول بحثƊ الدراسة تعتبر ǉذǋ كون Ǐير إلƤشارة في األǗنود ا
رƔ مشروع ƈيسبل Ǘعداد قاموƩ المدقƾ اǗمالئي العربيÜ وǋدفها األساسي يتمƛل في دراسة مƤتلƻ تجا

المدققاƘ اǗمالئية المƽتوحة المƮدر الداعمة اللغة العربية باưǗافة إلǏ محاوƘǙ كل من طه زروقي لبرمجة 
ربيةÜ ومحاوƘǙ محمد كبداني عبعƯ الƮƤائƭ في برنامǋ Ɲانسبل وتطويرǋا للتالƌم مƮƤ ƴائƭ اللغة ال
Ʈدر يلبي حاجاƘ مستƤدمي Ǘعداد القاموƩ العربيÜ من Ɗجل تطوير مدقƾ إمالئي عربي مƽتوƟ الم

 .البرمجياƘ العربيةÜ كما يلبي المعايير التي ƊنجزƘ وفقها مƤتلƻ المدققاƘ العالمية المشهورة
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ƲøƜراøøǄال  
  

ƕǐƓرøøƴال ƲƜراøøǄال:   
  

جامعة اǗمام محمد بن Ü ") عǃǂ الƕƸǂ الƟاǏƓǋƨ(لǆƗƸا الƴرǋ ƕǐƓالƨǂاǐǆاƖ الƟاÜ" ƕǐƓǋƨ عبدالعزيز عبداŸ المهيوبي.د 1
  .2007 نوفمبر Ü12 سعود

اƕǐƓǋƨ لǋƾǂاعد ǐƬ ǋƟǆاƕƷ لƨاƟ ƕǐǆ: الǄشǏƺ ƼƗ الƕƸǂ الƴرƕǐƓ" موǙي الحسن امراني علويÜ . د:  اقتباƩ عن2
ƕǐƗǋƬ ø رفƬال) :ƕǐƾǐƓطƗ ƚƤاǄǆ" ( ƴربي Ü2007 .  

3  Üالعجماوي ƟالƮ الدين Ƈعال"ƕǐƓرƴال ƕƸǂل ƕǐلǑا ƕƜالƴǄال  ƖاǐدƟƗالǋ Ʋƽاǋال ǅǐƓ" Üانيةƛرة الưالمحا Ü24Ɗ ريل ب
2001.  

4  ÜورƲرب"ابن منƴال ǅاƨمادة "ل Ü ) و Ʒ ل.(  
5 Ňابن جنيÜ "ƫƏاƬƢال" Ü1 / 31.  
  .ƭ Ü15 "الƕƸǂ الƴرÜ "ƕǐƓد المجيدعب. د6
   .ƾǄ" ƭ Ü546دƕǄال" Üابن Ƥلدون 7
  .21ن فرديناند دي سوسورÜƭ Ü ترجمة منقولة ع"ƟǄاƮراǏƺ Ɩ اǓلƕǐǆƨ الƴاÜ "ƕǄيوسƹ ƻازي ومجيد النƮر 8
  .ƟǄ"ƭ Ü9اƮراǏƺ Ɩ الƜǊǂاÜ "ƖفريحةƊنيƩ .د  9

 12 ،22 ،28   Üطه زروقي"Ǐƺ ƕƜǋدƦǄالǋ ƕطƨǋƗǄد الƏاǋƦدرالƬǄال ƕƟǋƗƻǄ ƕǐƏǘǄاإل ƖاƾƽدǄندوة " ال Ü " Ƙالبرمجيا
  .2007 ديسمبر Ü09-10 المجلƩ األعلǏ للغة العربيةÜ الجزائرƤ" ÜطواƘ نحو اǗدارة اǙلكترونية: باللغة العربية

  .Ü Ü ƭ17 نقالŹ عن بحث لعمر الدسوقي"الǍƟƬƻ لƕƸ الƾرÜ"ǅƆ الجندي 14
15  Üا"محمد كبداني ǅǐƓ üƓƨǐƆ ƧǋǄاƽƕǐƓرƴال ƕƸǂال Ǐƺ üǄǊǄالǋ üǄƴƗƨǄل" Üيسبلƈ مشروع Ü10 2007 سبتمبر.  
16Û30 Üالعجماوي ƟالƮ الدين Ƈعال "ƕǐƓرƴال ƕƸǂل ƕǐلǑا ƕƜالƴǄال ƖاǐدƟƗالǋ Ʋƽاǋال ǅǐƓ" ƴمجم Üانيةƛرة الưالمحا Ü

 Ü2001 نيسان 24اللغة العربية األردني. 

17  ÜيداويƮال ƻيوس" ƕǐƓرƴال ƕƸǂاعد الǋƽ)افƻǀال"(ƾدمش Üكرƽدار ال Ü .  
18 ƾمجلة المشرÜƘبيرو Ü  عدد ÜǏ699 السنة األول  Ɣƈ1898ـ1316 /  مǋ .   
  . "الǏƺ ƦǐƜǋ الƬرف"مسعد زيادÜ . د 19
  .Ü10/07/2006  مشروع قاموƈ ƩيسبلÜ"الƜاƧǋƨ عǍǂ الƾاÛ" ƧǋǄطه زروقي 22

  .Ü 19/11/2003"الǋ üǄƴƗƨǄ الüǄǊǄ"محمد عابد الجابريÜ .د  31

  
  :Ʋƽ اƗǆǗرǋǄƖǐǆا
  

10 http://www.library.chisholm.vic.edu.au/coil/site/glossary.htm 
11 http://www.maine.gov/education/lres/review/revised_mlr_ela_glossary.htm 
13 http://www.linguistics.sil.org  
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 20 http://www.sakhr.com/Technology_a/Correction/features.aspx 
21 http://www.coltec.net/ArabicProofingTool.aspx 
23 http://fmg-www.cs.ucla.edu/geoff/ispell.html 
24, 26 http://aspell.net 
25 http://kb.iu.edu/data/aems.html 
27, 29 http://hunspell.sourceforge.net 
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  المـƮǪـق
 

      الرسمي  عليها من الموقƴناǋذǉ الوƛيقة تمƛل وƽƮا شامال لمدقǋ ƾانسبل ومزاياÜǉ تحƮل
Ɲللبرنام:http://hunspell.SourceForge.net  اللغة العربية Ǐوقمنا بترجمتها إل Ü.  

  
I .Ƭǋø فüƓƨǆاǉ : 

ǋ Ɣيايتطلƽننسبل ملǋ دد لتحديد اللغة التيƮا إمالئيها تدقيقو ب . ƻو عبارةاألولالملǋ  يحتوي Ʃعن قامو 
ǏعلƘرداƽم ǋ انيƛوال Üو  اللغةƻزوائد مل ŃيŎعر Ǐمعن ƻاألعالمƩة في القاموƮاƤال  .  

 Ʃالقامو ƻمل)*.dic (Ƙمن قائمة من الكلماưواحدة في كل يت Üسطر.  Ʃالسطر األول من القوامي
)Ʃالقوامي ƇناƛيةباستƮƤالش  (من يưتƇاƮكلمة  لل تقريبيإح)لƛرة حجم الاألمƛكل كلمة يمكن ). ذاكرة لبع

  .  مزايا ƤاƮةƊو زوائد التي تمƛل Ɗعالم كƛيرةƊ Üوواحد  باưǗافة إلǏ علم  ("/")الشريحةتليها Ɗن  اƤتياريا
عادة  (حرƻ واحدالعلم اǙفتراưي ǋو . لغوي"" مƴ ("/") الشرائƠ  علƊ Ǐيưاحتوي ي ƊنقاموƩ الكلماƘ يمكن 

Ʈرفية  لها الاألوƮاƻ  .ةجدولƮرفي اƤتياري تƮƽله ال جالميưا ǋ ÜƊناǋ ǁانسبلقاموƩ  في ملƊ .(ƻبجدي
ƊةلاشكƮاƤ . 

ستƤدم ت SETعلǏ سبيل المƛال Ü . اƤǙتياريةحتوي علǏ الكƛير من الƽƮاƘ ي قد :)aff.*(ملƻ الزوائد 
Ƙلتحديد ترميزا ƻزوائد وال حروƩالقامو Ƙاƽمل. TRYالتغيير ل ƻتحدد حرو Ƙالقتراحا .REPجدول تحدد  

  . قتراƟحالة اǙفي  للحروƻ عدة تƮويباƘلتبدال اس
PFXو sfxعرف تƊ ƴالمسماة م ƾواللواح ƾقسام السوابƊ الزوائدعالمان .  

تƤتلƻ عن كلمة سيئة ’TRY‘إقتراحاUTF-8 .  Ƙ الحروƻ  تشƽيرنƲاممƛال يعرƻ ملƻ الزوائد التالي 
 ƻحر ƴوانكليزيمƊ لهƮفا  'Apostrophe' .ƻالتعاري ǉذǋ ƴلم 'REP'Ü ن يمكنƊ Ɵانسبل يقترǋ  الشكل
  . والعكƩ بالعكph'Ʃ' بدǙ من 'f 'هئƤاطالكلمة التưمن تكلمةÜ عندما الƮحيƠ لل

 
SET UTF-8 
TRY esianrtolcdugmphbyfvkwzESIANRTOLCDUGMPHBYFVKWZ’ 
 
REP 2 
REP f ph 
REP ph f 
 
PFX A Y 1 
PFX A 0 re . 
 
SFX B Y 2 
SFX B 0 ed [^y] 
SFX B y ied y 
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 ǁناǋ فئتان من الزوائدƩئة . في القاموƽال'Ɗ' تƻلسابقةا عر' re-' .ئالƽة 'Ɣ 'ت ƻحقتي عرǙ'edول  .'ـƊ 
 تưاƊ ƻن يمكن  الƛانيةالالحقه. 'Y'كان الحرƻ األƤير يƤتلƻ عن  إذاما  كلمة إلǏ تưاƊ ƻنǙحقة يمكن 

Ǐإل Ƙالكلما  ƻالتي تنتهي بحر'Y') .ƾحǙ Ƙيل في وقƮاƽر التƲدم ). انƤالتالي يست Ʃالقامو ƻمل ǉذǋ
  .األقسام من الزوائد

hello 
try/B 
work/AB 
  

 hello Ütry Ütried Üwork ÜworkedÜ   rework:  مǋ ƴذا المƛال ǋي ةكل الكلماƘ المقبول
Ü reworked.  

II .ƕǄعا ƖاراǐƢ:    
1- ƦǐǄرƗط الƓƮ:  

 ƻبط ترميز حروưƘاللغوية األساسية الكلما Ƙمفي  والوحدا Ƙاƽوالل Ʃةممكنالالقيم . زوائدالقامو :  
UTF-8, ISO8859-1 - ISO8859-10, ISO8859-13 - ISO8859-15, 

KOI8-R, KOI8-U, microsoft-cp1251, ISCII-DEVANAGARI..  
2- ǃǂƴال ƕǄǐƽ :   

 ’UTF-8‘  عوامل.extended ASCII (8-bit)حرƻالنوع اǙفتراưي ǋو .  نوع العلمتحدد
  وƻ                تحدد Ɗعالم الحر

'UTF-8' ير يونيكودƽقيمة .تش ‘long’حدد قيمة مزدوجة  ت ƻلنوع علم حرو'Extended 

AscII' ماƊ Ü'num'  1 مرقمه من ةعشريالعالم األ. عشريالعدد النوع علم فتحدد Ǐوفي 65535 ال Ü 
  .  فاƮلهها العلم تƮƽلجاƘǙم

ƕǂǀشǄ :  نوع العلمUTF-8 منهاج ƴيعمل م Ǚ )رƊيةư (ARM.  
  
3-  ƕƓǀرǄال ƼƓاǋƨال)complexPrefixes(:   

  .للغاƘ اǙشتقاقية مƴ نƲام كتابة من اليمين إلǏ اليسار) لكن الالحقة Ɗحادية النوع ( تحدد سابقة ƛنائية النوع 
  
4-  ƕƸǂال ƦǋǄر )Lang langcode( :  

وفي الوقƘ الحاưر . lANG code تتيحها الƤاƮيةنسبل يجوز رموز لغة معينة افي ǋ. اللغةتحدد رموز 
 ǁناǋ :az_AZ Ü hu_HU Ü TR_tr ةƮاƤ انسبل في رموزǋ)  رƲانƝدربرنامƮالم  .(  

  
 : )Ignore characters( ف ƟǄارƜƗاüǉ ال -5

مƛل عالماÜ Ƙ ةƤتياري مƽيدة للحروƻ اǙ. المدƤلةالكلماƘواحƾ وƻ من قاموƩ الكلماƘ واللوحر تجاǋل
  ). اƘلحركا (التشكيل في اللغة العربية

AF number_of_flag_vector_aliases 
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AF flag_vector 

المƛال األول مư .( ƴغط اǙسم المستعار (زيادة طبيعي في قواعد الالحقة بعددالتعويƯ علم نسبل ا ǋستطيƴي
  : المستعاراǙسمưغط 

3 
hello 
try/1 
work/2 

  :في ملƻ الزوائد  'ƻ 'AFتعار ي
SET UTF-8 
TRY esianrtolcdugmphbyfvkwzESIANRTOLCDUGMPHBYFVKWZ’ 
AF 2 
AF A 
AF AB 

  *. اǙسم المستعار / اƤتباراƊ ƘمƛلةانƲر Ɗيưا 
 ǈưƟǘǄ: إذا ƻيحتوي الزوائد  كان مل Ǐالعلم عل'parameter' Üعرفƻال ه قبل تعاري'AF'.  
ƕưƟǘǄال ƕǐǆاƙدم: الƤسيلة و  است'Makealias ' في ƴانسبلتوزيǋƘاƽغط الملưل Aff و dic.  

  
AM number_of_morphological_description_aliases 
  
AM morphological_description 
  

  ). ưغط اǙسم المستعار(يستطيǋ ƴانسبل Ɗيưا تعويƯ وƮ ƻƮرفي بعدد طبيعي في قواعد الزوائد 
  

III .ƖاƟراƗƽاإل ƖاراǐƢ:   
 

• TRY characters 
ǋننسبل يمكن اƊ Ɵيقتر Ɗ حيحةكلمالشكالƮال Ƙا Ü تعندما ƻتلƤ يرةƤاأل ǉذǋ الشكل العنƐاطƤ  باستعمال
'TRY character ' العامل . واحدTRY جد Ʃحسا .  

  
• NOSUGGEST flag  

  . ةئ المبتذلة والبذيلكلماƘللم المقترƟ الع.  ليسƘ مقترحةNOSUGGESTالكلماƘ المشار إليها بالعلم 
  

• MAXNGRAMSUGS num:  

  . 'n_gram'تغلƾ إقتراحاƘ ال  0يمة ق ال.'n_gram'عدد إقتراحاƘ ال دد تح
  

• NOSPLITSUGS:   
   .مشطورةتعطيل اقتراحاƘ كلمة 



 118

• SUGSWITHDOTS:  

األمر ليƩ كذلǁ . ()نقاط (هي في نقطةت تنةمدƤلكانƘ الكلمة ال اǙقتراحاÜƘ إذا إلǏ) اطقن(ưيƻ نقطة ت
 Ʃبالنسبة لقواميpenoffice.org  Ü ألنopenoffice.org لية تلقائية لƈ النقطةله ƴتوس.(  

  
REP number_of_replacement_definitions 
  
REP what replacement 
 

استبدال Ɗول . استبدال جدولباستعمال   (aff.) الزوائد في ملƻلتوابƴ اللغة  معلوماƘ الƮوتيةاليمكننا تحديد 
 ستطيƴجدولÜ ي ǋذا البمساعدة. الجدول يليه سطر واحد Ɗو عدة Ɗسطر لمعطياƘ اǙستبدال اǋو رǋ ƩƊذ

الƤاطƐ للكلمة عن الشكل شكل  ال عندما يƤتلƻمƛاليةالاقتراƟ األشكال الƮحيحة لƤǖطاƇ اǗمالئية  ǋانسبل
  . حرƻ واحد  من الƮحيƠ بƋكƛر

ƛلام:   ƻالساكنةاستبدال انكليزي لمعالجة جدول تعري ƻاطال الحروƤئة :   
REP 8 
REP f ph 
REP ph f 
REP f gh 
REP gh f 
REP j dg 
REP dg j 
REP k ch 
REP ch k 

ưƟǘǄƖا:    
 'REP'الƤاƮية مƴ : لƤǖطاƇ ذاƘ الحرƻ الواحد األكƛر مƛالية Ɗيưابدائل من المƽيد جدا تحديد ال .1

 ǁافةيمكنưولوية إƊ ǏعلƊ ا لمجموعة فرعية منƘقتراحا 'TRY' ) Ɗتبد ƘقتراحاǙاقتراحبقائمة اƘا 
'REP' .( 

Ü كما  المركبةد الكلماƘي تولنƴم ( مركبةكلمةل Ʈرامةكƛر Ɗ لƽحƭ هستبدال يمكن استƤداماǙجدول  .2
 ).Ü CHECKCOMPOUNDREP انƲراƇ مƛاليةطƤƊ مجرد كلماƘ بسيطة مƊ ƴنهالو 

MAP number_of_map_definitions 
  
MAP string_of_related_chars 

بمعنǏ اقرƔ من سائر   (رǋا متƮلةينبغي اعتبا التي حروƻيمكننا تحديد اللغة التي تعتمد علǏ معلوماƘ عن ال
 ƻفي المجموعةالغير موجودة الحرو. ƻالزوائد  في مل(.aff) ريطةƤ باستعمال جدول ƻذا . حروǋ ƴم

 ƤƐاطال الحرƹ ƻير ƮحيƠ التي تƤتار بشكل ÜلكلماƘالƮحيحة ل األشكالنسبل ا ǋقترƟ يƊنالجدول Ü يمكن 
   . من مرة في كلمة واحدةƊكƛرمن مجموعة ذاƮ Ƙلة 

ن Ɗحقا   ينبغي'Ý' Frk كلمة  المنتƲمة'u' ال' umlauted us'لǖلمانية فعلǏ سبيل المƛال يمكن رسم Ƥرائط 
   . منهامنتƲمة ليƩ ال و'umlauted u’s ' بƎستعمال كتƔت
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MAP 1 
MAP u.RE 

IV .بǐǀرƗال ƖاراǐƢ :  
BREAK number_of_break_definitions 
BREAK character_or_character_sequence 

  .منƮƽلةالكلمة ƽحƊ ƭجزاƇ توالمنƮƽلة لكلماƘ نقاط الƮƽل بالنسبة لتحديد 
 Ɣيدطريقة جد : السبƽةم  Ɣمللتركيư ƴم ƻو سلسلة من الحروƊ ƻال( الحرƛكلمة  م' hyphen' باللغة 

لتحديد ة سيئنقاط فƮل لبا ما تكون  الوƛباƹ Ƙا).يةالمجرب 'n-dash  ' و'hyphen  'وƊ و اǙلمانيه اǙنكليزية
 ÜƘن الالعالماǙƘمركبا Ǐعل ǎقد تحتو Ƙباƛالو ƴم ƇجزاƊ حيحةƮ يرƹ اưيƊ(. ƴم ' BREAK'  ƴيستطي

   : وƛبة-إلǏ وƛبة Ɗو نكلماƘ ال تقسيم مركباÜƘجانبي ǋذǉ التدقيǋ  ƾانسبل
BREAK 2 
BREAK – 
BREAK --    # n-dash 

 Ƙبحيث التقسيما Ü متكررةfoo-barو  bar-foo و foo-foo--bar-bar ستكون  ƘالحةمركباƮ .  
  

ưƟǘǄƖا:  
1. ' COMPOUNDRULE' لưفƊ و (تعتبرƊ  ل ستكونưفƊ  ( لمعالجةƘباƛا الوǋيرƹمن  و

 ƊردƘ التحقƾ من إذاBREAK' Ü 'استƤدم .  Ɗو سلسلة من الحروƻاحروفجمƴ المركباƘ التي ت
 التركيƔ قواعدلدقيƾ  لوƊ ƻƮمكانيهوليǋ Ʃناǁ وقƊ Ƙو بها وƛباƊ Ƙو حروƻ وƮل ƤƊرǎ  ماƘكل

 ƴمCOMPOUNDRULE) COMPOUNDRULE Ƙير تعاملƤاأل ƾلحاǗا ƴكلمةلل فقط م 
  ). المركبة سابقا

  : WORDCHARSعوامل Ü حدد بالنسبة ألوامر التدقيƾ اǗمالئي .2
WORDCHARS  ) رƲنƊالƛم Ɣالتجار   /break.*( .  

  
COMPOUNDRULE number_of_compound_definitions 
  
 COMPOUNDRULE compound_pattern 

  
  

ǋو  'Ɗ'compoundruleول . 'regex-like 'لمركباƘ باستعمال تركيبة تقليدية ل عرƻ نماذجالمƛال ي
من تƋلƻ نماذج التركيƔ ت. قادمةال' compoundrule' تعريƽاƘ مƴ عدد عنوان رƊسيÜعبارة عن 

Ɗو مركبة عالم ƻهامحروƽو عالمة استƊ و عدة  0ة مكونة من سلسليربط ' * 'المتبوع بـعلم ال. نجمةƊ
 Ƙشار إليها بعلمالمروابط للكلما  Ɣذاالتركيǋ .المتبوع بـلم الع'  Þ' و  0ة مكونة من سلسل يربطƊ

  *.*  التركيƔ /اƤتباراƘ إلƊ Ǐمƛلة انƲر . ǋذاالتركيƔ  شار إليها بعلمالمللكلماƘ ) 1(رابطة واحدة 
  .UTF-8و Ɗنواع العلم  بƻ8 Ƙ اǙفتراưي الحر مƴ إǙعمل Ǚ ت  'Þ 'و ' *'الرموز  .3
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4. Ɗعالم COMPOUNDRULEكن لم ت  ƴمتالئمة مCOMPOUNDFLAG, 

COMPOUNDBEGIN, ....ƣال Ü د(األعالم المركبة سابقاƤاألعالم ماست ǉذǋ Ƙكلما Ǐعل 
 ).مƤتلƽة

 
• COMPOUNDMIN num 

  . حروǋ3 ƻي  اǙفتراưية القيمة. القيمة الدنيا لطول الكلماƘ في الكلماƘ المركبة
  
• COMPOUNDFLAG flag  

 إذا كانƘ كلمة إǙ (الكلماƘ المركبةكون في ت قد COMPOUNDFLAG العلمالكلماƘ المشار إليها بـ
اƘ لكلمƊيưا بتركيƔ اسمƠ ت COMPOUNDFLAGمƴ الزوائد ). COMPOUNDMINمن اقƮر 

  .المرفقة بزوائد
  
• COMPOUNDBEGIN flag 

 في األولǏقد تكون العناƮر ) زائدة مسجلةƊو مCOMPOUNDBEGIN)  ƴ العلمالكلماƘ المشار إليها بـ
  . الكلماƘ المركبة

  
• COMPOUNDLAST flag  

 في األƤيرة قد تكون العناƮر )زائدة مسجلةƊو مCOMPOUNDLAST)  ƴ العلمالكلماƘ المشار إليها بـ
  .الكلماƘ المركبة

  
• COMPOUNDMIDDLE flag   

 قد تكون في منتƻƮ )زائدة مسجلةƊو مCOMPOUNDMIDDLE)  ƴ العلمالكلماƘ المشار إليها بـ
  . الكلماƘ المركبةعناƮر 

  
• ONLYINCOMPOUND flag  

 Fuge-elements (راكيƔداƤل التقد تكون فقط  ONLYINCOMPOUNDلعلم شار إليها بااللواحƾ الم
ưا مƴ  يعمل ƊيONLYINCOMPOUND العلم). السويدية باللغة Üfogemorphemes األلمانية باللغة

 Ƙكلما) ƘتباراƤر اƲان /onlyincompound.* .(  
  
• COMPOUNDPERMITFLAG flag 

 ƾالسواب Ơفي بداية البها يسمÜƘمركبا Ơيسم ƾيبها  اللواحưفي نهاية الاافترا Ƙمركبا .  
  .مركباƘ داƤل القد تكون COMPOUNDPERMITFLAGلواحƾ التي تƮحƔ ال
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• COMPOUNDFORBIDFLAG flag  
  .  مرفقة بزوائد كلمةبتركيƔسمƠ ت العلم Ǚ اللواحƾ مǋ ƴذا

  
• COMPOUNDROOT flag 

لغة  القانون الƤاƭ بالاآلن فقط في يستƤدم( في القاموƩ مركباƘاليشير إلCOMPOUNDROOT  Ǐالعلم 
  ).مجريةال
  
• COMPOUNDWORDMAX number  

  ). ƹير محدودفتراưي اǗ. (مركبةكلمة الكلماƘ في عدد تحدد القيمة القƮوǎ ل
  
• CHECKCOMPOUNDDUP  

  ).foofooمƛل  (تراكيƔاليمنƴ تكرار الكلماƘ في 
  
• CHECKCOMPOUNDREP  

 Ƙإذا كان ÜƔالتركي ƴالباسيئ(يمنƹ ة (ير مركبكلمة كون تقد  المركبة كلمةالƹستبدال  ةǗا ƋطƤ ƴم)REP( .
  . اǗمالƮ  'ƇديقهتراكيƔ'مƴ لغاƘ بالنسبة لمƽيد 

  
• CHECKCOMPOUNDCASE 

  .راكيƔالتعند تطويل الكلماƘ في الة الحروƻ  حيمنƊ ƴعالي
  
• CHECKCOMPOUNDTRIPLE 

 ÜƔالتركي ƴاذا تمن Ƙكلما Ǐالكلمة المركبة تحتوي عل Ƙكان ƻية الحروƛالƛ)الƛم foo|ox or xo|oof ( .  
 ASCII 7حروƻ نƲام يعمل فقط (  UTF-8الدعم للحروƻ متعددة البايƘ في نƲام التشƽيرن افقد : المشكل

Ƙب .( 
 

CHECKCOMPOUNDPATTERN 
number_of_checkcompoundpattern_definitions 
  
 CHECKCOMPOUNDPATTERN endchars beginchars 

 ÜƔالتركي ƴالنهاية في يمن ƻحد حروƋتنتهي ب Ɣول كلمة في التركيƊ Ƙحالة ما إذا كان' endchars'و Ü Ƙكان 
 . 'beginchars 'بƋحد حروƻ البداية بدƊ ة تكلمة المقبلال

  
• COMPOUNDSYLLABLE max_syllable vowels  
عدد ل القيمة القƮوǋ ǎو األول العامل. ية المجر اللغة فيستعمل في حاƤ ƘǙاƮة من قواعد التركيƔ ي

 من  اكƛرراكيƔالكلماƘ في التكانƘ  إذاÜ تركيƔكون في الت التي قدطÜƴ االمق
COMPOUNDWORDMAX .ي قائمة حرالعاملǋ انيƛالعلهو ال ƻ) ƴالمقاط Ɣلحسا .(  
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• SYLLABLENUM flags  
 .ية المجر اللغة فيستعمل في حاƤ ƘǙاƮة من قواعد التركيƔ ي

  
V.دƏاǋƦال ƅشاǆإ ƖاراǐƢ :  

  .مركƔ منتƝ عدد    PFXالعلم 
  . الوƻƮ الƮرفيÜ شرط السابقةعريƻ يقوم بتPFXالعلم 
 .مركƔ منتƝ عدد    SFXالعلم 
  . الوƻƮ الƮرفيÜقة شرط الالحعريƻ يقوم بتSFXالعلم 

  
ǎرƤƊ Ƙكلما ƇنشاǗ Ƙلة بجذور كلماƮحقة متǙ وƊ ي إما سابقةǋ قسام الزوائد بعدد . الزائدةƊ يمكننا تحديد

السطر األول من تعريƻ قسم زوائد ǋو . Ɗقسام الزوائد يشار إليها بƋعالم الزوائد. تعسƽي من قواعد الزوائد
  : مجاƘǙ عنوان قسم زوائد. العنوان

 Ƥ (PFX or SFX)يار اǙسم :)0(

  ) قسم الزوائداسم (علم : ) 1(
)2 ( :Ɲمنت  Ɣمرك)بين ال ƴإذن الجمƾسوابƾواللواح  .(الممكنةالقيم  : Y) نعم ( وƊN) Ǚ(.   
 .  للقواعد التاليةسطر األعدد) 3(

  
ƖǗاƜǄاعدǋƽ دƏاǋƦال  :   

  الƤيار اسم ) 0(
  علم ) 1(
  .للكلمة ) اللواحƾفي القواعد(نهاية من ال Ɗو) السوابƾاعد في قو(تجريد الحروƻ من البداية ) 2(
  .)'/'الرمز  يƮƽل بينها استمرار األقسامƊ ÜعالماƤتياريا مƴ ( زائدة )3(
  . شرط) 4(

 ǋو نموذج مبسط لشبه الشرط. نقطة إليه بشاريالƽƮر شرط . الƽƮريشار إليهما ب Ǚحقة Ɗوتجريد الƽƮر 
في الحاưناƘ تمƛل حرفا  األحرƻ.تمƛل حرƻ تعسƽينقطة ال. (تطبيƾ الزائدة يجƔ توافرǉ قبلمنتƲمةÜ عبارة 

حدد حاưنة ت Ɗول بعد) ^ (العالمةمعنƤ ǏاÜƭ ولكن يƩ لها  لالوƛبة. مجموعة حروƻ اǙستبدالتعسƽيا من 
ƻو المتممةمجموعة الحروƊ المكملة  .(  

)5 ( ƻƮرفي عاديوƮ .  
  

VI . ƖاراǐƢǌرƢƈ:  
• CIRCUMFIX flag 

العلم  مƴ سابقة Ɗيưا ا لهالكلمةǋذǉ تكون  ماكلمة عند علǏ  قد تكونCIRCUMFIXالعلم ئد الممƛلة بالزوا
CIRCUMFIXƩبالعك Ʃوالعك  .  
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• FORBIDDENWORD flag  
طرƟ نÜ يمكننا Ɗن ة ممنوعاألشكال التي بها زوائد ǋي Ɗيưاألن . يوƠư الشكل الممنوع للكلمةǋذا العلم 

  .  المركبةالكلماƘكلماƘ المقبولة التي بها زوائد وة من المجموعة فرعية من قبل مجموع
  
• KEEPCASE flag  

لحاƘǙ مƽيد . KEEPCASEالمشار إليها باألعالم كلماƘ تمنƴ األشكال الكبيرة للحروƻ واألشكال األساسية لل
الكتابة Ü ونƲم )  حروفها كبيرة الشكلنƮوƭفي  بحاǙتهاƹالبا تحتƲƽ القياساƘ والعمالƘ (. إمالƤ ƇاƮة

  ). للحروƻ األكاديمية ة ƮغيراǙحتƽاƲ باألشكال  المƛل (
ưƟǘǄƕ :  
ƴإعالن م CHECKSHARPS   ƻالتي بها حر Ƙالكلما's' حاد والعلم KEEPCASE  ن تكون يƊ مكن

 ÜǏمƲتها العǙساسية وفي حاƊ شكالولكنƊ ل ǏمƲالع ƘǙيجالحا Ǚ Ƙالكلما ǉن تهذƊ Ɣ منưت ƻحر's'حاد .
  . ǋانسبلتوزيƴ  لجارƔالت دليل في  germancompoundingالتركيƔ األلماني انƲر مƛال . SS فقط
  
• LEMMA_PRESENT flag  

جذورا حقيقية Ƙ ليسالقاموƩ  كلماƊ Ƙحيانا. التحليل الƮرفي يجةعموماǋ Üناǁ قاموƩ كلماƘ في نت
)Lemmas(ولكن Üالجذور Ǐزوائد إل ƻيưن تƊ يمكنها )  يرƹيةوالجذور) ةحقيقيالưفتراǙا  . ǉذǋ الحالة في

التحليل في  ةحقيقيغير الالجذور Ü وتمنƮ ƴرفي الوƻƮ الفي توƊ ƴưن إلǏحاجة في  ةالحقيقيالجذور 
  .  قاموƩ الكلماƘ  إلLEMMA_PRESENT Ǐ علمƽةيưالƮرفيÜ م

  
• NEEDAFFIX flag  
ة من كون مقبولتسهذǉ الكلماƘ المزيدة ل األشكال فقط.  في القاموƩةاǙفتراưييشير إلǏ الجذور  العلم ǋذا

ƻانسبل طرǋ .Ǚكلمة  كانإذا إ Ƙ Ʃلها القامو Ʃمتجان ƲƽولƊ  رالزائدةƽƮ'  zero affix' .NEEDAFFIX 
  ). *.pseudoroot5  /التجارƔ انƲر  (ترتيباƘ الالحقة+ السوابƾ ومƴ سابقة عمل Ɗيưا مƴ ت
  
• PSEUDOROOT flag  

  ). NEEDAFFIX اǙسم السابƾ للƤيار. (مستنكر
  
  WORDCHARSحروف  •

WORDCHARS فيطيل ي Ƙافيةنسبل اهل األوامر سطر محدد الكلماưإ Ƙكلما ƻحرƋال . بƛسبيل الم Ǐعل
 Üالنقطة Ü Üبةƛنالو -Üاألرقام Üبةƛيالمئرمز النسبة  وǋ Üوية  ƻحرƊ يةالمجرفي اللغة كلمة .  
  
  
  
• CHECKSHARPS 
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 ƻزوج الحرو'SS'  كبيرة ƻحرƊ غة األلمانيةفي الل(في حالة (Ƙكبير الشكل ل تكون حالة قد  للكلما ƻحر'S '
انƲر Ɗيưا علم  (CHECKSHARPS إعالنƤاƮة مǉ ƴ الحالة ال معالجة ǋذهنسبل يمكناǋ. )β(حاد

KEEPCASE Ɣفي األلمانية/  والتجار Ɣالالتركيƛوفي كل)  مƇمالǗمن ا ƟقتراǙوا . 
 

VII .ǏƺرƬ üǐǂƟƗ :  
ƘلƮفي  ح ƾلحاǗقواعد اǋرفينسبل اƮ ƻƮمجال و ǏتياريعلƤمة .  اƛل ا مجالوƛتياري مماƤ ƻفي مل

  : ةالجدولÜ تƮƽلهما قاموƩال
  الƮرƊ   ƻعالم/  كلمة   

  .  بواسطة المعلوماƘ الƮرفيةبسيطمورد نحدد 
  

ƻالزوائدمل  :   
SFX X Y 1 
SFX X 0 able . +ABLE   

  
 ƻالملƩقامو :  

drink/X   [VERB] 

  
  : ملƻ اƤǙتبار 

drink 
drinkable 

  : اƤǙتبار
$ hunmorph test.aff test.dic test.txt 
 drink:     drink[VERB] 
 drinkable: drink[VERB]+ABLE 

 ǁنيمكنƊ Ü الƛفي الم ǎن ترƊالمحلل  ƘǙالمجا ƾاƮلƎرفية في ال يقوم بƮالبند وƔسلوƊ Ɣالترتي . 
  

VII . ƕƾƟǗ دǐرƜƗƕƜǋدƦǄ  :  
 عريƻت. حتǏ اآلن Ǚحقة ƤƊرǎ عرƊƻن ينسبل يمكن اǋ.  فقطةǙحقة واحد عرƻ يآليسبل  األƮليمالƤوار ز

  .  اǙشتقاقية في التعامل مƴ عدد ǋائل من اللواحÜƾ التي تميز اللغاƘا كبيراتحسنة يشكل المزدوجواحƾ الل
  ) : 'able'لالحقه Ʈنƻ اǙستمرار كون يس  Y  الالحقة ƮنǙ  )ƻحقه ƛانية هباưا فمƛال السابƾ ال تمديد

  
SFX Y Y 1 
SFX Y 0 s . +PLUR 

 
SFX X Y 1 
 SFX X 0 able/Y . +ABLE 
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 ƻملƩالقامو :  
drink/X   [VERB] 

 ƻتبارملƤǙا:   
drink 
drinkable 
drinkables  

   :اƤǙتبار
$ hunmorph test.aff test.dic test.txt 
 drink:      drink[VERB] 
 drinkable:  drink[VERB]+ABLE 
 drinkables: drink[VERB]+ABLE+PLUR 

  
ما يقوم Ü بالمقارنة مƴ اǗلحاƾعدد قواعد التربيعي لجذر إلǏ الحتاج فقط ن ةمزدوجالالحقة النƲريا مƴ تجريد 

  . ةمزدوجالالحقة ال مƴ تجريد Ʈرفي نحوي للغة المجرية إعدادممارستناÜ تمكنا من من Ƥالل . نسبلاǋبه 
  

ǈưƟǘǄ: Ɲلقواعد ا في معال'  Hunlex' فقط نا يمكن Ʃدام ليƤولكن ةالالحقة المزدوج است Üالمتعددة  الالحقة
Ɣالجوان.  

  
VIII .ƔددǄǄال ƼƟاǋǂاف الǆƬƈ:    

 ƴانسبليستطيǋ ر  معالجةƛكƊ الزوائد 65 000 من ƻناƮƊ من . ǁناǋ جديدتين عبارتينƇعطاǗ في  األعالم
   .القاموƩوملƽاƘ الزوائد 

  :حروƊ 2- ƻعالم  تحددFLAG longالتعليمة 
FLAG long  
SFX Y1 Y 1 
SFX Y1 0 s 1 

  : Þ األعالم y1 Ü  Z3  ÜF قاموƩ سجل مƴ ال
foo/Y1Z3F? 

  :  تحدد األعالم الرقمية تƮƽلها فاƮلة FLAG numالتعليمة 
FLAG num 
SFX 65000 Y 1 
SFX 65000 0 s 1 

  : القاموƩ مƛال 
foo/65000,12,2756 

 

IX .ưاƻلƈ ƕƨǆاƜƗǄال :   
   : المتجانسة األلƽاƲ ذاƘ علǏ تكرار العناƮر  ǋانسبلحتوي قاموƩي Ɗنكن يم

work/A    [VERB] 
work/B    [NOUN] 
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 ƻزوائدمل :  
SFX A Y 1 
 SFX A 0 s . +SG3  

 
SFX B Y 1  
 SFX B 0 s . +PLUR 

  
  : ملƻ اƤǙتبار

works 

  : اƤǙتبار
  > works 
 work[VERB]+SG3 
 work[NOUN]+PLUR 

 ǉذǋا تعطي زةالميưيƊ طريقة ƾم السوابư Ƙعمليا ƴال/لمن ƾعبةاللواحƮال ƘǙغير مشروعة في الحا. 
  
X .الǐƴƓƗø ƖاƕøƾƓاƨ – ƕøƾƟǗ:    

 .'circumfixes 'زيادة الدائرية لا معالجة حاƘǙ تلقائيةي Ü ǋتجريدال اƘد Ƥطودعلت اآلƛار الجانبية من ǋƊم
مƴ إưافة الالحقة  ةمتزامن' leg 'بưƎافة السابقة شكلها ت الدرجاƊ Ü ƘعلǏيةالمجراللغة فعلǏ سبيل المƛالÜ في 

'bb 'Ǐةة ال قاعدإلƽƮ .  
واللواحƾ بالسوابƾ  ترƤيƭ معجمي Ƥاƭ وƴưحد ǋي انه ليǋ Ʃناǁ طريقة لبنية المستوǎ الوامشكلة مƴ ال

 ' Ü'*legv?fR = leg + v?fR بمعنƮ  ǏحيحةعلƊ Ǐنهارƻ ع تةƹير ƮحيحƊشكال Ü وبالتالي المترابطة
  .سابƾ الǋانسبلبرنامƝ  ةمƛيرجد كون تقد لدرجاƘ الƽƮة  مجموعاÜƘ معاملة ƤاƮة إدƤال الƹ Ǐاية. 'قديم'

 ƴولكن في الواق Üذا قد يكون مشروعا لحالة واحدةǋرة الترابط سابقǋاƲ حقه موجودة في كل مكان في --ةǙ 
 Ɗ drinkable Üو non-pay* لكن payable  Ünon-payableاǙنكليزية راجƴ (شتقاقي اǙفئة Ɗنماط التغير 

undrinkable لكن *undrink .(بعبارةو  Üناǋ Üالسابقة  بسيطة'un' إذا فقط في حالة ما مشروعة Ƙكان 
علǏ في قواعد الزيادة تعامل بها م األنماط كل من ǋذƘ ǉ كانإذا. 'able'متبوعة بالالحقة  ' drink ' القاعدة

ƘنترنǙا Ƙالزيادة ت قواعد و كان ƾالقاعدةدق ƾعن طري ǉذǋ طريقة للتعبير عن ǁناǋ Ʃولي Üالتبعية فقط Ü
  . 'undergenerate 'سوƻ يقوم بالưرورة بƎنهاƇ العملية Ɗو إعادة اǗنشاƇ نƲام الو

 Üال التاليƛفي المƻنƮ الالحقة 'R'  ƻنƮ السابقة Ǐعل ƘلƮاستمرار'ح ') ƻنƮ'P'( .  
PFX P Y 1 
PFX P   0 un . [prefix_un]+ 

 
SFX S Y 1 
SFX S   0 s . +PL 

 
SFX Q Y 1 
SFX Q   0 s . +3SGV 
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SFX R Y 1 
SFX R   0 able/PS . +DER_V_ADJ_ABLE 

Ʃالقامو :  
2 
  
 drink/RQ 
  [verb] 
   
 drink/S 
  [noun] 

  : الƮرفيالتحليل 
> drink 
drink[verb] 
drink[noun] 
> drinks 
drink[verb]+3SGV 
drink[noun]+PL 
> drinkable 
drink[verb]+DER_V_ADJ_ABLE 
> drinkables 
drink[verb]+DER_V_ADJ_ABLE+PL 
> undrinkable 
[prefix_un]+drink[verb]+DER_V_ADJ_ABLE 
> undrinkables 
[prefix_un]+drink[verb]+DER_V_ADJ_ABLE+PL 
> undrink 
Unknown word. 
> undrinks 
Unknown word.  

XI .اǐƦالƕøǐرƏالدا Ɣد:  
 الزيادة الدائريةÜ ألن للزيادة الدائريةليسƘ كافية  ƮنÜƻ استمرارالموưوعة عن طريƾ  ةمشروطال زوائدال

  .  Ʈرفي ƮحيƠتحليلمن Ɗجل  الزيادة الدائرية مزايا لƊيưانحن بحاجة . ǋي Ʈرƻ زائدة واحدة
  

# circumfixes: ~ obligate prefix/suffix combinations 
# superlative in Hungarian: leg- (prefix) AND -bb (suffix) 
# nagy, nagyobb, legnagyobb, legeslegnagyobb 
# (great, greater, greatest, most greatest) 

 
CIRCUMFIX X 

 
PFX A Y 1 
PFX A 0 leg/X . 

 
PFX B Y 1 
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PFX B 0 legesleg/X . 
 
SFX C Y 3 
SFX C 0 obb . +COMPARATIVE 
SFX C 0 obb/AX . +SUPERLATIVE 
SFX C 0 obb/BX . +SUPERSUPERLATIVE 

  
  

ƧǋǄاƾال :  
1  
nagy/C 
[MN] 

üǐǂƟƗال :  
 > nagy 

nagy[MN] 
> nagyobb 
nagy[MN]+COMPARATIVE 
> legnagyobb 
nagy[MN]+SUPERLATIVE 
> legeslegnagyobb 
nagy[MN]+SUPERSUPERLATIVE  

XII .الƓǀرǄøƖا) Compounds(:  
 Ɗن رƹم.  الƮرفيوالتحليلليƩ لتحديد جذور الكلماƘ رÜƻ ع دقه التنتائƝ التركيƔ يقلل منƟ بحرية السما

Ɣتركي ƭيƤعها في ترưاللغوية تم و Ƙيسبل التبديالƈ ƾذا القواعد عن طريǋو ÜƩاية مقيدا بما فيه ليƽالك .
  : المƛال   علǏ سبيل 

# affix file 
COMPOUNDFLAG X  
 2 
foo/X 
bar/X 

ǋ ƴم ÜƝذا البرنام" foobar "  و" barfoo "مقبولة Ƙا كلماưيƊ يǋ.  
مستقل يمكن Ɗن تحدد بشكل  ةمعجميالمالمƊ Ơن ال ƊيÜ دƤال التركيƔ المراعي لالتجاǉإمƴ  كƛيرا ǋذا قد تحسن

 ومƴ ذلǙ Üǁ تزال ƹير.  في المركباƘالتƋسيسيتقƊ ƴقǏƮ اليسار Ɗو ƊقǏƮ اليمين Ɗن  كان يمكن لقاعدة إذاما 
  . قواعد الشرطل)  ولغة معينة (ƮƤوƮياƘ  ليǗ ƩيưاÜƟ من المركباƘ معقدة Ɗنماطكافية لمعالجة 

 علƊ Ǐنها ƊعưاƇ ا معجميمسجلةǋي التي Ü والمزيدةالكلماƊ Ƙشكال  يسمƠ حاليا بƋي شكل من ǋانسبل Ƥوارزم
جعل من الممكن تنƽيذ  قواعدǉ للƽحƭ المتكرر للمركباƘ ت حسن ǋذاÜ وǋانسبل.  في المركباƘةمحتمل

 ƘاقياƽتǙمالئية الاǗالمجرفي  ةمعقدا Ƙيةالمركبا . Üالƛسبيل الم ǏدافعلƤماست  ƘياراƤ
COMPOUNDWORDMAX ÜCOMPOUNDSYLLABLE ÜCOMPOUNDROOT Ü

SYLLABLENUM ن  يمكنƊتحدد بƠưر في . '3 --6 'القاعدة المجرية شكل واƤƈ الƛيةالمجراللغة م Ü
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ƾاشتقاƛك ƾغيريرا ما ي اللواح  ƭائƮƤركباالمƘ .انسبلǋ Ơعالم يسمƋب  Ɣالالتركي Ǐلواعل ǁناǋو Üƾعلمين ح
 منƊ ƴوسماƟ ب) COMPOUNDFORBIDFLAG  وƤ) COMPOUNDPERMITFLAGاƮين
ƔتركيƘشتقاقاǙا  .  

 Ǚ ذا العلمǋ ƴم ƾتاللواح Ơالسم Ɣالمزيدةكلمبتركي Ƙا .  
   :األلمانية التركيƔ في اللغة  لمعالجةهانسبلƮƤائƭ ل عدة إلƊ Ǐيưانحتاج 

   التركيƔ اǙلماني#
 's' تحديد لغة لمعالجة حالة ƤاƮة من الحرƻ األلماني الحاد #

LANG de_DE 

# Ƙعالم المركباƊ  
COMPOUNDBEGIN U 
COMPOUNDMIDDLE V 
COMPOUNDEND W 

#Ƙبها في بداية المركبا Ɵمسمو ƾالسواب .  
  : بشكل افتراưي اƘ اللواحƾ مسموƟ بها في نهاية المركب#

  Ǚ( Þحقه) + (جذر(Þ )سابقة(# 
 # ƴم ƘالالحقاCOMPOUNDPERMITFLAG ل المقد تكونƤدا Ƙركبا.  

COMPOUNDPERMITFLAG P 

 )Fuge-element( من اجل المقاطƴ في اللغة اǙلمانية #

 Ơتلمي :ONLYINCOMPOUND لكن Üمطلوبة في كل مكان Ƙليس    
  .ا الƽحƭ سيكون Ɗسرع قليال معه#

ONLYINCOMPOUND X 

  . تمنƴ الحروƻ الكبيرة الشكل عند حدود الكلمة المركبة#
CHECKCOMPOUNDCASE 

# Ƙباƛالو ƴر مƮلمعالجة العنا 'Arbeits- ' 

  . الوƛبة سوƻ تƮبƠ كلمة ƤاƮة #
COMPOUNDMIN 1  
WORDCHARS –  

  'Ƥ 'ArbeitياراƘ التركيƔ و المقاطƴ بالنسبة ل #
SFX A Y 3 
SFX A 0 s/UPX . 
SFX A 0 s/VPDX . 
SFX A 0 0/WXD . 

 
SFX B Y 2 
SFX B 0 0/UPX . 
SFX B 0 0/VWXDP . 

 'Ǚ 'Computerحقة لكلمة #
SFX C Y 1 
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SFX C 0 n/WD . 

# ƘاƇناƛستǗا ƴلمن )*Arbeitsnehmer(  
FORBIDDENWORD Z 

  
 )Arbeits-Computer( سابقة الوƛبة للمركباƘ التي بها وƛبة #

PFX - Y 1 
PFX - 0 -/P . 

  decapitalizing سابقة #
# circumfixƘفي المركبا ƴưللو   

PFX D Y 29 
PFX D A a/PX A 
PFX D ?X  . 
 . 
PFX D Y y/PX Y 
PFX D Z z/PX Z 

  :)قاموƩ(مƛال 
4 
Arbeit/A- 
Computer/BC- 
-/W 
Arbeitsnehmer/Z 

  :المركباƘ المقبولة للكلماƘ المركبة مƴ البرنامƝ السابǋ ƾي
Computer 
Computern 
Arbeit 
Arbeits- 
Computerarbeit 
Computerarbeits- 
Arbeitscomputer 
Arbeitscomputern 
Computerarbeitscomputer 
Computerarbeitscomputern 
Arbeitscomputerarbeit 
Computerarbeits-Computer 
Computerarbeits-Computern 

  :المركباƘ الغير مقبولة
computer 
arbeit 
Arbeits 
arbeits 
ComputerArbeit 
ComputerArbeits 
Arbeitcomputer 
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ArbeitsComputer 
Computerarbeitcomputer 
ComputerArbeitcomputer 
ComputerArbeitscomputer 
Arbeitscomputerarbeits 
Computerarbeits-computer 
Arbeitsnehmer 

  
مط Ƥوارزم فحƭ المركباƘ والمتكامل مباشرة مƴ و سوƻ يعوƯ مستند ن مƛاليƹ Üيرǋذا الحل Ǚ يزال 

علƊ Ǐنها مƮدر إدƤال المركباƘ تƋتي التي تƻƮ نماط األ. 'Tokenization'ذاكرة اǗدƤال المƌقتة للترميز 
ƽل منƮ المكونة Ƈاألجزا ƭائƮƤالعالي ل ǎالمستو Ǐوالتي قد تعود إل) Ü ƴعدد المقاط ǉكزيادƊالزوائدعالم  Ü
  .Ɗحسن التكويناƘتقييم لماƘ المحتملة للمركباƘ يقسلتابرن تنماط تقاأل ).محتوǎ الواƮالƘو
  

XIII .فǋرøøƟر الøǐƻشƗ :  
   . ب8Ƙ شƽيرطبيعه المشاكل مƴ ت

 Ü وǋو نقƭ كبير 'Ɗ'ASCIIسكي   ب8Ƙ الحروƻ تشƽيريستعمل  'Myspell'و 'Ispell'من كل 
)  2ISO-8859(قياسيه جموعة حروƊ ƻسكي م ا لهالمجرية اللغة Ɗنورƹم . سهولةبالعندما يتعلƾ األمر 

 Ơيسم Ǚ نهƎف Ü يذƽبالتن Ƙاقياƽمالئية  الكامل لالتǗالرمز . مجريةالا Üالƛسبيل الم Ǐبه–ن (' –'فعلƛقود )  وƽم
 في اللغةÜ ة اعتراưيعباراƘ الرسمي لتحديد مز الر فقط لحقيقة انه ليƩامƤالƽالحروǋ ƻذÜǉ من مجموعة 
  . ي الكلماƘ المركبة علǏ شكل واƮلة ƤاƮة كبيرةƊن تكون فولكن يمكن 
Myspell Ǐل علƮير  حƽجداول التش Ư8بع Ƙلغا ǁناǋ ولكن ÜƘيرالدون ب بƽ8  القياسيتشƘا بưيƊ  .

 Ƙير من اللغاƛالك Ü الƛسبيل الم ǏفريقيةعلǗا  ƻتينية  لها حروǙ يرƹوƊتينيةل ا تمديدǙ ƻحرو .  
القاعدة  ه تشجعƊ' Moli ? 'Üو ' gstrR ' مƛل األجنبية األسماƇبعƯ ل Ʈليباستعمال التهجي األÜ نƩƽ الشيƇو

د مƴ اǙلتواƇاƘ تتوح Ü عندما 'ISO 8859-2'ليسƘ جزƇا من ' ? ’'و ' ’' الحروƻ حتÜǏ ومجريةالاǗمالئية 
 ƻحرƊ Ǐفي التي تحتوي عل Ǚا' ISO 8859-2') الƛم elative –bo=l Üallative –to=l وƊdelative –

ro=l  ƴحادة مزدوجة م ( Ƙالنتيجة في كلما ǉذǋ Ü) لƛمgstr=l وƊ Moli ?-to=l ( يمكن Ǚ توالتيƽاريشǋ 
  .  موحدƊسكيشƽير  تƊي مƤططباستƤدام 
.  بƘ معرƻ منذ فترة طويلة من طرƻ مقترحي نƲام اليونيكودASCII 8تكمن في كون الترميز المشاكل 

 يحتاج إلǏ مقدار Ƥưم من التحسين لهذا UTF-16يونيكود الشيƇ المƌسǋ ƻو كون التبديل إلǏ نƲام ال
  .النƲام وǋو ما قد يƌدي إلǏ التƛƋير علǏ فعالية الƤوارزم

  ' Byte  256'  المستعمل في تدقيƾ شروط إưافة الزوائدÜ يستعمل جدول حروƤDÖMÖLKIƻوارزم 
Ǐل إلƮي Ǐيكبر حجمه حت ƻ64' و الذي سو Ko ' ام الترميز يونيكودƲن ƴافة الزوائد .مưعملية إ Ǐحت 

   علǏ اǙنترنيƘ بالنسبة للغة ƹنية اشتقاقية يمكن Ɗن يكون لها وبكل بساطة بعƯ المئاƘ من الجداول المماƛلة 
 Ɗو Ɗكƛر حتǏ التƤزين المكرر is ca' .300'في حالة المƮادر المجرية القياسية نستعمل ǋذا العدد ( 
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 ارتƽاع تكاليƻ حمل اليونيكود سوƻ تتإلǏالتحول عملية وƽ( ÜاƇةلنماذج زوائد ǋيكليا متطابقة يحسن الك
  .الموارد

 Ơưفمن الوا Üǁذل ƴنومƊ ة تجارةƇاƽستقاللية ا الكǙ األمر حقا لهالترميز ƾا عندما يتعلǋمزايا  Ɲمتعدد ببرنام
  .  في ǋذا اǙتجاǉبنية اليدتمدǋو  Üلƽترة طويلةله Ƥططنا ما اللغاÜƘ ولذا كان من بين 

  
ƟبǀرǄ ü:  

  UTF-8Üالحروƻ المƤتلƽة عن نƲام  ترميزاƘ في.  معا يونيكودومعالجة كƽاƇة ةكرابنجاƟ ذجربنا مƤƌرا 
ǋ ايعمل ƘوارزمياƤال ƴالـ نسبل م Ƙلية ذاƮ8األƘب  ƴولكن م Üƻومل Ʃالقامو  ƻر الملƽزوائد المش

 زوائدال: دعم اليونيكودلتالعƔ وشرط الƽحƭ لل ةنسبل سلسلة مركبايستƤدم UTF-8 Üǋبواسطة نƲام 
 في حالة UTF-8Üمƴ   الحاƘǙالتعامل في معƲميتم تحليل ال ƛƊناUTF-8 ÜƇنƲام والكلماƘ مƤزنه في 
  ). UTF-16 إلǏفحƭ واقتراƟ تحول 

حرفا شرطÜ وتƽرز ) Ɗ) ISO 646سكي بƘ 7شرط الƻ و تستƤدم لتƤزين وفحƭ حرƤ DÖMÖLKIوارزم
  . من نماذج الشرطƤƊرǎ د من Ɗجل حروƻ يونيكو UTF-16 قوائم

 .لليونيكود القياسي لحد اآلن) مƤطط قاعدي متعدد اللغاƘ(األولǋ'65536 ' Ǐانسبل دعم فقط الحروƻ الـ 
 
  
   


