اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
معهد تعليم اللغة العربية
قسم علم اللغة التطبيقي

احلاسويب يف مجوع القلَّة
الصريف
لفك اللَّْبس َّ
بناء خوارزميَّة ّ
ّ
رسالة ُم َّ
ختصص علم اللُّغة التَّطبيقي
قدمة لن ْيل درجة املاجستري يف ُّ

إعداد الطالبة:
هاجر بنت عبدالرمحن القبيشي

املشرف العلمي:
د .عبدهللا بن حيىي الفيفي
أستاذ مساعد يف اللُّغوََّّيت احلاسوبيَّة ومعاجلة اللُّغة الطبيعيَّة

العام اجلامعي
1440 /1439ه
2019 /2018م

ص ال ّدراسة
ُمستخل ُ
احلاسويب يف مجوع القلة
لفك اللْبس الصريف
عنوا ُن ال ّدراسة :بناءُ خوارزمية ّ
ّ
الباحثة :هاجر بنت عبدالرمحن القبيشي
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ناقش هذه ال ّدراسة مشكلة اللْبس الصريف يف مجوع القلة األربعة :أَفْ َعال ،وأَفْ عُل ،وأَفْعِلَة،
تُ ُ

وحملّ ُل
وفِ ْعلَة .يف اثنني من احمللّالت اآللية للغة العربية ،ومهاُ :حملّ ُل مدامريا ُ ،MADAMIRA
فراسة FARASA؛ وذلك هبدف بناء خوارزمية حاسوبية تُسهم يف التقليل من اللْبس الصريف
يف تلك احمللّالت.
خرجت
منهجا لتلك ال ّدراسة .واست
وقد اعتمدت الباحثةُ
ْ
املنهج الوصفي اإلحصائي ً
َ
عيّنتها املكونة من  200مجلة من مدونة الباحثة لطيفة السليطي للعربية املعاصرة ،مث حلّلتها يف
خرجت
دت مواضع اللْبس الصريف فيها .ومن تلك املواضع امللبِ َسة است
لي ال ّدراسة ،وح ّد ْ
ْ
ُحملّ ْ
أبرز مشكالت احمللّلَ ْني الصرفية يف حتليل مجوع القلة ،وهي ثالث مشكالت :األوىل :مشكلة
الوسم ابلعدد .والثالثة :مشكلة استخراج
َو ْس ِم الكلمة جبنسها الصحيح .والثانية :مشكلة ْ
ماعي (فِ ْعلَة) ،وهي املشكالت اليت سعت هذه ال ّدراسة حللّها.
أصول كلمات الوزن الس ّ
وبعد دراسة تلك املشكالت من خالل العيّنة ،وحتليلها وضعت الباحثة جمموعة من
ت كال اجلانبني ،اللغوي
القواعد اللغوية اليت بُنيت على أساسها اخلوارزمية احلاسوبية ،مث حكم ْ
تخصصات يف اللغة العربية ،واللغوايت
و
تخصصني ،وأستاذات ُم ّ
احلاسويب عند أساتذة ُم ّ
ّ
احلاسوبية ،ومعاجلة اللغة الطبيعية.
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اعد اللغوية ،وأكدوا قُدرهتا على تقليل مواضع اللْبس
وقد أجاز احمل ّكمون اللغويون القو َ

الصريف .فيما أشار احمل ّكمون احلاسوبيون إىل وضوح اخلوارزمية ،وبساطتها ،وأكدوا قابليتها
للتطبيق -بعد برجمتها بشكل كامل ،-وقدرهتا على اإلسهام يف ُمعاجلة مشكلة ال ّدراسة .وبذلك
احلاسويب يف
تكون الباحثة خرجت من هذه ال ّدراسة خبوارزمية تُسهم يف تقليل اللْبس الصريف
ّ

مجوع القلة.
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In this thesis, “Building an Algorithm for Arabic
Morphological Disambiguation of the Plural of Paucity”, the
researcher discusses the problem of morphological ambiguity in
the four patterns of the plural of paucity: Afa’al أَ ْفعَال, Afa’ul أَ ْفعُل,
Afa’ilh أَ ْف ِعَلَة, and Fea’lh  فِ ْعلَ َةin MADAMIRA and FARASA, two
Arabic morphological analyzers. The aim of this thesis is to build
an algorithm that helps to decrease the morphological ambiguity
in Arabic morphological analyzers.
A descriptive statistical approach was adopted for this study.
The researcher used 200 sentences as a linguistic sample from the
corpus of contemporary Arabic (CCA),َ (2003). Then she
analyzed it with MADAMIRA and FARASA. After that, she
specified three problems of the Arabic morphological analyzers
in the plural of paucity forms: First, tagging the word with its
gender. Second, tagging the word with its number. Third,
extracting the word’s lemma in the fourth pattern (Fea’lh )فِ ْعلَة.
After studying and analyzing those problems through the
sample, the researcher built an algorithm based on a set of
linguistic rules. She then collaborated with specialized
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professors, co-professors, and assistant professors to arbitrate the
linguistic rules and algorithm.
Afterwards, the linguistic arbitrators authorized the linguistic
rules and emphasized their ability to reduce the ambiguity.
Meanwhile, the computational arbitrators pointed out the clarity
of the algorithm and its simplicity, and confirmed its applicability
and ability to help solving the problems. Accordingly, the
researcher has achieved her objectives for this research.

5

فهرس احملتوَّيت
ُ
الصفحة
َّ

املوضوع

أ

شكر وتقدير
ُ

ب

ستخلص ال ّدراسة
ُم
ُ

ج

ستخلص ال ّدراسة ابللغة اإلجنليزية
ُم
ُ

د

فهرس احملتوايت
ُ

و

فهرس اجلداول
ُ

ح

فهرس األشكال
ُ

املق ّدمة

1

• التمهيد

2

أسباب اختياره
• أمهيةُ املوضوع ،و ُ

3

أهداف ال ّدراسة
•
ُ

4

• أسئلةُ ال ّدراسة

4

حدود ال ّدراسة
•
ُ

5

مصطلحات ال ّدراسة
•
ُ

5

عوابت اليت واجهت ال ّدراسة
• الص ُ

6

واإلطار النَّظري
السابقة
الفصل َّ
األول :ال ّدراسات َّ
ُ

املبحث األول :ال ّدراسات السابقة
ُ

احمللالت الصرفية العربية
املطلب األولّ :

8
10
10
14

املطلب الثاين :معاجلة الصرف العريب حاسوبيًا
املطلب الثالث :معاجلة مجوع التكسري حاسوبيًا

17
21

املبحث الثاين :اإلطار النظري
ُ

21

احمللالت الصرفية العربية
املطلب األولّ :

28

املطلب الثاين :معاجلة الصرف العريب حاسوبيًا
املطلب الثالث :معاجلة مجوع التكسري حاسوبيًا

37
41

املطلب الرابع :اخلوارزميات

6

الصفحة
َّ

املوضوع
الفصل الثاين :منهجية الدراسة

46

املبحث األول :إجراءات ال ّدراسة
ُ

47
53

املبحث الثاين :عيّنة ال ّدراسة
ُ

67

املبحث الثالث :أدوات ال ّدراسة
ُ

املبحث الرابع :حتديد مواضع اللْبس الصريف يف العيّنة
ُ
املبحث اخلامس :منهجية بناء اخلوارزمية وآلية تقوميها
ُ
الفصل الثالث :النتائج ومناقشتها

حتديد املشكالت الظاهرة يف ُحملّلَ ْي ال ّدراسة
املبحث األولُ :
ُ
ُ
نتائج بناء اخلوارزمية
ُ
املبحث الثاينُ :
املبحث الثالث :تقومي اخلوارزمية
ُ
اخلامتة

ص ال ّدراسة
ملخ ُ

76
82
102
103
108
117
125
125

التوصيات واملقرتحات

129

ت املصادر واملراجع
ْثب ُ

130
135

قائمةُ املالحق

7

