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 الّدراسة  صُ لخست مُ 

 

 

 

 

 

 
وأَفْ ُعل، وأَْفِعَلة، بعة: أَفْ َعال،   يف مجوع القل ة األر مشكلة الل ْبس الص ريف  الّدراسةهذه  تُناقُش  

 ، وحُمّللُ MADAMIRAمدامريا حُمّلُل ومها:  ،العربي ة غةاآللي ة لل  وِفْعَلة. يف اثنني من احملّلالت 
يل من الل ْبس الص ريف لقهبدف بناء خوارزمي ة حاسوبي ة ُتسهم يف الت  وذلك ؛ FARASAة اسر ف

 .احملّلالت تلك يف 

 خرجتْ استو . منهًجا لتلك الّدراسة اإلحصائي   الوصفي   املنهجَ  ت الباحثةُ مداعت وقد
يف  هاّللتحمث  ،الباحثة لطيفة الس ليطي للعربي ة املعاصرةمن مدو نة  مجلة 200املكو نة من  عّينتها
 خرجتْ است َسةلبِ تلك املواضع امل ومن فيها. مواضع الل ْبس الص ريف ّددتْ حو  ،الّدراسة حُمّلليْ 

: مشكلة األوىلأبرز مشكالت احملّلَلنْي الص رفية يف حتليل مجوع القل ة، وهي ثالث مشكالت: 
راج مشكلة استخ: الث الثةو : مشكلة الوْسم ابلعدد. والث انيةَوْسِم الكلمة جبنسها الص حيح. 

 ، وهي املشكالت اليت سعت هذه الّدراسة حلّلها.لوزن الس ماعّي )ِفْعَلة(كلمات ال  و أص

  جمموعة من العيّنة، وحتليلها وضعت الباحثة  تلك املشكالت من خالل وبعد دراسة
غوي كال اجلانبني، الل    تْ مث حك م ،اليت بُنيت على أساسها اخلوارزمي ة احلاسوبي ة غوي ةالل  قواعد ال

والل غوايت  يف الل غة العربي ة، ، وأستاذات ُمتخّصصات أساتذة ُمتخّصصني واحلاسويّب عند
 . ومعاجلة الل غة الطبيعي ة احلاسوبي ة،

 القل ة مجوع يف احلاسويبّ   الص ريف الل ْبس لفكّ  ةخوارزمي   بناءُ  الّدراسة: نوانُ ع
 القبيشي عبدالرمحن  بنت هاجر الباحثة:

 الفيفي  حيىي بن  عبدهللا. داملشرف العلمّي: 
 معهُد تعليم الل غة العربي ة   -جامعة اإلمام حمم د بن سعود اإلسالمي ة اجلامعة:

 ه 1441 -1440 العام اجلامعّي:
 اجستريدرجة امل الدرجُة العلميَّة: 

 قي علم الل غة التطبي خصُّص:القسم والت
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تقليل مواضع الل ْبس   على ُقدرهتاوقد أجاز احملّكمون الل غوي ون القواعَد الل غوية، وأك دوا 
وارزمي ة، وبساطتها، وأك دوا قابليتها الص ريف. فيما أشار احملّكمون احلاسوبي ون إىل وضوح اخل

ة الّدراسة. وبذلك ا على اإلسهام يف ُمعاجلة مشكل، وقدرهت-بعد برجمتها بشكل كامل- للتطبيق  
يف  الل ْبس الص ريف احلاسويبّ  تقليل وارزمي ة ُتسهم يف خبمن هذه الّدراسة  خرجتتكون الباحثة 

مجوع القل ة.
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ابللُّغة اإلجنليزيَّة  ُمستخلُص الّدراسة  

 

 

 

 

 
 

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 أَْفعَال, Afa’ul أَْفعُل, 

Afa’ilh ََةأَْفِعل , and Fea’lh فِْعلََة in 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 فِْعلَة). 

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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Supervisor: Abdullah Y. Alfaifi 

Academic degree: Master’s degree 
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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.
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