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ABSTRACT 

Lexicon plays an essential role in natural language processing systems and 

specially the machine translation systems, because it provides the system's 

components with the necessary information for the translation process. Although there 

have been a number of researches in natural language processing field, not enough 

attention has been given to the importance of the lexicon and specially the Arabic 

lexicon.  The aim of this paper is to determine the basic requirements to build a 

lexicon used for machine translation purpose from Arabic to English language and 

organize lexicon contents in such form to provide efficient memory usage and 

minimize the retriever time, and also determine how can we retrieve these tokens from 

the lexicon after analyzing them by using morphology analyzer.    

 The proposed lexicon based on the Arabic root in storing its words, it use the 

logical terms to represent its knowledge and uses B+tree data structure to organize this 

knowledge. And the proposed lexicon has been built by using the visual logical 

programming language (Visual Prolog). 

 

Keywords: Lexicon, Machine Translation, Natural Language Processing. 

 

 ة من العربية إلى اإلنكليزيةتصميم معجم حاسوبي للترجمة اآللي
 

 الخالصة
يؤدي المعجم دورا مهما في أنظمة معالجة اللغات الطبيعية وخصوصا أنظمةة الررجمةة ايليةةه فهةو 
الذي يزود أجزاء المنظومة بالمعلومات الضرورية لعملية الررجمةه وعلى الرغم من وجةود العديةد مةن 

يكةن ننةاا انرمةام كةا  فةي المعجةم وخصوصةا المعجةم البحوث في إطار معالجة اللغةات الطبيعيةةه لةم 
 العربي.

يهد  البحث إلى رحديد المرطلبات االساسية لبناء معجم  يسرخدم ألغراض الررجمة ايلية مةن اللغةة 
رنظةةيم مةةواد المعجةةم بفةةكل يةةوفر الكخةةاءا فةةي الخةةزن والسةةرعة فةةي و العربيةةة إلةةى اللغةةة اينكليزيةةة 

 اع المخردات من المعجم بعد رحليلها من قبل المحلل الصرفي .كيخية اسررجوكذلا  االسررجاع
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يعرمد المعجم المقررح على الجذر العربي في  خزن مخرداره ويسةرخدم الحةدود المنطقيةة  فةي رم يةل 
لقةةد رةةم بنةةاء المعجةةم المقرةةرح باسةةرخدام اللغةةة البرمجيةةة فةةي رنظيمهةةا. و +Bمعارفةةه والهيكةةل الفةةجري 

 (.Visual Prologالمنطقية المرئية)
 

 الترجمة اآللية، معالجة اللغات الطبيعية.، المعجم: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة

يهةةةرم بكيخيةةةة ايجةةةاد السةةةبل والوسةةةائل الرم يليةةةة والع جيةةةة إن حقةةةل معالجةةةة اللغةةةات الطبيعيةةةة  
سةةةةقاط الحةةةةاجز الحاسةةةوبية للغةةةةات الطبيعيةةةةة أي بمعنةةةةى الرخاعةةةةل مةةةةي الحاسةةةةو  باللغةةةةة الطبيعيةةةةة وا

للغةةةوي بةةةين الحاسةةةو  ومسةةةرخدميه. نةةةذا وان الةةةدوافي الرةةةي ركمةةةن وراء نةةةذا االنرمةةةام نةةةو الرطةةةور ا
السةةةريي فةةةي مجةةةال نظةةةم الحاسةةةو  وفةةةبكات االنررنةةةت زيةةةادا علةةةى ذلةةةا فةةةان اللغةةةة رم ةةةل النةةةواا 

واللغةةةة نةةةي وسةةةيلة مةةةن , ]1[االساسةةةية لوحةةةدا العلةةةوم والخكةةةر والقاسةةةم المفةةةررا للعلةةةوم االنسةةةانية
رصةةال الخكةةري بةةين أبنةةاء المجرمةةي ونةةي أداا الرخةةانم ونقةةل األفكةةار والحضةةارا مةةن جيةةل وسةةائل اال

إلةةةةى  خةةةةر, لةةةةذا فةةةةلن إمكانيةةةةة فهةةةةم اللغةةةةات الطبيعيةةةةة مةةةةن قبةةةةل الحاسةةةةو  نةةةةي حاجةةةةة ضةةةةرورية 
ومطلوبةةةة مةةةن الحاسةةةو  لعمةةةل فعاليةةةات مهمةةةة رصةةة  رطبيقارهةةةا فةةةي مجةةةال فهةةةم اللغةةةات الطبيعيةةةة 

ومةةن نةةذت الرطبيقةةات الررجمةةة ايليةةةه فهةةم الكةة م المنطةةو ه رحليةةل  والرةةي بةةدأت ررزايةةد مةةي الةةزمن
وفةةةي جميةةةي نةةةذت االنظمةةةة يةةةؤدي . ]2[النصةةةوته رنقةةةيو النصةةةوته إعةةةرا  النصةةةوت وغيرنةةةا

 المعجم دورا اساسيا وخصوصا في مجال الررجمة ايلية.
 

 معالجة اللغات الطبيعية
ه وإن ع الةةةذكاء االصةةةطناعيلطبيعيةةةة كواحةةةد مةةةن أنةةةم فةةةروابةةةرز موضةةةوع معالجةةةة اللغةةةات 

 .أنم أندا  معالجة اللغات الطبيعية نو جعل الحاسو  يخهم اللغة الطبيعية
النظةةةةام  ة ونةةةةييإن االرجةةةةات العةةةةام فةةةةي معالجةةةةة اللغةةةةة الطبيعيةةةةة يرحةةةةدد فةةةةي مراحةةةةل رئيسةةةة

 .]3[معجموال مقامياته الالداللةه الرركي ه الصر ه الصوري
صةةميم معجةةم السةةناد الررجمةةة ايليةةة لةةنت مكرةةو  وفةةي بح نةةا نةةذا سةةو  نخةةرت فةةي كيخيةةة ر

فةةةي اللغةةةة العربيةةةة إلةةةى اللغةةةة اينكليزيةةةة وكيخيةةةة اسةةةررجاع المخةةةردات مةةةن المعجةةةم بعةةةد رحليلهةةةا مةةةن 
 قبل المحلل الصرفي .

 
 : .]4[اآللية الترجمة مراحل

م  ة النقةل  ةم الرحليةل :نةي    ةة بمراحةل البفةرية الررجمةة غةرار علةى ايليةة الررجمةة رمةر
 .الررجمة عملية ربدأ الحاسو ه في ررجمره المراد النت إدخال يرم أن فبعد :الروليد

 :الرالية الخطوات يفمل و الرحليل :األولى المرحلة -
 مكونارهةاه و الكلمةات أجةزاء علةى يرعةر  بةنن للةنت الرحليةل الصةرفي فةي الحاسةو  يفةرع 

 كةنن للةنت النحةوي بالرحليةل بعةدنا ومليقة الكلمةاته نةذت عةن فةي المعجةم الحاسةو  يبحةث عندئةذه
 .إلخ...الخاعل الخعل و يسرخرج

 :نما ا نين مسرويين على يرم و النقل :الثانية المرحلة -
الهةةد ه  الّلغةةة إلةةى المصةةدر الّلغةةة مةةن الكلمةةات بنقةةل الحاسةةو  يقةةوم :المعجمةةي المسةةرو  *

 .له المراحة الّلغة ال نائية بالمعاجم ذلا في مسرعينا
مة    الهةد ه الّلغةة فةي النحويةة المقةاب ت بوضةي الحاسةو  يقةوم ننةا   :الرركيبةي و المسةر *

 .إلخ...به المخعول و الخاعل
 علةى ايخةر نةو يةرم الهةد ( و الّلغةة فةي الجمةل الرركية  ) ركةوين أي الروليةد :الثالثةة المرحلةة -

 :نما ا نين مسرويين
مميةزات  الكلمةات( حسة  الهةد ) كرررية  ةالّلغة فةي النحةو قواعةد رطبية   :النحةوي المسةرو  *

 .إلخ...العربية الجملة مقدمة في الخعل كوضي إليهاه المررجم الّلغة ومقرضيات
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 الجةن  و و كالعةدد الهةد ه الّلغةة فةي الصةرفية و النحويةة القواعةد رطبية  :الصةرفي المسةرو  *
  .إلخ...الزمن

 
 ] 6ه5[ المعجم

بالمعلومةةةةات الضةةةةرورية لعمليةةةةة الررجمةةةةةه وإن  المعجةةةةم نةةةةو الةةةةذي يةةةةزود أجةةةةزاء المنظومةةةةة
 مخردات المعجم ليست أسماء فقط نطلقها لرمييز األفياء والمخانيم بل رموز ررلقى مدلوالرها 

 
مةةةن ع قةةةة المصةةةاحبة الرةةةي رربطهةةةا مةةةن خةةة ل السةةةيا  ومخةةةانيم أخةةةر  يرضةةةمنها المعجةةةمه [

رد فيةةهه فمةة    يصةةعد إلةةى الطةةاب  م ةةال ذلةةا كلمةةة  يصةةعد  يخرلةة  مةةدلولها وفقةةا للسةةيا  الرةةي رةة
ال ةةةةاني  لةةةةي  كمةةةةا فةةةةي  يصةةةةعد إلةةةةى السةةةةماء ه أي إن مجموعةةةةة مخةةةةردات المعجةةةةم ليسةةةةت مجةةةةرد 

 قائمة من الكلمات المنعزلة الري ال رابط بينها.
إن قواعةةةد وأسةةةالي  واضةةةحة يجةةة  أن رحةةةدد كيخيةةةة رم يةةةل المعلومةةةات داخةةةل المعجةةةمه وعلةةةى 

لمعجةةةةم يجةةةة  أن يحرةةةةوي علةةةةى أك ةةةةر المعلومةةةةات رخصةةةةي  كلمةةةةا أي  حةةةةاله فقةةةةد رةةةةم ايدراا  أن ا
أمكةةةةن ذلةةةةا. ويجةةةة  أن ررمةةةةز نةةةةذت الرخاصةةةةيل باعرمةةةةاد طةةةةر  قياسةةةةية انموذجيةةةةة وبمةةةةا يسةةةةهل 

 اسرعمال المعجم من قبل أي نظام للررجمة. 
يخرلةةةة  عةةةةدد المعةةةةاجم المطلوبةةةةة ألي نظةةةةام ررجمةةةةة  ليةةةةة ربعةةةةا إلةةةةى الرقنيةةةةة المسةةةةرخدمة فةةةةي 

ظةةةام الررجمةةةة ايليةةةة الةةةذي يسةةةرخدم الصةةةيغة الوسةةةيطة للررجمةةةة بةةةين  ةةة ث لغةةةات الررجمةةةة فمةةة   ن
يحرةةاج إلةةى أربعةةة معةةاجمه لكةةل لغةةة مةةن نةةذت اللغةةات ال   ةةة معجةةم خةةات بهةةا ومعجةةم إضةةافي للغةةة 
الوسةةةيطة. بينمةةةا فةةةي نظةةةم الررجمةةةة ايليةةةة الرةةةي رسةةةرخدم رقنيةةةة النقةةةل فةةةلن النظةةةام سةةةو  يحرةةةاج إلةةةى 

يسةةةةرعمل فةةةي رحليةةةةل لغةةةةة المصةةةدر ويسةةةةمى معجةةةةم لغةةةة المصةةةةدره وال ةةةةاني     ةةةة معةةةةاجمه  األول
معجةةم  -يسةةرعمل لعمليةةات الررجمةةة مةةن لغةةة المصةةدر إلةةى لغةةة الهةةد  ويسةةمى معجةةم لغةةة المصةةدر

لغةةةةة الهةةةةد ه وايخةةةةر يسةةةةرعمل لعمليةةةةة روليةةةةد الةةةةنت بلغةةةةة الهةةةةد  ويسةةةةمى معجةةةةم لغةةةةة الهةةةةد ه 
 ر ئم مي طبيعة عمل المنظومة.وبالطبي فقد ررداخل نذت المعاجم مي بعضها لر

 
 المحلل الصرفي

يقصةةةةد بالرحليةةةةل الصةةةةرفي قيةةةةام النظةةةةام المحوسةةةة  برحليةةةةل مةةةةا يغةةةةذ  إليةةةةه مةةةةن كلمةةةةات إلةةةةى 
 عناصرنا الصرفية األوليةه ورحديد سمارها.

 لننخذ م اال عن الرحليل الصرفي لكلمة من كلمات اللغة العربية:
ايلةةةةي نةةةةةي  واالسةةةةريطاني ه  فةةةةلن مخرجةةةةةات إذا كانةةةةت الكلمةةةةة المدخلةةةةة للمحلةةةةةل الصةةةةرفي 

سةةةةركون: عناصةةةةر الكلمةةةةة:  و ا ال ا اسةةةةريطان ا ياء النسةةةة  ه جةةةةذع  المحلةةةةل الصةةةةرفي ايلةةةةي
الكلمة: اسةةةةةريطان ه جةةةةةذر الكلمةةةةةة: وطن ه الصةةةةةيغة الصةةةةةرفية: اسةةةةةرخعاله العمليات:إبةةةةةدال الةةةةةواو 

 ياء. 
 لننخذ م اال  خرا ولكن  لكلمة من كلمات اللغة اينكليزية:

(ه فةةةةةلن unacceptedلةةةةةو كانةةةةةت كلمةةةةةة ايدخةةةةةال المغةةةةةذاا للمحلةةةةةل الصةةةةةرفي ايلةةةةةي نةةةةةي )
ه جةةةةذع الكلمةةةةة: un+accept+edايخةةةةراج للمحلةةةةل الصةةةةرفي ايلةةةةي سةةةةيكون: عناصةةةةر الكلمةةةةة 

accept :ه لواص  سابقةun :ه لواص  الحقةed ه زمن الخعل: الماضي 
لصةةةةةةرفي ايلةةةةةةي بةةةةةةين يوضةةةةةةو الم ةةةةةةاالن بعةةةةةةض أوجةةةةةةه االخةةةةةةر   فةةةةةةي طبيعةةةةةةة الرحليةةةةةةل ا

 العربية و اينكليزيةةةة ه وعلةةةى رأ  رلةةةا األوجةةةه اعرمةةةاد ركةةةوين الكلمةةةات فةةةي اللغةةةة العربيةةةة علةةةى 
  الجذور واألنماط الصرفية في حين اعرماد اللغة اينكليزية على جذوع الكلمات واللواص . 

 
 ] B+ ]7الهيكل الشجري 

( والرةةي رسةةرخدم فةةي data structureنةةي واحةةدا مةةن طةةر  نيكلةةة البيانةةات )  +Bفةةجرا 
الرطبيقةةةات الرةةةةي رحرةةةةاج  إلةةةةى ررريةةة  كميةةةةة كبيةةةةرا مةةةةن البيانةةةات أو للرطبيقةةةةات الرةةةةي رحرةةةةاج إلةةةةى 

كطريقةةةة فهرسةةةة  +Bطريقةةةة بحةةةث كخةةةوءا داخةةةل بيانةةةات كبيةةةرا الحجةةةم. نسةةةرطيي اعربةةةار فةةةجرا 
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هةةةةار  ( لةةةةذلا  رسةةةةمى فةةةةي بعةةةةض األحيةةةةان الخindex to databaseلقاعةةةةدا البيانةةةةات )
(indices.) 

  +Bعنةةةد خةةةزن قيةةةد معةةةين فةةةي  قاعةةةدا بيانةةةات معينةةةة سةةةو  يخةةةزن موقةةةي القيةةةد داخةةةل فةةةجرا 
( الفةةةجرا سةةةركون مركونةةةة leaves(ه فلةةةذلا فةةةلن أورا  )keyوكةةةذلا  يخةةةزن مخرةةةاح ذلةةةا القيةةةد )

 referenceمةةةن مخرةةةاح كةةةل قيةةةد موجةةةود فةةةي قاعةةةدا البيانةةةات عةةة وا علةةةى موقةةةي ذلةةةا القيةةةد )
numberخةةل القاعةةدا. وعنةةد البحةةث عةةن قيةةد معةةين داخةةل قاعةةدا البيانةةاته سةةو  نحرةةاج إلةةى ( دا

سةةةةروفر قيمةةةةة موقةةةةي ذلةةةةا القيةةةةد داخةةةةل قاعةةةةدا البيانةةةةاته  +Bمعرفةةةةة مخرةةةةاح ذلةةةةا القيةةةةده وفةةةةجرا 
 وباسرخدام نذت القيمة نسرطيي الوصول إلى القيد في قاعدا البيانات بصورا مبافرا.  

(ه  والمقصةةةةود بهةةةةذا أن البحةةةةث عةةةةن أي مخرةةةةاح فةةةةي 1مروازنةةةةةه الحةةةةظ الفةةةةكل) +Bفةةةةجرا 
( لةةةه نخةةة  العمةةة ه وبسةةةب  نةةةذت الخاصةةةية فةةةلن البحةةةث عةةةن قيةةةد معةةةين leavesأورا  الفةةةجرا )

رفةةةةبه الفةةةةجرا  +Bداخةةةةل م يةةةةين القيةةةةود اصةةةةبو مضةةةةمونا حرةةةةى فةةةةي أسةةةةوأ الحةةةةاالت. وفةةةةجرا 
كةةةةل عقةةةةدا رخةةةةزن اك ةةةةر مةةةةن مخرةةةةاح داخةةةةل  +B( مةةةةا عةةةةدا أن فةةةةجراbinary treeال نائيةةةةة )

(node ونةةذت الخاصةةية نةةي مةةن مزايةةا فةةجرا )B+   حيةةث أعطرهةةا قابليةةة الوصةةول السةةريي إلةةى
البيانةةاته أن مخةةاريو القيةةود ال رخةةزن فةةي أورا  الفةةجرا فقةةط وإنمةةا ركةةرر نةةذت المخةةاريو مةةرا  انيةةة 

 في العقد غير الورقية وذلا لرحديد المسار الصحيو للوصول إلى موقي القيد المطلو . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B+ .( كيفية الخزن داخل الهيكل الشجري 1) شكل رقم
 

 المعجم المقترح
المعجةةةم نةةةو مةةةن األجةةةزاء األساسةةةية فةةةي أي منظومةةةة ررجمةةةة  ليةةةةه وبةةةدون المعجةةةم ال يمكةةةن 
بنةةةاء منظومةةةة ررجمةةةة  ليةةةةه إن المعجةةةم نةةةو المسةةةؤول عةةةن رزويةةةد أجةةةزاء المنظومةةةة بالمعلومةةةات 

ية الصةةةةةرفية العاليةةةةةة للغةةةةةة العربيةةةةةة فلقةةةةةد الضةةةةةرورية لعمليةةةةةة الررجمةةةةةة ايليةةةةةة. ونظةةةةةرا للخاصةةةةة
اسةةرخدمنا  الجةةذر  بةةدال مةةن  الجةةذع  كنسةةا  لرنظةةيم المخةةردات العربيةةة للمعجةةمه فةةي نةةذا المعجةةم 

 المقررح سنعرمد على الحقائ  المنطقية في رم يل المعرفة المطلوبة للررجمة االلية. 
جةةةذور العربيةةةةه ملةةة  معجةةةم المنظومةةةة المقررحةةةة يرضةةةمن عةةةدد مةةةن الملخةةةات ونةةةي: ملةةة  ال

المخةةةةةرداته ملةةةةة  السةةةةةواب ه ملةةةةة  اللواحةةةةة ه ملةةةةة  البنةةةةةى العميقةةةةةة للةةةةة لواح ه ملةةةةة  األوزان 
الصةةرفيةه ملةةة  السةةةمات الدالليةةةه ملةةة  األطةةةر الدالليةةةه ملةةة  الرصةةةنيخات النحويةةة الخرعيةةةةه ملةةة  

يزيةةةةه ملةةة  الكلمةةةات العربيةةةة المبنيةةةةه ملةةة  فةةةواذ األفعةةةال اينكليزيةةةةه ملةةة  فةةةواذ األسةةةماء اينكل
 الكلمات المركبة والرعابير ومل  البنى العميقة لألوزان الصرفية. 

المعجةةةةةم يحرةةةةةوي علةةةةةى معطيةةةةةات مهمةةةةةة لعمليةةةةةة الررجمةةةةةة مةةةةةن اللغةةةةةة العربيةةةةةة إلةةةةةى اللغةةةةةة 
اينكليزيةةةةه حيةةةث يةةةرم ربةةةط كةةةل مخةةةردا عربيةةةة فةةةي المعجةةةم بمجموعةةةة مةةةن السةةةمات م ةةةل العةةةدده 
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ه ويوجةةةد أيضةةةا رحديةةةد لةةةبعض السةةةمات النحويةةةة )مةةة   مةةةن النةةةوعه النةةةوع الةةةدقي ه الجةةةن ه وغيرنةةةا
السةةةةمات النحويةةةةة لألفعةةةةال والظةةةةرو  نةةةةي سةةةةمة مرعةةةةد أو الزم(ه ويةةةةرم ربةةةةط المخةةةةردات أيضةةةةا 

 بالسمات الداللية. 
للمخةةردا العربيةةةة عةةةدا احرمةةةاالت فهةةةي أمةةةا ركةةون كلمةةةة مفةةةرقةه كلمةةةة أدواريةةةةه كلمةةةة مركبةةةة أو 

ون لةةه عةةدا معةةاني ولكةةل معنةةى احرمةةال يكةةون لةةه أك ةةر مةةن ركةةون جةةذر ولكةةل احرمةةال ممكةةن أن يكةة
 سمة داللية أو أك ر من إطار داللي أو أك ر من رصني  نحوي فرعي.

رصةةةن  مخةةةردات المعجةةةم إلةةةى خمسةةةة أنةةةواع وني:اسةةةمه فعةةةله أدااه مركةةة ه صةةةخة وظةةةر .  
لةةةدقي  رصةةةن  كةةةل مخةةةردا فةةةي المعجةةةم اعرمةةةادا علةةةى نةةةذت األنةةةواع المةةةذكوراه مةةةي رحديةةةد لنوعهةةةا ا

فمةةة   النةةةوع الةةةدقي  لألسةةةماء الرةةةي ررعامةةةل معهةةةا المنظومةةةة ني:اسةةةم علةةةمه اسةةةم  لةةةةه اسةةةم معةةةر ه 
اسةةةم جةةةن ه اسةةةم المكةةةان والزمةةةانه اسةةةم فاعةةةله اسةةةم مخعةةةوله صةةةيغة مبالغةةةةه مصةةةدره مصةةةدر 

 ميميه جمي ركسير.
وبةةةذلا وفةةةرت  +Bقةةةد رةةةم حخةةةظ المعةةةار  فةةةي ملخةةةات ذات نيكةةةل بيةةةاني فةةةجري مةةةن نةةةوع 

إمكانيةةةةة روسةةةةيي المعةةةةار  بةةةةدون الرقييةةةةد بسةةةةعة الةةةةذاكرا وسةةةةرعة الوصةةةةول إليهةةةةا. ألن  الخاصةةةةية
( نةةةي إحةةةد  الهياكةةةل البيانيةةةة الجديةةةدا الرةةةي حافظةةةت علةةةى tree +Bالفةةةجرا ال نائيةةةة المرطةةةورا)

 في الوصول المبافر مي إمكانية الرناول المرسلسل السريي. B +مزايا فجرا 
 

 تمثيل المعرفة المعجمية
عجةةةم أو يةةةزود بالمعطيةةةات المعجميةةةة والرةةةي رفةةةمل المخةةةردات العربيةةةة ومعانيهةةةا فةةةي يغةةةذ  الم

اللغةةةة اينكليزيةةةة وجميةةةي المعرفةةةة الضةةةرورية لعمليةةةة الررجمةةةة والرةةةي رفةةةمل المعرفةةةة الصةةةرفيةه 
النحويةةةةة والدالليةةةةة. وبعةةةةةض المعرفةةةةة مخزونةةةةةة فةةةةي المعجةةةةةم )أي ال ررطلةةةة  إدخالهةةةةةا مةةةةن قبةةةةةل 

الكلمةةةةةات العربيةةةةةة المبنيةةةةةة )م ةةةةةل: أسةةةةةماء ايفةةةةةاراه األدواته  المسةةةةةرخدم( م ةةةةةل المعرفةةةةةة حةةةةةول
الضةةةةةمائر المنخصةةةةةلة(ه المعرفةةةةةة حةةةةةول السةةةةةواب  واللواحةةةةة  العربيةةةةةة والمعرفةةةةةة حةةةةةول األوزان 

 والصيغ الصرفية. 
لقةةةد رةةةم رم يةةةل المعرفةةةة علةةةى فةةةكل حةةةدود منطقيةةةة رحرةةةوي علةةةى جميةةةي المعلومةةةات ال زمةةةة 

 لى اللغة اينكليزية م ل:لعملية الررجمة من اللغة العربية إ
 

 الجذر العربي
إن المخرةةةةاح فةةةةي الهيكةةةةل الفةةةةجري للمعجةةةةم الخةةةةات بقاعةةةةدا معرفةةةةة الجةةةةذور نةةةةو الجةةةةذر 
العربةةةيه والمعلومةةةات الخاصةةةة بالجةةةذر العربةةةي ررم ةةةل بحةةةد واحةةةد يركةةةون مةةةن العناصةةةر البيانيةةةة 

 ايرية:
1. Reflist1جهةةا المنظومةةة للوصةةول إلةةى : قائمةةة مؤفةةرات إلةةى المركبةةات البيانيةةة الرةةي رحرا

 المعنى اينكليزي المقابل )المخردا اينكليزية(.
2. Ref1 مؤفةةةر إلةةةى الحةةةد الةةةذي يصةةة  الصةةةيغ الصةةةرفية الرةةةي رنطبةةة  علةةةى نةةةذت المخةةةردا :

 العربيةه ويركون نذا الحد من العناصر البيانية ايرية:
2-1 Int.رقم صحيو يم ل رمز الصيغة الصرفية : 
2-2 Refلةةةى الحةةةد الةةةذي يركةةةون مةةةن عنصةةةر بيةةةاني واحةةةد ونةةةو قائمةةةة : مؤفةةةر إ

مةةةن الس سةةةل الحرفيةةةة الرةةةي رم ةةةل الصةةةيغ الصةةةرفية الرةةةي ممكةةةن أن 
 رظهر المخردا العربية بها.

3. Ref2 مؤفةةر إلةةى الحةةد الةةذي يركةةون مةةن عنصةةر بيةةاني واحةةد ونةةو قائمةةة مةةن المركبةةات :
 البيانية والري رركون من العناصر البيانية ايرية:

3-1 Int1.رقم صحيو يم ل رمز الصيغة الصرفية : 
3-2 Reflist قائمةةةةة مؤفةةةةرات إلةةةةى المركبةةةةات البيانيةةةةة الرةةةةي رصةةةة  الكلمةةةةات :

اينكليزيةةةةةةة الرةةةةةةي رقابةةةةةةل نةةةةةةذت الصةةةةةةيغة الصةةةةةةرفية ه ونةةةةةةذت 
المركبةةةةات البيانيةةةةة رم ةةةةل بحةةةةد واحةةةةد يركةةةةون مةةةةن العناصةةةةر 

 البيانية ايرية:
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3-2-1 Engدا اينكليزية.: سلسلة حرفية رم ل المخر 
3-2-2 Weight سلسةةةةةةةلة حرفيةةةةةةةة رم ةةةةةةةل الصةةةةةةةيغة الصةةةةةةةرفية للمخةةةةةةةردا :

 العربية.
3-2-3 Vowel.قائمة من األحر  الري رم ل رفكيل الكلمة : 
3-2-4 Reflist3 قائمةةةةةةة مؤفةةةةةةرات إلةةةةةةى الرصةةةةةةاني  النحويةةةةةةة الخرعيةةةةةةة :

 للمخردا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العربي الجذر

 1معنى

 2معنى

 فمعنى 

 السمات الداللية

 األطر الداللية

التصنيفات النحوية 

 الفرعية

 1س

 2س

 كس 
 1ط

 2ط

 بط 
 1ت

 2ت

 عت 

صيغة 

 1صرفية
 1معنى

 2معنى

 ممعنى 

التصنيفات النحوية 

 الفرعية

 1ت

 2ت

 غت 

 األطر الداللية السمات الداللية

 قط  2ط 1ط لس  2س 1س

صيغة 

 2صرفية

صيغة 

 نصرفية

 .( تشابك العالقات الواصفة للجذر العربي2الشكل )
 



   ة إلى تصميم معجم حاسوبي للترجمة اآللية من العربي   7،2013.العدد  B)) ،الجزء 31المجلد والتكنولوجيا، الهندسة مجلة

 اإلنكليزية                                                                          

  

197 
 

 المفردة اإلنكليزية
 رم ل بحد واحد يركون من العناصر البيانية ايرية:

Entry( سلسةةةلة حرفيةةةة :string رم ةةةل الجةةةذع اينكليةةةزي أو المعنةةةى اينكليةةةزي المقابةةةل )
 ا العربية.للمخرد

Class( رقم صحيو :integer.يم ل قسم الك م الذي رنرمي إليه المخردا العربية ) 
spe_class.رقم صحيو يم ل النوع الدقي  لقسم الك م : 

Check.رقم صحيو لرحديد قابلية المخردا للعد : 
Gender. رقم صحيو يحدد نوع الجن : 
Number.رقم صحيو لرحديد العدد : 

Refلى السمات الداللية.: مؤفر إ 
Reflist1.قائمة مؤفرات األطر الداللية : 
Reflist2.قائمة مؤفرات الرصنيخات النحوية الخرعية : 
Charlist.قائمة أحر  رم ل رفكيل الكلمة : 

 
 كيفية البحث عن الكلمات داخل المعجم المقترح 

المخةةةردات يقةةةوم المحلةةةل الصةةةرفي باسةةةرخ ت الجةةةذور مةةةن الكلمةةةات العربيةةةة حيةةةث رمةةةر 
الواحةةةدا رلةةةو األخةةةر  بمرحلةةةة الرحليةةةل إلةةةى أوليارهةةةا الصةةةرفيةه وررم ةةةل بخصةةةل السةةةواب  واللواحةةة  
)إن وجةةدت( عةةن جةةذع الكلمةةة ومةةن  ةةم اسةةرخ ت الجةةذر والةةوزن المطةةاب  مةةن الجةةذع )فةةي حالةةة 
كةةون الجةةذع المسةةرخلت نةةو لةةي  جةةذر الكلمةةة( والبحةةث فةةي المعجةةم عةةن جةةذر الكلمةةة السةةررجاع 

ة المرربطةةةة بالكلمةةةة م ةةةل المعرفةةةة النحويةةةة والدالليةةةة للكلمةةةة. صةةةمم المحلةةةل الصةةةرفي بحيةةةث المعرفةةة
يةةةةر ئم مةةةةي مرطلبةةةةات الررجمةةةةة ايليةةةةة للمنظومةةةةة المقررحةةةةةه إذ يقةةةةوم بالرحليةةةةل باسةةةةرخدام طةةةةر  
مخرلخةةةة وذلةةةا للحصةةةول علةةةى جميةةةي االحرمةةةاالت الممكنةةةة لرحليةةةل الكلمةةةاته فخةةةي البدايةةةة يبحةةةث فةةةي 

ت األدواريةةةةه وبعةةةدنا ينرقةةةل إلةةةى مرحلةةةة البحةةةث فةةةي معجةةةم الجةةةذور ومحاولةةةة رحليةةةل معجةةةم الكلمةةةا
الكلمةةة إلةةى سةةواب  ولواحةة  وإذا رةةم أيجةةاد الكلمةةة سةةيعود مةةرا أخةةر  للبحةةث محةةاوال رحليةةل الكلمةةة 
إلةةةةى جةةةةذر وسةةةةواب  ولواحةةةة  وباسةةةةلو  مخرلةةةة ه وإذا لةةةةم يجةةةةد رحلةةةةي   خةةةةرا للكلمةةةةة ينرقةةةةل إلةةةةى 

لةةةى سةةةواب  ولواحةةة  وجةةةذع واسةةةرخ ت الجةةةذر والصةةةيغة صةةةرفية مةةةن محاولةةةة رحليةةةل الكلمةةةة إ
الجةةذع وإذا وجةةد رحلةةي  للكلمةةة يعةةةود مةةرا  انيةةة الكرفةةا  رحليةةل  خةةةر للكلمةةة المفةةرقةه مةةي األخةةةذ 
بنظةةةةةر االعربةةةةةار حةةةةةاالت ايعةةةةة ل وايبةةةةةدال وحةةةةةاالت الفةةةةةواذ الرةةةةةي ممكةةةةةن أن رظهةةةةةره الحةةةةةظ 

 الخوارزمية ايرية:
 

 فيخوارزمية التحليل الصر
 إدخال قائمة كلمات الجملة مي رفكيلها. المدخالت:
 ( ررضمن المعلومات الصرفية لكل كلمة في الجملة المدخلة.mylistقائمة ) المخرجات:

اسةةةةررجي دالةةةةة معالجةةةةة الكلمةةةةات األدواريةةةةة صةةةةرفيا )البحةةةةث فةةةةي الكلمةةةةات األدواريةةةةة عةةةةن  .1
 الكلمة الحالية(.

 وا :نل الكلمة أدوارية؟ إذا كان الج .2
 (.3ك : انرقل إلى الخطوا ) 2-1
نعةةةةم: اخةةةةزن المعلومةةةةات المطلوبةةةةة والنارجةةةةة مةةةةن عمليةةةةة رحليةةةةل الكلمةةةةة فةةةةي قائمةةةةة  2-2

mylist .مي رقم الكلمة الحالية 
اسةةةررجي دالةةةة معالجةةةة الجةةةذور صةةةرفيا )البحةةةث فةةةي ملةةة  الجةةةذور  أي إن الكلمةةةة مركونةةةة  .3

 من لواص  وجذر(.
 خا للكلمة الحالية؟ إذا كان الجوا :نل وجدت رحلي  مخرل .4

 (.5ك : انرقل إلى الخطوا ) 4-1
مةةي  mylistنعةةم: اخةةزن المعلومةةات المطلوبةةة والنارجةةة عةةن رحليةةل الكلمةةة فةةي قائمةةة  4-2

 (.3رقم الكلمة الحالية  م  انرقل إلى الخطوا )
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صةةةةيغة اسةةةةررجي دالةةةةة معالجةةةةة الكلمةةةةات المفةةةةرقة صةةةةرفيا )الكلمةةةةة مركونةةةةة مةةةةن جةةةةذر و .5
 صرفية ولواص (.

 نل وجدت رحليل مخرل  للكلمة المفرقة؟ إذا كان الجوا : .6
 (.7ك : انرقل إلى الخطوا ) 6-1
مةةي  mylistنعةةم: اخةةزن المعلومةةات المطلوبةةة والنارجةةة عةةن رحليةةل الكلمةةة فةةي قائمةةة  6-2

 (.5رقم الكلمة الحالية  م انرقل إلى الخطوا )
 ات الري ررضمن لواح  ذات بنية عميقة.اسررجي دالة معالجة الكلم .7
 نل وجدت رحلي  صرفيا للكلمة الحالية؟ إذا كان الجوا : .8

 (.11نعم: انرقل إلى الخطوا ) 8-1
 (.11ك : إرجاع  الكلمة ليست معجمية   م انرقل إلى الخطوا ) 8-2

مةةةةي رقةةةةم  mylistاخةةةةزن المعلومةةةةات المطلوبةةةةة والنارجةةةةة مةةةةن رحليةةةةل الكلمةةةةة فةةةةي قائمةةةةة  .9
 الكلمة الحالية.

 نل روجد كلمات أخر  في القائمة  المدخلة؟ إذا كان الجوا : .10
 (.1نعم: انرقل إلى الخطوا ) 10-1
  .mylistك : إرجاع  قائمة  10-2

 النهاية. .11
 

 معالجة الكلمات االدواتية صرفيا
دواريةةة م ةةل نةةذا الجةةزء مةةن المحلةةل الصةةرفي مسةةؤول عةةن البحةةث فةةي معجةةم الكلمةةات األ 

أسةةةماء ايفةةةاراه الضةةةمائره األدوات وغيرنةةةاه ويقةةةوم بالبحةةةث عةةةن الكلمةةةة فةةةي الهيكةةةل الفةةةجري 
الخةةةات بكةةةل ملةةة  مةةةن ملخةةةات الكلمةةةات األدواريةةةة الرةةةي يرضةةةمنها المعجةةةمه فةةةلذا لةةةم يجةةةدنا فةةةي أي 
مةةةن الملخةةةات ينرقةةةل إلةةةى معالجةةةة سةةةواب  الكلمةةةة وذلةةةا ألن بعةةةض الكلمةةةات األدواريةةةة قةةةد ررضةةةمن 

ه  ةةم يعةةود للبحةةث مةةرا أخةةر  عةةن الكلمةةة بعةةد فصةةلها …(اب  )م ةةل: فهةةمه فهةةذته ونوهولسةةو سةةو
عةةن السةةواب ه فةةلذا رةةم إيجادنةةا يةةرم الرةةدقي  حةةول مطابقةةة نةةذت السةةابقة مةةي الكلمةةة وذلةةا مةةن خةة ل 
المعلومةةةات المخزونةةةةة فةةةةي الحةةةةد الخةةةةات بالكلمةةةةة األدواريةةةةة. وروضةةةةو الخوارزميةةةةة الراليةةةةة كيخيةةةةة 

 مة األدوارية مي األخذ بنظر االعربار الرفكيل إن وجد.رحليل الكل
 

 خوارزمية معالجة الكلمات األدواتية صرفيا
 الكلمة العربية المراد رحليلها مي رفكيلها )قائمة أحر  رم ل الرفكيل(. المدخالت:
 

 نل الكلمة موجودا في الهيكل الفجري لمل  الضمائر الفخصية؟ إذا كان الجوا : .1
 (.2: انرقل إلى الخطوا )نعم 1-1
 (.6ك : انرقل إلى الخطوا ) 1-2

 اسررجي بيانات الكلمة المخزونة في المعجم. .2
 ردقي  الرفكيل إن وجد. .3
 نل روجد سواب ؟ إذا كان الجوا : .4

 (.5نعم: انرقل إلى الخطوا ) 4-1
 (.2-5ك : انرقل إلى الخطوا ) 4-2

 ط مي الكلمات األدوارية؟ إذا كان الجوا :نل نذت السواب  ممكن أن رررب .5
 (.2-8ك : انرقل إلى الخطوا ) 5-1
نعةةةم: إرجةةةاع: بيانةةةات الكلمةةةة األدواريةةةة مةةةي بيانةةةات السةةةواب  إن وجةةةدت  ةةةم انرقةةةل إلةةةى  5-2

 (.9الخطوا )
 نل الكلمة موجودا في الهيكل الفجري لمل  أسماء ايفارا؟ إذا كان الجوا : .6

 (.7الخطوا ) ك : انرقل إلى 6-1
 (.2نعم: انرقل إلى الخطوا ) 6-2
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 الكلمة موجودا في الهيكل الفجري لمل  األدوات؟ إذا كان الجوا : .7
 (.8ك : انرقل إلى الخطوا ) 7-1
 (.2نعم: انرقل إلى الخطوا ) 7-2

 نل رحروي الكلمة على سواب ؟ إذا كان الجوا : .8
 (.1إلى الخطوا )نعم: معالجة سواب  الكلمة  م انرقل  8-1
 ك : إرجاع: الكلمة ليست من الكلمات األدوارية. 8-2

 النهاية. .9
 

 أمثلة:
 : سو األداة: ول      السابقة: ولسو     الكلمة 
 : نماألداة:        السابقة: َفُهْم         الكلمة 
 : نماألداة:        السابقة: فهم         الكلمة 
 

  فيامعالجة الجذور صر
نةةةذا الجةةةزء مةةةن المحلةةةل الصةةةرفي مسةةةؤول عةةةن إيجةةةاد الكلمةةةات إذا كانةةةت مركونةةةة مةةةن جةةةذر 
ولواصةةة ه فخةةةي البدايةةةة يبحةةةث عةةةن الكلمةةةة فةةةي الهيكةةةل الفةةةجري الخةةةات بالجةةةذور فةةةلذا وجةةةدنا 
يسةةررجي بيانةةةات الحةةدود الرةةةي رنطبةة  مةةةي رفةةةكيلها. وإذا لةةم يجةةةد الكلمةةة فةةةي الهيكةةل الفةةةجري يقةةةوم 

ة وفصةةةلها عةةةن الكلمةةةة والبحةةةث عنهةةةا فةةةي المعجةةةمه وإذا لةةةم يةةةرم إيجادنةةةا يقةةةوم بلقصةةةاء أطةةةول الحقةةة
بلقصةةةاء أطةةةول سةةةابقة وفصةةةلها عةةةن الكلمةةةة المربقيةةةة والبحةةةث عنهةةةا فةةةي المعجةةةمه وإذا لةةةم يجةةةدنا 
يسةةةرمر بلقصةةةاء الحقةةةة أقصةةةر والبحةةةث فةةةي المعجةةةم. فةةةلذا لةةةم يةةةرم إيجةةةاد الكلمةةةة فةةةي المعجةةةم يرجةةةي 

رحليلهةةةا بةةةنخ  الطريقةةةة ولكةةةن نةةةذت المةةةرا يقةةةوم بمعالجةةةة السةةةواب  إلةةةى الكلمةةةة األصةةةلية ويحةةةاول 
ومةةةن  ةةةم اللواحةةة . وإذا لةةةم يةةةرم إيجادنةةةا أيضةةةا فهةةةذا يعنةةةي أن الكلمةةةة غيةةةر موجةةةودا فةةةي معجةةةم 
الجةةةذور. أمةةةا إذا وجةةةدنا فيقةةةوم برةةةدقي  نةةةوع اللواصةةة  مةةةي نةةةوع الكلمةةةة مةةةن خةةة ل بيانةةةات حةةةدود 

كيل. وروضةةةو الخوارزميةةةة الراليةةةة كيخيةةةة رحليةةةل الكلمةةةة اللواصةةة  والكلمةةةة ويقةةةوم أيضةةةا برةةةدقي  الرفةةة
 الري ررضمن جذر ولواص .

 
 خوارزمية معالجة الجذور صرفيا

 : الكلمة العربية مي رفكيلها.المدخالت
 المعلومات النارجة من رحليل الكلمة والمطلوبة في عملية الررجمة.المخرجات: 

 
 ؟ إذا كان الجوا :نل الكلمة موجودا في الهيكل الفجري للجذور .1

 (.2نعم: انرقل إلى الخطوا ) 1-1
 (.3ك : انرقل إلى الخطوا ) 1-2
 نل روجد لواص  في الكلمة؟ إذا كان الجوا : .2
 نعم: اخرر المعاني الري رنطب  مي أنواع الكلمات الري ررربط مي نذت اللواص . 2-1
 (.7رقل إلى الخطوا )ك : اخرر المعاني الري رنطب  مي رفكيل الكلمة  م ان 2-2
 نل أول حرفين:  ال   ولم يرم معالجرهما مسبقا؟ إذا كان الجوا : .3
 (.4ك : انرقل إلى الخطوا ) 3-1
 (.1نعم: افصل أول حرفين عن الكلمة  م انرقل إلى الخطوا ) 3-2
 نل رمت معالجة لواح  الكلمة؟ إذا كان الجوا : .4
 (.5نعم: انرقل إلى الخطوا ) 4-1
 (.1ك : إقصاء أطول  الحقة وفصلها عن الكلمة  م انرقل إلى الخطوا ) 4-2
 نل رمت معالجة سواب  الكلمة؟ إذا كان الجوا : .5
 (.6نعم: انرقل إلى الخطوا ) 5-1
 (.1ك : إقصاء أطول  سابقة وفصلها عن الكلمة  م  انرقل إلى الخطوا ) 5-2
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 احد؟ إذا كان الجوا :نل طول ال حقة المسرخلصة أكبر من و .6
 (.1نعم: إقصاء الحقة أقصر وفصلها عن الكلمة  م انرقل إلى الخطوا ) 6-1
 ك : إرجاع  الكلمة غير معجمية . 6-2
 النهاية. .7

 
 
 

 أمثلة
: الجةةةذر: فعةةةل  المطةةةاب  الةةةوزن: كرةةة    الجةةةذ : ون  الالحقةةةة: ت  السةةةابقة  : ركربةةةونالكلمةةةة
 كر 

 
  صرفيامعالجة الكلمات المشتقة 

ايدخةةال إلةةى نةةةذا الجةةزء مةةن المحلةةةل الصةةرفي نةةو الكلمةةةة المةةراد رحليلهةةا مةةةي قائمةةة أحةةر  الرةةةي 
رم ةةل رفةةكيل الكلمةةةه حيةةث يقةةوم برحليةةل الكلمةةة إلةةى جةةذع ولواصةة  واسةةرخ ت الجةةذر والصةةيغة 

 الصرفية من الجذع النارجه وروضو الخوارزمية الرالية كيخية رحليل الكلمة المفرقة:
 

 ة معالجة الكلمات المشتقة صرفياخوارزمي
 .Wordالكلمة العربية مي رفكيلها المدخالت: 
 المعلومات النارجة من رحليل الكلمة والمطلوبة في عملية الررجمة. المخرجات:

 إيجاد الميزان الصرفي والجذر للكلمة. .1
 نل الجذر موجود في الهيكل الفجري ؟ إذا كان الجوا : .2

 (.3ى الخطوا )نعم: انرقل إل 1-1
 (.8ك : انرقل إلى الخطوا ) 1-2

نةةةةةل الميةةةةةزان الصةةةةةرفي موجةةةةةود ضةةةةةمن األوزان الصةةةةةرفية الرابعةةةةةة للجةةةةةذر؟ إذا كةةةةةان  .3
 الجوا :
 (.4نعم: انرقل إلى الخطوا ) 3-1
 (.8ك : انرقل إلى الخطوا ) 3-2

 نل روجد لواص ؟ إذا كان الجوا : .4
 (.5نعم: انرقل إلى الخطوا ) 4-1
 (.6ك : انرقل إلى الخطوا ) 4-2

 اخرر المعاني الري رنطب  مي أنواع الكلمات الري ررربط مي نذت اللواص . .5
 اخرر المعاني اينكليزية الري رنطب  مي رفكيل الكلمة. .6
 (.13انرقل إلى الخطوا ) .7
 نل أول حرفين بالكلمة نما  ال  ولم يرم معالجرهما؟ إذا كان الجوا : .8

 (.9 : انرقل إلى الخطوا )ك 8-1
 (.1نعم: فصل  ال  الرعري  عن الكلمة  م  انرقل إلى الخطوا ) 8-2

نل الميزان الصرفي موجود في الهيكل الفةجري الخةات بةالبنى العميقةة لةألوزان الصةرفية؟ إذا كةان  .9
 الجوا :

 (.10ك : انرقل إلى الخطوا ) 1-1
لةةةوزن واسةةةربدل الكلمةةةة المةةةراد رحليلهةةةا بكلمةةةة نعةةةم: اسةةةررجي الصةةةيغة الصةةةرفية لهةةةذا ا 9-2

 (.1جديدا حس  نذت الصيغة الصرفية  م انرقل إلى الخطوا )
 نل رمت معالجة لواح  الكلمة؟ إذا كان الجوا : .10

 (.11نعم: انرقل إلى الخطوا ) 10-1
 (.1ك : إقصاء أطول الحقة وفصلها عن الكلمة  م انرقل إلى الخطوا رقم) 10-2

 رمت معالجة سواب  الكلمة؟ إذا كان الجوا : نل .11



   ة إلى تصميم معجم حاسوبي للترجمة اآللية من العربي   7،2013.العدد  B)) ،الجزء 31المجلد والتكنولوجيا، الهندسة مجلة

 اإلنكليزية                                                                          

  

201 
 

 (.12نعم: انرقل إلى الخطوا ) 11-1
 (.1ك : إقصاء أطول سابقة وفصلها عن الكلمة  م انرقل إلى الخطوا رقم) 11-2

 هل طول الالحقة أكبر من واحد؟ إذا كان الجواب: .12
 (.1طوا رقم)نعم: إقصاء الحقة أقصر وفصلها عن الكلمة  مانرقل إلى الخ 12-1
 ك : إرجاع  الكلمة غير موجودا . 12-2

 النهاية. .13
 

 أمثلة:
الجةةةةذع: أوالد  الةةةةوزن المطةةةةاب : أفعةةةةال  الجةةةةذر:   -السةةةةابقة: ال  ال حقةةةةة:   األوالدالكلمةةةةة:  

 ولد
السةةةابقة: و   ال حقةةةة: نةةةم  الجةةةذع: اسةةةرخراج  الةةةوزن المطةةةاب : وباسةةةتخراجهم  الكلمةةةة:  

 اسرخعال
 ر: خرجالجذ

وفةةي حالةةة عةةدم أيجةةاد رحليةةل للكلمةةة ينرقةةل إلةةى المطابقةةة مةةي األوزان حيةةث نرعامةةل فةةي نةةذا الجةةزء 
 مي الهياكل ايرية:

 الصورا السطحية للمخردا أو ما يسمى الميزان الصرفي. 1نيكل 
 الصورا الوسطية للمخردا.   2نيكل 
 . الصرفية الصورا العميقة للمخردا أو ما يسمى بالصيغة 3نيكل 

فةةةي  3ومةةةن  ةةةم البحةةةث عةةةن الهيكةةةل 2إلةةةى الهيكةةةل 1حيةةةث رقةةةوم بربةةةديل المخةةةردا الرةةةي نةةةي بالهيكةةةل
 الصيغ الصرفية الخاصة بالجذره لو ننخذ الم ال ايري:

لرحليةةةل كلمةةةة  بةةةائي  سنحصةةةل علةةةى الميةةةزان الصةةةرفي  فائةةةل  وعنةةةد البحةةةث عةةةن نةةةذا 
ن الصةةةةرفية واسةةةةررجاع بيانةةةةات الحةةةةد الميةةةةزان الصةةةةرفي فةةةةي الهيكةةةةل الفةةةةجري الخةةةةات بةةةةاألوزا

الخةةةات بهةةةا سنسةةةرنرج أن أصةةةل الميةةةزان الصةةةرفي نةةةو أمةةةا  فةةةاول  أو  فايةةةل  )ونةةةي احرمةةةاالت 
( وأن الصةةيغة العميقةةة لهةةذا الميةةزان نةةي  فاعةةل ه وبعةةد ربةةديل الكلمةةة األصةةلية بمةةا يقابلهةةا 2الهيكةةل

ا وإيجةةاد أن  فاعةةل  نةةي فةةي الصةةيغة الوسةةطية سنحصةةل علةةى كلمةةة  بةةايي  وعنةةد اسةةررجاع جةةذرن
 من ضمن صيغها الصرفيةه نحصل على رحليل للكلمة.

 أمثلة:
الميةةةةزان الصةةةةرفي: فائةةةةل  الصةةةةيغة الصةةةةرفية: فاعةةةةل    -ال حقةةةةة:  -السةةةةابقة:  بةةةةا  الكلمةةةةة:  

الصةةةيغة الوسةةةطية: فايةةةل أو فةةةاول   الكلمةةةة بعةةةد مطابقرهةةةا مةةةي الصةةةيغة الوسةةةطية: بةةةايي  الجةةةذر: 
 بيي
الجةةةةذع: قةةةةال  الميةةةةزان الصةةةةرفي: فةةةةال   الصةةةةيغة   -ال حقةةةةة:   -السةةةةابقة: ال   قةةةةالكلمةةةةة:  

الصةةةرفية: فعةةةل  الصةةةيغة الوسةةةطية: فةةةول  الكلمةةةة بعةةةد مطابقرهةةةا مةةةي الصةةةيغة الوسةةةطية: 
 قول
 الجذر: قول

 معالجة الكلمات التي تحوي لواح  ذات بنى عميقة
مةةن المحلةةل الصةةرفيه لكةةي  فةةي حالةةة عةةدم إيجةةاد رحليةةل للكلمةةةه نروجةةه إلةةى نةةذا الجةةزء 

يقةةوم بلقصةةاء أطةةول الحقةةة والبحةةث عنهةةا فةةي ملةة  البنةةى العميقةةة للواحةة  ه ومةةن  ةةم ربةةديل الكلمةةة 
 بالبنية العميقة والرجوع للبحث عن الكلمة النارجة في المعجمه الحظ الم ال ايري:

عةةةن نةةةذت  لرحليةةةل كلمةةةة فريةةةانه يقةةةوم بخصةةةل أطةةةول الحقةةةة عةةةن الكلمةةةة وني يةةةان  ومةةةن  ةةةم يبحةةةث
ال حقةةة فةةي الهيكةةل الفةةجري الخةةات بةةالبنى العميقةةة للواحةة   واسةةررجاع الحةةد الخةةات بهةةا حيةةث 

وعنةةد ربةةط كةةل احرمةةال مةةن نةةذت  ] اان ه ىةةان [احرمةةاالت البنةةى العميقةةة لهةةذت ال حقةةة نةةي القائمةةة 
 . االحرمةةاالت مةةي جةةةذع الكلمةةة والبحةةةث عنةةه فةةةي المعجةةم ككلمةةة جديةةةدا يسةةرنرج الجةةةذر ونةةو  فرةةةى

وروضةةةو الخوارزميةةةة ايريةةةة كيخيةةةة رحليةةةل الكلمةةةة الرةةةي رحرةةةوي علةةةى لواحةةة  ررغيةةةر عنةةةد ارصةةةالها 
 بالكلمات. 

 خوارزمية معالجة الكلمات التي تحوي لواح  ذات بنية عميقة
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 (.Wordالكلمة المراد رحليلها )المدخالت: 
 ررجمة.المعلومات النارجة من رحليل الكلمة والمطلوبة في عملية ال المخرجات:

 افرو مل  البنى العميقة للواح . .1
 .Word1ولركن الكلمة النارجة  Wordإقصاء أكبر الحقة وفصلها عن الكلمة  .2
 نل ال حقة موجودا في الهيكل الفجري لمل  البنى العميقة للواح ؟ إذا كان الجوا : .3

 (.4نعم: انرقل إلى الخطوا ) 3-1
 (.10) ك : انرقل إلى الخطوا 3-2

 .Suffix_listاسررجي قائمة البنى العميقة للواح   .4
 فارغة؟ إذا كان الجوا : Suffix_listنل القائمة  .5

 (.6ك : انرقل إلى الخطوا ) 5-1
 (.13نعم: إرجاع  الكلمة غير معجمية    م انرقل إلى الخطوا ) 5-2

 .Word2لكلمة النارجة ولركن ا Word1مي الكلمة  Suffixاربط ال حقة الرالية  .6
 .Suffix_listمن القائمة  Suffixاحذ  ال حقة  .7
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 االستنتاجات
يةةةوفر  +Bبيةةةاني فةةةجري مةةةن نةةةوع إن حخةةةظ المعرفةةةة المعجميةةةة فةةةي ملخةةةات ذات نيكةةةل  .1

 إمكانية روسيي المعار  بدون الرقييد بسعة الذاكرا وسرعة الوصول إليها.
 إن اسرخدام الحدود المنطقية لرم يل المعرفة المعجمية م ئم لبناء منظومة ررجمة.  .2
ضةةةةرورا اعرمةةةةاد المعجةةةةم علةةةةى الجةةةةذور لرقليةةةةل المسةةةةاحة الخزنيةةةةة المطلوبةةةةة للمعرفةةةةة  .3

 ية الخاصة بالمخردات العربية.اللغو
إن اسةةةةرخدام رمةةةةوز رقميةةةةة لك يةةةةر مةةةةن الحقةةةةول البيانيةةةةة بةةةةدال  مةةةةن المعطيةةةةات األصةةةةلية  .4

 المطولة ضروري للرقليل من حجم المعجم.
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