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التوِصيف األوِلي للمدونة

مدونة لُغِوية محوسبة، تؤرخ للُّغة العرِبية       •
 ق هـ إىل عام 480خالل الفترة من عام 

 هـ؛ تستِمد مادتها ِمن التراث     1431
 116العرِبي املكتوب، وتضم ما يزيد على  

مليون كلمة، جمموعةً يف مثامنائٍة وتسٍع     
. وِستني وِثيقة



منهج ِبناء املُدونة 

املُعالَجة اآلِلية للنصوص



Collectionاجلمع 

Classificationالتصِنيف  

Encodingالترِميز 

Editingالتحِرير 
منهج ِبناء املُدونة  منهج ِبناء املُدونة  



مجع النصوص: أوال

وساِئل مجع 
النصوص

نظَِرية العينات  
اإلحصاِئية  احلصر الشاِمل االسِتبيان  



جِمعت نصوص املُدونِة .. وفقًا لطبيعة املُعجم املنشود•
 ِمن التراِث العرِبي يف ضوء نظَِرية العينات اإلحصاِئية

، ِفي صورِة عينٍة قَصِديٍة منتقاٍة )املكتوب(املُدون 
 سواٌء على –حبيثُ تغطِّي الفترات الزمِنيةَ للعرِبيِة 

مستوى العصور األدِبية أم على مستوى القُرون، 
ِكز وِبحيثُ تغطِّي احلُدود اجلُغراِفيةَ الَّيت مثَّلَت املَرا

ع املَوضوِعي ، مع مراعاة التنو هلاواحلَضاِرية  الثَّقاِفيةَ
. للعرِبيةِبما يتناسب مع احلُقُول املَعِرِفية 



قاِعدة املُعطَيات البحِثية للمدونة



تصِنيف النصوص: ثاِنيا

تصِنيف النصوص 
Classification

 وِعيصِنيف املَوضالت صِنيف اجلُغراِفيالت اِرِخييصِنيف التالت



اِرِخييالت صِنيفال: التأو
غة   التصِنيف التاِرِخيي ملُدونة املُعجم التاِرِخيي للُّ         

العرِبية 

صر اجلاِهِليالع
ق هـ1 :  ق هـ480

 صر اإلسالِميالع
 هـ131:  هـ1

 اِسيبصر العالع
 هـ655 : هـ132

العصر الوِسيط
 هـ1219:  هـ656

العصر احلِديث
هـ 1431:  هـ1220
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صر اجلاِهِليالع صر اإلسالِميالع اِسيبصر العالع العصر الوِسيط العصر احلَِديث

الكِلمات الوثاِئق



اجلُغراِفي صِنيفا: التثاِني

أرض وادي النيل 
Nile Valley

جزيرة األندلس
"شبه جزيرة أيِبرييا"

Al-Ándalus

فارس وما وراء النهر
Persia & 

Transoxiana

املَغِرب العرِبي وِصِقلِّية 
Maghreb & 

Sicilia

بالد الشام
The Levant

بالد ما بني النهرين 
Mesopotamia

ِشبه اجلِزيرة العرِبية
Arabian 

Peninsula

 اجلُغراِفي صِنيفالت
 اِرِخييم التنة املُعجوملُد

للُّغة العرِبية
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اجلَِزيرة الرافدان الواِدي الشام األندلس املَغِرب فاِرس

الكِلمات الوثاِئق



   وِعياملَوض صِنيفثاِلثًا: الت
اِرِخييم التنة املُعجوملُد وِعياملَوض صِنيفالت

املعاِرف األخرى 

القرآن الكرمي    الشعر

الِكتاب املُقَدس     ِويباحلَِديث الن

علُوم العرِبية وآداا     النثر األديب

التاريخ واألنساب     النثر الِعلِمي واصِطالحات العلُوم      

اجلغرافيا والرحالت والبلدان     الطبقات والتراجم   

اِمللَل والعقاِئد    القَواِنني واألحكام  

الصحافة   املوسوعات واملُعجمات    
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الشعر

القرآن الكرمي

ِويباحلَِديث الن

الِكتاب املُقَدس

النثر األديب

علُوم العرِبية وآداا

النثر الِعلِمي واصِطالحات العلُوم

التاريخ واألنساب

الطبقات والتراجم

اجلغرافيا والرحالت والبلدان

القَواِنني واألحكام

اِمللَل والعقاِئد

املوسوعات واملُعجمات

الصحافة

املعاِرف األخرى الكِلمات الوثاِئق



حتِرير النصوص: ثاِلثًا
تحِرير النصوص   

Editing

تشِكيل النصوص   إدخال النصوص

اسِتخدام املادة 
املُتاحة إلكتروِنيا ِويداإلدخال الي اإلدخال اآلِلي



إدخال النصوص





. النصوص املَشكُولة كُلِّيا  •
.ِمن حجم املُدونة اللُّغِوية  % 10وتشغل 

. النصوص املَشكُولة جزِئيا  •
.ِمن حجم املُدونة اللُّغِوية  % 13وتشغل 

. النصوص غَري املَشكُولة •
.ِمن حجم املُدونة اللُّغِوية  % 77وتشغل 
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النصوص املَشكُولة كُلِّيا
النصوص املَشكُولة جزِئيا
النصوص غَري املَشكُولة

تشِكيل النصوص 





ترِميز النصوص: راِبعا
ترِميز النصوص  
Encoding

التوِصيف التشِفري

8-Bit UCS/ Unicode 
Transformation Format

XML





املُعالَجة اآلِلية لنصوص املُدونة اللُّغِوية 
مستويات  
التحِليل

التحِليل 
الِليالد

التحِليل 
ِمياملُعج

التحِليل 
رِكيِبيالت

املُدقِّق   
 اإلمالِئي

املُحلِّل 
 رِكيِبيالت رِجم اآلِلياملُت

التحِليل 
صِريِفيالت

املُحلِّل 
 صِريِفيالتكِّل اآلِلياملُش

التحِليل 
وِتيالص

املُحلِّل 
الفونولوِجي  

املُحلِّل 
الفوناِتيِكي  

املُفَهِرس  
اآلِلي

املُحلِّل 
األكوسِتيِكي



املُدونة اللُّغِوية

املَعنى املَبنى

صِريِفيحِليل التالت رِكيِبيحِليل التالت التحِليل الدالِليفَهرسة النصوص   شبكَة الكَِلمات

املعاين الوِظيِفية الِبنِوية 
التصِريِفية/ 

املداِخل والوحدات 
املُعجِمية

املعاين الوِظيِفية 
الشواِهد املُعجِميةاملعاين املُعجِميةالترِكيِبية



التحِليل على مستوى املَبنى
آِلية فَهرسة النصوص



الفَهرسة األلفباِئية



الفَهرسة اِجلذِعية



التحِليل الترِكيِبيآِلية 

PoS

األداة الظَّرف اخلاِلفَة   الضِمري الفعل   الصفَة   االسم

املُعين

احلَدث

اِجلنس

اِمليِمي

املُبهم

ِصفَة الفاِعل

ِصفَة املَفْعول

ِصفَة املُبالَغة

الصفَة املُشبهة

ِصفَة التفِضيل

ماٍض

مضاِرع

أمر

خِصيالش

اإلشاِري

املَوصول

اإلخالة

الصوت

التعجب

املَدح والذَّم

زمان

مكان

أصِلية

محولَة



Taggingتعِيني أجزاء الكالم 

Tagging

األداة  الِفعل  االسم

اسِتفهام

رج

عطْف

تعجب

اِجلنس النوع

مذَكَّر 

مؤنث 

مفرد  

مثَنى 

الزمن النوع

ماضٍ 

مضاِرع 

 أمر(طَلَِبي(

  دعتم

الِزم

جمع



Parsingإعراب أجزاء الكالم 

PoS Parsing

) مبِنية  (األداة  ) مبِني / معرب (الِفعل  ) مبِني / معرب (االسم 

حالَة الِبناء حالَة اإلعراب

مِبناء الض

ِبناء الفَتح 

الرفْع

النصب 

) ينفَِرد ِبه االسم   ( اخلَفْض

) ينفَِرد ِبه الِفعل  ( اجلَزم

ِبناء الكَسر 

ِبناء السكُون





التحِليل التصِريِفيآِلية 
اِجلذر
ق و ل
اِجلذر
ق و ل

اِجلذع
يقول
اِجلذع
يقول

الساِبقة 
)س(

الساِبقة 
)س(

الالَِّحقة 
)ون(

الالَِّحقة 
)ون(

الفَرع 
قَالَ 
الفَرع 
قَالَ 

سيقُولُونَ 



غَري مشكول  



مشكول جزِئيا  



مشكول كُلِّيا  



عىنالتحِليل على مستوى املَ
شبكَة الكلمات العرِبية 

PoS

األمساء األفعال الصفات الظُّروف

الترادف

االحِتواء

االنِتماء 

الكُلِّية

اجلُزِئية

الترادف

 ضادالت

املُالزمة

االتصال  

النوِعية

الترادف

 ضادالت

الترادف

 ضادالت



شجرة الكَِلمات

ِفعل  اسم

ظاِهرة حدث  كَينونة  ِفعل 

موِقع  جسم  مادة  شيء

طَبقَة  أرض تربة  قشرة 

جزيرة

غابة 

يابسة  

برزخ 

خليج الترادفبرزخ 





التحِليل الدالِليآِلية 
isambiguation Dense Sord W





ماء، ر، شـرب، سـقى،      (مصحوبا بأحد اجلُذُوع    : )جدول(ورد اِجلذع    •
؛ ومصحوبا بأحـد    )1( موِضعا، وأفاد ِداللَة     136يف  ) فيض، حبر، عني، سيل   

 موِضـعا،   140يف  ) مرسوم، أعمال، زمن، تقِومي، تاٍل، سـاِبق، آتٍ       (اجلُذُوع  
. موِضعا124؛ وغري مميٍز يف )2(وأفاد ِداللَة 

34%

35%

31% Sense 1
Sense 2
Unknown



عني، (ملحقًا ِبِصيغة التثِنية أو مصحوبا بأحد اجلُذُوع        : )حاجب(ورد اِجلذع    •
؛ ومصحوبا بأحـد اجلُـذُوع      )1( موِضعا، وأفاد ِداللَة     171يف  ) شعر، جفن 

؛ ومسبوقًا أو ملحقًا باِجلذع     )2( موِضعا، وأفاد ِداللَة     56يف  ) باب، أمري، وزير  (
. موِضعا177؛ وغري مميٍز يف )3( موِضعا، وأفاد ِداللَة 196يف ) ابن(

29%

9%

32%

30% Sense 1
Sense 2
Sense 3
Unknown



حبر، ر، مسـك، حيـوان،   (مصحوبا بأحد اجلُذُوع : )سرطان(ورد اِجلذع    •
برج، بروج،  (؛ ومصحوبا بأحد اجلُذُوع     )1( موِضعا، وأفاد ِداللَة     161يف  ) ماء

؛ )2( موِضـعا، وأفـاد ِداللَـة        146يف  ) جدي، جوزاء، أسد، منازل، مساء    
داء، ورم، دواء، عالج، ِعلَّة، قُرحة، قروح، جـذام،         (ومصحوبا بأحد اجلُذُوع    

. موِضعا163؛ وغري مميٍز يف )3( موِضعا، وأفاد ِداللَة 130يف ) مرض

27%

24%22%

27% Sense 1
Sense 2
Sense 3
Unknown







).وهو املَطر(مجع قَطْر 
.جمموعة اإلبل الَّيت تِسري على نسق واحد  

.جمموعةٌ من مركبات السكَّة احلديدية جترها قاطرةٌ



كرِزيال  شا ج


