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 حاسوبية النحو العربي بين المعوقات والمقترح

 إعداد

 أحمد علي علي لقم /د

 أستاذ اللغويات العربية المشارك بكلية العلوم 

  والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 :مستخلص البحث

ال شككككك  أند ال بد من اإلما ا من التانية الحاسكككككوبية مي الدراسكككككات النحوية  ماد أ كككككح   

ا واسكككعا  مما أ ض بدور   ل  ن و   اسكككتمدام الحاسككك  ا لي مي الدرو النحور منتشكككرا انتشكككارا

ما أن الدرو النحور يمكند أن ينشكككك  كثير من الفروع اللغوية كالترجمة والتصككككريح ونحوكا  ك

 بما كو أمضل وأكثر مائدا للدارو باستعمال تانية الحاسوب. 

وتتلمص مشككككلة كاا البحي مي عدم و كككو  راية لحاسكككوبية النحو العربي  مات د البحي 

نحو و كككص تصكككور وراية لمعوسات ةاسكككوبية النحو العربي وطر  ةلول واسعية نابعة من لباب 

ية  والتطورات التانية  لتسكككك يل عملية الحوسككككبة للاواعد النحوية  مما يسكككك ل عل  الاواعد النحو

 الدارسين والمعلمين والباةثين االستفا ا والتطبيق. 

 ن المتوسص من كا  الدراسة كو و ص من ج لتس يل عملية الحوسبة للاواعد النحوية  ياوم  

للعناصر اللغوية التي تشكل الما ا النحوية عل   ب  أكدامد  بطا علميا  سياا  واالنتااء الممعن 

مي م ال الحوسكككككبة  واالسكككككتفا ا بما ةااد البحي من ت ارب  وسكككككوح يشكككككتمل كاا البحي عل  

 .مادمة  وتم يد  وستة مباةي  وخاتمة

 الكلمات الرئيسية:

حو العربي  ةوسبة النحو العربيالنحو العربي  ةاسوبية الن  

 :البحث مقدمة

 كككرورا تتضكككامر ال  و  مي م ال ةاسكككوبية النحو العربي  وتوطيد العلسة بين النحويين 

يين وجعل ا علسة تكاملية  وجعل عمل الحاسكككككوبيين وسكككككيلة لمدمة النحويين  ونشكككككر والحاسكككككوب

الوعي الحاسوبي بين النحويين  وتش يص المؤسسات التعليمية وبماصة ال امعات عل  تمصيص 

مارر  راسكككككككي يعن  بحوسكككككككبة النحو العربي  وتطوير عمل الم امص اللغوية لمواج ة تحديات 
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البرم يات لو ككص  طار لتانية المعلومات من منرور نحور. وعدم  ةوسككبة النحو  والشككروع مي

ترك أمر البرامج النحوية العربية بيد الشككككركات ومراكز البحوغ الغربية  وتشكككككيل منتدض لروا  

المحتوض الرسمي العربي من المؤسككككككسككككككات وال يحات لمدمة الحاسككككككوبية النحوية  وتوجيد اكتمام 

 حوية التي تسعح العاملين مي م ال ةوسبة النحو.النحوين للتمييز بين الفروق الن

يشكككك د العالم  ورا كائلة من المعلوماتية التي جعل  من المعرمة  روا تحتاى  ل  عال ومكر 

ناسد لتفعيل اسكككككككتمدام الكم ال ائل من المعرمة بما يلبي ةاجات أ ر م تمص وبماصكككككككة م تمعنا 

شغال بضرورا تكييح كا  ال لغة بأنرمت ا كامة لتوائم والدخول  ل  عصر العربي  لال  ي   االن

الدي تال أو )الرسمية( التي بات  تطبص ةياتنا اليومية بشكككككل يضككككعنا أمام العديد من التحديات التي 

ينبغي أن تأخا بعين االعتبار  رورا أن نشارك مي تاديم ترا نا وةا رنا ومستابلنا ل اا العالم  

نحو العربي و رورا العمل عل  توظيح األسالي  الحديثة وتتمحور مكرا البحي الرئيسة ةول ال

ا لما يتعر  لد النحو من تحديات  والتانيات المتطورا مي لمدمة النحو العربي و ارسكككككككيد  ونررا

وما يواج د من عابات  ي   اسككككتمدام الطرق الحديثة المبتكرا للسككككيطرا عل  العابات ومواج ة 

 التحديات 

اد لعب  التكنولوجيا  و  ية   ذ أن   خال تكنولوجيا ول ية التعليمية والبحث ا مي العمل را كبيرا

ا ومعككاالا  وذلكك  لككدوركككا مي  ا ةيويككا التعليم والمعلومككات مي العمليككة التعليميككة والبحثيككة يعككد أمرا

التصككككميم  والتطوير  واالسككككتمدام  والتاويم  وأصككككبف التفاعل الفكرر والتطبياي بين المتعلمين  

ة من سكككككككمكككات تكنولوجيكككا التعليم والمعلومكككات  مكككاالكتمكككام بتكنولوجيكككا التعليم والبيحكككة التعليميككك

والمعلومات من سبل المؤسكككككسكككككات التعليمية  مي الدول المتادمة والنامية يعد من الشكككككواكد لتطور 

 التعليم  وتنمية الفر  والم تمص  وأ ح   رورا تعليمة مي عصرنا الحديي.

تُضكككككاح  ل  ال  د النحور التاني مي ميدان تعليم  ن كا  البحي يمثل   كككككامة ومسكككككاكمة  

النحو العربي وسكككبل الن و  بأسكككالي  تعليمد. كما أند يلاي الضكككوء عل  بع  الت ارب الم مة 

 مي تطوير مثل كا  المناكج مي الوطن العربي.

 :تمهيد

أصكككككككبف العالم مي الارن الحا ر والعشكككككككرين يعيل مي ظل  ورا علمية ومعلوماتية وتانية 

يرا اتسم  بالسرعة والكفاءا  وسد ش د عالمنا المعاصر سفزا كبرض من المعلوماتية جعل  من كب

سدين لتفعيل اسكككككككتمدام كا  المعلومات  نا العلوم والمعرمة  روا كبرض مي ةاجة  ل  مكر وعال 

  والمطالص لم ال الحوسكككبة النحوية خصكككوصكككا أو اللسكككانيات (1)ال ائلة بما يحاق ةاجات الم تمص

سككككوبية عموما ي د الدراسككككات المتعلاة ب ا والبحوغ العلمية التي تناولت ا سد ا  كرت مي كا  الحا

                                                             
 (1( أنرمة اللغة العربية مي  وء البرم يات الحديثة  محمد عبد الرةمن )1)
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ال بأو بد مي كاا الميدان الار تتلس   (2)ا ونة مي محيطنا العربي ويوجد ج و  لعد  من الباةثين

 ميد العلوم اللسانية وعلوم الحاسوب  ومن خلل ا يعرح كيح نشأ كاا التوجد؟

أن ناول  ن  كمال كاا الميدان يضكككككر بالعربية ويمل بسكككككرعة الدرو والبحي  ونسكككككتطيص 

اللغور مي التطور العصككككرر  وربما انعكا كاا الضككككرر عل  سككككائر النشككككاط العربي مي جميص 

الم االت  والمعروح أن الحواسي  ا لية مثل   ورا ما بلغد العلم الحديي مي التادم التكنولوجي  

أكم ما تحتاى  ليد ةياتنا المعاصرا  م ي تس م مي  نشاء الحلول لكثير  ماد أ ح  الحواسي  من

من المشكلت الحياتية المعادا  وذل  بالتواصل والتعامل مص الحواسي  من خلل لغة خاصة أما  

 الباةثون من  راسة اللغات اإلنسانية مي تطويركا وتحديث ا.

صككككميم ا ونشككككركا وطباعت ا أو لاد أ ككككح  معال ة النصككككوو بالحاسككككوب متأك دا عند ت 

تمزين ا  وتشككك ل كا  النصككوو ما  ا لسككاني ة سابلة لم راى مباشككرا مي المعال ة المعلوماتي ة  من 

كنا تأتي  ككككككرورا  لمام اللسككككككانيين بالمناكج المعلوماتية ليتمكنوا من الولوى بيسككككككر  ل  سواميا 

ساعدا معطيات ةسككككككك  ما يُعد  ل ا من بمحات ا الح من المداخل  يرت ب ا الحاسكككككككوب انطلسا من 

  (3)برم ي ات وما تستمدم ميد من أغرا .

 ن اإلما ا من التانية الحاسكككوبية مي الدراسكككات النحوية أصكككبف ملحا مي عصكككرنا كاا ألن  

استمدام الحاس  ا لي مي األعمال اللغوية سد انتشر انتشارا واسعا  وسد ن ض  الدراسات اللغوية 

ن و كككا يضكككاكي التطور الحديي مي سكككائر أنماط النشكككاط البشكككرر  وال سكككيما عل  كاا األسكككاو 

النشككككاط الفكرر الار تعد اللغة أكم وسككككائلد  والنحو العربي من اكم ركائزكا ولاد أ بت  األعمال 

المادمة مي كاا ال ان  أن الدراسات النحوية يمكن ا أن تنبعي بمزيد من الضب  والدسة والتصحيف 

 .(4) كو أمضل وأكثر مائدا لدارس ا  باستعمال تانية الحاسوب والتادم  ل  ما

                                                             
( من كا  ال  و  محاولة  براكيم أنيا مي محا راتد: طرق تنمية األلفاظ مي اللغة العربية. مطبعة الن ضة 2)

والمعدات مص الحرح العربي. المنرمة العربية م  ومحمد مراياتي مي: تعامل األج زا 1966ال ديدا. مصر.

(  وأةمد 79م.  من كتاب: استمدام اللغة العربية مي المعلوماتية )1996للتربية والثاامة والعلوم. تونا. 

م  من كتاب: استمدام اللغة 1996أبو ال ي اء مي: المواصفات والمااييا لتعري  المعلوماتية. تونا. 

(  وما ن الوعر مي: اللسانيات والحاسوب واللغة العربية. صحيفة راض 180العربية مي المعلوماتية )

(  وسالم الغزالي مي: المعال ة ا لية للكلم المنطوق: التعرح 23م. )2003(. 4 اامية.  مشق. العد  )

 (  وموس   مولي مي: الت ارب الراكنة72والتأليح.  من كتاب: استمدام اللغة العربية مي المعلوماتية )

ةول ةوسبة النصوو التي تعتمد اللغة العربية. م لة اللغة العربية. الم لا األعل  للغة العربية. ال زائر. 

(  ومحمد علي الزركان مي: اللسانيات وبرم ة اللغة العربية مي الحاسوب. 274م. )2002العد  السابص. 

(  ومحمد 55لعربية تعلما وتعليما )م.  من موسص: اللغة ا1993(. 54( الم لد )504م لة المن ل. العد  )

بن أةمد مي: اللغة العربية والنرم الحاسوبية والبرم يات. المنرمة العربية للتربية والثاامة والعلوم. تونا. 

(  والعفيح األخضر مي: األصولية تعيق 125م.  من كتاب: استمدام اللغة العربية مي المعلوماتية )1996

 (.244م.  من كتاب: سضايا مكرية. الكتاب السابص والثامن عشر. )1997تطور العربية. الااكرا. 

 (.2( نحو بناء ساموو عربي   لكتروني  ومق األسا الت ريبي ة لنرري ة النحو المع م  را ية عبيد )3)

 (.2( علسة النحو العربي بالبرم ة ا لية للغة  عبد هللا األنصارر )4)
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 ن تراب  النحويين والحاسكككوبيين يسكككتدعي جملة مر كككيات أسكككاسكككية  من أكم ا أن عمل  

الحاسكككوبيين ي   أن يكون وسكككيلة لمدمة النحويين  وليا ةصكككرا لد  وكاا ال يعني ال مو  عل  

لماء اللغة وباةثي ا  وكؤالء ليسوا م برين عل  أن الو ص الحالي للنحو العربي  بل يترك ذل  لع

ينحو نحوا سسككريا ومق اراء واجت ا ات المتمصككصككين بالحاسككوب أو ال  ات المصككممة لد  ومن ا 

أيضككككككا األمانة مي تمثيل النحو العربي من سبل الحاسككككككوب  ويسككككككتوج  ذل  االسككككككتيعاب الكامل 

 .(5) نية معال تد  اخل الحاسوبإلمكانية   خال النحو العربي  ل  الحاسوب  و مكا

 ن بمادور النحويين والحاسككوبيين العرب أن يؤمنوا ل م مركزا مرموسا مي ةال اللسككانيات  

لتوا اكتمام م الرئيا بالمو كككككوعات  الحاسكككككوبية  وأن يمارسكككككوا  ورا بار ا مي   رائد  ن كُم  أتو 

 . (6) يات مي األوطان العربيةوال وان  ذات الصلة بالنحو العربي و  خال تانيات المعلومات

ونستطيص الاول:  ن علم النحو الحاسوبي نتاى كاا التواصل مص الحاسوب  ويمدم األكداح  

 . (7) والغايات المتعلاة بد التي تتحد  مي ةل المشكلت المعادا التي تتصل بحوسبة النحو

ال يمكن الحيدا عند أو وسد بات  معال ة اللغة العربية ةاسكككككككوبيا أمرا مي غاية األكمية  و 

ت اكلد  ال سيما أن الدراسة الحاسوبية والمعلوماتية ةاا  نتائج كثيرا وعريمة للعربية مي م ال 

تعلم اللغككات التعريكك  واإلةصككككككككاء اللغور والترجمككة ا ليككة  والمعككال ككة ا ليككة  وم ككال التربيككة 

تانيا بسككككب   ككككعح االكتمام ب اا  والتعليم  وغيركا من الم االت. كما تواجد العربية اليوم تأخرا

 . (8) ال ان  النحور

ومن كنا نسكككتطيص أن نسكككتنتج ما ل اا البحي من أ ر مي تسكككلي  الضكككوء وتوجيد النرر  ل  

مو وع وسضية ملحة من سضا العربية المعاصرا   ننا بالوسوح عل  كاا البحي نستطيص معرمة 

ل التي سككاعدت مي تكوين كاا التوجد سككواء كيح نشككأ التوجد نحو ةوسككبة النحو العربي  واألةوا

كان  ج و ا مر ية أو مؤسكككككسكككككية رسكككككمية  كال  محاولة معرمة بع  المشككككككلت التي واج   

االت ا  الحاسوبي مي  وء خواو النحو العربي  والبرم ة والحوسبة  والوسوح عل  الحل مي 

ى علم النحو الحاسكككككوبي على تل  المعضكككككلت  ومي كاا البحي يمكننا الوسوح عل  مراةل تدر

مي الدراسات العربية المعاصرا ومسيرا البحي النحور العربي مي اللسانيات الحاسوبية للوصول 

 ل  كدح وطفرا كبيرا وبالغة األكمية تضككككص لنا مشككككروعا لتأسككككيا الاواعد النحوية الحاسككككوبية 

لحل الاضكككككككايا  العربية  عل  من ج تطبياي ونررر مي وس  واةد وتسكككككككمير العال اإللكتروني

 النحوية. 

 :مشكلة البحث

                                                             
 (.2محمد ) ( الحروح العربية والحاسوب  خضر 5)

 (.111( اللغة العربية والحاسوب. علي  نبيل )6)

 (.107( اللسانيات: الم ال والوظيفة والمن ج  استيتية  سمير )7)

 (22( اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة. الحاى. وليد )8)
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أمرا ا - ن اإلشككككككككاليات التي تواجد الحوسكككككككبة النحوية تضكككككككص عل  عاتانا  المسكككككككؤولية 

عن الولوى مي كاا العصككر)عصككر الحاسككوبية( بالتانيات النحوية المدروسككة  و مة  -ومؤسككسككات

ن  وكال  عدم  شكككككاالت أخرض متمحورا ةول و ككككص خوار ميات للنحو العربي وتطبيق األو ا

تومر التطبياات التي تفي بحاجة المسكتفيد  وأخير منن  كعح المصكطلحات ومادان ا  أصكبف عائااا 

ا أمام تعري  المعلومات ونشركا واإلما ا من ا عل  أةسن الوجو .  م ما

 :أسئلة البحث

 يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:

 العربي وما أكم الماترةات للسيطرا علي ا؟ ما كي عوائق ةوسبة النحو

 ولإلجابة عن التساؤل الرئيس يلزم اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:

 ما المفاكيم األساسية المرتبطة بحوسبة النحو العربي؟ .1

 ما الدراسات والت ارب الساباة مي م ال ةوسبة النحو العربي؟ .2

 لعربي؟ما التصور الماتر  لمن ج ةوسبة النحو ا .3

 :أهمية البحث

 تنبع أهمية البحث الحالي في: 

 . تأكيد سضايا النحو و بعا كا عن الرن والرجحان واالةتمال وكاا ما يومر  النحو الحاسوبي.1

ا معتمداا مي األسسككام 2 . اإلشككارا  ل  أن يكون علم النحو الحاسككوبي ما يسككم  كندسككة النحو ماررا

 ل امعات العربية.المعنية بتمصص اللغة العربية مي ا

. التعريح بالبحوغ واألطروةات التي كتب  بالعربية عن موا يص استمدام الحاسوب مي خدمة 3

النحو العربي  وكي تعد مسككككاكمة ماعلة مي تأكيد كاا االت ا   وطر  العلى المو ككككوعي 

 والعلمي لكثير من مشكلت التعامل بين النحو العربي والحاسوب.

توصكككيات وماترةات لصكككانعي الارار ذات أكمية كبيرا مي و كككص النحو  . محاولة جا ا لو كككص4

الحاسكوبي عل  المريطة اللغوية العالمية ومي مكان ا المنشكو  وتدريسك ا للطلب مي أسسكام 

 اللغة العربية.

ية   غا ية ت ا  كا  ال ما سطعتد األمة العرب ومن كنا تتضكككككككف أكمية كاا البحي مي معرمة 

 حوسبة اللغة العربية.والوسوح عل  البداية ل

 منهجية البحث: 
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لتحايق كدح البحي الرئيا وما ينبثق عند من أكداح مرعية سكككككككوح يعتمد البحي عل   

 المن ج الوصفي.

 المبحث األول: حاسوبية النحو )التعريف والنشأة(

  :مفهوم حاسوبية النحو 

ح الحاسككوب وتطبيق نسككتطيص أن ناول  ن علم الحوسككبة اللغوية كو العلم الار ي تم بتوظي 

مناكج العلوم المعتمدا عليد مي  راسكككككككة اللغة خاصكككككككة مي الترجمة ا لية  وتمييز الكلم والاكاء 

 االصطناعي  أر تل  العمليات التي تاوم ب ا ا لة بعد أن يلان ا اإلنسان المعلومات مي ةال معين

(9). 

لموسكك   بأند: نرام بيني  ومن كنا يمكن أن نعرح ةاسككوبية النحو مسككتفيدين من تعريح ا 

بين اللسكككككانيات وعلم الحاسكككككوب  يعن  بحوسكككككبة جوان  الملكة اللغوية وكي تتألح من مكونين: 

تطبياي  ي ككدح لتطبيق الاواعككد النحويككة معليككا عل  النصكككككككوو  ونررر ياوم يتنرير الاواعككد 

 (.2000)الموس   (10) النحوية برم يا عل  الحاسوب

 :نشأة علم النحو الحاسوبي 

ظ ر علم النحو الحاسككوبي تزمنا مص عمليات ةوسككبة اللغة  وسد أشككار بع  الباةثين لال   

التي تناول  نشأا االت ا  الحاسوبي مي  راسة علوم اللغة العربية  وكيح بدأ مر يا  (11) مي  راستد

  م رسميا ومؤسساتيا وأكم اإلشكاالت التي واج تد والحلول المادمة لمعال ت ا.

 اني: الدراسات والتجارب.المبحث الث
كناك بع  الدراسككات التي تثرر كاا الم ال الحيور ويمكن البناء علي ا مي ةوسككبة النحو 

 العربي من ا:

  الاياسكككات الحاسكككوبية للكميات الصكككوتية مي التراغ  وسد خلص مي ا 2007 راسكككة بو او    -1

مسككاعدا مي ةوسككبة اللغة   ال أن الباةي  ل  أند رغم مادان اللغويين الادماء لكل التانيات ال

 أبحا  م وتاعيدات م ال يناص ا  ال التفعيل والتوظيح. 

 & TRADOS  الترجمة بمسككككاعدا الحاسككككوب  راسككككة ماارنة بين 2012 راسككككة جيللي   -2

SYSTRAN وسد خلص مي ا الباةي  ل  أن الترجمة بمسكككككككاعدا الحاسكككككككوب يعد من  

كيز علي ا مي الوس  الراكن  رغم بعدنا الشككككديد عن األولويات األسككككاسككككية التي ينبغي التر

 ذل .

                                                             
(9 )R.M.BAALABAKI, DICTIONARY OF LINGUISTIC TERMS, PAGE.110 

 (.2/47لسانيات. الموس . ن ا  )( ةصا  الارن مي ال10)

( توظيح اللسانيات الحاسوبية مي خدمة الدراسات اللغوية العربية " ج و ٌ ونتائج " العارح  عبد الرةمن 11)

 .353العد   1432ذو الح ة  28ملحق الثاامية )ال زيرا( المميا 
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  اإلنترن  وتعليمية اللغات: سراءا مي المواسص العربية  وسد خلصككك  2015 راسكككة نور الدين  -3

كا  الدراسككة  ل  عدا نتائج من ا أن كناك اكتماما عربيا بتوظيح اإلنترن  مي ةال تعليمية 

ا ماارنة بالمواسص األجنبية  من ناةية التصككميم وطرياة اللغة العربية  غير أننا الةرنا ناصكك

 عر  الما ا اللغوية.

سة خصر   -4 سة  ل  عدا أمور أكم ا 2001 را   الحرح العربي والحوسبة  وسد خلص  الدرا

أن  م  ترابطا بين الحوسككككككبة والدراسككككككات الماصككككككة باللغة العربية مكل من ا يعتمد عل  

 ا خر  

  مسكككككككاكمة اللغويين العرب مي مشكككككككاريص مع د بحوغ الحاسككككككك  1426 راسكككككككة الغامدر   -5

واإللكترونيات  وسد خلصكك  الدراسككة  ل  أكمية ةوسككبة اللغة العربية وتدريسكك ا مي أسسككام 

اللغة العربية ب امعاتنا  وأشكككككا ت الدراسكككككة ب  و  مع د بحوغ الحاسككككك  واإللكترونيات 

 بمدينة المل  عبد العزيز للعلوم والتانية. 

  ةوسبة الصرح العربي وتعليميتد  وسد خلص   ل  2013راسة ممبر الترجمة والمن  ية   -6

أن لحوسبة الصرح أكمية كبيرا  ماد أصبف من شبد المتفق عليد أن التعامل مص الحاسوب 

ي   أن يتم باسكككتمدام لغات طبيعية ال اصكككطناعية  ومن  م تمثل ةوسكككبة الصكككرح مطلباا 

 ياات اللغوية الحاسوبية.م ما مي بناء ممتلح التطب

 مدى استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة:
من خلل عر  الدراسككات السككاباة يتم اسككتنتاى مدض اسككتفا ا البحي الحالي من الدراسككات 

 الساباة مي التالي:

م  ممبر 2015   بوسكككككككماةد  1426يتفق البحي الحالي مص  راسكككككككة كل من )الغامدر   .1

سام 2013الترجمة والمن  ية  م( مي أكمية تدريا مارر يتناول )ةوسبة النحو العربي( بأس

اللغة العربية بال امعات العربية  وما يمكن أن يضكككككيفد اكتسكككككاب م ارات الحوسكككككبة للنحو 

 العربي  ومدض أكمية ةوسبة مارر الصرح.

كما تتفق الدراسكككات السكككاباة مص البحي الحالي مي وجو  تراب  بين الحوسكككبة والدراسكككات  .2

م(  كما أن كناك ةاجة ملحة لوجو  مارر )الحوسبة 2001باللغة العربية كدراسة )خصر  

ا عن الدول  النحوية العربية( لتسككك يل عمليات الترجمة التي تأخرت مي ا الدول العربية كثيرا

م(  وأن تعليم النحو العربي باإلنترن  يناصكككد و كككص 2012األوروبية كدراسكككة )جيللي  

 م(. 2015ة والفنية ليؤتي  مار  كدراسة )نور الدين  المعايير التربوي

 المبحث الثالث: تطور الحوسبة النحوية.

ياوم اإلةصكككككاء بتفسكككككير بع  الرواكر اللغوية وتحليل ا  ويسكككككتطيص أن يتعامل مص البنية  

المعادا للسككككياق اللغور ميبين لنا علسات التماسكككك  والتراب  بين ألفاظد وجملد وماراتد  وما رب  

بين ظاكر العبارات وما تبطند من  شكككككككارات ومعان  كما يمكن للحاسكككككككوب أن يادم بيحة تعليمية 

متفاعلة  ميمكند تركي  برامج تادم اليا عونا تصككحيحيا مي الموا ككيص التي يرتك  المتعلمون مي ا 

  (12)أخطاء.

                                                             
 (.196( اللغة العربية والحاسوب أو ةوسبة اللغة العربية. بو يدر  نعيمة )12)
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وكان بعضككك ا وسد تم  نتاى أنرمة وبرامج الترجمة ا لية والتطبياات اللسكككانية الحاسكككوبية   

سي  لتترجم جمل مكتوبة أو منطوسة ومصطلحات كاملة مي م االت  ت ارياا بحتاا  تغاض بد الحوا

محد ا أكم ا السكككككياةية والت ارية والمرتبطة بالمدمات كمصكككككطلحات التحية واالسكككككتفسكككككار عن 

  (13)األسعار واألماكن والزمن وغيركا.

سوبية والتي عكح الباةثون عل  استمدام ا وتتعد  المصطلحات الدالة عل  اللسانيات الحا 

سككككككواء أكان ذل  مي المراجص األجنبية أم العربية  مما يسككككككب  مشككككككاكل مي توظيح المصككككككطلف 

 وميما يلي بيان موجز لمراةل كاا التطور: (14)وترجمتد  ل  اللغة العربية.

بيااتد اسككتمدم الحاسككوب مي الممسككينات والسككتينات ك لة لسككحق األرسام  واستصككرت تط -1

 عل  النواةي الت ارية ذات الطابص الرسمي وذل  ب دح  صدار الفواتير.

تطور الحاسكككككككوب مي السكككككككبعينات ليصكككككككبف الة لمعال ة المعلومات من ةيي التمزين  -2

 واالسترجاع والحاح واإل امة.

 انتال مي الثمانينات من الة لمعال ة المعلومات  ل  الة لمعال ة المعرمة  وعندكا ةد   -3

المواج ة الحاسكككمة بين الحاسكككوب ومنرومة اللغة بوصكككف ا أ اا تكوين كاا العال المولد للمعارح 

ال ديدا أر الحاسككوب  وظل  العلسة بين اللغة والحاسككوب تتو ق وتتأصككل بصككورا لم يسككبق ل ا 

مثيل  وسد مر ك  عليد المواج ة مص اللغة  كرورا االرتااء بكثير من خصكائصكد وسدراتد  ةت  

أ ل اا اللااء المثير  وسد شمل  نواةي ارتاائد  يا ا سرعتد الحاسوبية  وسعة ذاكرتد  وطاسة يت ي

تمزين وسكككائطد المغناطسكككية والضكككوئية  واألكم من ذل  االرتااء بأسكككالي  البرم ة  وخير  ليل 

 عل  ما أةد تد اللغة مي تطوير منرومة الحاسككوب  ناكر أكم التطبياات األسككاسككية لل يل السككا و

من الحواسكككككككي  الاض طورتد اليابان  ةيي نلةب التراب  العضكككككككور بين منرومة الحاسكككككككوب 

 وتطبيااتد وعلست ا باللغة  م ناك أربعة تطبياات أساسية لل يل السا و من الحواسي  وك :

 النرم المبيرا. -1

 الترجمة ا لية. -2

 النرم الاكية لمنسان.-3

 التصنيص.تطبياات مساندا للحاسوب للتصميم و-4

 ن كل كا  التطبياات التكنولوجية بحاجة ماسككة  ل  النحو كمكون ريا من مكونات اللغة   

مالنرم المبيرا تحتاى لتمزين المعارح  التي تؤسكككككككا علي ا خبرت ا  وبالتالي م ي بحاجة  ل  

سدرات  اللغة  بوصككف ا أكم وسككيلة من وسككائل نال المعرمة والنرم الاكية لمنسككان ا لي تحتاى  ل 

لغوية كي تستوع  األوامر  وتتواصل مص اإلنسان البشرض  أما الترجمة ا لية م ي بحكم طبيعت ا 

 .(15) تطبيق لغوض صرح

 

 المبحث الرابع: أهمية حوسبة النحو العربي:

                                                             
 (.7( التفاعل بين اإلنسان وا لة مي الترجمة الحاسوبية. الواسطي  سلمان. )13)

 (.2( اللسانيات الحاسوبية مشكل المصطلف والترجمة. باب أةمد  ر ا )14)

 (.22( اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة. وليد.  براكيم. )15)
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اتضكككككككحك  أكميكة اللغكة من خلل تطور نرم المعلوماتيكة عبر مراةل كا المتعكد ا  مملل  

الحاسككوب تطورات نوعية  أ ت بد مي الن اية  ل  مواج ة ةاسككمة نصككح الارن المنصككرم تطور 

 (16)مص منرومة اللغة عل  اتساع ا.

م الملتا  الدولي 1987وسد عاد مركز الدراسكككككككات االجتماعية واالستصكككككككا ية بتونا عام 

الرابص للسككككانيات  واتما لد مو ككككوعا ))اللغة العربية واإلعلمية(( وتناول  واعي ةوسككككبة اللغة 

 بية وعوائدكا وعوائا ا.العر

عككد اا من التطبياككات المتعلاككة  1989وتنككاول مؤتمر الكويكك  للحككاسكككككككوب المنعاككد عككام  

 باللسانيات العربية الحاسوبية  كالترجمة وتعلم النحو العربي.

وجوكا من تأصككككيل  1992واسككككتشككككرح محمد كاظم البكاء مي ندوا الحاسككككبات واللغة عام 

ال األوائل  وألمف  ل  مشككككروعد مي اسككككتمدام الحاسككككوب مي برم ة نرامية اللغة العربية مي أعم

  (17)سواعد اللغة العربية.

 1996وانعاد مؤتمر سضكككككايا اللغة العربية وتحديات ا مي ال امعة اإلسكككككلمية بماليزيا عام  

 سدم ميد محمد أكرم بحثاا بعنوان )الحاسوب والتحليل الصرمي مي العربية(. 

لبرامج كبرنامج نرام التحليل الصرمي باستمدام الحاسوب ليحي  كما أعدت م موعة من ا 

كلل  وبرنامج التحليل الصككككرمي باسككككتمدام الحاسككككوب الار أعد  مأمون الحطاب و ميلد  وكاا 

 البرنامج الصا ر عن المنرمة العربية للتربية والثاامة والعلوم وكو نرام نحور صرمي للعربية.

ساعد م  سبة لتعليم وةوسبة النحو العربي ي ي تعليم اللغة العربية ويمكن أن يكون وسيلة منا

الفصكككح   ويمكن أن يكون وسكككيلة معالة للاضكككاء عل  العامية من خلل التصكككحيف الفورر للحن 

  (18)بالفصح   أو تصحيف األخطاء اللفرية مي تشكيل أواخر الكلمات أو غير ذل .

مل و سيق للنرام اللغور للحاسككوب  وتكمن الغاية من ةوسككبة النحو مي تاديم توصككيح شككا 

تمكند من مضكككككككاكاا اإلنسكككككككان مي كفاءتد وأ ائد النحور  ميصكككككككبف سا را عل  تركي  الاواعد 

وتحليلي ا  مالحاسكككوب بااكرتد المسكككتوعبة يمكند أن يؤ ض شكككطرا صكككالحا من م مة التصكككحيف  

  (19)ويصحف النطق  ذا عثر بد اللسان

تحكم اللغات اإلنسانية اليا بواسطة الكمبيوتر أ بت  اللغة ومن منرور معال ة الاواعد التي  

العربية جدارت ا كلغة عالمية ةيي يسكككك ل تطويص النماذى المبرم ة المصككككممة للغة العربية لتلبية 

  (20)مطال  اللغات األخرض وعل  رأس ا االن ليزية وذل  بفضل توسط ا اللغور.

 المبحث الخامس: تحديات حوسبة النحو العربي:

                                                             
 ( المرجص السابق.16)

 (.39صر. الموس   ن ا  )( اللغة العربية وتحديات الع17)

 (.33( اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة. وليد.  براكيم )18)

 (.39( اللغة العربية وتحديات العصر. الموس   ن ا  )19)

 (.333( اللغة العربية بين األصالة والمعاصرا خصائص ا و وركا الحضارر وانتصاركا. ةسني  يوسح)20)
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 ن التحديات التي تواجد الحوسكككككككبة النحوية تضكككككككص عل  عاتانا  منحن مسكككككككؤولون أمرا ا  

ومؤسككسككات عن الولوى مي كاا العصككر بالتانيات النحوية المدروسككة  ولاد بات وا ككحا  ككرورا 

  -معال ة الاضايا ا تية:

 تحليل اللغة العربية الياا صرمياا ونحوياا. -

 ق الصرمي والنحور. اإلما ا من الحاسوب مي التدسي -

كما توجد تحديات كثيرا أمام ةوسككبة النحو العربي  ماضككية الحوسككبة متشككعبة الوجو  ممن  

أصكككنام ا النحو والصكككرح ةت  تنت ي باإلبداع واالبتكار  األمر الار يتعلق بمائص اللغة نفسككك ا 

 .(21) وطبيعت ا مي استمدامات ا المعلوماتية

  طواعية ومرونة الاواعد النحوية للاوال  التانية الةتواء وسد اتضف بما ال يدع م اال للش 

 النرم الحاسوبية والبرم يات وتعامل األج زا والمعدات.

وسد اتسككص سككوق المعلوماتية العربي مأتاة  شككركة "ميكروسككوم " النرم المعلوماتية التي  

 . (22)تراعي خصوصية لغتنا العربية وبع  الاواعد النحوية

أخرض متمحورا وو ص خوار ميات للنحو العربي وتطبيق األو ان  كال  و مة  شكاالت  

منند لم تتومر بعد التطبياات التي تفي بحاجة المسككككتفيد  كال  منن  ككككعح المصككككطلحات ومادان ا 

ا أمام تعري  المعلومات ونشركا واإلما ا من ا عل  أةسن الوجو .  الار أصبف عائااا م ما

يؤ    ور   ال مي بع  الحاالت النا را  مالمواصكككككككفات  يضكككككككاح  ل  ذل  أن التاييا لم 

العربية لم تطبق مي غالبيت ا  ألن األسطار العربية لم تتما اإلجراءات العملية لتطبيا ا. )المنرمة 

 (1996العربية للتربية والثاامة والعلوم  تونا  

ورا استنباط ولعل من كا  التحديات أيضا عدم استناع الشركات المصنعة للحواسي  بضر 

 . (23) نرام تشغيل عربي التصميم والتطوير واإلما ا يمدم الاواعد النحوية ويستفيد من ا

متعريـك  الحاسـكوب متطل  لتطبيق الاواعد النحوية عل  الترجمـكـكة ا لية مـكـكن العربيـكـكة  

 . (24)  لــ  اللغــات األجنبية وبــالعكا

ديد األخطاء النحوية وتصككككويب ا أو تاديم بدائل أما  ذا كان مطلبنا تمكين الحاسككككوب من تح 

ل ا ماد ميسكككعفنا مي ذل  ما تممضككك  عند الدارسكككات  كال  اسكككتاراء ما توصكككل   ليد الدارسكككات 

اللغوية من األخطاء النحوية الشككككائعة لدض من يكتبون بالعربية لتكون مرجعا كا يا مي التصككككوي  

 .(25) ا لي

 م اإلعرابي نموذجا للحاسوبية.المبحث السادس: مقترح توصيف النظا
نادم ا ن مثاال يمكن أن يسككككير النحويون عل  نسككككاد لتاديم ما ا نحوية صككككالحة للحوسككككبة 

النحوية  مالنحو مي سوالبد الترا ية المع و ا كو مشكككككككرب لكل من لد علسة باللغة العربية  من: 

  لكن من الضككككككرورر أن معلمين  ومتعلمين  وباةثين  ومبرم ين ةاسككككككوبيين  وغيركم الكثير 

 يأخا كل مريق من النحو ما يناس  ةاجتد  ون غير 

                                                             
 سبة المع م العربي ومشكلتد اللغوية والتانية أنموذجا. أبوكيح  عبد هللا )..(( مستابل اللغة العربية: ةو21)

 ( المرجص السابق.22)

 ( المرجص السابق.23)

 (.16( اللغة العربية والترجمة ا لية المشاكل والحلول. خضر  محمد )24)

 (.12( اللسانيات الحاسوبية العربية: اإلطار والمن ج. كنالي  وجدان )25)
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ستكماال لتمكين الحاسوب من الاراءا الصحيحة للنصوو العربية غير  يوعد كاا المنح  ا

المشكككككككولة. ماإلعراب المتداول مي ساعات الدرو بما كو عملية ذكنية تنترم مي نسككككككا ا الماو 

الت عيار ممصكككوو  ماد تصكككدر لد من الباةثين من عول مي ونموذج ا ال يكلي المنضكككب  بماو

ذل  عل  أربص خطوات  جرائية تعتمد أربص سوائم تحور مي ا كل سائمة م موعة من البدائل  وياص 

االختيار عل   ةدض تلكم البدائل بناء عل   ب  مسكككتدخل مي ذاكرا الحاسكككوب مسكككباا ويسكككتدل ميد 

اول ن  ا اخر مي توصيح نرام اإلعراب للحاسوب وةسبنا بارائن السياق عل  أند ال بأو أن نح

مي كاا المبحي لزوم الاصكككد وغاية الاصكككد من توصكككيح نرام اإلعراب من تمكين الحاسكككوب من 

 . (26) تعيين ةركات أواخر الكلم

أند يلزمنا با ئ األمر تصنيح كلم العربية  ل  المبني والمعرب  ذل   (27)وسد ذكرت كنالي 

دخل مي الحاسكككككوب  عل  كيحة ال تتغير  مل يحتمل غير وجد واةد لاراءتد أو أن المبني سكككككيسكككككت

لضكككب  اخر . وسكككيفضكككينا ذل   ل  ةصكككر ج دنا عل  االسكككم المعرب والفعل المعرب  منسكككتثني 

الحروح والفعل الما ككككي ومعل األمر واألسككككماء المبنية  كون ا جميعا تلزم بنية وةيدا مي جميص 

ية  ويكون أمر  كككبط ا بالشككككل منوطا بتوصكككيح النرام المورمولوجي أةوال ا ومواسع ا السكككياس

ألبواب ا النحوية بابا بابا  وسككككككنسككككككتثني كال  ما ي يء مي باب المعرب مما ال تتبدل ةركة اخر  

كالمثن  وجمص الماكر السككككالم واألسككككماء الممسككككة واألمعال الممسككككة والمضككككارع الم زوم معتل 

ة النص من األخطاء النحوية  وساصكككرين ج دنا عل  التشككككيل ا خر  معولين مي ذل  عل  سكككلم

 محس   ال التدسيق اللغور.

من شكككككأن ا أن تن ز أعماالا -عل  سصكككككوركا النسكككككبي -ويبا  أن ندرك أن المعال ة ا لية  

 كككككككممة وتمتزل ج و ا جبارا وتومر أمواالا طائلة لما تتصكككككككح بد من سدرا عالية مي السكككككككعة 

اة مي المعال ة الزمنية  متشكككيل بني البشككر لكتاب أو نص مثل سككيسككتغرق االةتوائية وسككرعة مائ

أ ككككعاح ال  د والزمن الار تسككككتغرسد مراجعة ذل  الكتاب أو النص بعد تشكككككيلد اليا بواسككككطة 

 .(28) الحاسوب

وةسككككبنا بعد و ككككص كاا التصككككور أن نكون سد سدمنا ولو مثاال واةدا ياتدر بد من يمكن أن 

عدو الشككرائف النحوية للبرم ة التانية الحاسككوبية( مما يدعم عمل الحاسككوبيين  نسككمي م مسككتابل )م

 ويمرى برامج وتطبياات ةيوية ومرنة لمدمة النحو العربي خصوصا  واللغة العربية عموما.  

 

 :الخاتمة
سد تبين لنا أكمية الحاسكككككككوبية النحوية مي كاا العصكككككككر وتطبياات ا الممتلفة  وكو ما يؤكد  

ضكككككككامر ال  و  مي م ال ةاسكككككككوبية النحو العربي  وتوطيد العلسة بين النحويين  كككككككرورا تت

سوبيين وسيلة لمدمة النحويين  ونشر نشر  سوبيين وجعل ا علسة تكاملية  وجعل عمل الحا والحا

الوعي الحاسوبي بين النحويين  وتش يص المؤسسات التعليمية وبماصة ال امعات عل  تمصيص 

بة النحو العربي  وتطوير عمل الم امص اللغوية لمواج ة تحديات مارر  راسكككككككي يعن  بحوسككككككك

ةوسككبة النحو  والشككروع مي البرم يات لو ككص  طار لتانية المعلومات من منرور نحور. وعدم 

                                                             
 (.14انيات الحاسوبية العربية: اإلطار والمن ج. كنالي  وجدان )( اللس26)

 ( السابق.27)

 (.16( المرجص السابق )28)
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ترك أمر البرامج النحوية العربية بيد الشكككككككركات ومراكز البحوغ الغربية  ما يؤكد عل  أكمية 

مي العربي من المؤسككككككسككككككات وال يحات لمدمة الحاسككككككوبية وتشكككككككيل منتدض لروا  المحتوض الرس

النحويكة  وتوجيككد اكتمككام النحوين للتمييز بين الفروق النحويكة التي تسكككككككعح العككاملين مي م ككال 

 ةوسبة النحو.

 

 التوصيات والمقترحات
 يخلص البحث إلى عدد من التوصيات والمقترحات وهي: 

العربي بين اللغويين والحاسككوبيين مي   ككرورا تتضككامر ال  و  مي م ال ةاسككوبية النحو  .1

 برم ة األنرمة اللغوية  وتحليل ا ومعال ت ا الياا.

 ككرورا توطيد العلسة بين النحويين والحاسككوبيين وجعل ا علسة تكاملية  ومن سبيل تبا ل  .2

 المصالف.

 التراب  النحويين والحاسوبيين ياوم عل  عد  من الفر يات من أكم ا أن عمل الحاسوبيين .3

 ي   أن يكون وسيلة لمدمة النحويين. 

وجوب نشكككر الوعي الحاسكككوبي بين النحويين من تشككك يص المؤسكككسكككات التعليمية وبماصكككة  .4

ال امعات عل  تمصككككيص مارر  راسككككي يعن  بحوسككككبة النحو العربي  و ي ا  تمصككككص 

 جديد يتبص سسكككم اللغة العربية  بمسكككم  " بكالوريوو مي ةوسكككبة اللغة العربية )سسكككم النحو

 العربي( 

 طبص الرسائل ال امعية التي كتب  باللغة العربية عن سضايا استمدام النحو مي الحاسوب.  .5

 كككرورا االشكككتغال اللغور مي م االت تيسكككير النحو العربي وةوسكككبتد لمجابة عن نماذجد  .6

  ون عسر مثل النحو التوليدر والتحويلي ونحو الحاالت اإلعرابية....  ل  اخر .

وق النحوية التي تسعح كندسة اللغة و  راء ةوسبت ا بمستويات الداللة وسياسات العناية بالفر .7

 تغييركا الم ا ية ونحوكا.

كناك مرق وا كككف بين النحو العلمي والنحو التعليمي  وتعليم اللغات وال بد من التفريق بين  .8

 كا  المستويات مي البرم ة الاواعدية.

المعرمي والتعليمي واالجت ا  و كككككككص األلعاب  عا ا ترتي  الدروو النحوية ومق التدرى  .9

 التعليمية باستمدام الحاس .

 . وهللا من وراء الاصد.                                                       
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 :المراجع

 تكنولوجيا تعلّم اللغة العربية في الحلقة األولى من التعليم األساس. .2007أبو شن   ميسا   -

 الااكرا /مصر ـ مطبعة الرسالة. اللغة العربية بين حماتها وخصومهاأنور  ال ندر  -

ةايبة تدريبية  مشروع تطوير  – مهارات التواصل اللغوي .2008المليح  محمد بن ناصر   -

استراتي يات التدريا  اإل ارا العامة لمشراح التربور  و ارا التربية والتعليم  المملكة 

 العربية السعو ية.

 ـ النررية والتطبيق. تعليم اللغة العربية الفصحى ألطفال الرياض بالفطرة .لدن ان  عبد هللاا -

المدخل التاني مي تعليم اللغة العربية مف ومد وأسسد ومطالبد  .2007الزكراني  مر ي  -

:  س امات اللغة واأل ب مي البناء المؤتمر العالمي األول للغة العربية وآدابهاوتطبيااتد  

 بماليـزيا. حضارر لألمة اإلسلمية  ال امعة اإلسلمية العالميةال

 .1988 مشق/سورية ـ جامعة  مشق ـ   في طرائق تدريس اللغة العربية .السيد  محمو  أةمد -

ـ عمان/ األر ن ـ  ار أسامة للنشر  أساسيات التربية والتعليم الفعّال. الشاطر  جمال محمد -

 .2005والتو يص ـ 

بيروت/لبنان ـ  ار العلم للمليين ـ الطبعة الرابعة ـ   دراسات في فقه اللغة .  صبحيالصالف -

1970. 

ـ سلسلة  تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين .الفار   براكيم عبد الوكيل -

 .2004كـ.1425( ـ  ار الفكر العربي ـ الااكرا/ مصر ـ م/1تربويات الحاسوب)

أثر تدريس اللغة العربية باستخدام استراتيجية التعلّم المتمازج في تنمية  .2011يثم الاا ي  ك -

  األكا يمية مهارات التواصل اللفظي لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن

 .7للدراسات االجتماعية واإلنسانية  العد 

ـ عمان/األر ن ـ  ار الشروق  التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم. الكلوب  بشير عبد الرةيم -

 .1993للنشر والتو يص ـ الطبعة الثانية ـ 

ان/ األر ن ـ  الشامل في تدريس اللغة العربية. النعيمي  علي - ـ  ار أسامة للنشر والتو يص ـ عم 

 . 2004الطبعة األول  ـ م

و يص ـ المنيا/مصر ـ  ار ال دض للنشر والت  إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم. أمين  محمد  ين  -

 م.2000ـ 1ـ ط

أثر برنامج التغطيس "التواصل الدائم" باللغة العربية الفصحى المطبق في روضة . جنكيز  جيل -

ترجمة:  . عبد  .لألطفال العرب على عالماتهم في القراءة والتعبير في المدرسة االبتدائية

 م.2005والتو يص ـ طبعة أول  ـ  هللا الدنان ـ أ. يونا ة ير   ار البشائر للطباعة والنشر

 ـ  ار المعارح بمصر ـ الااكرا. اللغة العربية المعاصرة .ةسين  محمد كامل -

 .دراسات في فقه اللغة العربية. ةما ا  ع ي  -

من  )وسائل وتكنولوجيا التعليم مبادؤها وتطبيقاتها في التعليم والتدريس(ةمدان  محمد  يا   -

ان / األر ن  -( ـ  ار التربية الحديثة 2لحديثة)سلسلة وسائل التربية ا الطبعة  -1986 -عم 

 الثانية.

)طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية خاطر  محمو  شكرر  -

 .1981ـ  ار المعرمة ـ الااكرا/مصر ـ  الحديثة(
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ـ  ار أسامة ـ المشرق  واإلشراف التربوي()الجودة في اإلدارة التربوية والمدرسية خالد  نزيد  -

 .2006العربي ـ عمان /األر ن ـ الطبعة األول  ـ 

ـ  ار سباء للطباعة والنشر والتو يص ـ  )تطور تكنولوجيا التعليم(خميا  محمد عطية  -

 .2003الااكرا/مصر ـ 

ربية لغير الناطاين   واسص توظيح تانيات التعليم مي ماجستير تعليم اللغة الع2012 ي   أوصاح  -

 ب ا تصور ماتر  لمفر ات مارر تانيات التعليم.

( ـ مكتبة الزكراء ـ الطبعة األول  فقه اللغة وخصائص العربية وطرائق نموهاروار  صل  ) -

 .1993ـ

 .أهمية التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية ودور المعلم فيها  2008 ا ا  م ين  -

( ـ الااكرا/مصر ـالدار المصرية ات التدريس الفعال في العالم العربي)أساسيشحاتد  ةسن  -

 .1991اللبنانية ـ الطبعة الثالثة 

   ط   ار الفكر. عمان. مقدمة في تقنيات التعليم  2008شم   نا ر  سماعيل  سامف  -

   جامعة طيبة.تعليم اللغة العربية بوساطة الحاسب اآللي  2010عبد الم يد  عواطح   -

  م مص اللغة العربية مؤتمر السنور الماما: اللغة اللغة العربية والحاسوب  2006علي  نبيل  -

 تشرين الثاني. 22-20العربية مي عصر المعلوماتية   مشق  

( ـ الااكرا/مصر ـ  ار الفكر العربي للتربية وعلم التربية وثقافة التكنولوجيامدكور  علي أةمد ) -

 كـ.1432 /2003( ـ الطبعة األول  ـ 27النفا ـ الكتاب رسم )

( ـ  ار النفائا للطباعة والنشر خصائص العربية وطرائق تدريسهامعروح  نايح محمو  ) -

 .1998والتو يص ـ بيروت/ لبنان ـ الطبعة المامسة ـ 

( ـ و ارا التربية 1( ـ سلسلة الحاسوب مي التعليم )استخدام الحاسوب في التعليممعمر  م در ) -

 م.2005تعليم العالي /ملسطين/وال

حوسبة المعجم العربي ومشكالته اللغوية والتقنية أبوكيح  عبد هللا. مستابل اللغة العربية: 

 م.2004. 93 94. م لة التراغ العربي. العد  أنموذجا

. 1. عالم الكت  الحديي  األر ن  طالمجال والوظيفة والمنهجاستيتية  سمير شريح. اللسانيات: 

2005. 

رسالة أقسام اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين حوسبة اللغة العربية ال مريص  يحي .  

 م.2013والمؤتمر الدولي للتعليم العالي.  أنموذًجا المعرض

. جامعة اإلمام محمد بن سعو  عالقة النحو العربي بالبرمجة اآللية للغةاألنصارر  عبد هللا. 

 كـ.1435ية. اإلسلمية. كلية اللغة العرب

. جامعة تلمسان. ال زائر. اللسانيات الحاسوبية مشكل المصطلح والترجمةباب أةمد  ر ا. 

 م.2008

 م. 1991.  ار العلم للماليين  بيروت  معجم المصطلحات اللغويةالبعلبكي  رمزر. 

 م.2005 . مكتبة الفل . الكوي .الحاسوب لطلبة العلوم اإلنسانية اللغة العربيةالبكاء  محمد. 

بو او    براكيمي. الاياسات الحاسوبية للكميات الصوتية مي التراغ. جامعة وكران. ال زائر. 

 م.2006
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المؤتمر الدولي الثالي للغة . اللغة العربية والحاسوب أو حوسبة اللغة العربيةبو يدر  نعيمة. 

 م.2014العربية. 

" ن التقليد والتجديد" المعجم الوسيطالصناعة المعجمية العربية الحديثة بيبوسماةة  سارا. 

 م.2015أنموذجا. جامعة وكران. ال زائر. 

. SYSTRAN&TRADOSالترجمة بمساعدة الحاسوب دراسة مقارنة بين جيلني  بسك . 

 م.2012جامعة وكران. ال زائر. 

 م1966الحاى صالف  عبد الرةمن. بحوغ و راسات مي اللسانيات العربية. مومم للنشر  ال زائر.

. اللغة العربية بين األصالة والمعاصرة خصائصها ودورها الحضاري وانتصارهاةسني  يوسح. 

 م.2007 ار الوماء لدنيا الطباعة والنشر. 

. عمان. تجربة دار حوسبة النص العربي في معالجة النص العربي حاسوبياةطاب  مأمون. 

 م.2006األر ن. 

م الثاامي لم مص اللغة العربية. عمان. األر ن.   الموسالحرف العربي والحوسبة ,خضر  محمد

 م.2001

 م.1996. م مص اللغة العربية األر ني. الحروف العربية والحاسوبخضر  محمد. 

 م.2008. ال امعة األر نية. اللغة العربية والترجمة اآللية المشاكل والحلولخضر  محمد. 

. ذج لساني صرفي إعرابي للفعل العربيالمعالجة اآللية للغة العربية إنشاء نموشاشة  مارو. 

 م.2008كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية. جامعة ال زائر. 

. أسا للتعليم والاياو والبحي تطبيقات الحاسب اآللي في اكتساب اللغة الثانية. شايل  كارول

 م.2007العلمي. ترجمة سعد الاحطاني. جامعة المل  سعو . الريا . 

. واخرون. جامعة المشاريع الحاسوبية على اللغة العربية والقرآن بجامعة ليدز. شرح  عبد الباسي

 م.2012ليد . المملكة المتحدا. 

" ج و ٌ  توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية .العارح  عبد الرةمن

 .353العد   1432ذو الح ة  28ونتائج " ملحق الثاامية )ال زيرا( المميا 

. مؤتمر اللغة العربي ة أنظمة اللغة العربية في ضوء البرمجيات الحديثةعبد الرةمن  محمد. 

 م.1436والدراسات البيني ة: ا ماق المعرمي ة والركانات الم متعي ة. الريا . 

نحو بناء قاموس عربّي إلكترونّي وفق األسس التجريبيّة لنظريّة عبيد  را ية عبد الرةمن. 

. مؤتمر اللغة العربي ة والدراسات البيني ة: ا ماق المعرمي ة والركانات النحو المعجم

 م.2015الم متعي ة. الريا . 

 .1988. مؤسسة تعري  الكويتية. الكوي . اللغة والحاسوبعل   نبيل. 

. مساهمة اللغويين العرب في مشاريع معهد بحوث الحاسب واإللكترونياتالغامدر  منصور. 

واإللكترونيات  مدينة المل  عبد العزيز للعلوم والتانية  الريا .  مع د بحوغ الحاس 

 كـ.1426

اإلدراك اآللي للتضعيف في اللغة العربية. السجل العلمي لندوة استخدام اللغة  .الغامدر  منصور

 م.1993. مكتبة المل  عبد العزيز. الريا . العربية في تقنية المعلومات

 م.2012. ةبي   جامعة وكران. ال زائر. ية العربيةالكتابة الصوتماطمة الزكراء. 
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من كتاب: استمدام اللغة العربية مي  المعالجة اآللية للكالم المنطوق التعرف واآلليةالفزالي  سالم. 

 م.1996المعلوماتية. المنرمة العربية للتربية والثاامة للتربية والثاامة والعلوم. تونا. 

. المع د اإلسلمي للبحوغ والتدري . اإلطار والمنهجوبية العربية: كنالي  وجدان. اللسانيات الحاس

 م.2011البن  اإلسلمي للتنمية. 

 م.2007.  ار البداية  عمان. اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة . وليد  الحاى

. استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة للنهوض باللغة العربيةلمغارر  نضال. 

 م.2016مؤتمر الدولي الثالي للغة العربية.  بي. اإلمارات. ال

 العد  . م لة م مصتعليم اللغة العربية اإللكتروني نحو نظرية علمية جديدةماسبرر   وكورر. 

ل. ماليزيا.   م.2012األو 

 م.2003( الكوي . 1جامعة الكوي . )ط . في البالغة العربية واألسلوبيات اللسانيةمصلو   سعد. 

. المؤسسة العربية العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةموس   ن ا . ال

 م.2000للدراسات والنشر. بيروت. 

. بحي مادم  ل  مؤتمر التعري  و ور  مي تدعيم اللغة العربية وتحديات العصرالموس   ن ا . 

 .م.2000الوجو  العربي  مركز  راسات الوةدا العربية. بيروت. 

 . مؤسسة عبد الحميد شومان. األر ن.حصاد القرن في اللسانيات .وس   ن ا الم

 م.2001م مص اللغة العربية األر ني. عمان. اللغة العربية وتحديات العولمة.. نبيل  علي

 م.2015سراءا مي المواسص العربية. ال زائر. - اإلنترنت وتعليمية اللغاتنور الدين  بن  ةو. 

  استثمار وانتشار. المؤتمر الدولي الثالي للغة حوسبة اللغة العربية .النور  مليكة واخرون

 م.2014العربية.  بي. اإلمارات. 

الواسطي  سلمان  او   التفاعل بين اإلنسان وا لة مي الترجمة الحاسوبية. م لة التعري   

 العد   0222المركز العربي للتعري  والترجمة.  مشق.  يسمبر 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


