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 عني كل خير.
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، فإنليىمإا ج يل الشإإإإإإإكر على ما أنهقار من ونت وجىد لىذا شـــــــــــــري  عبـد الإدكتور 

 الغرض، وج ادما الله عني كل خير.
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 –ال دونا  اللغ ية  –صتتتتتتتتتتتتناعة ال عجم  -اللستتتتتتتتتتتتانيا  الواستتتتتتتتتتتت  ية  –ال عجم التعلي ّي 

 اإلحصاء اللغوي  

الدراسة  لى تقديم منىجية لبناء معجم تعليمي للغة العربية للناطقين بغيردا للمستوى َسعَْت 

خالل توظيش مجموعة من التطبيقات المتقدمة من الُمبتدئ للدارسإإإين الصإإإغار. وذلك من 

 واإلحصإإإإاء اللغوي في ، وبعض الموارد المعجميَّة الحديثةتقنيات اللسإإإإانيات الحاسإإإإوبية

مراحل صإإإناعة المعجم المنشإإإود، بداية بمرحلة جمع المادة المعجمية المتمثلة في المدونة 

، وانت ىإاًء بمرحلإة نشإإإإإإإر المعجم. مع اللغويإة للمعجم، ومروًرا بمرحلإة التحرير المعجمي 

الدمج بين معايير الصناعة المعجمية العربية والمنادج التربوية؛ لصناعة المعجم التعليمي  

المنشإإإإإإإود؛ ومن أجإل  ثراء المكتبة العربية بمعجم تعليمي يهي بحاجة الهئة المسإإإإإإإتىدفة، 

 ويوفر الونت والجىد المبذولين في عملية التعلم.

ن المدونات اللغويَّة وسإإيلة لجمع المادة اللغوية وتخ ينىا بما يسإإم  وند اتخذت الدراسإإة م

بتعامل أدوات التحليل معىا؛ السإإإإإتخالص معلومات المعجم التعليمي  المنشإإإإإود، ومجاراة 

.  للتقدم التكنولوجي الحادي في مجال علم اللغة الحاسوبي 

م، والحديي الشريش، وتم جمع مادة المدونة من خمسإة مصادر مختلهة دي:  القرآن الكري

ونصإص األطهال، والقصإص القصإيرة، والمقاالت(، من بدايات القرن الحادي والعشرين 

م( وذلك في مإإإوء نظرية العينات اإلحصإإإائية. وند نصإإإد البحي  8107م  لى  (2000

بتحإإديإإد دإإذر الهترة ال منيإإة  لى جمع مإإادة مإإدونإإة المعجم من اللغإإة العربيإإة الهصإإإإإإإحى 

 ومع يد الدارس على اللغة األكثر أدميَّة، واستخداًما.المعاصرة؛ وذلك ل

وند خلصإإإإإإإت الدراسإإإإإإإة  لى  مكانية بناء منىج صإإإإإإإال  لبناء معجم تعليمي للغة العربية 

للناطقين بغيردا للمسإإإإإإتوى المبتدئ من الدارسإإإإإإين الصإإإإإإغار،  لى جانب توظيش أدوات 

 التحليل اآللي في معالجة مادة مدونة المعجم المنشود.

 


