
 

 تطبيك انطرق اإلحصائيت

  ف تتهيم  تحتو انلصتو  هلحتا انلر يت  نياًا 

 ن انلادي انلر ف     لالعدد األو 2002العام ،   صهيت  تكمت  حخصصت  ف  جال انملهت اث  جهت انلر يت

 نهملهت اث

 

 عا رة حقف انفرغتنف• د

شالز طشق ئؼظائٛح نرؽهٛم يؽرٕٖ َظٕص تانهغح  ذرضًٍ انذساعح انرعشٚثٛح ْزِ عشضاً نرعشتح اعرًذخ ذطثٛك

 تٓذف انثشُْح عهٗ أٌ انًعادالخ انشٚاضٛح انرٙ اعرخذيد عهٗ َظٕص• انؽشفٛح انعشتٛح، ئضافح ئنٗ انًعانعح

أٌ انطشٚمح اإلؼظائٛح ئضافح ئنٗ  أظٓشخ انذساعح• تانهغح اإلَكهٛضٚح ًٚكٍ اعرخذايٓا عهٗ َظٕص تانهغح انعشتٛح

 •اٜنٙ ذفشص ٔاطفاخ دانح عهٗ انًٕضٕع انز٘ ذًصهّ( انركشٛف)انًؽرٕٖ ٚح فٙ ذؽهٛمانطشٚمح انهغٕ

 

 يمذيح

يظطهٌػ ُٚضٕ٘ ذؽد يظطهػ انركشٛف، ٔيا انخضٌ ٔاالعرشظاع ئال عًهٛرا انركشٛف ٔانثؽس، : ذؽهٛم انًؽرٕٖ

 :ذشذثظ ترؽهٛم انًؽرٕٖ طشٚمراٌ

 انطشٚمح اإلؼظائٛح (1)

ٔانرعايم يع انهغح انعشتٛح  •( Symantical ٔذؽهٛم دالنٙ syntactical ل ئعشاتٙذؽهٙ)انطشٚمح انهغٕٚح (2)

يصم انًشَٔح ٔذعذد ٔذفأخ انًفشداخ ٔأخشٖ ذرعهك تاشكاالخ  انطثٛعٛح آنٛاً فّٛ ئشكاالخ ٔطعٕتاخ، يُٓا عايح

ئنخ، فمذ ذى •• انًٓضج ٔأًْٛح انرمٛذ تانشفشج انعشتٛح انًٕؼذج فٙ ذًٛٛض أشكال األنف ٔيٕاضع طشفٛح أٔ َؽٕٚح

عٛالاذٓا ٔفك دالنرٓا ٔذشكٛثٓا انهغٕ٘، ؼٛس اعرًذ تشَايط انًؽهم  ذطٕٚش تشايط ذشكٛم انكهًاخ انعشتٛح ذهمائٛاً فٙ

نكَٕٓا انعزس، ( فعم) تشَايط انمشآٌ انكشٚى عهٗ انًثذأ انهغٕ٘ ْٕٔ أعاط تُٛح انكهًح انعشتٛح انظشفٙ فٙ

ٔفٙ ْزِ انذساعح ذى اعرخذاو • انًخرهفح انظٛغ تعزٔسْا نظشفٙ فٙ ستظ انكهًاخٔاالعرشظاع ٚعرًذ عهٗ انًؽهم ا

االعرشظاع  نغشع( آنٛاً )ئضافح ئنٗ األعهٕب انهغٕ٘ فٙ ذؽهٛم ٔيعانعح عُأٍٚ ٔيغرخهظاخ  األعانٛة اإلؼظائٛح

انُرائط يشضٛح نرصثد  تشَايعاً، ٔظاءخ( 15)ٔعذدْا ٔذؽذٚذ ٔاطفاخ ذًصم يؽرٕاْا، فمذ ذى ئعذاد انثشايط انالصيح

ٔاالعرشظاع  فٙ يعاالخ انركشٛف ٔانخضٌ/ نٌٕ ٔاسذاَذ٘ ٔعانرٌٕ/اإلؼظائٛح انرٙ طثَّمٓا ئيكاَٛح ذطثٛك األعانٛة

 •عهٗ َظٕص تانهغح اإلَكهٛضٚح

 انًشكهح

ؼذٖ أتؽاشٓى تانهغح انعشتٛح، ٔئ ٚؽراض انثاؼصٌٕ عهٗ اخرالف يغرٕٚاذٓى ئنٗ انًعهٕياخ راخ انظهح تًٕضٕعاخ

ؼٛس ذرثع فٙ يكرثاذُا ٔيشاكض انًعهٕياخ طشق ذمهٛذٚح نهٕطٕل  َماط انٕطٕل ئنٗ ذهك انًعهٕياخ ْٕ انًٕضٕع،

األعانٛة اإلؼظائٛح  أٔ طشق آنٛح ٚرى ذؽهٛم انًؽرٕٖ فٛٓا تانهغح انًمٛذج، دٌٔ يؽأنح ذطثٛك ئنٗ انًعهٕياخ،

 •ٚم يؽرٕٖ ٔاعرشظاع انُظٕص تانهغح اإلَكهٛضٚحذؽم انًطثمح يٍ لثم يرخظظٙ انًعهٕياخ يُز صيٍ تعٛذ فٙ

 انٓذف

 •ـ ذعشتح ذؽهٛم انًؽرٕٖ ٔاالعرشظاع آنٛاً نُظٕص عهًٛح تانهغح انعشتٛح1

  •انرؽهٛم انٛذٔ٘ تانهغح انًمٛذج أو اٜنٙ تانهغح انطثٛعٛح: ـ انٕطٕل ئنٗ انطشٚمح األفضم2

 األًْٛح

 •نعشتٛحذمذٚى ًَارض ظذٚذج فٙ ذؽهٛم انًؽرٕٖ تانهغح ا

 •يرخظض انًعهٕياخ ْٕ يٍ ٚإد٘ ْزا انعًم السذثاطّ انراو تاخرظاطّ

 انفشضٛاخ

 •ـ ذٕنٛذ ٔاطفاخ يضدٔظح آنٛاً ٚإكذ أًْٛرٓا1

 •ـ اعرخذاو انهغح انطثٛعٛح آنٛاً ٚؽغٍ االعرشظاع 2

 انرعشتح

تٛك تشايط انمشاءج ٔتشايط تعذ ذظ يغرخهظاً يع عُأُٚٓا نرشكم َناياً يركايالً  253أظشٚد انرعشتح آنٛاً عهٗ 

انُظٕص نغٕٚاً ٔئؼظائٛاً ترطثٛك انًعادالخ انصالز ٔذٕنٛذ يهف  ٔفٛٓا ذى يعانعح( 1اَنش انشكم )انًعانعح

انرٙ ذشرًم عهٛٓا تشايط  انثثهٕٛغشافٛح نكم ٔشٛمح، ٔيهف تانٕاطفاخ يشذثح ْعائٛاً يع أسلاو انٕشائك انًعهٕياخ

 •ذخض االعرشظاع

 انثشايط

ٔلذ ذى  (Units) ٔاؼذ كٕؼذاخ تشَايعاً اَطٕخ ذؽد تشَايط سئٛظ 15انُناو يٍ تشايط فشعٛح تؽذٔد ٚرأنف 

http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=Search&topic=8
http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=Search&topic=8
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