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 البحث: مخطط
 

 مدخل 

تعالج اللغة حسب تصورات ومناهج خاصة ليست هي التي إن الدراسة اللسانية الحاسوبية 

بالضرورة مختلفة عن التصورات والمناهج اللسانية التقليدية، ولكن أهداف تلك الدراسة هي التي تعطيها 

أوصاف صورية صارمة لمختلف الظواهر اللغوية من أجل تزويد طابعا مميزا؛ حيث إنها تحاول إقامة 

 ...اآللة بشتى المعارف والسيرورات الموجودة في اللغة

 مشكل المصطلح 

تتعدد المصطلحات الخاصة باللسانيات الحاسوبية سواء في اللغات األصلية )اإلنجليزية 

 والفرنسية( أو في اللغة العربية.

 Computational linguisticsاللسانيات الحاسوبية )اللسانيات الرتابية(  -

/  Traitement automatique des langues naturelles/ المعالجة اآللية للغات الطبيعية -

Language processing 

عب كما أن مجاالت البحث في اللسانيات الحاسوبية تتداخل وتتالشى الحدود بينها أحيانا مما يص 

 على الباحث العربي التموقع وتحديد مجال دراسته.

 Informatique/المعلوميات اللسانية  Linguistique informatiqueاللسانيات المعلومية  –

linguistique 

 Industries de langue/ الصناعات اللغوية   Ingénierie de langueالهندسة اللغوية -

 الميادين التطبيقية 

 Traduction automatiqueالترجمة اآللية  -



 Génération / Analyse automatiquesالتوليد والتحليل اآلليين  -

 Dialogue Homme-Machineالحوار بين اإلنسان واآللة -
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