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ABSTRACT
In this paper, system is presented for speech synthesis of Arabic vocabularies
written with diacritics, graphemes transfer to allophones by applying the phonological
rules. The system depend on phonetics units series every unite consists of one ore more
phonetic character. We create linguistic group from Arabic phonemes and a group of
phonological rules and special and unusual cases by designing special function for this
purpose. We use (visual basic v.6) to design this system. Evaluation of the system was
undertaken to assess the accuracy on word and sentence levels. The results showed high
perception levels about 84 %.
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات ،جامعة الموصل
تاريخ قبول البحث2011 / 3 / 16 :

تاريخ استالم البحث2011 / 1 / 5 :
الملخص

في هذا البحث ،تم تصميم نظام لتركيب الكالمم مالا المدالر ات العر يالة المشالللة مالا ومالوت كتا يالة رلالز ومالوت

صالالوتية مالالا تالالمق تلقيالالي اللالوانيا الدونولوجيالالة لتوليالالد كالالمم مللالالود و الالدو قالالدو للمدالالر ات قيالالث لالالوم اللظالالام علالالز

مقالالدت تسلسالالل الوقالالدات الصالالوتية تة كالالل وقالالدن صالالوتية تتكالالو مالالا قالالرم صالالوتي واقالالد تو تك الالر مالالا قالالرم مالالدم فالالي
ندس الوقدن ويلو مشلل بالحركالات قيالث تالم تكالويا موموعالة لةويالة تتالنلا مالا الوقالدات الصالوتية العر يالة بصالوت
شخص معاليا وموموعالة مالا اللواعالد اللسالانية وملاالا اواعالد الللالي العر الي والحالاوت الخاصالة والشالانن بلالل قالرم مالا
تمق تصميم واق تاصة لاذا الةالر .واسالتخدملا لةالة ) (Visual Basic v.6لتصالميم هالذا اللظالام واالد هاليم هالذا

اللظام علز مستوييا :اة الكلمة و اة الوملة و لت اللتائ علز وجة عالية ما الوضوح ما لاوب %84
الكلمات المفتاحية :كمم ,وقدن صوتية,تركيب
المقدمة:

تركي الالب الك الالمم ه الالو التولي الالد الوتوم الالاتيلي للك الالمم الموج الالات الوكس الالتيةن م الالا المد الالر ات اللةوي الالة اوت الالتمم

الرئيسي يا تركيب الكمم ما المدر ات وتة ماكلة متكلمة هي ادون اللظام علز اإلنتاج الوتومالاتيلي لة جملالة تو
كلمة جديدن ][4

فاللة الالة العر ي الالة تتمت الالص بل الالدوات ص الالوتية هائل الالة تد الالود م الالا تحمل الالض اللة الالات الت الالر

مم الالا يتلل الالب وض الالص تنظم الالة

رموية اا ون علز اسالتيعاب الاللص العر الي واملانيالة تحويلالض رلالز صالوت مللالود ،فلظالام الصالوت فالي تة لةالة حالتد
عالالا ن مئحالالة بالشالاللل الصالالوتي للدونيمالالات واللدونالالات التالالي تسالالتخدماا الوماعالالة اللةويالالة كمالالا موض ال فالالي الملحالالي 1

ولاذا اعتمدنا في تصميم هذا اللظام علز الدونيمات واللدونات الخاصة باللةة العر ية ][2

ود الباق و والعاملو في موا ق الللي اآللي والتعرم اآللي علز الكمم العر ي صعو ة رلالز قالد مالا فالي
التعامل مص اللص العر ي ونلك ما قيث تحويل وموته الملتو ة رلز وموت صالوتية ومالم ر العر يالة تكالا تكالو تاالدم
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لةة قد ت تصواتاا و و نظاماا واوانيلاا الدونولوجية اقل تك ر ما  12ار ن رو انالض لالم توضالص هالذه الخصالائص
واللوانيا الدونولوجيالة بشاللل ملالا للعالامليا فالي موالاق الحوسالبة اوسالتدا ن ملاالا ر تلديالذ مشالرول لللالااي اآللالي لاليس
بالمر اليسير ،م لض في نلالك م الل تلديالذ ندالس اللظالام ل الة لةالة تتالر ولالو ت الخصالائص اللسالانية العر يالة مالا االاالا
صعو ة علد ملاونتاا تلك في اللةات التر ما قيالث التعامالل مالص الحاسالب اآللالي و راموالض لكالل قالرم فالي العر يالة

ومز صوتي و شذ علض رو لوجو اانو محد كما هو موض في اللوانيا التي سلنتي علز نكرها ][1

وللد ادم الباق و العرب عد ما البحوث في هذا المواق فدي عام  2005صالمم نظالام تركيالب الكالمم مالا
اللص باوعتما علز ثلائيات الصوات واستخدام تلليات  [5] PSOLAوفي  2006صمم نظالام رضالافة العاادالة
كالحز  ،والدرح ،والةضب ،والخومن مص الكمم الملت بحسب المواا المرافي للحالالة ] .[6واعتمالد بالاق و رتالرو

فالالي عالالام  2009علالالز الشالالبلات العصالالقية فالالي تحليالالل الالاللص وانتالالاج الكالالمم ] [3وفالالي  2010االالدم بحالالث فالالي تحويالالل
اللص العر ي رلز كمم باوعتما علز ثلائيات الصوات واستخدام [4] MARRY TTS
 -2الهدف من البحث:
مالالص التلالالدم الس الريص فالالي تكلولوجيالالة المعلومالالات واوتصالالاوت تللالالب تلالالد م تنظمالالة قاسالالوب تالالوفر للمسالالتخدميا
فرصة التعامل مص المعلومات ما تمق الكمم ] .[6لما لض ما تهمية كقيالرن فالي موالاوت عالدن م الل موالاق تعلالم نلالي
العباوات الملتو ة باللةة العر يالة والالذة سالتدا ملالض فالي تعلاليم الشالخاب الجانالب الالذيا و سالتليعو نللاالا وكالذلك
في مواق تنظمة اوستوابة الصوتية التداعلية وما تم لة هذه التلقيلات في قياتلالا اليوميالة تنظمالة معلومالات الليال ار

والوكالالاوت اإلتباويالالة واإلناعالالة وتقالواق الللالالس والملاتالالب الخاصالالة بالقووصالالة وت ضالالا ا الراإن الرسالالائل اللصالاليرن واوسالالالاا
] [3وكمالالا سالالتدا ملالالض فالالي الموالالاوت المتعللالالة بالالالملدوفيا وضالالعام البصالالر مالالا االراإن الالاللص الملتالالوب علالالز الشاشالالة
ويتي للملدوفيا التحلم بواات الكمقيوتر واوستعانة بض في تعمالالام الحاسالو ية رمالا عالا اريالي االراإن محتالو ال لونالة
تو ا الراإن اللص الالوب الملتو الالة ف الالي مح الالرو اللص الالوب ،كم الالا يت الالي لا الالم روس الالاق واس الالت باق واوس الالتمال رل الالز وس الالائل القري الالد

اولكتروني كما تناا تسال علز اللاس اراإن اللصوب اولكترونية اللويلة قيث تلوم باتتصاو الوات والواد ][3

ولهمية الموضول صممت واووت تنظمة تركيب الكمم للةات عدن م ل اونكليزيالة والدرنسالية واوسالبانية
وميرها وما جاة تتر كانت فرصة اللةة العر ية اليلة ملاونة باللةات تتر لدس الهمية ونتيوة لذلك ادملا هالذا
اللظام لتركيب الكمم ما اللص العر ي ][2
 -3القوانين الفونولوجية[2] :
لتحوي الالل المد الالر ات الملتو الالة باللة الالة العر ي الالة رل الالز ك الالمم ملل الالود فم الالا الض الالرووة اس الالتخدام وتلقي الالي اللال الوانيا

الدونولوجية العر ية المذكوون بالمصدو تعمه للحصوق علز نظام متكامل شمل جميص اقتماوت اللص الملتوب مالا
جمل اعتيا ة تو شانن وما ضما هذه اللوانيا اإلامب واإلتداإ واإل مام

الخ

وفيما يلي اللوانيا الدونولوجية التي تم تلقيلاا في هذا البحث:
لي/ك الَال ق ق الَال م/
 -1هذا اللانو يتعلي تحويل الصوامت المشد ن رلز صامتيا متماثليا ،كما في "كّلم" التي تُل ُ
 -2رنا كا "ا" جزإ ما"تق"التعريف في دا ة العباون فإنلا نلللض /إ الَ/م ل "الللم" /إ َال ق د َال م/
 -3تنتي " " في ناا ة الكلمة ويسبلاا ائماً فتحة اصيرن وتلللا فتحة اويلة كما في"ومز"/وَال م الَ ََ ََ ََالَ/
 -4اللانو هذا خص التاإ المر واة التي تللي ائماً تاإ رو رنا تتت في ناا ة العباون فإناا تتحوق رلز هاإ
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 -5هذا االانو قالذم الالمم الشمسالية كمالا فالي كلمالة "اللالوو" التالي علالد توزئالة كتا تاالا فإناالا تظ الالالار" :ا ق
الُ و/

الُال وو"،

وعلد تلقيي اللانو تصب كما تُللي/إَال
 -6هذا اللانو لوم بحذم التلالويا فالي ناا الة العبالاون ويحولالض رلالز قركالة فتحالة ،ضالمة ،كسالرنن ونالو فالي تة ملالا

تتركما في "صق اًر" قيث تللي /ب َال ب وَال /
 -11هذا اانو اإلامب قيث تصب اللو ميما كما في "علقر" قيث تللي /ل َال م ب َال وَ/
 -12عالالرم هالالذا باإل مالالام التالالام قيالالث صالالب الصالالوت ملابلالالا تمام الاً للصالالوت الالالذة يليالالض كمالالا فالالي "رن لم الوا" قيالالث
تللي /إ الِ ظ ظ َال ق َال م الُ  /وكما في االت اائدة فتللالي /د الَ ق َال ط ط الَ إ الِ م َال هال/
 -13هذا اللانو تاب بالامب قيث تللب المم التي بعدها واإ رلالز واإ كمالا فالي "ُاالل َو الي" رن تللالي /د الُال ووالَال ب
الِ/
 -14هذا اانو الترايي والتدخيم للراإ ،فالالراإ مرالالة رنا كانالت ملسالوون تو كانالت سالاكلة مسالقواة بلسالرن ،ومدخمالة فيمالا
عدا نلك
 -19هذا اللانو يتولز قذم الصوائت اللصيرن فالي ناا الة العبالاون كمالا فالي " وتاالد التلميالذ" قيالث تللالي /ة الَال ج ت الَال
هال الِ الُ ت ت الِ ق م الِ ن/
مالحظة :تسلسل اللوانيا في هذا البحث نكرت كما جاإت في المصدو
 -4الموارد التي تطلبها النظام:
ت عد المواو التي حتاجاا اللظام محدو ن و متم لة بما يلي:
 .1ملدات الصوت الخاصة باللدونات والتي تكو مخزونة في اللرب الصلب فإنا تم استخداماا في النظمة
الملموون فما المملا تخزيلاا في ناكرن اللراإن فلط ROMن

 .2لوقة المداتي ) (Key Boardالخاصة بالحاسب الشخصالي والتالي مالا المملالا لائاالا عالا اريالي اسالتخدام
المسيلر الدايي ) (Micro Controllerتو )(FPGA
 .3شاشة العر (Monitor) .والتي ما المملالا اوستعاضالة علاالا بشاشالة عالر .القلالووات السالائلة )(LCD
و لاإ القرنام الخاب بممئمة الشاشة

 .4بلااال ال ال الالة الصال ال ال الالوت )Card

 (Soundويسال ال ال الالتعا .علال ال ال الالض بمحال ال ال الالوق اإلشال ال ال الالاون الراميال ال ال الالة رلال ال ال الالز تلال ال ال الالا رة

) (DAC: Digital to Analog Converterللحصوق علز رشاون الصوت التلا رية
 .5ملقر صوت ) (Audio Power Amplifierنو ادون معيلة وقسب متللبات المستخدم

 .6القرنام الخاب باللظام والذة ما المملا ترجمتض رلز اللةة الخاصة بالمسيلر الدايي تو تلال )(FPGA
 .7مواز اللدون لتوايز ملونات اللظام الملموو بالواو والتياوات المللو ة
 -5المراحل التي تم القيام بها لتحويل المفردات العربية إلى كالم:
املا بإتبال الخلوات التالية لمعالوة المدر ات وتحويلاالا رلالز كالمم مللالود للحصالوق علالز نتالائ جيالدن جالدا
ومتكاملة والشلل ) (7م ل المخلط اونسيا ي المقلي والخاب بالبحث وفيما يلي هذه الخلوات:
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 1-5إدخال المفردات المشكلة
فالالي هالالذه المرقلالالة اعتمالالدنا علالالز ر تالالاق المدالالر ات المشالالللة لتالالوفير جميالالص الرمالالوت الكتا يالالة ل ص الوات اللةويالالة
العر يالالة والتالالي تتكالالو مالالا الحالالروم وعممالالات التشالالليل

فقالالدو تشالالليل الحالالرم العر الالي و ملالالا للظالالام الللالالي اآللالالي

معرفالالة التضالالعيف مالالا عدمالالض والتلالالويا والص الوائت التالالي تلالالي الص الوامت،مما وعالالل عمليالالة الللالالي اآللالالي للالاللص الةيالالر
مشلل عملية مستحيلة ] [7كما تشمل هذه المرقلة علز تحويل الرموت والواالام واوتتصالاوات والكلمالات الشالانن فالي
العر يالالة رلالالز كلمالالات ملابلالالة رلالالز معلالالز الرمالالز كمالالا موضال فالالي الشالاللل ) (2قيالالث تالالم ر تالالاق المدالالر ات المشالالللة مالالا

تمق الواجاة التي املا تصميماا والمقيلة بالشلل وام )(1

الشكل ) :(1واجاة اللظام
البداية
إدخال المفردات العربية في صندوق النص مع
الحركات عدا السكون فتكون اختيارية
قراءة النص العربي وخزنه في سلسلة )(String

تحويل السلسلة إلى مصفوفة األحرف األحادية األبعاد

النهاية

الشكل ) :(2المخلط اونسيا ي إل تاق اللص
 2-5تحويل الحرف العربي والحركة التي عليه إلى رمز صوتي يسمى فونيم
اللصد ما الرموت هلا هو تعريف نلي كل قرم بحيث ملا تحديد تصائصض الكوستية Acoustic
 Characteristicsن وم الالا ث الالم تولي الالدها وه الالذه المرقل الالة الت الالي تش الالتمل عل الالز نل الالي الح الالروم والرم الالوت العر ي الالة،بما فيا الالا
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التشليل في جميص الموااص وللحصوق علز فونيمات اللةالة العر يال ة وضالوح تالم اتتيالاو متحالدث يتمتالص بوالو ن الصالوت
وتكالالو مخالالاوج القالالرم العر يالالة لد الالض واضالالحة وصالالحيحة ،وقيالالث انالالض بعالالو القالالرم تكالالو مالالا الصالالعو ة تسالالويلاا
وتزناالا فالي ملالا صالوتي لوقالدها كالالقرم السالاكلة والمشالد ن مال م ،لالذا تالم اسالتخدام رنالام مديالد للةا الة

Audio

Editor Deluxeن لتلليص القرم ضما كلمات مسالولة مسالبلا للحصالوق علالز تة قالرم نو مخالرج لسالاني واضال

وصحي وكما موض في الشلل ) (3والتي تم ل قرم الباإ ساكلا مللوعاً ما كلمة ما بسقب صعو ة نلي قالرم
الباإ ساكلا كما نكرنا والشلل ) (4م ل قرم الباإ مضموماً

ِ
ل
الشكل ( :)3قرم الباإ ساكلا المستللص ما كلمة ُم ْقد ْ

الشكل ( :)4قرم الباإ مضموما
 3-5وضع القواعد الفونولوجية التحويلية

قيث تتولز اللواعد في هذه المرقلة تحويل الدونيمات رلز الوفونات الدونولوجية ل صوات الدونيماتن علز بعضاا

البعو وتحديد الصوت الذة يتم رتراجض في ناا ة الملالام ويلالدوج تحالت هالذه اللواعالد تالنثيرات الصالوات المتوالاوون
وما تواوتها رلز الصوات التي بعدها ونلالك مالا تالمق تلقيالي اللالوانيا الدونولوجيالة الندالة الالذكر جميعاالا و التسلسالل
الصحي متز ما توفرت متللبات اللانو وكما مقيا بالشلل )(5
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 4-5ربط األلفونات ببعضها بحيث يتوفر االنتقال األكوستي
ر اإلشالاون الكوسالتية و تلتلالالل فوالنن مالا صالالوت لةالوة مالالا رلالز صالوت تتالالر ،رن و الد مالا فتالرن لمنتلالاق الاليا
الصوات اللةوية وهذا علي الكمم تاصية الوضوح بحيث ملا للسامص فام ما لاق كما في الشلل )(6

القدا ة
تطبيق القانون األول والخاص بمعالجة التشديد
تطبيق القانون الثاني والخاص بحذف األلف من
(أل) التعريف
تطبيق القانون الثالث الخاص بحذف األلف
المقصورة "ى"من نهاية وتنطق فتحة طويلة
تطبيق القانون الرابع لتحويل الحرف"ة " في نهاية
الكلمة إلى" ت" وإذا أتت بنهاية العبارة تنطق هاء

A

تطبيق القانون الخامس والخاص بحذف الالم
الشمسية

تطبيق القانون الحادي عشر والخاص باألقالب
حيث تقلب النون التي بعدها باء إلى ميم

تطبيق القانون السادس والخاص بالتنوين حيث أنه
يتم تحويل التنوين إلى فتحة أو ضمة أو كسرة
بعدها حرف النون

تلقيي اللانو ال اني عشر والخاب بللب قرم التاإ
التي يلياا قرم اللاإ رلز قرم اللاإ وقرم الذاق
التي تلياا قرم الظاإ الز قرم الظاإ

A

تطبيق القانون الثالث عشر والخاص باألقالب حيث
تقلب الالم التي بعدها راء إلى راء
تطبيق القانون الرابع عشر والخاص بترقيق حرف
الراء المسبوق بكسرة وتفخيمه عندما يكون مسبوقا
بفتحة أو ضمة
تطبيق القانون التاسع عشر والذي يتولى حذف
الصوائت القصيرة في نهاية العبارة
اللاا ة

الشكل ) :(5المخلط اونسيا ي لتلقيي اللواعد الدونولوجية

102

تركيب الــكـالم من المـفردات العربية

البداية
تحويل مصفوفة األحرف والحركات إلى مصفوفة
تتكون من شفرات الـ
) (ASCII codeلكل حرف مع حركته
تحويل المصفوفة المتكونة من الخطوة السابقة إلى
مصفوفة تتكون من سالسل ) (Stringsوالمتمثلة
بالشفرات مضاف أليها ) (.wavوالتي يمثل كل
عنصر فيها أسم ملف صوتي مخزون فيه صوت
الحرف المعني
قراءة الملف الصوتي األول ووضعه في مصفوف
أحادية األبعاد ))( (speechمع الترويسة الخاصة
به و بعد حذف آخر  16بايت منه
البداية

قراءة الملف الصوتي األول ووضعه في مصفوف
أحادية األبعاد ))((speech

إدخال المفردات العربية المشكلة

قراءة الملفات الصوتية األخرى ودمج بياناتها مع
المصفوفة في الخطوة السابقة بعد حذف ترويسة
الملفات

تحويل الحرف العربي إلى
فونيمات

حساب طول بيانات المصفوفة الكلية )((speech
وحفظ الطول في الحقول الخاصة به في ترويسة
الملف النهائي
حفظ المصفوفة النهائية ))( (speechفي ملف ثنائي
والذي يمثل الملف الصوتي النهائي والمراد تشغيله

تطبيق القواعد الفونولوجية
التحويلية

تشغيل الملف الصوتي النهائي بواسطة األمر
) (PlaySoundوالمضمن داخل لغة
)(Visual Basic

ربط األلفونات ببعضها

النهاية

النهاية

الشكل ) :(6المخلط اونسيا ي لتلقيي اللواعد الدونولوجية
 -6النتـائـج:

الشكل ) :(7المخلط اونسيا ي العام لللظام

تالالم لالالاإ نظالالام متكامالالل لللالالي المدالالر ات كلمالالة ،جملالالةن الملتو الالة باللةالالة العر يالالة و عالالد مالالا اللدونالالات عتقالالر

هياسيا نسبة رلز العماق السابلة قيث تم اوستعانة ال ) (4*28ما اللدونات والالتي تملا اللظام ما نلي تة كلمة
ما كلمات اللةة العر ية
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تلقيي تكقر عد ما اوانيا الدونولوجية العر يالة وكالذلك اوسالتدا ن مالا الكتابالة العروضيالالة التالي تسالتخدم مالا
اقالالل الشالالعراإ الالالذيا لتقالالو الشالالعر باوعتمالالا علالالز الو ات الخاصالالة بحالالوو الشالالعر العر الالي والتالالي سالالالت ك يال ار عمليالالة
تحويل الدونيمات رلز تلدونات وكانت اة التركيب جيدن جدا ما لاوب %84
الخلوات المتمة لتحويل الكتابة اللصية رلز مللواة:
 .1ر تاق اللص مص الحركات كسلسلة ما القرم ):(String of characters
لالِب الو ِ
اج َب
َكتَ َب ال َ ُ َ
 .2تحويل السلسلة الحرفية رلز مصدوفة تقا ة تضم الحروم والحركات وكما موض ت ناه:
ك

ََ ت

ب

ََ

ا

ََ

ق

ق َِ

ط ََ ا

ب

ا

َُ

ق

ََ و

س

ََ

 .3بعد تحويل السلسلة رلز مصدوفة تقا ة ما القرم والحركالات يالتم تلقيالي االوانيا الدونولوجيالة العر يالة للوصالوق
رلز ما لا ل الكتابة العروضية في الشعر العر ي وكما يلي:
ك ََ ت ََ ب ََ ط ط ا ق َِ ب َُ

ََ و س ََ

 .4رضافة السلو رلز القرم الةير محركة في اللص:
ك ََ ت ََ ب ََ ط َْ ط ََ ا َْ ق َِ ب َُ

ََ و َْ س ََ

َْ

 .5تكويا مصدوفة تقا ة ما الواام والتي تم ل شدرات الال ) (ASSCIIلكل ما الحروم والحركات:
223

243

202

243

200

243

216

250 207 245 200 246 225 250 199

250
207

216
243

243

209

243 211 250
 .6تحويل كل قرم مص الحركة الخاصة بض الدونيمن رلز شدرن تاصة والتي تم ل تسم المللص الخاب بالحرم
اللوفو ن مص ممقظة ت عملية الومص تكو شدرن الحرم مص شدرن الحركة مضرو ة في 100
24523
5207

24502
24507

24500
25209

25216
24511

24516

25199

24855

24700

 .7تكويا مصدوفة ما السمسل ) (Array of stringوالتي تم ل تسالماإ الملدالات الصالوتية والتالي تم الل اللدونالات
وهي ناتوة ما المصدوفة التي في الخلون السا سة قيث تم تحويل الواام المخزونة رلز سلسلة قرفيالة مضالام
رلياا المللص ": (".WAV
24511.WAV 25209.WAV 24207.WAV 25207.WAV 24700.WAV 24855.WAV
25199.WAV 24516.WAV 25216.WAV 24500.WAV 24502.WAV 24523.WAV
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 .8اراإن جميص الملدات الصوتية و مواا في مصدوفة تقا الة واقالدن تمماالا ) (speechومالا ثالم يالتم تزناالا فالي ملالا
ثلائي تسمض ) (speech1.wavوالذة م ل الملا الصوتي اللاائي الذة سوم يتم تشةيلض
""speech.wav
 .9اللاا ة
 -7االستنتاجات:
 .1هذا اللظام كانت لض اللدون علز رنتاج عد مير محد ما المدر ات كلمة ،جملةن مص جو ن عالية في الصوت
 .2تتمتص لةة ) (Visual Basic V.6بمرونة عالية في التعامل مص اللصوب والملدات الصوتية وتشةيلاا
 .3تحريالر جميالص اللدونالات الخاصالة بالدونيمالات عالا اريالي رنالام تالاب سالمز ) (Audio Editorللالتخلص مالا
الملااي الصامتة تو الشانن في دا ة اللدونة وناايتاا اقل عملية الر ط

 .4وب تخزيا اللدونالات بمسالتو واقالد مالا سالعة الموجالة ) (Amplitudeلكالي و يلالت اتالتمم فالي شال دن الصالوت
لكل تلدونة ضما الكلمة
 .5ت لكل قرم ما الحروم العر ية شالدرن ) (ASSCIIتالاب االا وكمالا هالو معلالوم ،ومالا قسالا الحال ت الحالرم
الولي والوسلي والتر لض ندس الشدرن مما سال عملية تلقيي اللوانيا تعمه

 .6والالب و الالط اللدونالالات بعضالالاا الالالبعو وتحويلاالالا رلالالز ملالالا صالالوتي واقالالد نة اومتالالدا ) (.WAVلتولالالب التللالالص
الحاصل ما جراإ تشةيل كل تلدونة لوقدها فيما لو لم لا هلالك هذا الر ط
 .7م ارع الالان وضال الالص الد ارم الالات الملاسال الالبة الاليا كلمال الالة وتت الالر لكال الالي ت الالتم عمليال الالات المعالو الالة للوملال الالة م الالا و تة مشال الالاكل
وتعليدات رموية

 .8لتلقيالالي ا الوانيا الدونولوجيالالة العر يالالة والالب م ارعالالان التسلسالالل ال الواو مالالا المصالالدو المشالالاو رليالالض فالالي البحالالث لكالالي تالالتم
العمليالات الخاصالة باللظالام بصالوون تامالة وصالحيحة وتو سالوم لالو هلالاك تضالاوب فالي الحالاوت المال ار معالوتاالالا
رموياً

 .9ر بعو اوانيا الدونولوجية العر ية لم يتم تلقيلاا مالا تالمق البحالث ونلالك بسالقب عالدم الحاجالة الملحالة لاالا لقلالاإ
اللظام

 .10ملا تلقيي هذا اللظام علز النظمة الملموون
 .11هذا اللظام الخاب باللةة العر ية هو تك ر تعليداً ما الذة ستخدم مص اللةات التر الجلقية بسالقب كالو ت
اللةة العر ية ما تملز اللةات بالمدر ات الكممية واللحوية بسقب كوناا لةة الل ار الكريم

 -8التوصيات:
بع الالد تنو الالات البح الالث لو الالاح نوص الالي تحس الاليلض كإض الالافة المص الالح اللة الالوة واللح الالوة لتحلي الالل الوم الالل الملتو الالة
لةالالر .نللاالالا مالالا ناقيالالة اللواعالالد الخاصالالة باللةالالة العر يالالة قيالالث ت هالالذا العمالالل سالالوم ةلالالي المسالالتخدم نوعالالا مالالا مالالا

تحريك القرم الملونة للومل الم ار نللاا
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