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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 [ التدقيق اللغوي والنحوي تعريفه وأهميته وأدواته]

 

 إعداد الباحث: 

 [ عاطف محمد سالمه حياري] 

 [كاتب] 

ن لباشا]   [ بلدية عي 

 

 : الملخص

التدقيق اللغوّي هو علٌم، وفٌن يهتم بمراجعة النصوص المكتوبة، والمسموعة؛ بغية الكشف عن األخطاء اإلمالئية، 
إىل   

ً
أيضا اللغوّي  التدقيق  عملية  وتهدف  والعبارات،  الجمل  بصياغة  المتعلقة  واألخطاء  والرصفّية،  والنحوّية، 

ق من دقة المحتوى المكتوب، ومدى صحته، وخلّوه من كافة األخطاء؛ فعن طريق التدقيق اللغوّي نتأكد 
ّ
التحق

، وسالمة تركيب كل جملة، وصوابها، مما يسمح للقارئ بفهم المعتز المطلوب إيصاله، وللمدقق   من سالمة المعتز
فلو كان  لنا،  الحديثة  التكنولوجيا  تقدمه  مّما  االستفادة  نتيجة  سبق؛  مما  أسهل  أصبحت  عديدة  مهام  اللغوّي 

العمل عىل اللغوّي بصدد  اللغوّي  المدقق  التدقيق  أقساٍم، وأن يقوم بعملية  أن يقسمها إىل عدة  رواية، فيجب 
ي 
ي برنامج مايكروسوفت وورد، وينبغز

ي الموجود فز
وئز للروايات لكل قسٌم، ويمكن استخدام المدقق اللغوّي اإللكي 

أجزاٌء  والفرعّية، كونها  الرئيسّية،  والعناوين   ، ي
الحواشر إهمال  عدم  للروايات  اللغوّي  التدقيق  بعملية  القيام  عند 

ي يحتوي  ها نص التدقيق اللغوّي  .يمكن لقارئ الرواية أن ينتبه لها
ي هو عملية نقوم بها للكشف عن األخطاء الت  العرئ 

يٍ متقن وخاٍل من جميع 
افز مكتوب بالعربية، السّيما األخطاء اإلمالئّية والنحوّية والرصفّية. وذلك للخروج بنٍص احي 

 .المشكالت اللغوّية، مّما يضمن وصول المعتز المطلوب للقارئ

Abstract : 

Proofreading is a science and art concerned with reviewing written and audio texts. In order to detect 

spelling, grammatical, and morphological errors, and errors related to the formulation of sentences and 

phrases, the proofreading process also aims to verify the accuracy of the written content, its validity, 

and its absence from all errors. Through proofreading, we make sure of the integrity of the meaning, the 

integrity of the structure of each sentence, and its correctness, which allows the reader to understand the 

meaning to be conveyed. The proofreader has many tasks that have become easier than before. As a 

result of benefiting from what modern technology offers us, if the proofreader is in the process of 

working on a novel, he must divide it into several sections, and perform the proofreading process for the 

novels for each section, and the electronic proofreader can be used in Microsoft Word, and when doing 

the proofreading process In novels, footnotes, headlines, and subheadings should not be neglected, as 

they are parts that the reader of the novel can pay attention to. Arabic proofreading is a process that we 

perform to detect errors contained in a text written in Arabic, especially spelling, grammatical, and 

morphological errors. This is to come up with a professional, elaborate text that is free from all linguistic 

problems, which ensures that the required meaning reaches the reader . 
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 : المــقــدمـــة

ي يمر بها أي نص مكتوب لضمان خلوه من األخطاء اإلمالئية أو النحوية. وتوفر 
التدقيق اللغوي من أهم المراحل الت 

ي 
ز لضمان حصول العميل عىل أعىل جودة وفز ز من أهل اللغة األصليي  ز اللغويي   من المدققي 

ً
ا ز  متمي 

ً
لينجو دان فريقا

وي ال تقترص عىل اللغة العربية فقط ولكنها تشمل جميع أسع وقت، كما تقدم لينجودان أيضا خدمات تدقيق لغ
ية لمراجعة   ز ي اللغة اإلنجلي 

ي من متحدئ  ز اللغات األخرى، حيث يمكنها عىل سبيل المثال توفي  مدقق لغوي إنجلي 
ز بها   ي تتمي 

قيم والقواعد اللغوية الت  ية وضمان خلوها من األخطاء وصحة استخدام عالمات الي  ز النصوص اإلنجلي 
ي النهاية الل

ي مهمة المدقق اللغوي بعد انتهاء الباحث أو الكاتب من كتابة النص ليخرج النص فز
ية. وتأئ  ز غة اإلنجلي 

ي لغة البحث  
 بأفضل صورة متوافقا مع القواعد اإلمالئية والنحوية المستخدمة فز

 التدقيق اللغوي اللغة العربية: 

فية ولغوية، وذلك للحفاظ عليها من اللحن واألخطاء، حيث إن اللغة العربية محكومة بقواعد نحوية وإمالئية وض 
ز  ز بي  وضع علماء اللغة العربية القواعد النحوية لضبط أواخر الكلمات العربية، ثم وضعوا القواعد اإلمالئية للتمي 

ي العربية، ولكتابة الحروف العربية بشكل صحيح وسليم من األخطاء. 
 الحروف المتشابهة فز

ىل كل مدقق اللغة العربية أن يكون عىل علم ومعرفة بها، فهي قواعد مهمة لعمليات التدقيق  هذه القواعد يجب ع
األبحاث  ي 

فز العربية  للنصوص  اللغوي  التدقيق  إىل  ماسة  الحاجة  جعل  والذي  العربية،  اللغة  ألخطاء  اللغوي 
ي األخطاء النحوية وا

ز فز  إلمالئية. والرسائل المكتوبة باللغة العربية هو وقوع معظم الباحثي 

ز يجعلون هذا الحرف  ي تحتاج إىل تدقيق لغوي هو حرف العطف )الواو(، حيث نجد بعض الباحثي 
من األخطاء الت 

ي وضع هذا 
تتمثل فز اللغوي  التدقيق  أكي  األخطاء، فوظيفة  قبله وهذا  بما   

ً
أو متصال قبله وبعده،   عما 

ً
مفصوال

 
ً
ي موضعه الصحيح والمناسب من خالل جعله متصال

  بما بعده وتحريره من األخطاء. الحرف فز

أن تكون   ي مكانها الصحيح، حيث يجب 
يتم وضعها فز قيم حيث  الي  اللغوي للنصوص بعالمات  التدقيق  وي  هتم 

ي يعالجها 
قيم متصلة بما قبلها وغي  ذلك يكون من األخطاء، ومن أهم األخطاء اإلمالئية للغة العربية الت 

عالمات الي 
ي اللغة العربية عىل حرف من جنس  التدقيق اللغوي هو الهمز 

ة المتوسطة، فاألصل أن تكتب الهمزة المتوسطة فز
ثم  )الكرسة،   : العربية كتاىلي اللغة  ي 

فز القوة  والحركات حسب  قبلها،  الذي  الهمزة والحرف  الحركة األقوى لحرف 
 الضمة، ثم الفتحة، ثم السكون(. 

 إذا كان الحركة األقوى لحرف الهمزة والحرف ال
ً
ذي قبلها هو هي الضمة فإن الهمزة تكتب عىل واو مثل:  ومثاال

 . من(، فالتدقيق اللغوي لنصوص للغة العربية يركز عىل الهمزة المتوسطة بشكل كبي 
ْ
 )ُمؤ

 التدقيق اللغوي ومواقعه وبرامجه: 

التواصل مع إن عملية التدقيق اللغوي بفضل التكنولوجيا أصبحت أسهل وأفضل وأسع، حيث أصبح باإلمكان  
ي تقدم خدمة التدقيق  

نت؛ ليقوموا بعمليات التدقيق اللغوي، ومن المواقع الت  ز اللغة أون الين، أي عي  اإلني  مدققي 
 : ية أون الين ما يىلي

ز  اللغوي للنصوص المكتوبة باللغة اإلنجلي 

ية،  : حيث يختص هذا الموقع بالتدقيق اللغوي أون الين للنصوص اللغة اإل Grammarchech موقع .1 ز نجلي 
ي نفس الوقت الذي يتم الكتابة فيه وتصحيح 

حيث يقوم هذا الموقع بالتدقيق اللغوي للنصوص أون الين فز
 األخطاء. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة أون الين متعلقة بعملية التدقيق اللغوي ألخطاء  Polish Writing موقع .2 : هذا الموقع يقدم خدمات كثي 

، وكذلك يمكن معرفة الخطأ النصوص، حيث يمكن من خالل هذه الموقع تصحيح أخطاء الل
ً
 ونحويا

ً
غة امالئيا

ي أن الشخص سوف يتعرف من خالل التدقيق اللغوي  
وسبب حدوثه عىل اللغة عي  هذا الموقع، وهذا يعتز

ي عمليات التدقيق اللغوي 
ي اللغة، ويحاول تجنب هذه األخطاء فز

ي يقع فيها فز
عي  هذا الموقع عىل األخطاء الت 

 القادمة. 
ية؛ وذلك Onlinecorrection موقع .3 ز : هذا الموقع يعتي  أفضل موقع التدقيق اللغوي أون الين للغة اإلنجلي 

بسبب سهولة استخدامه، فكل ما عىل الشخص هو نسخ نص اللغة الذي يريد التدقيق اللغوي ألخطائه ولصقه 
ي النص والتدقي

ي توجد فز
ي الموقع، وبالتاىلي يقوم الموقع بالتعرف عىل أخطاء اللغة الت 

 ق اللغوي لها أون الين. فز

 : ي  برنامج تدقيق لغوي عرب 

برنامج باللغة  Ginger يعتي   المكتوبة  النصوص  ألخطاء  اللغوي  التدقيق  خاللها  من  يمكن  ي 
الت  امج  الي  أفضل 

عىل التدقيق اللغوي ألخطاء النصوص العربية، حيث يمكن من خالل هذا  Ginger العربية، وال يقترص برنامج
نامج التدقي ا. الي 

ً
ية أيض ز  ق اللغوي ألخطاء النصوص المكتوبة باللغة اإلنجلي 

نامج من تصحيح جميع األخطاء اإلمالئية   ة تمكن الي  ز ي عملية التدقيق اللغوي عىل تكنولوجيا متمي 
نامج فز يعتمد الي 

  Ginger واللغوية، ومما جعل برنامج
ً
ه هو أنه يقدم خدمة التدقيق اللغوي للنصوص مجانا  عن غي 

ً
ا ز ز ممي  ؛ كما يتمي 

نامج عن  Ginger برنامج ي هذا الي 
ي االستخدام، حيث تتم عملية التدقيق اللغوي ألخطاء النصوص فز

بالسهولة فز
برنامج يقوم  ثم  المخصص،  المكان  ي 

فز اللغوي  التدقيق  المراد  اللغة  نص  األخطاء  Ginger طريق كتابة  بإبراز 
ي تصحيح أخطاء اللغة إىل سياق الجملة.  Ginger نامجاإلمالئية والنحوية وتسليط الضوء عليها، ويرتكز بر 

 فز

 موقع التدقيق اللغوي: 

، حيث يغطي موقع التدقيق اللغوي دال  ي ي التدقيق اللغوي للغة العربية موقع دال العرئ 
من المواقع المفضلة فز

ي نصوص اللغة العربية الحديثة بنسبة تزيد عن   ي بقدرته عىل98العرئ   موقع دال العرئ 
ز  التدقيق اللغوي %، ويتمي 

ي بقدرته عىل تحليل الكلمات   موقع دال العرئ 
ز للكمات المحركة حروفها، والكلمات غي  محركة الحروف، كما يتمي 

ي عملية التدقيق اللغوي 
ي فز وتفكيكها عن الزوائد، مثل: الضمائر المتصلة، وأدوات النصب، ويعتمد موقع دال العرئ 

اللغة لألسماء ي 
فز التوليد  ي    عىل قدرات 

الت  اللغوي  التدقيق  ، وممن يستفيد من خدمة  التكسي  واألفعال وجموع 
ونية والمطبوعة، والمؤسسات المالية والحكومية، كما يستفيد   ، والصحافة اإللكي  يقدمها موقع دال: دور النرسر

ي يقدمها موقع دال، حيث يستخدم الباحثون هذا الموقع
ي عمليات   القطاع التعليىمي من خدمة التدقيق اللغوي الت 

فز
ي يحتاجها موقع دال فهو يحتاج 

التدقيق اللغوي لنصوص األبحاث ورسائل الماجستي  والدكتوراه، أما عن المدة الت 
ي عملية التدقيق اللغوي.  10إىل ثانية واحدة لكل 

 صفحات، وهذا يدل عىل سعة موقع دال فز

 قواعد التدقيق اللغوي: 

 من األخطاء النحوية واللغوية إن عملية التدقيق اللغوي عملية تحكمها م
ً
ي تجعل النص خاليا

جموعة من القواعد الت 
 :  واإلمالئية، ومن قواعد عملية التدقيق اللغوي ما يىلي

مراعاة المصطلحات العلمية: إن المصطلحات العلمية حت  يتم التدقيق اللغوي الصحيح لها؛ فإنها تحتاج إىل   .1
 مدقق مختص. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   .2
ي عملية التدقيق اللغوي للنصوص، عليه البعد عن العجلة فز

التدقيق اللغوي: إذا أراد المدقق اللغوي النجاح فز
ي عملية التدقيق اللغوي للنصوص؛ حيث إن عملية التدقيق اللغوي للنصوص تحتاج إىل 

أال يكون متعجلة فز
ز وتأٍن وهدوء.   تركي 

 مراجعة للتأكد من صحته، فمراجعة مراجعة نص اللغة الذي تم التدقيق اللغوي له: إن كل عمل يحتاج إىل .3
عملية  ي 

فز القصور  تعالج  وبالتاىلي  عنها؛  غفل  ي 
الت  األخطاء  اكتشاف  عىل  الشخص  تساعد  اللغوي  التدقيق 

 من جميع األخطاء النحوية واإلمالئية. 
ً
 التدقيق اللغوي، فيخرج النص سليًما بشكل كامل، وخاليا

 : ي  التدقيق اللغوي عرب 

 لهما، وهو معرفة المدقق بالعربية، إن التدقيق اللغوي للغ
ً
ز ال بد للمدقق أن يكون ممتلكا ة العربية يحتاج إىل صفتي 

وتخصص المدقق، أما معرفة المدقق باللغة العربية فهي تساعد المدقق عىل التعرف عىل جميع األخطاء اإلمالئية  
م قيام المدقق بعملية التدقيق اللغوي لهذه األخطاء، أ

َ
ما تخصص المدقق فهو يساعد المدقق والنحوية، ومن ث

عىل تعرف المدقق عىل المصطلحات الخاصة بتخصصه وتفادي األخطاء؛ لذلك يجب أن تكون عمليات التدقيق 
ي مجال تخصص المدقق، وعند قيام المدقق بتدقيق النصوص المكتوبة باللغة 

اللغوي للنصوص اللغة العربية فز
 لتالية: العربية عىل الباحث أن يصوب األخطاء ا

ي اللغة العربية عىل سبيل المثال أخطاء جمع المذكر السالم، وهذه  .1
األخطاء النحوية: من األخطاء النحوية فز

ي اللغة العربية، 
األخطاء تنتج بسبب عدم معرفة الباحث أو الكاتب بالقواعد الخاصة بجمع المذكر السالم فز

ي األخطاء كأن يقول الباحث: )رأيت المعلمون(، ح
يث يقوم المدقق بتصحيح هذه األخطاء النحوي فيقع فز

، وهو ينصب بالياء وليس بالواو. 
ً
(، وذلك ألن جمع المذكر السالم جاء منصوبا ز  فتصبح العبارة )رأيت المعلمي 

ي يتم تعديلها بواسطة التدقيق اللغوي، األخطاء الناتجة  .2
األخطاء اإلمالئية: من األخطاء اإلمالئية للغة العربية الت 

ي اللغة العربية، ومن هذه األخطاء ما يكتبه الباحث كالعبارة   عن عدم
ي الوصل والقطع فز

معرفة مواضع همزئ 
التالية: )أذهب إىل المسجد(، فمن خالل التدقيق اللغوي يتم تصحيح األخطاء لتصبح )اذهب إىل المسجد(؛ 

ي تكون همزته همزة وصل و 
، واألمر من الثالئ 

ً
 ثالثيا

ً
 ليس همزة قطع. ألن الفعل )ذهب( فعال

ي:  ن  مواقع للتدقيق اللغوي اإلنجلي 

ي 
ية فز ز المواقع اإلنجلي  أهم  ية، ومن  ز باللغة اإلنجلي  المكتوبة  اللغوي لألعمال  بالتدقيق  يوجد مواقع عديدة تقوم 

 التدقيق اللغوي المواقع التالية: 

ي اللغة  spellchechplus موقع .1
ية بواسطة هذا الموقع عن طريق  : يتم التدقيق اللغوي للنصوص فز ز اإلنجلي 

األخطاء  تصويب  عىل  اللغوي  التدقيق  ي 
فز الموقع  هذا  عمل  يقترص  وال  المخصص،  المكان  ي 

فز النص  لصق 
عالمات   مثل  الفنية  األخطاء  وكذلك   

ً
أيضا الكتابة  األخطاء  تصويب  خالله  من  يتم  وإنما  النحوية وحسب، 

قيم.   الي 
جمة  : هذا الموقع من اreverse موقع .2 ي األصل مصمم للي 

ي التدقيق اللغوي، وهذا الموقع فز
لمواقع المشهورة فز

ا خدمة التدقيق اللغوي للكلمات وتصحيح األخطاء. 
ً
ز اللغات المختلفة، ولكنه يقدم أيض  بي 

، وهو موقع مخصص للتدقيق اللغوي للنصوص Grammarly موقع .3 ي
: وهذا الموقع للتدقيق اللغوي مجائز

ي للنصوص من خالل  المكتوبة باللغة اإل 
ي بالتدقيق اللغوي التلقائ  ز ية، حيث يقوم هذا الموقع اإلنجلي  ز نجلي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

فحص الموقع النصوص، ويكتشف الموقع األخطاء الموجودة بها ويصوب الموقع هذه األخطاء، ويفضل كثي   
ي رسائلهم وأبحاثهم المكتوبة  

ي التدقيق اللغوي لألخطاء فز
ز استخدام هذا الموقع فز ية. من الباحثي  ز  باللغة اإلنجلي 

 مهارات التدقيق اللغوي: 

ي النصوص يجب أن يتملك المهارات 
ي توجد فز

إن المدقق الذي يقوم بعملية تصويب األخطاء اإلمالئية والنحوية الت 
 : ي يجب أن يمتلكها الباحث ما يىلي

 الخاصة بعملية التدقيق اللغوي، ومن مهارات التدقيق اللغوي الت 

ي يقدم خدمة التدقيق اللغوي مهارات اللغة: أن أول   .1
مهارة يجب أن يمتلكها المدقق هي مهارة إتقان اللغة الت 

 لنصوصها، والمقصود بإتقان اللغة هو اإللمام بجميع قواعدها. 
ة تساعد المدقق عىل التعرف  .2 ي عمليات التدقيق اللغوي؛ ألنه الخي 

ة فز ة: يجب أن يكون المدقق ذا خي  الخي 
 التاىلي تجنبها عند القيام بعمليات التدقيق اللغوي الالحقة. عىل األخطاء الشائعة، وب

3.   ، ز كي 
: إن عملية التدقيق اللغوي عملية دقيقة تحتاج إىل أن يكون المدقق اللغوي عىل قدر عاٍل من الي  ز كي 

الي 
التدقيق لذلك يجب عىل المدقق أن يوفر األجواء الهادئة وأن يبتعد عند الضوضاء والضجيج عند القيام بعملية  

ه.  ز  اللغوي، حت  ال يتشتت انتباهه وتركي 
ي مجال تخصصه؛   .4

 فز
ً
ي جميع المجاالت، وخصوصا

الثقافة الواسعة: يجب عىل المدقق أن يمتلك ثقافة واسعة فز
ورية وأساسية لعلميات التدقيق.   ألن الثقافة ضز

ي أون الين:    تدقيق لغوي عرب 

ي أب
ي عجلة من أمرهم فز

 ما يكون الطالب فز
ً
حاث اللغة العربية فيبحثون عن الطرق السهلة والرسيعة إلجراء غالبا

األبحاث  خلو  ضمان  ي 
فز العربية  اللغة  لنصوص  اللغوي  التدقيق  عملية  ألهمية  وذلك  اللغوي  التدقيق  عملية 

ي نصوص اللغة العربية، وتعتي  عملية التدقيق اللغوي لنصوص اللغة العربية )أون الين( 
والرسائل من األخطاء فز

نت، وتسمح ال طريقة األمثل بالنسبة للطالب، حيث تتوفر خدمة التدقيق اللغوي من خالل عدة مواقع عىل االني 
هذه المواقع بإرفاق نصوص اللغة العربية المراد إجراء التدقيق اللغوي عليها ومن ثم اظهار نتائج نصوص اللغة 

 : ز ي أقل من خمس دقائق، كما تعتمد عىل أسلوبي 
 العربية فز

ز يقومون بعملية التدقيق اللغوي لنصوص للغة العربية.  وجود   .1 ز حقيقي  ز لغويي   مدققي 
ي لنصوص للغة العربية.   .2

وئز ي الكي   وجود قاعدة بيانات تجري عملية التدقيق اللغوي بشكل برمخ 

 ومن أبرز مواقع التدقيق اللغوي: 

ز هذا الموقع بسهولة   موقع )أكتب صح( للتدقيق اللغوي للغة العربية:   .1 االستخدام ودقة النتائج، إذ يتم يتمي 
أيقونة   عىل  الضغط  ثم  ومن  المادة  )رفع   : ز بخطوتي  العربية  للغة  لنصوص  اللغوي  التدقيق  عملية  إتمام 
ي هذا الموقع بالتدقيق اللغوي للنصوص فقط بل يعطي إرشادات لتصحيح أسلوب الكتابة 

تصحيح(، وال يكتفز
ق  يم. للنصوص ويتأكد من سالمة كتابة عالمات الي 

العربية:   .2 للغة  اللغوي  للتدقيق  )المدقق(  ز   موقع  مدققي  قبل  من  اللغوي  التدقيق  عملية  الموقع  هذا  يوفر 
، وهذا يعمل زيادة الثقة من قبل المستخدم والحصول عىل نتائج دقيقة للنصوص،  ي ز ال بشكل برمخ  متخصصي 

ي هذا الموقع عىل كتابة تقارير حول عمليات التد
ي يقومون بها. كما يعمل العاملون فز

 قيق اللغوي الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي التدقيق اللغوي، ويقوم هذا الموقع    .3
موقع )غلطاوي( للتدقيق اللغوي للغة العربية: هو من المواقع الحديثة فز

)ويكيبيديا( وكذلك   الضخم مثل  المضمون  للمدونات والمواقع ذات  اللغوي  التدقيق  أهمها  بعدة مهام من 
ة وال يدية إضافة إىل التدقيق اللغوي الستعالمات البحث. التدقيق اللغوي للرسائل القصي   ي 

 : ي  برنامج التدقيق اللغوي العرب 

عىل  والمؤسسات  الطالب  إقبال  هو  اللغوي  التدقيق  ي 
فز أفضلية  له  نامج  الي  هذا  إن  نقول  يجعلنا  ما  أبرز  لعل 

 بما يىلي 
ز ي به برنامج )دال( للتدقيق اللغوي حيث يتمي 

 : استخدامه واعتماده وهذا ما حطز

ات منها:  ن  الحتوائه عىل عدة ممي 

مليون   500% من نصوص العربية وذلك حسب اإلحصائيات المتوفرة، حيث يحتوي عىل  98اشتماله عىل    .1
 اسم فعل ومفعول.  30000فعل و15400ترصيف و

 اهتمامه بالكلمات والنصوص اللغوية ذات الداللة القوية وإعطائه النصائح بذلك.  .2
نامج إجر   .3 ي عليها حركات والكلمات من دون حركات. يستطيع هذا الي 

 اء التدقيق اللغوي للكلمات والنصوص الت 
االعرابية،   .4 العالمات  من  والتأكد  للنصوص  النحوي  التدقيق  عىل  نامج  الي  هذا  عي   اللغوي  التدقيق  يشمل 

 واألسماء الصحيحة. وكذلك االهتمام بصيغ العبارات والنصوص من حيث المفرد والجمع، واشتقاق األفعال 
يوفر هذا المدقق اللغوي إمكانية التدقيق اللغوي للمواد النصوص الصحفية والمؤسساتية المختلفة وكذلك    .5

نت والرسائل الجامعية والمراجع العلمية.   ما تتضمنه محركات البحث عىل اإلني 

 وظائف التدقيق اللغوي: 

اكتشاف األخطاء اللغوية وتصحيحها قبل نرسر البحث أو يأخذ التدقيق اللغوي عدة وظائف هامة تتمحور حول  
ي هذا اإلطار تنفذ عملية التدقيق اللغوي الوظائف التالية: 

 الدراسة، وفز

التدقيق اللغوي لألخطاء اإلمالئية للنصوص: ويشمل الطبيعة األبجدية السليمة للحروف المكونة للكلمات   .1
 والجمل. 

للنص  .2 النحوية  لألخطاء  اللغوي  اإلعراب  التدقيق  وعالمة  ي  اإلعرائ  الموقع  من  التأكد  فيها  يتم  حيث  وص: 
 وخصائص الرفع والنص والجر. 

ي صياغة الكلمات مثل أخطاء قلب الجمع   .3
التدقيق اللغوي لألخطاء الرصفية للنصوص: وهي أخطاء توجد فز

ي المذكر والمؤنث، كما تشمل األخطاء  
ي عالمات إىل مفرد، وكذلك أخطاء إسناد األفعال، وأخطاء فز

ي تقع فز
الت 

قيم.   الي 
ي لدى   .4 ي للنصوص: يحتاج هذا النوع أخطاء التدقيق اللغوي إىل ذوق أدئ 

التدقيق اللغوي ألسلوب الكتابة البيائز
 ما تستخدم هذه الطريقة 

ً
المدقق اللغوي، حيث يجري التأكد من االستعارات الجمالية وأوجه التشبيه وغالبا

ي كشف أخطاء القوالب األدبية. 
 فز

إتمام العملية اإلخراجية للمادة الكتابية للنصوص وضمان خلوها التام من األخطاء لكي يصل المعتز كما هو   .5
 مخطط له خاٍل من األخطاء. 

للكتابة   .6 الصحيحة  الطرق  إىل  الطالب  وارشاد  للنصوص  اللغوي  التدقيق  لعملية  النهائية  التوصيات  كتابة 
 وتجنب األخطاء. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي اللغ
ن
 ة العربية: التدقيق اللغوي ف

ي أجوافه الدر كامن( وذلك لضخامة نصوص اللغة العربية  
 وصف الشاعر اللغة العربية بأنها )البحر فز

ً
لم يكن مجازا

ي المدونات ومواقع التواصل وكذلك 
ي وقتنا الحاضز أخذت نصوص اللغة العربية زيادة أهميتها فز

ة مضامينها، وفز وكي 
ي الجامعات، وب  هذا االنتشار يكون تحصيل الدرجات العلمية وإقرار العديد م

ن المساقات البحثية للغة العربية فز
ي ذلك من فوائد عدة منها: 

ز العربية لما فز  قد زادت الحاجة إىل عملية التدقيق اللغوي للمضامي 

ي من األخطاء اللغوية.   .1
ي نف   الحصول عىل مضمون عرئ 

 لتدقيق اللغوي من التحريف والتشويه. التأكيد عىل أصالة اللغة العربية وحمايتها من خالل عملية ا  .2
3.   . ز  التأكيد عىل أهمية اللغة العربية عند الطالب والباحثي 

ي اللغة العربية من تصحيح عدة أخطاء من أهمها: 
ن
 وتتم عملية التدقيق اللغوي ف

 األخطاء اإلمالئية والنحوية والبيانية والرصفية للغة العربية.   .1
ي عملية   .2

جمة من المصادر األجنبية. األخطاء الحاصلة فز  النقل والي 
ية مثل كلمة   .3 ز ي بحروف إنجلي  ( أو )اآلربش( وهو كتابة المفهوم العرئ  ز ة مصطلح )العربي  ي اآلونة األخي 

ظهر فز
وري التحذير من هذه الطريقة وإجراء عملية التدقيق  a7med) أحمد تصبح )  وهكذا، وبالتاىلي أصبح من الرصز
 اللغوي عليها. 

ز   .4  اللغة العامية واللغة الفصخ.  التفريق بي 

عىل  موجودة  اللغوي  التدقيق  ي 
فز متخصصة  برامج  من خالل  العربية  اللغة  ي 

فز اللغوي  التدقيق  عملية  تتم  كما 
ي أو مدفوع األجر منها موقع )مدقق، اكتب صح،

نت إما بشكل مجائز  (. eangel اإلني 

 كيفية إجراء التدقيق اللغوي: 

يقوم به أي شخص محدود المعرفة بهذا الفن إنما تتطلب هذه العملية إجراءات   أخطأ من ظن أن التدقيق اللغوي
 :  وخطوات دقيقة للتصحيح نوردها كالتاىلي

 قراءة النص الذي سيتم إجراء عملية التدقيق اللغوي عليه بشكل سي    ع.   .1
 تقسيم النص إىل أجزاء وقراءة كل جزء بشكل متمعن ودقيق.   .2
 شفة والعمل عىل تصحيحها. وضع عالمات عىل األخطاء المكت  .3
ة والتأكد من خلوه من كافة األخطاء اللغوية.   .4  قراءة النص مرة أخي 
 كتابة ملخص عن عملية التدقيق اللغوي.   .5

هذه   أحد  اختيار  خالل  من  الجاهزة  الحاسوبية  التطبيقات  بواسطة  اللغوي  التدقيق  عملية  إجراء  يتم  وكذلك 
االستيعابية لعدد الكلمات ومن ثم رفع الملف عىل هذا التطبيق وإعطاء أمر  التطبيقات ومعرفة خصائص قدرته  
 حفظ النتائج. 

ً
ا  التدقيق اللغوي وأخي 

 

 



   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  كانون األول   –  15                                  (  -  299310)ص:  واحد والثالثونالبحث ال  – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

306 
 التدقيق اللغوي والنحوي تعريفه وأهميته وأدواته                                                            حياري                                                                          

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز
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ُ
فّية". وت
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 خطوات التدقيق اللغوي: 

وهذه  بشكل كامل،  اللغوي  التدقيق  عملية  إلنجاز  أساسية  أربعة خطوات  عىل  اللغوي  التدقيق  عملية  تحتوي 
 :  الخطوات هي

ي أخذ تصور عام عن النص وموضوعه. القراءة االستباقية:   .1
ورية فز  وهي خطوة ضز

ي كامل النص.   .2
 المراجعة: وفيها يتم استكشاف األخطاء وتحديدها فز

 التصحيح: وهذه الخطوة هي جوهر عملية التدقيق اللغوي حيث يتم فيها إعادة كتابة األخطاء بشكل صحيح.   .3
. التأكد واإلقرار: وهي عملية مراجعة نهائية   .4  وبعدها تقديم المادة للنرسر

نت:   خدمة التدقيق اللغوي عي  االنير

ي تحتوي  ها هذه 
ي توحي بمدى تشعب المجاالت الت 

نت والت  الشبكة العنكبوتية هذا هو أحد األسماء العلمية لإلني 
الشبكة، ومن أهم هذه المجاالت هو التدقيق اللغوي حيث يتم عي  مواقع وأدوات متخصصة، ويمكن تعريف 

اللغوية  خد  األخطاء  وتصحيح  مراجعة  فيها  يتم  تفاعلية  عملية  بأنها  نت  اإلني  عي   للبحث  اللغوي  التدقيق  مة 
نت ويتم ارسال نتائج تصحيح األخطاء والتدقيق  ي النصوص من خالل أنظمة برمجية عىل شبكة االني 

المختلفة فز
ت ، كما  ي

وئز االلكي  يد  الي  من خالل  نامج  الي  لمستخدم  للبحث  عي   اللغوي  للبحث  اللغوي  التدقيق  خدمة  شمل 
ي التدقيق اللغوي للبحث تتم من خالل هذه المواقع عمليات 

ز فز ز متمرسي  ي تحتوي موظفي 
نت عىل المواقع الت  اإلني 

ز خدمة   التواصل والنقاشات وكذلك الدفع من غي  أن يرى العميل الشخص الذي يقوم بالتدقيق اللغوي، وتتمي 
 نت بعدة خصائص منها: التدقيق اللغوي عي  االني  

 سهولة الوصول إىل خدمة إجراء التدقيق اللغوي لألخطاء من خالل محركات البحث.   .1
نامج.   .2 ي إتمام إجراء التدقيق اللغوي لألخطاء عي  الي 

ة فز  الرسعة الكبي 
 توفي  الوقت والجهد عىل الطالب أو الباحث.   .3
ز اللغوين.   .4  توفي  فرص للمدققي 
يق اللغوي لتصحيح األخطاء توفر مادة إثرائية وتعريفية عن التدقيق اللغوي وأهميته بعض مواقع اجراء التدق  .5

ي هذا السياق. 
 وكذلك دورات تدريبية فز

نت األمور التالية:   ويؤخذ عىل خدمة التدقيق اللغوي عي  اإلنير

ي بعض التطبيقات.   .1
 عدم دقة نتائج إجراء التدقيق اللغوي لتصحيح األخطاء فز

ة كأجر عىل خدمة إجراء التدقيق اللغوي لتصحيح األخطاء. بعض هذه المواق  .2  ع يتطلب مبالغ كبي 
يجيدون    .3 ال  الذين  والكفاءات  ز  المتخصصي  ز  واللغويي  األكاديميات  دور  تغييب  عىل  األنظمة  هذه  تعمل 

نت.   استخدام االني 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :  ومن برامج اجراء التدقيق اللغوي الهامة ما يىلي

 التدقيق اللغوي. إلجراء Ginger   برنامج  .1
 برنامج دال إلجراء التدقيق اللغوي.   .2
 إلجراء التدقيق اللغوي.  Proofreading & Editing برنامج  .3
 إلجراء التدقيق اللغوي.  Grammarly برنامج  .4

ية:  ن  برنامج التدقيق اللغوي للغة اإلنجلي 

ية وهو عبارة عن منصة حاسوبية  ( من أهم برامج التدقيق اللغوي للغة اإلنجلGrammarlyيعتي  برنامج جرامىلي )  ز ي 
النحوية   القواعد  وتصحيح  ي 

اللفطز التكوين  حيث  من  ية  ز اإلنجلي  باللغة  الكتابة  لتصحيح  نامج  نت كي  االني  عي  
برنامج ويستخدم  قيم،  الي  عالمات  وتصحيح  اإلمالئية  الكلمات  عدة  Grammarly وتصحيح  اللغوي  للتدقيق 

ز وال ز برنامجفئات من أهمها الطالب والباحثي  كات التجارية، كما يتمي  ز وأصحاب الرسر بعدة   Grammarly مهنيي 
 خصائص من أبرزها: 

نامج الضمائر والفواصل.  .1 نامج عىل الكلمات فقط بل يشمل الي  ي هذا الي 
 ال يقترص إجراء التدقيق اللغوي فز

نامج وكيفية إتمام إجراء الت  .2  لطريقة استعمال الي 
ً
 موجزا

ً
حا نامج سر نامج. يوفر هذا الي   دقيق اللغوي عىل الي 

احات للكلمات الصحيحة.   .3 نامج عدة اقي  ادفات، ويعطي الي  نامج من تحديد المي   يتمكن هذا الي 
نامج معناها.   .4 نامج عىل إكمال العبارات الناقصة ويتمم الي   يعمل هذا الي 
مست  .5 استفادة  عىل  يعمل  مما  الموجودة  لألخطاء  ي  تفسي  ملخص  بكتابة  نامج  الي  من يقوم  نامج  الي  خدم 

نامج.   األخطاء وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى وهذا من الخواص الفريدة للي 

 : ي  أداة تدقيق لغوي عرب 

من الجميل أن يكون أحد أدوات اجراء التدقيق اللغوي منبثق عن مبادرة شبابية واعية لالهتمام باللغة العربية  
ي أداة )اكتبها صح( حيث بدأت هذه األ 

م من خالل مواقع التواصل االجتماغي بهدف 2013داة عاموهذا ما كان فز
نت، وتطورت لتشمل الرسائل البحثية ومساعدة   ز الصحفية المنشورة عىل اإلني  إجراء التدقيق اللغوي للمضامي 
اللغوية وتصحيح األخطاء  المادة من األخطاء  اللغوي وتصحيح  التدقيق  إجراء  األداة إىل  الطالب، وتهدف هذه 

 منذ نشأتها  اإلمالئية 
ً
ا  كبي 

ً
 وانتشارا

ً
وتصحيح األخطاء النحوية وتصحيح األخطاء الرصفية، والقت هذه األداة إقباال

 حيث تقوم بالمهام التالية: 

ي مجال اللغة العربية وإجراء التدقيق اللغوي للشباب.   .1
 تقديم الدروس التوعوية فز

 مراجعة النصوص وتصحيح األخطاء اللغوية فيها.   .2
ي األخطاء النحوية وتصحيحها. تدريب المس  .3

ي الوقوع فز
 تخدم عىل كيفية تالفز

استقبال كافة االستفسارات واألسئلة من الجمهور والرد عليها فيما يتعلق بإجراء التدقيق اللغوي لتصحيح   .4
 األخطاء. 

نت من األخطاء    .5 ة عي  مواقع االني   اللغوية. تنقيح وتصحيح المواد اإلعالمية العربية المنترسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 من الذي يقوم بإجراء التدقيق اللغوي؟

ي هذا المجال، حيث يتطلب التدقيق اللغوي عدة مهارات 
يقوم بإجراء التدقيق اللغوي مدقق لغوي متخصص فز

 منها: 

ي يتم إجراء التدقيق اللغوي فيها بصورة بشكل ممتاز.   .1
 إتقان اللغة الت 

 القدرة عىل تحمل ضغط العمل وقوة المالحظة.   .2
ي تخضع إلجراء التدقيق اللغوي. ا  .3

 لمعرفة بموضوع المادة الت 
 ما يقوم بتصحيحها.   .4

ً
ي غالبا

ف يقوم بحفظ األخطاء الشائعة الت   المدقق اللغوي المحي 
بعض الكتابات تحتاج إىل إحاطة بقوالب فنية معينة مثل )الرواية، الشعر( وذلك للتعامل مع خصائصها أثناء    .5

 إجراء التدقيق اللغوي. 
ي إجراء التدقيق اللغوي.   .6

ي مجال محدد فز
 من األفضل التخصص فز

 ما هي أهمية التدقيق اللغوي؟

 التأكد من سالمة المعتز من األخطاء اللغوية.   .1
 الحصول عىل أكي  قدر من الكلمات اإلنشائية الصحيحة.   .2
 تقديم المحتويات اإلعالمية واالجتماعية والبحثية بشكل سليم.   .3
 لعشوائية الكتابية وجعل هناك ضوابط لغوية تحكم عملية الكتابة. الخروج من دائرة ا  .4
ز البحثية.   .5 ز للمضامي   يبعد التدقيق اللغوي الطالب عن التعرض لالنتقادات المحكمي 

ي يجري عليها التدقيق اللغوي للبحث؟ 
 ما هي األخطاء الشائعة التر

والنحوية والرصفية، وثمة أخطاء شائعة يقع فيها الكثي   يشمل التدقيق اللغوي للبحث كافة األخطاء اإلمالئية  
 من الكتاب منها: 

 تحويل التاء المربوطة إىل هاء.   .1
ز همزة الوصل وهمزة القطع.   .2  عدم التفريق بي 
ها.   .3  اإلخالل بعالمات اإلعراب من نصب وجر ورفع وغي 
قيم بشكل ال يتالءم مع معتز الجملة.   .4  وضع عالمات الي 
ز الياء واأللف الممدودة. وضع مسافة عدم ا  .5  لتفريق بي 

 طريقة التدقيق اللغوي للبحث: 

أشبه بعملية استكشافية ومن ثم عالجية شاملة، فتعتي  عملية التدقيق اللغوي مهارة مراجعة الفقرات والكلمات 
 الموجودة داخل البحث وتصحيح كافة األخطاء اللغوية الموجودة وتقديم البحث بمواصفات لغوية عالية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 وتتم عملية التدقيق اللغوي للبحث عي  الخطوات التالية: 

تحضي  كافة األدوات الالزمة للتدقيق اللغوي للبحث سواء كانت العملية تجري بواسطة شخص أو باالعتماد   .1
ي الحاسوب. 

 عىل برنامج التدقيق اللغوي للبحث فز
 وعه. المراجعة الشاملة لكامل البحث وأخذ الفكرة العامة عن البحث وموض  .2
 تقييم ما يحتاجه التدقيق اللغوي للبحث وترتيب األفكار والقواميس الالزمة إلتمام العملية.   .3
 إىل قائمة   .4

ً
 من عنوان البحث وخطة البحث وصوال

ً
ي التدقيق اللغوي للبحث بدءا

البدء بعملية التصحيح فز
 المراجع وقائمة الفهارس. 

 والتأكد من إتمام تص  .5
ً
 حيح كافة األخطاء. إعادة قراءة البحث كامال

توجيهات   .6 وكذلك  الجامعة  وضعتها  ي 
الت  العامة  للسياسات  للبحث  اللغوي  التدقيق  موافقة  من  التأكد 

 . ز في   المرسر

 .التدقيق اللغوّي للروايات

والحوار،   الحبكة،  ذلك  ي 
فز بما  الرواية،  محتوى  لفحص  القارئ؛  بها  يقوم  ي 

الت  اإلجراءات  بعض  عن  عبارة  هو 
أو  أو ضفٍية،  نحوّية،  أخطاٍء  أّية  من  ي 

الروائ  المحتوى  من خلو  ق 
ّ
التحق ذلك  أثناء  ويتم  ها،  وغي  والشخصيات، 

ي للروايات أن   ي عىل المدقق اللغوّي العرئ 
إمالئّية، أو بالغّية، ويمكن أن يتم تصحيحها، أو اإلشارة إليها فقط، وينبغز

، والذائقة األدبّية، وأن يكون لديه أسلوب لغوّي تكون لديه خلفية جيدة عن أساليب التدقيق اللغ ّ ي ي العرئ 
وّي الروائ 

 ٌيِخل باألمانة  
ّ
 بقواعد كتابة الروايات، وأسسها، وأّل

ً
متقن، ومناسب للروايات، وتقنياتها؛ كما يجب أن يكون ملّما

ي أن يمتلك  
 ينبغز

ً
ا أثناء قيامه بعملية التدقيق اللغوّي، وأخي    العلمّية، والموضوعّية 

ً
، وجمالّيا

ً
، وبالغّيا

ً
 ذوقّيا

ً
حّسا

تكون  ما   
ً
غالبا الرواية  الصدر؛ كون  ، واالجتهاد، وسعة  بالصي   

ى
يتحىل  

ْ
وأن الرواية،  ي 

فز األدبّية  الكتابة  للتعامل مع 
، أو رسالة  .طويلة، وليست عبارة عن مقال، أو بحث علىمي قصي 

 التدقيق اللغوّي للمقاالت 

لل ي  العرئ  اللغوّي  المدقق  عنيقوم  بالكشف  اللغوّية مقاالت  ا األخطاء  إيصال  إمكانية  ويضمن  لمعتز المختلفة، 
ي للمدقق اللغوّي الذي يقوم بعملية التدقيق اللغوّي للمقاالت 

المطلوب إىل الجمهور المستهدف، والقّراء، وينبغز
المتناسق،   كيب  والي  العالية،  الجودة  لضمان  وذلك  تدقيقه؛  المطلوب  المقال  ومحتوى  بفكرة،   

ً
ملّما يكون  أن 

ي الذي يعتمد عليه  
تيب، وتنسيق  وتسلسل األفكار السليم، والمنطف  م بي  ز المقال، ويجب عىل المدقق اللغوّي أن يلي 

ها؛ إذ   تيب، أو تقديم بعض الفقرات وتأخي   يقوم بتغيي  الي 
ّ
المقال، كالمقدمة، وصلب الموضوع، والخاتمة، وأّل

 .يمكن لهذا األمر أن ُيفقد المقال هيئته البالغّية اإلبداعّية

 

 

 

https://elmodaqiq.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي عملية التدقيق ا
 للغوّي للروايات األمور المطلوبة فز

ن االعتبار عند القيام بعملية التدقيق اللغوّي للروايات، وهي  ي يجب أخذها بعي 
 :هناك بعض األمور التر

قراءة محتوى الرواية قراءة حسّية، وذوقّية قبل البدء بعملية التدقيق، ومحاولة استكشاف األخطاء اإلمالئّية،  •
ي 
 .والنحوّية، والرصفّية بشكل مبدئ 

ي وجدتها تدوين   •
ي وجدتها من القراءة األوىل؛ لعدم نسيانها، وتدوين األفكار الرئيسّية، والخواطر الت 

األخطاء الت 
 .أثناء قراءة الرواية

، وإعطاء كل جزء من الرواية حقه  • ة أمام جمهور كبي  ي محاضز
القراءة بصوت عاٍل، ومسموع، كما لو كنت تلف 
ث
ّ
ي األسلوب؛ فعند الوصول إىل حوار، تحد

ة الرسد، وهكذا؛ فهذا من    فز ث بني 
ّ
ة الحوار، وعند الرسد تحد بني ّ

ك بأماكن النصوص، والحوارات  .شأنه تذكي 
•  ،

ً
ألفاظا تستخدم  وأن  الفنية،  األساليب  ي 

فز تنّوع  أن  فحاول  الرواية،  عىل  التعديل  لديك صالحية  إن كانت 
 كي تتخلص من الرتابة، والملل الذي يطغز عىل 

ً
 .الروايةومصطلحاٍت متنّوعة

وإيصالها  • توضيحها،  ز عىل  كي 
الي  ي 

فينبغز منها؛  األساشي  الهدف  تعد  ي 
والت  واضحة،  الرواية  فكرة  تكن  لم  إن 

ات؛ فيجب ترك األسماء، والتفاصيل كما كتبها الّراوي، واالكتفاء بإجراء  للقارئ، لكن دون إجراء الكثي  من التغيي 
 .تعديالٍت بسيطة، وتصحيحات لألخطاء الشنيعة

اول إضفاء نوع من الحركة، والمرونة عىل محتوى الرواية، وذلك من خالل استخدام العبارات الجمالّية،  ح •
 .واالهتمام بالكلمات الختامية لكل فقرة، أو فصل

العناوين،  • ناحية  من  عام  بشكٍل  المقالة  وتنسيق  الخطوط،  أحجام  تناسب  من  تتحقق  أن  األفضل  من 
 .والحواراتوالهوامش، والفقرات، 

 


