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استخدام بحث العمق أوال في البحث ب للواصق الكلمة المتص رفة في اللغة العربية  تحليلي   معالج صرفي  
 ززةالمع   تفي شبكة االنتقاال

 
 د.علي فاضل مرهون.ا.م          الباقي محمود سلمى عبد. م.د   علياء سلمان صابر         .دم.

 عة البصرة                       جامعة البصرةجامعة البصرة                         جام   

 كلية العلوم    كلية العلوم                                   كلية العلوم                  

 قسم علوم الحاسبات                  قسم علوم الحاسبات       قسم علوم الحاسبات           

 

 الملخص

أعتمةاد رريقةة  المدخلةة وذلةم مةن خةللالمتصةرفة للكلمةة  ا  صرفي ا  معجمي ليل  تح ا  نظاميقدم هذا البحث 

 network (ATN) Augmentشةةةبكة االنتقةةةاالت المعةةةززة ناجحةةةة الجتيةةةاز كآليةةةةبحةةةث العمةةةق 

transition  تمثةل العلقةة مةابين اللواصةق التي اسةتخدمت ل(Affixes)  رريقةة  ووالكلمةة المتصةرفة 

 وفعةةل وللكلمةةة المدخلةةة  اسةةم  التحليةةل الصةرفي ، حيةث تجةةرم عمليةةةتصةةرفة جيةدة لتحليةةل الكلمةةة الم

والعةةدد  الخصةةا ص المعجميةةة  الجةةن وذلةةم بلصةةللا جلةةى جةةذ  وسةةوابق ولواحةةق مةة  تحديةةد  (حةةر 

مةن الةتخلص  أوالبحةث العمةق  وقةد مكنتنةا يليةة،  جضافاتلاالشخص( لجذ  الكلمة المتصرفة ولجمي  و

رفةةل كةةل المسةةارات المشةةتركة و يةةر وذلةةم مةةن خةةلل يةةل الصةةرفي مةةن مشةةكلة الغمةةول فةةي التحل

 . األفضلعلى المسار  واإلبقاءصحيحة ال

 

 عززة ، معالجة اللغات الربيعية .التحليل الصرفي ، شبكة االنتقاالت الم: الكلمات الملتاحية 

 

 المقدمة – 1

 العراليب د من المجاالت في البالدد  الواسع في استخدام الحاسب االلكتروني في العدييعد االنتشار        

لب  تمبميم ط  شبالك  المعلومبات وتوجبل العلمبا   اسبوتالادلهبا الوالمعلومبات مجبا  نقب  والتقدم الكالير في 

  لب   لتوجبل الالباحنين الرئيسب األسبالابالتعام  مبع اننسبان اللهتبل الطاليعيب  احبد حاسالات لها القدرة عل  

، فاللهب  العراليب    الشبك  خبا العراليب   والله  حاسواليا الشك  عام الطاليعي  االهتمام المجا  معالج  الله 

 واحببدة مببن اللهببات السببت  و- الكببريم القببر نلهبب    نهبباسببكان الاللببدان العراليبب  ،ول والرسببمي  أالمهببي اللهبب  

الوجببود  أوراليب التبي تمتببان عبن اللهبات االنبدو  اللهبات السبامي  هببي مبن المتحبدة ، و األمبمالمعتمبدة فبي 

وتعد وعالي  في التمريف  له  اشتقاقي  الكونها ي يتم منها توليد معظم كلمات الله  ، لذا تمتانالجذور الت

للهب   اآلليب فبي طريبا المعالجب   ا  عبد عائقبت هباالكونها له  غنيب  البالمدردات ولكنهذه المينة نقط  قوة لله  

العراليب  العبدة  اللهب   تمبر الكلمب  فبي نظبام معالجب     ،لمعوال  حمر ك  قبوانين االشبتقاو والتمبريف 



2 

ود العمبوتعد مرحل   المعالج  المبرفي   والداللي  .  والتركياليوالمرفي   المعجمي مراح  منها المعالج  

 Mt –Machine) المختلدب  منب  الترجمب  اآلليب  اتطاليقاتهبوالدقري في أنظم  معالج  اللهات الطاليعي   

Translation ) واسترجاع المعلومات (IR-Information Retrieval)     استخد  المعلومات و   

(IE- Information Extraction)  وتمبببنيف النمبببو   (TC- Text Classification )   

، فنظببام المعالجبب  ، وغيرهببا مببن التطاليقببات  (TS –Text Summarization)وتلخببي  النمببو  

، ويعبد مجبا  المعالجب  المبرفي  ال  أسبما   وأفعباالنبا  كلمبات اللهب   أوالمرفي  يهتم الدراس  هيك  الكلمب  

ن الالباحنين البذين للعديد مب مجاال  تعد الطاليع  المرفي  واالشتقاقي   ، ذ  المجاالت الالحني  أغن من  ا  واحد

المرف  أنظم ،وقد تعددت األساليب المعتمدة في النا   وتمميمها  نظم مرفي  حاسوالي  اهتموا الدراس 

 [ :1العرالي  ومنها ]

 Finite State Machines(FSM) المحددة  ال  الحاالت  -1

 Affix grammarsقواعد النوائد   -2

   Augmented transition networks (ATN)شالك  االنتقاالت المحددة  -3

 

علب   لكلمبات اللهب  العراليب  معتمبدا   نظبام للمعالجب  المبرفي  الالحث الحالي تمميم يتناو  موضوع      

وذلك لما توفره مبن أمكانيب  لتحليب  الكلمب  المتمبرف   لب  سبواالا تحلي  لل  لي    شالك  االنتقاالت المعننة 

ولواحا تمكن من تطاليا  ليات الالحث عن االحتماالت الممكن  للكلمب  المبراد تمبريدها ، ومبن هنبا جبا  

مبن اجبب  الحمببو  علب  التحليبب  المببرفي  لشببالك جتيببان اال سبتراتيجيل   اقتراح الي  الحث العما أوال  كأ

تعيبين  يبتم  ( وكذلكولواحا)سواالا  جذع ولواما  ل كلم  المدخل  ، حيث يتم تحلي  الكلم  المناسب لل

ويعتمد النظام المرفي المقترح علب  معجبم  ،الما الشخ ( لك  و لجنس والعددالخمائ  الداللي  )ا

من ضب من العد فش  الالحث المعجمي عملل النظامهذا ويالدأ    stem-based lexiconمعتمد عل  الجذع 

 أي تطاليا من تطاليقات معالج  اللهات الطاليعي .

 

  والصر  العربيية للغة العربية معالجة اإللالصعوبات  -2

في مراحلها االالتدائي  مقارن  الاألعما  واننجانات التي   أنظم  معالج  الله  العرالي  أليا ال تنا ن           

ننكليني  والعض اللهبات األوراليب  وذلبك مبن خبد  قدمت في مجا  معالج  اللهات األخرى وأهمها الله  ا

وغيرهبا مبن التطاليقبات ، واستخدمبها المعلومبات والترجم  اآللي  وتمنيف  أنظم  استرجاع المعلومات

ليببا الشببك  عببام   فببي مجببا  معالجبب  اللهبب  العراليبب   مسببيرة تقببدم العمبب ب التببي تعيببافهنالببك العببض الجوانبب

 -[ :2] خا  المرف العرالي الشك  و
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    عب  عمليب  معالجب  المبرف العرالبي الله  العراليب  هبي لهب  عاليب  التمبريف واالشبتقاو ممبا يج ن

 ي  غير السيط  .عمل

 معوال  حب  مسبال    ل غلب النمو  المكتوال  وهذا يؤدي ياب عملي  التشكي  )الحركات( من أغ

  وتركياليب  مبرفيتحليب  قواعبد  الب  ظهرت الحاج أالهموض المرفي والنحوي والالتالي  أواللالس 

تعيبا مسبال  الدهبم لوجبود تدسبيرات مختلدب  للكلمبات أو جب  حب  مسبال  الهمبوض التبي من أ محكم 

 .[10]القواعد 

 لبب  يبر شبك  كنيبر مبن الحبروف التهيبر موقعهبا مببن الكلمب  وعبدم تمبنيف الحبروف فبي الكتاالب   ته

مبن  العلم عن غيبرهسما    في الله  اننكليني  لتميين أالحا حروف كاليرة وحروف مهيرة كما هي

 . يالكلمات مما يضيف جهدا  أضافيا في التحلي  المعجمي والمرفي والقواعد

 وتداخلها . عمليات انالدا  وانعد  تعقد 

  المببرفي ، أي تلببك التببي تببرالط الببين الجببذر  اننتاجيبب عببدم تببوفر الاليانببات المعجميبب  المنهجيبب  عببن     

النحويب  وتمبنيداتها     ،المشبتق  ومعانيهبا المبرفي  ت والين الكلما والميغ المرفي  المنطالق  عليل

 الدرعي  ، وأطرها الداللي  التي تحدد عدقات  سنادها.

   ا تقد وذلك الستخدامها المختلد   اتعوضالمو الونائا العرالي  القياسي  ذاتهنالك قل  في م فضد  عم 

والرامج التحلي  جم االلكتروني  قل  المعا ألغراض التدريب او الدح  ، كذلك أودر للمعلومات امم

مراحب  أساسبي  فبي سبالي  التقبدم الالحنبي فبي جميبع مجباالت معالجب  اللهب   التي تعبد  القواعدي اآللي  

 العرالي   ليا .

 

 األعمال ذات العلقة -3

" هو فرع اللسبانيات البذي يتعامب  مبع الالنيب  الداخليب  Morphologieوجي المرف أو "المورفول        

، ويعبد  [2003الحمداوي علبي ،ألولي  والتداع  الين هذه العنامبر]من حيث تكوين عنامرها اللكلمات ، 

  ذافائدة  ، فد يوجد تطاليا يمكن ان يعد ذا النظام المرفي العمود الدقري لألنظم  معالج  اللهات الطاليعي 

في هذا المجا  الذي يعد  النظام تحلي  مرفي جيد ، وهذا ما دفع العديد من الالاحنين للعم  ا  لم يكن مدعوم

 غنارة من حيث الجهد الالحني ، ومن تلك الجهود : األكنر

 [ خوارن4قدم الالاحنان ]الجذور الندنيب  والمبيه  المبرفي  للكلمب   أيجاد ل مي  مرفي  تعم  ع

 المدخل  ، حيث اقترح الالاحنان استخدام هذا النظام في أنظم  استرجاع المعلومات .

 ليب   تللكلمبات العراليب  المتمبرف   ، حيبث تبم اسبتخدام ا  تحليلي ب ا  مرفي ا  نظام [1الالاحنان ] وقدم 

الالحببث  اقتببرح الالاحنببان طريقبب ،  ذ  [5]  التببي اقترحهببا وود (ATN)شببالك  االنتقبباالت المعببننة 
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الممكنب  للكلمب   تمن اج  اجتيان الشالك  للحمو  عل  ك  االحتماال محددةال غير الشام  للشالك 

 لمقتبرحمبن تعبدد الحلبو  ، وفبي نظامنبا ا لحب  اللبالس النباتج  ليب كبان الالبد مبن وجبود ، فالمدخل  

حب  واحبد ) التمبريف المبحيل( للكلمب    لب مبن اجب  الحمبو   أوال  الحث العمبا   لي  تاقتراح

 األسببما المدخلب  وتبم ذلببك مبن خببد  تمبميم شببالك  انتقباالت محبددة للمعالجبب  المبرفي  لكبب  مبن 

 العرالي  .في الله   ا  واألفع

  تقليدي  ال المرفي التي تختلف الشك  كالير عن ك  الطرائاطريق  جديدة للتحلي   [6] قدم الالاحث

لمحلب  االتي تعتمد عل  القواعد المشتق  من قواعد التوليد والتحليب  المبرفي ، الظهبور مبا يسبم  

ودة محببدالحبباالت   لبب  اذ اسببتخدمت،  (Two-level morphology)المببرفي ذو المسببتويين 

 في عملي  التحلي  المرفي .  FSTالنتقاالت  ا

  [ التطوير نظام مرفي  7قام الالاحنان ]PLPNET    ي طريق  التحلي  المرفتطاليا اعتمد عل

 عل  الله  العرالي . ننائي المستوى 

 

  ل الصرفي المقترحيحلنظام الت -4

نبوعين   علب تعتمبد أنالطاليعي  الالبد أنظم  معالج  اللهات  في قواعديأي عملي  تحلي  مرفي أو  ن       

 -:( 1[ والموضح  الالشك  )8من المكونات ] أساسيين

: التببي تقاالببب  المعرفببب  اللهويببب  المتمنلببب   Declarative Componentالمكونببات الومبببدي   -1

 . هاالمعجم اللهوي لله  المراد تحليلالالقواعد المستخدم  في الي  التحلي  و

التببي تمنبب   ليبب  أو  سببتراتجي  التحليبب  :  Procedural Componentالمكونببات انجرائيبب   -2

 لي  التحلي .التي تحدد الالتدمي  ك  عملي  في  المتمنل  الالخوارنميات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفي أو المحلل الص

 القواعدي

قواعد التحليل 

 ومعجم اللغة

 استراتيجية التحليل

الكلمة أو 

 الجملة المدخلة
 نتيجة التحليل
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 التحليل آللية األساسيةمكونات ال  (1الشكل  

 

 stemالجبذع  معتمبد علب  معجبم  م  لمعجبم،  ذ مبم  افبي   أوالمنا تتمن  في نظا  مديالوالمكونات لذا فان 

based lexicon  ، الجبذع يعبد ف  الحبرف(، لمكون  لله  العرالي  وهي )االسم و الدعب  والكلمات ا أمناف ليضم

 تستخداما ونانيا دات المعجمي  والتركيالي  لك  منف ،، مع مجموع  من الم من الكلم   ذي معن  امهر جن 

لكلمب  المتمبرف  اناجحب  لتحليب    ليب    ، 1970عبام  (wood)شالك  االنتقاالت المعننة التي اقترحهبا وود  فكرة 

لتمنيب   ( 3) موضبل فبي الشبك  هبوقباالت معبننة وشالك  انت مممتالمدخل  ال  سواالا ولواحا وجذع ، حيث 

تمن  الاقتراح ف  انجرائي المكونات .  أما  واما المرفي  لحساس  السياو حو  العدق  ماالين الجذع والالمعرف  

 مبحيل المتمن  التحليب  مبرفي  األمن  ل  الح    من اج  الومو  لشالكا اجتيانكطريق    أوالعما الحث ال  لي 

النظبام عمب    ليب ن .   أو مشبكول  جنئيبا   كول مشبالغيبر (  حبرفو فعب سبم وللكلمب  المتمبرف  المدخلب ) اواحد 

د فش  مرحل  الالحث المعجمي الع فدي مرحل  التحلي  التي تالدأ ،( 2مالين في الشك  )هو المقترح تمر المرحلتين و

ملتمبق  )منب  اللواحبا ال  جذع وسواالا ولواحا سوا  كانبت وفملها الكلم  المتمرف  تجرى عملي  تحلي  و ،

و حببرف العطببف "ف" او حببروف الجببر "ب ،   ، ك"  و  تببا  التانيببث "ة"( او مندمببل  عببن الجببذع منبب  ) وا

مراحب  التحليب  الدحقب  منب  ل كاليرة فبي تحديبد طاليعيب  الكلمب    العملي  أهمي العطف  ، و "ون" الجمع( ، ولهذه

 : الكلم  المتمرف   الالميه  اآلتي يمكن تمني  نتيج  تحلي   ذ التحلي  القواعدي ، 

  Inflection word = { Pred1 + Pred2 + pred3 }+ stem + {Succ1 + Succ2 + Succ3+ Suff4}    

 

 مراحل عمل النظام المقترح (2لشكل  ا

مرحلة تحليل الكلمة 

باستخدام شبكة  

 ةاالنتقاالت المعزز

مرحلة جلب الخصائص 

المعجمية والتركيبية 

 للجذع واللواصق

فشل عملية 

 التحليل
نتيجة التحايل 

 ؟ ناجحة

 نعم

 كال
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من السواالا واللواحبا تكبون اختياريب  ، وتختلبف مبا قبد تعنيبل قبيم السبواالا  هو مالين في الميه  الساالق  ك   و

 مشترك  الين ك  أقسام الكدم ألنها تمن  حروف العطبف  تعد    Pred1لألسما  عنل لألفعا  ، ولكن الساالق  واللواحا 

 . السواالا واللواحا التي يمكن ان تلتما الالكلم  ن ي( يال1يد تخنن فيل نتيج  التحلي   . والجدو  )وقد تم تمنيلها الق

 

 اللصق نو  اللصق نو  الكلمة  الحقلاسم 

Pred1 و" ،  " ف " حروف العطف مشترك " 

Pred2 لـ" ، " الـ " ، " كـ " حروف الجر المتمل  االسم "  

Pred2  الدع 
" ا "، "ت " ، "ي" ،"ن" ، " سا " ، "ست" ،  حرف االستقالا أأحرف المضارع و

 "سي" ، "سن"

Pred3 ا  " التعريف التعريف االسم " 

Succ1 ة  " التأنيث االسم " 

Succ1  الدع - - 

Succ2 ان " ، " ون" ،" ات" ،"ين" حروف المنن  والجمع االسم " 

Succ2  الدع 

لدع  ضمائر الرفع المتمل  الا

 المضارعالماضي و

" ا " ، " وا " ، "ت" ،" تا " ، "ن" ، "تما" ، "تم" 

 ، "تن" ، "نا" ، "ان" ، "ون" ، "ين"

 

Succ3 االسم 

وضمائر  الل  المدعوضمائر 

 المخاطب

 ونا المتكلمين و ي النسب

 "ه" ، " ها " ، " هما " ، "هم" ، "هن " ، " نا " ، 

 ا  "  ، "ي" ، "" ني" ،" ك" ،" كما" ،"كم" ، "كن"  

Succ3  الدع 
 المدعو  الل والهائبضمائر 

 وضمائر المخاطب ونا المتكلمين

 "ه" ، " ها " ، " هما " ، "هم" ، "هن " ، " نا " ، 

 " ني" ،" ك" ،" كما" ،"كم" ، "كن" 

Succ4 االسم 
"ي" المتكلم والنسب وتنوين الدتل 

 "أ"
 "ي" ، "يًّ " ،" ا  "

 جدول اللواصق (1جدول  

 

تعبد شببالك  االنتقبباالت المعببننة واحببدة مببن أهببم   ذللتحليبب  ،   ليبب   شببالك  االنتقبباالت المعببننة  اسببتخدمتقبد ل

 طريقب   مبن خبد  اسبتخدامها فهبم اللهبات الطاليعيب   أنظمب لقواعبد لمستخدم  للتمني  والومف الشبكلي ا اائالطر

  Artificial intelligence)ي )ة فبي مجبا  البذكا  االمبطناعتاالب  قواعبد انعبراب المسبتخدم  الكنبرشبكلي  لك

( ويمكببن تلخببي  حسببنات اسببتخدام شببالك  االنتقبباالت (computational linguisticsواللهويببات الحسبباالي  
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القدرة عل  وكدا ة  في التمني  ، والقوة التوليدي  ، و،   الوضوح أو السهول  ال [ Shapiro , S ,1982المعننة:]

 الكدا ة في العم  . فضد  عن،  ينهاو تميأأو تميين العموميات والشواذ  ظهار 

 

تدسير  أداةكونها معالج  اللهات الطاليعي   أنظم في استخدام قواعد شالك  االنتقاالت المعننة في  سر النجاح ن      

شبالك  تتكون تحليلي  ناجح  للعدق  الين الجذع واللواما .  أداة  في النظام المقترح  استخدمت  ذوتحلي  ناجح  ، 

ن الي  هو و ، Arcsك العقد ، ورواالط الين تل stateالحاالت  أو  Nodesمن مجموع  من العقد تقاالت المعننة االن

الخطأ التي حاالت وعقد  عقد النهاي  أوا عقدة الالداي  والعقد الوسطي  وعقدة منه أنواععل  العقد و( 3في الشك  )

شببرطها   الواجببب تحقببا ruleنبب  الببراالط القاعببدة يم فببي حببين، هببا عنببد فشبب  عمليبب  المطاالقبب  يلايببتم االنتقببا  

condition العبد تنديبذ حبدث   الدحقبالعقدة   ل دنتقا  لaction   قواعبد التحليب  مبرتالط التحقبا الشبرط ، أي أن

 If Condition )  ،   وكباالتي  production rulesمبن خبد  مجموعب  مبن قواعبد اننتبا  منلبت المبرفي 

Then Action  ) ، شببروط البببدوا  منطقيببب    التمنبببBoolean function نهجببب  معالجببب  والدعاليبببات الأ

Procedures  ،ى فيهبا عمليب  الحباالت فبتم تمنيلهبا الانهجب  معالجب  ، فالحباالت النهائيب  تجبر أماكتالت الله  دلدي

مرحلب  جلبب  البد  ، ليتم العبدهاوعندها تنتهي عملي  التحلي المتمرف  مع المعجم   لجذع الكلمالمطاالق  المعجمي  

هبو مالبين فبي و (S0)حالب  الالدايب  ف ، للجذع ولجميبع اللوامبا المرتالطب  معهبا   المعجمي  والتركياليالخمائ  

 , Pred1 , Pred2)التي تمن  قواعد فم  السبواالا  مسارات التحلي  أويرتالط الها عدد ما الرواالط  (3) الشك 

Pred3)  منبب  التحليب  المببحيل للكلمبب  احببد هبذه المسببارات ت  ن    ذ( ، مببا الالدايب  الكلمبب  ) اسببم و فعب التبي تلت

وجبود حالب  لبالس مبرفي يبتم  ، تحقا أكنر من شرط ) أي وجود أكنبر مبن مسبار تحليب (  وفي حال  المدخل  ، 

 سارات من األعل   ل  األسد .عندها  فح  تلك الم
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 قترحة ( شبكة االنتقاالت المعززة الم3الشكل  

 وهكبذا  لب  األخبرلتجرال  المسبار المتحقبا  backtrackالعودة للخلف فعند فش  احد المسارات يتم       

توقبف عمليب  التحليب  وتهمب  كب  يل ، وفي حال   العنبور علب  الحب  تالمسار المح  ل يتم الومو   أن

التي  ندسها  الطريقال نتتعامد فهما ، ( S4 ,S13) الحاالت الوسطي  من  الحال  أما.  األخرىالمسارات 

وحالب  اللبالس المبرفي ، ولكنهبا تختلبف عنهبا  الخارجب  منهبا تعاملت الها حال  الالداي  مع تعدد المسارات

S0 

S12 

S11 

S1 

S2 

S3 

S4 

S19 

Error 

S13 

S14 

S15 

Error 

S18 

S5 

S7 

S6 

S8 

S9 

 

S16 

S17 

 

 البداية
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من حاالت ساالق  لها ولكن هنا ال تتم عملي    ليهاوهذا يعني انل يتم االنتقا    ليها الوجود ارتالاطات داخل  

  لب عمليب  االنتقبا   تبتم  S4فمبند فبي الحالب   النهايب  ، الحاالتفي  ا هيلخمائ  كماوجلب   مطاالقال

تلتمبا  أنالتبي مبن الممكبن  ( Succ1 , Succ2 , Succ3 )نهاي  الكلم  المدخل  لالد  الدم  اللواحا  

نببدث مجبباميع ، حبباالت لتحليبب  الدعبب    لبب ويمكببن تقسببيم حبباالت الشببالك  (. ) اسببم ، فعبب   النهايبب  الكلمبب 

حبباالت  الأنهببايعنببي  الهببذا ، ولكببن   ت لمعالجبب  الدعبب  الماضببي ، وأخببرى لألسببما المضببارع ، وحبباال

 (  يالن هذا التقسيم : 2، والجدو  ) أخرىمدمول  ولكنها تشترك في مواضع وتدترو في مواضع 

 S0   ،S1   ،S4 الحاالت المشتركة

 S11  ،S12  ،S13 ،S14  ،S15 حاالت اللعل المضار 

 S16  ،S17 حاالت اللعل الماضي

  S2  ،S3   ،S5  ،S6  ،S7  ،S8 ،S9  ،S18  ،S19 حاالت األسماء والحرو 

 جدول الحاالت المشتركة (2الجدول  

 

قوانين اننتا  لرالط الحاالت  لها أي قوانين التحلي  المرفي المحتمل  الشك  أما الشروط والدعاليات المقاالل 

 ( 3دو  )( يمكن تلخيمها في الج3المالين  في الشك  )

 ملحظات ثالحد الشرر  اللد  المصدر

S0   S1 Pred1_cond Omit_pred1  

S0 S2 Npred2_cond Omit_Npred2  

S0 S3 Npred3_cond Omit_Npred2  

S0 S4 Nil_Cond Go to word End  

S0 S11 Vpred21_cond Omit_Vpred21 ف المضارع) ا ، ي، ن ،ت(أحر 

S0 S12 Vpred22_Cond Omit_Vpred22 ف االستقالا أحر 

S1 S11 Vpred21_cond Omit_Vpred21  

S1 S12 Vpred22_Cond Omit_Vpred22  

S1 S3 Vpred3_Cond Omit_Npred2  

S1 S4 Nil_Cond Go to word End  

S2 S4 Nil_Cond Go to word End  

S3 S4 Nil_Cond Go to word End  

S4 S5 Nsuff1_Cond Omit_Nsuff1  

S4 S7 Nsuff3_Cond Omit_Nsuff3  

S4 S6 Nsuff2_Cond Omit_NSuff2  
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S4 S16 VSuff3_Cond Omit_VSuff3  

S4 S17 VSuff2_Cond Omit_VSuff2  

S4 S18 
NSuff31_Cond Omit_NSuff31 المتكلم أو  ي"  ـحال  انتها  االسم ال

 ي النسب"

S4 S19 NSuff32_Cond Omit_NSuff32 سم الـ " ا  "حال  انتها  اال 

S6 S8 
Nsuff2_cond & 

Nsuff2=' ات ' 

Omit_Add_Nsuff2  ضاف  "ة" المحذوف  عند جمع 

 التأنيث

S7 S9 Nsuff2_Cond Omit_Nsuff2  

S16 S17 Vsuff2_Cond Omit_Vsuff2  

S18 S5 Nsuff1_Cond Omit_Nsuff1  

S11 S13 Not Match Go to the End  

S12 S13 Not Match Go to the End  

S13 S14 VSuff3_Cond Omit_VSuff3  

S13 S15 VSuff2_Cond Omit_VSuff2  

S15 S14 VSuff3_Cond Omit_VSuff3  

S19,S9, 

S8,S17, 

S16,S14,

S15 

Error 

Not match End processing  

 وفعالياتلا قوانين اإلنتاجو  شرور  (3الجدول  

 

 اع  من الشروط :أنو   ندحظ انل توجد ندنمن الجدو  

نهايبب  الكلمبب  مببع مجموعبب  اللوامببا المرتالطبب  الببل مببند الشببرط  أويتحقببا عنببدما تطبباالا الدايبب   : األولالنةةو  

pred1_Cond               حروف العطف . الأحديتحقا عندما تكون الكلم  مالتدئ 

     سببواالا مببا عببدا حببروف هببذا الشببرط يتحقببا عنببدما تكببون الكلمبب  غيببر مسببالوق  ال ن  Nil_Cond النةةو  الثةةاني :

 العطف .

نهايب  الكلمب  لدحب    لب ن هذا الشرط يتحقا عند فش  عملي  المطاالقب   ، واالنتقبا    Not matchالنو  الثالث :

 وجود اللواحا .

 فتقسم أيضا  ل  ندن  أنواع :أو العمليات  أما الدعاليات 

فبي  pred1فبي الحقب   حبرف العطبف وخننبل حبذف تم  حيبث يب Omit_pred1منب  الحبذف  عمليب  : األولالنو  

 . Stemقيد نتيج  التحلي  للكلم  المتمرف  وخنن الالاقي من الكلم  في حق  الجذع  ضمن 
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         في هذه العملي  ال تجرى أي تعديدت  ،   (Go to The End)االنتقا   ل  نهاي  الكلم  عملي   النو  الثاني:

 ي  ، ولكن يتم انعداد لدح  مؤخرة الكلم  لمقارنتها مع اللواحا.عل  قيد نتيج  التحل            

حذف   دوج    ذ يتم  ن هذه العملي  هي عملي  من  (Omit_Add_op)   عملي  الحذف وانضاف  النو  الثالث:

العض اللواحا و ضاف  العض األحرف المحذوف  عنبد عمليب  تكبوين الكلمب  ، منب  كلمب  "سبيارة " 

" ة " ويضاف " ات " ، لذلك عند عملي  التحلي  المرفي الالد من  ضاف  " ة "  فعند الجمع تحذف

 العد عملي  حذف "ات " من نهاي  الكلم  .

 

  ما عملي  االنتقا   ل  الحاالت الخطأ فتتم عندما تدش  ك  مسارات التحلي  المتحقق  أو الدعال  من  يجاد        

 التحلي  المحيل للكلم  المدخل  .

 ألمثلة والمناقشة ا - 3

عبرض  يبأتيوفيمبا  الكلمبات،المحل  المرفي عل  كلمات مدبردة وعلب  نب  متكبون مبن العديبد مبن  طالا        

 العض األمنل  لعملي  التحلي  للكلمات مندردة مرة وللن  مرة أخرى .

 من الكلمات التحلي  للمجموع نتيج  مرحل   يبين (4)الجدو  األول:المثال 

 نتا ج مرحلة التحليل (4الجدول  

 ( يالين نتائج مرحل  جلب الخمائ   المعجمي  والتركيالي  من جداو  قاعدة اليانبات المعجبم السباندة5والجدو  )

حبرف ( وكبذلك تحديبد الخمبائ  المعجميب  منب  )العبدد ، الجببنس ، حيبث يبتم تحديبد نبوع الكلمب  )اسبم وفعب  و

 .،  ضاف   ل  تحديد جن  الكدم ونمن الدع  في حال  األفعا  ذع ، وك  لواحا الكلم الشخ ( لج

 

 الكلمة
 جزء

 ما لكل

 عدد

 الجذ 

 جن 

 الجذ 

 شخص

 الجذ 

 عدد

 ضمير

 اللاعل

 جن 

 ضمير

 اللاعل

 شخص

 ضمير

 اللاعل

 عدد

 ضمير

 الملعول به

 جن 

 ضمير

 الملعول به

 شخص

 ضمير

 الملعول به

 الملحظات Pred1 Pred2 Pred3 Stem Suff1 Suff2 Suff3 Suff4 الكلمة

 - هم - - فجر - سن - سندجرهم
 

  - - ان - فجر - ي - يدجران

  - هم نا - فجر - - - فجرناهم

  - - - - تدجير ا  - - التدجير

  - - - ة ناسف - - - ناسد 

 - ات - سيارة ا  ب - الالسيارات
اعادة اللـ "ة"  -

 المحذوف 

 ا   - - - شخ  - - - ما  شخ
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 غائب مذكر جمع - - - غائب ذكرم مدرد فع  سندجرهم

 - - - غائب مذكر منن  غائب مذكر مدرد فع  يدجران

 فجرناهم
 جمع غائب مذكر مدرد فع 

-مذكر

 مؤنث
 غائب مذكر جمع غائب

 - - - - - - غائب مذكر مدرد اسم التدجير

 - - - - - - غائب نثمؤ مدرد اسم ناسد 

 - - - - - - غائب مؤنث جمع اسم السيارات

 نتا ج مرحلة جلب الخصا ص (5الجدول  

 

للبالس االت نتائج مرحلتي التحلي  وجلب النتبائج تكبون ذات أهميب  كاليبرة فبي تحديبد جبن  الكبدم وحب  حبا ن   

قتب " "القواعدي من خد  وجود العض السبواالا واللواحبا ، فمبند لحب  اللبالس البين الدعب  الماضبي "قتب " واالسبم 

ي ي  القواعددفا لذلك تترك عملي  ح  اللالس لمعالج التحل، خأو "ا " التعريف  ، يح   ذا سالا الحرف جر يمكن أن

 تم االستدادة من الخمائ  المعجمي  في عملي  التحلي  القواعدي والداللي .كما ت ،

 

في بغداد بالقرب من انلجرت سيارتان ملخختان "  للن ( يالين نتيج  مرحل  التحلي  6الجدو  ) المثال الثاني :

" ، مع مدحظ  أن الكلمبات  ، وقد أدم االنلجار جلى جصابة عدد من الموارنين بجروحدخل المنرقة الخضراء م

 التي ليس لها تحلي  مرفي يعني أنها اجتانت مرحل  الالحث المعجمي.
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 نتا ج مرحلة التحليل للنص(6الجدول  

 

 الخمائ  الداللي  والتركيالي  للكلمات المحلل  مرفيا في المنا  األو  يتم جلبهو وكما  

 

 االستنتاجات -4

م األدا  الشبام  للهب  ، هبذا مبن الجانبب  اللهبوي ، أمبا يعد المرف في الله  العرالي  مدخد أساسيا فبي فهب -1

نب  عمليبات تحليب  النمبو  ، نكمعل  المعيد التقني ، فتعد معالج  المرف العرالي  ليا مطلالبا أساسبيا ل

نب  المعباجم ، نكال غن  عنبل لم  فضد  عن  كونل جن    لي ، المكتوال  والمنطوق  ، وفهمها وتوليدها الشك  

الس لببات ، وتحليبب  مضببمون النمببو  ونظببم اسببتخد  المعلومببات وتعببد ظبباهرة الواسببترجاع المعلومبب

جبذع ولوامبا واحبدة مبن أهبم مشباك   المعالجب    لب الكلم   تحلي  المرفي الناتج  عن الخطأ في عملي 

 اآللي  للمرف العرالي .

 الملحظات Pred1 Pred2 Pred3 Stem Suff1  Suff2 Suff4 الكلمة

  - ت - اندجر - - - اندجرت

  - ان - سيارة - - - سيارتان

  - ان - مدخخ  - - - مدخختان

 عدم وجد تحلي  مرفي  - - - في - - - في

 عدم وجد تحلي  مرفي - - - الهداد - - - الهداد

  - - - قرب ا  ب - الالقرب

 عدم وجد تحلي  مرفي - - - من - - - من

 عدم وجد تحلي  مرفي - - - مدخ  - - - مدخ 

  - - -  منطق ا  - - المنطق 

  - - - خضرا  ا  - - الخضرا 

  - - - قد - - و وقد

 عدم وجد تحلي  مرفي - - - أدى - - - أدى

  - - - اندجار ا  - - االندجار

 عدم وجد تحلي  مرفي - - -  ل  - - -  ل 

  - - ة  ماال  - - -  ماال 

 عدم وجد تحلي  مرفي - - - عدد - - - عدد

 دم وجد تحلي  مرفيع - - - من - - - من

  - ين - مواطن ا  - - المواطنين

  - - - جروح - ب - الجروح
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وع الكلمبات كبان لتحليب  الكلمب  العراليب  وفمب  اللوامبا عبن جبذ  لي   شالك  االنتقاالت المعننة  استخدام  -2

 لقدرة الشالك  عل  شمو  معظم حاالت اللواما . ا  ناجح ا  استخدام

ساعدت  لي  الحث العما أوال عل  التخل  من العض حاالت اللالس المرفي الناتج  من تعدد المهام لندس  -3

الجبذع فبي  يعد ضمن حروف كلم  "الالسيارة " هو حرف جر في حينالدحق  فمند ) حرف الـ "الـ" في ال

 كلم  "الريد" .

 رتقبا ولد ،النجباح لنمو  فبي مجبا  انرهباب عل  مجموع  من ا المرفي المقترح المحل تطاليا تم   -4

  . وانعد  العم  هذا المحل  يمكن  ضاف  شروط وفعاليات  ضافي  من اج  معالج  حاالت انالدا  
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Abstract 

 

 This paper presents a lexical and morphological analyiser for inflected 
Arabic words by use the deep first search method as successful 
technique to passing the augmented transition network(ATN) which was 
used to represent the relation between the morphological affix and the 
inflected word  as a good way to analysis the inflected word , by apply 
the morphological analysis to the input word (name , verb , character) by 
separating   the word into stem , affix and suffix and also determine the 
lexical characters  (sex , number , person ) to the stem of inflected word 
and all its suffixes .the deep first search technique give us the ability to 
solve the ambiguity problem in the morphological analysis by rejection all 
the common  and not correct paths and keep on just the correct path . 
 

 

  Keywords : Morphological Analysis , augmented transition network , 

                     Natural language processing  . 

 

 

 

 

 


