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  خالصةال
الطبيعية، ولكن  اتللغداخل برنامج معالجة اعلى شكل قوانين عادة تمثل قواعد اللغة الطبيعية 

هذا التمثيل سينتج عنه عدد كبير من مع لغة مثل اللغة العربية والتي تمتاز بمرونتها النحوية فإن 
في هذا تم  لذلك ،في حجم البرنامجكبيرة البحث وكذلك زيادة زيادة وقت  إلىالقوانين مما يؤدي 

 قاعـدة المعرفـة  حدود منطقية في كتمثيل قواعد اللغة العربية  البحث اقتراح طريقة جديدة وهي
، لخزن البيانات كبيرة الحجم النه مالئم لخزن تلك الحدود  +Bتم استخدام الهيكل الشجري ولقد 

النحويـة   القاعـدة زيد من سرعة اسـترجاع  ن  +Bشجرةطريقة البحث التي توفرها فباستخدام 
  .المطلوبة

لتمثيل قواعد اللغة ألنها تقنية اإلعـراب   في هذا البحث تم اختيار الشبكات االنتقالية المعززة
  .العربية للغة مثل اللغةاألكثر مالئمة 

، قاعدة المعرفـة معالجة اللغات الطبيعية، فهم اللغات الطبيعية، الترجمة اآللية، : الكلمات المرشدة
  .، محلل قواعديمعرب

  Abstract 
Usually, the natural language grammar is represented as a rules inside the 

program of natural language processing (NLP), but with a language such as the 
Arabic language that have a flexible syntax, using this representation will produce 
a large number of these rules that lead to increase the search time required and to 
increase the size of the program, so in this paper we proposed a new representation 
method. We represent the Arabic language grammar as logical terms in the 
knowledge base, and we use the B+tree to store these terms since it is suitable with 
large data, so we reach the required syntactical term in a little time by using the 
suitable searching method that b+tree provide it. 

In this paper we choose the Augmented Transition Network(ATN) to represent 
the language grammar since it is the most suitable parsing technique for a language 
such as the Arabic language. 

         
المقدمة
هي وسيلة من وسائل االتصال الفكري  اللغة
التفاهم ونقل  أداةالمجتمع وهي  أبناءبين 

  .آخر إلىوالحضارة من جيل  األفكار
فهم اللغات الطبيعية من قبل  إمكانية إن  

الحاسوب هي حاجة ضرورية ومطلوبة من 
الحاسوب لعمل فعاليات مهمة تصب 

 يعيةتطبيقاتها في مجال فهم اللغات الطب
مع الزمن ومن هذه  تتزايد بدأتوالتي 

، فهم الكالم جمة اآلليةالتطبيقات التر

صوص، تنقيح المنطوق، تحليل الن
  .]1[النصوص، إعراب النصوص وغيرها

معالجة اللغات الطبيعية  أنظمةوفي معظم 
سوف نحتاج تجهيز المنظومة بقواعد اللغة 
الطبيعية المراد التعامل معها، وفي بحثنا 

ا سوف نختص في كيفية تمثيل قواعد هذ
معالجة اللغات  أنظمةاللغة العربية في 

الطبيعية باستخدام طريقة جديدة تسهل العمل 
 حاشاها معظممع اللغة العربية والتي يت

وتشابك  الباحثون نظرا لمرونتها النحوية
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 والحذفعالقاتها بما فيها التقديم والتأخير 
  .واالستتار

  هدف البحث
  :لبحث هوهدف ا إن

في  كفوءةالحصول على طريقة  .1
داخل  تمثيل قواعد اللغة العربية

منظومة معالجة اللغات الطبيعية 
وبالتحديد منظومة التحليل التركيبي 

توفر  ،)المعرب(للجملة العربية
القاعدة المطلوبة  إلىسرعة الوصول 

التعامل مع البيانات لها القابلية على و
  .ذات الحجم الكبير

هناك فصل بين قواعد يكون  أن .2
مج المنظومة ناو العربي وبين برحالن

  .اللغوية
أن يكون هنالك سهولة في التعامل  .3

مع قواعد اللغة من حيث اإلضافة 
 .والتحديث

  معالجة اللغات الطبيعية
لطبيعية ابرز موضوع معالجة اللغات 

(Natural Language Processing)  
، كواحد من أهم فروع الذكاء االصطناعي

الطبيعية هو  اتلجة اللغأهم أهداف معاوإن 
  .جعل الحاسوب يفهم اللغة الطبيعية

إن االتجاه العام في معالجة اللغة الطبيعية 
النظام  ة وهيييتحدد في مراحل رئيس

الصرف ، )Phonology(الصوتي 
)Morphology( ، التركيب)Syntax( ،

مقاميات ال،  (Semantics)الداللة
)Pragmatics (م معجوال)Lexicon(]2[.  

  التركيبمنظومة 
تعنى هذه المرحلة بصحة مباني الجمل 
وبالكيفية التي تنتظم بها كلمات اللغة بصيغة 

ومنظومة التركيب تشمل . عبارات أو جمل
تحليل الجمل قواعديا أو توليد الجمل حسب 
قواعدها، أي إن التحليل أو التوليد القواعدي 
 1للغة طبيعية يحتاج إلى قواعد

)Grammar ( تلك اللغة، أو بمعنى آخر
معالجة اللغة الطبيعية قواعديا تحتاج إلى 

  .صيغة معينة لتمثيل قواعد تلك اللغة
إن الصياغة التي وضعها العالم جومسكي 
في معالجة التركيب تعتمد على تحديد وبناء 

                                                           
د 1 ي    ) Grammar(القواع اهيم الت ي المف ة ه للغ

  .تحدد الجمل المسموحة في تلك اللغة

نحو خاص لوصف اللغة، ومن خالل هذا 
ومن . النحو يمكن توليد الجمل أو تحليلها

أشهر أنواع النحو لصياغة اللغات ما يسمى 
 Context Free(بالنحو المتحرر السياق 

Grammar (وفيما . الذي وضعه جومسكي
يلي صياغة لمجموعة محدودة من قواعد 

  :]3[اللغة العربية باستخدام هذا النحو
  
  
  
  
  
  

  
  
  

تقنية االعراب المستخدمة في التمثيل 
  المقترح

ة العربية في صورة لقد تم وضع قواعد اللغ
الشبكات االنتقالية المعززة باعتبارها وسيلة 

   .االعراب المقترحة
تتكون الشبكات االنتقالية من مجموعة 

ترتبط فيما بينها عن ) States(من الحاالت 
). Transitions(طريق خطوط انتقالية 

وحالة نهائية ) بداية(وهنالك حالة أولية 
  ).نهاية(واحدة أو أكثر

الشبكات قادرة على أن تحدد هل  إن هذه
أن الجملة مقبولة أو ال، إذا كان بإمكانه اخذ 

والوصول إلى " بداية"الكلمة األولى كـ 
ولكن هذه ". نهاية"الكلمة األخيرة كـ 

الشبكات تصبح مثقلة عند التعامل مع اللغات 
الطبيعية بسبب تعقيد التحليل اللغوي للغة، 

مثل  ولكن هناك شبكات أكثر فاعلية
 RTN -(الشبكات االنتقالية المتكررة 

(Recursive Transition Network 
 ATN-(والشبكات االنتقالية المعززة 

Augmented Transition Network( ،
ومن خالل دراسة مواصفات كل منها فقد 
 وقع االختيار على األخيرة كوسيلة لإلعراب

  .في هذا البحث
 من تقنيات اإلعراب المهمة ATNتعد 

في الذكاء االصطناعي، ولقد طورت من 
. ]4[1970في  William A.Woodsقبل 

وتستخدم هذه الشبكات مع معالجة اللغات 
الطبيعية ألنها تتالفى مساوئ الشبكات 

  مفعول به+ فاعل + الجملة           فعل 
  فعل              آتب
  فاعل             اسم

  اسم  مفعول به 
  اسم+ أداة تعريف   م        اس

  ولد  اسم        
  درس  اسم       
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االنتقالية المتكررة  من خالل استعمال 
مؤقتة للتعرف على ) Registers(مسجالت 

تراكيب الجملة، مثال ذلك لو أعطيت الجملة 
 :ATNتية إلى آال

Saad builds houses in Iraq.  
 :هو ATNفأن التركيب الناتج من 

[[NP Saad][VP builds [NP 
houses][PP in [NP Iraq]]]]  

) Saad(أي إنها متكونة من جملة اسمية 
) builds houses in Iraq(وجملة فعلية 

وان الجملة الفعلية نفسها تقسم إلى 
) Houses(وجملة اسمية) builds(فعل

 :، حيث)in Iraq(وشبه الجملة
NP :تركيبة أسم)noun phrase.(  
VP :تركيبة فعل)verb phrase.(  
PP :تركيبة حرف الجر)preposition 

phrase.(  
  للتمثيل المقترح ةالمستخدمصيغة البيانيةال

قاعدة قواعد اللغة العربية داخل لقد تم تمثيل 
أو ما يسمى ) Terms(بهيئة حدود  المعرفة

في ) Logical Terms( لحدود المنطقيةبا
ن الحدود أللغات البرمجة المنطقية، 

المنطقية في اللغات المنطقية تتعامل 
بيانات المختلفة وغير وبسهولة مع ال

ة لعدد، حرف،  سلس( المتجانسة
، قائمة من قوائم  list، قائمة Stringحرفية

، حد مركب nested listمختلفة األنواع 
Compound term(.  

والحدود تعتمد على مفهوم الحساب 
، والحد )Predicate Calculus(المحمول

يتكون من االسم التعريفي للمركب البياني 
وتكون دالة على وظيفة الحد، ويتكون الحد 
أيضا من العناصر البيانية الواصفة للمركب 
البياني وتوضع بين قوسين وتفصل بينها 

  .]5[فوارز
اللغة العربية  قواعدفي التمثيل المقترح 

يتكون من والذي  " bnf" تمثل بحد واحدس
  :العناصر البيانية اآلتية

New States : ،قائمة من السالسل الحرفية
الن (والتي تمثل احتماالت الحالة القادمة

ATN هي تقنية االعراب المستخدمة(.  
Path : قائمة من األرقام الصحيحة التي

يستفاد منها في معرفة هل الجملة 
يحة قواعديا أم ال، وان هذه صح

القائمة تكون فارغة عندما تأتي 
كلمات ليس لها دور وظيفي في 

صفة، (الجملة مثال مركب تكملة 
، ولكن أحيانا تأتي أداة )…بدل، 

) …حرف جر، حرف عطف،(
تؤثر في المواقع اإلعرابية للكلمات 
التي تليها لذلك يستفاد المعرب من 

  .الةفي مثل هذه الح Pathقائمة 
Int_list : قائمة من األرقام الصحيحة التي تمثل

مبتدأ، (للكلمة أو التعبيراالحتماالت 
خبر، فعل، فاعل، مفعول 

  .)الخ...به،
Roles : قائمة من السالسل الحرفية التي تمثل

األدوار الوظيفية المحتملة للكلمة أو 
  .للتعبير

علما أن ترتيب العناصر داخل هذه القوائم 
  . مهم
  للتمثيل المقترحكل البياني المستخدم الهي
قاعدة في قواعد اللغة العربية تم حفظ لقد 

ذات هيكل بياني شجري من نوع معرفة 
B+  وبذلك وفرت الخاصية إمكانية توسيع

المعارف بدون التقييد بسعة الذاكرة وسرعة 
ألن الشجرة الثنائية . الوصول إليها

هي إحدى الهياكل ) B+ tree(المتطورة
يانية الجديدة التي حافظت على مزايا الب

في الوصول المباشر مع إمكانية   Bشجرة 
  .التناول المتسلسل السريع

 ]B+  ]2رة شج
هي واحدة من طرق هيكلة   +Bشجرة 

والتي تستخدم ) data structure(البيانات 
في التطبيقات التي تحتاج  إلى ترتيب كمية 

تحتاج كبيرة من البيانات أو للتطبيقات التي 
إلى طريقة بحث كفوءة داخل بيانات كبيرة 

كطريقة  +Bنستطيع اعتبار شجرة . الحجم
 index to(فهرسة لقاعدة البيانات 

database ( لذلك  تسمى في بعض األحيان
  ).indices(الفهارس 

عند خزن قيد معين في  قاعدة بيانات 
معينة سوف يخزن موقع القيد داخل شجرة 

B+  اح ذلك القيد وكذلك  يخزن مفت
)key( فلذلك فإن أوراق ،)leaves (

الشجرة ستكون متكونة من مفتاح كل قيد 
موجود في قاعدة البيانات عالوة على موقع 

داخل ) reference number(ذلك القيد 
وعند البحث عن قيد معين داخل . القاعدة
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قاعدة البيانات، سوف نحتاج إلى معرفة 
فر قيمة ستو +Bمفتاح ذلك القيد، وشجرة 

موقع ذلك القيد داخل قاعدة البيانات، 
وباستخدام هذه القيمة نستطيع الوصول إلى 
.  القيد في قاعدة البيانات بصورة مباشرة

موجودة   +Bكما أن محتويات شجرة 
بالترتيب وهذا يعني إمكانية استرجاع القيود 
داخل قاعدة البيانات بالترتيب باستخدام 

  .+Bشجرة 
،  )1(ازنة، الحظ الشكلمتو +Bشجرة   

والمقصود بهذا أن البحث عن أي مفتاح في 
له نفس العمق، ) leaves(أوراق الشجرة 

وبسبب هذه الخاصية فإن البحث عن قيد 
مضمونا  أصبحمعين داخل ماليين القيود 

تشبه  +Bوشجرة . حتى في أسوأ الحاالت
ما عدا أن ) binary tree(الشجرة الثنائية 

من مفتاح داخل كل  ثرأكتخزن  +Bشجرة
وهذه الخاصية هي من مزايا ) node(عقدة 

حيث أعطتها قابلية الوصول   +Bشجرة 
السريع إلى البيانات، أن مفاتيح القيود ال 
تخزن في أوراق الشجرة فقط وإنما تكرر 
هذه المفاتيح مرة ثانية في العقد غير الورقية 
وذلك لتحديد المسار الصحيح للوصول إلى 

  .قيد المطلوبموقع ال
كيفية الوصول إلى القاعدة النحوية 

 المطلوبة
في الهيكل  النحويةيتم الوصول إلى القاعدة 

من خالل استخدام المفتاح الذي الشجري 
) current state(يتكون من الحالة الحالية 

وقائمة تمثل نوع الكلمة الحالية عالوة على 
أنواع الكلمات المؤثرة في الموقع اإلعرابي 

كلمة الحالية إن وجدت، وهذه القائمة لل
تتكون من قوائم من األرقام الصحيحة 

يمثل الرقم األول : وبالتحديد من رقمين
صنف الكلمة ويمثل الرقم الثاني النوع 

 S,[[1,0]]"2 "المفتاح : الدقيق للكلمة، فمثال
) S(يعني أن الحالة الحالية هي حالة البداية 

ونوع الفعل " فعل"وان صنف الكلمة الحالية 
" n_2,[[2,5],[6,4]]  "والمفتاح". الزم"هو 

وأن ) n_2(يعني أن الحالة الحالية هي 
والنوع " اسم"صنف الكلمة الحالية هو 

، وأيضا توجد أداة "اسم مكان"الدقيق له هو 

                                                           
اح    ي 2 ة ألن مفت لة حرفي تم تحويل المفتاح إلى سلس

  .الهيكل الشجري هو سلسلة حرفية

سابقة تؤثر في الموقع اإلعرابي للكلمة 
والنوع " حرف"الحالية وهي من صنف 

 ".جر حرف"الدقيق له هو 
نالحظ انه عند تكوين المفتاح اخذنا 

باالضافة النوع الدقيق للكلمة بنظر االعتبار 
الن النوع الدقيق للكلمة  العام إلى نوعها 

فمثال الطريق (سيؤثر على سير المعرب
الذي يسلكه الفعل المتعدي يختلف عن 

، وكذلك )الطريق الذي يسلكه الفعل الالزم
ة أو األداة تم إضافة تحديد لنوع الكلم

السابقة في حالة كونها مؤثرة في الموقع 
ة مثال إذا كانت األدا(إلعرابي للكلمة الحاليةا

 )السابقة هي حرف جر أو حرف عطف
وقد تأتي اقد تأتي متصلة بالكلمات والتي 

  :منفصلة كما في
  أحمد أو علي في المدرسة 
  .أحمد وعلي في المدرسة 

ففي البداية وحيث أن المفتاح هو 
"s,[[2,1]] " ولكلتا الجملتين سيطبق

  :الحد

bnf([np1],[[8]],[9],["مبتدأ"]).  

بعد ذلك وفي المثالين سوف يصلون إلى 
تطبيق نفس الحد، ولكن في المثال األول 
سيكون على مرحلتين، ففي المرحلة 
األولى وحيث أن المفتاح هو 

"np1,[[6,5]]"سوف يطبق الحد ،:  

bnf([m5],[[6,5]],[13] "حرف 
  ."عطف

وفي المرحلة التالية وحيث أن المفتاح 
، سوف يطبق "m5,[[2,1],[6,5]] "هو 
  :الحد

bnf([np1], [19], المعطوف.  

بينما في المثال الثاني وحيث أن المفتاح 
،  مباشرة "np1,[[2,1],[6,5]]"هو 

  : سوف يطبق الحد

bnf([np1] ,[19] المعطوف.  

 خوارزمية استرجاع القاعدة المناسبة من
   ةلعربيقواعد اللغة ا
قائمة أرقام (نوع الكلمة الحالية: المدخالت

، )Typeتشمل صنف الكلمة ونوعها الدقيق 
رقم صحيح يشير إلى موقع الكلمة الحالية 
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، قائمة من )Count(في الجملة العربية 
المركبات البيانية وكل مركب بياني يحتوي 
على نوع الكلمة التي سبق معالجتها من قبل 

، قائمة )Path(حلل القواعدي مع موقعهاالم
من السالسل الحرفية التي تشير إلى 

التي تمثل ) ATNالخاصة (الحاالت 
الطريق الذي سلكه المحلل القواعدي عند 

  ).StateList(المعالجة 
فارغة؟ إذا كان  StateListهل قائمة  .1

  :الجواب
  ).2(انتقل إلى الخطوة : كال 1-1
) s(ية اخزن حالة البدا: نعم 1-2

  .StateListفي قائمة 
استرجع آخر عنصر تم إدخاله إلى قائمة  .2

StateList  وليكنState.  
هل توجد أداة تؤثر في الموقع  .3

حرف : مثل(اإلعرابي للكلمة الحالية
 :؟ إذا كان الجواب)جر، حرف عطف

  ).4(انتقل إلى الخطوة: كال 3-1      
 LastTypeاجعل : نعم 3-2      

  .ذي يشير إلى نوع األداةيساوي الرقم ال
  ).5(انتقل إلى الخطوة3-3      

فارغة؟ إذا كان  Pathهل قائمة  .4
  :الجواب
 LastTypeاجعل : كال 4-1

مساوي إلى آخر عنصر تم إدخاله للقائمة 
Path.  

  ).5(انتقل إلى الخطوة  4-2
  ).7(انتقل إلى الخطوة : نعم 4-3

كون المفتاح من دمج محتوى  .5
و  Type ،LastTypeالمتغيرات 

State.  
هل المفتاح موجود في الهيكل  .6

الشجري الخاص بقواعد اللغة العربية؟ 
  :إذا كان الجواب

  ).7(انتقل إلى الخطوة : كال 6-1
  ).9(انتقل إلى الخطوة : نعم 6-2

كون المفتاح من دمج محتوى  .7
  .Stateو  Typeالمتغيرات 

هل المفتاح موجود في الهيكل  .8
غة العربية؟ الشجري الخاص بقواعد الل

  :إذا كان الجواب
  ).9(انتقل إلى الخطوة : نعم 8-1

الكلمة ليست "إرجاع : كال 8-2
  ".قواعدية

  ).19(انتقل إلى الخطوة  8-3
: استرجع الحد الخاص بهذا المفتاح .9

bnf(NewStateList,List,IntList,R
oles)   

دقق المواقع اإلعرابية المتوقعة من  .10
روط قبل الحد السابق باستخدام الش

الخاصة  والقواعد النحوية والداللية
  .بالمنظومة

  :هل الكلمة قواعدية؟ إذا كان الجواب .11
انتقل إلى الخطوة : نعم 11-1

)12.(  
الكلمة ليست "إرجاع : : كال 11-2

  ".قواعدية
  ).19(انتقل إلى الخطوة  11-3

حدد الدور الوظيفي للكلمة الحالية  .12
  .Rolesمن قائمة 

مه ستخدتحدد الرمز الذي س .13
  .IntListمن قائمة المنظومة اللغوية 

من  NextStateحدد الحالة القادمة  .14
  .NewStateListقائمة 

إلى قائمة  NextStateأضف  .15
StateList.  

اختر النوع الذي يمثل الكلمة الحالة  .16
SubType  من قائمةList.  

 Pathأضف عنصر جديد إلى قائمة  .17
  .Countو  SubTypeيتكون من 

للكلمة الحالية  أرجع الدور الوظيفي .18
مع كل المعلومات المستنتجة من 
هذه المرحلة والضرورية لعملية 

  .المعالجة اللغوية
  .النهاية .19

  المناقشة
تعريفا بقواعد لقد اعتمدنا في هذا البحث 

 . ATNالنحو العربي ووضعها في صورة 
ولقد تم تمثيل هذه القواعد على شكل قوانين 

)Rules  ( العدد كمرحلة أولى  ولكن بسبب
الكبير للقوانين الذي نتج من تمثيل بعض 
قواعد اللغة العربية، والذي أدى إلى زيادة 
وقت البحث وكذلك بسبب زيادة في حجم 
البرنامج وبسبب المرونة النحوية للغة 

التي تشكل أحد أهم أسباب (العربية، 
صعوبة العالج اآللي للنحو العربي، ويعود 



  في أنظمة  كحدود منطقيةتمثيل قواعد اللغة العربية                     2008، 11،العدد 26جملة اهلندسة والتكنلوجيا،الد
 معالجة اللغات الطبيعية                                                                             

* 

لى اقتفاء ذلك إلى حاجة المحلل النحوي إ
اثر التحويالت في الجملة، وبالتالي رد ما 
يتجلى سطحيا إلى اصله العميق لغرض 
الحكم على صحة الجمل نحويا في ضوء 

، كان من )مجموعة القواعد التي يعمل بها
الواجب إيجاد بديل إلى هذه الصيغة 

)Rules .( إن البديل لهذا األسلوب كان
ها بوضع قوانين قواعد اللغة بشكل يجعل

تتعامل بصورة مباشرة مع أوضاع الجمل 
ولقد تم ذلك من خالل .كما تبدو عليه بالفعل

تمثيل قواعد اللغة العربية كقاعدة معرفة أي 
بشكل حدود منطقية وليس بشكل 

ولقد تم خزن هذه الحدود ) Rules(قوانين
مما زاد من  +Bباستخدام الهيكل الشجري 

ه فعالية هذه الطريقة وذلك الن عدد هذ
الحدود كبير جدا ألنه يأخذ جميع 

فاتباع طريقة البحث . االحتماالت الممكنة
تزيد من سرعة  B+ treeالتي توفرها 

ولقد استخدمت . استرجاع القاعدة المطلوبة
الشبكات االنتقالية المعززة لالعراب مما 

والجدول . زاد من كفاءة التمثيل المقترح
عربية يوضح كيفية تمثيل قواعد اللغة ال) 1(

من خالل مثال يمثل خط سير المعرب مع 
  .جملة عربية

مقارنة يوضح ) 2(والجدول 
سريعة ما بين طريقة التمثيل المقترحة 

تمثيل قواعد النحو  وهي  التقليدية طريقةالو
العربي كقوانين داخل برنامج المنظومة 

  .اللغوية
  الستنتاجاتا

إن تمثيل قواعد اللغة العربية  .1
ن استخدام وإ كحدود منطقية
لخزنها  +B  الهيكل الشجري

واستخدام مواصفات طريقة 
كل هذه مجتمعة  ATNاإلعراب 

تؤدي إلى زيادة كفاءة 
 ).المحلل القواعدي(المعرب

قواعد النحو العربي بملفات حفظ  .2
هيكل بياني شجري من نوع ذات 

B+ إمكانية توسيع المعارف  يوفر
وكفاءة تمثيلها وسرعة الوصول 

  .إليها
وقواعد اللغة صل بيانات إن ف .3

المحلل عن قوانين الطبيعية 
تحديث في المهم جدا القواعدي 

بشكل  ت وعلى القواعدبياناالعلى 
  .عن البرنامج مستقل

إن تمثيل قواعد اللغة الطبيعية  .4
 أنظمة داخل كحدود منطقية

واستخدام معالجة اللغات الطبيعية 
يساعد في لالعراب  ATNتقنية 

لمعرب من االحصول على دقة 
خالل تمثيل جميع االحتماالت 
الممكنة للجملة العربية ومن 
ضمنها حاالت التقديم والتأخير 

 .والحذف واالستتار
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يذهب طالب العلم المجتهد النشيط إلى (خط سير المعرب  مع الجملة العربية  يمثل ) 1(جدول 

  )المدرسة في الصباح الباآر بالسيارة
  
  

  تمثيل قواعد النحو كقوانين داخل البرنامج  ة المعرفةتمثيل قواعد النحو كحدود منطقية في قاعد

زيادة عدد الحدود المنطقية التي تمثل قواعد النحو 

  .العربي يزيد من جودة المنظومة

زيادة عدد القوانين التي تمثل قواعد النحو العربي 

  .تعني زيادة في حجم برنامج المنظومة

التي  الن الحدود المنطقية(سهولة اإلضافة والتحديث 

تمثل قواعد النحو العربي مخزونة بشكل منفصل عن 

  ).برنامج المنظومة

الن التحديث على (صعوبة اإلضافة والتحديث 

قواعد النحو العربي يعني التحديث في برنامج 

  ).المنظومة

مشكلة وقت البحث شبه معدومة وذلك من خالل 

 +Bالقابلية العالية التي يوفرها الهيكل الشجري 

  .ي البيانات الضخمةللبحث ف

وقت البحث في قوانين المنظومة عن القاعدة 

اللغوية المطلوبة كبير ويسبب مشكلة في األنظمة 

  .التي تستخدم هذا األسلوب في التمثيل
  

  مقارنة ما بين طريقة التمثيل المقترحة والطريقة التقليدية ) 2(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحالة   بيانات قواعد اللغة العربية
 الحالية

نوع الكلمة 
أو المرآب 
  الحالي

الحاالت 
المتوقعة 
  التالية

رموز 
الحالة 
الحالية 
 المتوقعة

قائمة 
Path  

األدوار 
الوظيفية 
المتوقعة 
للحالة 
  الحالية

  مثال  المفتاح

bnf([s_1],[[1]],[1],["فعل"]) s  فعل الزم  s_1  [1]  []  فعل  s,[[1,0]]  يذهب  
bnf([s_2],[[2]],[7],["منفذ"]) s_1  اسم فاعل  s_2  [2]  [[1]]  منفذ s_1,[[2,7]]  طالب  
bnf([s_2],[[]],[11],["مضاف اليه"]) s_2  اسم علم  s_2  []  [[2],[1]]  مضاف اليه  s_2,[[2,1]]  العلم  
bnf([s_2],[[]],[5],["صفة"]) s_2  صفة  s_2  []  [[2],[1]]  صفة  s_2,[[3,1]]  المجتهد  
bnf( [s_2],[[]],[5],["صفة"]) s_2  صفة  s_2  []  [[2],[1]]  صفة  s_2,[[3,1]]  النشيط  
bnf([n_2],[[6,4]],[3],["حرف جر"]) s_2  حرف جر  n_2  [6,4]  [[2],[1]]  حرف جر  s_2,[[6,4]]  إلى  
bnf([s_2],[[]],[18,2],["شبه جملة"]) n_2  اسم مكان  s_2  []  [[2],[1], 

[6,4]]  
  المدرسة  n_2,[[2,5],[6,4]]  شبه مجرور

bnf([n_2],[[6,4]],[3],["حرف جر"]). s_2  حرف جر  n_2  [6,4]  [[2],[1]]  حرف جر  s_2,[[6,4]]   في  
bnf([s_2],[[]],[18,2],["شبه جملة"]). n_2  اسم علم  s_2    [[2],[1], 

[6,4]]  
  الصباح  n_2,[[2,1],[6,4]]  شبه مجرور

bnf([s_2],[[]],[5],["صفة"]). s_2  صفة  s_2  []  [[2],[1]]  صفة  s_2,[[3,1]]  الباآر  
bnf([s_2],[[]],[18,2],["شبه جملة"]). s_2   حرف جر

  اسم آلة+ 
s_2  []  [[2],[1]]  شبه مجرور  s_2,[[2,5],[6,4]]  بالسيارة  

bnf([final],[],[],[]). s_2  فعل، منفذ  final  []  [[2],[1]]  -  s_2,[[2],[1]]   جملة
  مقبولة
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  )B+ Tree(للهيكل البياني الشجري  المخطط التوضيحي) 1(الشكل

  المصادر
اللغـة العربيـة   "نبيـل،  .علي، د .1

، تعريب "والحاسوب دراسة بحثية
 . م1988الكويت /للنشر

" السعدي، سهاد مال اهللا كـاظم،   .2

تصميم منظومة ترجمة آلية مـن  

، رسـالة  "العربية إلى االنكليزيـة 

ــفة ــوراه فلس ــم  -دكت ــم عل قس

وجيـة،  الحاسبات، الجامعة التكنول

 .م2003

مؤيـد عبـد الـرزاق،    .فاضل، د .3

تصــميم هيكــل بيــاني لمعجــم "

محوسب للترجمـة اآلليـة مـن    

، نـدوة  "اإلنكليزية إلـى العربيـة  

الترجمة اآللية واللغـة العربيـة،   

 .2000بغداد، 

" الكباسي، عذراء عدنان محمـد،   .4

تطبيق محوسب لتشـكيل بعـض   

، رسالة دكتـوراه  "الجمل العربية

الحاسبات، جامعة قسم علم -فلسفة

 .م2000البصرة، 

منظومـة  "نور، شـذى محـي،    .5

حاسوبية لفهـم وحـل المسـائل    

الهندسية البسيطة المكتوب باللغـة  

قسـم  -، رسالة ماجسـتير "العربية

، النهـرين علوم الحاسبات،جامعة 

  . م2001
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