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في تحسين استخراج  استخدام نحو اللغة العربية الوظيفي
من النص العربي غير المهيكل المعلومات  

كصصم ئا صصل مصصن المعلومصصات  لصصت شصصبكة ا نترنصصت فصصي  -يوميصصا   –ينشصصر  —لملخصصصا
التواصصل اجتتمصا يإ وبمصا أن أشكال متعصدد،  واصا    مصدوناتإإإ لب  بصر شصبكات 

معظم ئذه البيانات متاحة في شكل واا   غير منظمة  فإنه من الصعب البحث فصي 
ئذا الكم الها ل من البيانات والوصول  لصت نتصا م محصدد، ومفيصد، فنصإ  صن  نفصا  
الوقت الطويل في ذلص.إ وبالتصالي  فصإن البحصث والوصصول  لصت المعرفصة المفيصد، مصن 

 إوالنصوص غير المهيكلة تتزايد أئميته كل يومئذه البيانات 
كصصل المهير ص المعلومصصات مصصن الصصنص العربصصي غيصصيركصصز ئصصذا العمصصل  لصصت اسصصتخإ    

 لصت  الموتود  لت شبكة اجنترنت وئي مهمة صعبة خاصة  ذا كنصا نصروم الوصصول
 جليصصة والتداوليصصةالنحويصصة والد-تحليصصل للمسصصتويات الصصصرفيةمعلومصصات  صصن طريصص  ال

حصوث بوممصا يزيصد مصن صصعوبة المهمصة وتعليصد المشصكلة  صدم وتصود  .العربيصةللغة 
 ماإإ وروبيةمتلدمة في ئذا المتال بالنسبة للغة العربية بالملارنة مع اللغات األ

خراج الهصصدا الر يسصصي مصصن ئصصذا العمصصل البحاصصي ئصصو تلصصديم منهتيصصة شصصاملة جسصصت    
رنصصت تصصود،  لصصت شصصبكة اجنتالمعلومصصات مصصن النصصصوص العربيصصة غيصصر المهيكلصصة المو

كل عظصم مشصامباستخدام تلنيات معالتة اللغات الطبيعية التي ابتت فعاليتها فصي حصل 
ير غالتصنيا من أتل تحسين  ملية استخراج المعلومات من النصوص والواا   

 المهيكلة  لت اجنترنتإ
ير تكمصصصن أئميصصصة أدوات ئصصصذه البرمتصصصة فصصصي كونهصصصا تلعصصصب دورا ر يسصصصيا فصصصي تيسصصص   

 مهيكلة الوصول  لت تعيين ووسم المفردات بناء  لت دجلتها في النصوص غير ال
رض ئصذا ويعص لنتمكن بعد ذل. من الوصول  لت الغاية الكبرى وئصو الويصب الصدجليإ

يا  لت مستوى معالتة اللغة العربية حاسوب –العمل نهتا قا ما  لت قوا د تديد، 
.  دا نظريصة النحصو الصوظيفي لسصيمون ديصنيات  وتحديصباستخدام تلنيات  لم اللسا -

 ي تطبيص فمتخذا من المستوى الدجلي للغة مونو ا لهذا البحث  كما يسهم بحانا 
ل ي المتافنهم تديد فيما يتعل  باستخراج العإقات من النص العربي غير المنظم 

يصا ومينشصرئا  اجقتصادي التي تعتبر واحد، من أئم البيانات غير المهيكلة التي يصتم
 إ لت اجنترنت  باج تماد  لت نظرية النحو الوظيفي

 
لصوظيفي  االنحصو   عإقصات بصين الكا نصاتال  ستخراج المعلومصاتا :الكلمات المفتاحية

 البيانات الغير مهيكلة  معالتة اللغات الطبيعيةإ

 المقدمة .1

 يزداد حجم المعلومات المنشووة  للوش شو كة ارنتةنوت اةديوا و  وةلة     
هائلوووة موووة زيووواد  لووودد م وووتودما ارنتةنوووتل وومقوووا ل ح وووا ات العالميوووة 

لنود كتا وة  5.168780607ل نتةنت مقد تجاوز لدد م تودما ارنتةنت 
.  ومووول المعلووووم لووود  م وووتعملا شووو كة ا نتةنوووت  ل مع وووم الوةقوووةهووو   

لوش إنشوة  ها معلومات غية مهيكلةل مما يزيد  همية الحاجة المعلومات الم
ق الوون م التووا يمكوول  ل تكمووس مهمووة ا ووتوةاا المعلومووات المفيوود  موول الو ووائ

غية المنّ مة  حيث    حت ضةوةية  ك وة مول  و وقوت مضوشل وهو ا موا 
 (. Information Extraction) اهم ما تاوية ا توةاا المعلومات 

 
وقبلت للنشر  2021 أغسطس 30وروجعت في  2021 يونيو 18الكامل في استلمت الورقة ب
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 2021اكتوبر  27ونشرت ومتاحة على الشبكة العنكبوتية في 

      
 
 
 
 

ومة  لكل مإل التقدم ما مجاس ال حث والتاوية ما ن م اللغة العة يوة لوي   
ما ندة  الموواةد العة يوة  ملحو ا مقاةنة  اللغات األوةو ية وهو ما ينعك 
 Natural languageالمتاحووة لمعالجووة اللغووات الا يعيووة واألدوات )

processing الشووو كة العنك وتيوووة العالميوووةل  و    وووااة الويووو ل تم وووس .)
المعلومووات للووش شوو كة  واحوود  موول  ك ووة م ووادة المعلومووات مووا العووالم.

الن ووية وال وووة  ارنتةنووت تووعتا للووش  شووكاس و نووواث موتلفووة م ووس الو ووائق
ومقااة الفيديو.  الةغم مل  لكل مإل ا توةاا المعلوموات  ات الفائود  دول 
م الد   عض  دوات الوي  لي ت لملية هيّنوةل وهنوا يوعتا دوة التنقيو  موا 
الويوو  والوو و يحتوواا  الضووةوة  إلووش تووومية  دوات ت ووالدنا للووش ا ووتوةاا 

ع  للوش نحوو متزايود للوش المعلومات المفيد  مل ال ياناتل و   ح مل ال و
 (.manuallyارن ال تحليس محتويات النص يدويا )

شووةها ال يانووات ا قت ووادية تعت ووة واحوود  موول  هووم ال يانووات التووا يووتم ن      
يوميووا للووش ا نتةنووتل وهوو   ال يانووات غيووة المهيكلووة تعت ووة م وودةا هامووا 

 .  قت وواديةللمعلومووات موول  جووس ا  ووتفاد  منهووا مووا العديوود موول التا يقووات ا
ا ووتوةاا ال يانووات موول المعلومووات ا قت ووادية تعت ووة لمليووة معقوود    وو   

موول  احتوائهوا للووش معلوموات ك يووة . و التوالا مووإل ا وتودام الاووة  التقليديوة
 جووس ا ووتوةاا المعلومووات موول هوو   ال يانووات والح وووس للووش نتووائ  جيوود  

 لكووم الهائووس موولتعت ووة لمليووة مكلفووة للوقووت والجهوود لنوود التعامووس مووة  لووك ا
  ا الكومال يانات؛ له ا مإننا نحتاا إلش  دوات وتقنيات مل  جوس التعاموس موة هو

 الهائس مل ال يانات للش ا نتةنت   توةاا المعلومات المفيد .
هنواك العديود مول ال حووث التووا  وعت   وتوةاا المعلوموات المهيكلووة        

ةيوق معالجوة اللغوة مل الن ووص التوا تحتووو للوش اللغوات ال شوةية لول ا
( وكو لك هنواك العديود Natural Language Processingالا يعيوة )

مل التا يقات التا ُاوةت  ا تودام تقنية معالجة اللغة الا يعية ومنها للوش 
 ووو يس الم ووواس: ا وووتةجاث المعلوموووات و التةجموووة اآلليوووة  والمجيووو  اآللوووا 

هو   المكونوات وهو    والتعةف للش مكونات الع اة  اللغويوة والعققوات  ويل
جميعوا تعود مةلوا مول موةوث اهتماموات معالجوة اللغوات الا يعيوة التوا تودةا 

يوجوود العديوود موول الوواةزميووات التووا   لوواد  تحووت مئووة الوو كا  ال وونالا
 Named Entityا تودمت موا التعوةف للوش مكونوات الع واة  اللغويوة )

Recognition( والعققوووات  ينهوووا )Relation Extractionلوووش ( ل
( والونه  Machine Learning و يس الم واس وواةزميوات الوتعلم اآللوا )

القائم للش قوالد اللغة ما ا توةاا ال يانات. وهناك مول جموة  ويل النهجويل 
ما هو   الوةقوةل نقودم مقاة وة   وتوةاا العققوات .  ما الاةيقتيل ال ا قتيل

وتحقيقووا للهوودف موول  وويل مكونووات الع وواة  اللغويووة مووا الوونص غيووة المهيكووسل 
ه   الدةا ة ما التعوةف للوش الد لوة موا اللغوة العة يوة )الم وتو  الود لا( 
ولي  التعةف للش تةكي ها )الم تو  التةكي ا(ل مإننا نقتةح ا لتماد للوش 

اللغووات  موونه  ل ووانا جديوود قووائم للووش م وواد  تداوليووة مووا و ووف وتف ووية
ن ةيوة النحوو الوو يفال الو و محدد مإننا نعتمد  اةوحات  الا يعيةل و شكس

   نقدم له تعةيفا موجزا ما الفقةات التالية. 

 محمد  لي بادي
ق م ل لية تقنية المعلوماتك-جامعة م ةاته

 لي يال م ةاتهل الش كات وا ت ا ت
Mak.badi@it.misuratau.edu.ly 
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ل لية اآلدا ك -جامعة م ةاته
 لي يال م ةاتهل ق م اللغة العة ية

mhmlitan@gmail.com 

 حسين خليل خليل
ق م للوم ل لية تقنية المعلوماتك-جامعة م ةاته

 لي يال م ةاتهل الحا و 
Hussein.khalil@it.misuratau.edu.ly  
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 دةا ات  ا قة  .2

للووش الووةغم موول محدوديووة الجهووود ال ح يووة مووا معالجووة الوونص العة ووا       
غيوووة المهيكوووس مووول  جوووس ا وووتوةاا المعلوموووات المفيووود  و وا وووة ا يعوووة 

ت  وويل مكونووات الع وواة  اللغويووة مووا الوونص العة ووا غيووة المهيكووس العققووا
 ألوة يوةمقاةنة  اللغات األوة  للش   يس الم اس اللغة ا نجليزية واللغات ا

األووة  موإل هنواك العديوود مول الجهوود ال ح يوة التووا ةكوزت للوش ا ووتوةاا 
العققوات مول الونص العة وا غيوة المهيكوس ويمكول إةجواث هو   الجهوود إلووا 

ث اتجاهوووات ةئي وووة هوووا: الووونه  القوووائم للوووش القوالووود التةكي يوووة اللغوووة  وووق
(Rule-based approachوالوووون .) ه  القووووائم للووووش التعلوووويم اآللووووا
(Machine Learning Approach والونه  القوائم للوش الجموة  ويل )

 (.Hybridapproachالمنهجيل ال ا قيل )
 

 Rule-based approach و / النه  القائم للش القوالد التةكي ية 

ال يعتموود هوو ا الوونه  للووش  نووا   نموواا تةكي يووة   ووتوةاا العققووات  ينهوو   
هو     ا تودام القوالد التةكي ية للغوة التوا ت وف هو   األنمواا. ويوتم تةميوز
نيول األنموواا اللغويووة التمووادا للووش التنموويا الل ووانا الم وو ق الوو و  لوود  ل ووا

الود . ي تودم المعاجم/القوامي  ل نوا  القكمجمولة مل القوالد. وه   النه  
د ولواد  موا تنفوو  القوالود مووا شوكس تع يووةات منت موة وقوالوود إج اةيوة لتحديوو

 العققات.
 NOOJكموووا ا وووتودمت  عوووض الدةا وووات )حمووودو وهووويق ( تا يوووق      

للو وووس إلووش معةمووة العققووات  وويل مكونووات الع وواة  اللغويووة التمووادا للووش 
 specificةل والتكووويل المعجمووا لناووا  المشووكلة )القوالوود التةكي يووة للغوو

domain  وويما العققووة  وويل   ووما  األشووواص والوو وات  و المفوواهيم   )
 .الواةد  ما الع اة  اللغوية

( 2012كموووا اووووةت مجمولوووة مووول ال ووواح يل )مااموووة للوووا و ووووةول     
نمو جووا   ووتوةاا العققووات المةت اووة  ووال ةوف المكانيووة مووا الن وووص 

يووةل ويمكوول تلووويص هوو   المقاة ووة  عنهووا مجمولووة موول القوالوود التووا العة 
ا تودمت   توةاا العققات التوا توةت ا  وال ةوف المكانيوة داووس الونص 

 .العة ال وتم تا يق ه ا النمو ا للش ل اةات )جملية( وا ة
(( اقتوووةح 2016وهنوواك مةيووق  وووة مووول ال وواح يل ) وواد  و مزيووال )    

تووم  قووات ال وو  ية  وويل مكونووات الع وواة  اللغويووة التووانمو جووا   ووتوةاا العق
التع يووة لنهووا  ووةاحة مووا الن وووص العة يووة. وقوود تضوومل هوو ا النمووو ا 

نمووا لغوووو ي وومح  تمييووز  جووزا  الجمووس التووا تم ووس ال وو    700حوووالا 
 والم   .

 Machine learning انيا/ النه  القائم للش التعليم اآللا )
approach ) 

النه  للوش مجمولوة مول الو وائص  و العقموات التوا يمكول ا تند ه ا     
 ل تشووومس و وووائص  و لقموووات نحويوووة  و د ليوووة  و معجميوووةل وقووود توووم 

 م ا تودام نه  التعلم اآللوا  نجواح   وتوةاا العققوة مول الونص غيوة المون
ا وو  وه   الاةيقة تتال  إلدادا كامق لكس ال يانات التا  ويتم تودةي  الح

 (training corpusلليها )
قام مةيق  حث ) ل يحيوش و ووةول(  ا وتودام التعلويم اآللوا   وتوةاا      

العققات  ويل مكونوات الع واة  اللغويوة موا الن ووص العة يوةل والتمود هو ا 
المووووونه  للوووووش مجمولوووووة مووووول الكلموووووات الموجوووووود موووووا قالووووود  ال يانوووووات 

(Ontology(  مول  جوس توليود مجمولوة مول  يانوات التودةي )training 
corpus.)  قدم  واح ول )محمود و ووةول( ة يوة جديود    وتوةاا العققوة

 distant supervisionالد ليوووووة  ا وووووتودام المةاق وووووة ال عيووووود  )
approach( التووا تعتموود للووش ا ووتودام الد  يووديا )DBpidia كم وودة )

ال يانات ل نا   يانات التدةي ل وتح س ال اح ول ما هو ا ال حوث للوش نتوائ  
نولوا للعققوة  ويل مكونوات الع واةات اللغويوة التوا  97ا اكتشاف مةضية م

 تمت معالجتها.

  ال ا/النه  القائم للش الجمة  يل النهجيل ال ا قيل

ه  قدم  اح ال ) ن  و لمش( نهجوا ي وتودم نهجوا هجينوا يعتمود للوش الون     
حديود تيهودف إلوش  القائم للوش قوالود اللغوة والونه  القوائم للوش التعلويم اآللوا.

   هو .لغويةموقة الكلمة التا تع ة لل العققة اال نائية  يل مكونات الع اة  ال
 .النه  يهدف إلش ا توةاا العققات  يل األشواص واألماكل والهيئات

(  ا ووتوةاا 2011كمووا قووام مةيووق  حووث  وووة ) وول  اشووا وزويجن وواومل     
الجمة  يل الونه  العققات  يل األمةاض ولقجهال والتمد ه ا ال حث للش 

القائم للش القوالد والنه  القائم للوش التعلويم اآللوال حيوث توم  نوا  مجمولوة 

مول األنمواا يودويا مول مجمولوة ال يانوات التدةي يوة للتع يوة لول الونه  القوائم 
للش القوالدل  ما ميما يوص الونه  القوائم للوش الوتعلم اآللوا مقود توم ا وتودام 

 Support vector machineوواةزميوووة شوووعاث الووودلم اآللوووا )
Algorithm  لتحليس ال يانوات مول  جوس ت ونيفها  ا لتمواد للوش الم وتو )

التةكي ووال وال ومات الد ليوةل وت هووة النتوائ  التوا تووم -المعجموال وال وةف
 زالح وس لليها تح نا ما كفا   النهجيل معا

 اةا  ووتو  و لت التوا الجهوود مول للعديوود ال وا قة المةاجعوة ووقس مول     
موونه  الجمووة  وويل النهجوويل   ل ا ووتنتاا يمكوول العة ووا الوونص موول العققووات

ئم يعكو  تح ونا ك يووةا موا   ووالي  ا وتوةاا ال يانووات  نوا  للووش المونه  القووا
ي  مووا هوو ا ال ووددل تحتوواا األ ووال للووش قوالوود اللغووة و  ووالي  الووتعلم اآللووا.

حوث موا المتاووة  موا ال القائمة للش القوالد إلش ا تغقس المناه  الل وانية 
قوا موا ماللغة العة ية لحس المشاكس المتعلقة  تعقيودات اللغوة العة يوةل ولوي  

لوش لللش الم تو  التةكي ا ولكل  يضا للش الم توييل الد لا والتوداولا. 
  وو يس الم وواسل ت ووتودم مع ووم األن مووة الم نيووة للووش قوالوود اللغووة العة يووة

مات لعققووة اللغويووةل و لووك  ا ووتودام ال ووالقوالوود األ ا ووية لتحديوود  نموواا ا
( مفعوووس Subject( مالووس )Verbاأل ا ووية ال ق ووة للغووة العققووة: معووس )

(Object) 
ام للووش الووةغم موول الفائوود  التووا تقوودمها الدةا ووات ال نيويووة مووا ا ووتود     

ا لل القوالد التةكي ية كمجمولة مجةد  مل القوالد النحوية المف ولة تمام
ة  دام مإل الع اةات اللغوية غال ا ما تحتووو للوش لققوات  وو يا  ا  تو

لموق معقد  وله ا مإل ا تودام النحو الو يفا إااةا ن ةيا ي والد موا مهوم  
 و وضح للو ائص الد لية والتداولية للغة. 

نوة ومل هنال نعتقد  ل ن ةيوة النحوو الوو يفا تقودم مقتةحوات  ك وة مةو     
ة اد ن ةيوالمعقد  موا اللغوة العة يوةل ولهو ا توم التمو لنم جة العققات الد لية

النحوووو الوووو يفا إاووواةا منهجيوووا لهووو   الدةا وووة لمحاولوووة ا وووتوةاا العققوووة 
الد لية ما النص العة وا. تةكوز هو   الدةا وة  شوكس وواص للوش المقوا ت 
 المتعلقووة  األو وواة مووا  ووو  األوةا  الماليووةل والتووا تحتوووو للووش ل وواةات

ة  لية معقد  مل شعنها  ل تجعس ا وتوةاا العققوات لمليوتتضمل لققات د
 لي ت  هلة.

 

 ن ةية النحو الو يفا .3

 لةمت ن ةية النحوو الوو يفا منو   هوةهوا للوش يود الل وانا الهولنودو     
لددا مل النموا ا المتعاق وة قاموت  1978(  نة Simon Dik يمول دك )

 ا كس جيوس مول هو   النمواللش ما يش ه م د  "النشو  وا ةتقا "ل حيث شهد 
تاوووةا للووش النمووو ا ال ووا ق م ووتفيدا موول الق وووة مووا الو ووف والتف ووية 
يووة الكوامييل مووا  وولفه. ق وووة كووال مووا  غل وه متموو ق مووا  نيووة النحووو ارجةائ
ةيوة دول  ل يااس الم اد  الةئي ة التا قام لليها. مالجهاز الوا وف موا ن 

هل  مةاحوس  موةزت لوددا مول النحو الوو يفا موّةل مول حيوث  نوا   و وياغت
ا قوات النما ا مل  همها النمو ا النوا ل والنمو ا المعياةل ونمو ا محوو ال

القووال ال ونمووو ا نحووو الواووا  الووو يفال ونمووو ا نحووو الواووا  الووو يفا 
 ومووا المو ووةل وقوود تناولتهووا كتوو  األ ووتا   حموود المتوكووس  الشووةح والتوضوويح

ا كتفوا  هنوا  والعةض الموووجز   ضوامه كوس نموو ا للوش  وا قه موا ي وتوج 
ألهووم  ق ووة نمووا ا وهووا النمووو ا النوووا  والنمووو ا المعيوواة ونمووو ا نحووو 

 الواا  الو يفا.

 1978( Simon Dikالنمو ا النوا ل  يمول دك ) . 

ك  )      (  ّوس نمووا ا Simon Dikلووةض الل ووانا الهولنوودو  وويمول د 
( Functional Grammarن ةيووووة النحووووو الووووو يفا مووووا كتا ووووه ))

((. وكوال ل نوة  ولووش موا  ووياغة النموا ا التووا تلتوه للووش   وا  مووا 1978)
وليوة تو لت إليه ن ةية النحو الو يفا ما  عيها نحو إحةاز الكفايوات التدا

 والنماية والنف ية.

يتكول ه ا النمو ا مل  ة عة مكونات مةت ة ح    لية اشتغالها: وزينوة  وم 

تتكوول الوزينوة  ع ية  م القوالد ال ووتية.قوالد إ ناد الو ائف  م قوالد الت

مل شقيل ا نيل: معجم يضم المفةدات األ وس وقوالد تكوويل م و ولة لول 

اشووتقا  المفوووةدات الفووةوث )كعمعووواس ا نعكووا  و معووواس المااولووة و  وووما  

  الفالليل وغيةها( مل المفةدات األ وس.
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لها  الو ائص الد لية الم شةتشكس ال نية التحتية حمق تحدّد ميه كس    

ما شكس موّ  ات و مات )جهيةل زمنية...( وو ائف د لية. ويُنقس 

الحمس إلش  نية و يفية تامة التحديد لل اةيق إ ناد و يفتا الفالس 

 والمفعوس  م إ ناد الو يفتيل التداوليتيل المحوة وال  ة .

 مجمولوووة القوالووود تتوووو  ال نيوووة الو يفيوووة دووووقع لقوالووود التع يوووة وهوووا    

زيوة الم  ولة لل تحديد الو وائص ال وةمية والتةكي يوة )الّةت يّوة( والتاةي

د مووا ال نيووة الو يفيووة. ةا ووويعووو   )الن ةيووة والتنغيميووة( للووش   ووا  مووا يُوووة 

عويوس قوالد التع ية شوكس  نيوة مكّونيوة تنقوس  وا واة القوالود ال ووتية إلوش ت

ة موا تا يوضح اشتقا  الع اة  اللغويواآل (1) الشكس  وتا للع اة  اللغوية.

 النمو ا النوا :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح اشتقا  الع اة  اللغوية ما النمو ا النوا  (1) الشكس

 

 1989( Simon Dikالنمو ا المعياةل  يمول دك ) . 

يت دة "نمو ا م تعملا اللغة الا يعية"  هم ما  تش  ه النمو ا      

المعياةل ويق د  ه المنت  للواا  والمتلقا للواا  والم وس لهل ه ا 

النمو ا وضة لة د الملكات التا تتوامة لد  المتكلم/المواا ل ح ة 

ك  ) وم  ملكات للش   ا   نه يمكل ( Simon Dikمنها  يمول د 

وتقوم وم ة قوال   ة د ملكات القدة  ل إضامة ملكات  وة  إليها

التوا لية الوم  وتتفالس ميما  ينها للش   ا   ل كس قال  يتمتة 

ح    وةجا ل اقا القوال  – ا تققس م ادئه وإوالياته لكنه يشّكس دوق 

 (:2الشكس )

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح نمو ا م تعملا اللغة (2) الشكس
 

كانت الو ائص المم س لها ما النمو ا النوا  مح ووة  موا الو وائف      

التووووداولية الووووواةجية والداوليوووةل وموووا النموووو ا المعيووواة   ووو حت تشووومس 

جهيووةل كموووا  ضوويفت إلوووش و يفتوووا الم تووود  والووو يس  ال وومات ارنجازيوووة والو 

و ائف واةجية  وة   نفت إلش موواتح ونواقوس وحووام  وووواتم  الت واة 

لت و يفة المحوة إلش محووة معاوش دوةها  ما تن يم  نية الواا  كما مُّة 

ومحوة معاد ومحوة جديد وو يفة ال و ة  إلوش  و ة  جديود و و ة  تعوويض 

 و  ة  ق ة و  ة  انتقا .

هووو   ارضوووامات التداوليوووة   تغيوووةل ةغوووم  هميتهوووال مووول قوووانول ا شوووتقا    

ة التحتيوة لوم تعود مجوةد حموس المعتمد  ما النمو ا األوس إ ا ا ت نا  ل ال نيو

ع كمووا يت ويل موول الشووكس   وس  نيووة تاّموة التحديوود مول حيووث الد لوة والتووداوس معوا

(3:) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح النمو ا المعياة 3 الشكس

 

( Hengeveldنمو ا نحو الواا  الو يفال هنوفلد ) .ت

 2008( Mackenzieوماكنزو )

إلوش  إلش تح يس الكفاية النف وية منو  نشوعتها عت ن ةية النحو الو يفا     

 جانوو  إحووةاز الكفووايتيل التداوليووة والنمايووةل هوو ا ال ووعا تم ووس مووا إوضوواث

هوا   قوالد النحوو للواقعيوة النف وية حيوث  ق ويت القوالود التحويليوة  الت اة

حوو نالجهواز الوا وف موا  تاا ق إواليات إنتاا الواا  و  إواليات تعويله.

فا اشتمس للش  ة عة مكونات هوا: "المكوول المفهووما" ) و الواا  الو ي

 المعةما( و"المكول النحوو" و"المكول ار اتا" و"المكول ال ياقا".

  ية د المكوول المفهووما المعواةف اللغويوة وغيوة اللغويوة كموا

ووة إنتاجووه. ويعوودّ هوو ا  ية وود ق وود المووتكلم موول الواووا  المزم 

 المكونات األوة ؛ المكول "القو  الدّامعة"  الن ة إلش

  تُحوووودصد و ووووائص الواووووا  مووووا المكووووول النحوووووو مووووا  ق ووووة

م تويات: م وتو  لققوا )توداولا( وم وتو  تم يلوا )د لوا( 

الم وتويال العققوا والتم يلوا وةجوال رواليوة  وم تو   نيوو.

"ال ووياغة" التووا تم ووس للواووا  مووا الم ووتو  األوس مووا شووكس 

  معس إحالا ومعس  معس واا ا يتضمل محو  قضويا قوامه

 

 إسناد الوظائف

 قواعد التعبري

 قواعد صوتية

 بنية حتتية )محل(

 بنية مكونية

 أتويل صويت

 خزينة
 قواعد التكوين معجم

منوذج مستعملي 
 اللغة

 القالب املعريفالقالب  
القالب 
القالب القالب  النحوي

 أتويل صويت

 بنية سطحية

القواعد 
 الصوتية

 قواعد التعبري

 

 قواعد التكوين معجم

 خزينة

 -بنية حتتية )داللية 
 تداولية(
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 . حملوووا ولو وووائص الواوووا  الد ليوووة موووا الم وووتو  ال وووانا 

 يلوا وتتكفس إوالية قوالد التع يوة  نقوس الم وتوييل العققوا والتم

التةكي يوة  –إلش م تو   نيوو تحودّد ميوه الو وائص ال وةمية 

 والو ائص ال وتية.

  وووتية مجووّةد   –تةكي يووة - نيووة  ووةميةوووةا قوالوود التع يووة 

يضوووالة المكوووول ار ووواتا  إنااقهوووا موووا شوووكس ل ووواة  لغويوووة 

 محققة.

  المكووول ال ووياقا محووا ة وود العنا ووة المقاميووة والمقاليووة التووا

 تواك  إنتاا الواا  ويقوم  ودوة الوة ا  ويل المكونوات ال ق وة

( يوضووح مكونووات جهوواز نحووو الواووا  4الشووكس ) األوووة .

 واةيقة اشتغاله:الو يفا 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح مكونات جهاز نحو الواا  الو يفا واةيقة اشتغاله4الشكس )

 

نحو الواا  الوو يفا يوتلوف لول النحوويل اآلووةيل )النموو ا المعيواة     

ونحووو الا قووات القووال ا( موول حيووث القيووام  عمليتوويل ا نتوويل: لمليووة اوتووزاس 

ولمليووة إضووامةل حيووث اوتووزس محووو  القووال يل ا جتمووالا واردةاكووا مووا 

ول واحد هو المكول ال ياقا ال و ية د ال ويا  العوام وال ويا  المقواما مك

) وووويا  الموقووووف التوا وووولا اآلنووووا( وال وووويا  المقووووالا )الواووووا  ال ووووا ق 

والواا  القحق اللو يل يشوّكقل  ُعود "التّنواص" للواوا  المنوت   و الموةوم 

 مهمه(ل واوتزس محو  القال يل المعةموا والمناقوا موا مكوول واحود ية ود

 ميه كس ما يفتةض  ل يشّكس "القو  الدامعة" ما إنتاا الواا   و مهمه.

 ّموووا ارضوووامة موووتوص "المكوووول ارناووواقا" الووو و يقووووم  نقوووس الم وووتو     
ع )موا الواو ا  الفونولوجا المجّةد إلش تحقّق معلوا قود يكوول  ووتا  و وّاوا

 .المكتو ( كما يمكل  ل يكول إشاة 
 

 الن ام المقتةح .4

األهووداف التووا ت ووعش الن ةيووات الل ووانية إلووش الو وووس إليهووا مووا موول      
و لووو   Computational adequacy يعووةف  ووو"الكفاية الحا ووو ية"

يةل ه   الكفاية يمّكل مل التعكد مل مد  دقة و حة  ووةنة الن ةيوة الل وان
وموول وووقس مووا تووم لةضووه  ووا قا نلحوو   ل مع ووم الجهووود التووا  وو لت  ووا قا 

عووسل ال نيويووة للغووةل وتحديوودا الم ووتو  التةكي ووا للجملووة )م اهتمووت  الحو وو ة
مالسل مفعووس( دول ا هتموام  شوكس ك يوة  الم وتويات األووة  للغوة ح و  

 التق يم الل انا المعةوف.
ومل المعلووم لود  الل وانييل  ل م وتويات التحليوس اللغووو هوا ال ووتا     

(Phonetic)وار ووووووواتا (Phonological) وال وووووووةما 
(Morphological)  والتةكي ووووووووووا (syntactic)  والووووووووووود لا

(Semantic)   والتوووداولاPragmatic) وتنق ووم الن ةيوووات الل وووانية )
 شووعنها إلوووش موووةليل ةئي ووييلل ق وووم يوووة   ل األهميووة للم وووتويات ال نيويوووة 
)التةكيوو ( وهووا التووا تحكووم مووا لووداهال ومةيووق يووة   ل التووداوس والد لووة 

التياة المعةوف  التوداولييل  و الوو يفييلل وهوو يحكمال ال نية وهم   حا  
ا تجووا  الوو و تت نووا  هوو   الوةقووة ليكووول إاوواةا ن ةيووا لهووال ولهوو ا مووإل هوو   
 –الوةقة تقتةح مقاة ة تحاوس ميهوا تقوديم تجة وة لحو و ة الم وتو  الود لا 

للع وواة  اللغويووة مووا الواووا  ا قت ووادول  نووا  للووش مووا  –ولووي  التةكي ووا 
 ةيوووة الل وووانية المعةوموووة  ن ةيوووة النحوووو الوووو يفا ل ووويمول دك تقتةحوووه الن

والتا نقلها للعة ية و اهم ميها وقام  تحليس الواوا  موا اللغوة العة يوة وموق 
  .ه   الن ةية الل انا المغة ا  حمد المتوكس

( داوس Semantic levelومل المعلوم  يضا  ل الم تو  الد لا )   
حديد الو ائص الد لية للواا . ويتضمل ن ةية النحو الو يفا يقوم  ت

" وا قة  فلش ها  Propositionا قتيل ا نتيل: ا قة ُلليا ها "القضية 
". ما يهمنا ما ه   المقاة ة ها ا قة  State of affairs"الواقعة 

الواقعة مها مكال التم يس للواقعة ولل وات المشاةكة ميها مشاةكة ةئي ية 
وجو   و مشاةكة جواز. ويتم التم يس للواقعة   و مشاةكة مةليةل مشاةكة

 Predicateتتضمل محمو   Predicate frameما شكس  نية حملية 
: حدود موضولات Terms)معقل  و ا مال  و  فة( ومئتيل مل الحدود 

Argument term  ةئي ية ضةوةية وحدود لواحقSatellite term 
داوس الع اة  اللغوية. الشكس مةلية اوتياةية تحمس جميعها و ائف د لية 

  .الو يفا النحو   ن ةية  معماةية  يوضح 5  ةقم

 املكون املفهومي

 الصياغة

املستوى 
 العالقي

ستوى امل
تمثيليال  

-املكون الصريف
 الرتكييب

 املكون الفونولوجي

 املستوى البنيوي

املستوى 
 الفونولوجي

 املكون السياقي

ون 
ملك

ا
اقي

إلنط
ا

 
النحوي وناملك  
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Discourse 

Output component contextual component Grammatical component Conceptual component 

Pragmatic LevelSemantic LevelStructure Level

Event

Position Process State Action 

Arguments Predicate

positioner Specific Recipient Agent

اغلق

Close
 هم د ا

Dubai 
Share

تعامقته

His dealings

يوم 

الومي 

Thursday 

   محققا تة ح  ن  ة 

Earning 20%

Predicate (2)Argument 

rate result

تة ح     ن  ة  محققا

 
 ن ةية النحو الو يفامعماةية ( 5شكس )

 
 

ولنوا ه ا ارااة الن وةو هوو الو و توم التمواد  موا هو   المقاة وة التوا حا    
 الع وواة  موول وقلهووا الو وووس إلووش ا ووتوةاا العققووات الد ليووة المعقوود  مووا

ف تتووزث الو وائ اللغوية العة ية وتحديدا ما الواا  ال حفا ا قت وادو.
( ما ن ةيوة النحوو الوو يفا إلوش )منفو  Semantic functionsالد لية )
Agent  ل متق ووسGoal\ Patient  ل م ووتفيدBeneficiary  ل م ووتق س

  Recipientنا  للش لققتها  المحموس ال و يم س الواقعةل  ).... 
 وموووا هووو   المقاة وووة توووم التعاموووس موووة الع ووواةات اللغويوووة  نوووا  للوووش هووو ا    

  الت وووةل وتووم ا هتمووام  ا ووتوةاا شوو كة العققووات الد ليووة داوووس الع وواة
 اللغوية كما هو م يل ما الم اس التالا:

 % ما تداو ت اليوم 10اةتفة  هم الولي   قيمة  -

 
(  تم يووس الواقعووة ويتحقووق هوو ا Predicateحيووت يم ووس يقوووم المحموووس )    

 وا ( له   الواقعوة العن وة األ اAgentاةتفة( ويم س المنف  )(ما المكول 
( percentage) وووهم الولوووي (  ينموووا   وووندت الو يفوووة الد ليوووة الن ووو ة )

( للمكووول )مووا Tense%( والو يفووة الد ليووة الزمووال )10للمكووول ) قيمووة 
 ة الوواةزمية المعتمد يوضح  لي 6الشكس ةقم  تداو ت اليوم( 

 
 

  
:  لية الوواةزمية ا توةاا العققات  ا تودام ن ةية النحو الو يفا6شكس   



استخراج المعلومات من النص العربي الغير مهيكل   استخدام نحو اللغة العربية الوظيفي في /، محمد مليطان، محمد بادي حسين خليل                                                                        16 
 

ijeit.misuratau.edu.ly ISSN 2410-4256 09.تع. :رقم مرجعي  

ع مووا اليا ووال اةتفوو)م شووة تووو ك  األو ووة مووا الم وواس ال ووا ق )      ة نااقووا
نقاووةل  1599.42نقاووة لنوود الم ووتو   10.61% ليضوويف 0.67 ن وو ة 

نقاووة لنوود  16.01% ليو ووة 0.08 ن وو ة  225تووق  هوو ا م شووة نيكوواو 
 (نقاة 19885.77الم تو  

 وواةزميووة الحووس المقتةحووة تتعامووس مووة الع وواة  مووا الوونص العة ووا التووا    
لودد غيوة محودد مول المشواةكيل موا تحتوو للش لققوات معقود  تتم وس موا 
 1ومتق وووس 1وم وووتق س 1مووو قل منفوو  1الواقعووة الواحووود ل مقوود يكوووول للواقعووة

ومنفوو  ل وم ووتق س ل وهكوو ا. وللووش هوو ا مووإل  2وزمووال 2وم ووتق س 2ومنفوو 
وواةزميووة الحووس المقتةحووة تتعامووس مووة الجملووة  تق وويمها إلووش مجمولووة موول 

 ية:هو م يل ما التة يمة التالالوقائة التا تنتما إلش قضية واحد ل كما 
 

 واا  اقت ادو= )قو  إنجازية )قضية )واقعة ) محموسل منف ....((((
 

وللوووش  ووو يس الم ووواس موووإل الواوووا  ا قت وووادو ل وووو  األوةا  الماليوووة     
 تضمل ل اةات لغوية مل ق يس:

 )محمووس ااةتفوةم منف /متموضوة 1)الواقعوة  1و ة )القضية 1)قو  إنجازية
ع م شووة توووا ليضوويف ا 1م نتيجووة%0.67م ن وو ة ا ن وو ة  ك  األو ووة نااقووا

 م(((نقاة 1599.42الم تو  ا 2م نتيجةنقاة 10.61
م منف /متموضوة هو ا)محمووس ا 2= الواقعة  2و ة )القضية 2)قو  إنجازية

م نقاوووة 16.01ليو وووة ا 1م نتيجوووة%0.08 ن ووو ة م ن ووو ة ام شوووة نيكووواوا
 م(نقاة 19885.77الم تو  ا 2نتيجة
ا موالةئي وية للوواةزميوة تقووم للوش  ل المحمووس الةئي وا  ا  تةاتيجية   

الواقعووة هووو الوو و يووتحكم مووا لوودد ونوووث المشوواةكيل مووا الواقعووة واألدواة 
 الد لية لكس منها داوس ه   الواقعة.

م شة ( ما الع اة  هو "1Agent) 1وللش   يس الم اس مإل المنف      
واقعة تحديد   الت اة  المشاةك األوس ما الل ال و تم تو ك  األو ة نااقا"
ا ( "ه ا" والتا قد تكول معق / ا مPredicate1) 1التا يم لها المحموس

( محتمس ما ه   argument فة. ويحدد المحموس  و موضوث ) /
نقاة"( ال و ي ف نتيجة العملية ما الع اة   10.61العققة م س )"

تودام العققة. ولقو  للش  لكل تم ا   تكماس تحديد العنا ة ال ق ة ما 
الوواةزمية   توةاا العققات ما الجملة مل وقس موا متها مة 

 العققات ما قالد  ال يانات المعةمة.
الم وواس التووالا يوضووح اةيقووة ا ووتوةاا العققووات  وويل المكونووات  نووا  للووش 

لمووس الواوووات التاليووة توضووح اةيقووة الو ووائف الد ليووة للع وواة  اللغويووة. 
 النه  المقتةح

 

تحديووود   وووما  الكيانوووات الم وووما  وإلاوووا  ا وووم موحووود لهووو   الكائنوووات  -1
(General Annotation Token (GAT)  وإضووامة  عووض

الت وونيف  الو ووائص لكووس كووائلل للووش  وو يس الم وواس: نوووث الكووائل و
 NE_Arrayوالجدة وتوزيل جمية الكيانات ما م فومة تحت ا وم 

   ح   موقة كس كائل ما الجملة
وتحديوود  وس منفوو  مووا الجملووة المووةاد   NE_Arrayقووةا   الم ووفومة  -2

الم شووة العووام  معالجتهووا ولوواد  مووا يكووول ا ووما للووش  وو يس الم وواس "
 "  وتحديد و ائ ه.  ل و    و  ا

موول  وس موقووة مووا  لم ووفومةا ال يانووات الموجووود  مووا قووةا   موواال وود   -3
  ومقاةنة كس لن ة ما الم فومة مة و يفوة المنفوالم فومة  التتا ة 

 ح   اآلتا: 2ما الواو  
I.  إ ا كووال  وس لن ووة مووا الم ووفومة والوو و نولووهGAT  يحمووس

 2نفوو  و ووائص و يفووة المنفوو  الوو و تووم تعيينووه مووا الواووو  
 محينئٍ  يتواش الش العن ة ال و يليه

II.  إ ا كووال  وس لن ووة مووا الم ووفومة والوو و نولووهGAT  يحمووس
يووتم تعينووه كمحموووس وقووةا     predicate)محموووس )و يفووة 

 وا ية الج ة.
III. اد إ ا كوال موا الجملوة محمووليل متتواليل يوتم ا وت عاد األوس والتمو

 ال انا 
IV.  إ ا تووم تحديوود المنفوو  والمحموووس  وووف تعمووس الوواةزميووة للووش

تحديد الجز  ال الث مل العققة ح   نووث جو ة المحمووس للوش 
   يس الم اس: 

ة المحموس )ةمةل وفض(  مإل العن وة إ ا كال  ج  إأ
 ال الث مل العققة  وف يكول ن  ة مئوية 

إ ا كووال جوو ة المحموووس )مووتحل  غلووق(  مووإل العن ووة  إب
 ال الث مل العققة  وف يكول قيمة

V. تم إ ا تم ت نيف مكونات العققوة )المنفو ل المحمووسل النتيجوة(  وي
 ا ووتةدادها ماا قوة هو   المكونوات موة العققوات ال ق يوة التوا توم

 مل قالد  المعةمة.
VI. إ ا كانت العققة ال ق ية الم توةجة مل نص غية مون م تتاوا ق 

لوش إمة العققة ما قالد  المعةمةل م يتم إضامة الميزات العديد  
 (   predicate ل object لsubject) العققة م س 

 اوتياة المنفو  التوالا موا الجملوة )الم وفومة(ل إ ا وجودت الوواةزميوة -4
 ل المنفوو  الجديوود ويكووول ا ووم للوومل ولووي  لووه لققووة  المنفوو  األوسل 

 .2م وويتم تعيوويل المنفوو  الجديوود كعامووس جديوود والعووود  إلووش الواووو  
يوضوووحال  ليوووة لموووس وواةزميوووة الحوووس   وووتوةاا  8و  7الشوووكقل 
 العققات:

إلش لي س  ل نقاة 62.43 لغت   و ائة %1.24ن  ته واضح  ه واللش يوم الومي  الم شة العام ل و    و  ا تعامقته ما جل ة   نهش
نقاة  4.992.52م تو    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Agent  
الم شة 
العام ل و  
   و  ا

        

Predicate   لي س    و ائة  ه وا   نهش  

Argument     4.992.52  62.43  1.24  الومي   

Relation 1          

Relation 2          

Relation 3          

Relation 4          

لملية ا توقص العققة مل ل اة  تحتوو للش واقعة واحد  شاةك ما تنفي ها لدد مل المشاةكيل 7يوضح الشكس 
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ا توقص العققة مل ل اة  تحتوو للش واقعة واحد  شاةك ما تنفي ها لدد مل المشاةكيل: 8الشكس   
 

 اوت اة الن ام .5

للووش  و  حووث  لووم نووتمكل موول الع وووة حتووش وقووت كتا ووة هوو   الوةقووةل    
 ويل  منشوة قام  تقييم جهود معالجة اللغة الا يعيوة موا ا وتوةاا العققوات
كووول الكيانوووات الم وووما  العة يوووة  ا وووتودام النحوووو الوووو يفال و التوووالا   يم

 مقاةنة التقييم  الجهود المنشوة  ما ه ا المجاس.
ل موما ه ا ال حث تم ا وتودام مجمولوة الو وائق التوا جمعهوا ال واح ول      

لتنفيووو   ARB_GEO Corpusمواقوووة لة يوووة موتلفوووة والتوووا  وووميت 
لووة يويم  دا  المنهجيووة المقتةحوة  ا وتودام مجموالتجواة  التوا تهوودف الوش تق

ARB_GEO ا ل ولقد تم تقيويم الن وام  ا وتودام مقوايي  التقيويم الشوائعة مو
(ل و recall( ل ا  ووووتدلا  )precisionهوووو ا المجوووواس والمتم لووووة الدقووووة )

      جيد  لند ا وت اة. ل وقد حقق الن ام نتائ  F (F-measure)مقيا  
م  جةيت مجمولة مول التجواة  لتقيويم  دا  الوواةزميوة المقتةحوة  ا وتودا 

التووا تووم جمعهووا موول مواقووة إو اةيووة اقت ووادية  ARB_ECONمجمولووة 
 لة ية موتلفة.

 

 
ققوة ق منا اوت اة الوواةزمية إلش  قث مئات: األولش هوا ا وتوةاا الع    

الجمووس المعقوود ل موول الجمووس ال  ووياةل وال ووانا هووو ا ووتوةاا العققووات موول 
 وال الث هو ا توةاا العققة مل الجمس األك ة تعقيدا.

حتووو التجة ة األولش ها ا توةاا العققة ما الع اةات ال  ياة التوا ت    
 للش واقعة واحد  لها محموس واحد.

وو للوش التجة ة ال انية ا توةاا العققة مل الع اةات المعقود  التوا تحتو    
  تضمنت محمو  واحدا ةئي يا ولودد مول المحموو ت  ك ة مل واقعة واحد

 الفةلية.
ك وة  التجة ة ال ال ة ا توةاا العققوة مول ل واةات  ك وة تعقيودا تتضومل     

مل واقعة وكس واقعة تتضمل  ك ة مل محموس ةئي وال و ك وة مول محمووس 
 مةلا.
 تجة ةل( التالا نتائ  الوواةزمية ا تنادا إلش مجمولة ا9وي يل الشكس )    

 
 
 

 
يوضح مقاةنة  يل نتائ  التجاة  ال ق ة :9الشكس 
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 النتائ  والتو يات .6

  الد ليووة تحديوودا( حا ووو يا  هووةت الدةا ووة  ل ا ووتوةاا المعلومووات( 
يوة مل الن وص العة ية  ا تودام تقنيات معالجة اللغات الا يعيوة لمل

 معقد  جدا وا ة إ ا ما ن ةنوا إلوش و و وية اللغوة العة يوة وتةا هوا
العةيوق وال ووّةو موول جهوة مووا مقا ووس  هميووة تحودي ها موول جهووة  وووة . 

 رمكووال حو وو ةولكول للووش الووةغم موول التعقيوودات التووا واجهتنووا مإنووه  ا
لة اللغووة العة يووة د ليووا وا ووة  عوود  ل لالجووت الل ووانيات الحدي ووة مشووك

 ال وةنة للن ام اللغوو العة ا ال و  اة مل الممكل حو  ته.

  ن ةيوووة النحوووو الوووو يفا الووو و اوت ةناهوووا موووا هووو   الدةا وووة   هوووةت
مةونوووة لاليوووة وإمكانيوووة لحو ووو ة اللغوووة العة يوووة  شوووكس دقيوووق للوووش 

 لاالم تو  الد 
 ومل المفيد هنا  ل نوةد  عض التو يات:

 ا العنايووة  ووالفةو  الد ليووة التووا ت ووعف هند ووة اللغووة وإ ووةا  حو وو ته
 . م تويات الد لة و ياقات تع يةها المجازية و واها

 العنايوووة  تاووووية ال ووووةنة الد ليوووة للعة يوووة  ا وووتودام ن ةيوووة النحوووو 
 .الو يفا وتوجيه ال اح يل إلش الم اهمة ميها

  تفعيووس ودلووم العمووس العلمووا المشووتةك  وويل الجهووود العلميووة مووا مجووالا
 اللغة العة ية وللوم الحا   اآللا.
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(ل وم ووائس النحووو العة ووا مووا قضووايا النحووو الووو يفال  حموود المتوكووسل داة 1996)

ا ا (ل ون ةية النحو الو يفا.. األ   والنمو2009الكتا  الجديدل  يةوت ل نال. )
تل داة األموال الة واا المغوة ل والمفاهيمل محمد ملياالل منشووةات ضوفاف  يوةو
(ل والو يفيووة  وويل الكليووة 2014منشوووةات ا وووتقف الجزائووةل الا عووة األولووشل )

 (2003والنماية.  حمد المتوكسل الة اا: داة األمال. )


