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یـاب نحـوي، مدلسـازي معنـایی، اسـتخراج اطالعـات، و       
در  Part of Speech (POS)یا » اجزاي کالم

 .، تشخیص فعـل مهمتـرین و تاثیرگـذارترین بخـش انجـام کـار اسـت       
  .گیرد هاي دستوري، فعل بیشترین حالت صرفی را در مقایسه با سایرین به خود می

هـا و   داراي پیچ و خـم » تشخیص فعل در جمله
در حـوزه  . آورد دانان اختالف نظر در تشخیص فعل بـه وجـود مـی   

صـرف افعـال   یا مـدل   تمرکز بر روي صورت ظاهري
شود؛ آنگاه مبانی نظري و  ارایه می و استخراج

شـود؛ لـذا در ایـن تحقیـق مـا بـه        افـزار مطالعـه و بررسـی مـی    

توان تشخیص فعل در جمله را بدون توجه به سایر کلمات در جملـه انجـام داد؛   
مورد افعال مرکب؛ چرا که ابهامات مختلفی ممکن است در اثر مشـابهت ظـاهري یـا عوامـل     

ماننـد بسـیاري از    –با ایـن وجـود   . دیگر بوجود آیند که رفع ابهام آن بستگی به نقش سایر کلمات دارد
بطـور  را » مساله تشخیص فعل مرکب«و بطور خاص 

توان فعل  ارزش این کار از این جهت است که در بسیاري از موارد می
توان با احتمال قابل قبولی  توان مستقل عمل کرد، می

  .هاي سطح باالتر ارایه داد
ـ  ،»افعال مرکب«و به طور خاص  شناسـی   ر ریخـت ب
عبـارات   قواعـد زبـان بـا اسـتفاده از     ،استوار است که در آن

  : در این تحقیق کار ما بر سه محور استوار است
 .کنیم گذاري افعال فارسی را مرور می

هـاي   بـا اسـتفاده از عبـارت    افعال در زبان فارسی استخراج و

  .کنیم میمتناهی ارایه -هاي حالت یک روش سلسله مراتبی براي تشخیص افعال بر اساس ماشین
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  مقدمه
یـاب نحـوي، مدلسـازي معنـایی، اسـتخراج اطالعـات، و        غلط: افزارهاي پردازش زبان طبیعی مانند

اجزاي کالم«ترجمه ماشینی، یکی از مراحل اولیه و تاثیرگذار، تشخیص 
، تشخیص فعـل مهمتـرین و تاثیرگـذارترین بخـش انجـام کـار اسـت       اجزاي کالمتعیین  در. 

هاي دستوري، فعل بیشترین حالت صرفی را در مقایسه با سایرین به خود می در میان نقش
تشخیص فعل در جمله«، مساله فارسی افزار و در حوزه ادبیات فارغ از دنیاي نرم

دانان اختالف نظر در تشخیص فعل بـه وجـود مـی    نکات ظریفی است که گاهی بین ادب
تمرکز بر روي صورت ظاهري در اینجا. شود افزار مساله طور دیگري مطرح می

استخراجکار در حوزه ادبیات  در نتیجه ،که این صورت ظاهري
افـزار مطالعـه و بررسـی مـی     نرمدر حوزه  ،آن هاي تکنیکی

  .هاي دستوري نخواهیم پرداخت
توان تشخیص فعل در جمله را بدون توجه به سایر کلمات در جملـه انجـام داد؛    البته در حالت کلی نمی

مورد افعال مرکب؛ چرا که ابهامات مختلفی ممکن است در اثر مشـابهت ظـاهري یـا عوامـل     خصوصا در 
دیگر بوجود آیند که رفع ابهام آن بستگی به نقش سایر کلمات دارد

و بطور خاص » مساله تشخیص فعل«ما در اینجا  -کارهاي قبلی 
ارزش این کار از این جهت است که در بسیاري از موارد می. دهیم مورد مطالعه قرار می

توان مستقل عمل کرد، می را بطور مستقل تشخیص داد و در مواردي که نمی
هاي سطح باالتر ارایه داد فعل را تشخیص داد و نتیجه را براي پردازش

و به طور خاص  ،»افعال« روش کار ما براي تشخیص تحقیق،
استوار است که در آن) finite-state morphology(متناهی 

در این تحقیق کار ما بر سه محور استوار است .شوند تعریف می
گذاري افعال فارسی را مرور می شناسی و برچسب زمینه ریختکارهاي انجام شده در 

افعال در زبان فارسی استخراج و) شناسی ریخت(الگوي جامع صرف 
 .کنیم میارایه  منظم

یک روش سلسله مراتبی براي تشخیص افعال بر اساس ماشین

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

مقدمه .1
افزارهاي پردازش زبان طبیعی مانند در نرم

ترجمه ماشینی، یکی از مراحل اولیه و تاثیرگذار، تشخیص 
. جمله است

در میان نقش هچنین
فارغ از دنیاي نرم

نکات ظریفی است که گاهی بین ادب
افزار مساله طور دیگري مطرح می نرم

که این صورت ظاهري است،
هاي تکنیکی پیچیدگی
هاي دستوري نخواهیم پرداخت پیچیدگی

البته در حالت کلی نمی
خصوصا در 

دیگر بوجود آیند که رفع ابهام آن بستگی به نقش سایر کلمات دارد
کارهاي قبلی 

مورد مطالعه قرار می ستقلم
را بطور مستقل تشخیص داد و در مواردي که نمی

فعل را تشخیص داد و نتیجه را براي پردازش
تحقیق،ن در ای
متناهی -حالت
تعریف می منظم
کارهاي انجام شده در  •
الگوي جامع صرف  •

منظم
یک روش سلسله مراتبی براي تشخیص افعال بر اساس ماشین •
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morphology(  گـذاري  و برچسـب )tagging( 
اگرچـه تمرکـز مـا بـه طـور      . کنیم متون فارسی را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هر کدام را بیان می

راکات شناسی فرایند تشـخیص افعـال اشـت   
   .دنتواند تحت یک دیدگاه جامع بررسی شو

البته ما مدعی نیستیم کـه  . شود الگوي جامع صرف افعال فارسی می
قابـل   بخـش  این تـالش انجـام شـده اسـت و    

ي تشـخیص   کارهاي زیادي در زمینـه . 
هاي صـرف فعـل فارسـی جامعیـت      اند اما هیچ کدام از آنان در بیان الگو

سـعی   ]1[در  .ند ها را ارایه کردهاند و بصورت موردي برخی الگو
به شناسی کلمات، از جمله افعال، در زبان فارسی ارایه شوند که 

هـاي   از جنبه تشخیص فعل سازي کارآمد و بهینه
متناهی اسـت کـه   -حالت ناین روش براساس مدل ماشی

دهـی   مراتبی سـازمان  شوند و در یک ساختار سلسله
که در آنهـا هـیچ    - تشخیص الگو هاي تر از سایر سیستم

در . کنـیم  و حد و مرز کـار را مشـخص مـی   
و  شناسـی  ریخـت به مرور کارهاي انجام شده در زمینه تشخیص فعـل یـا بطـور کلـی پـردازش      

هـا و   نیازهاي نظـري در حـوزه نظریـه زبـان    
هـا طبقـه بنـدي     زبـان  در میانتشخیص فعل را 

بـه بیـان    4 در بخـش  . کنـیم  بنـدي و مقایسـه مـی   
 Error! Reference sourceتوضـیحات بخـش   

خواننده باید بـه کتـب    ،اند و براي تسلط بیشتر به مبانی ادبی
اسـت، سـعی شـده     تحقیقکه مهمترین بخش این 

در این بخـش، الگـوي   . الگوهاي ساختاري صرف فعل در زبان فارسی استخراج و ارایه شوند
ارایـه   هـاي صـرفی اسـتخراج و    ، و براي تمام زمان
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morphology( شناسی انجام شده در حوزه ریختکارهاي در وهله اول ما 

متون فارسی را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هر کدام را بیان می
شناسی فرایند تشـخیص افعـال اشـت    اما از دیدگاه روش است، خاص بر روي تشخیص افعال مرکب

تواند تحت یک دیدگاه جامع بررسی شو که می داردبا سایر انواع کلمات 
الگوي جامع صرف افعال فارسی میبخش عمده دیگر کار ما شامل ارایه 

این تـالش انجـام شـده اسـت و     شوند اما تمام ساختارهاي فعلی در این مقاله ارایه داده می
. اند توجهی از ساختارهاي زنده و متداول در زبان فارسی ارایه شده

اند اما هیچ کدام از آنان در بیان الگو افعال در زبان فارسی انجام شده
اند و بصورت موردي برخی الگو ندارند؛ یعنی صرفا به بیان روش پرداخته

شناسی کلمات، از جمله افعال، در زبان فارسی ارایه شوند که  اي براي ریخت شده است تا مدل یکپارچه
   .هیچ وجه جامع و کامل نیست

سازي کارآمد و بهینه پیاده طراحی و براي روشیما  تحقیقهمچنین در این 
این روش براساس مدل ماشی .دهیم سازي، بازیابی و پردازشی، ارایه می

شوند و در یک ساختار سلسله الگوهاي صرف افعال توسط عبارات منظم تعریف می
تر از سایر سیستماین سازماندهی از نظر کارایی بسیار به

  .کند عمل می - ارتباطی بین الگوها نیست
و حد و مرز کـار را مشـخص مـی    پردازیم میبه بیان حوزه مساله  1-1 در بخش  ابتدا

به مرور کارهاي انجام شده در زمینه تشخیص فعـل یـا بطـور کلـی پـردازش      
نیازهاي نظـري در حـوزه نظریـه زبـان     پیش 0 در بخش . پردازیم در زبان فارسی می گذاري

تشخیص فعل را  ي دهیم و از دید کلی جایگاه مساله ها را ارایه می
بنـدي و مقایسـه مـی    کنیم و ابزارهـاي الزم بـراي ارایـه الگـو را دسـته     

توضـیحات بخـش   . پـردازیم  نیازهاي الزم در حوزه ادبیات فارسی می
not found. 4 اند و براي تسلط بیشتر به مبانی ادبی به صورت خالصه ارایه شده

که مهمترین بخش این  5  در بخش. ]3, 2[مراجعه کند تخصصی این زمینه 
الگوهاي ساختاري صرف فعل در زبان فارسی استخراج و ارایه شونداست تا تمام 

، و براي تمام زمان]3[صرف براي تمام ساختارهاي فعل فارسی بر اساس 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
در وهله اول ما 

متون فارسی را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هر کدام را بیان می
خاص بر روي تشخیص افعال مرکب

با سایر انواع کلمات زیادي 
بخش عمده دیگر کار ما شامل ارایه 

تمام ساختارهاي فعلی در این مقاله ارایه داده می
توجهی از ساختارهاي زنده و متداول در زبان فارسی ارایه شده

افعال در زبان فارسی انجام شده
ندارند؛ یعنی صرفا به بیان روش پرداخته

شده است تا مدل یکپارچه
هیچ وجه جامع و کامل نیست

همچنین در این 
سازي، بازیابی و پردازشی، ارایه می ذخیره

الگوهاي صرف افعال توسط عبارات منظم تعریف می
این سازماندهی از نظر کارایی بسیار به. شوند می

ارتباطی بین الگوها نیست
ابتدا ،در ادامه
به مرور کارهاي انجام شده در زمینه تشخیص فعـل یـا بطـور کلـی پـردازش       0 بخش 

گذاري برچسب
ها را ارایه می ماشین

کنیم و ابزارهـاي الزم بـراي ارایـه الگـو را دسـته      می
نیازهاي الزم در حوزه ادبیات فارسی می پیش

not found.

تخصصی این زمینه 
است تا تمام 

صرف براي تمام ساختارهاي فعل فارسی بر اساس 
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ایـم و مسـایل مربـوط بـه      ما روش خود را براي تشخص فعل ارایـه و بسـط داده  

هـاي   فعـل : این ساختارها عبارتند از .]3
هـاي الزم   هاي فعلی، و فعل هاي پیشوندي مرکب، عبارت

گیریم و تعریف  بجز افعال ساده را به عنوان فعل مرکب در نظر می

کمکـی و پیشـوندها و پسـوندها     هستند که با کمک افعـال 

شـود و   هسـتند کـه صـرف نمـی    » بخش ثابت فعل
ممکن اسـت   .این بخش ثابت ممکن است شامل یک یا چند کلمه دیگر باشد

  .ها عوض شود
نیـاز   پـیش . ک بخـش ثابـت  اهري، یک بخش صرف شونده دارند و ی

  
هاي فعل فارسی ارایـه داده و   در واقع در این مقاله، ما الگوي صرف براي تمام ساختار
  ».دهیم

  :برخی از مسایلی که در تشخیص فعل با آنها سروکار نداریم به صورت زیرند

  .الخط فارسی؛ مانند وجود فاصله یا نیم فاصله، و یونیکدهاي مختلف
  : مورد همچنین در این مقاله به. دشون

یابد که بـا نسـخه نوشـتاري آن بسـیار متفـاوت      
بیان رسمی و «ما در اینجا فقط . »برم«شود 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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ما روش خود را براي تشخص فعل ارایـه و بسـط داده   0 0 در بخش 
  .ایم سازي آن را بررسی کرده طراحی و پیاده

  مساله تعریف
3[شده است  ساختار شناسایی 6از دیدگاه ادبیات فارسی فعل در 
هاي پیشوندي مرکب، عبارت فعلهاي مرکب،  هاي پیشوندي، فعل

بجز افعال ساده را به عنوان فعل مرکب در نظر می ،ما تمام ساختارهاي دیگر .
  : دهیم خود را از افعال ساده و مرکب را به صورت زیر ارایه می

هستند که با کمک افعـال » ریشه فعل«شامل یک  افعال ساده
 . شود صرف می

بخش ثابت فعل«و یک » ریشه فعل«شامل یک  افعال مرکب
این بخش ثابت ممکن است شامل یک یا چند کلمه دیگر باشد. همیشه ثابت است

ها عوض شود هاي فعل فاصله باشد یا ترتیب بخش بین بخش
اهري، یک بخش صرف شونده دارند و یظ، از نظر مرکب فعلی در واقع اقسام

  .افعال ثابت است رکب، تعریف الگو برايافعال م تعریف الگو براي
در واقع در این مقاله، ما الگوي صرف براي تمام ساختار

دهیم ارایه می )مرکب(فعل تشخیص  روش جامعی براي
برخی از مسایلی که در تشخیص فعل با آنها سروکار نداریم به صورت زیرند

 غلط امالیی

الخط فارسی؛ مانند وجود فاصله یا نیم فاصله، و یونیکدهاي مختلف مشکالت ناشی رسم
شون پردازشی حل می در یک مرحله پیش آنهافرض ما بر اینست که 
   اي کلمات بیان محاوره

یابد که بـا نسـخه نوشـتاري آن بسـیار متفـاوت       اي تغییر می افعال بگونه ،اي در زبان محاوره. 
شود  گفته می» بروم«یا » باشه«شود  گفته می» باشد«

شورای عالی 
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در بخش  .شده است

طراحی و پیاده

تعریف 1-1
از دیدگاه ادبیات فارسی فعل در 

هاي پیشوندي، فعل ساده، فعل
.یک شخصه

خود را از افعال ساده و مرکب را به صورت زیر ارایه می
افعال ساده •

صرف می
افعال مرکب •

همیشه ثابت است
بین بخش

در واقع اقسام
تعریف الگو براي

در واقع در این مقاله، ما الگوي صرف براي تمام ساختار«
روش جامعی براي

برخی از مسایلی که در تشخیص فعل با آنها سروکار نداریم به صورت زیرند
غلط امالیی •
مشکالت ناشی رسم •

فرض ما بر اینست که 
بیان محاوره •
. پردازیم نمی

«است؛ مثال 
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ي دیگري  خود مقوله» اي بیان محاوره«تشخیص و شناسایی 
    

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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تشخیص و شناسایی . هیمد را مورد بررسی قرار می» کتابی افعال
  .است که نیاز به مطالعه جداگانه دارد

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
کتابی افعال

است که نیاز به مطالعه جداگانه دارد
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و » شناسـی  ریخـت «، تحت عنـاوین  در جمله
، دو دیدگاه متفاوت در این دو زمینه. در کارهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است

گـذاري قبـل از    از نظر مفهـومی برچسـب  
شناسـی   شناسی باید انجام شود؛ یعنی ابتدا باید کارکرد کلمه در جمله مشخص شود سپس ریخت

توانـد بـه تعیـین     ناسـی کلمـات مـی   ش
  .پردازیم لذا ما به هر دو مقوله می

یـابی واژگـان    هاي کلمـات و ریشـه   که به ساختار
 در واقــع .گوینــد) stemming( یــابی آوردن ریشــه اصـلی یــک واژه؛ ریشــه 

سازد؛ بـه ایـن اجـزاي     دار از یک واژه گویند که آن واژه را می

 ،ي التین مانند انگلیسی مرسوم استها
یکـی از  . گوینـد  شناسی غیرالحاقی می گونۀ دیگر را ریخت

templatic (   و یـا ریشـه و الگـویی )root and 

شناسـی کـاربرد بسـیاري     بري و فارسی این نوع از ریخـت 
کـه در   کنـد در حـالی   شناسی الحاقی تمام اشکال یک واژه در یک کلمـه نمـود پیـدا مـی    

  .جدا از هم در یک جمله پیدا شوندست که شکل یک واژه در سه مکان 
inflection (  و اشـتقاق)derivation.( در 

اي جدید در همان نـوع و ردة واژة قبلـی ایجـاد    
کردنش به هر اسمی یک اسم جدید به  در فارسی که با اضافه
ر این صورت، هـم  شود که د تبدیل می 

در اشتقاق با افزودن یـک  . است  روش دوم، روش اشتقاق
را به » ِش-«به عنوان مثال اگر تکواژِ . آید

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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  پیش زمینه
در جملهتشخیص اجزاي کلمه و بطور کلی  تشخیص افعال

در کارهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است» گذاري
از نظر مفهـومی برچسـب   .توانند به حل مساله نایل شوند برخورد با مساله هستند که می

شناسی باید انجام شود؛ یعنی ابتدا باید کارکرد کلمه در جمله مشخص شود سپس ریخت
ش اما این دیدگاه بطور کلی صحیح نیست و ریخت. آن صورت گیرد

لذا ما به هر دو مقوله می. در واقع این یک ارتباط دوسویه است. برچسب کلمه کمک کند

  )morphology( شناسی ریخت
که به ساختاربخشی از علم پردازش زبان طبیعی است  شناسی
آوردن ریشــه اصـلی یــک واژه؛ ریشــه  بیــرونبــه عمــل . 

دار از یک واژه گویند که آن واژه را می شناسی به علم شناختن اجزاي معنی
  .ویندگ) morpheme(دار تکواژ 
ل آن ر. شناسی وجود دارد دو نوع ریخت ها که بیشتر در زبان انوع او

گونۀ دیگر را ریخت. گویند) concatinative ( شناسی الحاقی
templatic( شناسـی الگـویی   شناسی غیرالحـاقی، ریخـت  

بري و فارسی این نوع از ریخـت هایی مانند عربی، ع است؛ که در زبان
شناسی الحاقی تمام اشکال یک واژه در یک کلمـه نمـود پیـدا مـی     در ریخت

ست که شکل یک واژه در سه مکان  شناسی غیرالحاقی، ممکن
inflection(ف یصـر ت: یابنـد  یق بسط میبه دو طر ها  واژه ،شناسی

اي جدید در همان نـوع و ردة واژة قبلـی ایجـاد     از ترکیب یک واژه با اجزاي دستوري دیگر، واژه
در فارسی که با اضافه» ها«به عنوان مثال عالمت جمع 

 »ها کتاب«به » ها«شدن  با اضافه »کتاب«آید؛ مثالً واژة 
روش دوم، روش اشتقاق. ها کتاب از نوع دستوري اسم است و هم کتاب

آید جز دستوري به یک واژه، یک واژه در رده جدیدي به وجود می

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

پیش زمینه .2
تشخیص افعالي  مساله

گذاري برچسب«
برخورد با مساله هستند که می

شناسی باید انجام شود؛ یعنی ابتدا باید کارکرد کلمه در جمله مشخص شود سپس ریخت ریخت
آن صورت گیرد

برچسب کلمه کمک کند

ریخت 2-1
شناسی ریخت

. پــردازد مـی 
شناسی به علم شناختن اجزاي معنی ریخت
دار تکواژ  معنی

دو نوع ریخت
شناسی الحاقی ریخت

شناسی غیرالحـاقی، ریخـت   انواع ریخت
pattern (است؛ که در زبان

در ریخت. دارد
شناسی غیرالحاقی، ممکن ریخت

شناسی ر ریختد
از ترکیب یک واژه با اجزاي دستوري دیگر، واژه ،فیصرت

به عنوان مثال عالمت جمع . گردد می
آید؛ مثالً واژة  وجود می

کتاب از نوع دستوري اسم است و هم کتاب
جز دستوري به یک واژه، یک واژه در رده جدیدي به وجود می
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واژه جدید دیگر از نـوع مصـدر نیسـت و    

تـوان   اي از آن را می نمونه ]5, 4[متناهی، روش متداولی است که در 
تعریـف الگـو بـر اسـاس     . ارایه شـده اسـت  

  .متناهی است-شود و پیاده سازي آن بر اساس مدل ماشین حالت
ایـن  . ]6[افزارهاي غیروابسته به زبان اسـت  

اسـاس کـار ایـن    . انـد  شناسـی زبـان جهـانی را در خـود جـاي داده     
افزارهـا در هـر زبـان     براي استفاده از این گونه نرم

کرد؛ یعنی ویژگیهاي مربوط به آن زبـان را در محـیط   
با استفاده  ]4[در . معرفی شده است ]6
افـزار امکـان    در این نرم. اند سازي شده افزار برخی از الگوهاي فعلی واسمی در زبان فارسی پیاده

افزارها در این اسـت کـه    اشکال عمده اینگونه نرم
  . به دلیل جهانی بودن مدل آنها، کارایی آنها پایین است و تعریف الگو در آنها مشکل است
بخش مربوط به : توان به دو بخش مجزا تقسیم کرد

منظور از طرح زبانی، ارایه توصیف نظري جـامع و  
شناسـی در زبـان    ارایه توصیف جـامع از ریخـت  

هـاي   اي باشد، نخستین گام جهـت طراحـی برنامـه   
بخـش  . هاي تصریفی فعل در زبان فارسی را ارایه دهد

شود، طرح  افزاري پردازشگر تعریف می افزاري و نرم
  .گردد ها و ساختار داخلی فایلهاي برنامه تشریح می

شناسی است کـه در   سازي ریخت راه حل سرراستی براي پیاده

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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واژه جدید دیگر از نـوع مصـدر نیسـت و    آید که  اضافه کنیم، واژة کنش به وجود می» کن«واژة مصدري 
  .در افعال تولید کلمات از نوع تصریفی است .ت

  متناهی- حالتشناسی  ریخت
متناهی، روش متداولی است که در -شناسی بر اساس مدل حالت

ارایه شـده اسـت   ]6[بر یک مدل زبان جهانی است که در  اساس کار آنها
شود و پیاده سازي آن بر اساس مدل ماشین حالت عبارات منظم انجام می

افزارهاي غیروابسته به زبان اسـت   شناسی زبان، استفاده از نرم هاي پردازش ریخت یکی از روش
شناسـی زبـان جهـانی را در خـود جـاي داده      هاي ریخت افزارها در واقع ویژگی

براي استفاده از این گونه نرم. متناهی استوار است-شناسی حالت افزارها بر ریخت
کرد؛ یعنی ویژگیهاي مربوط به آن زبـان را در محـیط    خاص، کافی است که آنها را براي آن زبان تنظیم

6[است که در  Xeroxافزارها،  یکی از این نرم. افزار تعریف کرد
افزار برخی از الگوهاي فعلی واسمی در زبان فارسی پیاده

اشکال عمده اینگونه نرم. و ترکیب وجود دارد) یا اشتقاق(ین تصریف 
به دلیل جهانی بودن مدل آنها، کارایی آنها پایین است و تعریف الگو در آنها مشکل است

توان به دو بخش مجزا تقسیم کرد متناهی را می-شناسی حالت طراحی پردازشگر ریخت
منظور از طرح زبانی، ارایه توصیف نظري جـامع و  . ]4[» اي طرح رایانه«و بخش مربوط به » طرح زبانی

ارایه توصیف جـامع از ریخـت  . شناسی افعال در زبان فارسی است کامل و مانع از ریخت
اي باشد، نخستین گام جهـت طراحـی برنامـه    هاي رایانه اي که قابل کاربرد در برنامه فارسی به گونه
هاي تصریفی فعل در زبان فارسی را ارایه دهد بایست تمام صورت این توصیف می. دي است

افزاري و نرم در این بخش نیازهاي سخت. اي است دوم، طرح رایانه
ها و ساختار داخلی فایلهاي برنامه تشریح می سازي شده و ویژگی

راه حل سرراستی براي پیاده) DFAیا (متناهی -لگوریتم ماشین حالت
  . نیز مورد استفاده قرار گرفته است

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
واژة مصدري 

تاسم اسیک 
  

ریخت 2-1-1
شناسی بر اساس مدل حالت ریخت
اساس کار آنها. دید

عبارات منظم انجام می
یکی از روش

افزارها در واقع ویژگی نرم
افزارها بر ریخت نرم

خاص، کافی است که آنها را براي آن زبان تنظیم
افزار تعریف کرد نرم

افزار برخی از الگوهاي فعلی واسمی در زبان فارسی پیاده از این نرم
ین تصریف تعریف قوان

به دلیل جهانی بودن مدل آنها، کارایی آنها پایین است و تعریف الگو در آنها مشکل است
طراحی پردازشگر ریخت

طرح زبانی«
کامل و مانع از ریخت

فارسی به گونه
دي استکاربر

دوم، طرح رایانه
سازي شده و ویژگی زبانی پیاده

لگوریتم ماشین حالتا
نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]7[
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در ایـن روش  . شناسـی غیرالحـاقی اسـت   
و بـر آن تاکیـد    شـده  روشی که در این تحقیق ارایـه 

  

porter  
شناسـی زبـان    یابی هستند که بر اساس قـوانین ریخـت  

گیرنـده ماننـد یـک     ها، برنامه از درون سـاختاري تصـمیم  
فلوچارت عبور کرده و با افزودن و کاستن وندها با رعایت قواعد امالیی و دستوري، سعی در یافتن ریشـه  

هستند که براي زبان انگلیسـی   porterاین کارها عمدتا مشابه الگوریتم 
بـا توجـه بـه    . ها براي کلمات جدا از هم است

هـا خـوب عمـل     اینکه در فارسی مرز دقیق کلمات مشـخص نیسـت، بـراي کلمـات چنـدپاره ایـن روش      
  .یک سیستم ساده مبتنی بر قانون براي افعال فارسی ارایه شده است

تواننـد بـه    هاي خودکار استخراج الگو یا تشخیص اجزاي کلمات بدون اسـتفاده از پایگـاه داده، مـی   
در دو جنبه . متناهی مورد استفاده قرار گیرند

در ایـن دسـته از   . ]13[انـد   شناسی کلمات از مـتن داشـته  
این کارهـا نمیتواننـد ذاتـا    . شود ردازش حجم زیادي از متون استخراج می

شناسی بـا   از طرفی به دلیل تغییر و تبدیل حروف در اتصاالت وندها استخراج قوانین ریخت
افزار کمـک کننـد تـا تمـام      توانند به توسعه دهنده نرم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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شناسـی غیرالحـاقی اسـت    ي ریختقابلیت تعریف الگو برامتناهی -روش حالت
روشی که در این تحقیق ارایـه . امکان تعریف الگو براي افعال چند تکه وجود دارد

  .متناهی استوار است-شناسی حالت ریخت رهیافتشود نیز بر 

porterالگوریتم  بر مبتنیشناسی  ریخت

یابی هستند که بر اساس قـوانین ریخـت   هاي ریشه اي دیگر از کارها، شامل الگوریتم
ها، برنامه از درون سـاختاري تصـمیم   در این الگوریتم. ]10-8[کنند  مربوطه کار می

فلوچارت عبور کرده و با افزودن و کاستن وندها با رعایت قواعد امالیی و دستوري، سعی در یافتن ریشـه  
این کارها عمدتا مشابه الگوریتم . کلمات یا بطور خاص افعال دارد

ها براي کلمات جدا از هم است مشکل این دسته از الگوریتم. ]12, 11[طراحی شده است 
اینکه در فارسی مرز دقیق کلمات مشـخص نیسـت، بـراي کلمـات چنـدپاره ایـن روش      

یک سیستم ساده مبتنی بر قانون براي افعال فارسی ارایه شده است ]8[در 

  هاي مکمل روش
هاي خودکار استخراج الگو یا تشخیص اجزاي کلمات بدون اسـتفاده از پایگـاه داده، مـی   

متناهی مورد استفاده قرار گیرند-شناسی حالت هاي ریخت عنوان روش مکمل در کنار روش
  :ها کمک گرفت توان از این روش

 استخراج الگو 

  غنی سازي پایگاه داده
شناسی کلمات از مـتن داشـته   برخی کارها سعی در استخراج خودکار ریخت

ردازش حجم زیادي از متون استخراج میشناسی از پ کارها قوانین ریخت
از طرفی به دلیل تغییر و تبدیل حروف در اتصاالت وندها استخراج قوانین ریخت. دقیق باشند

توانند به توسعه دهنده نرم اما به هر حال می. خطاي زیادي همراه خواهد بود
  .هاي تصریف را شامل کند

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
روش حالتنقطه قوت 

امکان تعریف الگو براي افعال چند تکه وجود دارد
شود نیز بر  می
  

ریخت 2-1-2
اي دیگر از کارها، شامل الگوریتم دسته

مربوطه کار می
فلوچارت عبور کرده و با افزودن و کاستن وندها با رعایت قواعد امالیی و دستوري، سعی در یافتن ریشـه  

کلمات یا بطور خاص افعال دارد
طراحی شده است 

اینکه در فارسی مرز دقیق کلمات مشـخص نیسـت، بـراي کلمـات چنـدپاره ایـن روش      
در  .کنند نمی

  

روش 2-1-3
هاي خودکار استخراج الگو یا تشخیص اجزاي کلمات بدون اسـتفاده از پایگـاه داده، مـی    روش

عنوان روش مکمل در کنار روش
توان از این روش می

استخراج الگو  •
غنی سازي پایگاه داده •

برخی کارها سعی در استخراج خودکار ریخت
کارها قوانین ریخت

دقیق باشند
خطاي زیادي همراه خواهد بود

هاي تصریف را شامل کندالگو
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داده  هر اندازه که براي ساختن پایگاه. سازي پایگاه داده کمک کنند
زیادي  پذیري انعطافاز آنجا که  .غنی و جامع تالش کنیم، باز هم ممکن است موارد بسیاري از قلم بیافتد
هاي تشخیصـی کـه مبتنـی بـر      حات جدید وجود دارد، روش

  
شناسی افعال بـر اسـاس مطالعـات در حـوزه ادبیـات فارسـی صـورت گرفتـه و در         

  .شود ه بصورت دستی پر میهمچنین پایگاه داد

دهنـده نقـش    شود که نشـان  متن یک برچسب متناظر می
از طرف دیگرد در تشخیص فعل، ما نیازمند جداسازي ونـدها و ریشـه فعـل و در    

گذاري استفاده شده و  رد خاصی براي برچسب
ویژگیهـاي  «هر کدام از این مقوالت اصـلی، شـامل   

: هـاي  یکی از مقوالت اصلی فعل است که براي آن ویژگـی 
در حالت ایده آل، برچسب گذاري . وري تعیین شده است

: بندي کـرد  توان آنها را در دو دسته کلی طبقه
گـذاري شـده    هـاي برچسـب   هدر رهیافت آمـاري از پیکـر  

هاي غیر آماري و مبتنـی بـر قـانون کـه بـر مبنـاي       
 گـزارش  ]16, 15[هـاي آمـاري در    روش

افی و مناسـب بـراي پـردازش اسـت کـه باعـث       
الخـط در زبـان    از طرف دیگر با توجه به مشـکالت رسـم  

گـذار   هایی که در توسـعه یـک برچسـب   

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

سازي پایگاه داده کمک کنند توانند به غنی دسته دیگر از کارها، می
غنی و جامع تالش کنیم، باز هم ممکن است موارد بسیاري از قلم بیافتد

حات جدید وجود دارد، روشافعال یا اصطالساخت  براي در زبان فارسی
  .مفید باشند براي تکمیل پایگاه دادهتوانند  پایگاه داده نیستند می

شناسی افعال بـر اسـاس مطالعـات در حـوزه ادبیـات فارسـی صـورت گرفتـه و در          ریخت ،در این تحقیق
همچنین پایگاه داد. شناسایی الگوها تماما عامل انسانی دخیل است

  گذاري برچسب
متن یک برچسب متناظر می ي به کلمات تشکیل دهنده ،گذاري

از طرف دیگرد در تشخیص فعل، ما نیازمند جداسازي ونـدها و ریشـه فعـل و در    . کلمات در جمله است
رد خاصی براي برچسباستاندا ]14[در . نتیجه، تعیین زمان و شخص فعل هستیم

هر کدام از این مقوالت اصـلی، شـامل   . مقوله اصلی براي زبان فارسی استفاده شده است
یکی از مقوالت اصلی فعل است که براي آن ویژگـی  .»ویژگیهاي خاص زبان است«و » 

وري تعیین شده استموقعیت، نوع، حالت، شخص، شمار، و زمان دست
  .زمان و شخص آن استتشخیص فعل و  منجر بهفعل در واقع 

توان آنها را در دو دسته کلی طبقه گذاري وجود دارند که می رویکردهاي مختلفی در برچسب
در رهیافت آمـاري از پیکـر  . »مبتنی بر قانون رهیافت«و » آماري

annotated corpora (هاي غیر آماري و مبتنـی بـر قـانون کـه بـر مبنـاي        جویند و در رهیافت بهره می
روش اي از نمونـه  .یادگیري ماشینی و دانش بشـري اسـتوار هسـتند   

افی و مناسـب بـراي پـردازش اسـت کـه باعـث       هاي آماري، نبودن منابع متنی ک ترین اشکال روش
از طرف دیگر با توجه به مشـکالت رسـم  . ها در حد مطلوب نباشد شود دقت این روش

هایی که در توسـعه یـک برچسـب    برخی چالش ]17[در . فارسی تشخیص مرز کلمات مشکل است
  .اند فارسی وجود دارد بیان شده

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
دسته دیگر از کارها، می

غنی و جامع تالش کنیم، باز هم ممکن است موارد بسیاري از قلم بیافتد
در زبان فارسی

پایگاه داده نیستند می
در این تحقیق

شناسایی الگوها تماما عامل انسانی دخیل است
  

برچسب 2-2
گذاري در برچسب

کلمات در جمله است
نتیجه، تعیین زمان و شخص فعل هستیم

مقوله اصلی براي زبان فارسی استفاده شده است 12
» توصیه شده

موقعیت، نوع، حالت، شخص، شمار، و زمان دست
فعل در واقع 

رویکردهاي مختلفی در برچسب
آماري رهیافت«
)annotated corpora

یادگیري ماشینی و دانش بشـري اسـتوار هسـتند   
  .اند شده
ترین اشکال روش عمده
شود دقت این روش می

فارسی تشخیص مرز کلمات مشکل است
فارسی وجود دارد بیان شده
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هـاي متفـاوت    درصد باالیی از کلمات از نظر برچسب ابهام دارند، زیرا کلمات در متون مختلـف برچسـب  
. شـود  هـا در متـون مختلـف انجـام مـی     

  .شوند با مشکل مواجه میکلمات جدا از هم 

. یکی دیگر از مسایلی که در زمینه تشخیص فعل مطرح است وجود ابهام یا مشابهت ظاهري کلمات است
مساله . یعنی تشابه ظاهري دو کلمه که نقش دستوري و معنایی متفاوتی دارند

  . شود شناسی باعث بروز مشکل می
ممکـن   در مـورد افعـال   بطور خاص .افتد

 .)ماضی ساده و مضارع اخباري

 ).شستن و نشستن

هـا بـر کارهـاي     اسـاس ایـن روش  . انـد  هاي دیگر پیشنهاد شده
   .براي رفع ابهام ارایه شده است

مـا  . کنـیم  پردازیم، بلکه آنرا به مراحل پردازشی بعد ماکول مـی 
ترکیباتی که امکان فعل بودن را دارند شناسـایی کـرده و بـه پـردازش سـطح بـاال انتقـال        

هـاي   در مرحله بعدي بـا اسـتفاده از روش  

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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درصد باالیی از کلمات از نظر برچسب ابهام دارند، زیرا کلمات در متون مختلـف برچسـب  
هـا در متـون مختلـف انجـام مـی      ایـی از برچسـب  گذاري، عمل ابهـام زد  بنابراین در برچسب

کلمات جدا از هم  گذاري عمدتا در مورد هاي برچسب همچنین روش

   شکلی هم
یکی دیگر از مسایلی که در زمینه تشخیص فعل مطرح است وجود ابهام یا مشابهت ظاهري کلمات است

Homograph( یعنی تشابه ظاهري دو کلمه که نقش دستوري و معنایی متفاوتی دارند
شناسی باعث بروز مشکل می گذاري و ریخت در برچسب

افتد بیشتر اتفاق می به سبب نبودن اعراب در زبان فارسی
  :است در موارد زیر تشابه اتفاق بیافتد

ماضی ساده و مضارع اخباري(ترسید  می: ؛ مانندهاي صرفی مختلف یک فعل حالت
شستن و نشستن(نشستند : ؛ مانندهاي مختلف صرفی دو فعل حالت

  ).فعل امر، صفت(بزن : ؛ مانندتشابه کلمه با فعل
هاي دیگر پیشنهاد شده هاي مختلفی براي رفع ابهام در زبان

براي رفع ابهام ارایه شده است متفاوتی هاي روش ]18, 9[در . 
پردازیم، بلکه آنرا به مراحل پردازشی بعد ماکول مـی  در این تحقیق ما به مقوله رفع ابهام نمی

ترکیباتی که امکان فعل بودن را دارند شناسـایی کـرده و بـه پـردازش سـطح بـاال انتقـال        تمام کلمات و 
در مرحله بعدي بـا اسـتفاده از روش   ).حتی اگر این ترکیبات با هم اشتراك داشته باشند

  .پذیرد هاي متنی، این رفع ابهام انجام می آماري و پیکره

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
درصد باالیی از کلمات از نظر برچسب ابهام دارند، زیرا کلمات در متون مختلـف برچسـب  

بنابراین در برچسب. دارند
همچنین روش

  

هم 2-3
یکی دیگر از مسایلی که در زمینه تشخیص فعل مطرح است وجود ابهام یا مشابهت ظاهري کلمات است

Homograph(شکلی هم

در برچسب ،شکلی هم
در زبان فارسی شکلی هم

است در موارد زیر تشابه اتفاق بیافتد
حالت •
حالت •
تشابه کلمه با فعل •
هاي مختلفی براي رفع ابهام در زبان روش

. آماري است
در این تحقیق ما به مقوله رفع ابهام نمی

تمام کلمات و 
حتی اگر این ترکیبات با هم اشتراك داشته باشند(دهیم  می

آماري و پیکره
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توان جمله را از نظـر   در سطوح باالتر می
هـا در   ه به ارتباط کلمات به همدیگر و مباحث دستوري آن

بـراي   .زدپـردا  مـی  که به ارتباطات معنایی کلمات 
مراجعه کنید کـه بـراي پـردازش     ]19[

در زبان فارسی به دلیل مشخص نبودن مرز کلمه، مرز بین پردازش واژه و پـردازش نحـوي بطـور دقیـق     
: شـوند ماننـد   اند ولی گاهی جدا نوشته می

این . »به کار«به جاي » بکار«، و برعکس گاهی یک کلمه معادل چند کلمه است؛ مانند 
اگر پردازشگر واژه موفق به تشخیص . کند

هـاي فعـل را در    شود، اما اگر نتوان بخـش 
هـاي   در مـورد فعـل  به عنـوان مثـال،   . اي تشخیص داد این به عهده پردازش سطح باال است

ارند تـا ارتبـاط   سـپ  گـر نحـوي مـی    این کار را به پردازش
شناسی  معدودي از کارها تا حد کمی به این مساله در سطح ریخت

  .شناسی است در سطح ریخت

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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  سطوح باالتر پردازش
در سطوح باالتر می. است ، ارایه آن به سطوح پردازشی باالترفعلتشخیص 

ه به ارتباط کلمات به همدیگر و مباحث دستوري آنک) syntax(و نح. نحوي و معنایی تحلیل کرد
که به ارتباطات معنایی کلمات ) semantics( عناشناسیم. پردازد ها و جمالت می

[توانید به  آشنایی با چگونگی پردازش نحوي و معنایی جمالت می
  .باشد زبان انگلیسی می

در زبان فارسی به دلیل مشخص نبودن مرز کلمه، مرز بین پردازش واژه و پـردازش نحـوي بطـور دقیـق     
اند ولی گاهی جدا نوشته می تی وجود دارند که در واقع یک کلمهمثال کلما. مشخص نیست
، و برعکس گاهی یک کلمه معادل چند کلمه است؛ مانند »فرمان برداري

کند مشکل در مورد افعال و بطور خاص افعال مرکب بسیار بروز می
شود، اما اگر نتوان بخـش  هاي چندپاره شود، عملکرد پردازش سطح باالتر بهتر می

اي تشخیص داد این به عهده پردازش سطح باال است پردازش واژه
این کار را به پردازش ،ي قبلی چندپاره، بسیاري از کارهاي انجام شده
معدودي از کارها تا حد کمی به این مساله در سطح ریخت. معنایی اجزاي فعل را تشخیص دهند

]4 ,5[ .  
در سطح ریخت مرکب در این گزارش سعی ما بر یافتن ارتباطات اجزاي فعل

    

شورای عالی 
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سطوح باالتر پردازش 2-4
تشخیص  از هدف

نحوي و معنایی تحلیل کرد
ها و جمالت می گروه

آشنایی با چگونگی پردازش نحوي و معنایی جمالت می
زبان انگلیسی می

در زبان فارسی به دلیل مشخص نبودن مرز کلمه، مرز بین پردازش واژه و پـردازش نحـوي بطـور دقیـق     
مشخص نیست

فرمان برداري«
مشکل در مورد افعال و بطور خاص افعال مرکب بسیار بروز می

هاي چندپاره شود، عملکرد پردازش سطح باالتر بهتر می شبخ
پردازش واژه

چندپاره، بسیاري از کارهاي انجام شده
معنایی اجزاي فعل را تشخیص دهند

[اند  پرداخته
در این گزارش سعی ما بر یافتن ارتباطات اجزاي فعل
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اي الگوریتم تشخیص  سازي رایانه در این بخش به بیان مبانی نظري الزم براي ارایه الگوي تصریف و پیاده

language (اي از کلمات  شامل مجموعه
letter ( تـوان بـه    یـک زبـان را مـی   . اسـت

  :ابزارهاي بیان زبان به صورت زیرند
نمایش توسط نمادها و عملوندهاي ریاضی و 

، و DFA ،NFA ،DPDA ،NPDA: هـا ماننـد  

بـراي  ) Decision Problem(» گیري
سپس نوع این زبان را . ل را در قالب یک زبان تعریف میکنیم
در اینجا فعـال بـا   . بندیم اوریم، و با توجه به نوع زبان، ابزار مناسب براي بیان زبان را به کار می

بیـان   روشسازي هر کدام از این ابزارها کار نداریم و فقط از جنبه نظري میخـواهیم  

هـا بـه قـرار زیـر      برخی از ایـن طبقـه  . ]

Deterministic Context Free( 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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  ها ها و اتومات زبان مبانی نظري
در این بخش به بیان مبانی نظري الزم براي ارایه الگوي تصریف و پیاده

  .پردازیم ارایه شده می 0 فعل که در بخش 
language(» زبان«، یک )ها ها و اتومات نظریه زبان(نظري کامپیوتر 

letters(است؛ هر کلمه شامل یک رشته از نمادها یا حروف 

ابزارهاي بیان زبان به صورت زیرند. ]20[هاي مختلفی نشان داد 
نمایش توسط نمادها و عملوندهاي ریاضی و ) 2(نمایش مستقیم اعضا ) 1: (بیان توسط مجموعه

 اي رشته

 )Regular Expression(هاي منظم  بیان توسط عبارت

 )Grammar(ها  بیان توسط گرامر

هـا ماننـد   انـواع اتومـات  ): automata(هـا   بیان توسط اتومات
 ...تورینگ ماشین و 

گیري مساله تصمیم«، به صورت یک »مساله تشخیص فعل
ل را در قالب یک زبان تعریف میکنیملذا فع .کنیم تعلق رشته به زبان نگاه می

اوریم، و با توجه به نوع زبان، ابزار مناسب براي بیان زبان را به کار می
سازي هر کدام از این ابزارها کار نداریم و فقط از جنبه نظري میخـواهیم   هاي پیاده

  .بندي کنیم ا فرمول
]20[شوند  بندي می هاي مختلفی طبقه ها یا مرتبه ها در گروه

 )Star-Free(هاي بدون ستاره  زبان

 )Regular(هاي منظم  زبان

Deterministic Context Free(هاي مستقل از متن معین  زبان

 )Context Free(هاي مستقل از متن  زبان

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

مبانی نظري .3
در این بخش به بیان مبانی نظري الزم براي ارایه الگوي تصریف و پیاده

فعل که در بخش 
نظري کامپیوتر  در علوم

)word ( است؛ هر کلمه شامل یک رشته از نمادها یا حروف
هاي مختلفی نشان داد  روش
بیان توسط مجموعه •

رشته
بیان توسط عبارت •
بیان توسط گرامر •
بیان توسط اتومات •

تورینگ ماشین و 
مساله تشخیص فعل«ما به 

تعلق رشته به زبان نگاه می
اوریم، و با توجه به نوع زبان، ابزار مناسب براي بیان زبان را به کار می بدست می
هاي پیاده پیچیدگی

ا فرمولفعل ر
ها در گروه زبان
  :دهستن
زبان •
زبان •
زبان •
زبان •
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هـاي بـاالیی زیرمجموعـه     یعنـی زبـان  . 
ها و ویژگیهاي خاصی دارند و اسـتفاده   هرکدام از ایزارهاي بیان زبان، محدودیت

همچنین هر کدام از انـواع زبـان توسـط ابزارهـاي خاصـی قابـل بیـان        
در اینجا وقتی میگوییم یک زبـان در  . ترند

گیـرد مسـتقل از    اي که در آن جاي می
دامه به ابزارهاي در ا. طبعا بدیهی است که اگر زبانی مستقل از متن باشد، بازگشتی نیز هست

نمـایش توسـط عملونـدها و عالیـم     ) 2(
finite (توان تمام اعضا را در یک مجموعه  می

چند عضـو اول را نمـایش داده و الگـوي تکـرار اعضـاي      
ها و عالیم ریاضـی بـراي بیـان زبـان      در حالت دوم از عملوند

بـا ایـن وجـود    . هاي زیـادي اسـت   استفاده از مجموعه براي بیان زبان داراي محدودیت

افزارهـاي   به عنوان مثـال برخـی از نـرم   
بـه علـت پیچیـدگی الگـوي     . ]21[انـد  

سـازي   تواند کار پیاده هاي صرفی در داخل مجموعه می

را بـه صـورت زیـر    » گذشـت «هاي فعل ماضی ساده از مصدر 

 }گذشتی، گذشت، گذشتیم، گذشتید، گذشتند

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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 )Context Sensitive(هاي وابسته به متن  زبان

 )Recursive(هاي بازگشتی  زبان

. گی برقرار است رابطه زیرمجموعهدر میان انواع ذکر شده در فوق 
هرکدام از ایزارهاي بیان زبان، محدودیت. هاي پایینی هستند

همچنین هر کدام از انـواع زبـان توسـط ابزارهـاي خاصـی قابـل بیـان        . از آنها بستگی به نوع کاربرد دارد
ترند هرچه نوع زبان محدودتر باشد ابزارهاي بیان آن ساده

اي که در آن جاي می هاي مستقل از متن قرار دارد یعنی محدودترین طبقه
طبعا بدیهی است که اگر زبانی مستقل از متن باشد، بازگشتی نیز هست

  .پردازیم بیان زبان می

  مجموعه
(نمایش مستقیم اعضـا و  ) 1(بیان بصورت مجموعه در دو صورت 

finite(هاي محدود  در مورد زبان. شود اي، بیان می ریاضی و رشته

چند عضـو اول را نمـایش داده و الگـوي تکـرار اعضـاي      ) infinite(نامحدود هاي  در مورد زبان
در حالت دوم از عملوند. تواند اعضاي بعدي را معین کند

استفاده از مجموعه براي بیان زبان داراي محدودیت. کنیم
  .هاي محدود را توسط مجموعه بیان کنیم ان تمام زبان

به عنوان مثـال برخـی از نـرم   . سازي رایج است اي در پیاده سازي مجموعه استفاده از روش مدل
انـد   غلطیاب امالیی فارسی از این روش براي کار خود اسـتفاده کـرده  

هاي صرفی در داخل مجموعه می سازي در زبان فارسی، استفاده از تمام حالت
  .تر بکند

هاي فعل ماضی ساده از مصدر  به عنوان مثال با استفاده از مجموعه، صیغه
  :کنیم

A  =}،گذشتی، گذشت، گذشتیم، گذشتید، گذشتند گذشتم

شورای عالی 
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زبان •
زبان •

در میان انواع ذکر شده در فوق 
هاي پایینی هستند زبان

از آنها بستگی به نوع کاربرد دارد
هرچه نوع زبان محدودتر باشد ابزارهاي بیان آن ساده .هستند

هاي مستقل از متن قرار دارد یعنی محدودترین طبقه طبقه زبان
طبعا بدیهی است که اگر زبانی مستقل از متن باشد، بازگشتی نیز هست. متن است

بیان زبان می
  

مجموعه 1- 3
بیان بصورت مجموعه در دو صورت 

ریاضی و رشته
در مورد زبان. نشان داد

تواند اعضاي بعدي را معین کند ابتدایی می
کنیم استفاده می

ان تمام زبانتو می
استفاده از روش مدل

غلطیاب امالیی فارسی از این روش براي کار خود اسـتفاده کـرده  
سازي در زبان فارسی، استفاده از تمام حالت کلمه

تر بکند را راحت
به عنوان مثال با استفاده از مجموعه، صیغه

کنیم بیان می
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تـوان بـا    در واقع هر زبان منظمی را مـی 
عبـارت  . عبارات منظم بیان نمود و هر زبانی که بتوان آنرا با عبارت منظم بیان کرد یک زبان منظم است

عبارات منظم در نمایش الگوي زبان بسیار خوانا 

در واقـع  . باشـند  اغلب الگوهاي صرف افعال، که با آن سر و کار داریم، قابل بیان توسط عبارت منظم مـی 
  . سازي ما توسط عبارات منظم صورت خواهد گرفت

بـه  » گفتن«مصدر الگوي صرف فعل ماضی استمراري نقلی از 

  ؟)است|اي

الگو را از راسـت بـه چـپ    (فاصله استفاده کردیم 
  :توان الگوي فوق را به صورت زیر تعمیم داد

  ؟)است|اي◊|ام◊|اند

هاي ماضی را در الگوي فـوق قـرار    توان تمامی بن
  .سازي کرد توان آن را پیاده ، می

شـوند کـه    گرامرها خود نیز به انواع مختلف طبقه بندي می
براي بیان گرامر . بندي بر اساس شکل گرامر و همچنین توانایی گرامر براي بیان نوع زبان است

  :کنیم توسط گرامر به صورت زیر عمل می

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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  عبارات منظم
در واقع هر زبان منظمی را مـی . هاي منظم هستند هاي منظم قابل بیان توسط عبارت

عبارات منظم بیان نمود و هر زبانی که بتوان آنرا با عبارت منظم بیان کرد یک زبان منظم است
عبارات منظم در نمایش الگوي زبان بسیار خوانا . ]20[ لگرهاي خاص خود استمنظم شامل نمادها و عم

  .است هستند و نگارش آنها از دید کاربر انسانی بسیار راحت
اغلب الگوهاي صرف افعال، که با آن سر و کار داریم، قابل بیان توسط عبارت منظم مـی 

سازي ما توسط عبارات منظم صورت خواهد گرفت هسته اصلی نمایش الگوي افعال در پیاده
الگوي صرف فعل ماضی استمراري نقلی از   به عنوان متال با استفاده از عبارت منظم،

  :صورت زیر است
اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(ه)گفت(◊می

 « فاصله استفاده کردیم  براي بیان نیم» ◊«براي بیان فاصله و از
توان الگوي فوق را به صورت زیر تعمیم داد براي تشخیص سایر مصدرها می

اند◊|اید◊|ایم◊(ه)گرفت|زد|خورد|گفت(◊می

توان تمامی بن می. اند بن به عنوان نمونه قرار داده شده 4در باال فقط 
، میهاي ماضی فارسی محدود است اد بنبا توجه به اینکه تعد

  گرامرها
گرامرها خود نیز به انواع مختلف طبقه بندي می. هر زبانی را میتوان توسط گرامرها بیان کرد

بندي بر اساس شکل گرامر و همچنین توانایی گرامر براي بیان نوع زبان است
  . ]20[نمادگذاري خاصی وجود دارد 

توسط گرامر به صورت زیر عمل می» ماضی استمراري نقلی«به عنوان مثال براي بیان الگوي صرف 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

عبارات منظم 2- 3
هاي منظم قابل بیان توسط عبارت فقط زبان

عبارات منظم بیان نمود و هر زبانی که بتوان آنرا با عبارت منظم بیان کرد یک زبان منظم است
منظم شامل نمادها و عم

هستند و نگارش آنها از دید کاربر انسانی بسیار راحت
اغلب الگوهاي صرف افعال، که با آن سر و کار داریم، قابل بیان توسط عبارت منظم مـی 

هسته اصلی نمایش الگوي افعال در پیاده
به عنوان متال با استفاده از عبارت منظم،

صورت زیر است

«از عالمت 

براي تشخیص سایر مصدرها می). بخوانید

در باال فقط 
با توجه به اینکه تعد. داد
 

گرامرها 3- 3
هر زبانی را میتوان توسط گرامرها بیان کرد

بندي بر اساس شکل گرامر و همچنین توانایی گرامر براي بیان نوع زبان است این طبقه
نمادگذاري خاصی وجود دارد 

به عنوان مثال براي بیان الگوي صرف 
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S→BME 
B→می 
E→ است|اي|ام|اند|اید|ایم  

M→RT 
R→ گرفت|زد|خورد|گفت   

T→ه 

هـاي   ، بـن Rدر قانون تولید پـنجم،  . اند

تواننـد بیـان کننـد     ها نوع خاصی از زبـان را مـی  

• Deterministic Finite Automata

• Non-Deterministic Finite A

• Deterministic Pushdown A

• Non-deterministic Pushdown 

• Turing Machine (TM) 
، فقط قـادر   NFAو  DFAهاي محدود، 

NPDAهاي  ، به ترتیب قادر به بیان زبان
، قـادر بـه بیـان هـر زبـانی      TMها،  تورینگ ماشین

  .سازي است بطور نظري هر الگوریتم کامپیوتري توسط تورینگ ماشین قابل پیاده

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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اند فاصله نشان داده نشده براي خوانایی بیشتر، نمادهاي فاصله و نیم
  .شوند داده تولید می موجود در پایگاه

  ها اتومات
ها نوع خاصی از زبـان را مـی   ها انواع و اقسام مختلفی دارند که هر کدام از آن

  :ها عبارتند از برخی از انواع اتومات
utomata (DFA) 

Automata (NFA) 

Automata (DPDA) 

ushdown Automata (NPDA) 

هاي محدود،  اتومات. سازي هستند هاي پیاده ها نزدیکترین ابزار به زبان
NPDAو  DPDAاي،  هاي پشته اتومات. هاي منظم هستند به بیان زبان

تورینگ ماشین. هستند» مستقل از متن«و » مستقل از متن قطعی
بطور نظري هر الگوریتم کامپیوتري توسط تورینگ ماشین قابل پیاده

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

براي خوانایی بیشتر، نمادهاي فاصله و نیم
موجود در پایگاه

  

اتومات 4- 3
ها انواع و اقسام مختلفی دارند که هر کدام از آن اتومات

برخی از انواع اتومات. ]20[

ها نزدیکترین ابزار به زبان اتومات
به بیان زبان

مستقل از متن قطعی«
بطور نظري هر الگوریتم کامپیوتري توسط تورینگ ماشین قابل پیاده. هستند
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ن

م
اي

◊

ه
_

 
  DFAبا استفاده از » گفتن

در  DFAبا اسـتفاده از  » گفتن«به عنوان مثال نمایش الگوي صرف فعل ماضی استمراري نقلی از مصدر 

هـاي   دایره. یم فاصله استفاده شده است
گـر بـن فعـل     اي که توسط مستطیل مشخص شده نشان

در انتخـاب ابـزار   . هـاي قبلـی بیـان کـرد    
) 3(سـادگی بیـان بـراي انسـان،     ) 2(نوع زبـان،  

ز تـوان زبـان مسـتقل ا    به عنوان مثال نمـی 
براي دانستن محدوده ابزار مناسب براي بیـان فعـل بایـد    

قرار » منظم«هاي  در طبقه زبان در زبان فارسی
هاي تصریف افعال مرکب، تمام الگوها قابلیت بیـان بـا عبـارت مـنظم را     

در تئوري هر مجموعه محـدود مـنظم    
  .نهایت بودن افعال الگوهاي تصریف آنها منظم است

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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فگم ت ◊ ي

ا س

د

م
د ت

گفتن«الگوي صرف فعل ماضی استمراري نقلی از مصدر  - 1شکل 

به عنوان مثال نمایش الگوي صرف فعل ماضی استمراري نقلی از مصدر 
  . نشان داده شده است

یم فاصله استفاده شده استبه ترتیب براي بیان فاصله و ن» ◊«و » _«از نمادهاي 
اي که توسط مستطیل مشخص شده نشان منطقه. دوخطی به معنی وضعیت پایانی هستند

  .گیرد ها در این قسمت قرار می است و در واقع پایگاه داده بن

  ي ابزارهاي بیان فعل مقایسه
هـاي قبلـی بیـان کـرد     بخـش  شده در توان افعال را توسط هرکدام از ابزارهاي گفته

نوع زبـان،  ) 1: (مناسب براي بیان فعل باید به موارد زیر توجه کرد
  . سازي براي ماشین سادگی پیاده

به عنوان مثال نمـی . بدیهی است که ابزار بیان باید بتواند نوع زبان را پوشش دهد
براي دانستن محدوده ابزار مناسب براي بیـان فعـل بایـد    . متن را با استفاده از عبارت منظم توصیف کرد

در زبان فارسیافعال الگوي تصریف . نوع زبان آنرا شناسایی کنیم
هاي تصریف افعال مرکب، تمام الگوها قابلیت بیـان بـا عبـارت مـنظم را      علی رغم تمام پیچیدگی

 -گیري به خاطر محدود بودن افعال نیست  البته این نتیجه
نهایت بودن افعال الگوهاي تصریف آنها منظم است حتی با فرض بی

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

به عنوان مثال نمایش الگوي صرف فعل ماضی استمراري نقلی از مصدر 
نشان داده شده است 1شکل 

از نمادهاي  1شکل در 
دوخطی به معنی وضعیت پایانی هستند

است و در واقع پایگاه داده بن
 

مقایسه 5- 3
توان افعال را توسط هرکدام از ابزارهاي گفته می

مناسب براي بیان فعل باید به موارد زیر توجه کرد
سادگی پیاده

بدیهی است که ابزار بیان باید بتواند نوع زبان را پوشش دهد
متن را با استفاده از عبارت منظم توصیف کرد

نوع زبان آنرا شناسایی کنیم
علی رغم تمام پیچیدگی .دارند
البته این نتیجه. دارند
حتی با فرض بی. است
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ها   توان آنها را توسط عبارات منظم، گرامرها و تمام اتومات
همچنـین هـر   . می به گرامر معـادل آن تبـدیل کـرد   

  .تبدیل کرد DFAرا به  NFAمعادل و هر 
در میـان ابزارهـاي   . امل دیگر در انتخاب ابزار بیان، سادگی نگارش و فهم آن توسط کاربر انسانی اسـت 

 هـا تـرین ابزار  همچنـین سـاده  . ترین ابزار براي کاربر انسانی هستند
ترجیح دارد  NFAبر  DFA در عمل به علت کارایی باال

NFA  براي الگوي تصـریف افعـال در   را
با توجه بـه تعـداد زیـاد الگوهـاي تصـریف در فارسـی، مـا در ایـن تحقیـق روشـی           

. شود در هر ساختی از فعل، بخشی یا جزیی است که مفهوم کار یا حالت یا وجود یا اسناد از آن معلوم می
منـدي   آن بطور کـامال قاعـده  » قاعده صرف
واعدي براي تبدیل بـن  اگرچه ق. »بن مضارع

گـروه   8افعـال سـاده فارسـی در     ]3[در 
را صرف ) ماضی و مضارع(هاي افعال  ما بن

  

  :]3[توان تقسیم کرد 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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توان آنها را توسط عبارات منظم، گرامرها و تمام اتومات بودن الگوي تصرف افعال، میبا توجه به منظم 
می به گرامر معـادل آن تبـدیل کـرد   توان توسط الگوریت هر عبارت منظم را می

معادل و هر  NFA یک توان توسط الگوریتمی به عبارت منظم را می
امل دیگر در انتخاب ابزار بیان، سادگی نگارش و فهم آن توسط کاربر انسانی اسـت 

ترین ابزار براي کاربر انسانی هستند ترین و راحت بیان، عبارت منظم ساده
در عمل به علت کارایی باال. هستند DFAو  NFA اي، رایانه سازي

  .اما مصرف حافظه آن زیاد است
NFAسازي از  توان یک پیاده ها در زبان فارسی می با توجه به تعداد بن

با توجه بـه تعـداد زیـاد الگوهـاي تصـریف در فارسـی، مـا در ایـن تحقیـق روشـی            .درون حافظه داشت
  .دهیم ارایه می 0  بخش گوها درمراتبی براي بررسی ال

  مبانی فعل در ادبیات فارسی
در هر ساختی از فعل، بخشی یا جزیی است که مفهوم کار یا حالت یا وجود یا اسناد از آن معلوم می

قاعده صرف«و » بن فعل«هاي فعل از  تمام صیغه. گویند» بن«
بن مضارع«و » بن ماضی«هر فعلی دو بن دارد . قابل استخراج هستند

در . ماضی به بن مضارع وجود دارد، اما استثنائاتی نیز وجـود دارد 
ما بن. اند که هر طبقه قوانین مخصوص خود را دارد بندي شده

  .داریم نظر از قوانین تبدیل آنها به یکدیگر، در پایگاه داده نگه می

  اقسام فعل
توان تقسیم کرد  فعل را در زبان فارسی، از جهت ساختمان، به شش گروه می

 هاي ساده فعل

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
با توجه به منظم 

هر عبارت منظم را می. بیان کرد
عبارت منظم را می

امل دیگر در انتخاب ابزار بیان، سادگی نگارش و فهم آن توسط کاربر انسانی اسـت ع
بیان، عبارت منظم ساده

سازي براي پیاده
اما مصرف حافظه آن زیاد است

با توجه به تعداد بن
درون حافظه داشت

مراتبی براي بررسی ال سلسله
  

مبانی فعل در ادبیات فارسی .4
در هر ساختی از فعل، بخشی یا جزیی است که مفهوم کار یا حالت یا وجود یا اسناد از آن معلوم می

«این جز را 
قابل استخراج هستند

ماضی به بن مضارع وجود دارد، اما استثنائاتی نیز وجـود دارد 
بندي شده طبقه

نظر از قوانین تبدیل آنها به یکدیگر، در پایگاه داده نگه می
  

اقسام فعل 4-1
فعل را در زبان فارسی، از جهت ساختمان، به شش گروه می

فعل •
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هـا و   ها بـراي زمـان   البته برخی صیغه(شوند 
بیـان  ) بـراي مراجعـه سـریع   (ختصر ساختار هر کدام از این افعال در ادامه بطور م

این افعال در چند . رفتن، گفتن: هایی هستند که بن مضارع آنها یک تکواژ است؛ مانند

 زادن و زاییدن، شنیدن و شنفتن و شنودن

گنجیدن و گنجاندن، خوردن و : »انیدن

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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 هاي پیشوندي فعل

 هاي مرکب فعل

 هاي پیشوندي مرکب فعل

 هاي فعلی عبارت

 هاي الزم یک شخصه فعل

شوند  شخص صرف می 6زمان و  14هر کدام از این ساختارها در 
ساختار هر کدام از این افعال در ادامه بطور م). اشخاص وجود ندارند

  .ه کنیدمراجع ]3[براي توضیحات بیشتر به 

  هاي ساده فعل
هایی هستند که بن مضارع آنها یک تکواژ است؛ مانند هاي ساده فعل

  :گیرند دسته قرار می
 گفتن، رفتن: افعال عادي

 طلبیدن، رقصیدن: افعال جعلی

زادن و زاییدن، شنیدن و شنفتن و شنودن: افعال داراي چند صورت
انیدن«یا » اندن«ساخته شده از مصدر با افزودن افعال 

 خوراندن

  .هاي فوق هیچ فرقی با هم ندارند از نظر قواعد صرف فعل، دسته

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
فعل •
فعل •
فعل •
عبارت •
فعل •

هر کدام از این ساختارها در 
اشخاص وجود ندارند

براي توضیحات بیشتر به . شود می
  

فعل 4-1-1
هاي ساده فعل فعل

دسته قرار می
افعال عادي •
افعال جعلی •
افعال داراي چند صورت •
افعال  •

خوراندن

از نظر قواعد صرف فعل، دسته
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هایی  مهمترین پیشوند. اند اند که از یک پیشوند و یک فعل ساده ساخته شده
برداشتن، درافتادن، فـرو رفـتن،   : بر، در، فرو، فرا، باز، وا، ور؛ مانند

نامند، با یک فعل ساده کـه همکـرد    هایی هستند که از یک کلمه، که آنرا فعلیار می
آرایـش کـردن، تاسـف    : رسـانند؛ ماننـد  

هاي دستوري است که با آنها سـروکار نـداریم، بلکـه ایـن     

معنی مزبور نسبت . کنند یشوند و معنی واحدي را بیان م
  .دم در کشیدن، سر در آوردن، تن در دادن

. شـود  شود که از مجمـوع آنهـا معنـی واحـدي حاصـل مـی      
ستین کلمه ترکیب، حروف اضافه است و مجموع عبـارت  

 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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  هاي پیشوندي فعل
اند که از یک پیشوند و یک فعل ساده ساخته شده هایی هاي پیشوندي فعل
بر، در، فرو، فرا، باز، وا، ور؛ مانند: سازند عبارتند از پیشوندي می

  هاي مرکب فعل
هایی هستند که از یک کلمه، که آنرا فعلیار می هاي مرکب فعل

رسـانند؛ ماننـد   واحـدي را مـی  شوند و مجموعا معنی  شود، ساخته می
هاي دستوري است که با آنها سـروکار نـداریم، بلکـه ایـن      تشخیص فعل مرکب داراي پیچیدگی

  .شوند افعال در پایگاه داده ذخیره می

  هاي پیشوندي مرکب فعل
شوند و معنی واحدي را بیان م اي ترکیب می هاي پیشوندي گاهی با کلمه

دم در کشیدن، سر در آوردن، تن در دادن: هاي سازنده غالبا مجازي است؛ مانند به معنی لغوي کلمه

  هاي فعلی عبارت
شود که از مجمـوع آنهـا معنـی واحـدي حاصـل مـی       اي از کلمات اطالق می عبارت فعلی به دسته

ستین کلمه ترکیب، حروف اضافه است و مجموع عبـارت  هاي فعلی بیش از دو کلمه هستندکه نخ
 .از پاي درآمدن، بر پا کردن: نیز معموال معنی مجازي دارد؛ مانند

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

فعل 4-1-2
هاي پیشوندي فعل فعل

پیشوندي می که فعل
  .بازداشتن

  

فعل 4-1-3
هاي مرکب فعل فعل

شود، ساخته می نامیده می
تشخیص فعل مرکب داراي پیچیدگی. خوردن

افعال در پایگاه داده ذخیره می
 

فعل 4-1-4
هاي پیشوندي گاهی با کلمه فعل

به معنی لغوي کلمه
 

عبارت 4-1-5
عبارت فعلی به دسته

هاي فعلی بیش از دو کلمه هستندکه نخ عبارت
نیز معموال معنی مجازي دارد؛ مانند
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روند  هایی است که به صورت الزم و فقط با ساخت سوم شخص مفرد به کار می
خوشـم  : ماننـد . دهـد  اضافی، شخص و زمان فعل را نشان مـی 

در همه اشـکال  » آمد«کند و  ضمیر پیوسته به خوش، به جاي شناسه، شخص فعل را معین می
  ...خوشم آمد، خوشت آمد، خوشش آمد، 

مجهـول  «در هر زمان، با توجه به . شود
هاي  ، حالت»طرز بیان«بودن صیغه صرفی و همچنین 

در برخـی  . هایی به ریشه فعل افزوده میگردنـد 
  . شوند گردند و یا حذف می د یا پیشوند، حروف ریشه قلب به سایر حروف می

در . صرف فعل در تمام ساختارهاي فعلی یکسان است و لذا یافتن الگوي صرف فعل حـائز اهمیـت اسـت   
  . مانند هاي دیگر ثابت می

  

 ...گفت،  گفتی، داشت می

 ...ته است، 

 ...اي، گفته بوده است، 

 ...گفته است،  اي، داشته است می گفته

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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  هاي الزم یک شخصه فعل
هایی است که به صورت الزم و فقط با ساخت سوم شخص مفرد به کار می مراد از این اصطالح، فعل

اضافی، شخص و زمان فعل را نشان مـی  و به جاي شناسه، ضمیر پیوسته مفعولی و
ضمیر پیوسته به خوش، به جاي شناسه، شخص فعل را معین می

خوشم آمد، خوشت آمد، خوشش آمد، : ماند فعل ماضی ساده به همان شکل باقی می

  صرف فعل
شود صیغه شخصی صرف می 6زمان و در  14فعل در زبان فارسی در 

بودن صیغه صرفی و همچنین » منفی یا مثبت«بودن فعل و همچنین 
هایی به ریشه فعل افزوده میگردنـد  در صرف فعل، پیشوندها یا پسوند. شود مختلفی ایجاد می

د یا پیشوند، حروف ریشه قلب به سایر حروف میموارد هنگام افزایش پسون
صرف فعل در تمام ساختارهاي فعلی یکسان است و لذا یافتن الگوي صرف فعل حـائز اهمیـت اسـت   

هاي دیگر ثابت می شود و بخش افعال مرکب فقط یک بخش فعل صرف می
  . شوند زمان زیر صرف می 14افعال در زبان فارسی در 

 ...فت، گفتم، گفتی، گ: ماضی ساده

 ...گفت،  گفتی، می گفتم، می می: ماضی استمراري

 ...گفته بودم، گفته بودي، گفته بود، : ماضی بعید

گفتی، داشت می گفتم، داشتی می داشتم می: ماضی مستمر
 ...اي، گفته است،  ام، گفته گفته: ماضی ساده نقلی

ته است، گف اي، می گفته ام، می گفته می: ماضی استمراري نقلی
اي، گفته بوده است،  ام، گفته بوده گفته بوده: ماضی بعید نقلی

گفته اي می ام، داشته گفته ام می داشته: ماضی مستمر نقلی
 ...گفته باشم، گفته باشی، گفته باشد، : ماضی التزامی

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

فعل 4-1-6
مراد از این اصطالح، فعل

و به جاي شناسه، ضمیر پیوسته مفعولی و
ضمیر پیوسته به خوش، به جاي شناسه، شخص فعل را معین می» م«. آمد

فعل ماضی ساده به همان شکل باقی می
  

صرف فعل 4-2
فعل در زبان فارسی در 

بودن فعل و همچنین » یا معلوم
مختلفی ایجاد می

موارد هنگام افزایش پسون
صرف فعل در تمام ساختارهاي فعلی یکسان است و لذا یافتن الگوي صرف فعل حـائز اهمیـت اسـت   

افعال مرکب فقط یک بخش فعل صرف می
افعال در زبان فارسی در  ]2[طبق 
ماضی ساده •
ماضی استمراري •
ماضی بعید •
ماضی مستمر •
ماضی ساده نقلی •
ماضی استمراري نقلی •
ماضی بعید نقلی •
ماضی مستمر نقلی •
ماضی التزامی •
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 ...گوید، 

یـا مـثال برخـی از    . هاي خاص ممکن اسـت امـروزه مـورد اسـتفاده نباشـند     
 ]3, 2[بـراي جزییـات بیشـتر بـه     . اي زمانی و شخصی براي برخی افعال خـاص اسـتفاده نشـوند   

رونـد و   عنی کاملی ندارند و فقط براي اثبات یا نفـی نسـبت بـه کـار مـی     
معروفتـرین  . هـوا روشـن اسـت   : ؛ ماننـد 

اگر به » گردیدن«و » گشتن«همچنین افعال 

شـوند کـه    ها نیز در متن ظاهر مـی  ان فعل کمکی براي صرف بن
الگوي صرف این افعال در معنی اسنادي محـدود اسـت و بـه طـور جداگانـه بررسـی       

اي از  که گاهی در جمله به پاره» شدن«
کمکی نامیده مـی شـودند و    دهند، فعل شبه

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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 ...گوید،  گویی، می گویم، می می: مضارع اخباري

گوید،  گویی، دارد می گویم، داري می دارم می: مضارع مستمر
 ...بگویم، بگویی، بگوید، : مضارع التزامی

 ...خواهم گفت، خواهی گفت، خواهد گفت، : آینده

  بگو، بگویید: 

هاي خاص ممکن اسـت امـروزه مـورد اسـتفاده نباشـند      ها یا صیغه برخی از این زمان
اي زمانی و شخصی براي برخی افعال خـاص اسـتفاده نشـوند   

  . مراجعه کنید

  هاي خاص فعل
  )اسنادي(فعل ربطی 

عنی کاملی ندارند و فقط براي اثبات یا نفـی نسـبت بـه کـار مـی     افعال ربطی افعالی هستند که م
؛ ماننـد ]3[شـود   اي دیگر کامـل مـی   معناي آنها با آوردن صفت یا کلمه

همچنین افعال . استیدن، بودن، شدن: هاي ربطی یا اسنادي عبارتند از
  .روند باشند، فعل ربطی به شمار می» شدن

ان فعل کمکی براي صرف بناین افعال عالوه بر معنی اسنادي به عنو
الگوي صرف این افعال در معنی اسنادي محـدود اسـت و بـه طـور جداگانـه بررسـی       . نباید اشتباه شوند

  کمکی هاي شبهفعل
«، »خواستن«، »شایستن«، »توانستن«، »بایستن«هایی مانند 

دهند، فعل شبه ها نوعی کمک معنایی و کاربردي می ها و بن ماضی فعل

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
مضارع اخباري •
مضارع مستمر •
مضارع التزامی •
آینده •
: امر •

برخی از این زمان
اي زمانی و شخصی براي برخی افعال خـاص اسـتفاده نشـوند   ه صیغه

مراجعه کنید
  

فعل 4-3
فعل ربطی  4-3-1

افعال ربطی افعالی هستند که م
معناي آنها با آوردن صفت یا کلمه

هاي ربطی یا اسنادي عبارتند از فعل
شدن«معنی 

این افعال عالوه بر معنی اسنادي به عنو
نباید اشتباه شوند

  .شود می
  

فعل 4-3-2
هایی مانند  فعل
ها و بن ماضی فعل فعل
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» نتوانسـت «، »رت برودسیما نتوانست به مساف

کمکی در این است که افعال کمکی ارتباط تنگاتنگی با معنی فعـل دارنـد و   
  .کمکی وجود ندارد اما این ارتباط در افعال شبه

سـازند کـه بـر شـخص معینـی       گاهی فعلی می
هـاي غیرشخصـی    ها را فعـل  این فعل. »

در این صـورت، فعـل    .بیاورند) ه+ بن ماضی 
ارزش فعل وصفی ) از جهت شخص، شمار، زمان، و وجه

عنـوان مثـال در   بـه  . شود گاهی اوقات در افعال مرکب بخشی از فعل به قرینه لفظی یا معنوي حذف می
، بخشی از فعل »مذاکره کرد ...و درباره  

   

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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سیما نتوانست به مساف«ي  گویند؛ مثال در جمله ها را فعل پیرو می فعل همراه آن
  .، فعل پیرو است»برود«کمکی، و 

کمکی در این است که افعال کمکی ارتباط تنگاتنگی با معنی فعـل دارنـد و    فرق بین افعال کمکی و شبه
اما این ارتباط در افعال شبه. روند براي صرف فعل در زمان خاص به کار می

  فعل غیر شخصی
گاهی فعلی می» شایستن«و » بایستن«، »توانستن«کمکی  شبه

»نشاید رفت«، »نباید گفت«، »نتوان رفت«کنند؛ مانند 

  فعل وصفی
بن ماضی (= فعل وصفی آن است که فعل را به صورت صفت مفعولی 

از جهت شخص، شمار، زمان، و وجه(ارزش فعل اخیر . اورند دیگري در آخر جمله می
  .»خوردنهار  رفتهاحمد به خانه «کند؛ مانند  را مشخص می

  حذف فعل به قرینه
گاهی اوقات در افعال مرکب بخشی از فعل به قرینه لفظی یا معنوي حذف می

 ]کرد[ وزیر دفاع آمریکا روز گذشته با امیر کویت دیدار
  .به قرینه لفظی حذف شده است» دیدار کردن

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
فعل همراه آن

کمکی، و  فعل شبه
فرق بین افعال کمکی و شبه

براي صرف فعل در زمان خاص به کار می
  

فعل غیر شخصی 4-3-3
شبه هاي فعل

کنند؛ مانند  داللت نمی
  .گویند می
  

فعل وصفی 4-3-4
فعل وصفی آن است که فعل را به صورت صفت مفعولی 

دیگري در آخر جمله می
را مشخص می

  

حذف فعل به قرینه 4-3-5
گاهی اوقات در افعال مرکب بخشی از فعل به قرینه لفظی یا معنوي حذف می

وزیر دفاع آمریکا روز گذشته با امیر کویت دیدار«: ي جمله
دیدار کردن«



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   26 - ) ب - 2( صفحه

  الگوي صرف افعال در زبان فارسی
بندي شـده   امل فرمولدر این بخش قوانین صرف فعل در زبان فارسی براي تمام ساختارهاي فعل بطور ک

. سـاختار فعـل وجـود دارد    6همانطور که در بخش قبل گفته شـد  
داراي الگوي یکسان براي تمام افعال متعلـق بـه آن سـاختار    

بطور جداگانه روشی براي بیـان   –ارند که ساختار کلی قانونمندي ند
 2زمـان و   14 سـاختار فعـل و   5در واقع در این بخـش بـراي   

   .دهیم ارایه می
اي بـراي سـایر    سـاده بـه عنـوان پایـه    الگوي صرف افعال 

لذا بیان الگوي افعال ساده بـه صـورت مفصـل بـه     
  .گیرد، اما در مورد ساختارهاي دیگر، به بیان خالصه الگوها اکتفا خواهیم کرد

مـثال ماضـی    –تدا تمام الگوهاي صرفی مربوط بـه یـک زمـان    
ها را تجمیع کرده و در  سپس تمام این الگو

به . گوییم می» الگوي جامع«و » زیرالگو
  :هاي زیر است هر کدام از این کدها شامل بخش

 .یک شماره است که مشخص کننده زمان است

 .شود کنند، مشخص می منفی داللت می

مـا  . عالوه بر زیرالگوهایی که براي هر بخش ارایه کردیم ممکن است زیرالگوهایی هم وجود داشته باشند
 لذا ممکن اسـت . را لیست نکردیم کم استفاده

هاي صرفی را پوشش ندهند امـا ایـن جامعیـت در الگـوي جـامع رعایـت       
این کار به دو دلیل صورت گرفته است؛ اول اینکه 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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الگوي صرف افعال در زبان فارسی
در این بخش قوانین صرف فعل در زبان فارسی براي تمام ساختارهاي فعل بطور ک

همانطور که در بخش قبل گفته شـد  . شود بیان می در قلب عبارات منظم
داراي الگوي یکسان براي تمام افعال متعلـق بـه آن سـاختار    » هاي فعلی عبارت«همه این ساختارها بجز 
که ساختار کلی قانونمندي ند -هاي فعلی  در مورد عبارت

در واقع در این بخـش بـراي   . شود ارایه می 7و تشخیص آنها در بخش 
ارایه میف فعل یصرتالگوي  ،)حالت 140مجموعا ( حالت معلوم و مجهول

الگوي صرف افعال . دهیم ابتدا الگوي صرف افعال ساده را ارایه می
لذا بیان الگوي افعال ساده بـه صـورت مفصـل بـه     . کنند ساختارهاي فعل هستند که در آنها نیز بروز می

گیرد، اما در مورد ساختارهاي دیگر، به بیان خالصه الگوها اکتفا خواهیم کرد همراه توضیحات صورت می
تدا تمام الگوهاي صرفی مربوط بـه یـک زمـان    نحوه بیان الگوها به این صورت است که اب

سپس تمام این الگو. دهیم را استخراج کرده و به همراه مثال آنها ارایه می
زیرالگو«به ترتیب به آنها . دهیم قالب یک الگوي تصریف جامع، ارایه می

هر کدام از این کدها شامل بخش. زیرالگوها یک کد داده شده است
 )A(، آینده و امر )H(، حال )G(گذشته : زمان اصلی

یک شماره است که مشخص کننده زمان است: زمان فرعی
 براي مجهول Tبراي معلوم و  I: معلوم یا مجهول

منفی داللت می که به ترتیب بر مثبت و Nو  Pبا : منفی یا مثبت
  شود با شماره مشخص می: حالت بیان

عالوه بر زیرالگوهایی که براي هر بخش ارایه کردیم ممکن است زیرالگوهایی هم وجود داشته باشند
کم استفادهترین زیرالگوها را به شمار آوردیم و زیرالگوهاي 

هاي صرفی را پوشش ندهند امـا ایـن جامعیـت در الگـوي جـامع رعایـت        ها و زیرالگوها تمام حالت
این کار به دو دلیل صورت گرفته است؛ اول اینکه : هاي غلط نیز هست الگوي جامع شامل حالت

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

الگوي صرف افعال در زبان فارسی  .5
در این بخش قوانین صرف فعل در زبان فارسی براي تمام ساختارهاي فعل بطور ک

در قلب عبارات منظم و
همه این ساختارها بجز 

در مورد عبارت. هستند
و تشخیص آنها در بخش 

حالت معلوم و مجهول
ابتدا الگوي صرف افعال ساده را ارایه می

ساختارهاي فعل هستند که در آنها نیز بروز می
همراه توضیحات صورت می

نحوه بیان الگوها به این صورت است که اب
را استخراج کرده و به همراه مثال آنها ارایه می –ساده 

قالب یک الگوي تصریف جامع، ارایه می
زیرالگوها یک کد داده شده است هر کدام از

زمان اصلی •
زمان فرعی •
معلوم یا مجهول •
منفی یا مثبت •
حالت بیان •

عالوه بر زیرالگوهایی که براي هر بخش ارایه کردیم ممکن است زیرالگوهایی هم وجود داشته باشند 
ترین زیرالگوها را به شمار آوردیم و زیرالگوهاي  پر استفاده

ها و زیرالگوها تمام حالت مثال
الگوي جامع شامل حالت. شود می
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ایی و به کاربر اعـالم  شود و دوم اینکه در مواردي که بخواهیم الگوهاي غلط را شناس

  .اند در زیر آمده ،اند استفاده شده

 تبدیل شده است» ا«

 یابد بن مضارعی که با الف شروع و با الف خاتمه می

 انتهاي آن الف نیست

 بن مضارعی که ابتداي آن الف نیست و انتهاي آن الف است

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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شود و دوم اینکه در مواردي که بخواهیم الگوهاي غلط را شناس بیان الگو راحتتر می
  .شود کنیم این کار مفید واقع می

استفاده شده در این بخش عبارات منظم بیان عالیم اختصاري که در
G :[بن ماضی 

AG :[به » آ«شوند و  هاي ماضی که با الف شروع می بن»
BG :[شود بن ماضی که با الف شروع نمی 

H:[ بن مضارع 

HA :[شود بن مضارعی که به الف ختم می 

AH :[شود بن مضارعی که با الف شروع می 

HB :[شود بن مضارعی که به الف ختم نمی 

BH :[شود بن مضارعی که با الف شروع نمی 

AHA :[بن مضارعی که با الف شروع و با الف خاتمه می
AHB :[انتهاي آن الف نیست بن مضارعی که ابتداي آن الف است و
BHA :[بن مضارعی که ابتداي آن الف نیست و انتهاي آن الف است
BHB :[بن مضارعی که ابتدا و انتهاي آن الف نیست 

PFGS :[)؟)ند|ید|یم|ي|م 
PFGN) :[◊اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم|؟)است 

PFH) :[د|ي|م|ند|ید|یم( 

 ؟)شان|تان|مان|ش|ت|م]: (
IMG :[گردید|گشت|شد: (ساز ی مجهولهاي ماض بن( 

IMH :[گرد|شو: (ساز هاي مضارع مجهول بن( 

D{ :هاي فعل بیانگر فاصله بین بخش 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
بیان الگو راحتتر می

کنیم این کار مفید واقع می
عالیم اختصاري که در

• ]G

• ]AG

• ]BG

• ]H

• ]HA

• ]AH

• ]HB

• ]BH

• ]AHA

• ]AHB

• ]BHA

• ]BHB

• ]PFGS

• ]PFGN

• ]PFH

• ]Z) :[
• ]IMG

• ]IMH

• }D
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» شـدن «بـه جـاي    »گشـتن «و  »گردیـدن 
موارد بسیار نادر فعل رفتن به جاي  در. 

» گفتن«از مصدر  ادامهدر . توجه کنید که الگوهاي تصریفی مجهول فقط براي افعال متعدي کاربرد دارند
هاي  صیغه» رفتن«د در مورد افعال الزم مانن

، همچنـین گـاهی   »م«استفاده کرد و در موارد کمتر از 
هـا   با در نظـر گـرفتن ایـن حالـت    . شود
ها و زیرالگوها لیسـت   ها را در مثال ي این حالت

در زیرالگوهـا مـا الگوهـاي متـداول را لیسـت      

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 گفتید گفتند

 بگفتید بگفتند

 نگفتید نگفتند

 معلومماضی ساده 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

گردیـدن « هاي فعل هاي کمکی مجهول ساز گاهی اوقات در مورد فعل
. »شود گفته می«به جاي » گردد گفته می«مثال  شوند،
  .»گفته شد«به جاي » گفته رفت«مثل  شود، استفاده می

توجه کنید که الگوهاي تصریفی مجهول فقط براي افعال متعدي کاربرد دارند
در مورد افعال الزم مانن. ها استفاده کردیم که یک فعل متعدي است براي بیان مثال

  .شوند مجهول صرف نمی
استفاده کرد و در موارد کمتر از » ن«توان هم از  براي منفی سازي در فارسی می
شود در ابتداي فعل استفاده می» ب«براي تاکید در جمالت مثبت از 

ي این حالت که ما همه هاي صرفی زیاد شود؛ ممکن است تعداد حالت
در زیرالگوهـا مـا الگوهـاي متـداول را لیسـت      . ایـم  نکردیم و البته در الگوي جامع آنها را در نظـر گرفتـه  

 هاي ساده فعل

  ماضی ساده
  معلوم

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

 

 G1IP1 گفتم گفتی گفت گفتیم

  G1IP2 بگفتم بگفتی بگفت بگفتیم

 G1IN1  نگفتم نگفتی نگفت نگفتیم

ماضی ساده  صرف فعل گفتن در  – 1جدول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
در مورد فعل
شوند، استفاده می

استفاده می شدن
توجه کنید که الگوهاي تصریفی مجهول فقط براي افعال متعدي کاربرد دارند

براي بیان مثال
مجهول صرف نمی

براي منفی سازي در فارسی می
براي تاکید در جمالت مثبت از 

ممکن است تعداد حالت
نکردیم و البته در الگوي جامع آنها را در نظـر گرفتـه  

  . ایم کرده
  

فعل 1- 5
ماضی ساده 1- 5-1
معلوم 1-1- 1- 5

  مثال 
 کد

G1IP1

G1IP2 

G1IN1
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  توضیحات

  ماضی ساده معلوم مثبت یکم

  ماضی ساده معلوم مثبت دوم

  یکمماضی ساده معلوم منفی 

  ماضی ساده معلوم

 

قلـب بـه   » آ«شـود و   به اول بن افزوده می

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 گفته شدیم گفته شدید گفته شدند

 بگفته شدیم بگفته شدید بگفته شدند

 گفته بشدیم گفته بشدید گفته بشدند

 گفته نشدیم گفته نشدید گفته نشدند

 نگفته شدیم نگفته شدید نگفته شدند

 ماضی ساده مجهول

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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توضیحات  عبارت منظم  کد

G1IP ]G[)ماضی ساده معلوم مثبت یکم  ؟)ند|ید|یم|ي|م

G1IP )ي()ب]AG[|]BG([)ماضی ساده معلوم مثبت دوم  ؟)ند|ید|یم|ي|م

G1IN )ي()م|ن]AG[|]BG([)ماضی ساده معلوم منفی   ؟)ند|ید|یم|ي|م

G1I ))ي()م|ن|ب]AG[|]BG([|]G]([PFGS[  ماضی ساده معلوم

 معلومالگوي ماضی ساده  -  2جدول 

  
به اول بن افزوده می» ي«وقتی بن ماضی با الف شروع شود،  G1IN1و 
  .»بیاویختم«گوییم  می» آویخت«مثال از مصدر . 

  مجهول

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

گفته شدیم  G1TP1 گفته شدم گفته شدي گفته شد

بگفته شدیم  G1TP2 بگفته شدم بگفته شدي بگفته شد

گفته بشدیم  G1TP3 گفته بشدم گفته بشدي گفته بشد

گفته نشدیم  G1TN1  گفته نشدم گفته نشدي گفته نشد

نگفته شدیم  G1TN2 نگفته شدم نگفته شدي نگفته شد

ماضی ساده مجهولصرف فعل گفتن در  - 3جدول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
  الگو 

کد

IP1

IP2

IN1

  توضیحات 
و  G1IP2در 
. شود می» ا«
  

مجهول 1-2- 1- 5

  مثال 
 کد

G1TP1

G1TP2

G1TP3

G1TN1

G1TN2
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  توضیحات

  ماضی ساده مجهول مثبت یکم

  ماضی ساده مجهول مثبت دوم

  ماضی ساده مجهول مثبت سوم

  ماضی ساده مجهول منفی یکم

  ماضی ساده مجهول منفی دوم

PFGS[  ماضی ساده مجهول  

 الگوي ماضی ساده مجهول

ي دیگـري قـرار    یعنـی کلمـه  (افتـد   فاصله نمـی 

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

   گفتید می گفتند می

  گفتید نمی گفتند نمی

 معلوماستمراري 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  عبارت منظم  

G1TP ]G[ه؟)ي|م|ند|ید|یم(شد  

G1TP ي(ب]AG[|]BG([هشد)؟)ي|م|ند|ید|یم  

G1TP ]G[ه؟)ي|م|ند|ید|یم(بشد  

G1TN ]G[ه)؟)ي|م|ند|ید|یم(شد)م|ن  

G1TN )ي)(م|ن]AG[|]BG([هشد)؟)ي|م|ند|ید|یم  

G1T ])G[|)ي)(ب|م|ن]AG[|]BG(([ه)ن|ب](IMG][PFGS

الگوي ماضی ساده مجهول - 4جدول 

  
فاصله نمـی » بن فعل«، و جزء صرفی »شدن«بین جزء مجهول ساز، 

  

  ماضی استمراري
  معلوم

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

 

G2IP1 گفتم می گفتی می گفت می گفتیم می

G2IN1 گفتم نمی گفتی نمی گفت نمی گفتیم نمی

استمراري صرف فعل گفتن در ماضی  - 5جدول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
  الگو 

  کد

TP1

TP2

TP3

TN1

TN2

  توضیحات 
بین جزء مجهول ساز، 

  ).گیرد نمی
  

ماضی استمراري 2- 5-1
معلوم 2-1- 1- 5

  مثال 
 کد

G2IP1 

G2IN1 
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  توضیحات

  ماضی استمراري معلوم مثبت یکم

  ماضی استمراري معلوم مثبت یکم

  ماضی استمراري معلوم

 استمراري معلوم

شـود، تغییـري در آن    شروع می» الف«در مواقعی که مصدر با 
  

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

  جمع

  

 بگفتید می بگفتند می

 گفتید همی گفتند همی

 بگفتید همی بگفتند همی

 نگفتید می نگفتند می

 نگفتید همی نگفتند همی

 نگفتید همی نگفتند همی

  هاي قدیم ماضی استمراري معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

توضیحات  عبارت منظم  کد

G2IP1 می◊]G)[ماضی استمراري معلوم مثبت یکم  ؟)ي|م|ند|ید|یم

G2IN1 نمی◊]G)[ماضی استمراري معلوم مثبت یکم  ؟)ي|م|ند|ید|یم

G2I )؟می)ن◊]G][PFGS[  ماضی استمراري معلوم

استمراري معلومالگوي ماضی  - 6جدول 

  
در مواقعی که مصدر با . آید می» نیم فاصله«به همراه » 

  :اند هاي قدیم زیر لحاظ نشده در این الگو گویش .شود

  اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

 کد

 -  بگفتم می بگفتی می بگفت می بگفتیم می

 - گفتم همی گفتی همی گفت همی گفتیم همی

 - بگفتم همی بگفتی همی بگفت همی بگفتیم همی

 - نگفتم می نگفتی می نگفت می نگفتیم می

 - نگفتم همی نگفتی همی نگفت همی نگفتیم همی

 - نگفتم همی نگفتی همی نگفت همی نگفتیم همی

هاي قدیم ماضی استمراري معلوم گویش - 7جدول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
  الگو 

  توضیحات 
» می«جزء 

شود حاصل نمی
  

کد
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  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 شدیم شدید گفته می شدند گفته می

 شدیم شدید بگفته می شدند بگفته می

 شدیم شدید گفته نمی شدند گفته نمی

 شدیم شدید نگفته می شدند نگفته می

 مجهول استمراري

  توضیحات

  مثبت یکم مجهولماضی استمراري 

  دوممثبت  مجهولماضی استمراري 

  یکم منفی مجهولماضی استمراري 

  دوم منفی مجهولماضی استمراري 

  مجهولماضی استمراري 

 مجهول

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

  جمع

 شدیم شدید گفته همی شدند گفته همی

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  مجهول 

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

شدیم گفته می G2TP1 شدم گفته می شدي گفته می شد گفته می

شدیم بگفته می G2TP2 شدم بگفته می شدي بگفته می شد بگفته می

شدیم گفته نمی G2TN1 شدم گفته نمی شدي گفته نمی شد گفته نمی

شدیم نگفته می G2TN2 شدم نگفته می شدي نگفته می شد نگفته می

استمراريصرف فعل گفتن در ماضی  - 8جدول 

توضیحات  عبارت منظم  کد

G2TP1 ]G[هماضی استمراري   ؟)ي|م|ند|ید|یم(شد◊می

G2TP2 ب؟]G[هماضی استمراري   ؟)ي|م|ند|ید|یم(شد◊می

G2TN1 ]G[هماضی استمراري   ؟)ي|م|ند|ید|یم(شد◊نمی

G2TN2 ن]G[هماضی استمراري   ؟)ي|م|ند|ید|یم(شد◊می

G2T )ن|ب(؟]G[ه)؟می)ن◊]IMG][PFGS[   ماضی استمراري

مجهول استمراريالگوي ماضی  -  9جدول 

  
  :اند هاي قدیم زیر لحاظ نشده در این الگو گویش

  اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

شدیم گفته همی  شدم گفته همی شدي همیگفته  شد گفته همی

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

5 -1 -2-2 

  مثال 
 کد

G2TP1 

G2TP2 

G2TN1 

G2TN2 

  الگو 
کد

 

 

 

 

  توضیحات 
در این الگو گویش

اول شخص 

 مفرد

 کد

گفته همی  - 
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 شدیم شدید گفته می همی شدند گفته می همی

 شدیم شدید بگفته همی شدند بگفته همی

 نشدیم نشدید گفته همی نشدند گفته همی

 شدیم شدید گفته نمی همی شدند گفته نمی همی

  هاي قدیم ماضی استمراري مجهول

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 گفته بودیم گفته بودید گفته بودند

 بگفته بودیم بگفته بودید بگفته بودند

 نگفته بودیم نگفته بودید نگفته بودند

 بعید معلوم

  توضیحات

  مثبت یکم معلوم بعیدماضی 

  دوممثبت  معلوم بعیدماضی 

  یکم منفی بعید معلومماضی 

  ماضی بعید معلوم

 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

شدیم گفته می همی  شدم گفته می شدي گفته می همی شد گفته می همی

شدیم بگفته همی  شدم بگفته همی شدي بگفته همی شد بگفته همی

نشدیم همیگفته   نشدم گفته همی نشدي گفته همی نشد گفته همی

شدیم گفته نمی همی  شدم گفته نمی شدي گفته نمی همی شد گفته نمی همی

هاي قدیم ماضی استمراري مجهول گویش - 10جدول 

  ماضی بعید
  معلوم

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

 

گفته بودیم G3IP1 گفته بودم گفته بودي گفته بود

بگفته بودیم G3IP2 بگفته بودم بگفته بودي بگفته بود

نگفته بودیم G3IN1 نگفته بودم نگفته بودي نگفته بود

بعید معلومصرف فعل گفتن در ماضی  - 11جدول 

توضیحات  عبارت منظم  کد

G3IP1 ]G[هماضی   ؟)ي|م|ند|ید|یم(بود

G3IP2 ب]G[هماضی   ؟)ي|م|ند|ید|یم(بود

G3IN1 ن]G[هماضی   ؟)ي|م|ند|ید|یم(بود

G3I )؟)ن|ب]G[هبود]PFGS[  ماضی بعید معلوم

 بعید معلومالگوي ماضی  - 12جدول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

گفته می همی  - 

بگفته همی  - 

گفته همی - 

گفته نمی همی - 

ماضی بعید 3- 5-1
معلوم 3-1- 1- 5

  مثال 
 کد

G3IP1 

G3IP2 

G3IN1 

  الگو 
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  .، غلط است»گفته نبودم«: ، مانند

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 گفته شده بودیم گفته شده بودید گفته شده بودند

 بگفته شده بودیم بگفته شده بودید بگفته شده بودند

 گفته نشده بودیم گفته نشده بودید گفته نشده بودند

 شده بودیم نگفته شده بودید نگفته شده بودند

 بعید مجهول

  توضیحات

  مثبت یکم مجهول بعیدماضی 

  دوممثبت  مجهول بعیدماضی 

  یکم منفی بعید مجهولماضی 

  ماضی بعید مجهول منفی دوم

  ماضی بعید مجهول

 مجهول

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  
، مانند»بود«به ابتداي » ن«در ماضی بعید معلوم منفی چسباندن 

  .الگوهاي صرفی قدیمی در الگوي فوق لحاظ نشده است
  .گیرد بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی

  مجهول 

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

گفته شده بودیم  گفته شده بودم گفته شده بودي گفته شده بود

بگفته شده بودیم  بگفته شده بودم بگفته شده بودي بگفته شده بود

گفته نشده بودیم  گفته نشده بودم گفته نشده بودي گفته نشده بود

شده بودیم نگفته  نگفته شده بودم نگفته شده بودي نگفته شده بود

بعید مجهولصرف فعل گفتن در ماضی  - 13جدول 

  عبارت منظم

G3TP]G[هشده؟)ي|م|ند|ید|یم(بود  

G3TPب]G[هشده؟)ي|م|ند|ید|یم(بود  

G3TN]G[هنشده؟)ي|م|ند|ید|یم(بود  

G3TNن]G[هشده؟)ي|م|ند|ید|یم(بود  

G)م|ن|ب(؟]G[ه)؟)ن|ب]IMG[هبود]PFGS[  

مجهول بعیدالگوي ماضی  - 14جدول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
  توضیحات 

در ماضی بعید معلوم منفی چسباندن 
الگوهاي صرفی قدیمی در الگوي فوق لحاظ نشده استبرخی 

بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی
  

5 -1 -3-2 

  مثال 
 کد

G3TP1 

G3TP2 

G3TN1 

G3TN2 

  الگو 
  کد

TP1 

TP2 

TN1 

TN2 

G3T 
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  .مجاز است و در الگوي کلی لحاظ شده است

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 گفتیم گفتید داشتید می گفتند داشتند می

 گفتیم داشتیم نمی گفتید داشتید نمی گفتند داشتند نمی

 مستمر معلوم

  توضیحات

  مثبت یکم مستمر معلومماضی 

  یکم منفی مستمر معلومماضی 

  مستمر معلومماضی 

  مستمر معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  
  .غلط است» بود«نفی به ابتداي » ن
مجاز است و در الگوي کلی لحاظ شده است» شد«به ابتداي » ب

  .گیرد بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی

  ماضی مستمر
  معلوم

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

گفتیم داشتیم می  گفتم داشتم می گفتی داشتی می گفت داشت می

داشتیم نمی  گفتم داشتم نمی گفتی داشتی نمی گفت داشت نمی

مستمر معلومصرف فعل گفتن در ماضی  - 15جدول 

  عبارت منظم

  ؟)ي|م|ند|ید|یم](G[◊می}D{؟)ي|م|ند|ید|یم(داشت

  ؟)ي|م|ند|ید|یم](G[◊نمی}D{؟)ي|م|ند|ید|یم(داشت

  ]G][PFGS[◊؟می)ن(}D{]PFGS[داشت

مستمر معلومالگوي ماضی  - 16جدول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
  توضیحات 

ن«چسباندن 
ب«چسباندن 

بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی
  

ماضی مستمر 4- 5-1
معلوم 4-1- 1- 5

  مثال 
 کد

G4TP1 

G4TN1 

  الگو 
عبارت منظم  کد

G4TP1 داشت

G4TN1 داشت

G4T داشت
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معرف این فاصله  Dدر الگوي فوق . »خوردم

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

  داشتند گفته 

 شدند می

  داشتید گفته 

 شدید می

  داشتیم گفته 

 

  داشتند گفته 

 شدند نمی

  داشتید گفته 

 شدید نمی

  داشتیم گفته 

 

 مجهول مستمر

  توضیحات

  مثبت یکم مستمر مجهولماضی   

  یکم منفی مستمر مجهولماضی   

  ماضی مستمر مجهول  

 مجهول

  .نشان داده شده است» D«در الگو این فاصله با 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  
خوردم میسیب را  داشتم«: افتد؛ مانند بین اجزاي فعل فاصله می

  .پسوند شخص باید در دو جزء فعل یکسان باشد

  مجهول 

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

 

داشتیم گفته 

 شدیم می

  داشت گفته 

 شد می

  داشتی گفته 

 شدي می

  داشتم گفته 

 شدم می

G5IP1

داشتیم گفته 

 شدیم نمی

  داشت گفته 

 شد نمی

  داشتی گفته 

 شدي نمی

  داشتم گفته 

 شدم نمی

G5IN1

مستمرصرف فعل گفتن در ماضی  - 17جدول 

  عبارت منظم  کد

G5IP1ي|م|ند|ید|یم(داشت(؟}D{]G[هشد◊می)؟)ي|م|ند|ید|یم  

G5IN1ي|م|ند|ید|یم(داشت(؟}D{]G[هشد◊نمی)؟)ي|م|ند|ید|یم  

G5I داشت]PFGS[}D{]G[ه)؟می)ن◊]IMG][PFGS[  

مجهول مستمرالگوي ماضی  -  18جدول 

  
  .نفی به ابتداي بن فعل غلط است» ن

در الگو این فاصله با . گیرند قرار می بین اجزاي فعل کلمات دیگري

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
  توضیحات 

بین اجزاي فعل فاصله می
پسوند شخص باید در دو جزء فعل یکسان باشد .است

  

5 -1 -4-2 

  مثال 
 کد

G5IP1 

G5IN1 

  الگو 
کد

1 

1 

  توضیحات 
ن«چسباندن 

بین اجزاي فعل کلمات دیگري



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   37 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

  اید گفته اند گفته

  اید بگفته اند بگفته

  اید نگفته اند نگفته

 مجهول نقلی

  توضیحات

  مثبت یکم ساده نقلی معلومماضی 

  دوم مثبت ساده نقلی معلومماضی 

  ماضی ساده نقلی معلوم منفی یکم

  ماضی ساده نقلی معلوم

 مجهول

  .»گفته است«به جاي 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  .پسوند شخص باید در دو جزء فعل یکسان باشد

  ماضی ساده نقلی
  معلوم

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

G5IP1 ام گفته اي گفته است گفته ایم گفته

G5IP2 ام بگفته اي بگفته است بگفته ایم بگفته

G5IN1 ام نگفته اي نگفته است نگفته ایم نگفته

نقلی صرف فعل گفتن در ماضی ساده - 19جدول 

توضیحات  عبارت منظم  کد

G5IP1 ]G[اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(ه|ماضی   ؟)است

G5IP2 ب]G[اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(ه|ماضی   ؟)است

G5IN1 ن]G[اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(ه|ماضی ساده نقلی معلوم منفی یکم  ؟)است

G5I )؟)ن|ب]G[ه]PFGN[  ماضی ساده نقلی معلوم

مجهول نقلی الگوي ماضی ساده - 20جدول 

  
به جاي » گفته«: تواند حذف شود؛ مثال می» است«در سوم شخص مفرد 

  .هاي صرفی قدیمی در این الگو لحاظ نشده است

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
پسوند شخص باید در دو جزء فعل یکسان باشد

  

ماضی ساده نقلی 5- 5-1
معلوم 5-1- 1- 5

  مثال 
 کد

G5IP1 

G5IP2 

G5IN1 

  الگو 

  توضیحات 
در سوم شخص مفرد 

هاي صرفی قدیمی در این الگو لحاظ نشده است حالت



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   38 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 ایم گفته شده اید گفته شده اند گفته شده

 ایم بگفته شده اید بگفته شده اند بگفته شده

 ایم گفته نشده اید گفته نشده اند گفته نشده

 ایم نگفته شده اید نگفته شده اند نگفته شده

 مجهول نقلی

  توضیحات

  مثبت یکم ساده نقلی مجهولماضی 

  دوم مثبت ساده نقلی مجهولماضی 

  ماضی ساده نقلی مجهول منفی یکم

  مجهول منفی دومماضی ساده نقلی 

  ماضی ساده نقلی مجهول

 مجهول

  .مجاز است که در الگوي کلی لحاظ شده است

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  مجهول 

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

گفته شده G5TP1 ام گفته شده اي گفته شده است گفته شده

بگفته شده G5TP2 ام بگفته شده اي بگفته شده است بگفته شده

گفته نشده G5TN1 ام گفته نشده اي نشدهگفته  است گفته نشده

نگفته شده G5TN2 ام نگفته شده اي نگفته شده ستا نگفته شده

نقلی صرف فعل گفتن در ماضی ساده - 21جدول 

توضیحات  عبارت منظم  کد

G5TP1 ]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(شده|ماضی   ؟)است

G5TP2 ب]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(شده|ماضی   ؟)است

G5TN1 ]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(نشده|ماضی ساده نقلی مجهول منفی یکم  ؟)است

G5TN2 ن]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(شده|ماضی ساده نقلی   ؟)است

G5T )ن|ب(؟]G[ه)؟)ن|ب]IMG[ه]PFGN[  ماضی ساده نقلی مجهول

مجهول نقلی الگوي ماضی ساده - 22جدول 

  
  .تواند حذف شود می» است«در سوم شخص مفرد 

مجاز است که در الگوي کلی لحاظ شده است» شد«به ابتداي » ب

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

5 -1 -5-2 

  مثال 
 کد

G5TP1 

G5TP2 

G5TN1 

G5TN2 

  الگو 

 

 

 

 

  توضیحات 
در سوم شخص مفرد 

ب«چسباندن 



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   39 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 ایم اید گفته می اند گفته می

 ایم اید گفته نمی اند گفته نمی

 استمراري نقلی معلوم

  توضیحات

  مثبت یکم استمراري نقلی معلومماضی 

  یکم منفی استمراري نقلی معلومماضی 

  استمراري نقلی معلومماضی 

 استمراري نقلی معلوم

  .در این الگو لحاظ نشده است

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  استمراري نقلیماضی 
  معلوم

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

 

ایم گفته می G6IP1 ام گفته می اي گفته می است گفته می

ایم گفته نمی G6IN1 ام گفته نمی اي گفته نمی است گفته نمی

استمراري نقلی معلومصرف فعل گفتن در ماضی  - 23جدول 

توضیحات  عبارت منظم  کد

G6IP1 می◊]G[اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(ه|ماضی   ؟)است

G6IN1 نمی◊]G[اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(ه|ماضی   ؟)است

G6I )؟می)ن◊]G[ه]PFGN[   ماضی

استمراري نقلی معلومالگوي ماضی  - 24جدول 

  
در این الگو لحاظ نشده است» همی«هاي صرفی قدیمی با پیشوند 

  .تواند حذف شود می» است«در سوم شخص مفرد 

  مجهول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

ماضی  6- 5-1
معلوم 1- 6- 1- 5

  مثال 
 کد

G6IP1 

G6IN1 

  الگو 

  توضیحات 
هاي صرفی قدیمی با پیشوند  حالت

در سوم شخص مفرد 
  
  

5 -1 -6 -2 

  مثال 



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   40 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 ایم شده اید شده گفته می اند شده گفته می

 ایم شده اید شده بگفته می اند شده بگفته می

 ایم شده گفته نمی اید شده گفته نمی اند شده گفته نمی

 ایم شده اید شده نگفته می اند شده نگفته می

 مجهول استمراري نقلی

  توضیحات

  مثبت یکم استمراري نقلی مجهولماضی 

  دوم مثبت نقلی مجهولاستمراري ماضی 

  یکم منفی استمراري نقلی مجهولماضی 

  دوم منفی استمراري نقلی مجهولماضی 

  استمراري نقلی مجهولماضی 

 مجهول

  .در این الگو لحاظ نشده است

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

شده گفته می  ام شده گفته می اي شده گفته می است شده گفته می

شده بگفته می  ام شده بگفته می اي شده بگفته می است شده میبگفته 

 ام شده گفته نمی اي شده گفته نمی است شده گفته نمی گفته نمی

شده نگفته می  ام شده نگفته می اي شده نگفته می است شده نگفته می

استمراري نقلیصرف فعل گفتن در ماضی  - 25جدول 

توضیحات  عبارت منظم  

G6TP]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(شده◊می|ماضی   ؟)است

G6TPب]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(شده◊می|ماضی   ؟)است

G6TN]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(شده◊نمی|ماضی   ؟)است

G6TNن]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(شده◊می|ماضی   ؟)است

G6T )ن|ب(؟]G[ه)؟می)ن◊]IMG[ه]PFGN[   ماضی

مجهول استمراري نقلیالگوي ماضی  - 26جدول 

  
در این الگو لحاظ نشده است» همی«هاي صرفی قدیمی با پیشوند 

  .تواند حذف شود می» است«در سوم شخص مفرد 
  .گیرد بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

اول شخص 

مفرد

 کد

گفته می G6TP1 

بگفته می G6TP2 

گفته نمی G6TN1 

نگفته می G6TN2 

  الگو 
  کد

TP1 

TP2 

TN1 

TN2 

 

  توضیحات 
هاي صرفی قدیمی با پیشوند  حالت

در سوم شخص مفرد 
بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   41 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 ایم گفته بوده اید گفته بوده اند گفته بوده

 ایم بگفته بوده اید بگفته بوده اند بگفته بوده

 ایم نگفته بوده اید نگفته بوده اند بودهنگفته 

 بعید نقلی معلوم

  توضیحات

  مثبت یکم بعید نقلی معلومماضی 

  دوم مثبت بعید نقلی معلومماضی 

  یکم منفی بعید نقلی معلومماضی 

  بعید نقلی معلومماضی 

 بعید نقلی معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  ماضی بعید نقلی
  معلوم

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

گفته بوده G7IP1 ام گفته بوده اي گفته بوده است گفته بوده

بگفته بوده G7IP2 ام بگفته بوده اي بگفته بوده است بگفته بوده

نگفته بوده G7IN1 ام نگفته بوده اي نگفته بوده است نگفته بوده

بعید نقلی معلومصرف فعل گفتن در ماضی  - 27جدول 

توضیحات  عبارت منظم  کد

G7IP1 ]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(بوده|ماضی   ؟)است

G7IP2 ب]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(بوده|ماضی   ؟)است

G7IN1 ن]G[هاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(بوده|ماضی   ؟)است

G7I )؟)ن|ب]G[هبوده]PFGN[   ماضی

بعید نقلی معلومالگوي ماضی  - 28جدول 

  
  .براي منفی کردن، نادرست است» بود«به » 

  .گیرد بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی

  مجهول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

ماضی بعید نقلی 7- 5-1
معلوم 1- 7- 1- 5

  مثال 
 کد

G7IP1 

G7IP2 

G7IN1 

  الگو 

  توضیحات 
» ن«اتصال 

بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی

5 -1 -7 -2 

  مثال 



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   42 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

  گفته شده 

 اند بوده

  گفته شده 

 اید بوده

  گفته شده 

 

   بگفته شده

 اند بوده

  بگفته شده 

 اید بوده

  بگفته شده 

 

  گفته بشده 

 اند بوده

  گفته بشده 

 اید بوده

  گفته بشده 

 

  گفته نشده 

 اند بوده

  گفته نشده 

 اید بوده

  گفته نشده 

 

  نگفته شده 

 اند بوده

  نگفته شده 

 اید بوده

  نگفته شده 

 

 مجهول بعید نقلی

  توضیحات

  مثبت یکم بعید نقلی مجهولماضی 

  دوم مثبت بعید نقلی مجهولماضی 

  سوممثبت  بعید نقلی مجهولماضی 

  یکم نفیم بعید نقلی مجهولماضی 

  دوم نفیم بعید نقلی مجهولماضی 

  بعید نقلی مجهولماضی 

 مجهول

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

 مفرد

  اول شخص 

 مفرد

 

گفته شده 

 ایم بوده

  گفته شده 

 استه بود

  گفته شده 

 اي بوده

  گفته شده 

 ام بوده

G7TP1

بگفته شده 

 ایم بوده

  بگفته شده 

 است بوده

  بگفته شده

 اي بوده 

  بگفته شده 

 ام بوده

G7TP2

گفته بشده 

 ایم بوده

  گفته بشده 

 است بوده

  گفته بشده 

 اي بوده

  گفته بشده 

 ام بوده

G7TP3

گفته نشده 

 ایم بوده

  گفته نشده 

 است بوده

  گفته نشده 

 اي بوده

  گفته نشده 

 ام بوده

G7TN1

نگفته شده 

 ایم بوده

  نگفته شده 

 است بوده

  نگفته شده 

 اي بوده

  نگفته شده 

 ام بوده

G7TN2

بعید نقلیصرف فعل گفتن در ماضی  - 29جدول 

  عبارت منظم  کد

G7TP1]G[هشدهاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(بوده|؟)است  

G7TP2ب]G[هشدهاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(بوده|؟)است  

G7TP3]G[هبشدهاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(بوده|؟)است  

G7TN]G[هنشدهاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(بوده|؟)است  

G7TNن]G[هشدهاي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(بوده|؟)است  

G7T )ن|ب(؟]G[ه)؟)ن|ب]IMG[هبوده]PFGN[  

مجهول بعید نقلیالگوي ماضی  - 30جدول 

  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

 کد

G7TP1 

G7TP2 

G7TP3 

G7TN1 

G7TN2 

  الگو 
کد

1 

2 

3 

1 

2 

  توضیحات 



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   43 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

  اند  داشته

 اند گفته می

  اید  داشته

 اید گفته می

  ایم 

 ایم

  اند  داشته

 اند گفته نمی

  اید  داشته

 اید گفته نمی

  ایم 

 ایم

 مستمر نقلی معلوم

  توضیحات

مســتمر نقلــی ماضــی   ؟)است|اي◊|ام◊|اند
  مثبت یکم معلوم

مســتمر نقلــی ماضــی   ؟)است|اي◊|ام◊|اند◊
  یکم منفی معلوم

مســتمر نقلــی  ماضــی
  معلوم

 مستمر نقلی معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  .گیرد بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی
  .براي منفی سازي غلط است» بود«به ابتداي » ن

  .تواند حذف شود می» است«در سوم شخص مفرد 

  ماضی مستمر نقلی
  معلوم

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

 

ایم  داشته

ایم گفته می

  است  داشته

 است گفته می

  اي  داشته

 اي گفته می

  ام  داشته

 ام گفته می

G8IP1

ایم  داشته

ایم گفته نمی

  است  داشته

 است گفته نمی

  اي  داشته

 اي گفته نمی

  ام  داشته

 ام گفته نمی

G8IN1

مستمر نقلی معلومصرف فعل گفتن در ماضی  - 31جدول 

  عبارت منظم

اند◊|اید◊|ایم◊(ه]G[◊می}D{؟)است|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(داشته

◊|اید◊|ایم◊(ه]G[◊نمی}D{؟)است|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(داشته

  ]PFGN[ه]G[◊؟می)ن(}D{]PFGN[داشته

مستمر نقلی معلومالگوي ماضی  - 32جدول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی

ن«چسباندن 
در سوم شخص مفرد 

  

ماضی مستمر نقلی 8- 5-1
معلوم 1- 8- 1- 5

  مثال 
 کد

G8IP1 

G8IN1 

  الگو 
  کد

G8IP1 

G8IN1 

G8I 



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   44 - ) ب - 2( صفحه

  .براي سادگی الگو را بصورت فوق نوشتیم

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

  اند گفته  داشته

 اند شده می

  اید گفته  داشته

 اید شده می

  ایم گفته 

 ایم

  اند گفته  داشته

 اند شده نمی

  اید گفته  داشته

 اید شده نمی

  ایم گفته 

 ایم شده

 مجهول مستمر نقلی

  توضیحات

  مستمر نقلی ماضی   ؟)است|اي◊|ام◊|اند◊|اید

  مثبت یکم مجهول

  مستمر نقلی ماضی   ؟)است|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊

  یکم منفی مجهول

  مستمر نقلی ماضی 

  مجهول

 مجهول

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  
  .گیرد بین اجزاي فعل کلمات دیگري قرار می

  .تواند حذف شود می» است«در سوم شخص مفرد 
براي سادگی الگو را بصورت فوق نوشتیم. پسوند ضمیر در دو جزء فعل باید یکسان باشد

  مجهول 

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

ایم گفته  داشته

ایم شده می

  است گفته  داشته

 است شده می

  اي گفته  داشته

 اي شده می

  ام گفته  داشته

 ام شده می

G8TP1

ایم گفته  داشته

شده نمی

  است گفته  داشته

 است شده نمی

  اي گفته  داشته

 اي شده نمی

  ام گفته  داشته

 ام شده نمی

G8TN1

مستمر نقلیصرف فعل گفتن در ماضی  -  33جدول 

  عبارت منظم

اید◊|ایم◊(شده◊میه]D{]G{؟)است|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(داشته

◊|ایم◊(شده◊نمیه]D{]G{؟)است|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(داشته

  ]PFGN[ه]IMG[◊؟می)ن(ه]PFGN[}D{]G[داشته

مجهول مستمر نقلیالگوي ماضی  - 34جدول 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
  توضیحات 

بین اجزاي فعل کلمات دیگري قرار می
در سوم شخص مفرد 

پسوند ضمیر در دو جزء فعل باید یکسان باشد
  

5 -1 -8 -2 

  مثال 
 کد

G8TP1 

G8TN1 

  الگو 
عبارت منظم  کد

G8TP1 داشته

G8TN1 داشته

G8T داشته



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   45 - ) ب - 2( صفحه

  .براي سادگی الگو را بصورت فوق نوشتیم

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 گفته باشیم گفته باشید گفته باشند

 بگفته باشیم بگفته باشید بگفته باشند

 نگفته باشیم نگفته باشید نگفته باشند

 گفته نباشیم گفته نباشید گفته نباشند

 التزامی معلوم

  توضیحات

  مثبت یکم التزامی معلومماضی 

  دوم مثبت التزامی معلومماضی 

  یکم منفی التزامی معلومماضی 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  
  .گیرد اجزاي فعل کلمات دیگري قرار می

  .تواند حذف شود می» است«در سوم شخص مفرد 
براي سادگی الگو را بصورت فوق نوشتیم. پسوند ضمیر در دو جزء فعل باید یکسان باشد

  .گیرد این زمان خیلی کم مورد استفاده قرار می

  ماضی التزامی
  معلوم

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

 

گفته باشیم G9IP1 گفته باشم گفته باشی گفته باشد

بگفته باشیم G9IP2 بگفته باشم بگفته باشی بگفته باشد

نگفته باشیم G9IN1 نگفته باشم نگفته باشی نگفته باشد

گفته نباشیم G9IN2  گفته نباشم گفته نباشی گفته نباشد

التزامی معلومصرف فعل گفتن در ماضی  - 35جدول 

  عبارت منظم  کد

G9IP1 ]G[ه؟)ي|م|ند|ید|یم(باش  

G9IP2 ب]G[ه؟)ي|م|ند|ید|یم(باش  

G9IN1 ن]G[ه؟)ي|م|ند|ید|یم(باش  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
  توضیحات 

اجزاي فعل کلمات دیگري قرار میبین 
در سوم شخص مفرد 

پسوند ضمیر در دو جزء فعل باید یکسان باشد
این زمان خیلی کم مورد استفاده قرار می

  

ماضی التزامی 9- 5-1
معلوم 9-1- 1- 5

  مثال 
 کد

G9IP1 

G9IP2 

G9IN1 

G9IN2 

  الگو 
کد

 



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   46 - ) ب - 2( صفحه

  دوم منفی التزامی معلومماضی 

  التزامی معلومماضی 

 التزامی معلوم

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 گفته شده باشیم گفته شده باشید گفته شده باشند

 بگفته شده باشیم بگفته شده باشید بگفته شده باشند

 گفته بشده باشیم گفته بشده باشید گفته بشده باشند

 نگفته شده باشیم شده باشید نگفته نگفته شده باشند

 گفته نشده باشیم گفته نشده باشید گفته نشده باشند

 مجهول التزامی

  توضیحات

  مثبت یکم التزامی مجهولماضی 

  دوم مثبت التزامی مجهولماضی 

  سوم مثبت التزامی مجهولماضی 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 G9IN2 ]G[ه؟)ي|م|ند|ید|یم(نباش  

G9I )ن|ب(؟]G[ه)؟باش)ن]PFGS[  

التزامی معلومالگوي ماضی  - 36جدول 

  .گیرد بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی

  مجهول 

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

گفته شده باشیم  گفته شده باشم گفته شده باشی گفته شده باشد

بگفته شده باشیم  بگفته شده باشم بگفته شده باشی بگفته شده باشد

گفته بشده باشیم  گفته بشده باشم گفته بشده باشی گفته بشده باشد

نگفته شده باشیم  نگفته شده باشم نگفته شده باشی نگفته شده باشد

گفته نشده باشیم  گفته نشده باشم گفته نشده باشی گفته نشده باشد

التزامیصرف فعل گفتن در ماضی  - 37جدول 

  عبارت منظم  

G9TP]G[هشده؟)ي|م|ند|ید|یم(باش  

G9TPب]G[هشده؟)ي|م|ند|ید|یم(باش  

G9TP]G[هبشده؟)ي|م|ند|ید|یم(باش  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

 

  توضیحات
بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی

  

5 -1 -9-2 

  مثال 
 کد

G9TP1 

G9TP2 

G9TP3 

G9TN1 

G9TN2 

  الگو 
  کد

TP1 

TP2 

TP3 



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   47 - ) ب - 2( صفحه

  یکم منفی التزامی مجهولماضی 

  دوم منفی التزامی مجهولماضی 

  التزامی مجهولماضی 

 مجهول

  .براي منفی کردن استفاده شود که در الگوي کلی لحاظ شده است

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 گوییم گویید می گویند می

 گوییم گویید نمی گویند نمی

 مضارع اخباري معلوم

  توضیحات

  مضارع اخباري معلوم مثبت یکم

  مضارع اخباري معلوم منفی یکم

  مضارع اخباري معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

G9TNن]G[هشده؟)ي|م|ند|ید|یم(باش  

G9TN]G[هنشده؟)ي|م|ند|ید|یم(باش  

G9T )م|ن|ب(؟]G[ه)؟)م|ن|ب]IMG[هباش]PFGS[  

مجهول التزامیالگوي ماضی  - 38جدول 

  
  .گیرد بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی

براي منفی کردن استفاده شود که در الگوي کلی لحاظ شده است» ن«تواند به جاي 

  مضارع اخباري
  معلوم 

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

گوییم می  H1IP1 گویم می گویی می گوید می

گوییم نمی  H1IN1 گویم نمی گویی نمی گوید نمی

مضارع اخباري معلومصرف فعل گفتن در  - 39جدول 

  عبارت منظم  کد

H1IP می])HA[ي|]HB)([د|ي|م|ند|ید|یم(  

H1IN نمی])HA[ي|]HB)([د|ي|م|ند|ید|یم(  

H1I )([؟می)نHA[ي|]HB]([PFH[  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

TN1 

TN2 

 

  توضیحات 
بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی

تواند به جاي  می» م«
  

مضارع اخباري 10- 5-1
5 -1 -10-1 

  مثال 
  کد

H1IP1

H1IN1

  الگو 
کد

IP1

IN1



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   48 - ) ب - 2( صفحه

 مضارع اخباري معلوم

  .گردد

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 شویم شوید گفته می شوند گفته می

 شویم شوید گفته نمی شوند گفته نمی

 مضارع اخباري مجهول

  توضیحات

  مضارع اخباري مجهول مثبت یکم

  مضارع اخباري مجهول منفی یکم

  مضارع اخباري مجهول

 مضارع اخباري مجهول

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

مضارع اخباري معلومالگوي  - 40جدول 

  
گردد افزوده می» ي«شوند، به انتهاي آنها  هایی که به الف ختم می

  .لحاظ نشده استدر این الگو » همی«الگوهاي صرف قدیمی با 

  مجهول 2

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

شویم گفته می H1TP1 شوم گفته می شوي گفته می شود گفته می

شویم گفته نمی H1TN1 شوم گفته نمی شوي نمیگفته  شود گفته نمی

مضارع اخباري مجهولصرف فعل گفتن در  - 41جدول 

  عبارت منظم  کد

H1TP1]G[هد|ي|م|ند|ید|یم(شو◊می(  

H1TN1]G[هد|ي|م|ند|ید|یم(شو◊نمی(  

H1T ]G[ه)؟می)ن◊]IMH][PFH[  

مضارع اخباري مجهولالگوي  - 42جدول 

  
  .افتد بین اجزاي فعل فاصله نمی

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

  توضیحات 
هایی که به الف ختم می بن

الگوهاي صرف قدیمی با 
  

5 -1 -10-2

  مثال 
  کد

H1TP1 

H1TN1 

  الگو 
کد

1 

1 

  توضیحات 
بین اجزاي فعل فاصله نمی

  



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   49 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 گوییم گویید دارید می گویند میدارند 

 گوییم گویید دارید نمی گویند دارند نمی

 مضارع مستمر معلوم

  توضیحات

  مضارع مستمر معلوم مثبت یکم  )د|

  مضارع مستمر معلوم منفی یکم  )د|ي

  مضارع مستمر معلوم

 مضارع مستمر معلوم

  .براي سادگی الگو آنرا به صورت فوق نشان دادیم

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  مضارع مستمر
  معلوم 

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

گوییم داریم می  گویم دارم می گویی داري می گوید دارد می

گوییم داریم نمی  گویم دارم نمی گویی داري نمی گوید دارد نمی

مضارع مستمر معلومصرف فعل گفتن در  - 43جدول 

  عبارت منظم  کد

H2IP د|ي|م|ند|ید|یم(دار(}D{می])HA[ي|]HB)([ي|م|ند|ید|یم|

H2IN د|ي|م|ند|ید|یم(دار(}D{نمی])HA[ي|]HB)([ي|م|ند|ید|یم

H2I دار]PFH[}D{ن؟می])HA[ي|]HB]([PFH[  

مضارع مستمر معلومالگوي  - 44جدول 

  
براي سادگی الگو آنرا به صورت فوق نشان دادیم. پسوند شخص در دو جزء فعل باید یکسان باشد

  مجهول 2

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

مضارع مستمر 11- 5-1
5 -1 -11 -1 

  مثال 
  کد

H2IP1 

H2IN1 

  الگو 
کد

IP1

IN1

  توضیحات 
پسوند شخص در دو جزء فعل باید یکسان باشد

  

5 -1 -11 -2

  مثال 
  کد



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   50 - ) ب - 2( صفحه

  دارند گفته 

 شوند می

  دارید گفته 

 شوید می

  داریم گفته 

 

  دارند گفته

 شوند نمی 

  دارید گفته 

 شوید نمی

  داریم گفته 

 شویم

 مضارع مستمر مجهول

  توضیحات

  مضارع مستمر مجهول مثبت یکم

  مضارع مستمر مجهول منفی یکم

  مضارع مستمر مجهول

 الگوي ماضی ساده مجهول

  .مشخص شده است
  .دادیمبراي سادگی الگو آنرا به صورت فوق نشان 

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

داریم گفته 

 شویم می

  دارد گفته 

 شود می

  داري گفته 

 شوي می

  دارم گفته 

 شوم می
H2TP1

داریم گفته 

شویم نمی

  دارد گفته 

 شود نمی

  داري گفته 

 شوي نمی

  دارم گفته 

 شوم نمی
H2TN1

مضارع مستمر مجهولصرف فعل گفتن در  - 45جدول 

  عبارت منظم

Hد|ي|م|ند|ید|یم(دار(}D{]G[هشو◊می)د|ي|م|ند|ید|یم(  

Hد|ي|م|ند|ید|یم(دار(}D{]G[هشو◊نمی)د|ي|م|ند|ید|یم(  

Hدار]PFH[}D{]G[ه)؟می)ن◊]IMH][PFH[  

الگوي ماضی ساده مجهول - 46جدول 

  
مشخص شده است» D«افتد که توسط  بین اجزاي فعل فاصله می

براي سادگی الگو آنرا به صورت فوق نشان . پسوند شخص در دو جزء فعل باید یکسان باشد

  مضارع التزامی
  معلوم 1

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

H2TP1 

H2TN1 

  الگو 
  کد

H2TP1 

H2TN1 

H2T 

  

  توضیحات 
بین اجزاي فعل فاصله می

پسوند شخص در دو جزء فعل باید یکسان باشد
  

مضارع التزامی 12- 5-1
5 -1 -12-1

  مثال 
  کد



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   51 - ) ب - 2( صفحه

 بگویید بگویند

 گویید گویند

 نگویید نگویند

 مضارع التزامی معلوم

  توضیحات

  مضارع التزامی معلوم مثبت یکم  )د|ي|م

  مضارع التزامی معلوم مثبت دوم

  مضارع التزامی معلوم منفی یکم  )د|ي

PFH[  مضارع التزامی معلوم  

 مضارع التزامی معلوم

  .در الگوي کلی لحاظ شده است
شود؛  به ابتداي آنها اضافه می» ي«به ابتدا، 
بـه انتهـاي آنهـا افـزوده     » ي«شوند،  در بنهایی که به الف ختم می

یابند، در هر دو طرف  افعالی که با الف شروع و خاتمه می

  .تبدیل می شود» ا«به » آ«

  اول شخص   دوم شخص   سوم شخص 

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

H3IP1 بگویم بگویی بگوید بگوییم

H3IP2 گویم گویی گوید گوییم

H3IN1 نگویم نگویی نگوید نگوییم

مضارع التزامی معلومصرف فعل گفتن در  - 47جدول 

  عبارت منظم

H3ي(ب]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB)([م|ند|ید|یم

H3])BHA[ي|]BHB)([د|ي|م|ند|ید|یم(  

H3ي(ن]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB)([ي|م|ند|ید|یم

H3)ي(؟)م|ن|ب]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB]([PFH

مضارع التزامی معلومالگوي  -  48جدول 

  
در الگوي کلی لحاظ شده استشود که  استفاده می» ن«براي منفی سازي فعل به جاي 

به ابتدا، » ب«شوند، در صورت افزودن  در بنهایی که با الف شروع می
در بنهایی که به الف ختم می. »بیازار«شود  که می» آزار
افعالی که با الف شروع و خاتمه می. »بزدایم«شود  که می» زدا«بن : شود؛ مانند

  .»بیاساید«شود  که می» آسا«بن : گیرند؛ مانند
«شود،  افزوده می» ب«شوند وقتی  شروع می» آ«هایی که با 

  مجهول 2

اول شخص      اول شخص   دوم شخص   سوم شخص 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

H3IP1 

H3IP2 

H3IN1 

  الگو 
  کد

3IP1 

3IP2 

3IN1 

3I 

  توضیحات 
براي منفی سازي فعل به جاي » م«

در بنهایی که با الف شروع می
آزار«بن : مانند
شود؛ مانند می
گیرند؛ مانند می» ي«

هایی که با  در بن
  

5 -1 -12-2

  مثال 
  کد



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   52 - ) ب - 2( صفحه

 جمع جمع

 گفته شویم گفته شوید گفته شوند

 گفته بشویم گفته بشوید گفته بشوند

 بگفته شویم بگفته شوید بگفته شوند

 گفته نشویم گفته نشوید گفته نشوند

 نگفته شویم نگفته شوید نگفته شوند

 مضارع التزامی مجهول

  توضیحات

  مضارع التزامی مجهول مثبت یکم

  مضارع التزامی مجهول مثبت دوم

  مضارع التزامی مجهول مثبت سوم

  مضارع التزامی مجهول منفی یکم

  التزامی مجهول منفی دوممضارع 

  مضارع التزامی مجهول

 مضارع التزامی مجهول

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 مفرد  مفرد مفرد جمع

گفته شویم H3TP1 گفته شوم گفته شوي گفته شود

گفته بشویم H3TP2 گفته بشوم گفته بشوي گفته بشود

بگفته شویم H3TP3 بگفته شوم بگفته شوي بگفته شود

گفته نشویم H3TN1 گفته نشوم گفته نشوي گفته نشود

نگفته شویم H3TN2 نگفته شوم نگفته شوي نگفته شود

مضارع التزامی مجهولصرف فعل گفتن در  - 49جدول 

توضیحات  عبارت منظم  کد

H3TP1 ]G[همضارع التزامی مجهول مثبت یکم  )د|ي|م|ند|ید|یم(شو

H3TP2 ]G[همضارع التزامی مجهول مثبت دوم  )د|ي|م|ند|ید|یم(بشو

H3TP3 ب]G[همضارع التزامی مجهول مثبت سوم  )د|ي|م|ند|ید|یم(شو

H3TN1 ]G[همضارع التزامی مجهول منفی یکم  )د|ي|م|ند|ید|یم(نشو

H3TN2 ن]G[همضارع   )د|ي|م|ند|ید|یم(شو

H3T )م|ن|ب(؟]G[ه)؟)م|ن|ب]IMH][PFH[  مضارع التزامی مجهول

مضارع التزامی مجهولالگوي  - 50جدول 

  
  .افتد بین اجزاي فعل فاصله نمی

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

H3TP1 

H3TP2 

H3TP3 

H3TN1 

H3TN2 

  الگو 

  توضیحات 
بین اجزاي فعل فاصله نمی

  



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   53 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 خواهیم گفت خواهید گفت خواهند گفت

 خواهیم بگفت خواهید بگفت خواهند بگفت

 بخواهیم گفت بخواهید گفت بخواهند گفت

 نخواهیم گفت نخواهید گفت نخواهند گفت

 آینده معلوم

  توضیحات

  آینده معلوم مثبت یکم

  معلوم مثبت دومآینده 

  آینده معلوم مثبت سوم

  آینده معلوم منفی یکم

  آینده معلوم

  .شود فعل کمکی حساب می» خواستن

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  آینده
  معلوم 1

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

خواهیم گفت A1IP1 خواهم گفت خواهی گفت خواهد گفت

خواهیم بگفت A1IP2 خواهم بگفت خواهی بگفت خواهد بگفت

بخواهیم گفت A1IP3 بخواهم گفت بخواهی گفت بخواهد گفت

نخواهیم گفت A1IN1 نخواهم گفت نخواهی گفت نخواهد گفت

آینده معلومصرف فعل گفتن در  - 51جدول 

  عبارت منظم  کد

A1IP1 د|ي|م|ند|ید|یم(خواه(]G[  

A1IP2 د|ي|م|ند|ید|یم(خواه(ب]G[  

A1IP3 د|ي|م|ند|ید|یم(بخواه(]G[  

A1IN1 د|ي|م|ند|ید|یم(نخواه(]G[  

A1I )م|ن|ب(؟خواه]PFH[)؟)م|ن|ب]G[  

 آینده معلومالگوي  - 52جدول 

  
خواستن«در صورت ایجاد فاصله، . افتد نمیبین اجزاي فعل فاصله 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

آینده 13- 5-1
5 -1 -13-1

  مثال 
  کد

A1IP1 

A1IP2 

A1IP3 

A1IN1 

  الگو 

  توضیحات 
بین اجزاي فعل فاصله 

  



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   54 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

 جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 گفته خواهیم شد گفته خواهید شد گفته خواهند شد

 بگفته خواهیم شد بگفته خواهید شد بگفته خواهند شد

 گفته بخواهیم شد گفته بخواهید شد گفته بخواهند شد

 گفته نخواهیم شد گفته نخواهید شد گفته نخواهند شد

 نگفته خواهیم شد نگفته خواهید شد نگفته خواهند شد

 آینده مجهول

  توضیحات

  آینده مجهول مثبت یکم

  آینده مجهول مثبت دوم

  آینده مجهول مثبت سوم

  آینده مجهول منفی یکم

  مجهول منفی دومآینده 

  آینده مجهول  ]

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  مجهول 2

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

گفته خواهیم شد  گفته خواهم شد گفته خواهی شد گفته خواهد شد

بگفته خواهیم شد  بگفته خواهم شد بگفته خواهی شد بگفته خواهد شد

گفته بخواهیم شد  گفته بخواهم شد گفته بخواهی شد گفته بخواهد شد

گفته نخواهیم شد  گفته نخواهم شد گفته نخواهی شد نخواهد شدگفته 

نگفته خواهیم شد  نگفته خواهم شد نگفته خواهی شد نگفته خواهد شد

آینده مجهولصرف فعل گفتن در  - 53جدول 

  عبارت منظم  کد

A1TP1 ]G[هد|ي|م|ند|ید|یم(خواه(شد  

A1TP2 ب]G[هد|ي|م|ند|ید|یم(خواه(شد  

A1TP3 ]G[هد|ي|م|ند|ید|یم(بخواه(شد  

A1TN1 ]G[هد|ي|م|ند|ید|یم(نخواه(شد  

A1TN2 ن]G[هد|ي|م|ند|ید|یم(خواه(شد  

A1T )م|ن|ب(؟]G[ه)؟خواه)م|ن|ب]PFH[]IMG[

 آینده مجهولالگوي  - 54جدول 

  
  .براي منفی سازي اشتباه است» شد«به ابتداي » 

  .توان براي منفی کردن استفاده کرد می» ن«به جاي 

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

5 -1 -13-2

  مثال 
اول شخص 

مفرد

  کد

گفته خواهم شد A1TP1 

بگفته خواهم شد A1TP2 

گفته بخواهم شد A1TP3 

گفته نخواهم شد A1TN1 

نگفته خواهم شد A1TN2 

  الگو 

  توضیحات 
» ن«اتصال 

به جاي » م«از 



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   55 - ) ب - 2( صفحه

  سوم شخص 

  جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 - بگویید -

 - نگویید -

 - مگویید -

 امر معلوم

  توضیحات

  امر معلوم مثبت یکم  ])

  امر معلوم منفی یکم

BHB([  امر معلوم منفی یکم  

BHB([  امر معلوم  

بـه اول بـن افـزوده    » ي«بـه ابتـداي آن،   
«.  

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  .افتد نمیبین اجزاي فعل فاصله 

  امر
 معلوم 1

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

 مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

  

A2IP1 - )ي(بگو -

A2IN1 - )ي(نگو -

A2IN1 - )ي(مگو -

امر معلومصرف فعل گفتن  - 55جدول 

  عبارت منظم  کد

A2IP1 ي(ب]AHA[ي|؟ي]AHB[|]BHA[؟ي|]BHB([

A2IN1 ])AHB[ي|]BHB([  

A2IN1 )ي)(م|ن]AHA[ي|؟ي]AHB[|]BHA[؟ي|]BHB

A2I )ي(؟)م|ن|ب]AHA[ي|؟ي]AHB[|]BHA[؟ي|]BHB

 امر معلومالگوي  - 56جدول 

  
بـه ابتـداي آن،   » ب، ن، م«شوند هنگام اتصال  هایی که با الف شروع می

»آویز«از بن » بیاویز«: شود؛ مانند تبدیل می» ا«به » آ

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
بین اجزاي فعل فاصله 

  

امر 14- 5-1
5 -1 -14-1

  مثال 
  کد

A2IP1 

A2IN1 

A2IN1 

  الگو 

  توضیحات 
هایی که با الف شروع می در بن
آ«شود و  می
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: ؛ ماننـد )اختیـاري اسـت  (انتهـاي آن اضـافه کـرد    
). اختیاري است(را حذف کرد » ي«توان 

  سوم شخص 

  جمع

  دوم شخص 

 جمع

  اول شخص 

 -  گفته بشوید -

 - گفته شوید -

 - گفته نشوید -

 امر مجهول

  توضیحات

  امر مجهول مثبت یکم

  امر مجهول مثبت دوم

  امر مجهول منفی یکم

  امر مجهول

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

انتهـاي آن اضـافه کـرد    به » ي«توان  می  شود، هایی که به الف ختم می
توان  شوند می ختم می» ي«هایی که به  در بن .»زدا«از بن 
  .»گوي«از بن » بگو«و » بگوي

 مجهول 2

اول شخص 

 جمع

  سوم شخص 

  مفرد

  دوم شخص 

  مفرد

  اول شخص 

 مفرد

  

A2TP1 - گفته بشو -

A2TP2 - گفته شو -

A2TN1 - گفته نشو -

امر مجهولصرف فعل گفتن در  - 57جدول 

توضیحات  عبارت منظم  کد

A2TP1 ]G[هامر مجهول مثبت یکم  ؟)ید(بشو

A2TP2 ]G[هامر مجهول مثبت دوم  ؟)ید(شو

A2TN1 ]G[هامر مجهول منفی یکم  ؟)ید(نشو

A2T ]G[ه)امر مجهول  ؟)ید(شو)م|ن|ب

 امر مجهولالگوي  - 58جدول 

  
  .براي نهی استفاده کرد» م«

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
هایی که به الف ختم می در بن

از بن » بزداي«
بگوي«: مانند

  

5 -1 -14-2

  مثال 
  کد

A2TP1 

A2TP2 

A2TN1 

  الگو 

  توضیحات 
«توان از  می
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  .کنید

  عنوان

  ماضی ساده معلوم

  ماضی ساده مجهول

  ماضی استمراري معلوم

  استمراري مجهولماضی 

  ماضی بعید معلوم

  ماضی بعید مجهول

  ماضی مستمر معلوم

  ماضی مستمر مجهول

  ماضی ساده نقلی معلوم

  ماضی ساده نقلی مجهول

  ماضی استمراري نقلی معلوم

  ماضی استمراري نقلی مجهول

  ماضی بعید نقلی معلوم

  ماضی بعید نقلی مجهول

  ماضی مستمر نقلی معلوم

  ماضی مستمر نقلی مجهول

  ماضی التزامی معلوم

  ماضی التزامی مجهول

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

  خالصه الگوهاي افعال ساده
کنید افعال ساده را مشاهده می در جدول زیر تمام الگوهاي مربوط با

  الگو

G ))ي()م|ن|ب]AG[|]BG([|]G]([PFGS][Z[؟  

G ])G[|)ي)(ب|م|ن]AG[|]BG(([ه)ن|ب](IMG][PFGS[  

G)؟می)ن◊]G][PFGS][Z[؟  

G)ن|ب(؟]G[ه)؟می)ن◊]IMG][PFGS[  

G)؟)ن|ب]G[هبود]PFGS][Z[؟  

G)م|ن|ب(؟]G[ه)؟)ن|ب]IMG[هبود]PFGS[  

Gداشت]PFGS][Z[؟}D{)؟می)ن◊]G][PFGS][Z[؟  

Gداشت]PFGS[}D{]G[ه)شد◊؟می)ن]PFGS[  

G)؟)ن|ب]G[ه]PFGN][Z[؟  

G)ن|ب(؟]G[ه)؟)ن|ب]IMG[ه]PFGN[  

G)؟می)ن◊]G[ه]PFGN][Z[؟  

G)ن|ب(؟]G[ه)؟می)ن◊]IMG[ه]PFGN[  

G)؟)ن|ب]G[هبوده]PFGN][Z[؟  

G)ن|ب(؟]G[ه)؟)ن|ب]IMG[هبوده]PFGN[  

Gداشته]PFGN][Z[؟}D{)؟می)ن◊]G[ه]PFGN][Z[؟  

Gداشته]PFGN[}D{]G[ه)؟می)ن◊]IMG[ه]PFGN[  

G)ن|ب(؟]G[ه)؟باش)ن]PFGS][Z[؟  

G)م|ن|ب(؟]G[ه)؟)م|ن|ب]IMG[هباش]PFGS[  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

خالصه الگوهاي افعال ساده 15- 5-1
در جدول زیر تمام الگوهاي مربوط با

  کد

G1I

G1T

G2I 

G2T 

G3I 

G3T 

G4T 

G5I 

G5I 

G5T 

G6I 

G6T 

G7I 

G7T 

G8I 

G8T 

G9I 

G9T 
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  مضارع اخباري معلوم

  مضارع اخباري مجهول

  مضارع مستمر معلوم

  مستمر مجهولمضارع 

PFH][Z[مضارع التزامی معلوم  ؟  

  مضارع التزامی مجهول

  آینده معلوم

  آینده مجهول

  امر معلوم

  امر مجهول

این افعال شامل یک بخش ثابـت  . اند الگوي مربوط به افعال پیشوندي به طور خالصه آورده شده
  .بخش صرفی مانند افعال ثابت است

  عنوان

  ماضی ساده معلوم

  ماضی ساده مجهول

  معلوم ماضی استمراري

  ماضی استمراري مجهول

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

H)([؟می)نHA[ي|]HB]([PFH][Z[؟  

H]G[ه)؟می)ن◊]IMH][PFH[  

Hدار]PFH][Z[؟}D{ن؟می])HA[ي|]HB]([PFH][Z[؟  

Hدار]PFH[}D{]G[ه)؟می)ن◊]IMH][PFH[  

H)ي(؟)م|ن|ب]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB]([PFH

H)م|ن|ب(؟]G[ه)؟)م|ن|ب]IMH][PFH[  

A)م|ن|ب(؟خواه]PFH[)؟)م|ن|ب]G[  

A)م|ن|ب(؟]G[ه)؟خواه)م|ن|ب]PFH[]IMG[  

A)ي(؟)م|ن|ب]AHA[ي|؟ي]AHB[|]BHA[؟ي|]BHB([  

A]G[ه)؟)ید(شو)م|ن|ب  

  الگوي افعال ساده – 59جدول 

  هاي پیشوندي فعل
الگوي مربوط به افعال پیشوندي به طور خالصه آورده شده

بخش صرفی مانند افعال ثابت است. نشان داده شده است» VPF« پیشوندي هستند که به

  الگو

VPF][Z[ي()م|ن|ب((؟]AG[|]BG([|]G]([PFGS][Z[؟  

VPF])[G[|)ي)(ب|م|ن]AG[|]BG(([ه)ن|ب](IMG][PFGS[  

VPF][Z[؟می)ن(؟◊]G][PFGS][Z[؟  

VPF)[؟)ن|ب]G[ه)؟می)ن◊]IMG][PFGS[  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

H1I 

H1T 

H2I 

H2T 

H3I 

H3T 

A1I 

A1T 

A2I 

A2T 

 

فعل 2- 5
الگوي مربوط به افعال پیشوندي به طور خالصه آورده شدهدر اینجا 

پیشوندي هستند که به
  

الگو  کد

G1I ]VPF

G1T ]VPF

G2I ]VPF

G2T ]VPF
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 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   59 - ) ب - 2( صفحه

  ماضی بعید معلوم

  ماضی بعید مجهول

  ماضی مستمر معلوم  

  ماضی مستمر مجهول

  ماضی ساده نقلی معلوم

  ماضی ساده نقلی مجهول

  ماضی استمراري نقلی معلوم

  ماضی استمراري نقلی مجهول

  ماضی بعید نقلی معلوم

  ماضی بعید نقلی مجهول

  ماضی مستمر نقلی معلوم  ؟

  ماضی مستمر نقلی مجهول

  ماضی التزامی معلوم

  ماضی التزامی مجهول

  معلوممضارع اخباري 

  مضارع اخباري مجهول

  مضارع مستمر معلوم  ؟]

  مضارع مستمر مجهول

]([PFH][Z[مضارع التزامی معلوم  ؟  

  مضارع التزامی مجهول

G][Z[آینده معلوم  ؟  

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

VPF][Z[؟)ن|ب(؟]G[هبود]PFGS][Z[؟  

VPF)[؟)م|ن|ب]G[ه)؟)ن|ب]IMG[هبود]PFGS[  

  ؟]Z][PFGS][G[◊؟می)ن(؟]Z][VPF[}D{؟]Z][PFGS[داشت

  ]PFGS][IMG[◊؟می)ن(ه]G][PFGS[}D{]VPF[داشت

VPF][Z[؟)ن|ب(؟]G[ه]PFGN][Z[؟  

VPF)[؟)ن|ب]G[ه)؟)ن|ب]IMG[ه]PFGN[  

VPF][Z[؟می)ن(؟◊]G[ه]PFGN][Z[؟  

VPF)[؟)ن|ب]G[ه)؟می)ن◊]IMG[ه]PFGN[  

VPF][Z[؟)ن|ب(؟]G[هبوده]PFGN][Z[؟  

VPF)[؟)ن|ب]G[ه)؟)ن|ب]IMG[هبوده]PFGN[  

؟]Z][PFGN[ه]G[◊؟می)ن(؟]Z][VPF[}D{؟]Z][PFGN[داشته

  ]PFGN[ه]IMG[◊؟می)ن(ه]PFGN[}D{]VPF][G[داشته

VPF][Z[؟)ن|ب(؟]G[ه)؟باش)ن]PFGS][Z[؟  

VPF)[؟)م|ن|ب]G[ه)؟)م|ن|ب]IMG[هباش]PFGS[  

VPF][Z[؟می)ن(؟])HA[ي|]HB]([PFH][Z[؟  

VPF][G[ه)؟می)ن◊]IMH][PFH[  

]PFH][Z[؟}D{]VPF][Z[؟ن؟می])HA[ي|]HB]([PFH][Z[

]PFH[}D{]G[ه]VPF)[؟می)ن◊]IMH][PFH[  

VPF][Z[ي(؟)م|ن|ب(؟]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB]([

VPF)[؟)م|ن|ب]G[ه)؟)م|ن|ب]IMH][PFH[  

VPF[؟]Z[؟خواه)م|ن|ب(؟]PFH][Z[؟]VPF[؟]Z[؟)م|ن|ب(؟]G

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

G3I ]VPF

G3T ]VPF

G4I داشت

G4T داشت

G5I ]VPF

G5T ]VPF

G6I ]VPF

G6T ]VPF

G7I ]VPF

G7T ]VPF

G8I داشته

G8T داشته

G9I ]VPF

G9T ]VPF

H1I ]VPF

H1T ]VPF

H2I دار]

H2T دار]

H3I ]VPF

H3T ]VPF

A1I ]VPF
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  آینده مجهول

BHB]([Z[امر معلوم  ؟  

  امر مجهول

 هاي پیشوندي

  .گیرد جزء غیر صرفی فعل در یکی از دو موقعیت مشخص شده قرار می

توانـد پسـوند بـه خـود      این بخش ثابت مـی 
» X«ي آنهـا را بـا    توانند ضمیر یا ادات جمع یا احتماال موارد دیگر باشند که همه

آیـد   البته در گفتار معمول، جزء ثابـت ابتـدا مـی   
  .جا شوند

  عنوان

  ماضی ساده معلوم

  ماضی استمراري معلوم

  ماضی بعید معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

VPF)[؟)م|ن|ب]G[ه)؟خواه)م|ن|ب]PFH[]IMG[  

VPF][Z[ي(؟)م|ن|ب(؟]AHA[ي|؟ي]AHB[|]BHA[؟ي|]BHB

VPF][G[ه)؟)ید(شو)م|ن|ب  

هاي پیشوندي فعلالگوي  - 60جدول 

جزء غیر صرفی فعل در یکی از دو موقعیت مشخص شده قرار می

  هاي مرکب فعل
این بخش ثابت مـی . دهیم نشان می» VC«شامل یک بخش ثابت است که آنرا با 

توانند ضمیر یا ادات جمع یا احتماال موارد دیگر باشند که همه این پسوندها می
  .دهیم

البته در گفتار معمول، جزء ثابـت ابتـدا مـی   . هاي مرکب ممکن است عوض شود ترتیب اجزا در فعل
جا شوند در متون ادبی امکان دارد اجزا جابهسپس جزء تصریفی، اما 

  الگو

R1 = ]VC][X[؟  

R2 = )م|ن|ب(]G][PFGS][Z[؟  

R = R1R2 | R2R1 

R1 = ]VC][X[؟  

R2 = )؟می)ن◊]G][PFGS][Z[؟  

R = R1R2 | R2R1  

R1 = ]VC][X[؟  

R2 = )؟)ن|ب]G[هبود]PFGS][Z[؟  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

A1T ]VPF

A2I ]VPF

A2T ]VPF

جزء غیر صرفی فعل در یکی از دو موقعیت مشخص شده قرار می A1Iدر 
  

فعل 3- 5
شامل یک بخش ثابت است که آنرا با 

این پسوندها می. بگیرد
دهیم نشان می

ترتیب اجزا در فعل
سپس جزء تصریفی، اما 

  
الگو  کد

G1I 

1

2

R

G2I 

1

2

R

G3I 
1

2
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  ماضی مستمر معلوم

  ماضی ساده نقلی معلوم

  ماضی استمراري نقلی معلوم

  ماضی بعید نقلی معلوم

  نقلی معلومماضی مستمر 

  ماضی التزامی معلوم

  مضارع اخباري معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

R = R1R2 | R2R1  

R1 = داشت]PFGS][Z[؟  

R2 = ]VC][X[؟  

R3 = )؟می)ن◊]G][PFGS][Z[؟  

R = R1R2R3 | R1R3R2  

R1 = ]VC][X[؟  

R2 = )؟)ن|ب]G[ه]PFGN][Z[؟  

R = R1R2 | R2R1  

R1 = ]VC][X[؟  

R2 = )؟می)ن◊]G[ه]PFGN][Z[؟  

R = R1R2 | R2R1  

R1 = ]VC][X[؟  

R2 = )؟)ن|ب]G[هبوده]PFGN][Z[؟  

R = R1R2 | R2R1  

R1 = داشته]PFGN][Z[؟  

R2 = ]VC][X[؟  

R3 = )؟می)ن◊]G[ه]PFGN][Z[؟  

R = R1R2 | R2R1  

R1 = ]VC][X[؟  

R2 = )ن|ب(؟]G[ه)؟باش)ن]PFGS][Z[؟  

R = R1R2 | R2R1  

R1 = ]VC][X[؟  

R2 = )([؟می)نHA[ي|]HB]([PFH][Z[؟  

R = R1R2 | R2R1  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
R

G4I 

1

2

3

R

G5I 

1

2

R

G6I 

1

2

R

G7I 

1

2

R

G8I 

1

2

3

R

G9I 

1

2

R

H1I 

1

2

R
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  مضارع مستمر معلوم

PFH][Z[؟  مضارع التزامی معلوم  

  معلومآینده 

]([Z[؟  امر معلوم  

گاهی  بخش ثابت جزء فعل مرکب است و
» داشتن«فعل نیست، بلکه » من در مدرسه تعدادي دوست دارم

  .این رفع ابهام مربوط به مرحله باالتر پردازش در پردازش نحوي است

VPF «شـود و هـم داراي    نشان داده می

  عنوان

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

R1 = دار]PFH][X[؟  

R2 = ]VC][Z[؟  

R3 = ن؟می])HA[ي|]HB]([PFH][Z[؟  

R = R1R2 | R2R1  

R1 = ]VC][X[؟  

R2 = )ي(؟)م|ن|ب]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB]([PFH

R = R1R2 | R2R1  

1R = ]VC[؟]X[؟  

R2 = )؟خواه)م|ن|ب]PFH][Z[؟  

3R = ]VC[؟]Z[؟)م|ن|ب(؟]G][Z[؟  

R = R1R2R3 | R2R1R3  

R1 = ]VC][X[؟  

R2 = )ي(؟)م|ن|ب]AHA[ي|؟ي]AHB[|]BHA[؟ي|]BHB]([

R = R1R2 | R2R1  
 هاي مرکب فعلالگوي  - 61جدول 

بخش ثابت جزء فعل مرکب است و گاهیشود؛ یعنی  هی اوقات در تشخیص فعل ابهام ایجاد می
من در مدرسه تعدادي دوست دارم«در جمله » دوست داشتن«مثال 

این رفع ابهام مربوط به مرحله باالتر پردازش در پردازش نحوي است

  هاي پیشوندي مرکب فعل
VPF«هاي پیشوندي مرکب هم داراي یک پیشوند هستند که به 

  .شود نشان داده می» VC«ه ثابت که با 

  الگو

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

H2I 

1

2

3

R

H3I 

1

2

R

A1I 

1

2

3

R

A2I 

1

2

R

هی اوقات در تشخیص فعل ابهام ایجاد میاگ
مثال  .نیست

این رفع ابهام مربوط به مرحله باالتر پردازش در پردازش نحوي است. فعل است

فعل 4- 5
هاي پیشوندي مرکب هم داراي یک پیشوند هستند که به  فعل
ه ثابت که با کلم

 

الگو  کد
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  ماضی ساده معلوم

  ماضی استمراري معلوم

  ماضی بعید معلوم

  ماضی مستمر معلوم

  ماضی ساده نقلی معلوم

  ماضی استمراري نقلی معلوم

  ماضی بعید نقلی معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF[)م|ن|ب(]G][PFGS][Z[؟  

 = R1R2 | R2R1 

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF)[؟می)ن◊]G][PFGS][Z[؟  

 = R1R2 | R2R1  

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF)[؟)ن|ب]G[هبود]PFGS][Z[؟  

 = R1R2 | R2R1  

R = داشت]PFGS][Z[؟  

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF)[؟می)ن◊]G][PFGS][Z[؟  

 = R1R2R3 | R1R3R2  

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF)[؟)ن|ب]G[ه]PFGN][Z[؟  

 = R1R2 | R2R1  

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF)[؟می)ن◊]G[ه]PFGN][Z[؟  

 = R1R2 | R2R1  

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF)[؟)ن|ب]G[هبوده]PFGN][Z[؟  

 = R1R2 | R2R1  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

G1I 

R1

R2

R 

G2I 

R1

R2

R 

G3I 

R1

R2

R 

G4I 

R1

R2

R3

R 

G5I 

R1

R2

R 

G6I 

R1

R2

R 

G7I 

R1

R2

R 
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  ماضی مستمر نقلی معلوم

  ماضی التزامی معلوم

  مضارع اخباري معلوم

  مضارع مستمر معلوم

PFH][Z[؟  
  مضارع التزامی معلوم

  آینده معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

R = داشته]PFGN][Z[؟  

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF)[؟می)ن◊]G[ه]PFGN][Z[؟  

 = R1R2 | R2R1  

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF)[؟)ن|ب]G[ه)؟باش)ن]PFGS][Z[؟  

 = R1R2 | R2R1  

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF)[؟می)ن])HA[ي|]HB]([PFH][Z[؟  

 = R1R2 | R2R1  

R = دار]PFH][X[؟  

R = ]VC][Z[؟  

R = ]VPF[ن؟می])HA[ي|]HB]([PFH][Z[؟  

 = R1R2 | R2R1  

R = ]VC][X[؟  

R = 
VPF)[ي(؟)م|ن|ب]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB]([PFH

 = R1R2 | R2R1  

R = ]VC[؟]X[؟  

R = )؟خواه)م|ن|ب]PFH][Z[؟  

R = ]VPF][VC[؟]Z[؟)م|ن|ب(؟]G][Z[؟  

 = R1R2R3 | R2R1R3  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

G8I 

R1

R2

R3

R 

G9I 

R1

R2

R 

H1I 

R1

R2

R 

H2I 

R1

R2

R3

R 

H3I 

R1

R2

]VPF

R 

A1I 

1R

R2

3R

R 
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BHB]([Z[؟  امر معلوم  

  هاي پیشوندي مرکب

این سـاختار فعـل بـه    . ترین ساختار فعلی در ادبیات فارسی هستند
این افعال داراي یک بخش . هیچ وجه داراي ساختار کلی و یکپارچه براي تمام افعال متعلق به آن نیست

کـه  اند  عبارت ثابت در این افعال، از کلمات مختلفی تشکیل شده
جایی در ترتیب  امکان افزودن پیشوند یا پسوند به هر کدام از آنها وجود دارد و همچنین امکان وقوع جابه

دهیم چرا کـه هـر کـدام از ایـن      لذا در اینجا فرمول کلی براي این افعال ارایه نمی
ایـن افعـال    و جستجوي راهکاري براي بیان

امـا  . ثابـت اسـت   هاي فل در آنها بخش 

  عنوان

  ماضی ساده معلوم

  ماضی استمراري معلوم

  ماضی بعید معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

R = ]VC][X[؟  

R = ]VPF)[ي(؟)م|ن|ب]AHA[ي|؟ي]AHB[|]BHA[؟ي|]BHB

 = R1R2 | R2R1  
هاي پیشوندي مرکب فعلالگوي  - 62جدول 

  هاي فعلی عبارت
ترین ساختار فعلی در ادبیات فارسی هستند ترین و بغرنج پیچیده هاي فعلی

هیچ وجه داراي ساختار کلی و یکپارچه براي تمام افعال متعلق به آن نیست
عبارت ثابت در این افعال، از کلمات مختلفی تشکیل شده. ثابت و یک بخش صرف شدنی هستند

امکان افزودن پیشوند یا پسوند به هر کدام از آنها وجود دارد و همچنین امکان وقوع جابه
لذا در اینجا فرمول کلی براي این افعال ارایه نمی. کلمات آن وجود دارد

راهکاري براي بیان 0 در بخش  افعال داراي شکل و الگوي مجزایی هستند؛ بلکه
  .دهیم

 هاي الزم یک شخصه فعل

 ترتیبهاي الزم یک شخصه الگوي تصریف محدودي دارند و 
  .بیفتد هاي فعل فاصله ممکن است بین بخش

  الگو

VC][Z[؟}D{))ي()م|ن|ب]AG[|]BG([|]G]([Z[؟  

VC][Z[؟}D{)؟می)ن◊]G][Z[؟  

VC][Z[؟}D{)؟)ن|ب]G[هبود]Z[؟  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

A2I 

R1

R2

R 

 

عبارت 5- 5
هاي فعلی عبارت

هیچ وجه داراي ساختار کلی و یکپارچه براي تمام افعال متعلق به آن نیست
ثابت و یک بخش صرف شدنی هستند

امکان افزودن پیشوند یا پسوند به هر کدام از آنها وجود دارد و همچنین امکان وقوع جابه
کلمات آن وجود دارد

افعال داراي شکل و الگوي مجزایی هستند؛ بلکه
دهیم ارایه می

  

فعل 6- 5
هاي الزم یک شخصه الگوي تصریف محدودي دارند و  فعل

ممکن است بین بخش
  

الگو  کد

G1I ]VC

G2I ]VC

G3I ]VC
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 هاي الزم یک شخصه

» گشتن«افعال همچنین . ، باشیدناستیدن، بودن، شدن
ها صـرف   این افعال در تمام زمان .روند باشند، فعل ربطی به شمار می

  عنوان

  ماضی ساده معلوم

  ماضی ساده مجهول

  ماضی استمراري معلوم

  ماضی مستمر معلوم

  ماضی ساده نقلی معلوم

  ماضی استمراري نقلی معلوم

  ماضی بعید نقلی معلوم

  ماضی مستمر نقلی معلوم

  ماضی التزامی معلوم

  مضارع اخباري معلوم

  مضارع مستمر معلوم

BHB([د]Z[مضارع التزامی معلوم  ؟  

  آینده معلوم  

  امر معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

هاي الزم یک شخصه فعلالگوي  - 63جدول 

  هاي خاص فعل
  )اسنادي(فعل ربطی 

استیدن، بودن، شدن: هاي ربطی یا اسنادي عبارتند از معروفترین فعل
باشند، فعل ربطی به شمار می» شدن«اگر به معنی » 
  

  الگو

G )؟بود)ن]PFGS[  

G )شد)م|ن|ب]PFGS[  

G)بود◊؟می)ن]PFGS[  

  ؟]Z][G[◊؟می)ن(}D{؟]Z][VC[}D{؟]Z[داشت

VC][Z[؟}D{)؟)ن|ب]G[ه)؟)است]Z[؟  

VC][Z[؟}D{)؟می)ن◊]G[ه)؟)است]Z[؟  

VC][Z[؟}D{)؟)ن|ب]G[هبوده)است](Z[؟  

  ؟]Z[؟)است(ه]G[◊؟می)ن(}D{؟]VC][Z[}D{؟)است(داشته

VC][Z[؟}D{)؟)ن|ب]G[ه)؟باشد)ن]Z[؟  

VC][Z[؟}D{)؟می)ن])HA[ي|]HB([د]Z[؟  

  ؟]Z[د])HB[|ي]HA([ن؟می}D{؟]VC][Z[}D{دارد

VC][Z[؟}D{)ي(؟)م|ن|ب]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB

VC][Z[؟}D{)م|ن|ب(؟خواهد)ي(؟)م|ن|ب]AG[|]BG([|]G([  

  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

فعل 7- 5
فعل ربطی  5-7-1

معروفترین فعل
» گردیدن«و 

  . شوند نمی
  کد

G1I

G1T

G2I 

G4T داشت

G5I ]VC

G6I ]VC

G7I ]VC

G8I داشته

G9I ]VC

H1I ]VC

H2I دارد

H3I ]VC

A1I ]VC

A2I  -  
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  ماضی استمراري مجهول

  ماضی بعید معلوم

  ماضی بعید مجهول

  ماضی مستمر معلوم

  ماضی مستمر مجهول

  ماضی ساده نقلی معلوم

  ماضی ساده نقلی مجهول

  ماضی استمراري نقلی معلوم

  ماضی استمراري نقلی مجهول

  ماضی بعید نقلی معلوم

  ماضی بعید نقلی مجهول

  ماضی مستمر نقلی معلوم

  مجهولماضی مستمر نقلی 

  ماضی التزامی معلوم

  ماضی التزامی مجهول

  مضارع اخباري معلوم

  مضارع اخباري مجهول

  مضارع مستمر معلوم

  مضارع مستمر مجهول

  مضارع التزامی معلوم

  مضارع التزامی مجهول

  آینده معلوم

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز

  0/1 :شیرایو ب  2 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

G)؟می)ن◊]IMG][PFGS[  

G -  

G -  

G -  

Gداشت]PFGS[}D{)شد◊؟می)ن]PFGS[  

G)ه؟بود)ن]PFGN[  

G)؟)ن|ب]IMG[ه]PFGN[  

G)هبود◊؟می)ن]PFGN[  

G)؟می)ن◊]IMG[ه]PFGN[  

Gبوده]PFGN[  

G)؟)ن|ب]IMG[هبوده]PFGN[  

G -  

Gداشته]PFGN[}D{)؟می)ن◊]IMG[ه]PFGN[  

G)؟باش)ن]PFGS[  

G)؟)م|ن|ب]IMG[هباش]PFGS[  

H))ست)ه|ا(|؟ست)نی(]PFH[  

H -  

H -  

Hدار]PFH[}D{)؟می)ن◊]IMH][PFH[  

H)باش(؟)م|ن](PFH[  

H)؟)م|ن|ب]IMH][PFH[  

A)؟خواه)م|ن|ب]PFH[بود  

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

G2T 

G3I 

G3T 

G4T 

G5I 

G5I 

G5T 

G6I 

G6T 

G7I 

G7T 

G8I 

G8T 

G9I 

G9T 

H1I 

H1T 

H2I 

H2T 

H3I 

H3T 

A1I 
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  آینده مجهول

  امر معلوم

  امر مجهول

  .بیدن به کلمه قبل از خود را دارد که باید بطور جداگانه پردازش شود

، ما دو فعل با »گفت می... بایست «یا » 
ن دو فعـل در تحلیـل سـاختار جملـه     برقراري ارتباط بـین ایـ  

سـازند کـه بـر شـخص معینـی       گاهی فعلی می
الگوي صرف این افعال به صورت زیر  .»

  

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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A)؟خواه)م|ن|ب]PFH[]IMG[  

Aباش  

Aبشو  

 ربطیهاي  الگوي فعل - 64جدول 

بیدن به کلمه قبل از خود را دارد که باید بطور جداگانه پردازش شودقابلیت چس» است«همچنین فعل 

  کمکی هاي شبهفعل
» بگویی... توانستی  می«یا » بگویم... میخواستم «در جمالتی مانند 

برقراري ارتباط بـین ایـ  در واقع . کنیم دو معنی مجزا استنباط می
  .گیرد

  فعل غیر شخصی
گاهی فعلی می» شایستن«و » بایستن«، »توانستن«کمکی  هاي شبه

»نشاید رفت«، »نباید گفت«، »نتوان رفت«کنند؛ مانند 

  ]]G)شاید|باید|توان(ن؟

  فعل وصفی
  :زیر است الگوي تصریف این افعال به صورت

  ه]G[؟)م|ن|ب(

  .گیرد گر نحوي صورت می تشخیص دقیق این افعال در پردازش

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

A1T 

A2I 

A2T 

همچنین فعل 
  

فعل 5-7-2
در جمالتی مانند 

دو معنی مجزا استنباط می
گیرد صورت می

فعل غیر شخصی 5-7-3
هاي شبه فعل

کنند؛ مانند  داللت نمی
  :است

 

فعل وصفی 5-7-4
الگوي تصریف این افعال به صورت

تشخیص دقیق این افعال در پردازش
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  .پردازیم تشخیص این ساختار فعل باید در تحلیل ساختار جمله صورت بگیرد و ما در اینجا به آن نمی

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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  حذف فعل به قرینه
تشخیص این ساختار فعل باید در تحلیل ساختار جمله صورت بگیرد و ما در اینجا به آن نمی

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

حذف فعل به قرینه 5-7-5
تشخیص این ساختار فعل باید در تحلیل ساختار جمله صورت بگیرد و ما در اینجا به آن نمی
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عالوه بر مشکالت تشخیص افعال ساده، 
  :آورد راه تشخیص آنها به وجود می

گمـان  «به عنوان مثـال فعـل مرکـب    . این امکان وجود دارد که بین اجزاي فعل مرکب فاصله ایجاد شود
ها امکان ایجاد فاصـله بـین    البته در افعال ساده نیز در برخی زمان

براي افعال ساده و مرکب مکانیزم تشخیص 
  .قابلیت جدا شدن اجزا دارند

به . خصوصا در متون ادبی –جا شدن اجزاي فعل ممکن است اتفاق بیافتد 
تمـام   گیریم کـه  بطور کلی فرض بر این می

به عنوان مثـال  . چسبد همچنین در زبان فارسی بسیار متداول است که فعل به ضمایر یا سایر کلمات می
در مـورد فعـل   . انـد  هاي صرف لحـاظ شـده  

  .دهیم در بخش بعدي روش خود را براي تشخیص افعال در جمله ارایه می

   

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 
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  هاي فعل مرکب فارسیویژگی
عالوه بر مشکالت تشخیص افعال ساده، هاي قبل بیان شد،  ا توجه به الگوهاي تصریفی فعل که در بخش

راه تشخیص آنها به وجود میهایی دارند که مسایلی را سر  افعال مرکب ویژگی
 فاصله بین اجزاي فعل

 جا شدن اجزاي فعل جابه

 اتصال فعل و سایر کلمات

این امکان وجود دارد که بین اجزاي فعل مرکب فاصله ایجاد شود
البته در افعال ساده نیز در برخی زمان. »داردبد  گماناو «در جمله 

مکانیزم تشخیص . »خورد میسیب  دارداو «مانند جمله . اجزاي فعل وجود دارد
قابلیت جدا شدن اجزا دارند افعال مرکب تقریبا تمام .یکسان است

جا شدن اجزاي فعل ممکن است اتفاق بیافتد  در زبان فارسی جابه
بطور کلی فرض بر این می .»کرد ستم بسیار«در جمله » ستم کردن«عنوان مثال فعل 

  .جا شدن اجزا را دارند افعال مرکب قابلیت جابه
همچنین در زبان فارسی بسیار متداول است که فعل به ضمایر یا سایر کلمات می

هاي صرف لحـاظ شـده  ي آنها در الگو در مورد ضمایر، همه. »عالیست«و » 
  .نه بررسی شودباید به طور جداگا» است

در بخش بعدي روش خود را براي تشخیص افعال در جمله ارایه می

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

ویژگی 8- 5
ا توجه به الگوهاي تصریفی فعل که در بخشب

افعال مرکب ویژگی
فاصله بین اجزاي فعل •
جابه •
اتصال فعل و سایر کلمات •

این امکان وجود دارد که بین اجزاي فعل مرکب فاصله ایجاد شود
در جمله » داشتن

اجزاي فعل وجود دارد
یکسان است

در زبان فارسی جابههمچنین 
عنوان مثال فعل 

افعال مرکب قابلیت جابه
همچنین در زبان فارسی بسیار متداول است که فعل به ضمایر یا سایر کلمات می

» گفتمش«
است«خاص 

در بخش بعدي روش خود را براي تشخیص افعال در جمله ارایه می
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  سلسله مراتبی در تشخیص فعل
. دهیم در این بخش روش خود را براي جستجوي فعل در جمله بر اساس الگوي عبارت منظم توضیح می

ادي الگوي تصریفی وجود دارد و براي بینیم که تعداد زی
ي ساختاري  هاي ثابت آن و طبقه هر فعل باید یک ورودي در پایگاه داده تعریف شود که بن فعل و بخش

اما . بینیم که براي ارزیابی این الگوها در متن پردازش زیادي باید صرف شود
؛ بلکـه در اینجـا مـا یـک روش سلسـله      

  .که قادر است به میزان قابل توجهی از حجم پردازش بکاهد

Statistical
Syntax AnalyzerVerb List

  

کـه موضـوع    –ي اول  در مرحله. ایست ي تشخیص فعل، یک کار دو مرحله
ایـن کـار باعـث    . دهـیم  ما افعال را فقط بر اساس صورت ظاهري آنها تشـخیص مـی  

ان فعـل  شود تا هر شکلی از کلمه که با یکی از ساختارهاي فعل مشابهت ظاهري داشته باشد به عنـو 
افعال ابتدایی تشخیص داده شده ممکن است کلمات اضافی دیگـري را بـه   

همچنین ممکـن اسـت ایـن افعـال     . عنوان فعل معرفی کند اما هرگز هیچ فعلی را از قلم نخواهد انداخت
آن پردازش سطح  که ما به –ي بعدي  در مرحله

اساس کار مرحله بعـد  . ترین افعال را به عنوان نتیجه نهایی بیابد
. گوییم می» پردازشگر نحوي آماري«تواند بر پردازش نحوي جمله یا کارهاي آماري باشد که ما به آن 

ي  لذا در روش مـا رفـع ابهـام در مرحلـه    

در ایـن  . ، ورودي یک جمله است و خروجی آن لیست تمام افعال ممکن
بخش است که وجود افعال در جمله با توجـه بـه الگـوي تصـریف آنهـا و همچنـین پایگـاه داده صـورت         
له، ورودي حرف به حرف از درون ساختار اتومات ساخته شده عبـور کـرده و در   

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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سلسله مراتبی در تشخیص فعل روش
در این بخش روش خود را براي جستجوي فعل در جمله بر اساس الگوي عبارت منظم توضیح می

بینیم که تعداد زی ، می5با توجه به الگوهاي تعریف شده در بخش 
هر فعل باید یک ورودي در پایگاه داده تعریف شود که بن فعل و بخش

بینیم که براي ارزیابی این الگوها در متن پردازش زیادي باید صرف شود لذا می. فعل را مشخص کند
؛ بلکـه در اینجـا مـا یـک روش سلسـله      ات منظم بررسی شـوند ي الگوهاي عبار در واقع الزم نیست همه

که قادر است به میزان قابل توجهی از حجم پردازش بکاهددهیم  مراتبی ارایه می

Possible 
Verb List Verb Recognizer

Statistical
Syntax Analyzer

  مراحل پردازش جمله – 2شکل 

ي تشخیص فعل، یک کار دو مرحله بطور کلی رویکرد ما در مساله
ما افعال را فقط بر اساس صورت ظاهري آنها تشـخیص مـی   –این گزارش است 

شود تا هر شکلی از کلمه که با یکی از ساختارهاي فعل مشابهت ظاهري داشته باشد به عنـو 
افعال ابتدایی تشخیص داده شده ممکن است کلمات اضافی دیگـري را بـه   . تشخیص داده و معرفی شود

عنوان فعل معرفی کند اما هرگز هیچ فعلی را از قلم نخواهد انداخت
در مرحله. هاي مشترك با یکدیگر باشند معرفی شده، داراي بخش
ترین افعال را به عنوان نتیجه نهایی بیابد شود تا محتمل گوییم، سعی می

تواند بر پردازش نحوي جمله یا کارهاي آماري باشد که ما به آن 
لذا در روش مـا رفـع ابهـام در مرحلـه    . دشو مراحل پردازش جمله به صورت کلی دیده می 

  .گیرد باالتر پردازشی صورت می
، ورودي یک جمله است و خروجی آن لیست تمام افعال ممکن»دهنده فعل تشخیص

بخش است که وجود افعال در جمله با توجـه بـه الگـوي تصـریف آنهـا و همچنـین پایگـاه داده صـورت         
له، ورودي حرف به حرف از درون ساختار اتومات ساخته شده عبـور کـرده و در   در پردازش جم

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 

روش .6
در این بخش روش خود را براي جستجوي فعل در جمله بر اساس الگوي عبارت منظم توضیح می

با توجه به الگوهاي تعریف شده در بخش 
هر فعل باید یک ورودي در پایگاه داده تعریف شود که بن فعل و بخش

فعل را مشخص کند
در واقع الزم نیست همه

مراتبی ارایه می
  

Sentence

بطور کلی رویکرد ما در مساله
این گزارش است 

شود تا هر شکلی از کلمه که با یکی از ساختارهاي فعل مشابهت ظاهري داشته باشد به عنـو  می
تشخیص داده و معرفی شود

عنوان فعل معرفی کند اما هرگز هیچ فعلی را از قلم نخواهد انداخت
معرفی شده، داراي بخش

گوییم، سعی می باالتر می
تواند بر پردازش نحوي جمله یا کارهاي آماري باشد که ما به آن  می

 2در شکل 
باالتر پردازشی صورت می

تشخیص«در بخش 
بخش است که وجود افعال در جمله با توجـه بـه الگـوي تصـریف آنهـا و همچنـین پایگـاه داده صـورت         

در پردازش جم. گیرد می



  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای 

 ان فارسیببررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز 

 31/03/1388 :خیتار

   72 - ) ب - 2( صفحه

در واقع طراحـی و  . فرستد صورت تشخیص فعل آنرا به عنوان یک واژه فعلی به پردازشگر سطح باالتر می
  .پیاده سازي الگوریتم براي تشخیص افعال ساده و مرکب، در قالب یک الگوي یکپارچه، صورت گرفته

کنیم  است، طوري سازماندهی میسلسله مراتبی 
سـاختار داده طراحـی شـده بـراي      .که کمترین پردازش ممکن براي بررسی عبارات منظم مصـرف شـود  
  . شود دیده می

Sub RE 1 Sub RE 

Full Verb 
RE1

Full Verb 
RE 2

Full Verb 

  
  مراتبی الگوي فعل

در ابتدا نود شروع قـرار دارد و در  . شود که شبیه یک گراف جریان داده است
  .و در سطح بعدي، الگوهاي کامل صرف فعل قرار دارند

به جاي اینکه الگوي کامل تصریفی افعال را براي تمام ساختارها بررسی کنیم، ابتـدا زیرالگـویی از تمـام    
این زیرالگو نشان دهنده اینست که اگر آن در جمله دیده شود احتمـال اینکـه   
این زیرالگوها در میان الگوهاي اصلی فعل ممکن است مشـترك  

همانطور کـه  . باشند؛ لذا بعد از بررسی زیرالگوها، ممکن است چند الگو در مرحله بعد نامزد بررسی شوند

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه

بررسی راهکارهاي ایجاد ماشین تشخیص هوشمند افعال مرکب در ز
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صورت تشخیص فعل آنرا به عنوان یک واژه فعلی به پردازشگر سطح باالتر می
پیاده سازي الگوریتم براي تشخیص افعال ساده و مرکب، در قالب یک الگوي یکپارچه، صورت گرفته

  داده ختارساطراحی 
سلسله مراتبی  که داراي یک ساختار گراف وهاي منظم را در یک

که کمترین پردازش ممکن براي بررسی عبارات منظم مصـرف شـود  
دیده می 3تشخیص فعل بر اساس الگوي عبارات منظم در در شکل 

Sub RE 2 Sub RE k

Start

...

...

Full Verb 
RE n

...Full Verb 
RE 3

Full Verb 
RE 4

Verb Stem 

Combined 
Verb Pattern

مراتبی الگوي فعل طراحی ساختار سلسله – 3شکل 

شود که شبیه یک گراف جریان داده است گرافی دیده می 
و در سطح بعدي، الگوهاي کامل صرف فعل قرار دارند گیرند ها قرار می»زیرالگو«سطح پایین 

به جاي اینکه الگوي کامل تصریفی افعال را براي تمام ساختارها بررسی کنیم، ابتـدا زیرالگـویی از تمـام    
این زیرالگو نشان دهنده اینست که اگر آن در جمله دیده شود احتمـال اینکـه   . کنیم الگوها استخراج می

این زیرالگوها در میان الگوهاي اصلی فعل ممکن است مشـترك  . باشد، وجود داردالگوي اصلی در جمله 
باشند؛ لذا بعد از بررسی زیرالگوها، ممکن است چند الگو در مرحله بعد نامزد بررسی شوند

شورای عالی 
  اطالع رسانی

 
صورت تشخیص فعل آنرا به عنوان یک واژه فعلی به پردازشگر سطح باالتر می

پیاده سازي الگوریتم براي تشخیص افعال ساده و مرکب، در قالب یک الگوي یکپارچه، صورت گرفته
  

طراحی  6-1
وهاي منظم را در یکگما ال

که کمترین پردازش ممکن براي بررسی عبارات منظم مصـرف شـود  
تشخیص فعل بر اساس الگوي عبارات منظم در در شکل 

  

Verb Stem 
Database

Combined 
Verb Pattern

 3در شکل 
سطح پایین 

به جاي اینکه الگوي کامل تصریفی افعال را براي تمام ساختارها بررسی کنیم، ابتـدا زیرالگـویی از تمـام    
الگوها استخراج می

الگوي اصلی در جمله 
باشند؛ لذا بعد از بررسی زیرالگوها، ممکن است چند الگو در مرحله بعد نامزد بررسی شوند
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 ههایی وجود دارد که در واقـع نشـان دهنـد   

هـا در داخـل    زیرالگوها و الگوها به صورت الگوي بدون ریشه هستند، یعنی به جاي داشـتن تمـام ریشـه   
پـس از تطبیـق الگـو،    . دهـیم  عبارت منظم، آنرا به صورت یک کاراکتر عمومی در داخل الگو نمایش مـی 

پایگاه «: پایگاه داده را در سمت راست با عناوین
به عنوان مثال در مورد بخش ثابت در الگوي 
افعال مرکب، این امکان وجود دارد که هر کدام از کلمات جمله بـه عنـوان همکـرد فعـل باشـند کـه اي       
شود؛ چون اندیس گذاري بر اساس ریشه فعل و کلمـات  

 هاي ثابت را در پایگاه داده جستجو کن

  الگوهاي یافت شده در پایگاه داده را به عنوان افعال احتمالی به مرحله بعد بده
هاي غلط صرفی نیز هستند که این به مراحل بعدي پـردازش،  

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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هایی وجود دارد که در واقـع نشـان دهنـد    شود، از زیرالگوها به سمت الگوها فلش در شکل نیز دیده می
  .بطه زیرمجموعه بودن است

زیرالگوها و الگوها به صورت الگوي بدون ریشه هستند، یعنی به جاي داشـتن تمـام ریشـه   
عبارت منظم، آنرا به صورت یک کاراکتر عمومی در داخل الگو نمایش مـی 

پایگاه داده را در سمت راست با عناوین در شکل،. کنیم بخش عمومی را با پایگاه داده مقایسه می
به عنوان مثال در مورد بخش ثابت در الگوي . ایم مشخص کرده» الگوي افعال مرکب«و » داده ریشه فعل

افعال مرکب، این امکان وجود دارد که هر کدام از کلمات جمله بـه عنـوان همکـرد فعـل باشـند کـه اي       
شود؛ چون اندیس گذاري بر اساس ریشه فعل و کلمـات   ریع انجام میجستجو در پایگاه داده به صورت س

  .ثابت فعل، صورت گرفته است

  الگوریتم
  :بطور کلی الگوریتم تشخیص به صورت زیر است

 ابتدا تمام زیرالگوها را بررسی کن

 الگوهاي نامزد را بدست آور

 الگوهاي نامزد را بررسی کن

 آور هاي ثابت فعل را بدست ریشه فعل و بخش

هاي ثابت را در پایگاه داده جستجو کن ریشه فعل و بخش
الگوهاي یافت شده در پایگاه داده را به عنوان افعال احتمالی به مرحله بعد بده

هاي غلط صرفی نیز هستند که این به مراحل بعدي پـردازش،   توجه کنید که الگوهاي فعلی شامل حالت
  .شود

شورای عالی 
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در شکل نیز دیده می

بطه زیرمجموعه بودن استرا
زیرالگوها و الگوها به صورت الگوي بدون ریشه هستند، یعنی به جاي داشـتن تمـام ریشـه   

عبارت منظم، آنرا به صورت یک کاراکتر عمومی در داخل الگو نمایش مـی 
بخش عمومی را با پایگاه داده مقایسه می

داده ریشه فعل
افعال مرکب، این امکان وجود دارد که هر کدام از کلمات جمله بـه عنـوان همکـرد فعـل باشـند کـه اي       

جستجو در پایگاه داده به صورت س
ثابت فعل، صورت گرفته است

  

الگوریتم 6-2
بطور کلی الگوریتم تشخیص به صورت زیر است

ابتدا تمام زیرالگوها را بررسی کن .1
الگوهاي نامزد را بدست آور .2
الگوهاي نامزد را بررسی کن .3
ریشه فعل و بخش .4
ریشه فعل و بخش .5
الگوهاي یافت شده در پایگاه داده را به عنوان افعال احتمالی به مرحله بعد بده .6

توجه کنید که الگوهاي فعلی شامل حالت
شود اعالم می
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همچنـین کـاربر   . اي که وجود دارد، چگونگی سازماندهی الگوي افعـال در درون پایگـاه داده اسـت   

هـاي ثابـت و    کاربر باید بخش. دهیم که بتواند افعال را تعریف کند
باقی کارها توسط الگوریتم اندیس گـذاري در  

به صورت زیـر  » روشن کردن«بع عنوان مثال کاربر براي تعریف فعل مرکب 

، اندیس گـذاري  »کردن«و ریشه فعل » 
همچنین براي سـایر سـاختارها، نحـوه    . 

   

  :عنوان پروژه

ی مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

  :عنوان زیرپروژه
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  پایگاه داده الگو
اي که وجود دارد، چگونگی سازماندهی الگوي افعـال در درون پایگـاه داده اسـت   

  . چگونه باید لیست افعال خود را براي پایگاه داده تعریف کند
دهیم که بتواند افعال را تعریف کند ما یک زبان ساده براي کاربر ارایه  می

باقی کارها توسط الگوریتم اندیس گـذاري در  . و همچنین نوع ساختار فعل را مشخص کند تصریفی فعل
بع عنوان مثال کاربر براي تعریف فعل مرکب . پایگاه داده انجام خواهد شد

  :کند
VC)روشن(VERB)کردن( ،TYPE)فعل مرکب(  

» روشن«کلمه بخش ثابت در پایگاه داده این ورودي با استفاده از 
. شود لذا دسترسی یا جستجوي آن بطور سریع انجام می

  .بیان قابل گسترش است
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پایگاه داده الگو 6-3
اي که وجود دارد، چگونگی سازماندهی الگوي افعـال در درون پایگـاه داده اسـت    مساله

چگونه باید لیست افعال خود را براي پایگاه داده تعریف کند
ما یک زبان ساده براي کاربر ارایه  می

تصریفی فعل
پایگاه داده انجام خواهد شد

کند عمل می
VC

در پایگاه داده این ورودي با استفاده از 
لذا دسترسی یا جستجوي آن بطور سریع انجام می. شود می

بیان قابل گسترش است
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