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 تقديم

تحاال هذهاالوذقة طرااتذصااطلذت  ااملذةلاا صذة  ااهذقة    اال ذ•

قآلةمااتذمعااللىذل اانذتحعاام ذل  تاالصذللااطذت  اام ذقة  اا  ذ

قةص م ااتذ اا ذر لاالطذ  داالا ذ ىطقعاال صذ ل ااتذ اا ذقةحدااهذ

قإللال  صذإةنذ    ذر مطةذ  ذلىىذ  ذقةج هذقة طكزماتذ

  ذقة  صذللالت لىذل نذحللذقةج هذ طلصذقةج هذقأل اط ذ

ل ضتلذ عذل ضذ  ذ الهذرى ق ذطلاصذ  لعالتصذ ا ذى  ذر ذ

إضاال تذ.ذم ااهذلةااضذل ضاا  ذقةاا  ذ    االوذ ىاةتاا ذقة د اا ىة
 .إةنذ  لةجتذقأل صلءذقةت ذت تطصذل  متذقةت  م ذقة ح عب

 



 أسس عمل التوصيف اللغوي لعمل الملخص اآللي 
 

تحىماااىذلىقماااتذقةج  اااتذ  تلمتتااالذللاعااات لىذإةااانذلال ااال ذ:ذر ًاذ•
).(ذقةتطرممذ قةك  ل ذقة فتلحمتذ رى ق ذقةاطلصصذ تكا  ذقة دصاتذ

(ذقةاااىل قه) تلماااتذقةج  اااتذ  حماااتذللعاااتمفلوتلذة    ااانصذ تكااا  ذ
ل لءذل انذ الذعالبصذلعالبذلةاضصذ  ا ذ:ذقةك  ل ذقة فتلحمتذ ثه

كااهذقألحاا قهصذكااالصذ  اامصذ كاالةضصذ ةاالةضذقعاات لًىقذإةاانذلةااضصذ
إضااال تذإةااانذلةاااضصذمنااالطذإةااانذر صذ رنااالطصذ  ضااا صذ لااام صذ

 . غمطهلذلىقمتذة ج  ت

ك االذر ذه االضذل ااضذقةااى قهذت لاالذل تلمااتذقةج  ااتذ لىقمااتذج  ااتذ•
 .إةخ...ذرصصذاذغمطصذلتلتلذ:ذر ط صذ ثه

 



إمجلىذقةج هذقة طكزمتذ  ذقة  ذ  ذ الهذإمجالىذقةاطلصذ:ذثل ًمل•
 االذلم تاالذ لاام ذقة   ق اال ذ  فطىقتتاالذ ىااتتاالصذقلت االىذل اانذ

 اا ذ(ذ؛)قةك  اال ذقة فتلحمااتصذ لال اال ذقةتااطرممصذ ثااهذقةفل اا تذ
 ااااا ذقةتدعاااااممصذ):(ذلالراااااتذقةعاااااللمتصذ قة دصتااااام ذقةطرعااااامتم ذ

  ذقةكالمذقة  دا هذر ذقة  عا بصذ)"..."(ذ لال ل ذقةت  م ذ
إضاال تذإةاانذ فككاال ذقة  اا ق ذقةطومعاا صذ رى ق ذقةااطلصذللااطذ

إضاال تذإةاانذتحىمااىذ.ذقةدماالمذل  ااهذإح االو صذ حعاالبذقةتكااطقط
.ذرعاااا لءذقإللااااالمذ قألحااااىقمذقة ت ااااتذ قة فاااالهممذقة تكااااططة

"ذكاا ىق " ح عاالتذقةك  اال ذقة فتلحمااتذل اانذنااكهذناامفطق ذ
 .ذذت ز ذ  ذلقكطةذقةحلع ب

 



إمجاالىذقة الراال ذلاام ذقةج ااهذقة  ت فااتذر ذقة تتلةمااتصذ ثااهذ:ذثلةًثاال•

لالرااااتذقةعااااللمتصذ قةت  مااااهذ قة تمجااااتصذ قة صاااالصذ قةت كمااااىصذ

  ضاا تلذل اانذهموااتذناامفطق ذ.ذإةااخ..ذ قة  اافمتصذ قةتدعااممذ

 ل الءذل انذلةاضذتدعامذقة الراتذ.ذت ز ذ  ذقةحلع ب"ذك ىق "

إةنذج  تم صذج  تذتلدنذة طكزمتتلذللة   ق صذ قأل ط ذتحللذ

 .أل تلذتك  ذ تت تذ دص

 



ذقة ثمبذ قطتللصتلذ طكزمتتلذحعبذقةج هذتطتمبذ:طقلً ل•

ذل ضتلذقةج هذ طلصذقةفطلمتصذ قة   ق ل ذقةطومع ذللة   ق 
 .قة  لعلتذقةطلصذرى ق ذل نطق ذقةلط ل جذتللمتذ الهذ  

 



قعت لًىقذإةنذهالقذقةت  املصذمدا مذقةحلعا ل ذلح عالتذقةك  ال ذ•
قة فتلحمتذ لال ل ذقةتطرممذ قة الرل ذ  فككل ذقة  ا ق ذل انذ

صذتاايت ذث لطهاالذللااطذتصلماابذقةلط اال جذل اانذ"كاا ىق " اا طةذ
 حطكاااال ذقةلحاااامصذ قة  قرااااعذقإلةكتط  مااااتذقإل للطمااااتذ لق ذ

 تأ هذهالوذقة طراتذر ذتناكهذإضال تذة  اهذ.ذقة  تذللة    
 .ذ  ل ذقآلةمتركثطذىرتذة   

  االذمحعاا ذ اا ذل ااهذقة    اال ذقةحلجااتذإةاانذ ح ااهذعااملر ذ•
ىاةاا ذم ضااللذإةاانذ االذتتمحاا ذقة ح ااال ذقة ااط متذ قة ح مااتذ

 .ةمعتهذت  ملذقة  ذإةنذقةحلع ب

 


