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  چكيده

 يسـع در اين تحقيق سندگان ينو. پردازش زبانهاي طبيعي تهيه يك پيكره مناسب مي باشدحوزه يكي از اقدامات اساسي و اوليه در  

ـ  ا ي كـه رو   يش پردازش يات پ ين مجموعه عمل  ي، همچن   كنند يم [1]يكره بيجن خان    پيكره فارسي به نام پ    ك  ي ي آمار يدر بررس  ن ي

 در اين تحقيق، به عنوان يكي از كاربردها، از پيكره بيجن خـان  .شرح داده مي شود كردن آن انجام شده است       يكره جهت كاربرد  يپ

 ي كه تجزيه و تحليل هاي آماري ارزشمندا توجه به ب. است شده يبرررسبرچسب زني كلمات زبان فارسي ك نرم افزار يه يته  امكان

تخمـين بيـشينه    (روش ابتـدايي    يك   با استفاده از     نشان داه مي شود كه      با اصالحات انجام شده      و   روي اين پيكره انجام شده است     

   .رسيدخودكار   برچسب زني دقت قابل قبولي دربهمي توان نيز ) احتمال

ردازش زبان هاي طبيعي در دانشگاه تهران قابل تهيـه مـي            به بيجن خان از گروه تحقيقاتي       قابل ذكر است كه پيكره اصالح شد      

  .باشد
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Abstract 
One of the fundamental works in natural language processing is creating a feasible corpus for evaluating effectiveness 

of different algorithms. In this paper, the authors report creation of test corpus of automatic part of speech tagging 

purposes based on the Persian tagged corpus of Prof. Bijankhan. This study includes preprocessing , statistical analysis 

and experiments with simple statistical POS tagging methods done on this corpus. Part of speech tagging experimental 

results show that even with a simple POS method such as Maximum Likelihood Estimation (MLE), we could reach to 

an get acceptable accuracy of  93.16 percent. 

It should be mentioned that this corpus is available in natural language processing group at university of Tehran. 
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  مقدمه - 1

يكي از اقدامات اساسي و اوليه در حوزه پردازش زبانهاي طبيعـي تهيـه     

مجموعـه پيكـره هـاي تـگ زده شـده           . يك پيكره مناسـب مـي باشـد       

متعددي براي زبان هاي مختلف تا كنون به وجـود آمـده اسـت كـه از                 

  .  اشاره كردPenn Treebank [7]مهمترين آنها مي توان به پيكره 

 از  يق از آن استفاده شـده اسـت بخـش         ين تحق ي كه در ا   يه ا كريپ

شگاه ي كه در آزما[1]جن خان استي بپروفسور  برچسب زده شدهكرهيپ

ـ ا.  شـود  ي مـ  ي دانشگاه تهران نگهدار   يزبان شناس   يكـره از برخـ  ين پ ي

 يژگي از ويكي.  شده است ي جمع آورياخبار روزنامه ها و متون معمول    

ك يـ  ين مجموعـه دارا   ي در ا  سندكره آن است كه هر      ين پ ي  بارز ا   يها

، "ياسـ يس"ن  ي تحـت عنـاو    اسـناد   بـه عنـوان مثـال       .  باشد يمعنوان  

 قابل ذكـر اسـت كـه         . شده اند  يدسته بند ...  و "ياقتصاد"،  "يفرهنگ"

 بزرگ  ين دسته بند  يا.  عنوان مختلف وجود دارد      4300كره  ين پ يدر ا 

چـسب  ات بريـ در عمل.  باشـد يكره مـ ين پي ايت بااليفينشان دهنده ك 

را كه هدف بدسـت آوردن      ي ز شده است ن متون صرف نظر     ي از عناو  يزن

 از  يكره با مجموعه غنـ    ين پ يا.  بود  خودكار برچسب زننده نرم افزار   ك  ي

ن يا.  شده است   ي برچسب مختلف، برچسب زن    550برچسب ها، شامل    

كلمـات بـه كـار      ئى ق و جـز   يـ  برچسب زدن دق   يمجموعه برچسب برا  

ـ       يين جـا   شود اما از آ    يگرفنه م  هـدف  خودكـار    ي كـه در برچـسب زن

ات يـ ئو وارد جـز   باشـد ي آنها مـ يمشخص كردن كلمات از نظر نوع كل 

 از طـرف .  شودين تعداد برچسب استفاده نم  يمعموال از ا   [7]  شود ينم

 ي مـ  يني ماشـ  يريادگيـ س  ا بر اس   خودكار يزن برچسباز آنجايي   گر  يد

 يريادگي يروش ها از برچسب ها   يدر نظر گرفتن مجموعه بزرگ     ،باشد

 ي با مشكل مواجـه مـ   يريادگي را در مرحله     ي برچسب زن  ي برا ينيماش

ن مرحله هـدف    يدر اول ن  يبنابرا.  كند   ير ممكن م  يكند و عمال آن را غ     

وه كـاهش مجموعـه     ي، در بخش دوم ش     باشد يم هاتعداد برچسب كاهش  

  .مي كنيح ميبرچسب را تشر

 انتخاب برچسب ها -2

ر ممكن  ي را غ  يريادگيعه بزرگ برچسب ها     همانطور كه ذكر شد مجمو    

 ي كلمات به كار گرفته م  ي برچسب زن  ي كه برا  يياكثر ابزارها .  سازد يم

از ي ن ك مجموعه برچسب كوچكتر از مجموعه برچسب موجود     يشود به   

 ،درخـت   ي مـصنوع  ي عـصب  ي مانند شبكه هـا    يي روشها ياز طرف . دارند

ن مجموعه بزرگ   ي با ا  گر،ي د ي احتماالت ي روشها ياريم و بس  ي تصم يها

 انجـام دهنـد و      ي را بـه خـوب     يريادگيند  ي توانند فرا  ياز برچسب ها نم   

جهت كاهش اندازه مجموعـه    .  باشد يد شده قابل قبول نم    ي تول يخروج

 كـه   ي مراحلـ  يكره انجام شد و ط    ي پ ي رو يل آمار ي تحل يبرچسب برخ 

  .افتين مجموعه كاهش ي شود ايح مير تشريدر ز

ن يبه ا شده اند    ييبازنما يبرچسب ها به خوب   ن  جن خا يكره ب يپدر  

 يك سـاختار سلـسله مراتبـ      ين مجموعه از    ي كه هر برچسب در ا     يمعن

 نـام آن قـرار   ي از نام برچـسب كـه در ابتـدا   يي كند، بخشها ي م يرويپ

 يي باشد و بخشهاي از آن برچسب مي تريف كليان كننده توصيدارند ب 

 تـر در    يـي ف جز يان كننده توص  ي نام برچسب قرار دارند ب     يكه در انتها  

 "N-PL-LOC"به عنـوان مثـال برچـسب        . مورد آن برچسب هستنند   

در بخـش    6ح آنهـا در جـدول شـماره         ينام برچسب ها به همراه توضـ      (

 ي سه سطح در سـاختار سلـسله مراتبـ       يدارا) مه آورده شده است   يضم

 باشـد، سـطح دوم   ي، مشخص كننده اسـم مـ     "N" باشد،سطح اول،  يم

،"PL" باشـد و سـطح سـوم،       يخص كننده نوع جمع مـ     ، مش "LOC" ،

بـه عنـوان   . ن است كه برچسب در مورد مكان اسـت      يمشخص كننده ا  

 است كه جمع است     يح كننده اسم  ي تشر "N-PL-DAY"گر  ي د يمثال

  . كنديف ميخ را توصيك تاريو 

  ::ر انجام شديات كاهش بر اساس مراحل زيعمل

را كـه در سـاختار       ييدر مرحله اول آن دسته از برچسب ها        •

شتر سطح هستنند به برچسب يا بي سه ي دارايسلسله مراتب

ن هـر دو    يبنـابرا .  شـوند  ي با دو سطح كـاهش داده مـ        ييها

. ندوشـ  يمل ي تبد"N-PL" به نام يبرچسب فوق به برچسب  

 باشـد بـدون     يد مشخص كننده اسم جمع مـ      يبرچسب جد 

ـ ز ا بعـد ا  . ان كنـد  يخ ب يا تار ي در مورد مكان و    يزيآنكه چ  ن ي

  .افتي عدد كاهش 81 موجود به يمرحله تعداد برچسب ها

 ي عدد ي برچسب ها  ي مانده برخ  ي باق ين برچسب ها  يدر ب  •

م كـه   يكره متوجه شـد   يوجود داشت كه پس از مراجعه به پ       

 كـه در  يستند و به علت اشـتباهات يح نين برچسب ها صح   يا

وسته است بـه وجـود آمـده        ي به وقوع پ   يند بر چسب زن   يفرآ

نـام   از كاهش صحت بر چـسب زن هـا،           يري جلوگ ي برا .اند

. شدر داده   يي تغ "DEFAULT"برچسب  به  ن برچسب ها    يا

  .افتي عدد كاهش 72ن تعداد برچسب ها به يبنابرا

ر يـ  غي دو سـطح   ي از برچـسب هـا     يدر مرحله سوم ، برخـ      •

ر يـ  غين بر چسب ها يا. افتنديك سطح كاهش    ي به   يضرور

ها هستند كه به ندرت در     جزء آن دسته از برچسب       يضرور

ن مرحله تعداد برچسب    يپس از ا  . كره به كار برده شده اند     يپ

  .افتي عدد كاهش 42ها به 

 كه  بود يبرچسبدو  ات كاهش مربوط به     ين مرحله عمل  يدر ا  •

 ) بـار  2كمتـر از     (كره به كار برده شده بودنـد      يبه ندرت در پ   

 رابطـه   با توجـه بـه    . "V_SNFL" و   ""N دو برچسب    يعني

ر برچـسب هـا وجـود       ين دو برچسب و سا    ين ا ي كه ب  ييعنام

 به اسـم    "N"برچسب  . ن برچسب ها اصالح شدند    يا ،داشت

ــا برچــسب يــمفــرد نزد ــرا ب  "N_SING"ك اســت و مــا آن

ــا ــرديگزيجـ ــرف دين كـ ــيم، از طـ ــر معنـ ــسب يگـ  برچـ

"V_SNFL"  ك يـ كـره نزد  ي پ يچكدام از برچسب هـا    ي به ه

رچـسب هـا حـذف     آنـرا از مجموعـه ب    يست و ما به آسـان     ين

 عـدد   40ن مرحله تعـداد برچـسب هـا بـه           يپس از ا  . ميكرد

  .ديرس



  كرهيل پيتحل -3

 يكره به دو دسته داده آموزش     ي كلمات، پ  ي برچسب زن  يدر اكثر روشها  

 يريادگيـ  جهت   ي آموزش ي شود، از داده ها    يم م ي تقس يشيو داده آزما  

 يا برچـسب زن، و از داده هـ  يم پارامترهـا ي شود مثل تنظياستفاده م 

   . شودي برچسب زن استفاده ميابي جهت ارزيشيآزما

 شود كـه  يه مئ سودمند ارا  ي آمار يل ها ي تحل ين بخش برخ  يدر ا 

جـدول  . كـره انجـام شـده انـد       ي پ يشي و آزما  ي دو مجموعه آموزش   يرو

برچسب ها را همراه با تعداد دفعات تكـرار و درصـد      يبرخ نام   1شماره  

گـر در   يو به عبـارت د     يشي و آزما  ي آنها در دو مجموعه  آموزش      يفراوان

جـدول  ع برچسب هـا در      يت كامل توز  يلس ( دهد يش م يكره نما يكل پ 

ن جدول نـشان    ي ا يبررس. )مه آورده شده است   يضم در بخش    5شماره  

ن تعداد دفعـات تكـرار را در   يشتري ب"N_SING" دهد كه برچسب    يم

 يشـ  آموز ين برچسب در مجموعه داده هـا      يهر دو مجموعه داراست، ا    

 بار تكرار شده 140975 يشي آزماي بار و در مجموعه داده ها     826571

ن تعداد دفعات تكـرار را در       ي كمتر "NN"گر برچسب   ياز طرف د  . است

 بار در   0 و   ي آموزش ي بار در مجموعه داده ها     2(هر دو مجموعه اراست     

  ).يشي آزمايمجموعه داده ها

  برچسب ها يبرخ عيتوز): 1(جدول

 نام برچسب

 در ينفرآوا

مجموعه 

 يآموزش

درصد 

 در يفرآوان

مجموعه 

 يآموزش

 در يفرآوان

مجموعه 

 يشيآزما

درصد 

 در يفرآوان

مجموعه 

 يشيآزما

MS 8 0.000 253 0.065 

NN 2 0.000 0 0.000 

OHH 15 0.001 5 0.001 

ADJ 21 0.001 1 0.000 

NP 42 0.002 10 0.003 

DEFAULT 48 0.002 32 0.008 

CON 177769 8.056 32523 8.311 

ADJ_SIM 192171 8.709 38980 9.961 

DELM 217533 9.858 39062 9.982 

P 270894 12.276 48964 12.513 

N_SING 826571 37.459 140975 36.026 

  

ن جدول آن اسـت كـه تنهـا برچـسب           يگر در ا  ينكته قابل توجه د   

ــا  ,”ADJ_SIM”, “CON”, “DELM”, “N_PL“ يهــ

“N_SING”, “P”   در دو مجموعـه داده  % 6شتر از يـ  بيدرصد فراوان

ن يـ  كمتر از ايه برچسب ها درصدي دارند و بقيشي و آزماي آموزش يها

 به طوركـامال    يشي آزما ينكه داده ها  ي با توجه به ا    ياز طرف . مقدار دارند 

ـ    1 انتخاب شده اند و با توجه به جدول شماره           يتصادف  ي درصـد فرآوان

 باشـد  يبا مشابه مـ ي تقريشي و آزمايوزشبرچسب ها در دو مجموعه آم   

ع يـ  از توز  يب خوب ين برچسب ها تقر   يع ا يجه گرفت كه توز   ي توان نت  يم

گر يد د ي اطالعات مف  ير برخ يدر ز .  باشد ي م يبرچسب ها در زبان فارس    

  . شوديجن خان نشان داده ميكره بياز پ

   هر كلمهي متفاوت برايتعداد برچسب ها -1- 3

جن خان تعـداد برچـسب      يكره ب يدر مورد پ  د  يگر از اطالعات مف   ي د يكي

 در كـل    "آسمان"، به عنوان مثال كلمه       باشد ي هر كلمه م   يبراوجود  م

 كه كلمـه    ي را گرفته است در حال     "N_SING"كره همواره برچسب    يپ

ط متفاوت گرفته است، برچسب ي را در شراي متفاوتي برچسب ها"باال"

 در  ي نـشان دهنـده تعـداد كلمـات        2جدول شـماره    . ..ADJر  ي نظ ييها

  . باشندي برچسب م1،2،3،...،10 يب دارايكره است كه به ترتيپ

دانستن اين اطالعات ديد خوبي نسبت به نقش كلمات در زبان فارسـي           

  .به ما مي دهد

  متفاوتيتعداد بر چسب ها : )2 (جدول

  متفاوتيتعداد برچسب ها تعداد كلمات

62568 1 

4838 2 

493 3 

118 4 

49 5 

14 6 

7 7 

2 8 

2 9 

1 10 

ك ي كم تكرار در ي برچسب هايدسته بند - 2- 3

  گروه

 از برچسب ها    يادي دهد كه تعداد ز    يك نشان م  يمطالعه جدول شماره    

كره به كار برده شده اند لذا قرار دادن آنهـا در            ي در پ  يتعداد دفعات كم  

كـره  يع كلمـات در پ    يـ  نسبت به توز   يد بهتر يك گروه جهت داشتن د    ي

 ETCك گـروه بـه نـام        ين برچسب ها را در      يما ا . د باشد ي تواند مف  يم

م آن دسـته    ين گروه انتخاب كرد   ي ا ي كه برا  ييم و برچسب ها   يقرار داد 

كـره كمتـر از   ياز برچسب ها هستند كه تعداد دفعـات تكـرار آنهـا در پ         

كره به  يپع برچسب ها در     يد توز ين گروه جد  يبا ا .  باشد ي دفعه م  5000

 . باشدي م1صورت شكل 

  بر چسب هاعيتوز): 1(شكل 

ETC

12%

PRO

2%

V_PA

3%

N_PL

6%

CON

8%

ADJ_SIM

9%

DELM

10%

P

12%

N_SING

38%

  



  روش احتمال بيشينه - 4

 كـه   كلمات ارائه شده است ي جهت تگ زني مختلفيروش هاتا كنون   

 [4] 1 بـر حافظـه    ي مبتنـ  ي تگ زن  ي توان از روشها   ين آنها م  ياز مهمتر 

ــد روش  ــرد Trigrams'n'Tags [6] و MBT  [5]مانن ــام ب ــي.  ن  از يك

ن احتمال ي شود روش تخمي به كار گرفته مي تگ زن  ي كه برا  ييروشها

در اين بخش با استفاده از روش تخمين احتمال بيشينه          .  است 2نهيشيب

در ايـن روش بـراي هـر كلمـه در           . به برچسب زني كلمات مي پردازيم     

مجموعه داده هاي آموزشي، برچسبي انتخاب مـي شـود كـه بيـشتر از          

 .در كل مجموعه نسبت داده شـده باشـد  ساير برچسب ها به آن كلمه 

براي اين منظور احتماالت بيشينه را براي هر كلمه و برچسب هاي آن             

محاسبه مي شود و سپس برچسبي را كه بيشترين احتمـال را دارد بـه          

جهـت  . [2,3] عنوان برچسب انتخابي براي آن كلمه انتخاب مـي شـود     

بـه ازاي هـر   . ي گيريمارزيابي اين روش داده هاي آزمايشي را در نظر م     

كلمه در اين مجموعه ما برچسب انتخابي را به آن نسبت مـي دهـيم و                

 اين ارزيابي 3جدول شماره  . سپس روش را مورد ارزيابي قرار مي دهيم       

كلمـه اي  (را نشان مي دهد، در اين جدول براي هر كلمه ديـده نـشده          

برچــسب )  كــه قــبال در بــين داده هــاي آموزشــي ديــده نــشده اســت

"DEFAULT"در نظر گرفته مي شود .  

 ده شدهي كلمات دين روش براي درصد صحت ا3در جدول شماره 

. داده شـده اسـت     نـشان    يشيـ  آزما يده نشده در مجموعه داده ها     يدو  

 بـه  ي را كه برچـسب انتخـاب  يد تعداد دفعات ين درصد با  ي محاسبه ا  يبرا

آن ، پـس از  ، محاسـبه شـود    به كلمات نسبت داده شـده اسـت        يدرست

  .دي آي به دست م1 فرمولدرصد جهت براساس 

)1(  
تعداد برچسب *(100/ كلمات  تعداد= درصد صحت

)هاي انتخابي كه صحيح نسبت داده شده اند  

  

ده يـ  دهد كه ما به كلمات د  ي را نشان م   يطي  شرا  3جدول شماره   

ورد  مـ  7م كه تنهـا در      ي را نسبت داده ا    "DEFUALT"نشده برچسب   

ـ ه ا ن كلمات درست عمـل كـرد      ي ا يبرا ده نـشده   يـ ر كلمـات د   ي سـا  ،مي

ن روش يـ بـا ا .  را داشـته انـد  "DEFUALT"ر از برچسب    ي غ يبرچسب

 . رسدي  م90.43% به يصحت كل

  

 "DEFAULT"نه با برچـسب     يشين احتمال ب  ي تخم ): 3(جدول  

  ده نشدهي كلمات ديبرا

 يتعداد برچسب ها تعداد كلمات

 ح زده شدهيصح

 صد صحتدر

 95.45 353862 3700716 ده شدهيد

 0 7 20594 ده نشدهيد

 90.43 353862 391310 مجموع

  

 به دست آوردن درصد صحت بهتر       يبرا ساده   ي از راه حل ها    يكي

 "DEFUALT"  برچـسب يده نشده به جـا يبه كلمات دن است كه يا

ن تعداد دفعات تكرار را در مجموعه داشـته اسـت،           يشتري كه ب  يبرچسب

در ده  يـ ن ا يـ ج ا ينتـا . مي دهـ  يم را نسبت    "N_SING" برچسب   يعني

دا يـ ش پي افزا 93.16% صحت كلي به . نشان داده شده است4جدول 

 . كنديم

 

ـ ن احتمال ب  ي تخم ): 4(جدول    "N_SING"نه بـا برچـسب      يشي

 ده نشدهي كلمات ديبرا

تعداد برچسب  تعداد كلمات

ح زده ي صحيها

 شده

 درصد صحت

 95.45 353862 370716 ده شدهيد

 52.02 10713 20594 ده نشدهيد

 93.16 364575 391310 مجموع

  

 ن جدول نشان داده شده است صحت كلـي بـه  يهمانطور كه در ا

 . كنديدا ميش پي افزا %93.16

  يريجه گينت -5

كاهش مجموعه برچسب هـا       جهت عمليات الزم ق  ين تحق يما در ا  

 كلمـات در    ي زنـ  ك مجموعه برچسب مناسب جهت برچـسب      يد  يو تول 

 ي آمـار  يل هـا  يه و تحل  ي تجز ين برخ يهمچن. ميكردئه  ارا يزبان فارس 

 يه ايـ ك روش سـاده امـا پا  يـ جن خان انجام شد و يكره بي پيد رو يمف

 يقـات يگـروه تحق .  قـرار گرفـت  يابي كلمات مورد ارز يجهت برچسب زن  

 روش  ي در دانشگاه تهـران در حـال كـار رو          يعي طب يپردازش زبان ها  

 يجن خـان مـ    يكره ب ي كلمات با استفاده از پ     ياوت برچسب زن   متف يها

   .باشند

  سپاسگزاري

 ييكـره راهنمـا  يه پيـ  كه ما را در جهت ته      يليبا تشكر فراوان از دكتر ف     

ت يـ جن خان كـه بـا فعال       ين با تشكر فراوان از دكتر ب      يكردند و همچن  

ه د بـه وجـود آور     ي زبان فارس  ي را برا  يكره با ارزش  ين پ يارزنده خود چن  

  .ندا

  ضمايم

  برچسب هاعيتوز):  5(جدول

 در يفرآوان نام برچسب

مجموعه 

 يآموزش

درصد 

 در يفرآوان

مجموعه 

 يآموزش

 در يفرآوان

مجموعه 

 يشيآزما

درصد 

 در يفرآوان

مجموعه 

 يشيآزما

ADJ 21 0.001 1 0.000 

ADJ_CMPR 5968 0.270 1475 0.377 



ADJ_INO 22503 1.020 4693 1.199 

ADJ_ORD 5743 0.260 849 0.217 

ADJ_SIM 192171 8.709 38980 9.961 

ADJ_SUP 6342 0.287 1001 0.256 

ADV 1291 0.059 224 0.057 

ADV_EXM 2398 0.109 793 0.203 

ADV_I 1917 0.087 177 0.045 

ADV_NEGG 1495 0.068 173 0.044 

ADV_NI 18635 0.845 3265 0.834 

ADV_TIME 7564 0.343 863 0.221 

AR 2318 0.105 1175 0.300 

CON 177769 8.056 32523 8.311 

DEFAULT 48 0.002 32 0.008 

DELM 217533 9.858 39062 9.982 

DET 39783 1.803 6115 1.563 

IF 2575 0.117 547 0.140 

INT 111 0.005 2 0.001 

MORP 2823 0.128 204 0.052 

MQUA 250 0.011 111 0.028 

MS 8 0.000 253 0.065 

N_PL 135474 6.139 24945 6.375 

N_SING 826571 37.459 140975 36.026 

NN 2 0.000 0 0.000 

NP 42 0.002 10 0.003 

OH 271 0.012 12 0.003 

OHH 15 0.001 5 0.001 

P 270894 12.276 48964 12.513 

PP 755 0.034 125 0.032 

PRO 53792 2.438 8067 2.062 

PS 296 0.013 37 0.009 

QUA 12745 0.578 2673 0.683 

SPEC 3281 0.149 528 0.135 

V_AUX 13484 0.611 2386 0.610 

V_IMP 1044 0.047 113 0.029 

V_PA 73591 3.335 7003 1.790 

V_PRE 35286 1.599 7209 1.842 

V_PRS 41226 1.868 10512 2.686 

V_SUB 28592 1.296 5228 1.336 

 

  140975  826571 نيشتريب

  0  2 نيكمتر

  391310  2206627 مجموع

 

 

  برچسب هافيتعر):  6(جدول

 حيتوز نام برچسب

ADJ صفت 

ADJ_CMPR يليصفت تفض 

ADJ_INO يصفت مفعول 

ADJ_ORD يبيصفت ترت 

ADJ_SIM صفت ساده 

ADJ_SUP يصفت عال 

ADV ديق 

ADV_EXM د مثاليق 

ADV_I يد پرسشيق 

ADV_NEGG يد نفيق 

ADV_NI ير پرسشيد غيق 

ADV_TIME د زمانيق 

AR يعرب 

CON حرف ربط 

DEFAULT ش فرضيبر چسب پ 

DELM تمام جدا كننده  

DET فيحرف تعر 

IF ادات شرط 

INT حرف صوت 

MORP تكواژ 

MQUA سور گستر 

MS ياضيعالمت ر 

N_PL اسم جمع 

N_SING اسم مفرد 

NN گستره عدد 

NP يگروه اسم 

OH حرف ندا 

OHH يمناد 

P حرف اضافه 

PP يگروه حرف اضافه ا 

PRO ريضم 

PS جمله واره 

QUA سور 

SPEC ت نمايفيك 

V_AUX يفعل كمك 

V_IMP يفعل امر 

V_PA يفعل ماض 

V_PRE يفعل اسناد 

V_PRS فعل حال 

V_SUB يفعل التزام 
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