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 امللخص:
القرآن الكرمي  إذ نُزليعد القرآن الكرمي من مصادر املعرفة، وقد تولدت منه فروع واسعة؛ 

 هتدفابللغة العربية، وال يوجد خيار آخر إلتقان املعرفة الواردة فيه إال من خالل تعلم اللغة العربية. 
 العربية اللغة تعلم عالقة عن ومكوانهتا، والكشف القرآنية العربية املدونة مفهوم بيان إىل الدراسة هذه

القرآنية، وستتبع  العربية املدونة عرب األساسية العربية القواعد وتعلم تعليم كيفية الكرمي، وبيان ابلقرآن
 الطلبة يدفع الكرمي، والقرآن العربية اللغة بني العالقة وجود إن الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي.

 القرآنية العربية ابلقرآن؛ لذلك نرى أن املدونة العربية اللغة وايربط أن العربية اللغة يف املتخصصني
يف نظرة شاملة ميكن أن نستنتج أن  لالهتمام. مثرية بطريقة القرآنية القواعد فهم على تساعدهم

املدونة العربية القرآنية هي واحدة من أهم األدوات احلسابية اليت مت إنتاجها يف خدمة اللغة العربية؛ 
حيث توفر للمتعلمني ما حيتاجون إليه يف جمال اللغة واللغوايت والدراسات احلاسوبية، كما متهد 

 لوجية والنحوية من خالل دراسات احلوسبة العميقة للقرآن.الطريق للباحثني لدراسة اهلياكل املورفو 
 

 

Abstract  

 

The Holy Quran is a source of knowledge and it has generated wide branches of knowledge. 

The Holy Quran was revealed in Arabic. Hence, there is no other option to master its 

knowledge except by learning the Arabic language. This study aims at explaining the concept 

of the Arabic Quranic Corpus and its components, revealing the relationship between 
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learning the Arabic language and the Holy Quran, and showing how to teach and learn basic 

Arabic grammar through the Quranic Arabic Corpus. The study will follow the descriptive 

and analytical approach. The existence of the relationship between the Arabic language and 

the Holy Quran prompts Arabic learners to associate Arabic with the Qur'an. Therefore, we 

see that the Quranic Arabic Corpus helps them to understand Quranic rules in an interesting 

way.  In a comprehensive view, we can conclude that the Arabic Quranic Corpus is one of the 

most important web-based medium produced to serve the Arabic language. It provides 

learners with what they need in the field of language, linguistics and computer studies, and 

paves the way for researchers to study morphological and grammatical structures through 

technology with detail description of grammars. 

 

Abstrak 

Al-Quran dianggap salah satu sumber ilmu yang melahirkan banyak cabang ilmu kerana ia 

diturunkan dalam Bahasa Arab. Bagi menguasai Al-Quran, tiada jalan pintas untuk 

menguasai ilmu Al-Quran melainkan kita perlu menguasai bahasa Arab. Kajian ini bertujuan 

menjelaskan konsep Korpus Arab Al-Quran dan membahaskan hubungan antara 

pembelajaran Bahasa Arab dan Al-Quran. Ia juga bagi menjelaskan tentang teknik mengajar 

dan mempelajari asas tatabahasa Arab  melalui Korpus Arab Al-Quran. Kajian ini 

menggunakan kaedah deskriptif dan analitik. Hubungan rapat antara bahasa Arab dan Al-

Quran membuatkan para pelajar bahasa Arab sering mengaitkan bahasa in dengan Al-Quran. 

Oleh itu, kita dapati korpus ini mampu membantu mereka memahami kedah dengan kaedah 

yang menarik. Dari sudut pandang yang holistik, boleh dikatakan bahawa Korpus Arab Al-

Quran adalah antara medium web yang terbaik yang pernah dihasilkan dalam konteks 

pembelajaran bahasa Arab. Ini kerana ia memudahkan jalan untuk mempelajari struktur nahu 

dan sorof melalui teknologi dan perbahasannya sangat mendalam.  

 

 
 

 
 قدمةم
 

نُزل القرآن الكرمي ابللغة العربية، وال ، و يعد القرآن الكرمي من مصادر املعرفة، وقد تولدت منه فروع واسعة
اللغة العربية، ال يوجد خيار آخر إلتقان املعرفة الواردة فيه إال من خالل تعلم اللغة العربية، وال ميكن إنكار أمهية 

ال شك أن اللغة العربية هلا موقع استثنائي يف اإلسالم، فقد اختار هللا اللغة العربية وسيلة  سيما يف السياق الديين.
اتصال فعالة لرسالته، واللغة العربية ليست لغة يف حد ذاهتا فحسب، بل مت اختيارها من هللا تعاىل للتواصل مع 

، فاهلل خيربان مباشرة أبن تعلم اللغة ِإانا أَنزَْلَناُه قُ ْرآاًن َعَربِّيًا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن﴾يف القرآن: ﴿ خملوقاته. قال هللا تعاىل
العربية أمر ابلغ األمهية يف فهم رسالته. يف الواقع، فإنه من أجل فهم القرآن الكرمي، جيب على املرء أن يضع تعلم 

 ه.اللغة العربية اللغة أولوية أوىل ل



3 

 

إن وجود العالقة بني اللغة العربية والقرآن الكرمي، يدفع من الطلبة املتخصصني يف اللغة العربية أن يربطوا 
اللغة العربية ابلقرآن، فعندما يتعلمون اللغة العربية، جيب أن ينتهزوا هذه الفرصة للتعمق يف فهم القرآن؛ إذ إن 

قواعدها، وهذا أمر ميكن أن يكون معرفة أساسية قبل الذهاب  العربية ويفهمونمعظم الطلبة متخصصون يف اللغة 
هي واحدة من الوسائل اليت ميكن أن  املدونة العربية القرآنيةإىل فهم أكثر للقواعد القرآنية؛ حيث نرى  أن 
العربية املدونة بيان مفهوم هذه الدراسة إىل  فلالهتمام. هتدتساعدهم على فهم القواعد القرآنية بطريقة مثرية 

وبيان كيفية تعليم وتعلم القواعد العربية  والكشف عن عالقة تعلم اللغة العربية ابلقرآن الكرمي، ومكوانهتا، القرآنية
 وسيتم اتباع املنهج الوصفي والتحليلي.، املدونة العربية القرآنيةاألساسية عرب 

مثة دراسات تناولت هذا املوضوع، حيث أجرى الباحثون دراسة بعنوان: إرشادات احلواشي النحوية للمصرف1 
يف اململكة املتحدةالتبعية للعربية القرآنية  ملصرف التبعية للعربية القرآنية )وقد اعتربوا ا   Quranic Arabic 

Dependency Treebank مته جامعة جزءاً من مدونة عربية قرآنية )(، وهو مورد لغوي عرب اإلنرتنت نظ 
راسة الرسم الشجري، لتعليق التوضيحي التعاوين عرب اإلنرتنت، وتعرض هذه الدليدز، ومت تطويره من خالل ا
التوضيحية. والنص  وتسلط الضوء على األجزاء الرئيسة من إرشادات التعليقات ،وتوضح اختيار التمثيل النحوي

م(. 600ة )حوايل سنة الذي يتم حتليله هو القرآن، الكتاب املقدس، واملكتوب ابللغة العربية القرآنية الفصيح
، وجيري ق منه يدوايً ( حتلياًل مورفولوجياً ويتم التحق77430وحىت اآلن، حتتوي مجيع كلمات القرآن الكرمي على )

قياسية ( كلمة من القرآن الكرمي ابللغة العربية جزءا من الشجرة ال11000حالياً التحليل النحوي، حيث مت شرح )
تم تطويرها من خالل الذهبية، وتُعد إرشادات التعليق التوضيحي مهمة بشكل خاص لتعزيز االتساق للمدونة، وي

ومستوايت خمتلفة  سيشاركون يف كثري من األحيان من خلفيات خمتلفة اإلنرتنت؛ حيث إن العديد من األشخاص
 اخلربة اللغوية.

القرآن الكرمي هو نص ديين، ومثة دراسة أخرى بعنوان: الشجرة التبعية للقرآن ابستخدام اإلعراب ترى أن 
(، وهو مكتوب م632-610مليار من املؤمنني ابإلسالم يف مجيع أحناء العامل. ويعود اتريخ النص إىل ) 1.5يتلوه 

( والتقارير عن املناهج QADTابللغة العربية الفصيحة. تقدم هذه الدراسة الشجرة التبعية للعربية القرآنية )
على لغة ( Natural Language Processingواحللول املستخدمة لتطبيق معاجلة اللغات الطبيعية )
األخرى من خالل توفري  (Arabic Treebankة )القرآن. وخيتلف هذا املشروع عن بنوك األشجار العربي

 (Treebankمنوذج لغوي عميق يعتمد على القواعد التارخيية العربية التقليدية )اإلعراب(. إن بنك الشجرة )
(، وهو مصدر عريب جماين شهري مت http://corpus.quran.comهو جزء من اجملموعة العربية القرآنية )

ف إىل بيان أمهية القرآن الكرمي بوصفه نصا دينيا مركزاي، ونقدم تقريرًا حول كيفية تطويره يف جامعة ليدز. ويهد

                                                           

 موقع إلكرتوين؛ انظر: 1  
 Kais Dukes, Eric Atwell, Abdul-Baquee M. Sharaf, 2010. 
http://corpus.quran.com  

http://corpus.quran.com/
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استخدام التعليقات التوضيحية التعاونية عرب اإلنرتنت لعلماء الدراسات القرآنية وخرباء اللغة العربية لضمان 
   2.املستوى العايل للتحليل النحوي للقرآن أبكمله

ابستخدام )اإلعراب( وهناك دراسة أخرى دراسة بعنوان: التصور عرب اإلنرتنت للقواعد القرآنية التقليدية 
 Quranicإن املدونة العربية القرآنية ) 3.الرسوم البيانية التبعية لقيس دوكس، إريك أتويل، وعبد الباقع م. شرف

Arabic Corpusإىل ختطيط شكل مورفولوجي وحنو كامل  ( عبارة عن مشروع تعاوين على اإلنرتنت يهدف
لكل آية وكلمة يف القرآن الكرمي. وتوفري مصدر حبث على اإلنرتنت لعلماء القرآن واجملتمع األوسع املهتم ابللغة 

. يتم استخدام خوارزميات الكمبيوتر لتحليل النص العريب األصلي وإجراء التحليل النحوي التلقائي األويل القرآنية
(initial automatic grammatical analysis ،يتم ضمان الدقة من خالل التعاون عرب اإلنرتنت .)

حيث يناقش علماء اللغة العربية املتطوعون والباحثون اخلرباء هذا املورد، ويقارنون ابملصادر التقليدية للتحقق من 
الرسوم البيانية التبعية لتصور قواعد اللغة القرآنية، وهو مستوحى من التحليل   4.التعليق التوضيحي النحوي

اللغوي القرآين الطويل املعروف ابسم "إعراب". وعلى الرغم من استخدام حتليل الكمبيوتر والرسوم البيانية التبعية 
قات بني الكلمات أصوهلا ( فهو تقنية حديثة، وقواعد التبعية اليت تظهر العالTreebankلبناء بنك الشجرة )

الشروح بعنوان دراسة وأجرى الباحثون  5.يف القواعد النحوية التارخيية التقليدية للغة العربية والسنسكريتية
إن املدونة  ،(Morphology Annotation of Quranic Arabicاملورفولوجية للعربية القرآنية )

مورد لغوي مشروح مع طبقات متعددة من الشروح ( هي http://corpus.quran.comالعربية القرآنية )
، ووضع عالمات على جزء من (morphological segmentationمبا يف ذلك التجزئة املورفولوجية )

 dependency، والتحليل النحوي ابستخدام قواعد التبعية )(part-of-speech taggingالكالم )
grammar د ميّكن من إجراء مزيد من التحليل للقرآن الكرمي. تصف (. والدافع وراء هذا العمل هو إنتاج مور

هذه الدراسة هنجا جديدا للشرح الصريف أو املورفولوجيا للغة العربية القرآنية، وهو نوع يصعب مقارنته ابألشكال 
املفردات حتداي فريدا من وجهة نظر حسابية؛ حيث إن  يعد القرآنيةاألخرى من اللغة العربية، ومعاجلة اللغة العربية 

والتهجئة ختتلف عن اللغة العربية الفصحى احلديثة، وختتلف البنية العربية القرآنية عن املوارد احلسابية العربية 
                                                           

 انظر:  2 
  Kais Dukes, Eric Atwell, 2010. 

 

 انظر:  3 
Kais Dukes, Eric Atwell,2010 

 انظر:  4 
(E. Atwell, K. Dukes, A. Sharaf, N. Habash, et al, 2010) يستخدم املوقع http://corpus.quran.com  

 
 انظر:  5 

 G. Kruijff, 200 

http://corpus.quran.com/
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األخرى يف تبين عالمة تكتب عن كتب القواعد العربية التقليدية. مت اختاذ هذا القرار لالستفادة من جمموعة كبرية 
الية، ولتشجيع التعليق التوضيحي التعاوين عرب اإلنرتنت. يف هذه الدراسة، من التحليالت النحوية التارخيية احل

انقشت الدراسة كيف يتم حل التحدي الفريد للشرح الصريف للغة العربية القرآنية ابستخدام منهج متعدد املراحل 
(multi-stage approach وتتضمن املراحل املختلفة وضع العالمات التلقائي املورفولوجي ،)
(automatic morphological tagging( ابستخدام مسافة التحرير التشكيلية )diacritic-edit 

distance( والتحقق اليدوي ثنائي املرور )two-pass manual verification والتعليق التعاوين عرب )
  6.(online collaborative annotationاإلنرتنت )

 لوحدة تدريس وتعلم اللغة العربية: استخدام هنج القرآن الكرمي، احلاجة العامةومثة دراسة أخرى بعنوان: 
اهلدف من هذه الدراسة هو تعريف وحدات تعليم وتعلم اللغة العربية يف الزمن احلاضر اليت تستخدم هنج اآلايت و 

 كرمي،القرآنية، واحلصول على وجهات نظر أو نظرة عامة للجمهور حنو تعلم اللغة العربية من خالل القرآن ال
وأظهرت النتائج أن وحدات اللغة العربية املتوفرة اآلن مل حتقق الغرض  ستخدمت هذه الدراسة طريقة االستبيان،وا

إن نتائج هذه الدراسة مفيدة ملساعدة الباحثني يف بناء وحدة تعليم وتعلم اللغة العربية من خالل  لتعلم اللغة.
مهور يف ماليزاي، ومساعدة اجلهود اليت ميكن أن تزيد من املصلحة القرآن الكرمي واليت تليب تطلعات ورغبات اجل

   7ة.لغالالعامة لتعلم 
 املدوةة العربية القرآةية( يف Quranic Treebankاثةياً: املصرف القرآين )

مت تطوير املصرف القرآين للسماح للباحثني املهتمني ابلقرآن أن يقرتبوا قدر اإلمكان من النص العريب 
وكان الرتكيز الكبري للمشروع على التصور من  ،ويفهموا معانيه املقصودة من خالل التحليل النحوياألصلي 

ن يف اللغة و القرآن والباحث لبةط املصرف القرآين هم يف الغالبمعظم مستخدمي أن بسبب  الشرح النحوية،
االنتهاء من الشرح  ومت النحوي،مستويني من التحليل: الشرح الصريف والتمثيل املصرف القرآين يقدم  العربية.

يف القرآن إىل مقاطع مورفولوجية  ( كلمة77،430) ، وعددهاومت تقسيم مجيع الكلمات ،الصريف والتحقق منه
لعرض الرتكيب القرآين ابستخدام الرسوم البيانية  اً جديد اً (. ويقدم املصرف القرآين منهج1مكونة. )الشكل 

ط كل كلمة يف اجلملة والدور الذي تلعبه يف بناء بنية حنوية كاملة )انظر الشكل التبعية، واليت توضح كيفية ارتبا
كلمة من (  11000)تغطيواليت الرسوم البيانية التبعية النحوية،  ( كلمة من2500) (. حىت اآلن، مت شرح2

 القرآن.
                                                           

  انظر: 6 

 K. Dukes and N. Habash, ,2010   

 انظر:  7 
Zailani, S., Zainal, H., Ab. Ghani, S., Osman, K., Ismail, Z., & Hashim, U, 2015. 
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 الكرمي القرآن من( 25سورة عبس، اآلية ) لآلية النحوي التبعية رسم: 2 الشكل
 

 للعربية القرآةية  ( Computational Modelمنوذج حاسويب )
 

 (Dependency Tagsوالعالمات التبعية ) (Part-of-Speechجزء من الكالم ). 1
 

 (Quranic Arabicينقسم النموذج اللغوي الذي يستخدمه املصرف التبعية العربية القرآنية 
Dependency Treebank ) 3والنحو. يوضح الشكل  ،املورفولوجياو طبقات: اإلمالء،   إىل ثالث 

 نرتنت ملستخدمي املوقع.اليت عرضت يف اإل أدانه كيف تكون هذه املعلومات املورفولوجية

 : تقسيم مورفولوجي لكلمة عربية يف املصرف القرآين1الشكل 
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معلومات غري موجودة يف املدوانت العربية  (Quranic Treebankكما يتضمن موقع املصرف القرآين )
األخرى، واليت تتضمن اجلذر لكل كلمة، وترمجة بينية لكل كلمة إىل اللغة اإلجنليزية، ونسخ صويت يتم إنشاؤه 

وما يرتبط هبا من برجميات مأخوذة مباشرة من  ،آلياً. مجيع املصطلحات املستخدمة يف برانمج املصرف القرآين
لتغطية  توقد بذلت حماوال ،ربية التقليدية )اإلعراب(، ومتت مقارنتها مبصطلحات إجنليزية مكافئةقواعد اللغة الع

توفر إرشادات التعليق التوضيحي للمدونة عرب وهي  الكرمي، أكرب قدر ممكن من الرتكيبة العربية التقليدية للقرآن
 (dependencyرسم البياين التبعية اإلنرتنت واثئق مفصلة للعالمات وميزات االنعكاس وتسميات حافة ال

graph edge labels). (K. Dukes, E. Atwell and A. M.) Sharaf, 2010).)  ويف
 أدانه: 5و  4هذه الدراسة، يظهر ملخص لعالمات التعبري عن الكالم الرئيسة وعالقات التبعية يف الشكل 

 
Description Arabic Tag Categories 

Noun اسم N 
1 

Nouns 
Proper noun اسم علم PN 

Imperative verbal noun اسم فعل أمر IMPN 
Personal pronoun ضمري PRON 

2 
Pronouns 

Demonstrative pronoun اسم إشارة DEM 
Relative Pronoun اسم موصول REL 

 القرآن : عرض على اإلنرتنت لعالمات متييز مورفولوجية لكلمة يف3الشكل 
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Adjective صفة ADJ 3 
Nominals Number رقم NUM 

Time adverb ظرف زمان T 4 
Adverbs Location adverb ظرف مكان LOC 

Verb فعل V 

 
5 

Verbs 
 

Preposition حرف جر P 

 
6 

Prepositions 
 

Emphatic lam prefix الم التوكيد EMPH 
7 

Lam prefixes 
Imperative lam prefix الم األمر IMPV 

Purpose lam prefix الم التعليل PRP 
Coordinating conjunction حرف عطف CONJ 8 

Conjunctions Subordinating conjunction حرف مصدري SUB 
Accusative particle حرف نصب ACC 

 
9 

Particles 

Amendment particle حرف استدراك AMD 
Answer particle حرف جواب ANS 

Aversion particle حرف ردع AVR 
Particle of cause حرف سببية CAUS 

Particle of certainty حرف حتقيق CERT 
Conditional particle حرف شرط COND 
Equalization particle حرف تسوية EQ 
Exhortation particle حرف حتضيض EXH 
Explanation particle حرف تفصيل EXL 
Exceptive particle أداة استثناء EXP 
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Future particle حرف استقبال FUT 
Inceptive particle حرف ابتداء INC 

Interrogative particle حرف استفهام INTG 
Negative particle حرف نفي NEG 

Preventive particle حرف كاف PREV 
Prohibition particle حرف هني PRO 
Resumption particle حرف استئنافية REM 
Restriction particle أداة حصر RES 
Retraction particle حرف اضراب RET 

Supplemental particle حرف زائد SUP 
Surprise particle حرف فجاءة SUR 
Vocative particle حرف نداء VOC 

Quranic initials حروف مقطعة INL 
10 

Disconnected 
letters 

  
 )البادائت والسيقان والالحقات( : عالمة جزء من الكالم للقطاعات املورفولوجية4الشكل 
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: تسميات احلواف لعالقات التبعية النحوية )ابستثناء عالقات اجلسيمات(5الشكل   
 (Dependency Graphsمنذجة اإلعراب ابستخدام الرسوم البياةية التبعية ) (1

 

Description Arabic Tag Categories 
Adjective صفة adj 

1 
Nominal 

Dependencies 
 

Possessive construction مضاف إليه poss 
Predicate of a subject مبتدأ وخرب pred 

Apposition بدل app 
Specification متييز spec 

Compound (numbers) مركب cpnd 
Subject of a verb فاعل subj 

2 
Verbal 

Dependencies 

Passive subject 
representative انئب فاعل pass 

Object of a verb مفعول به obj 
Subject of a special verb اسم كان subjx 

Predicate of a special verb خرب كان predx 
Imperative أمر impv 

Imperative result جواب أمر imrs 
Prohibition هني pro 

Preposition phrase (PP) جار جمرور gen 

3 
Phrases and 

Clauses 

PP attachment متعلق link 
Coordinating conjunction معطوف conj 

Subordinate clause صلة sub 
Condition شرط cond 

Result جواب شرط rslt 
Circumstantial accusative حال circ 

4 
Adverbial 

Dependencies 

Cognate accusative مفعول مطلق cog 
Accusative of purpose املفعول ألجله prp 

Comitative object املفعول معه com 
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( ابستخدام الرسوم Quranic Treebankيتم متثيل بناء قواعد اإلعراب يف املصرف القرآين )
(. والرسوم البيانية هي تراكيب رايضية تتكون من hybrid dependency graphsالبيانية التبعية اهلجني )

( اليت تربط العقد معا. يف املصطلحات اللغوية، يعد الرسم البياين التبعية edges(  واحلواف )nodesالعقد )
طريقة لتصور بنية اجلملة من خالل إظهار كيفية ارتباط الكلمات املختلفة ببعضها البعض ابستخدام روابط 

تخدمة يف املصرف القرآين ستكون بني موجهة تسمى التبعيات، ومعظم العالقات يف الرسوم البيانية التبعية املس
وسيكون هلا  ،(، وهذه العقد اليت تتوافق مع شرائح الكلمة املورفولوجيةterminal nodesالعقد الطرفية )

 عالمات جزءا من الكالم.
تشتمل  ،(1 ، آيةسورة الزلزلة)أدانه رمسًا بيانيًا لإلعراب يصف بناء اجلملة لآلية من  6يوضح الشكل 

 الفاعلنائب ك(،  conditional clauseت النحوية العربية املشروحة يف هذا الرسم البياين على شرط )الرتكيبا
(passive verb subject representative و )املطلق املفعول (cognate accusative .) التبعية و

 (.possessive constructionإليه ) املضافاألخرية على اليسار هي 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عقدة اتبعة  إىل تشري الرسم التبعييف املصرف القرآين، فإن االتفاقية املستخدمة هي أن مجيع احلواف يف 
(dependent node( حنو العقدة الرأسية )head node .) أكثر من عقدة على نفس  نعتمدأن  وميكن

 النحويةومع ذلك، ميكن أن تشري كل عقدة يف الرسم البياين التبعية  ،6عقدة الرأس، مثل الفعل يف الشكل 
وهذا يعين أن العقدة ال ميكن أن تعتمد مباشرة على عقدتني أو  ؛مباشرة إىل عقدة أخرى واحدة على األكثر
 أس فريد واحد على األكثر.أكثر يف الرسم البياين، وأن كل عقدة هلا ر 

 

 ، من سورة الزلزلة 1 لآلية: الرسم البياين التبعية 6ل الشك
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 (reconstruction( والتقدير )elisionالنمذجة احلاسوبية للحذف ). 2
 

من الكلمات الضمنية و  (،ضمري مسترت)سقاط الضمري من اجلملة، وهو يسمى إبتسمح اللغة العربية 
 ،)احلذف( تُعرف عموما ابسم )حمُذوف(، وتعرف عملية إعادة بناء اجلملة ابسم )التقدير( خاللحذفها من 

وهذا )التقدير( يتم تلقائيًا يف املصرف القرآين من خالل ميزات االنعكاس املوسومة لكل فعل )شخص، عدد 
 بيانياً لعملية احلذف والتقدير يف اجلملة. اً أدانه رمس 7يوضح الشكل  ونوع جنس(، وخيدم عدداً من األغراض.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عالقة تعلم اللغة العربية ابلقرآن الكرمي وأمهيتهاثاُ: لاث

القرآن الكرمي  نزل إذ ؛إذا كان القرآن كتااًب لكّل البشر فيما هومما يثار اليوم حول القرآن الكرمي  إن
ابللغة العربية ومل ينزل بلغة أخرى، ومن الواضح أّن نزول القرآن كغريه من الكتب السماوية كان ال بّد أن يكون 

 :وهنا يتساءل الكثريون .بلغة حّية يتكّلم هبا الناس يف عصر نزوله، واللغة العربية كانت إحدى أهّم تلك اللغات
إذ يقول هللا تعاىل: ﴿َوَلْو َجَعْلَناُه  ؛ومل يكن بغريها؟ فيأيت اجلواب من القرآن الكرمي ملاذا كان النزول ابللغة العربية

أَأَْعَجِميٌّ َوَعَريبٌّ  قُ ْرآاًن أَْعَجِمّيًا لاَقاُلوا َلْواَل ُفصَِّلْت آاَيتُهُ  َوالاِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن  ۖ   ُقْل ُهَو لِلاِذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاء   ۖ   ۖ 
 [44. ]سورة فصلت، اآلية أُولَ ِٰئَك يُ َناَدْوَن ِمن ماَكاٍن بَِعيٍد﴾ ۖ   آَذاهِنِْم َوقْ ر  َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمىيف 
 

التعبري عن أمهية دراسة قواعد اللغة العربية من خالل شرح ثالثة أمثلة على الكلمات  دراسةستحاول ال
 اِبللا ِه َوَرُسولِِه﴾ آَمُنوا آِمُنوااَي أَي َُّها الاِذيَن  ﴿يف قوله تعاىل:  اكم الكرمي، املوجودة يف أماكن خمتلفة من القرآن

 [136 يةاآلسورة النساء، ]

، سورة 3 لآلية احلذف والتقدير يف اجلملة: 7ل الشك
 الصمد 
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اجلزء أعاله من هذه اآلية حيمل كلمتني عربيتني تشبهان بشكل ال يصدق كل منهما اآلخر، وحتداثن 
الفرق الوحيد بني هاتني الكلمتني )آَمُنوا( و)آِمُنوا(، وهو تغيري الفتحة على "م" إىل  ؛ إذ إنبشكل متسلسل

يف حني أن كلمة )آَمُنوا( تعين  ؛الكسرة. تغيري تلك الفتحة إىل الكسرة يغري املعىن الكامل لنفس جمموعة احلروف
وا( تعين، "صدقوا، أنتم مجيعاً!" وهي كلمة فإن كلمة )آِمنُ  ،وهي كلمة تدل على الفعل ،"هؤالء الناس الذين آَمُنوا"

اْصرِبُوا ﴿اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا  :يف قوله تعاىل على سبيل املثال؛ يسمى بفعل أمر ،عمل يُقصد هبا أمر لشخص ما
 [200]سورة آل عمران، اآلية  ﴾ َورَاِبطُوا َوات اُقوا اللا َه َلَعلاُكْم تُ ْفِلُحونَ  َوَصاِبُروا

اْصربُوا( و)َصابُِروا(. ويف هذه ) :وهي ،واحدة تلو األخرى اً اآلايت أعاله، أتيت كلمتان متشاهبتان متام يف
ومع ذلك، فإن شكلها خيتلف  اً،إجراء معينمن املؤمنني احلالة، تكون كلتا الكلمتني عبارة عن أفعال أمر تطلب 

يف و  ،وا( أتيت األلف قبل حرف الصاد )ص(عن طريق حرف واحد وهو ألف )ا(. يف الكلمة األوىل، )اْصربُِ 
الكلمة الثانية، )َصاِبُروا( أتيت األلف بعد حرف الصاد )ص(. فعل األمر )اْصربُوا( يعين، "حتلى ابلصرب )أنت كل 

هناك اختالف بسيط  الصرب )كلكم(".اً على وا بعضكم بعضثشيء("، يف حني أن فعل األمر )َصاِبُروا( يعين، "حُ 
ترتيب احلروف اختالف  بسبب اً خمتلفة متام ن ينقالن معاينينتج عنه قوالو نفس جمموعة احلروف،  يف كتابة
ينقل بشكل مجيل معاين خمتلفة عن طريق إضافة أو ، وهو مدى قوة لغة القرآنيف ذلك من الواضح و  ،وحركاته

 حتريك حرف واحد يف كلمة واحدة أو حرف العلة عليه.
التأمل بعمق أكثر يف آايت  على يقدم كيف تساعد معرفة قواعد اللغة العربية فسوفاملثال الثالث  أما

 [30ية آ ،سورة احلاقة] ﴿ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه﴾ تعاىل: كما يف قولهالقرآن، للحصول على صورة أكثر تفصياًل  
كلتا الكلمتني و  ،تهاية القرآنية على قضيتني من األوامر اليت هلا الضمري "ُه" املذيلة يف هنايحتتوي هذه اآلحيث 

هذا واضح بسبب "وا" اليت تظهر  ،أفعال أمر موجهة إىل عدة متلقني، أو جمموعة من الرجال ا)ُخُذوا( و)ُغلُّوا( مه
لكن حتليل الفعل األمر  ؛"اقبض عليه" ، وتعين:فكرة مثرية لالهتمام يف هذه اآليةلنا هذا يقدم و  ،يف هنايتها

هذا و  ا، واحد االواقع، يتم تناول العديد من الكائنات "للسيطرة عليه"، وليس شخص)ُخُذوُه( يكشف أنه يف 
يكشف النقاب عن املعرفة اليت تظهر لنا صورة ملا سيحدث للفاعلني اخلاطئني يف اآلخرة: سوف أيمر هللا العديد 

التالية، كما هو موضح أدانه،  ويف اآلية من املالئكة ليحملوا ويقيدوا إنساان مذنبا، مث يدفعونه إىل انر اجلهنم!
آخر )َصلُّوا( يف هذه اآلية، مع  أمريوجد فعل ا؛ حيث [31]آية   اجلَِْحيَم َصلُّوُه﴾مثا ﴿ تكمل الصورة املرعبة:
الشخص املشار إليه ابلضمري "ُه"، يف  وان يرمأبالئكة املاملعىن هو نفسه: أمر من هللا إىل و  ،الضمري "ُه" يف هنايته

ُعوَن ِذَراعًا فَاْسُلُكوهُ  يقولو  ؛ ولذلك انر اجلحيم ]آية  ﴾32 هللا تعاىل يف اآلية التالية: ﴿مُثا يف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
 ، ابستخدام فعل األمر )اْسُلُكوُه(، أيمر هللا املالئكة بتمرير اخلاطئ إىل سلسلة من اآلخرين مثله. اً وأخري [ 32

النص العريب للقرآن مباشرة، دون احلاجة  أثناء قراءةوهكذا متكننا القواعد العربية من فهم أشياء معينة  
  .كما هو موضح أعاله  ،تفسري العودة إىلإىل ترمجة مصاحبة أو 

http://tanzil.net/#69:32
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 املدوةة العربية القرآةيةوتعلم القواعد العربية األساسية عرب  تعليم :رابعاً 

املدونة األدوات أداة متكن اللغويني من إصدار بياانت موضوعية  ديف استخدام البياانت التجريبية، تع
     8الشخصية.بداًل من البياانت 

املتعلقة ابللغوايت أو اللغة مثل القواعد تسمح هذه املدونة بتحليل جترييب لعدد كبري من النصوص 
اللغوية، واملعجم، واأللفاظ، ومعاجلة اللغات الطبيعية، ودراسات اللغات األخرى اليت ال ميكن القيام هبا أبي 

 ،الذين يدرسون لغة أجنبية التعرف على مزيد من السياقات املمكنة للرد على الكلمة لبةتتيح للطو  ،طريقة أخرى
أدوات قوية بوصفها ن أن الباحثني املهتمني ابللغة اإلجنليزية يف الوقت احلايل يستخدمون املدونة على الرغم م

إن استخدام جمموعة من الدراسات يف اللغة العربية مل حيظ ابالهتمام إذ  ؛رتمجة اآلليةلل اً للتعلم والتعليم أو تطوير 
  الكايف.

وتساعد املدونة على التعرف على أنواع  ،الرفع والنصب واجلر واجلزم ؛عربية وفقا حلالتهاميكن تغيري الكلمات ال
ميكن أن تساعد املدونة الباحثني على اكتشاف التغيريات اليت و  ،بدل وغريهاالضاف إليه و املالكلمة، مثل الصفة و 

حو( أو الدالالت كلمة. وقد اكتشف النحويون أن املدونة من املوارد املفيدة يف التحقيق يف القواعد )النلحتدث ل
تنوعة من لغة القياس الكمي التمثيلي جتعل املدونة أداة مفيدة املموعة اجملولذلك، فإن البياانت التجريبية و  ؛أو للغة

 للبحوث النحوية.
وهي مورد لغوي مشروح  ،تستخدم للتعليم والتعلماليت دوانت املاملدونة العربية القرآنية من بني جمموعة 

. حتتوي هذه املدونة على عدة العربية وصياغتها ومورفولوجيها لكل كلمة يف القرآن الكرمي يبني قواعد اللغة
أقسام الكالم بعد جتزئة الكلمات بناء على الوحدات الصرفية، والتحليل النحوي القائم  :، مثلالرسمطبقات من 

اإلجنليزية لآلايت، وتضم املدونة أيضا على التوابع، واملعاين اإلجنليزية ملفردات القرآن العربية، وكذلك الرتمجة 
شخص استخدامه دون تسجيل الدخول إىل املوقع  ميكن أليو  ،تسجيالت صوتية لتالوة اآلايت

(http://corpus.quran.com.) 

                                                           

 انظر:  8 
 Alansary, S., & Nagi, M. 2014, p. 8  
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 (، word by wordالكلمة بكلمة )وتصنيف املوضوعات املوجودة يف هذه املدونة منها إعراب 
 

 
 (.Syntactic Treebank(، واملصرف النحوي )Quran dictionaryاملعجم القرآين )

 من مستخدم املوقع. ةاملختار  يةتظهر هذه املدونة إعراب الكلمة بكلمة لآلية القرآن
 
 
 

 : الصفحة األوىل من املدونة العربية القرآنية1صورة 



17 

 

 
 

 
حيث يدخل املستخدم  ؛أو يسمى ابلكشاف السياقي (verb concordance)واملعجم القرآين حيتوي على 

خل أُدلو ف ؛مرة يف القرآن الكرمي 25كّرر   االسمفيخرب لنا أن هذا  ،الفعل الذي يريده فيه. مثال، فعل )آدم(
ومن مزااي هذا  ،نية املختلفةالفعل )كتب( مثال، جاء أشكال هذا الفعل مستخدمة يف سياق اآلايت القرآ

معرفة طريقة استخدام على وهذا يساعد املعلم واملتعلم  ،الربانمج التعرف على الكلمة اليت جاءت يف سياق خمتلف
املصرف النحوي للقرآن الكرمي يف هذه املدونة حيتوي على الرسم البياين التبعية  الكلمة بشكل صحي

(Dependency graphs)،  ل اإلعراب واثنيا، إعراب القرآن للجملة الكاملة. وفيه أيضا جدو 
 

 

 

 (Quran dictionaryاملعجم القرآين ): 3صورة 
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وهي تساعد على فهم القرآن الكرمي ومعرفة إعرابه ويف  ،وهذه من مناذج الربانمج املوجودة يف هذه املدونة 
وتوفر هذه املدونة فرصة للتعلم القواعد العربية األساسية من خالل تالزم  ،الوقت، يتعلم املتعلم النحو العريب نفس

طريقة استخدام الكلمة بشكل صحيح اليت جاءت يف املدونة، فسوف يعرف املتعلم أو الطلبة استخدام هذه 
وسيلة  وهيتدريس خصوصا لتعليم القواعد العربية، أن يستخدم هذه املدونة لل للمعلموميكن  ،خمتلف سياق

 جديدة خمرتعة مل يعرفها النحاة القدامى.

 جدول اإلعراب لنفس آية القرآن يف الرسم البياين التبعية: 5صورة 

 إعراب القرآن للجملة الكاملة: 6صورة 
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القرآن س( وأشكال الفعل املستخدمة يف آايت -ب-)ل: الكشاف السياقي ل    أعاله  7صورة الوضح ت

( املختلفة، منها )َواَل   ، وهي وأتيت هذه اآلايت القرآنية برتمجتها اإلجنليزية ،تَ ْلِبُسوا(، )يَ ْلِبُسوَن( واالسم )لَِباس 
وسيفيد املعلم من هذا الكشاف يف تدريس بناء اجلملة  ،تساعد الطلبة على إدراك معناها يف السياق املعنيسوف 

ِمن ُسنُدٍس  يَ ْلَبُسونَ فعل )يَ ْلَبُسوَن(: ﴿المثال،  ؛وكيفية استخدام الفعل واالسم يف سياقه بطريقة صحيحة
ثَِيااًب ُخْضرًا مِّن  َويَ ْلَبُسونَ من سورة الكهف: ﴿ 31 آيةويف ، [53]سورة الدخان، آية  ﴾53َوِإْسَترْبٍَق مُّتَ َقابِِلنيَ 

. وقد [31]سورة الكهف، آية  ﴾31 نِْعَم الث اَواُب َوَحُسَنْت ُمْرتَ َفقاً  ۖ   ُسنُدٍس َوِإْسَترْبٍَق مُّتاِكِئنَي ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئكِ 
فعل )يَ ْلَبُسوَن( وأما الالواو والنون يف هناية حروف الفعل.  إضافة حريففيه أن الفعل للجمع جيب  تعلم الطلبة

وميكن أن يستخدم الطلبة هذا الفعل لبناء اجلملة املفيدة مثال، )األطفال  ،يدل على فعل املضارع للجمع املذكرف
 يلَبسون ثياهبم اجلديدة(.
مل املعاين املختلفة، حت ، وهيس( يف آايت القرآن الكرمي-ب-)ل: ل    كلمة االسم الوجد تومثال آخر، 

: ﴿حُيَلاْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن [ وقوله تعاىل23، آية سورة احلج]﴾ 23 ﴿َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِير  : قوله تعاىلمنها 
وسيقدر  ،الذي جيلب املعىن الدقيق وهو املالبس[ 33الفاطر، آية  ]سورة  ﴾ لَِباُسُهْم ِفيَها َحرِير  وَ  ۖ   َذَهٍب َوُلْؤُلؤاً 

 من هذه اآلايت لبناء اجلملة البسيطة، حنو: )لباسهم اجلميلة مصنوعة من القطن(. نيستفيدو و الطلبة 

 س(-ب-)ل ل     : الكشاف السياقي7صورة 

http://tanzil.net/#44:53
http://tanzil.net/#18:31
http://tanzil.net/#22:23
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]سورة  ﴾،47﴿ الاِذي َجَعَل َلُكُم اللاْيَل لَِباساً َوالن اْوَم ُسَبااتً َوَجَعَل الن اَهاَر ُنُشوراً  : ﴿َوُهوَ يف قوله تعاىلوأما 
عين نفس ت الأن كلمة )لباسا(  [10نبأ، آيةسورة ال]: ﴿َوَجَعْلَنا اللاْيَل لَِباسًا﴾ [ جند يف قوله تعاىل47الفرقان، آية 
املعىن  ال حتملوهي ، القرآن الكرميمن ايت اآل. وهناك بالغة يف هذه مل معىن التغطيةحت الكنه ؛معىن املالبس

احلقيقي. من بني نقاط الضعف عند استخدام هذا الكشاف هو القلق بشأن املعىن، مث جيب على الطلبة أيضا 
قادرا على  الطالب أو الدارسة سوف يكون وحينئذ، قي للكلمةالقاموس للعثور على املعىن احلقي إىلإحالة املعىن 

أدانه  8عىن احلقيقي للكلمة أو اآلية اليت حتمل املعىن البالغي للكلمة. ويوضح صورة املتفريق اآلية اليت حتمل 
 الكشاف السياقي لكلمة آخر.

 

 

شكال املستخدمة يف آايت القرآن األد( و -د- )ج: السياقي ل   الكشاف أعاله  8صورة الوضح تو 
ُْم قوله تعاىلمثال يف  ،صفة والكلمات األخرى هي االسمالاملختلفة، وكثري منها حيمل معىن  ِلَك َجزَاُؤُهم أبَِهنا : ﴿ذَٰ

: قوله تعاىل، ويف [98]سورة اإلسراء، آية  ﴾ ثُوَن َخْلقاً َجِديداً َكَفُروا ِِباَيتَِنا َوقَاُلوا أَِإَذا ُكناا ِعظَاماً َورُفَااتً أَِإانا َلَمب ُْعو 
في اآلية األوىل، ف [5، آية سورة الرعد]﴿َوِإن تَ ْعَجْب فَ َعَجب  قَ ْوهُلُْم أَِإَذا ُكناا تُ رَااًب أَِإانا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد﴾. 

الطلبة قادرون على تعلم  فهي يف حالة اجلر. ف( وأما يف اآلية الثانية، )َجِديدٍ  ،)َجِديداً( وهي يف حالة النصب
 الرفع أو النصب أو اجلر. يف كيفية التفريق بني استخدام الكلمات يف حالتها املختلفة إما

 د(-د-)ج ل    : الكشاف السياقي8صورة 

http://tanzil.net/#25:47
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النحو ستخدمة يف كتب املهي من الكلمات الشائعة و د( -د-س( و)ج-ب-كلمة تبىن من حروف )ل         

ضغط على كلمة الاولة عرب حممن هذا الكشاف السياقي  واطلبة أن يستفيدللوميكن  ،توفرة يف الكتاب املدرسياملو 
كرر ثالث تر( وهو -أ-عن الكشاف السياقي ل   )ج 9وضح صورة ت. و االستعمالشائعة  غريمن حروف تتكون 

حتمل نفس املعىن يف  الكرمي القرآناآلايت يف وكل  ،)جَيَْأُر(فعل املضارع الل شكّ  وصفهب الكرمي، مرات يف القرآن
وأيضا  ،كيفية استخدام هذه الكلمة يف اجلملةيف  على التعرف  ، ويصبح هلم قدرةسياقها، وسيستفيد الطلبة منها

 وجودالسياقي املشرح تعلم القواعد العربية األساسية من خالل الكشاف  متّ و  ،إدراك كلمة جديدة يف نفس الوقت
التعلم من خالل الرسم البياين التبعية وجدول اإلعراب لآلايت القرآنية املختلفة.  جاء ،يف املدونة العربية القرآنية

 من سورة الناس. 1لإلعراب يصف بناء اجلملة لآلية  اً بياني اً أدانه رمس 7يوضح الشكل 

 ر(-أ-)ج ل    : الكشاف السياقي9صورة 
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البياانت،  ومن هذه 
يعرف الطلبة أن )ُقْل( فعل أمر، و)أنت( ضمري مسترت وهو فاعل ل  )ُقْل(، و)َأُعوُذ( فعل مضارع، و)أان( ضمري 
(. سيستخدم  ( جار جمرور، و)الناس( اسم جمرور وهو مضاف إليه لكلمة )َربِّ مسترت وهو فاعل ل  )أَُعوُذ(، و)ِبَربِّ

لومات اليت حيصلون عليها من هذه البياانت لدجمها مع ما تعلموه يف الفصل مع معلمهم حول الطلبة مجيع املع
 إعرااب اتما هلذه اآلية. 8وكيفية إعراب الكلمات. ويوضح الشكل  ،القواعد اللغوية األساسية

 
 فعل أمر مبين على السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت ُقلْ 
 ابلضمة والفاعل ضمري مسترت تقديره أانفعل مضارع مرفوع  أَُعوذُ 
 الباء: حرف جر، رب: اسم جمرور ابلكسرة ِبَربِّ 
 مضاف إليه جمرور ابلكسرة النااسِ 

 (1الناس )سورة  1آلية ا البياانت إعراب: 7ل الشك
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ومنحهم  ،الرسم البياين التبعية وجدول اإلعراب يساعدان الطلبة على ممارسة إعراب اجلملة بطريقة صحيحةإن 
فعل السيعرفون كيف يستخدمون و  ،مزيداً من الفهم للقواعد العربية األساسية اليت تعلموها يف الفصل مع معلميهم

 املاضي واملضارع واألمر يف اجلملة، ويفهمون أكثر عن الصفة والبدل واحلال والعطف املوجودة يف اجلملة املعينة.
 

 .من سورة الناس 3و  2لآلية اب يصف بناء اجلملة أدانه رمساً بيانياً لإلعر  9ويوضح الشكل 
 
 
 
 
 
 

 
ومن هذه البياانت، يعرف الطلبة أن )َمِلِك( اسم جمرور وهو بدل لكلمة )رب(، و)النااِس( اسم جمرور وهو 

مضاف إليه ل  )َمِلِك(، و)ِإَلِه( اسم جمرور وهو بدل لكلمة )رب(، و)النااِس( اسم جمرور وهو مضاف إليه ل  )إَِلِه(. 

 سورة الناس  1لآلية  إعراب اتم: 8ل الشك

 سورة الناس  3و  2آلية ا البياانت إعراب: 9ل الشك
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صلون عليها من هذه البياانت لدجمها مع القواعد اللغوية سيستخدم املعلمون والطلبة مجيع املعلومات اليت حي
 إعرااب اتما هلذه اآلية. 10وكيفية إعراب الكلمات يف التعليم والتعلم. ويوضح الشكل  ،األساسية

 
 
 
 
 

 
 

 اخلامتة
 توصل البحث إىل نتائج مهمة، وهي:

يف نظرة شاملة ميكن أن نستنتج أن املدونة العربية القرآنية هي واحدة من أهم األدوات احلسابية اليت مت . 1
توفر للمتعلمني ما حيتاجون إليه يف جمال اللغة واللغوايت والدراسات  ؛ حيثإنتاجها يف خدمة اللغة العربية

هد الطريق للباحثني لدراسة اهلياكل املورفولوجية والنحوية من خالل دراسات احلوسبة مت اكما أهن  ،احلاسوبية
 العميقة للقرآن.

 يساعد ألنه ؛املدونة العربية القرآنيةتعليم وتعلم القواعد العربية األساسية عرب وهذه العملية يف معرفة  تفيد. 2
 سة القواعد العربية األساسية اليت يتعلموها يف الفصل مع معلميهم.ر الطلبة على مما

أمل من  ، فهوساعد الطلبة على تالزم ابلقرآن الكرمي وال يفرق بني اللغة العربية والقرآن يف التعلمتهذه املدونة  .3
وحيبون أن يطبقوا ما  ،اللغة العربية أكثر تعّلمسيجعل الطلبة حيبون و ة القرآنية، خالل استخدام هذه املدونة العربي

واحدة من طريقة لتشجيع . فهذه املدونة أيضا الكرمي من القواعد العربية األساسية يف الفصل لفهم القرآن هيتعلمون
القواعد العربية، وهو وسيلة جديدة تعليم يف  اصةً املعلمني على استخدام املدونة العربية القرآنية يف التدريس خ

 خمرتعة مل يعرفها النحاة القدامى.
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