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 ملخص البحث:

هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن إسهامات املدوَّانت النصيَّة يف الدراسات اللغويَّة وبيان دورها يف 
مها: ُمدوَّنة الكتب  ،ستقوم هذه الدراسة بتحليل مدوَّنتني نصيَّتني يف ماليزاي، تعليم اللغة العربيَّة وتعلُّمها

تتمثَّل مدوَّنة الكتب إذ العربيَّة الـُمقرَّرة  والـُمدوانت النصيَّة العربيَّة للجامعة اإلسالميَّة العامليَّة مباليزاي؛ 
ة العربيَّة يف الكتب الـُمقرَّرة لـماّدة اللغة العربيَّة ابملدارس الثانويَّة مباليزاي ابتداء من السنة األوىل حىت السن

أمَّا املدوَّانت األخرى فتحتوي على النصوص األكادمييَّة العربيَّة التابعة للجامعة اإلسالميَّة العامليَّة  ؛اخلامسة
مباليزاي مثل األطروحات اجلامعيَّة، وأوراق املؤمترات واملقاالت املنشورة يف اجملالت الـُمحكَّمة. ونتج عن 

الكشف عن  إىلة اعتمادًا على كلتا الـُمدوَّنتني سعيًا هذه الدراسة قوائم كلمات، وكشافات سياقيَّ 
أوضحت الدراسة أبنَّه ال ميكن االستغناء و  ،الكلمات الشائعة ووجوه استخدامها يف السياقات املختلفة

الكتب  ي ومؤلفنيعن الـُمدوَّانت النصيَّة ملن لديهم اهتمام يف تطوير لغتهم وتعبريهم مثل الـطالب والـُمعلِّّم
حيث تُعترب قائمة الكلمات مرجعًا أساسّيًا ومهّمًا يف  ؛مجوكتب متارين اللغة العربيَّة واملعا، قرَّرةامل

 الدراسات اللغويَّة وابألخّص يف تعليم اللغة وتعلُّمها.
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 الكتب-الكلمات تكرار-السياقيَّة الكشافات-الكلمات قائمة-النصيَّةاملدوَّانت  الكلمات املفتاحية:
 .العربية املقررة

Abstract: 

This study aims to discover the contribution of Arabic corpus in language studies, and 

to explain it’s role in learning and teaching Arabic language. This study analyses two 

Malaysian corpora which are Arabic Textbooks Corpus and Arabic Corpus of 

International Islamic University Malaysia. The first corpus is on Arabic textbooks used 

in Malaysian secondary schools by the first until the fifth years of the secondary 

schools. The second corpus contains academic texts for example from theses, 

conference papers and journal articles. The result of this study shows the word list and 

concordance for both corpuses. This study proves that the corpus is important to 

develop the language among learners, teachers, writers of textbooks, exercise books 

and dictionaries. The word list is regarded as the basic reference in language study as 

well as in learning and teaching of language. 

Keywords: Corpus, word list, concordance, word frequency, arabic textbooks 

 

Abstrak: 

Kajian ini bertujuan mengenal pasti sumbangan korpus berbahasa Arab dalam 

pengajian bahasa, di samping menghuraikan peranannya dalam pembelajaran dan 

pengajaran bahasa Arab. Kajian ini menganalisis dua korpus dari Malaysia iaitu 

Korpus Buku Teks Bahasa Arab dan Korpus Bahasa Arab dari Universiti Islam 

Antarabangsa Malaysia. Sumber korpus yang pertama daripada buku teks bahasa Arab 

bagi tingkatan satu hingga tingkatan lima yang digunakan di sekolah menengah di 

Malaysia. Manakala korpus yang kedua mengandungi teks akademik seperti tesis, 

kertas persidangan dan artikel jurnal. Hasil bagi kajian ini ditunjukkan dalam bentuk 

senarai kata dan konkordans bagi kedua-dua korpus. Kajian ini membuktikan bahawa 

korpus penting untuk pengajian bahasa dalam kalagan pelajar, tenaga pengajar, serta 

penulis buku teks, buku latihan dan kamus terutamanya hasil daripada senarai kata 

yang menjadi rujukan asas dalam kajian bahasa, serta pembelajaran dan pengajaran 

bahasa.  

Kata kunci: Kekerapan kata kerja, data korpus-buku teks-kekerapan, senarai kata. 
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 :مقدمة

، يف جمال اللسانيَّات التطبيقيَّةوتدخل  ،من جماالت اللسانيَّات احلاسوبيَّة املدوَّانت النصيَّةإنَّ لسانيَّات 
فاملدّوانت النصيَّة ليست معجمًا إلكرتونيًا بل هي جمموعة من النصوص املكتوبة أو املنطوقة اليت ميكن 

حاسوبّيًا وهلا أمهيَّة يف تعليم اللغة وتعلُّمها. وتتشعَّب االستفادة من املدوَّانت النصيَّة يف حتليلها أو ختزينها 
 .عدَّة جماالت من الدراسات اللغويَّة مثل النحو، والصرف، وعلم األصوات، وعلم املعجم وعلم الداللة

واحلاضر، وبطبيعة احلال تُبىن املدوَّانت يف ختتلف مزااي املدوَّانت النصيَّة للغة العربيَّة بني املاضي 
 يكن متاحًا يف املاضي. بدأت عمليَّة التدوين للغة العربيَّة مل احلاضر مبساعدة احلاسوب والتقنية احلديثة مما

حيث كانت جهودهم حينئذ مبثابة أول ظهور لفكرة املدّوانت يف  ؛يف القرن األول والثاين للهجرة
. فمن املصادر األساسيَّة للمدّوانت النصيَّة يف املاضي نصوص القرآن الكرمي والنصوص الشعريَّة 1،املاضي

 تتضح مصادر الـُمدوَّانت النصيَّة للغة العربيَّة يف احلاضر، وقد تنوَّعت حمتوايهتا بني نصوص من اللغة مل
واقع اإللكرتونيَّة، وبني بياانت املكتوبة مثل الكتب، واجملاّلت، والصحف، ونصوص أخرى مكتوبة يف امل

من اللغة املنطوقة مثل الكالم يف احلوارات، واملناقشات واملؤمترات، أو الكالم املنقول عرب التقنيات احلديثة 
 2.مثل اهلاتف، املذايع، والتلفاز

دة من خالل هذه الدراسة يظهر أّن من أسباب معاانة معلمي اللغة العربّية ومتعلِّّميها يف االستفا
هو  -واليت تتمثل ابلدراسات اللغويّة احلاسوبيَّة -الكاملة من التقنيات احلديثة اليت تستعني ابلتكنولوجيا

ومن  ،عدم توفُّر املدّوانت النصيَّة بشكل شامل حيقِّق أهداف الدراسات اللغويُّة يف عمليَّة التعّلم والتعليم
الكشف عن األول دراسة لتحقيق هدفني رئيسني مها: يف تقدمي حلٍّّ هلذه املشكلة، تسعى ال اإلسهامأجل 

وبيان دور املدوَّانت النصيَّة يف تعليم اللغة العربيَّة  والثاينإسهامات املدوَّانت النصيَّة يف الدراسات اللغويَّة، 
 .وتعلُّمها

ا ُتسهم يف تقدمي اقرتاحات لالستفادة من إسهامات املدوَّان ت وتكمن أمهيَّة الدراسة يف أَّنَّ
إذ تُنتِّج الـُمدوَّانت قائمة من الكلمات الشائعة مع تكرارها  ؛النصيَّة، هبدف تعليم اللغة العربيَّة وتعلُّمها

وكذلك الكشافات السياقيَّة، وتفيد املدوَّانت النصيَّة حميب اللغة العربيَّة من املتعلِّّمني، واملعلِّّمني، ومؤلفي 
د الدراسة مدوَّنة الكتب العربيَّة الـُمقرَّرة واملدوَّانت النصيَّة وحتدِّ ، الكتب، ومصممي أوراق االمتحاانت

العربيَّة التابعة للجامعة اإلسالميَّة العامليَّة مباليزاي، بوصفهما مواد مستعملة للدراسة وذلك لعرض إسهامات 
 ة.العربيَّة يف الدراسات اللغويَّ  املدوَّانت النصيَّة للغة
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اسة، فتختار الدراسة تطبيقني اثنني فقط ومها قائمة الكلمات والكشافات وابلنسبة إىل نتائج الدر 
السياقيَّة يف كشف مدى فائدة استخدام املدوَّانت النصيَّة يف دراسة اللغة العربيَّة. يُقصد بقائمة الكلمات 

نة اللغويّة جمموعة الكلمات املرتَّبة حسب شيوعها، وتعرف الكشافات السياقيَّة أبَّّنا بناء نصوص املدوّ 
لتظهر يف صورة منظَّمة، يسهل التعامل معها آلًيا، سواء على مستوى املفردات، أم على مستوى اجلمل 

 3.والرتاكيب

 تعريف املدوانت النصية وأمهيتهاأواًل: 

، اً ى معىن نقيض لـ "فوق" ويكون ظرفجاءت كلمة "مدوَّنة" يف اللغة العربيَّة من اجلذر "ُدوَن"، ويدل عل
وال يشتّق منه فعل، وبعض النحاة يقول منه داَن يُدوُن َدوانً،  4.ومبعىن أمام، ووراء، وضد، ومبعىن غري

 مل وغريه يرويه: ،وعال الربرب أزم مل يَُدْن" ###وأُدِّيَن إَدانًة، ويروي قول عّدي: "أنسل الذرعان غرب حذم
، أي: ضعف  5.يُدّن على ما مل يسم فاعله، من َدّّن يَُديّنِّ

ًا هي "ديوان" وهي كلمة فارسيَّة معرَّبة، ومل ترد كلمة إنَّ أقرب كلمة واردة ملدوَّنة اصطالح
 القاموس، ومعجم النفائس الوسيط، والصحاح، ولسان العرب"مدوَّنة" ابلضبط يف املعاجم العربّية مثل 

ألنَّه جيمع على دواوين ولو   ؛. والديوان أصله "دوَّان"، فعوض من إحدى الواوين ايءالكليَّاتو احمليط،
قال ابن بري وحكى ابن دريد وابن جين أنّه  6.صليَّة لقالوا "دايوين"، وقد دوَّنت الدواوينكانت الياء أ

يقال "دايوين" ويف احلديث ال جيمعهم ديوان حافظ، قال ابن األثري هو الدفرت الذي تكتب فيه أمساء 
نَّ مصطلح "َدوَّن وميكن القول أب 7.اجليش وأهل العطاء، وأول من َدوََّن الديوان هو عمر رضي هللا عنه

ألّن مجع األشياء إدانء بعضها من بعض، كما يرد معىن "الديوان" يف معجم  ؛الكتب" مبعىن مجعها
 8.النفائس الوسيط إبنشاء الكتب، ومجعها، وترتيبها

 قاموس املصطلحات ويبنّي  9.يف وثيقة مدّوانً  اً نصمعجم الغين الزاهر ترد كلمة "مدوَّنة" يف 
اللغويَّة واألدبيَّة كلمة "مدوَّنة" كـ"جمموعة حمدودة من األقوال احملكّية أو املكتوبة تكّون مادة ختضع للدراسة 

 10.اللغويّة والوصف اللساين"

. أما تعريفها ؛ يظهر فرق كبري بني تعريف مصطلح "مدوَّنة" ابللغة العربَّ ملوبناء على ما تقدَّم، 
ابللغة اإلجنليزيَّة أبَّّنا ُمشتقَّة من كلمة التينيَّة " corpus"ف سلوى محادة كلمة يف غري العربيَّة، فكما تعرِّ 

ويرادف مصطلح  11.مبعىن "اجلسد"، وهي عبارة عن جمموعة من النصوص املتاحة لالستخدام احلاسوب
جمموعة بوصفه فه يف اللغة املاليويَّة كما يشري قاموس ديوان إىل تعري" korpus""مدوَّنة" ابلعربيَّة مصطلح 

 12.من النصوص )نصوص مكتوبة( تتناول موضوعات معيَّنة أو بياانت ألجل دراسات حبثيَّة
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 املدوانت النصية للغة العربية. 1

وهتتّم هذه الدراسة أبمهّية  13،يف الدراسة اللغويّة والدراسة احلاسوبّية مهمةاملدوَّانت النصيَّة أدوارًا  تؤدي
النصيَّة يف الدراسة اللغويَّة. إنَّ جمال هذه املدّوانت النصّية ال يعدُّ جمااًل جديدًا يف الدراسات املدوَّانت 

العربّية، بل من املالحظ توفّر عّدة دراسات متعّلقة ابلدراسة احلاسوبّية ودراسة املدوَّانت النصيَّة للغة 
 .العربيَّة

حيث  ؛ت املدوَّانت النصيَّة يف الدراسة الصرفيَّةوُتطبِّّق دراسة ليلي حنيفاريزان تقنية من تقنيا
تعرض هذه الدراسة نتائج التحليل الصريف احلاسوب من النصوص املبثوثة على موقع حميط "شبكة اإلعالم 

الدراسة  وتقتصر الدراسة على صفحات األخبار الثقافّية، واالقتصاديّة، والرايضّية. وتقوم هذه ،العربّية"
إىل ما يعرف ابللواصق، وتقّسمها إىل نوعني ومها: السوابق واللواحق للكلمات  اً  صرفيبتحليلها حتليالً 

الواردة يف النصوص املتوّفرة. وتتّم دراستها مستعينة بربانمج "فصيح" وهو برانمج خاص لتحليل النصوص 
آيل متاماً. أشارت  العربّية وإنتاج مدّوانت نصّية مهيكلة ومعنونة مبعلومات التحليل الصريف العرب بشكل

 54سابقة مرّكبة ثنائّية، و 44سابقة مفردة، و 11سابقة مقّسمة إىل  129نتائج الدراسة إىل أّن هناك 
الحقة  24الحقة مقّسمة إىل  214أما اللواحق فهناك  ؛سابقة مرّكبة رابعّية 20سابقة مرّكبة ثالثّية، 

  14.الحقة مرّكبة رابعّية 15بة ثالثّية، والحقة مركّ  104الحقة مرّكبة ثنائّية، و 98مفردة، و
بتحليل تكرار الكلمات الواردة يف قسم الشؤون الدولّية وقسم الرايضة  تستعني دراسة زين الرجال

 5،0يف وسائل اإلعالم العربّية: الصحف العربّية منوذجاً، عن طريق برانمج حاسوب وردمسيث 

(Wordsmith 5.0)   إلعداد قائمة كلمات مستمّدة من املدّوانت النصّية للصحف العربيَّة. وهتدف هذه
ف أسلوب اللغة املستخدمة يف الصحف العربيَّة، ويتم ذلك بتحليل تكراريَّة الكلمات الدراسة إىل كش

وتتكّون هذه القائمة من ثالثني مقالة  ،وقسم الرايضة يف الصحف املعتمدة الواردة يف قسم الشؤون الدولّية
مني لكل قس ويقوم الباحث بتحليل تكراريّة الكلمات ،سبع صحف عربّية من خمتلف البلدانمأخوذة من 

األمساء، واألفعال، واحلروف اعتمادًا على الصحف بفروعها  :ة وهيحسب األنواع الثالثة الرئيس
 15.املختلفة

وابلنسبة إىل دراسة األفعال العربّية اليت هلا عالقة ابملدّوانت النصّية، توّصلت نور عاشقني يف 
ئمة األفعال الشائعة حبسب األزمنة الثالثة الواردة دراستها إىل أّن األفعال املاضية هي األكثر تكرارًا يف قا

فهذه املدّونة حتتوي على كثري من اجلمل املاضية، ومل تستخدم ، (Arabic World News) يف مدّونة
 16.يف النصوص اإلخباريَّة أفعال األمر

كشف عن الكلمات الشائعة املتوفرة يف املدونة النصية األكادميية الأما دراسة ماشطة فتهدف إىل 
العربية اليت تسمى ابملنقب العرب، وكذلك عرض تلك الكلمات إىل أقسامها الثالثة وهي اسم، وفعل، 
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وحرف. إن هذه املدونة النصية األكادميية هلا اسهامات يف معاونة ابحثي اللغة العربية على استخدام 
تكوين العبارات واجلمل الصحيحة من خالل مالحظة توظيف هذه الكلمات يف سياقاهتا الكلمات يف 

الذين يدرسون العربية ألغراض أكادميية على الرجوع إىل األلفاظ  بةمساعدة الطل فضاًل عناملختلفة، 
  17.الشائعة يف جمال ختصصهم

وعلى سبيل املثال،  ،واملعّلمني جلميع اللغاتوبناء على ما تقدم، تفيد املدّوانت النصّية املتعّلمني 
يرشد املدّرس طالبه إىل مدى ضرورة معرفة الكلمات الشائعة يف تعليم اللغة العربّية، وذلك عن طريق 
الرجوع إىل قائمة الكلمات الشائعة مع اإلشارة إىل عدد التكرار الوارد يف نصوص املدّونة. فحينها 

ى دراسة الكلمات الشائعة يف اللغة العربّية، وال يقع اهتمامهم كثريًا على سيتمّكن الطلبة من الرتكيز عل
الكلمات غري الشائعة واليت تستعمل بشكل اندر، ألَّّنم لن يستعينوا هبا يف االتصال اللغوي مع متكلمي 

 .اللغة العربّية
 : مع بياَّنا إبجيازهناك عّدة أمثلة للمدّوانت العربّية اليت حتتوي على بياانت خمتلفة، وهي كاآليت

 مدّونة مكّونة من ثالثة أرابع مليون كلمة عربّية متوازنة املصادر لصاحل: الذخائر اللغويّة أ.
ّن هذه املدّونة قد احتوت على مجيع جماالت الدراسات إحيث  ؛مشروع منالر بواسطة أداهتا فصيح

والداللّية املعجمّية. وقد مّتت مراجعة عناوين هذه املدّونة يدويًـّا اللغوية أي الصرفّية، والنحويّة، والصوتّية، 
ابلكامل، وهي نتيجة جمهودات الباحثني من الشركة اهلنديّة لتطوير النظم الرقمّية مبصر، وملزيد من 

 18.التفاصيل، ميكن مراجعة وثيقة املواصفات ملدونة الذخائر اللغويّة
مليون كلمة، وتشمل النصوص  173دّونة العربّية على قرابة حتتوي هذه امل املدونة العربية: ب.

املكتوبة ابللغة العربّية على اجلرائد، والرواايت، والكتب املختارة يف اللغواّيت واألدبّيات، واآلايت القرآنية، 
19برجنام اينج وهي عبارة عن جهود مبذولة من احملاضر ديلورت ابركنسن جبامعة

يف الوالايت املتحدة،  
من مزااي املدّونة سهولة البحث فيها، ويتاح البحث ابأللفاظ املستقّلة أو ابلرتاكيب متعّددة األلفاظ  و 

كاسم شخص "صالح الدين األيوب"، أو كالم مرّكب "الشعر احلر"، أو اسم خاص "حركة اإلخوان 
 .املسلمني" دون اللجوء إىل استخدام حمّددات البحث

 :(ALGASD)  غة العربّية الفصحى املنطوقة يف اجلزائرقاعدة بياانت صوتّية ابلل ج. 

إّن أحد أهداف هذه املدّونة الصوتّية هو متثيل اللهجات اإلقليمّية للغة العربّية الفصحى احلديثة 
املتداولة يف اجلزائر، كما حتتوي على معلومات مفيدة عن املتكّلمني مثل العمر واجلنس ومستوى التعليم، 

زائر، وهي غري متوّفرة يف املوقع منطقة يف اجل 11متكلم جزائري مت اختيارهم من  300وعّينُتها تتكون من 
اإللكرتوين. وهذه القاعدة البيانّية هي من عمل عّدة ابحثني من دولة اجلزائر وكندا مثل محداين، وبدرة، 
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 اً أساسهود ميّكن الباحثني من استخدامه إّن هذا اجمل 20.م2009، وقد مّت دراستها يف سنة وسلواين
 ص ابللغة العربّية.ألنظمة االستكشاف اآليل للكالم املخصّ 

 منهجية الدراسةاثنياً: 
تعتمد هذه الدراسة على مدّونتني نصّيتني بوصفهما ماّدتني للدراسة، أّوهلما مدّونة الكتب العربّية املقّررة 

  .واثنيهما املدّوانت النصّية العربّية للجامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزاي
املقّررة هي جمموعة من الكتب املقّررة ملاّدة اللغة العربّية من السنة الدراسّية مدونة الكتب العربّية ف

م، واليت مّت 2012األوىل حىت السنة اخلامسة واملستخدمة يف املدارس الثانويّة احلكومّية مباليزاي يف سنة 
شبكة اإلنرتنت، جتميعها وإعدادها ابالستعانة بربانمج "سكيش اجنني" وهو برانمج حاسوب متوّفر على 

 .كلمة  180،000وحتتوي هذه املدّونة على 
أما املدّونة النصّية العربّية للجامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزاي، فهي مدّونة أكادميّية عربّية حتتوي 

 مليون كلمة، وتتضمن جمموعة من النصوص األكادميّية املكتوبة ابللغة العربّية مثل نيعلى واحد وأربع
ل األكادميّية، وأوراق أعمال املؤمترات، واألوراق املنشورة يف اجملالت احملّكمة. وقد أتّسست هذه الرسائ

َرين من قسم اللغة العربّية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمّية العاملّية 2010املدّونة يف سنة  م على يد حماضِّ
 .البمباليزاي، ومها الدكتورة حسلينا حّسان والدكتور حممد فهام حممد غ

تقوم الدراسة بتحليل حاسوب للمدّونتني السابقتني عن طريق تطبيقني اثنني ومها قائمة الكلمات 
مع تكرار شيوعها والكّشافات السياقّية، ويتّم ذلك مبساعدة برانمج "سكيش اجنني" وبرانمج "املنقب 

بّية املقّررة مع بيان عدد تكرارها، العرب". يقّدم الربانمج األول قائمة الكلمات الشائعة ملدّونة الكتب العر 
وستشتمل القائمة على مجيع الكلمات الواردة يف الكتب املقّررة ملادة اللغة العربّية للمرحلة الثانويّة مباليزاي،  
كما ستتضمن قائمة الكلمات ثالث قوائم مقّسمة حبسب أقسام الكلمة الثالثة وهي قائمة األمساء، 

أما الربانمج الثاين فسيعرض الكشافات السياقّية وكذلك قائمة الكلمات  ؛روفوقائمة األفعال وقائمة احل
الشائعة اخلاّصة ابملدّوانت النصّية العربّية التابعة للجامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزاي واليت تدخل فيها مجيع 

 نصوص املدّونة املكتوبة ابللغة العربّية.
 ومناقشتها نتائج الدراسة

هذه الدراسة عاملني من العوامل اليت تدفع الدارسني الستعمال املدّوانت يف تعليم اللغة العربّية تناقش 
 :وتعلُّمها
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 قائمة الكلمات (أ
 املدّوانت النصّية والدراسة املعجمّية

والقواميس وتشّكل كرتواًن يف أصلها، بل هي ماّدة مهّمة إلعداد املعاجم يست املدّوانت النصّية معجماً إلل
وميكن أيضًا أن يستفاد من املدوانت النصّية اخلاصة  ،املدّوانت النصّية فائدة مهّمة يف الدراسة املعجمّية

 ،حيث تتكون املعاجم والقواميس من ماليني الكلمات ؛اميس يف جماالت خمتلفة كبياانهتاابملعاجم والقو 
كما   ،التعبريات اخلاصة هبم يف جماهلم فردات وإعدادوميكنها أن تفيد مستخدمي اللغة يف البحث عن امل

هم يف إعداد جمموعات من الكلمات إذ تس ؛وُتسهم املدّوانت النصّية يف الدراسة املعجمّية للغة العربّية
ما ينتفع به املهتّمون ابللغة العربّية يف أداء وإجناز  ؛صادر بياانت بطريقة سريعة وحديثةمأخوذة من عّدة م

 .غراض الدراسّيةبعض األ
 

قائمة الكلمات الشائعة الواردة يف املدّوانت النصّية العربية للجامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزاي (: 1)الصورة 
 مع عدد تكرارها

 
( قائمة الكلمات الـُمستقاة من املدّوانت النصّية العربّية للجامعة اإلسالمّية 1تعرض صورة )

كلمة غري   270،889مباليزاي، وتبنّي القائمة عدد مرات تكرار الكلمات، حيث حتتوي على العاملّية 
مكّررة. إّن عدد تكرار الكلمات يف هذه القائمة له داللة إحصائّية تفيد معرفة مدى كثرة االستعمال لكل 

حيث مّت  ؛تعماالً الكلمات املأخوذة من النصوص األكادميّية يف هذه املدّونة، وكلمة "يف" هي األكثر اس
مرّة، وكلمة "على" ُأحصيت بـ  81،990مرّة، وكلمة "من" تكررت  118،902إحصاء مرات تكرارها بـ 

 .مرّة 46،519
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من خالل مدّونة الكتب العربّية املقّررة يتّم إعداد قائمة الكلمات مع عدد مرات تكرارها وتتكّون 
واحلروف، وكذلك يتّم إحصاء األرقام، وعالمات الرتقيم القائمة من مجيع أقسام الكلمة األمساء واألفعال 

مثل النقط والفواصل. ومن أجل إعداد قائمة تشمل األقسام الثالثة، فتحذف احلروف واألفعال إلعداد 
قائمة األمساء، وحتذف األمساء واحلروف إلعداد قائمة األفعال، وحتذف األمساء واألفعال إلعداد قائمة 

 .وتعرض اجلداول اآلتية ثالث قوائم مقّسمة حبسب أقسام الكالم الثالثة 21.احلروف
 

 األمساء الواردة يف قائمة الكلمات من مدّونة الكتب العربّية الـُمقّررة (:1)اجلدول 
 التكرار الكلمة الرقم الرتتييب

 638 اآلتية 1

 601 ما 2

 477 ماليزاي 3

 414 اليت 4

 374 هذا 5

 341 هللا 6

 319 الكلمات 7

 300 مائة 8

 293 املثال 9

 262 بني 10

 
( بعض األمساء الواردة يف قائمة األمساء الـُمستمّدة من مدّونة الكتب العربّية 1يظهر اجلدول )

 601مرّة، مث يليه اسم "ما" وتكرر  638حيث تكرر  ؛املقّررة، ويظهر أّن أكثرها تكراراً هو اسم "اآلتية"
مرّة. إّن هذه القائمة ستساعد املعلمني يف الكشف عن  477حيث تكرر  ؛مرّة، ويليهما اسم "ماليزاي"

الكلمات املشهورة وتقدميها للطلبة، وكذلك ستتيح للمعلمني القيام أبنشطة لغويّة خاصة ابللغة العربّية 
  .ربّية الشائعةالكتساب املفردات الع

 
 األفعال الواردة يف قائمة الكلمات الـُمستقاة من مدّونة الكتب العربّية املقّررة(: 2)اجلدول 

 التكرار الكلمة الرقم الرتتييب 

 244 اقرأ 1

 180 استمع 2

 170 هات 3
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 165 كان 4

 155 اكتب 5

 149 امأل 6

 146 أجب 7

 145 أييت 8

 131 قال 9

 103 اذكر 10

 
( بعض األفعال الواردة يف قائمة األفعال الـُمستمّدة من مدّونة الكتب العربّية 2يعرض جدول )

مرّة، والفعل "استمع" تكّرر وروده  244حيث ورد  ؛املقّررة، ويظهر أّن أكثرها تكرارًا هو الفعل "اقرأ"
الذين يتعّلمون اللغة العربّية أن ينتفعوا  بةمرّة. وميكن للطل 170مرة، والفعل "هات" تكرر وروده  180

من هذه القائمة يف بناء اجلمل العربّية املفيدة والصحيحة املكّونة من األفعال اليت يكثر تكرارها يف كتاابت 
 .، وذلك من أجل ممارسة األفعال الشائعة والرتكيز عليها دون غريهااملتخّصصني

 
 احلروف الواردة يف قائمة الكلمات الـُمستقاة من مدّونة الكتب العربّية املقّررة (:3)اجلدول 

 التكرار الكلمة الرقم الرتتييب 

 3587 يف 1

 2149 من 2

 1082 إىل 3

 1010 على 4

 598 أن 5

 525 عن 6

 446 مع 7

 369 مث 8

 356 ال 9

 255 اي 10

 
( بعض احلروف الواردة يف قائمة احلروف للكتب العربّية الـُمقّررة، واألكثر تكراراً 3يُقدِّم جدول )

مرّة، وحرف "إىل"  2149مرّة، وحرف "من" تكّرر  3587من بينها هو احلرف "يف" فنجده قد تكّرر 
 .مرّة 1082تكّرر 
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 املدّوانت النصّية والدراسة الصرفّية

تفيد قائمة األفعال من قائمة الكلمات متعلمي اللغة العربية ومعّلميها يف إعداد القائمة اخلاصة ابلدراسة 
الصرفّية. تعرض قائمة األفعال حتلياًل لكل األفعال الواردة فيها على عّدة أقسام، فعلى سبيل املثال من 

ارع، وأمر، ومن حيث التجريد والزايدة، ومن حيث نوع احلروف اليت يتكون حيث الزمن إىل ماض، ومض
حيث قّسم علماء اللغة العربّية احلروف إىل حروف صحيحة وحروف  ؛منها الفعل إما صحيحًا أو معتالً 

عّلة، فاأللف والواو والياء هي حروف عّلة، ويستفيد الطلبة من هذا التقسيم لفهم بنية الكلمة العربّية 
شكل صحيح وفّعال. إّن قائمة األفعال العربّية تظهر أمهّيتها يف تيسري تصريف األفعال العربّية لغري ب

 .وسهولة ااملتخّصصني يف اللغة العربّية من الطلبة واملبتدئني، ليكون التصريف العرب بواسطتها أكثر وضوح
 

 من نصوص مدّونة الكتب العربّية املقّررة قائمة األفعال الواردة يف قائمة الكلمات املستمّدة (:4)اجلدول 
أوزان  التكرار

 األفعال
 نوعية األفعال
 )مزيد، جمّرد(

نوعّية حروف 
األفعال )صحيح، 

 معتل(

 ة األفعالنوعيّ 
)مضارع، ماض، 

 أمر(

 الرقم  األفعال

 1 اقرأ أمر صحيح جمرد افْـَعل 244

 2 استمع أمر صحيح مزيد اْفتعِّل 180

 3 كان ماض معتل جمرد فَعلَ  165

 4 اكتب أمر صحيح جمرد اُفُعل 155

 5 امأل أمر صحيح جمرد افَعل 149

 6 أجب أمر معتل مزيد أفِّل 146

 7 أييت مضارع معتل جمرد يفعِّل 145

 8 قال ماض معتل جمرد فَعلَ  131

 9 اذكر أمر صحيح جمرد اُفُعل 103

 10 يكون مضارع معتل جمرد يَفُعل 93

  
( بعض األفعال الواردة يف قائمة الكلمات املستمّدة من مدّونة الكتب العربّية 4يعرض جدول )

فعل الاملقّررة مع عدد تكرارها، وتبنّي الدراسة نوعّية األفعال جلميع األفعال الواردة يف نصوص املدّونة، مثل 
 .""اقرأ" فعل أمر، وهو فعل صحيح جمّرد ويبىن على وزن "افَعل
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 الكشافات السياقّية (ب
 ملدّوانت النصّية والدراسة النحويّة والرتكيبّيةا
22؛املدّوانت أدوارًا كبرية يف خدمة الدراسات النحويّة والرتكيبّية ؤديت

ألّن مجيع اللغات لـها نظامها  
النظام النحوي للغة وقواعدها اليت حتتاج إىل عّدة مصادر ومراجع يف تعليمها وتعلُّمها. وميكن أن يُكَتسب 

العربّية عند الـمتعّلمني واملعّلمني بطريقة حديثة وسهلة ابستخدام الكشافات السياقّية املستمّدة من 
  .املدّوانت

 
كيفّية استخدام كلمة "يشتمل" يف الكّشافات السياقّية املستمّدة من املدّوانت النصّية العربّية   (:2)الصورة 

 ّية مباليزايللجامعة اإلسالمّية العامل

 
  

( نتيجة البحث عن استخدام كلمة "يشتمل" يف الكشافات السياقّية من 2تعرض صورة )
املدّوانت النصّية العربّية للجامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزاي، وتقّدم نتيجة البحث أمثلة جلمل منوذجّية من 

متعلمو اللغة العربّية من هذه اخلدمة خصوصاً  النصوص األكادميّية اليت مّت استعمال الكلمة فيها. ويستفيد
 .يف املرحلة اجلامعّية، وذلك ملمارسة الكتابة األكادميّية بشكل صحيح وسليم

 املدّوانت النصّية واملهارات اللغوية
إّن التعبري هو القدرة على اإلفصاح عن املشاعر واآلراء واألحاسيس بوضوح وتسلسل وبلغة سليمة هبدف 

فإذا أتقن الطلبة فّن التعبري وحّل األخطاء اإلمالئّية، فسيمّكنهم ذلك من نقل  ،إىل اآلخرين اإيصاهل
أفكارهم وعواطفهم ومشاعرهم، ونقل وجهات نظرهم إىل غريهم، واإلابنة عما يف نفوسهم سواء بطريقة 
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، وكذلك على حتسني وتساعد املدّوانت على حّل مشكالت اإلمالء يف اللغة 23،املشافهة أو الكتابة
تعبريات اللغة حيث يواجه الطلبة غالبًا يف عملّية التعّلم مشكالت يف اإلمالء، والكتابة، والتعبري، وتقّدم 

 .الكشافات السياقّية حلواًل هلا
 

كيفّية استخدام كلمة "ادخرت" يف الكشافات السياقّية املستمّدة من املدّوانت النصّية العربّية   (:3)الصورة 
 عة اإلسالمّية العاملّية مباليزايللجام

  
( فعاًل غري شائع وهو "ادخرت"، فهذا الفعل غري شائع يف اللغة العربّية وال 3توّضح صورة )

 احملاداثت اليومّية، وابلنظر إىل عدد تكراره يف قائمة الكلمات من يستخدم كثرياً يف الكتابة العاديّة وال يف
هذه املدّونة جند أنّه قد تكّرر عشرة مرات فقط يف املدّوانت النصّية العربّية للجامعة اإلسالمّية العاملّية 

ذا الفعل مباليزاي. وقد قّدمت الكشافات السياقّية من هذه املدّونة أمثلة لتعبريات اجلمل املستخدمة هل
 .كلمات غري الشائعةالحيث تساعد متعلمي اللغة العربّية يف إجناز مجل مفيدة وصحيحة ابستخدام 

ومن جانب آخر، تساعد الكشافات السياقية يف بناء الثروة اللغوية اعتمادا على املدوانت النصية 
كيبية للكلمات املتوفرة يف اليت حتتوي على عدد كبري من الكلمات أي تعد الثروة اللغوية السياقات الرت 

 24.قائمتها كما تعرض دراسة ماشطة قيمة الكلمات امللتبسة ابلثروة اللغوية يف املدونة النصية األكادميية
 :أتخذ هذه الدراسة مثاال من دراستها لكلمة "إذ" اليت أتيت بوجهني؛ امسا وحرفا كما يف اجلدول اآليت

 
 الثروة اللغوية لكلمة "إذ" الواردة يف املدونة النصية األكادميية املنقب العرب (:5)اجلدول 

 

 "إذ" احلرفية  "إذ" االمسية
وأمهية هذا التمييز تظهر 

 إذحاليًا يف واقعنا احلايل 
انتشرت الكتابة تعلماً 

ومثله مثل أي قضية فرعية يف 
إنه ال تكاد توجد  إذمتائل الفقه، 

قضية يف الفقه ليس حوهلا خالف 
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 بني العلماء. وممارسة.
 

 :اخلامتة

 :ومن خالل ما تقّدم تّتضح النتائج على النحو اآليت
إّن دراسة املدّوانت النصّية اإللكرتونّية حمور مهم يف جمال اللسانّيات احلاسوبّية، وتفاعل بني اللغة . 1

للدراسات اللغويّة كالدراسات النحويّة، والصرفّية، واملعجمّية، وتربزها يف إطار واحلاسوب، وهي مهّمة 
 .جديد ابستخدام الربامج احلاسوبّية

 .تستخدم املدّوانت النصّية يف تعليم اللغة العربّية وتعّلمها وابألخص يف الدراسات اللغويّة. 2
ا: الكشافات السياقّية وقائمة الكلمات خلصت نتائج املدّوانت النصّية إىل تطبيقني أساسيني ومه. 3

 مع عدد مرات تكرارها.
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