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حمتويات احملاضرةحمتويات احملاضرة

..اللغة العربية يف خطراللغة العربية يف خطر••
؟؟على من يقع واجب إنقاذ اللغة العربيةعلى من يقع واجب إنقاذ اللغة العربية••
..عن استعمال اللغة العربية يف احلاسوبعن استعمال اللغة العربية يف احلاسوب  مقدمة تأرخييةمقدمة تأرخيية••
..املساعدة يف تعليم اللغة العربيةاملساعدة يف تعليم اللغة العربية••
..احلاسوب يف الدراسات اإلحصائية للغة العربيةاحلاسوب يف الدراسات اإلحصائية للغة العربية••
..وإليهاوإليها  املساعدة يف الترمجة من اللغة العربيةاملساعدة يف الترمجة من اللغة العربية••
..احلاسوب يف الفهم اآليل للغة العربيةاحلاسوب يف الفهم اآليل للغة العربية••
..خري بدايةخري بداية: : القرآن الكرمي القرآن الكرمي ••
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33

......تتمةتتمة
..لكتابة العربيةلكتابة العربيةاارسم رسم   ••
..إعداد النص القرآينإعداد النص القرآين  ••
..قواعد بيانات رسم الكلماتقواعد بيانات رسم الكلمات  ••
..قاعدة بيانات اجلمل القرآنيةقاعدة بيانات اجلمل القرآنية••
..اعد بيانات الصرفاعد بيانات الصرفووقق••
..قاعدة بيانات النحوقاعدة بيانات النحو••
..  قواعد بيانات املعاين والداللةقواعد بيانات املعاين والداللة••
..قاعدة بيانات اللفظقاعدة بيانات اللفظ••
..قواعد البيانات االرتباطية املوسعةقواعد البيانات االرتباطية املوسعة••
    ..املعاين اللغوية العميقة وبالغة اللغةاملعاين اللغوية العميقة وبالغة اللغة••
..  ماذا ميكن أن تقدم قواعد بيانات القرآن الكرمي للغة العربيةماذا ميكن أن تقدم قواعد بيانات القرآن الكرمي للغة العربية  ••

44

!!!!اللغة العربية يف خطراللغة العربية يف خطر
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!!بالغة بالغة هذا ليس مهذا ليس م
!!  بل حقيقةبل حقيقة  

66

لغة اليوم على لغة اليوم على   45004500هناك حوايل هناك حوايل 
وجه األرضوجه األرض
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::يف الوقت احلاضريف الوقت احلاضر
!!يوم ختتفي لغةيوم ختتفي لغة  1515كل كل 

88

!!اللغة العربية يف خطراللغة العربية يف خطرملاذا ملاذا 
بازديادبازدياد  العريبالعريب  العاملالعامل  يفيف  األنكليزيةاألنكليزية  باللغةباللغة  تدرستدرس  اليتاليت  املدارساملدارس  عددعدد••
بازديادبازدياد  املدارساملدارس  تلكتلك  إىلإىل  اطفاهلماطفاهلم  يرسلونيرسلون  الذينالذين  اآلباءاآلباء  عددعدد••
تدهورتدهور  يفيف  العربيةالعربية  باللغةباللغة  تدرستدرس  اليتاليت  املدارساملدارس  مستوياتمستويات••
التقينالتقين  التطورالتطور  يواكبيواكب  الال  العربيةالعربية  اللغةاللغة  تدريستدريس  مستوىمستوى••
ودعماودعما  ترسخاترسخا  تزدادتزداد  احملليةاحمللية  اللهجاتاللهجات••
احلديثةاحلديثة  للمخترعاتللمخترعات  جديدةجديدة  مصطلحاتمصطلحات  وضعوضع  يفيف  متخلفونمتخلفون  العربالعرب••
    يطغىيطغى  قدقد  كبريكبري  ازديادازدياد  يفيف  األصليةاألصلية  بلغتهابلغتها  العربالعرب  يستعملهايستعملها  اليتاليت  املصطلحاتاملصطلحات••

مستقبالًًمستقبالًً  العربيةالعربية  اللغةاللغة  علىعلى
األجانباألجانب  اا  يقوميقوم  العربيةالعربية  اللغةاللغة  مستقبلمستقبل  حتددحتدد  اليتاليت  األحباثاألحباث••
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اللغة العربية لن ختتفي ألا لغة القرآن  اللغة العربية لن ختتفي ألا لغة القرآن  
وقد تعهد اهللا حبفظ كتابهوقد تعهد اهللا حبفظ كتابه

1010

إذا مل تنقذ اللغة العربية فستصبح لغة ثانية للعرب إذا مل تنقذ اللغة العربية فستصبح لغة ثانية للعرب 
كما هي لغة ثالثة للماليزينيكما هي لغة ثالثة للماليزيني

بعد املاليزية واألنكليزيةبعد املاليزية واألنكليزية  
يزيةيزيةللأو لألتراك بعد التركية واألنكأو لألتراك بعد التركية واألنك  

أو كما أن األوردية هي لغة ثانية يف اهلند بعد  أو كما أن األوردية هي لغة ثانية يف اهلند بعد  
اإلنكليزيةاإلنكليزية
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إن تقدم العرب حضاريا يعتمد على إن تقدم العرب حضاريا يعتمد على 
التقدم يف اللغة العربية  التقدم يف اللغة العربية  

فاللغة اليوم ليست فقط وسيلة ختاطب فاللغة اليوم ليست فقط وسيلة ختاطب 
بل هي وعاء حضاري يؤثر على كل بل هي وعاء حضاري يؤثر على كل 

جمريات احلياةجمريات احلياة

1212

نريد الفرد الذي يفكر بالعربيةنريد الفرد الذي يفكر بالعربية
ال الذي يفكر بلغة أخرىال الذي يفكر بلغة أخرى  

مث يترجم إىل العربيةمث يترجم إىل العربية  
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إن ختلف العربية سيؤثر على كل العامل إن ختلف العربية سيؤثر على كل العامل 
ويزيد من ختلفهويزيد من ختلفه  اإلسالمياإلسالمي

1414

األحباث اليت تتعلق مبستقبل اللغة العربية تتم األحباث اليت تتعلق مبستقبل اللغة العربية تتم 
من قبل باحثني غري عربمن قبل باحثني غري عرب
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أين يقف اللغويون العرب يف ساحة الدفاع عن  أين يقف اللغويون العرب يف ساحة الدفاع عن  
؟؟لغتهم لغتهم 

اإلنشغال باملناقشات اليت كانت تدور اإلنشغال باملناقشات اليت كانت تدور هل املهم هل املهم 
؟؟بني اللغويني قبل الف عامبني اللغويني قبل الف عام

؟ الذي  ؟ الذي  تشجيع اللهجات العاميةتشجيع اللهجات العاميةأم التفرج على أم التفرج على 
؟؟قائم على قدم وساققائم على قدم وساقهو هو 

1616

اللغة العربيةاللغة العربية
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؟؟على من يقع واجب إنقاذ اللغة العربيةعلى من يقع واجب إنقاذ اللغة العربية
السلطات الرمسيةالسلطات الرمسية••
 العرب العربنينياللغوياللغوي••
ينيينياإلعالماإلعالم••
نينياحلاسوبياحلاسوبي••

1818

!!!!جيب التحرك قبل فوات األوانجيب التحرك قبل فوات األوان
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كيف؟كيف؟
احلاسوبيون الذين يستطيعون املساعدة حباجة اىل حبوث اللغوينياحلاسوبيون الذين يستطيعون املساعدة حباجة اىل حبوث اللغويني••
ولكن ليس ما يتم من احباث اآلنولكن ليس ما يتم من احباث اآلن••
من الضروري البحث يف مواضيع جديدة من الضروري البحث يف مواضيع جديدة ••

ال ما هو أيسرال ما هو أيسر––
بل ما حتتاج األمةبل ما حتتاج األمة    ––

2020

!!!!معذرة هلذه املقدمة السمجةمعذرة هلذه املقدمة السمجة

ولكن هذا الواقع املرولكن هذا الواقع املر
بالنفس حقًابالنفس حقًاهو ما حيز هو ما حيز   
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مقدمة تأرخييةمقدمة تأرخيية
املقطعةاملقطعة  احلروف العربيةاحلروف العربية••
الطباعة البدائيةالطباعة البدائية••
اليمني واليساراليمني واليسار••
احلاسوب الشخصي واحملمولاحلاسوب الشخصي واحملمول••
تعريب الربامجتعريب الربامج••
التعريب بأيدي أجنبيةالتعريب بأيدي أجنبية••
مشاكل متراكمةمشاكل متراكمة••

2222

مشاكل اللغة العربية مع احلاسوبمشاكل اللغة العربية مع احلاسوب

احلاسوب منحاز للغة األنكليزيةاحلاسوب منحاز للغة األنكليزية••
خصائص اللغة العربية اليت ختتلف ا عن األنكليزيةخصائص اللغة العربية اليت ختتلف ا عن األنكليزية••
نظام التهجئة العربية بدون التشكيلنظام التهجئة العربية بدون التشكيل••
خصوصيات علم األصوات العربيةخصوصيات علم األصوات العربية••
الصرف العريبالصرف العريب••
تركيب اجلملة العربيةتركيب اجلملة العربية••
املعجم العريباملعجم العريب••
األحباث احلالية تعاجل من قبل غري العرب لذلك فهم ينظرون للعربية بعني انكليزية األحباث احلالية تعاجل من قبل غري العرب لذلك فهم ينظرون للعربية بعني انكليزية ••
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احلاسوب يف املساعدة يف تعليم اللغة العربيةاحلاسوب يف املساعدة يف تعليم اللغة العربية

برامج تعليمية تتبع تقنيات تعليمية حديثةبرامج تعليمية تتبع تقنيات تعليمية حديثة••
برامج للصرفبرامج للصرف••
برامج للنحو واإلعراببرامج للنحو واإلعراب••
برامج للنطقبرامج للنطق••
برامج للعروضبرامج للعروض••
برامج للترمجةبرامج للترمجة••
برامج للتشكيل اآليلبرامج للتشكيل اآليل••

2424

احلاسوب يف الدراسات اإلحصائية للغة العربيةاحلاسوب يف الدراسات اإلحصائية للغة العربية

منوذج إحصائيمنوذج إحصائي
مت استخدام نصوص من أحد املواقع على األنترنيت مت استخدام نصوص من أحد املواقع على األنترنيت ••

ميكابايتميكابايت  200200حبجم حوايل حبجم حوايل 
مليون كلمة تتكون من مليون كلمة تتكون من   2727احتوت على حوايل احتوت على حوايل ••

مليون كلمة خمتلفةمليون كلمة خمتلفة1.41.4
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�د ا���ات� �د ا�����ت� �د ا�"�وف�

1-5 1227542 14120110

6-10 67050 3215200

11-50 74345 9684029

51-100 13655 5333338

101-1000 15817 22079981

1001-10000 2123 24737227

10001-100000 220 19993524

100001-586912 24 17133890

101-586912 18184 83944622

ا��%�$ع 1400776 116297299

منوذج إحصائيمنوذج إحصائي) ) 11((شكل شكل 

2626

احلاسوب يف الدراسات اإلحصائية للغة العربيةاحلاسوب يف الدراسات اإلحصائية للغة العربية.... .... 

من الكلمات من الكلمات % % 1.31.3من ذلك نستنتج أن من ذلك نستنتج أن 
مرة إحتوت مرة إحتوت   100100اليت تكررت أكثر من اليت تكررت أكثر من 

من املعلوماتمن املعلومات% % 7272على على 
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احلاسوب يف املساعدة يف الترمجة من وإىل اللغة العربيةاحلاسوب يف املساعدة يف الترمجة من وإىل اللغة العربية

أمهيته  أمهيته  ••
للعربللعرب––
للمسلمنيللمسلمني––
حيتاج إىل أحباث ضخمةحيتاج إىل أحباث ضخمة••
حيتاج إىل جهود تراكميةحيتاج إىل جهود تراكمية••
حيتاج إىل تطوير مستمرحيتاج إىل تطوير مستمر••

2828

احلاسوب يف الفهم اآليل للغة العربيةاحلاسوب يف الفهم اآليل للغة العربية

حيتاج إىل جهود هائلةحيتاج إىل جهود هائلة••
حيتاج إىل أحباث متعددة اإلجتاهاتحيتاج إىل أحباث متعددة اإلجتاهات••

تأرخيية لتحديد التغري التأرخيي للكلمةتأرخيية لتحديد التغري التأرخيي للكلمة––
إحصائية لتحديد درجة األمهية واألولوياتإحصائية لتحديد درجة األمهية واألولويات––
حنوية حنوية ––
صرفيةصرفية––
دالليةداللية––
بالغيةبالغية––
نطقية لفهم الكالم املنطوق والتحاور مع اآللةنطقية لفهم الكالم املنطوق والتحاور مع اآللة––
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كرتكرتاملامل  
احلاجة اىل املكرتاحلاجة اىل املكرت••
أحباث إلعدادهأحباث إلعدادهاحلاجة اىل احلاجة اىل ••
احلاجة إىل عمل مؤسسياحلاجة إىل عمل مؤسسي••
احلاجة إىل تعاون بني جهات عديدةاحلاجة إىل تعاون بني جهات عديدة••
احلاجة إىل الذخرية اللغوية جيدة اإلختياراحلاجة إىل الذخرية اللغوية جيدة اإلختيار••

3030

خري ما ميكن أن يبدأ بهخري ما ميكن أن يبدأ به: : القرآن الكرمي القرآن الكرمي 

فصاحته ال تدانيها فصاحةفصاحته ال تدانيها فصاحة••
حيوي أهم املفردات العربيةحيوي أهم املفردات العربية••
حيوي اجلانب األهم من كل مكونات اللغة العربية  حيوي اجلانب األهم من كل مكونات اللغة العربية  ••
حجم النص القرآين ليس ضخما لكنه يغين عن جملدات من غريهحجم النص القرآين ليس ضخما لكنه يغين عن جملدات من غريه••

كلمةكلمة  7747977479––
كلمة خمتلفةكلمة خمتلفة  1526315263––
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الرسم اإلمالئي للكتابة العربيةالرسم اإلمالئي للكتابة العربية

ال يورد النص القرآين غالبا إال مشكوالًال يورد النص القرآين غالبا إال مشكوالً••
االلتزام بالرسم العثماينااللتزام بالرسم العثماين••
عالمات للوقف والتجويدعالمات للوقف والتجويد••
  فواصل بني آية وأخرىفواصل بني آية وأخرى••
ال تكون اآلية مجلة القرآنية دائما بل أكثر أو أقل ال تكون اآلية مجلة القرآنية دائما بل أكثر أو أقل ••

    أحياناأحيانا

3232

إعداد النص القرآينإعداد النص القرآين

دقة النصدقة النص••
رواية حفص عن عاصم  رواية حفص عن عاصم  ••
آيةآية) )   62366236((أي أي ) )   recordrecord( ( كل آية تعترب قيدا مستقالً كل آية تعترب قيدا مستقالً ••
ومهزة الوصلومهزة الوصل  األلف اخلنجريةاأللف اخلنجرية••
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األلف اخلنجريةاأللف اخلنجرية

3434
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بيانات رسم الكلماتبيانات رسم الكلمات  ةةقاعدقاعد
..استعمال األلف اخلنجريةاستعمال األلف اخلنجرية••
..آلذكرينآلذكرين  --ءالذكرين  ءالذكرين  : : كتابة اهلمزة كتابة اهلمزة ••
..ألف واو اجلماعةألف واو اجلماعة••
..طويلة طويلة الالتاء تاء الالربوطة وربوطة واملاملتاء تاء الال••
) .) .الربوا الربوا ( ( مثل الربا تكتب مثل الربا تكتب   بعض الكلماتبعض الكلماتللشكل خاص شكل خاص ••
).).أالِّ أالِّ " ( " ( أن الأن ال""وو) ) أمن أمن ((" " أم منأم من""دمج بعض الكلمات أحيانا مثل دمج بعض الكلمات أحيانا مثل ••
              )  )  فما للذينفما للذين( ( و و ) ) يبنؤم يبنؤم ) ( ) ( يا ابن أمييا ابن أمي((دمج بعض الكلمات مثل دمج بعض الكلمات مثل ••

).).فمال الذين فمال الذين ( ( 
..فواتح بعض السورفواتح بعض السور••

3636

قاعدة بيانات رسم الكلمات القرآنيةقاعدة بيانات رسم الكلمات القرآنية  
  

r o o t 2  v e r b  r o o t  r n u m  w o r d  n o _ s h _ e n d  n o _ b e g  n o _ s h a d a  o t h  n   

#  #  #  0  #  #  #  #  #  7   

@  @  @  0  @  @  @  @  @  7   

ــمى  ـم سـ ــ ــمى   اس 3 ـس 8 ـمِ  ــ ــم بِس ــم بِسـ ـمِ اسـ ــ بِس   �� �� ��   03

ــه اهللا ــه اللـَّ 5 ءـل 0 ــه ــه اللـَّ ــه اللـَّ ــه اللـَّ ��   اللـَّ 	
 04

ـم  ــ ــن  رح ـ مـحـم  ر 7 رحــ ــرحمنِ  7 ـــ ـــرحمن  ال ـ ــــن  اـل محنِ  رمحــر ـــ �� ال ���� ���	
   05

ـم  ــ ـم رح ــ ـم  رحـي 7 رحــ ــرحيمِ 7 ــ ـرحيم اـل ـــ ـم اـل ــ ــرحيمِ رحـي ــ �� اـل ��� ���	
   06

 @  @  @ 0  @  @  @  @  @ 77

ـد ـ ـد حـم ــ مـد ح ــ 1 حم 6 ـد ــ مــد الْح ـــ مـد الْح ـ مـح ـد ــ مـالْح �� �☺ �ִ ��	
 08

ــه اهللا ــه اللـَّ 5 ءـل 0 ــه ــه لِلَّ ــه لِلَّ ــه اللـَّ 09 �� لِلَّ

ـــب ـــب رب رـب 1 رـب 1 1 بر بر بر بر  !" �# 01 0

ــالم ــالَم عـ ـم عـ ــ 1 عل 6 1  ينـــالَم ـ ين  الْعـــــالَم ين الْعــــــالَم ع  ينـــالَم ـ الْعـ $% &�☺ '(ִ)��	
01 1

 @  @  @ 0  @  @  @  @  @ 71 2

ـم  ــ ــن  رح ـ مـحـم  ر 7 رحــ ــرحمنِ  7 ـــ ـــرحمن  ال ـ ــــن  اـل محنِ  رمحــر ـــ �� ال ���� ���	
   01 3

ـم  ــ ـم رح ــ ـم  رحـي 7 رحــ ــرحيمِ 7 ــ ــر اـل ــماـل ـم حـي ــ ــرحيمِ رحـي ــ �� اـل ��� ���	
 01 4

 @  @  @ 0  @  @  @  @  @ 71 5

ــك ــك مالِــــك مـل 5 مـل 9 ـــك ــــك مالـِ ـــك مالِــــك ماِل *  مالـِ �(+,   01 6

ــوم ــوم ـي ــوم يـ 3 ـي ــومِ 8 م يـــو م يـــو مِ يـــو يـ �- .�+/   01 7

ــن ــن دـي ــن دـي 2 دـي ـــدينِ 9 ـدين اـل ــ ــن اـل ـــدينِ دـي % اـل 0�1	�	
 01 8

 @  @  @ 0  @  @  @  @  @ 71 9
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3737

قاعدة بيانات اجلمل القرآنيةقاعدة بيانات اجلمل القرآنية

@@بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِبِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ••
••نيالَمالْع بر لَّهل دمالْحنيالَمالْع بر لَّهل دميمِ@@الْححنِ الرمحيمِالرحنِ الرمحينِ@@الرمِ الدوي كالينِممِ الدوي كالم@@
••  دبعن اكإِي  دبعن اكإِي
••نيعتسن اكإِيونيعتسن اكإِيو@@
••يمقتساطَ الْمرا الصنداهيمقتساطَ الْمرا الصندوبِ  @@اهضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذروبِ  صضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص

الِّنيالَ الضو هِملَيعالِّنيالَ الضو هِملَيع@@

3838

قاعدة بيانات الصرفقاعدة بيانات الصرف

كلمات مع لواصقكلمات مع لواصق••
  باطلباطل  --الْـ الْـ   --بِـ بِـ     --فَـ فَـ   --أ أ = = أفبالباطل أفبالباطل : : فصل اللواصقفصل اللواصق••
    ––كَـ كَـ   --يكفي يكفي   --ـسَـ ـسَـ   --فَـ فَـ   ==فسيكفيكهم فسيكفيكهم                                         ••

همهم
يكفييكفي––باطل باطل : : النواة النواة ••
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3939

منوذج الكلمات القرآنية مرتبة هجائيامنوذج الكلمات القرآنية مرتبة هجائيا  

َءأَسجدَءأَسجدَءأَلهتناَءأَلهتنا••
َءأَمنتمَءأَمنتمَءأشكُرَءأشكُر••
َءأَتخذَءأَتخذَءأَنتمَءأَنتم••
َءأَقْررتمَءأَقْررتمَءأسلَمتمَءأسلَمتم••
َءأَنذَرتهمَءأَنذَرتهمَءأَمنتمَءأَمنتم••
َءأشفَقْتمََءأشفَقْتمََءأَربابَءأَرباب••
َءأَنتَءأَنتأَلِدأَلِدءََء••

4040

قاعدة بيانات الكلمات مع اللواصققاعدة بيانات الكلمات مع اللواصق  
W O R D  R O O T  K _ A  P R E 1  P R E 2  C E N T E R 2  S IG N 1  L A S T 1  L A S T 2  O T H  K _ B  

#  #     #     #  1  

@  @     @     @  2  

ــمِ ــمى بِس 1 س 1 6 0 2    ِ اسـم   بِ 
  ������   3 

     ه لَّ ل 1 ءلـه  ا 2 0 1 1 ه         لَّ ل 
	��     ِ ا 4 

ــم الـــرحمنِ 1 رح 1 8 0 6 ــن  ال محر ِ   
���������	
   5 

ــم الــرحيمِ  1 رح 1 6 8 2 ــم  لا    ِ رحي
����� ���	
   6 

 @  @     @     @ 7 

ــد م7 حمــد الْح 5 2 ــد  اْل 2 مح ُ   
���☺ �ִ ��	
 8 

    لَّه 1 ءلـه  ِل 2 0 0 8 ه       ِل لَّ ل    ِ ا
�� 9 

بــب ر 1 رب 0 3 7 7   بر ِ   
 !" �# 1 0 

ينــالَم 6 علـم  الْعـ 2 6 ــالَم  اْل 1 ع     ين ِ   
$% &�☺'(ִ)��	
 1 1 

 @  @     @     @ 1 2 

ــنِال محــم ر 1 رح 1 8 0 6 ــن  ال محر ِ   
���������	
   1 3 

ــم الــرحيمِ  1 رح 1 6 8 2 ــم  ال    ِ رحي
����� ���	
 1 4 

 @  @     @     @ 1 5 
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4141

قاعدة بيانات الصرفقاعدة بيانات الصرف  

root

2 
ver
b 

roo
t 

wor
d 

no_sh_en
d 

no_be
g 

no_sha
da oth 

Wazi
n 

�� الرحمنِ رحمن الرحمنالرحمنِ رحم رحمن رحم�������	
فعالن    

فعيل    
	�������� الرحيمِ رحيم الرحيم الرحيمِ رحم رحيم رحم

%$ الْعالَمين عالَمين الْعالَمينالْعالَمين علم عالَم عالم &�☺'(ִ)��	
فاعلين  

فاعل    ,+)�*  ماِلك ماِلك ماِلك ماِلك ملك ماِلك ملك

4242

جتزئة اللواصقجتزئة اللواصق

تسلسل جزء الكلمةرقم الكلمةالحركةاللواصق
25971فتحةفـ

25972فتحةـسـ

25973سكونيكفي

25974فتحةك

25975سكون أو ضم عند التقاء الساكنينهم
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4343

قاعدة البيانات النحويةقاعدة البيانات النحوية  
W o r d  n o _ s h _ e n d ــراب   عالمـــة اإلعـــراب  اإلعــ

#  #    

@  @    

ــِـ      حــرف جــر   ب

ــمِ مِ    ا بِس ــاف   س ــو مضـ ــرور وهـ ــرة اســـم مجـ الكسـ

 اللَّـه  ــه  اللَّـه ــاف إليـ ــرة مضـ الكسـ

ــرحمنِ ــرحمنِ الـ ــرة ة  صــف  الـ الكسـ

ــرحيمِ ــفة  الـــرحيمِ الـ ــرة صـ الكسـ

ــدأ        أبت

نهايــة جملــة   +  +  +  

 @  @     

ــد مالْح ــد مــرفوع  الْح ــدأ مـ ــمة مبتـ الضـ

ــِـ      حــرف جــر   ل

     ه لَّ ه    ال ِل ــبر   لَّ ــرور خـ ــار والمجـ ــرة إســم مجــرور  -  الجـ الكسـ

ببِّ رــاف   ر ــو مضـ ــفة وهـ ــرة صـ الكسـ

ينــالَم ــالَمين الْعـ ــه  الْعـ ــون   مضــاف اليـ ــاء والنـ اليـ

 @  @     

ــرحمنِ ــرحمنِ الـ ــفة  الـ ــرة صـ الكسـ

ــرحمنِ ــرحمنِ الـ ــفة  الـ ــرة صـ الكسـ

 @  @     

ــك ــك ماِل ــاف   ماِل ــو مضـ ــفة وهـ ــرة صـ الكسـ

ــومِ مِ يــو ــاف   ي ــو مضـ ــه وهـ ــاف إليـ ــرة مضـ الكسـ

ــدينِ ــدينِ ال ــه  ال ــاف إليـ مبــني  مضـ

 @  @     

نهايــة جملــة   +  +  +  

ــاك ا      ِإي ي ــب ِإ مبــني  تــدأ وهــو مضــاف    م

     ــه  ك ــاف إليـ ــني  مضـ ــل مبـ ــمير متصـ ضـ

ــد بنَع ــد بــرفوع   نَع ــارع مـ ــل مضـ ــمة فعـ الضـ

   ــن ــدر نَح ــتتر مقـ ــل مسـ   فاعـ

  +  +  +  +

  ــف    و ــرف عطـ   حـ

4444

قواعد بيانات املعاين والداللةقواعد بيانات املعاين والداللة

اموعات العامة للجذور  اموعات العامة للجذور  ••
اموعات املتخصصة  اموعات املتخصصة  ••
جمموعات اجلذور املتقاربة  جمموعات اجلذور املتقاربة  ••
األوزان املختلفة اليت تدخل على اجلذر نفسه  األوزان املختلفة اليت تدخل على اجلذر نفسه  ••
ذهب ، أذهب ، ذهب  ذهب ، أذهب ، ذهب    ::ذهب ذهب                   ••
)  )  افتعل افتعل ( ( واقتدم واقتدم ) ) فعلفعل((وقدم وقدم ) ) أفعل أفعل ( ( أقدم أقدم : : قدم قدم                     ••
)  )  استفعل استفعل ( ( واستقدم واستقدم ) ) تفعّل تفعّل ( ( تقَّدم تقَّدم ) ) تفاعل تفاعل ( ( تقادم تقادم                   ••
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4545

أنواع األفعالأنواع األفعال: : مثال مثال 

اركعوا واسجدوااركعوا واسجدوا:  :  أفعال الزمة  أفعال الزمة  ••
ورد ماء مدين  ورد ماء مدين  :  :  أفعال متعدية ملفعول واحد  أفعال متعدية ملفعول واحد  ••
واسجدوا هللاواسجدوا هللا::أفعال متعدية حبرف اجلر  أفعال متعدية حبرف اجلر  ••
آوى إليه أخاهآوى إليه أخاه                ::  أفعال متعدية ملفعول واحد وحبرف اجلرأفعال متعدية ملفعول واحد وحبرف اجلر••
فسيكفيكهم اهللافسيكفيكهم اهللا:  :                    أفعال متعدية ملفعولني  أفعال متعدية ملفعولني  ••
وجد عليه أمة منوجد عليه أمة من              :  :  أفعال متعدية ملفعولني وحبرف اجلرأفعال متعدية ملفعولني وحبرف اجلر••

الناس يسقونالناس يسقون                                                                                                        

4646

اجلذور الواردة يف القرآن ذات العالقة حبركة اإلنسان وغريه من اجلذور الواردة يف القرآن ذات العالقة حبركة اإلنسان وغريه من   
املخلوقاتاملخلوقات

  جيءجيء  جلبجلب  جررجرر  ثبتثبت  تركترك  بيتبيت  بلغبلغ  بقيبقي  بغتبغت  بعدبعد  بعثبعث  ءوبءوب  ءزفءزف  ءخرءخر  ءيتءيت  ءبقءبق••
  دوردور  دهمدهم  دنودنو  دفعدفع  درجدرج  دخلدخل  دبردبر  دببدبب  خنسخنس  خلفخلف  خلصخلص  خلدخلد  خفضخفض  خطوخطو  حضرحضر
  سبقسبق  زففزفف  زحفزحف  ركنركن  ركضركض  ركبركب  رقيرقي  رفعرفع  رفدرفد  رسورسو  رددردد  رحلرحل  رجعرجع  ذهبذهب

  شطءشطء  شردشرد  شحنشحن  شتتشتت  سريسري  سلكسلك  سكنسكن  سفرسفر  سعيسعي  سريسري  سرعسرع  سرحسرح  سحلسحل  سحبسحب
  طوفطوف  طلقطلق  طلعطلع  طلبطلب  طفقطفق  طردطرد  ضللضلل  صليصلي  صعدصعد  صرطصرط  صدفصدف  صددصدد  صحبصحب  شيعشيع

  غربغرب  غدوغدو  عودعود  عمقعمق  علوعلو  عزلعزل  عزبعزب  عروعرو  عرضعرض  عدوعدو  عربعرب  ظهرظهر  طريطري  طويطوي  طوقطوق
  كبكبكبكب  قومقوم  قفوقفو  قفلقفل  قعدقعد  قصوقصو  قصدقصد  قربقرب  قدمقدم  قحمقحم  قبلقبل  يفءيفء  فوجفوج  فوتفوت  فررفرر  غيبغيب
  وجهوجه  هيمهيم  هلمهلم  هلعهلع  هربهرب  نفينفي  نفرنفر  نزلنزل  مضيمضي  مررمرر  مردمرد  مددمدد  خمرخمر  لويلوي  لوذلوذ  حلقحلق  كرركرر
    ميمميم  وجلوجل  وقفوقف  وقعوقع  وقروقر  وطنوطن  وطءوطء  وصلوصل  وريوري  وردورد  ودعودع
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4747

مرة يف القرآن الكرميمرة يف القرآن الكرمي  120120اجلذور والكلمات اليت يزيد ترددها عن اجلذور والكلمات اليت يزيد ترددها عن   

عددعدد))جذرجذر((كلمةكلمةعددعدد))جذرجذر((كلمةكلمةعددعدد))جذرجذر((كلمةكلمةعددعدد))جذرجذر((كلمةكلمةعددعدد))جذرجذر((كلمةكلمة••

**482482هوهو288288حقق  حقق  192192ضلل  ضلل  149149بصر بصر 121121عزز  عزز  ••

514514رسلرسل293293ذكر ذكر 195195حسن  حسن  149149رود  رود  122122ءمم  ءمم  ••

**518518بـ بـ 294294نزل  نزل  197197خيرخير152152وعد  وعد  122122يدي  يدي  ••

520520شيءشيء**295295قبل  قبل  197197نور  نور  154154وحد  وحد  124124ءهل  ءهل  ••

**524524بين  بين  299299نفس  نفس  202202جننجنن**155155غير  غير  124124بشربشر••

526526كفر كفر 316316ظلم  ظلم  **202202عند  عند  156156صدق صدق 124124رزق  رزق  ••

550550ءتي  ءتي  318318سمو  سمو  207207ملك  ملك  159159بعض بعض 125125خوف  خوف  ••

**575575لم لم 320320كتب كتب 211211حكم  حكم  160160نصر نصر 127127دخل  دخل  ••

661661قوم  قوم  326326ءو  ءو  212212دعو  دعو  161161شهد  شهد  **128128بل  بل  ••

**694694ءذ  ءذ  327327هدي  هدي  **218218ءنت  ءنت  161161نبء  نبء  128128خلف  خلف  ••

**743743ءلىءلى329329رءي  رءي  **221221ءم  ءم  162162كبر كبر 129129عظم  عظم  ••

**806806لهله332332ءلي  ءلي  231231نوس  نوس  164164بنو  بنو  130130جمع  جمع  ••

**829829من  من  340340رحم  رحم  235235غفر  غفر  **165165مع  مع  130130سءل  سءل  ••

4848

تتمةتتمة..........مرة يف القرآن الكرميمرة يف القرآن الكرمي  120120اجلذور والكلمات اليت يزيد ترددها عن اجلذور والكلمات اليت يزيد ترددها عن   

عددعدد))جذرجذر((لمةلمةعددعدد))جذرجذر((كلمةكلمةعددعدد))جذرجذر((كلمةكلمةعددعدد))جذرجذر((كلمةكلمةعددعدد))جذرجذر((كلمةكلمة••

855855علم  علم  343343ثم ثم 236236بعد بعد 166166موت  موت  130130طوع  طوع  ••

880880ءمن  ءمن  347347جعل  جعل  249249ءمر  ءمر  168168سوء  سوء  130130لعل  لعل  ••

982982ربب ربب 361361عمل  عمل  251251ءخر  ءخر  168168كثر كثر 130130نظر  نظر  ••

13591359كون  كون  374374عذب  عذب  253253ءيي  ءيي  169169شرك  شرك  131131لكن  لكن  ••

**14431443على  على  377377كلكل259259وقىوقى169169قلب قلب 131131نذر نذر ••

14711471ءلل  ءلل  383383ءيه  ءيه  260260ولي  ولي  170170مثل  مثل  134134دنو  دنو  ••

**17021702في  في  407407قد قد 262262خلق  خلق  171171قتل  قتل  134134قدر قدر ••

17231723قول  قول  421421لك    لك    274274ءخذ  ءخذ  175175تبع  تبع  **137137موسى  موسى  ••

**17311731ال  ال  445445هم  هم  276276عبد  عبد  177177سبل  سبل  141141سلم  سلم  ••

**21812181ما ما 462462ءرض  ءرض  **276276لو  لو  181181صلحصلح143143حتى  حتى  ••

28522852ءله  ءله  465465عن  عن  **276276هذا  هذا  183183خرجخرج145145دون  دون  ••

**31003100مـنمـن476476يوم  يوم  279279جيءجيء186186سمعسمع145145نعم نعم ••

**40384038ءنءن481481ذلكذلك283283كذب كذب 190190حييحيي147147لقي  لقي  ••
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4949

قاعدة بيانات اللفظقاعدة بيانات اللفظ

قاعدة بيانات القراءات القرآنية  قاعدة بيانات القراءات القرآنية  ••
..قاعدة بيانات األلفاظ الشاذةقاعدة بيانات األلفاظ الشاذة••
..قاعدة بيانات األصوات قاعدة بيانات األصوات ••
..قواعد البيانات الصوتية قواعد البيانات الصوتية ••

5050
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5151

املعجم املفهرس  املعجم املفهرس  
للتراكيب املتشاة لفظًا للتراكيب املتشاة لفظًا 

::ثالثالمميف القرآن الكرمييف القرآن الكرمي
لبياناتلبياناتااعلى قواعد على قواعد     

www.alwww.al--mishkat.com/mujammishkat.com/mujam

�B إ�@ ?<�=> ا;�:�ظ وا��8�57 56 ا�3�4ن ا���01C�D ة�F701��إ�@ ?<�=> ا;�:�ظ وا��8�57 56 ا�3�4ن ا� B�C�D ة�F7

5252

املعجم املفهرس للتراكيب املتشاة لفظًا يف القرآن الكرمياملعجم املفهرس للتراكيب املتشاة لفظًا يف القرآن الكرمي
لبياناتلبياناتااقواعد قواعد إستخدام إستخدام على على   : : ثالثالمم

عبارة خمتلفة عبارة خمتلفة   4443944439احتوى املعجم على احتوى املعجم على ••
.  .  موضع يف القرآن الكرميموضع يف القرآن الكرمي  7830678306إشارات إىل إشارات إىل ••
من سورة املؤمنون واآليات من سورة املؤمنون واآليات   99- - 55أطول عبارتني قرآنيتني بينهما تشابه مها اآليات أطول عبارتني قرآنيتني بينهما تشابه مها اآليات ••

.  .  كلمة كلمة   2626من املعارج واللتان  حتوي كل منهما من املعارج واللتان  حتوي كل منهما   3333- - 2929
::سلسلت البيانات يف قاعدة البيانات هذه كما يأيت سلسلت البيانات يف قاعدة البيانات هذه كما يأيت ••

..حبسب طول النص فيها مقاسا بعدد الكلمات الذي حتويه حبسب طول النص فيها مقاسا بعدد الكلمات الذي حتويه ––
..حبسب النص احملتوي على جذور الكلمات هجائيا حبسب النص احملتوي على جذور الكلمات هجائيا ––
..حبسب النص احملتوي على الفعل الثالثي املزيد هجائيا حبسب النص احملتوي على الفعل الثالثي املزيد هجائيا ––
..حبسب النص احملتوي على نواة من الكلمة هجائيا حبسب النص احملتوي على نواة من الكلمة هجائيا ––
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5353

املعجم املفهرس للتراكيب املتشاة لفظًا يف القرآن الكرمياملعجم املفهرس للتراكيب املتشاة لفظًا يف القرآن الكرمي: : تتمةتتمة

..حبسب النص احملتوي على الكلمات احملذوف منها اللواصق األولية وتشكيل اآلخر هجائيا حبسب النص احملتوي على الكلمات احملذوف منها اللواصق األولية وتشكيل اآلخر هجائيا ––
حبسب النص احملتوي على الكلمات احملذوف منها شدة احلرف األول وتشكيل اآلخر هجائيا حبسب النص احملتوي على الكلمات احملذوف منها شدة احلرف األول وتشكيل اآلخر هجائيا ––

..
..حبسب النص احملتوي على الكلمات احملذوف منها شدة احلرف األول هجائيا حبسب النص احملتوي على الكلمات احملذوف منها شدة احلرف األول هجائيا ––
..حبسب النص احملتوي على الكلمات األصلية هجائيا حبسب النص احملتوي على الكلمات األصلية هجائيا ––
..حبسب تسلسل الكلمة األوىل يف النص يف املصحف حبسب تسلسل الكلمة األوىل يف النص يف املصحف ––
عبارات عبارات مثالً مثالً ••

    "ِ"ِالرمحنِ الرحيمالرمحنِ الرحيم""––
" " أرحم الرامحنيأرحم الرامحني""––
––""الرحيم الرمحنالرحيم كلها عبارات اجلذور هلا كلها عبارات اجلذور هلا   " " الرمحن
. . وكذلك يف الفعل الثالثي املزيد لكنها ختتلف يف جذع الكلمة وكذلك يف الفعل الثالثي املزيد لكنها ختتلف يف جذع الكلمة   رحم رحم  رحم رحم    ––

5454

  56 �Fً:� BH=�>Iا�� JKاآ�I��7$ذج NC ا��8%0 ا��:�Hس ���IاآJK ا��Fً:� BH=�>I� 56  �7$ذج NC ا��8%0 ا��:�Hس �
ا�3�4ن ا���01ا�3�4ن ا���01


ْواَ�َ
ْوا  َ�ْ�َ�ْ�  َأَوَأَو••َ�َ::  ���ا���  6767//  1919//ا�T8�Z$تا�T8�Z$ت  77//ا�<�8اءا�<�8اء  9999//ا�VWاءا�VWاء  4848//ا�S"Tا�S"T  4141//ا��
�_  7171//1^1^  2727//ا�[%�ةا�[%�ة  3737//ا��وما��وم`6_�))##1212((  1919//ا���cا���c  3333//ا;4b�فا;4b�ف  6//1515`
))##22((  3333//ا;4b�فا;4b�ف  9999//ا�VWاءا�VWاء  ::َواَ�ْرَضَواَ�ْرَض  ا���َ��َواِتا���َ��َواِت  َ�َ�َ�َ�َ�َ�  ا��ِ�يا��ِ�ي  ا���َ�ا���َ�  َأن�َأن�  َ�َ
ْواَ�َ
ْوا  َ�ْ�َ�ْ�  َأَوَأَو••

وا  َ�ْ�َ�ْ�  َأَوَأَو••ُ�
واَ�ِ�ُ��ِ�َ  ��ِ�
وا  اَ�ْرِضاَ�ْرِض  ِ�ُ ُ!�
واَ�َُ ُ!�َ�َ  "َ�    �g�6�g�6//4444  99//ا��وما��وم  ::ا��ِ��َ)ا��ِ��َ)  َ'�ِ&َ%ُ$َ'�ِ&َ%ُ$  َآ�َنَآ�َن  َآْ�َ"َآْ

�6�h�6�h//2121  ))33##((

وا  َ�ْ�َ�ْ�  َأَوَأَو••ُ�
واَ�ِ�ُ��ِ�َ  ��ِ�
وا  اَ�ْرِضاَ�ْرِض  ِ�ُ ُ!�
واَ�َُ ُ!�َ�َ  "َ�    ِ(ْ!ُ*ْ�ِ(ْ!ُ*ْ�  َأَ.-�َأَ.-�  َآ�ُ,+اَآ�ُ,+ا  َ&ْ%ِ�ِ*ْ�َ&ْ%ِ�ِ*ْ�  ِ()ِ()  ا��ِ��َ)ا��ِ��َ)  َ'�ِ&َ%ُ$َ'�ِ&َ%ُ$  َآ�َنَآ�َن  َآْ�َ"َآْ

))##11((  99//ا��وما��وم  ::ُ&+�ًةُ&+�ًة

وا  َ�ْ�َ�ْ�  َأَوَأَو••ُ�
واَ�ِ�ُ��ِ�َ  ��ِ�
وا  اَ�ْرِضاَ�ْرِض  ِ�ُ ُ!�
واَ�َُ ُ!�َ�َ  "َ�    ِ(ْ!ُ*ْ�ِ(ْ!ُ*ْ�  َأَ.-�َأَ.-�  َوَآ�ُ,+اَوَآ�ُ,+ا  َ&ْ%ِ�ِ*ْ�َ&ْ%ِ�ِ*ْ�  ِ()ِ()  ا��ِ��َ)ا��ِ��َ)  َ'�ِ&َ%ُ$َ'�ِ&َ%ُ$  َآ�َنَآ�َن  َآْ�َ"َآْ

))�g�6�g�6//4444  ))11##  ::ُ&+�ًةُ&+�ًة
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5555

مناذج من املعجم بترتيب هجائي مناذج من املعجم بترتيب هجائي 

5656

تتمةتتمة......مناذج من املعجم بترتيب هجائي مناذج من املعجم بترتيب هجائي 
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5757

مناذج من املعجم بترتيب حسب الورود يف املصحفمناذج من املعجم بترتيب حسب الورود يف املصحف

5858

مناذج من املعجم بترتيب حسب الورود يف املصحفمناذج من املعجم بترتيب حسب الورود يف املصحف
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5959

اإلختالف اليسري يف العبارات املتشاةاإلختالف اليسري يف العبارات املتشاة
••NKI1iاNKI1i8181- - 8080  ا  NCNC  رة$Vرة$V  S�Tا�S�Tا�::

�َ)  َو��ْ+اَو��ْ+ا  ِإَذاِإَذا  ا�-7َ'�َءا�-7َ'�َء  ا��78�ا��78�  4ُ�ِ�ْ5ُ4ُ�ِ�ْ5ُ  َو3ََو3َ  اْ�َ�ْ+65َاْ�َ�ْ+65َ  4ُ�ِ�ْ5ُ4ُ�ِ�ْ5ُ  3ََ3  ِإ,�1َِإ,�1َِ;ِ-ْ)ُ(َ�
  َأ,َ>َأ,َ>  َوَ�)َوَ(�  )8080    (((  ُ(ْ-ِ;ِ

))    8181  ((  (7ْ�ِ�ُ�+َن(7ْ�ِ�ُ�+َن  َ�ُ*�َ�ُ*�  ِ;َCَ��َCَ;ِ�!َ5ِ��ُ  �!َ5ِ�ُ(ُ)ِBْ�Bِْ(ُ)  َ()َ()  ِإ3�ِإ3�  4ُ�ِ�ْ5ُ4ُ�ِ�ْ5ُ  ِإنِإن  Aَ�ْ*ِ?ِ�َ@َAََ@َ�ِ?ِ*ْ�  َ')َ')  اْ�ُ<ْ�ِ�اْ�ُ<ْ�ِ�  ِ;َ*�ِديِ;َ*�ِدي

••��TK=��TK=  ن�I1iنا�I1i5353- - 5252  ا  NCNC  رة$Vرة$V  ا��وما��وم
1َ�,Dِ�َ1َ�,Dِ�َ   (َ�
    ِ;َ*�ِدِ;َ*�ِدَوَ(� َأ,َ> َوَ(� َأ,َ>   ))  5252((3َ 4ُ�ِ�ْ5ُ اْ�َ�ْ+65َ َو3َ 4ُ�ِ�ْ5ُ ا��78� ا�-7َ'�َء ِإَذا َو��ْ+ا ُ(ْ-ِ;ِ
�َ) 3َ 4ُ�ِ�ْ5ُ اْ�َ�ْ+65َ َو3َ 4ُ�ِ�ْ5ُ ا��78� ا�-7َ'�َء ِإَذا َو��ْ+ا ُ(ْ-ِ;ِ

))    5353( ( اْ�ُ<ْ�ِ� َ') Aََ@َ�ِ?ِ*ْ� ِإن 4ُ�ِ�ْ5ُ ِإُ ()َ �3�Cَ;ِ (ُ)ِBَْ��5َِ!� َ�ُ*� (7ْ�ِ�ُ�+َن اْ�ُ<ْ�ِ� َ') Aََ@َ�ِ?ِ*ْ� ِإن 4ُ�ِ�ْ5ُ ِإُ ()َ �3�Cَ;ِ (ُ)ِBَْ��5َِ!� َ�ُ*� (7ْ�ِ�ُ�+َن 

و�F) آ�,+ا أ,�E*� � ��+نو�F) آ�,+ا أ,�E*� � ��+ن••
••(Fو�(Fو�  �*�E,أ�*�E,+ن  أ�� �ن+�� �
��4
�4  ر;1ر;1  إنإن••�
��  �EI+ر�EI+ر  وإ,�وإ,�  ا�<�Hبا�<�Hب  ��Jر��Jر

�4    ر;1ر;1  إنإن••K4�
K  ب�H>با��H>ر  وإ,�وإ,�  ا�+EIر�+EI�  ��Jر��Jر

6060

اجلمل القرآنية ذات التراكيب املتشاةاجلمل القرآنية ذات التراكيب املتشاة

13�ت13�ت  33      ................  ++  اNاN  أنأن  ا'��+اا'��+ا  ++        �ـ�ـ••

B13B13  1212      ................  ++  اNاN  أنأن  ا'��+اا'��+ا  ++          وو••

NاNا  ))  
�8;
�8;  ،،  
�%�
�%�  ،،  ���'��  ))  �<��+ن�<��+ن  ،،  �8!<+ن�8!<+ن  ،،  �E<�+ن�E<�+ن  ،،  5<��+ن5<��+ن  ((  ;��;��  ))  '�

••NواNـ  ،،  5ـ5ـ  ((  ;��;��  وا�ـ�((  ـ<��+نـ<��+ن  ))    S�T)S�T)  ،،  
�8;
�8;  ،،  
�%�
�%�  ،،  ���'���'  ((

••�*,Cآ�*,Cز  آ�V'زأ�V'أ  WX,WX,  ))    $�$��و�و��  ،،  
>H!)
>H!)  ((

إ�+ةإ�+ة  ا��B(!+نا��B(!+ن  إ,��إ,��••

�?!$�?!$  وأو3دآ�وأو3دآ�  أ(+ا��Fأ(+ا��F  إ,��إ,��••


  أ,�أ,�  إ,��إ,��••Y;
Y;  �F�Z)�F�Z)



6/23/2009

31

6161

الكلمات القرآنية املتوافقة املعىنالكلمات القرآنية املتوافقة املعىن


اط^
اط  إ�6إ�6  وه-�!�ه�وه-�!�ه�  وا\?%�!�ه�وا\?%�!�ه�^  ��H?�)��H?�)8787  ا;87�ما;87�م

(Fو�(Fو�  NاNا  �%?V��%?V�  ()()  ��Kر��Kء  ()()  ر�Y�ء�Y�ان  3ل3ل������ان  179179

�1  وآ��1وآ��1%?V�1�%?V�  1;<��1  ر;1ر�<��1و�و  ()()  W�وC5W�وC5  _�د�J_ا��د�Jا�  lV$1lV$1  66


اط^
اط  إ�6إ�6  وه-ا`وه-ا`  ا\?%�`ا\?%�`  �,<���,<��  .�آً
ا.�آً
ا^  ��H?�)��H?�)S"Tا�S"T121121  ا�

�a�a  `�%?\?�ب  ر;�ر;�  ا\?%�`ا�ب�?�  ���'��g<g  122122>وه-ىوه-ى  '�

�)  ()()  ���>V�V<��  ر;�ر;�  ��\?%�`��\?%�`T��8ا�(�T��80ا��5050  ا�4�0ا�4

��+ن  ((H�ن+��H�  ،،  ���Hا�����Hا  ،،  ا��+��H���+ا�H���+ا  ،،  أ&�أ&�  ،،  �&C�ا+��&C�  ،،  (�&وإ&�موإ&�م  ،،  أ&�?�أ&�?�  ،،  وأ&�وأ&�  ،،  أ&�)أ  ((  
ا�8@ةا�8@ة

6262

الكلمات القرآنية املتفقة اللفظ املختلفة املعىنالكلمات القرآنية املتفقة اللفظ املختلفة املعىن  
التمييز بني الكلمات الواردة مبعىن متقارب وختتلف بالغياالتمييز بني الكلمات الواردة مبعىن متقارب وختتلف بالغيا  

••dT�dT�  (�
*e?ا��(�
*e?�4ة          ا��Z�4ةا�Z222222  ا�

••dT�dT�  (�
*eّا��(�
*eّا��          B=$Iا�B=$I108108  ا�

••()()  -5
�-5
�  �F!)�F!)  ('('  �!�!�د�ة    د�m�ةا���m�5454  ا��


5-د�
5-د  و()و()••�  �F!)�F!)  ('('  �!�!�د��4ة    دZ�4ةا�Z217217  ا�

�          اNاhّ,  Nل,hّل  (�(�  آ
ه+اآ
ه+ا••�"C��"C  2626

�اNاN  أ,hلأ,hل  (�(�  آ
ه+اآ
ه+ا••�"C��"C  99
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6363

تقدير الكلمات احملذوفةتقدير الكلمات احملذوفة

••��;��;  NاNا  (�J
��  ا�
�J)ا�J
��ا�J
    ا�

••��;��;  NاNا  (�J
��  ا�
�J)ا�J
��ا�J
))  أ=�أأ=�أ  ((  ا�

6464

معاجلة الكلمات املتقاربة املعىنمعاجلة الكلمات املتقاربة املعىن

اNاi  N��تi��ت  ))�?�+ن�?�+ن((••

أون((••H�أون
H�((  نi
Hنا�i
Hا�
••))W5ورW5ن  ))ورi
Hنا�i
Hا�  @�5
5@�5
5

ك((  33••T5ك
T5  �;�;  1,���1,���((  WV>?�WV>?�  �;�;
    
••))dإذهdن  إ�6إ�6  ))إذه+'

'+ن��
ه�رً;�ه�رً;�  ))و�6و�6((••
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معاجلة الكلمات املتضادة املعىن  معاجلة الكلمات املتضادة املعىن  
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ماذا ميكن أن تقدم قواعد بيانات القرآن الكرمي للغة العربيةماذا ميكن أن تقدم قواعد بيانات القرآن الكرمي للغة العربية

تعطي قواعد بيانات القرآن الكرمي أمثلة وما حتتاجه اللغة العربية توسيع بعض تعطي قواعد بيانات القرآن الكرمي أمثلة وما حتتاجه اللغة العربية توسيع بعض ••
هذه القواعد هذه القواعد 

..نفسها على اللغة العربية بشكل عامنفسها على اللغة العربية بشكل عامقواعد البيانات قواعد البيانات ميكن استخدام ميكن استخدام ••
اللغة العربية احلديثة تستعمل أدوات قياسية اللغة العربية احلديثة تستعمل أدوات قياسية ••
الكتابة الكتابة بينما بينما شتق منها نص غري مشكول شتق منها نص غري مشكول يينصوص القرآن الكرمي مشكولة نصوص القرآن الكرمي مشكولة ••

العادية يف غالبيتها غري مشكولةالعادية يف غالبيتها غري مشكولة
حلاجتها إىل حلاجتها إىل نظرانظرااألحباث على قواعد بيانات القرآن الكرمي مل تؤت مثارها بعد األحباث على قواعد بيانات القرآن الكرمي مل تؤت مثارها بعد ••

الكثري من املعلومات اللغوية الكثري من املعلومات اللغوية 
أحباث القرآن الكرمي وخاصة يف علم التفسريأحباث القرآن الكرمي وخاصة يف علم التفسري••
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مواقع مفيدةمواقع مفيدة

جممع اللغة العربية األردينجممع اللغة العربية األردين••
www.majma.org.jowww.majma.org.jo

6868

ما املطلوب؟ما املطلوب؟
الطلبة على استخدام احلاسوب بكثرةالطلبة على استخدام احلاسوب بكثرة  حثحث••
الطلبة على استخدام األنترنيتالطلبة على استخدام األنترنيت  حثحث••
تغيري منط البحث العلمي يف اقسام اللغة العربيةتغيري منط البحث العلمي يف اقسام اللغة العربية••
التواصل مع املتخصصني باحلاسوب واللغات األخرىالتواصل مع املتخصصني باحلاسوب واللغات األخرى••
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مواضيع مقترحة للبحثمواضيع مقترحة للبحث

إعداد املكرتإعداد املكرت••
مراقبة اإلستعماالت احلالية ملفردات اللغةمراقبة اإلستعماالت احلالية ملفردات اللغة••
خدمة الترمجة اآلليةخدمة الترمجة اآللية••
تطوير تعليم اللغة العربية على كافة املستويات باستخدام التقنيات  تطوير تعليم اللغة العربية على كافة املستويات باستخدام التقنيات  ••

احلديثةاحلديثة
دراسة تطور مفردات اللغة العربية تأرخييادراسة تطور مفردات اللغة العربية تأرخييا••

7070

::قال تعاىلقال تعاىل••

إِنا أَنزلْناه قُرَءانا عربِيا لَّعلَّكُم تعقلُونَ إِنا أَنزلْناه قُرَءانا عربِيا لَّعلَّكُم تعقلُونَ ••
))يوسف يوسف //22( ( ••
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أشكر استماعكمأشكر استماعكم

  
والسالم عليكموالسالم عليكم


