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Abstract 

Today, digital Qur’anic education occupies a great importance, given the technological 

development taking place at all levels and fields. Which has come to meet human requirements in 

a faster time, unlike what humanity was previously in ages past and in light of these rapid 

developments and our need to use modern technical means And the many benefits it achieves for 

the individual in the electronic field called us to a fundamental question, whether this benefit from 

the means employed in technical education swept the Qur’anic texts?That is, in the field of digital 

Quraniceducation, and what can be achieved of competencies and language skills within the scope 

of that educational process, which creates great effectiveness in the recipient or learner, contrary 

to the traditional stereotype on which Quranic teaching was based. Formerly traditional? 

Accordingly, the importance of the topic lies, through the study of a miraculous divine content and 

its relationship to the field of digitization, and the effective role that this type of modern education 

achieves to form a linguistic outcome 

that learners exploit in their field of life according to modern and advanced means. The 

techniques of audio-visual excitement that are in line with the spirit of the age and meet the 

requirements of the individual for different age groups. Therefore, the problem of the research is 

determined in a main question, which is as follows: - Is it possible to benefit from the means used 

in e-learning in the field of Qur’anic education, which can contribute to teaching the Arabic 

language with its various activities and skills ? What is the impact of digital Quranic education on 

the academic achievement of the Arabic language, and how are different skills developed through 
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this education? The sub-problems of the research are limited to the following: - How does digital 

Quranic education contribute to teaching the Arabic language? What is the relationship of Quranic 

e-learning with linguistic activities and branches? What is the role of electronic Quranic programs 

in developing language skills? Is it possible to dispense with traditional Qur’anic education, and 

to adopt e-learning as an alternative through which to overcome the difficulties and obstacles faced 

by learners as a result of their memorization, interpretation, language and skill of the Holy Qur’an? 

This is represented by the most important hypotheses of the research: - Quranic e-learning has a 

major role in teaching the Arabic language. - The Holy Qur’an is closely related to the Arabic 

language, based on the premise that the Holy Qur’an was revealed in an Arabic language. There 

are several reasons that prompted us to study this It is okay to summarize it as follows: The 

Qur’anic text represents the most important textual references in teaching Arabic. It deals with 

digital education and the extent to which we use this education, especially during the Corona 

pandemic. In addition to being a link between digital Quranic education and its role in the 

development and development of the Arabic language for native speakers. The study aims to: 

Recognizing the nature of digital Quranic education and our great need for digitization in this field. 

Determining the most important areas and ways to benefit from e-learning techniques and 

programs in teaching the Qur’anic content. - Standing at linguistic branches and activities 

according to the data of contemporary digitization technology, which gives learners a linguistic 

wealth more than they used to be Identify the sections of language skills achieved from digital 

Quranic education. As for the research method, we adopted the descriptive approach, through the 

use of previous research such as theses, theses, periodicals and books. And websites. 

Keywords: digital education;Quranic education;  Arabic language education;Ayat 

program; Golden Quran program 
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 امللخص

األصعدة واجملاالت وأتيت مجيع    يفنظرا للتطور التكنولوجي احلاصل  ،  الرقمي اليوم أمهية ابلغة  القرآينحيتل التعليم  

،  وللحاجة املاسة والدائمة للوسائل التكنولوجية احلديثة واملعاصرة،  ي املعجزاإلهلهذه األمهية خلصوصية النص القرآين  

تليب املتطلبات اإلنسانية يف وقت أسرع، خالفا ملال كانت عليه البشرية سابقا يف عصور خلت ويف ظل هذه اليت ابتت  

حتققه وما  احلديثة  التقنية  الوسائل  وحاجتنا الستخدام  السريعة  االلكرتوين   التطورات  اجملال  للفرد يف  عدة  منافع  من 

من الوسائل املوظفة يف التعليم التقين اكتسحت النصوص   يف ما إذا كانت هذه االستفادة ،  استدعاان تساؤال جوهراي

الرقمي، وما ميكن حتقيقه القرآين  التعليم  لغوية    القرآنية ؟ أي يف جمال  العملية    يفمن كفاءات ومهارات  نطاق تلك 

عليم القرآين التقليدي عليها الت  استند املتعلم خالفا للنمطية التقليدية اليت  أو    ملتلقي ا  برية يفالتعليمية واليت ختلق فاعلية ك 

من خالل مدارسة حمتوى إهلي معجز وعالقته مبجال الرقمنة، والدور الفعال الذي ،  أمهية املوضوعسابقا؟ وعليه تكمن  

تكوين حصيلة لغوية يستغلها املتعلمون يف جمال حياهتم وفق وسائل حديثة لحيققه هذا النوع من التعليم املستحدث  

رد ملختلف الفئات العمرية ولذلك  متطورة بتقنيات اإلاثرة السمعية البصرية اليت تتماشى وروح العصر وتليب متطلبات الف

هل ميكن االستفادة من الوسائل املستخدمة يف التعليم االلكرتوين -:  مشكلة البحث يف تساؤل رئيس وهو كاآليت  تتحدد

؟ فما أثر التعليم مستوايهتا اللغويةيف جمال التعليم القرآين، مبا ميكن أن يساهم يف تعليم اللغة العربية مبختلف أنشطتها و 

كيف يساهم  - قرآين الرقمي يف التحصيل الدراسي للغة العربية ؟ وتنحصر اإلشكاليات الفرعية للبحث يف ما يلي:  ال
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ما    -قة التعليم القرآين االلكرتوين ابألنشطة والفروع اللغوية؟  الما ع  -التعليم القرآين الرقمي يف تعليمية اللغة العربية؟  

أميكن االستغناء عن التعليم القرآين -اللغوية؟    لتحصيل اللغوي مبختلف مستوايتهايف    دور الربامج القرآنية االلكرتونية

التقليدي، وتبين التعليم االلكرتوين بديال يتجاوز من خالله الصعوابت والعوائق احلاصلة للمتعلمني جراء تلقيهم للقرآن 

 الكرمي حفظا وتفسريا ولغة ومهارة؟

أهم العربية.  يف    كبريدور    االلكرتوين  القرآينللتعليم  -:  البحث  فرضيات  وتتمثل بذلك  اللغة  ارتباط -تعليمية 

 أسباب ارتباطا وثيقا انطالقا من مسلمة مفادها أن القرآن الكرمي أنزل بلسان عريب. ومن مثة    القرآن الكرمي ابللغة العربية

تعليم   يفآين ميثل أهم املرجعيات النصية  يلي: كون النص القر   فيمااملوضوع ال أبس أن نوجزها    عدة دفعتنا لدراسة هذا

كونه يتناول التعليم الرقمي ومدى استخدامنا هلذا التعليم خاصة يف جائحة كوروان. ابإلضافة إىل كونه و   .اللغة العربية

 علىالتعرف    إىل:الدراسة    هتدفو  يربط بني التعليم القرآين الرقمي ودوره يف تنمية وتطوير اللغة العربية للناطقتني هبا.

وسبل االستفادة من تقنيات   جماالت حتديد أهم  -.  اجملالهذا    يف  للرقمنة  برية الرقمي وحاجتنا الك  القرآينماهية التعليم  

الوقوف عند الفروع واألنشطة اللغوية وفق معطيات تقنية الرقمنة -وبرامج التعليم االلكرتوين يف تعليمية احملتوى القرآين.  

البحث فاعتمدان املنهج الوصفي، وذلك منهج  أما  .  ملتعلمني ثروة لغوية زايدة على ما كانت عليهاملعاصرة، اليت تكسب ا

 .ومواقع إلكرتونية من خالل االستعانة ابلبحوث السابقة من أطروحات ورسائل جامعية، ودورايت وكتب 

 .برانمج املصحف الذهيب، برانمج آايت ،تعليمية اللغة العربية ،التعليم القرآين ،التعليم الرقمي: الكلمات املفتاحية
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 املقدمة 

  التقنيات احلديثة استخدام  و   جمال العمليات التعليميةتطوير    لزاما يف السنوات األخرية يف احلقل التعليمأصبح  لقد  

  حيثعلم  أمهية كبرية لل  حققالذي  -للتعليم التقليدي  بديال   -التعليم واالعتماد على الرقمنة    يف مجيع مراحل   تعميمها  و 

 .املوضوع من أكثر من زاوية إىلمدارك الفرد وقدرته على الفهم واالستيعاب والتحليل والنظر  من سعو 

جعل املصطفى عليه الصالة والسالم طلب العلم فريضة على كل لذا  العلم يف حياة الفرد    تظهر أمهيةومن هنا  

نلتمس األمهية والفوائد اجلمة للتحصيل العلمي، انهيك عن تعليم القرآن وفق ،  مسلم ومسلمة، وانطالقا من وصيته

خلدمة التعليم القرآين بطريقة مبتكرة، تشمل   التطور التكنولوجي الذي ظهرت فيه العديد من الوسائل التعليمية املرقمنة

 املادية. اإلفادةاملعنوية و  اإلفادةحتقيق  إىلالكثري من التطبيقات والربامج اليت هتدف 

وقد أحدث ذلك التطور، نقلة جادة يف العملية التعليمية، نتيجة ظهور تقنيات جديدة استفادت منها املنظومة 

الرتبوية أبكملها وكانت مثارها اجيابية على كل األطراف التعليمية نتيجة استعماهلم لألجهزة الرقمية يف العملية التعليمية 

الذي حقق و   املعارف الرتبوية وحىت السلوكية للمتعلم  إيصالمباشرة  تساعد على  بطريقة مباشرة أو غري  كان    سواء  ،

 .بفضل استخدامه لتلك الوسائل التعليمية الرقمية املتطورة  وخاصة يف جمال التعليم القرآين مجة أهدافا

" التعليم ستنا بعنوانتعلم، هلذا ومست دراويعد هذا النوع من التعليم أحد األساليب الفعالة املعتمدة يف عملية ال

 .منوذجا أ القرآين الرقمي وأثره يف تعليمية اللغة العربية "برانمج " آايت" و"املصحف الذهيب"
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 :  ة اآلتيةالرئيس اإلشكالية دراستنا طرحت وللتعرف على هذه األمهية، 

احملورية تفرعت تساؤالت   إلشكاليةومن ا  ؟العربيةملتعلمي اللغة    م القرآين الرقمي يف التحصيل الدراسييما أثر التعل

هم برانمج" آايت" و"املصحف الذهيب" يف خدمة تعليمية القرآن الكرمي واللغة العربية؟ وما مدى يس  فكي  أخرى:جزئية  

 ؟ ةالدالليو ، ةوالرتكيبي ، ةوالصرفي، ةالصوتي مبستوايته التحصيل اللغويالربامج القرآنية الرقمية يف هذه أتثري 

 الفرعية السابقة طرحنا فرضيات هلا متمثلة يف اآليت: تاإلشكاالوانطالقا من 

 القرآين الرقمي أثر اجيايب وفعال يف التحصيل الدراسي ملتعلمي اللغة العربية.  للتعليم ▪

املتعل  ▪ تعليكتسب  جرّاء  لغوية  ومهارات  ملكات  الرقمي  همم  طريق    القرآين  عن  آايت املكتسب  برانمج 

 . الذهيبواملصحف 

  املستوايت )الصوتية،   ، ويظهر ذلك وفقاملتعلم خاصةو   املعلم  للربامج القرآنية الرقمية أتثري كبري وفعال على  ▪

 .بعد ذلك  تطويرهاو  مهارات لغوية متكنه من إتقان لغتهالداللية( اليت بدورها تكسب املتعلم و  ،والرتكيبية الصرفية،و 

الرابط الذي يربط القرآن الكرمي ابللغة العربية، وتبيني أثره الفعال    إبرازوعليه فإن اهلدف من هذه الدراسة هو:  

حتدد أهم جماالت وسبل   بذلكالتعليم املرقمن  و انطالقا من    اكتساب حتصيل لغوي صويت ،صريف ،تركييب ،داليليف  

 لتعرف على املستوايت اللغويةااخلادم للجانب التعليمي، وكذلك    االستفادة من تقنيات وبرامج التعليم الرقمي احلديث 

 .اليت تولد وتنتج عن طريقها املهارات احملققة من التعليم القرآين الرقمي

 :فهو كاآليتأسباب دراستنا هلذا املوضوع ومن أهم 
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 .النصية يف تعلم اللغة العربيةكون النص القرآين ميثل أهم املرجعيات  ▪

 .التعليم الرقمي احلديث ومدى استخدامنا لتقنياته ووسائله يف عصران احلايل إىلألنه يتطرق  ▪

البحث العلمي بدراسات حديثة ختدم القرآن    إثراءغبتنا يف  ور   ،أمهية هذا املوضوع من الناحية الدينية والتعليمية ▪

 الرقمنة.و  الكرمي يف عصر العوملة

ما يتعلق مبجال التعليم  دراسة  من خالل  ،  أداة له  نهج الوصفي، والتحليلعلى امل  هذه  وقد اعتمدان يف دراستنا

و"ا آايت"   " برانمج  على  الرتكيز  مع  قرآنية  ومنصات  ومواقع  برامج  من  القرآين  النص  يف  ملصحف الرقمي 

 الذهيب"كأمنوذجني للدراسة. 

النصوص بني النظرية    الكرمي تعليميةالقرآن  وكانت قافية الدراسة قائمة مصادر ومراجع البحث املعتمدة أمهها:  

والتطبيق لبشري ابرير، أثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية للباقوري أمحد حسن، والعديد من كتب التفسري ك: جامع البيان 

 . امليسريف أتويل القرآن، التفسري الوسيط، التفسري
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 مفاهيم الدراسة:املبحث األول: 

 تعريف الرقمنة :  -1

الكتاَب، وعليه، وفيه ـُ َرْقماً: كتبه. ويُقال: هو يرُقُم على  " َرَقمَ : جاء يف معجم الوسيط: التعريف اللغوي -أ

نـََقطَه  و  ال أثر لكتابته على املاء،املاء: ُيضرب مثاًل ملن يعمُل ما ال يعملُه أحٌد حلذِقه وفطنِتِه ورفِقِه، وملن يعبث ِإذ 

الّسلعة: ومسها وأعلمها: ِإذ جعل عليها عالمة متّيزها وتدّل على و  وّشاه وطّرزه وخّططه،و الشيء: نقشه،، و وبنّي حروفه

 (Edition, 1998 , p. 720). مثنها وصنفها"

الرقمنة على أهنا "عملية استنساخ راقية متكن من حتويل الوثيقة مهما كان عرفت :  التعريف االصطالحي -ب

يواكب هذا العمل التقين عمل فكري ومكتيب لتنظيم ما بعد املعلومات  من أجل ، و نوعها ووعاؤها إىل سلسلة رقمية

 (Saleh, 2001, p. 72)فهرستها وجدولتها ومتثيل حمتوى املادة املرقمنة".

 تعريف التعليم الرقمي :  -2

شبكاته  و   " أنه طريقة للتعليم ابستعمال آليات االتصال احلديثة من حاسوب  :  وللتعليم الرقمي تعاريف كثرية منها

االنرتنت سواء كان كذا بواابت  و   املكتبات االلكرتونيةو   الرسومات وآليات البحث و   الصورةو   ووسائطه املتعددة ابلصوت
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عن بعد أم يف قاعات الدراسة عن طريق استعمال التقنيات أبنواعها وذلك هبدف إيصال املعلومة للمتعلم أبقصر وقت  

 (Al-Ajrash, 2007, p. 21)وأقل جهد وأكرب فائدة " 

ملية انتقال من األساليب التقليدية القدمية والتخلص من كما يعرف التعليم الرقمي يف العملية التعليمية، أبنه ع

تقنيات حديثة، ظهرت مع التطور التكنولوجي وهذا ما فتح آفاق كبرية و   قيودها املستخدمة يف عملية التعلم إىل أساليب 

عد املتعلم عن للمتعلم للمضي قدما والتفكري بغية اكتساب اخلربات واملعارف، وابلتايل فإن هذا التحول يف التعليم يب

 البحث واالبتكار وفق اسرتاتيجيات حمددة من أجل حتقيق مستوى من التقدم والتطور.و   النمطية من مث يعتمد على الفهم

 تعريف التعليم القرآين:  -3

وقوله رسول هللا صلى هللا عليه    4﴾ مزمل:َورَتِِِّل اْلق ْرآَن تَ ْرتِيال  يعد التعلم القرآين فريضة شرعية لقوله تعاىل :﴿

وسلم "تعلموا القرآن واقرؤوه وأقرئوه" واألمر إذا أطلق أفاد الوجوب، وقوله أيضا  "طلب العلم فريضة على كل مسلم 

ومسلمة" والقرآن الكرمي ينبوع العلوم كوهنا  خادمة له وكاشفة إلسراره وأحكامه ومعجزاته الدالة على عظمة ووحدانية  

ومن  م وتعاىل،  سبحانه   Association of Algerian).  املراجعةو   احلفظ،  التالوة:  تعلمه  أساليبنزله 

Muslim Scholars, 2021) 

 تعريف التعليم القرآين الرقمي :  -4

تعلم و   املتعددة اجلديدة يف تعليم" استخدام التقنيات والوسائط  الرقمية  :  ويعرف التعليم القرآين الرقمي على أنه

تفاسريه وكذا التعرف على أحكام جتويده وتالوته بشكل إلكرتوين رقمي وبوسائل حديثة، و  القرآن الكرمي ومعرفة معانيه
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واملصاحف  واملنصات   املواقع  وحىت  إسالمية  وبرامج  تطبيقات  صوتية،  مقاطع  أو  فيديوهات  أو  سواء كانت صورا 

العامل اإلسالمي أوال وللغة العربية جبميع مستوايهتا اثنيا وللعامل الرقمي و   للورقية، كلها دائمة لإلسالم  إلكرتونية احملاكية

 (Noha Al-Dah, 01-28-2009) والتكنولوجيا اثلثا".

 تعريف التعليمية : -5

تعليم وهذه األخرية جاءت على صيغة املصدر الذي وزنه "  كلمة التعليمية يف اللغة مصدر صناعي لكلمة  :  لغة  -أ

 ,Manzur)تفعيل " وأصل اشتقاق تعليم من "علم"، وجاء يف لسان العرب: "علم وفقه وعلم األمر وتعلمه وأتقنه".

1997, p. 416) 

 :  اصطالحا -ب

ابريرعرف   تنظيم حاالت   بشري  التدريس وتقنياته وألشكال  العلمية لطرائق  الدراسة  أهنا:"  التعليمية على 

التعلم اليت خيضع هلا املتعلم بغية الوصول إىل حتقيق األهداف املنشودة ابإلضافة أنه ختصص يستفيد من عدة حقوق 

 (Abrier, 2001, p. 70).معرفية مثل: اللسانيات، علم النفس  علم االجتماع "

أهم  و  النحو سنتطرق يف حبثنا هذا إىل  الكرمي بطريقة حديثة ومرقمنة وعلى هذا  التعليمية ابلقرآن  اهتمت 

حتفظ القران الكرمي حفظا وترتيال مع التفسري والشرح والرتمجة وكذا كل ما خيدم العملية  و   الربامج التعليمية اليت تدرس

و البالغي، والصريف،   التعليمية مبجملها، بداية ابملتعلم لتصفه من مجيع املستوايت  اللغوية )املستوى الصويت، والرتكييب،

 .الداليل(  ليصل املتعلم ابلقرآن الكرمي إىل تنمية الكثري من املهارات وإىل إتقان لغته العربية
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 الربامج املعتمدة يف الدراسة: ❖

هو مشروع املصحف االلكرتوين  والنسخة الرقمية من موقع القرآن الكرمي جبامعة امللك سعود، :  آايت"برانمج "    -1

احلاصل على املركز األول وعن جدارة يف قائمة " أفضل برامج القرآن الكرمي "وهو حماكاة الكرتونية للمصحف الشريف 

الرقمي   العامل  الربامج اليت مت إطالقها يف  العديد من الورقي وأحد أقوى  أنه برانمج يتوفر على  السبب  القرآين ويرجع 

 املميزات نذكر منها: 

القراءة نفسها من نسخة حقيقية مصورة ومطابقة لصفحات القرآن الكرمي النصي  :  القراءة من مصحف املدينة  ▪

 التنسيق وترتيب املصحف الورقي.  و  وأييت بشكل اآلايت

 . كه ميزة تكرار تالوة اآلايت:امتال  التكرار والتحفيظ )املصحف املعلم( ▪

 .عرض تفاسري بلغات متعددة جبانب الصفحة ميلك أكثر من تفسري: ▪

 عملي.  و  خيترب املتعلم حفظه بشكل بسيط اختبار احلفظ: ▪

 ميكن من القراءة بروايتني.  القراءة أبكثر من رواية: ▪

 .ميكن تصفح واجهة املصحف االلكرتوين بسبع عشرة لغة  تعدد اللغات: ▪

 .ميكن من االستماع إىل جمموعة من القراء بتالوات مرتلة وجمودة اع للقراء:االستم ▪

 عرض الرتمجة أبكثر من عشرين لغة متوفرة وترمجة صوتية للغتني. الرتمجة: ▪
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هو برانمج حديث للقرآن الكرمي الذي مت تطويره خلدمة املستخدم وهو متخصص : برانمج " املصحف الذهيب " -2

واالستماع إليه بصورة تفاعلية ميسرة مما يتيح للمتعلم التفاعل مع القرآن الكرمي بسهولة ويسر مع بعرض القرآن الكرمي  

 : دالئل اآلايت والسور، ومن أهم مميزات الربانمجو  نقوشو  االحتفاظ جبماليات املصحف الشريف من خطوط

أسباب للمستخدم التفاعل مع آايت املصحف من )االستجابة السريعة مع نص القرآن على مستوى اآلية مما يتيح   ▪

 معجم الكلمات، و   إضافة عالمة،و   الصرف،و   البالغة و   االستماع، واإلعراب،و   معاين الكلمات،و   تفسري اآلايت،و   النزول،

 (. موضوع اآليةو  الرتمجةو  الفوائد،و 

 .إعراب القرآن الكرمي كامال من كتاب اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي ▪

 . الصرف آلايت القرآن الكرمي مع العديد من فوائد اآلايتو  البالغة ▪

 صفحة كاملة أو حىت السور كاملة بصوت أربعني قارئ.، ميزة االستماع لآلايت ▪

 .يوفر الربانمج للقارئ إمكانية الرجوع لتفسري أي آية بتفاسري متعددة ▪

اءة العديد من األذكار منها ) أذكار الصباح يضيف الربانمج خاصية أذكار املسلم حبيث يتمكن املستخدم من قر  ▪

 واملساء والنوم (.

 (.Forum, 05.12.2020)ميتلك ميزة التنبيه لألذان ويوم اجلمعة، ودعاء ختم القرآن. ▪
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 من أسباب اختياران للربانجمني:

 للمتعلمني وميزات تتناسب وأهداف الدراسة منها: حيقق برانمج: آايت" و"املصحف الذهيب" مهارات لغوية  .1

 .يكسب املتعلمني ألفاظ معجمية كثرية ذات دالالت متعددة  .2

مفاتيح ، و ألحكام القرآن القرآن اجلامعجامع البيان يف تفسري ، و يتعرف املتعلمون على عدة تفاسري كتفسري امليسر  .3

 ..اخل. .الغيب 

 ..اخل. .الروسيةو  االجنليزية ،و االسبانية، و ت كاللغة الفرنسيةيستفيد املتعلمون من الرتمجة لعدة لغا  .4

 . الصرف من خالل التعرف على الظواهر البالغية والصرفية لآلايت القرآنيةو  يكتشف املتعلمون أسرار البالغة  .5

 .مجلةو  التعرف على معاين اإلعراب كلمة  .6

القرآنية، مكتسبا ملكات ومهارات لغوية، وهذا ما سنتعرف ومنه يكون املتعلم قادرا على اإلملام جبميع املعارف  

 .عليه بداية من املستوايت وصوال إىل املهارات اللغوية احملققة من هذين الربانجمني
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 برانمج"آايت "و" املصحف الذهيب "وأثرمها يف تعليمية اللغة العربية

 : املستوايت اللغوية احملققة من التعليم القرآين الرقمي املبحث األول:

1-  : الصويت  َيُصوتُ املستوى  َصات  من:  اللغة  يف  اندى،  الصوت  إذا  احلسن ،  وَأَصاَت  الذْكر  والصَّْيُت: 

".(Belaid, 1994, p. 49) 

اختيارا من أعضاء النطق وهذه اآلاثر تظهر يف و   تصدر طواعيةواألصوات اللغوية هي تلك اآلاثر السمعية اليت  

 (Moghl, 2004, p. 49).مالئمة ملا يصاحبها من حركات الفم أبعضائه املختلفةو  ُصور ذبذابت ُمعدلة

وبتغرياهتا احلركية اليت ترتك   يعىن املستوى الصويت إذا ابألصوات اللغوية وإنتاجها يف اجلهاز النطقي وخصائصها

وهذا ما سننهج إليه يف النصوص القرآنية املسطرة  يف الربامج القرآنية وخباصة برانمج" آايت واملصحف ،  أثرا يف املعىن

 الذهيب"  وفقا الستعماله من املتعلم ومنه نستخلص أهم أاثر الربانجمني القرآنيني يف املستوى الصويت للمتعلم:

اجل  -أ املوسيقيتبيني  املوسيقي:  اإليقاعي و   رس  اجلرس  الكرميو   يتجسد  القرآن  مفردات آايت  سوره و   اإليقاعي يف 

السلس يف مواضع عدة  حنو قوله تعاىل يف وصف  و   والقرآن الكرمي غين ابأللفاظ ذات اجلرس املوسيقي الناعم الرخوي 

 . 17التكوير:﴾ (17َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس ) الليل:﴿
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الليل إذا أقبل  و   املسترتة يف أبراجها،و   ويقصد هبا " أقبل وأدبر حيث أقسم هللا تعاىل ابلنجوم املختفية أنوارها هنار اجلارية

بظالمه والصبح إذا ظهر ضياؤه  فاملقام الذي جنده يف )َعْسَعَس( يعكس حركة الليل وهو يعسعس يف الظالم ابلتدريج 

 (Al-Qarni, 2021)وهبدوء وصمت عميق".

رقته ورخاوته ليدل على الدقة املوسيقية  والرقة يف تصوير الليل، ويف قوله  و   فقد استخدم يف القرآن الكرمي السني هبمسه 

 . 28: النازعات﴾( 28رََفعَ مسَكها فَسواها) ﴿: أيضا

أرفع من شيء وال شيء أخفض من شيء ولكن مجيعها مستوي ويقصد هبا أن " هللا تعاىل سوى السماء فال شيء  

 (Jarir, 2021)االمتداد ".و  االرتفاع

هذا ما دل على روعة تصوير اخلالق و   هي السمكو   فنجد أن حلرف السني يف كلمة سواها عالقة ابلكلمة اليت قبلها

 .حتقق اجلرس املوسيقيو  السني الذي يدل على سالسة اللفظ تكرار حرف و  تناغم احلروفو   للسماء

مل يغفل ، و يصور املشاهد القرآنية اليت يتطلبها املعىن والقرآن الكرمي يف تصويره لقدرة هللا يف اخللقو   جند هذا اجلرس جيسد

شقة هذا اجلرس والتناغم  بال مو   فيدرك القارئ،  األحداثو   إحياء اجلرس يف أداء املعىن وحتقيق األثر يف تصوير املشاهد

 يكتشف روعة تصوير اخلالق وقدرته.و  دقتهاو  احلاصل من مهس احلروف

الفاصلة القرآنية قد تكون كلمة من بنية آية قصرية أو قد تكون كلمة من بنية  الفاصلة يف القرآن الكرمي :  -ب

هي بصوت قد يتكرر حمداث إيقاعا يف صور مجلة أتيت يف هناية اآلية معقبة أو مقررة أو مؤكدة، وهي يف كل احلاالت تنت
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التوافق الصويت مع الفواصل السابقة  ،  وقد ال يتكرر،  السجع الالحقة إلحداث و   لكنها دائما حتتفظ إبحدى صور 

 (Brik, 2021).كأن تكون الكلمتان على رنة واحدة أو من فصيلة صرفية واحدة أو غري ذلك،  اإليقاع

، بالغةو   فاقت روعةو   جلأ القرآن الكرمي يف بيانه األعلى إىل  الفاصلة بني اآلايت اليت أعطت قوة ووضوح يف املعىن

﴾  ( 03إَذا اجلبَال س رَيْت )و   (02إَذا النج وم انَكَدَرْت ) و  (01إَذا الشمس  ك وَرت ) ﴿ :  يظهر هذا يف قوله تعاىلو 

 )3-1(التكوير 

-1(النازعات :  ﴾(  03الساحَبات َسبحا)و   (02الناشطات َنشطا)و   (01َغرقا)والنازعَات    ﴿ :  وقوله أيضا

3(. 

 أواخر األلفاظ يف حرف الروي مما أثرى اللفظ برنني موسيقي ُتشد له األذنو   فنالحظ هنا أن الفاصلة تتوافق

 يتحقق نوعا من التناسب املقطعي.و 

 القرآين أثر أصوات احلروف املكونة أللفاظ القرآن الكرميفيظهر لنا من خالل دراستنا للمستوى الصويت يف النص  

، يلتمس املتعلم هذا األثر حبيث يتمكن من فهم األلفاظ القرآنية   البعض ومنهاتناسقها مع بعضها  و   مدى عالقتها و 

 . فهمها ومتييز خمارج األصوات وكشف عالقتها ابملعىنو  تذوق اجلرس اإليقاعي املتسق مع آايتهو 
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يتناول البنية اليت ،  مستوى من مستوايت التحليل اللغويو   هو فرع من فروع اللسانيات:  الصريف  املستوى  -2

يطلق الدارسون احملدثون على هذا الدرس  و   العناصر الصوتية، اليت تؤدي معاين صرفية أو حنويةو   املقاطعو   متثلها الصيغ

 (Adawi, 2021)ية.وهو يشري عادة على دراسة الوحدات الصرف -املورفولوجيا  -مصطلح 

فيدرس هذا اجلانب الوحدات الصرفية والصيغ اللغوية يف بناء الكلمة وهذه األخرية تتكون من تناسق الوحدات    

الصوتية حبيث تعطي معىن وتغري معناها بسبب تغري عدد حروفها وترتيبها وأصلها، والنص القرآين أبلفاظه ومعانيه اجلليلة  

 .8املزمل : ﴾ ( 08اذك ر اسَم رَبَك َوتَ َبتل إليه تَبتياَل) ﴿ : حنو ذلك قوله تعاىل، خري مثال هلذا املستوى

فادعوه  ،  اذكر اي حممد اسم ربك و   ذكره:  يقول تعاىل:  معناها" جامع البيان  يف أتويل القرآن للطربي  "جاء يف

خلص إليه إخالصا او   عبادتك مبعىن انقطع إىل عبادته تعاىلو   به أي تبّتل إليه تبتيال أي: انقطع إليه انقطاعا حلوائجك

 . يف الدعوة

 10املزمل: ﴾( 10َواْصرِبْ َعَلٰى َما يَ ق ول وَن َواْهج ْره ْم َهْجر ا مجَِيال  )وقوله أيضا﴿ 

اصرب اي حممد على ما يقول املشركون :  ذكر نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم:  يقول تعاىل،  معناها" جامع البيان "    جاء يف

 .اهلجر اجلميل هو اهلجر يف ذات هللا، و واهجرهم هجرا مجيالً ،  آذاهممن قومك لك  وعلى 

"فكل زايدة يف اللفظة أدى إىل زايدة يف املعىن سواء ،  فتبني لنا أن كال اآليتني دالتان على املبالغة اليت يقتضيها املقام

 (Qawaqzeh, 2019, p. 140)كان حبرف أم يف الرتكيب أو املصدر".
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ومن خالل مروران ابملستوى الصريف ومعاجلتنا ما تضمنه النص القرآين ،  أبلفاظه معجز مبعانيه  غينو   القرآن الكرمي زاخر

 : وفقا للربانجمني استخلصنا أن القارئ املتعلم يتمكن من

 .أصلها يف الكلمةو  ترتيبهاو  التعرف على عدد احلروف -1

 القالب الذي تصاغ الكلمات على قياسه.و  معرفة الصيغ الصرفية -2

 املعىن الذي يدل عليه.   و  صيغته و  هيئته الصرفيةو  الكشف عن العالقة بني اللفظ -3

 .األلفاظ حسب ما يقتضيه املعىنو  من خالل استعمال الصيغ هُ ويتذوق يكتشف املتعلم اإلعجاز الصريف -4

اليت ،  من هذه الدراسات الدراسة الرتكيبيةو   احملدثني ابلدراسات اللغويةو   اهتم العرب القدامى:  املستوى الرتكييب-3

 .  (Lothan, 2009, p. 149)الطرق اليت تتألف هبا اجلمل ، و تدرس العالقات الداخلية بني الوحدات اللغوية

حتديد وظيفتها و   حتليلها يف سياقها العام و   دراسة الكلمةهو  ، و و خنص ابلذكر أهم مصدر يعول عليه يف النحو القرآين

هذا ما سنتعرف عليه يف ألفاظ القرآن الكرمي منتقاة للدراسة من بينها ظواهر حددت يف تعبري  ، و الداللية يف الرتكيب 

 : القرآن الكرمي  نذكر منها
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 .٥الفاحتة:  ﴾( 5ني) إايك َنستعو  إايَك نَعب د ﴿:  حنو قوله تعاىل ظاهرة التقدمي والتأخري، -أ

 فاألمر كله بيدك ،  نستعني بك وحدك يف مجيع أموران، و خنصك وحدك ابلعبادة  معناها: إان"  تفسري امليسرجاء يف " 

 . ال ميلك منه أحد مثقال ذرةو 

هي قطع االشرتاك بني العاملني  و   كرر هللا سبحانه وتعاىل إايك ألنه لو حذفت يف الثاين لفادت فائدة التقدمي      

وقدم العبادة على االستعانة ألن العبد يستعني ابهلل ليعينه واالستعانة هي مثرة العبادة حيث نالحظ تقدمي املفعول على 

و) ،  و) الكاف(: حرف خطاب،  الفتح يف حمل نصب مفعول به مقدم  (: ضمري ابرز مفصل مبين على )إايك:  فعله

" ِإاّيَك َنْسَتِعنُي " تعرب ،  ) الواو( حرف عطفو   الفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره )حنن (،و   (: فعل مضارع مرفوعنعبد

 .  كالسابق

 ٢٨٦البقرة:﴾ا و ْسَعهَ  ِإالَّ  نَ ْفس ا اّللَّ   ي َكلِّف   اَل ﴿: قال تعاىللن ( : -النصب ) ال و  أدوات النفي -ب

   55البقرة:﴾ن ؤمن َلَك َحََت نَ َرى هللا َجهَرة  َلن إذا ق لت م اَي م وَسى و  ﴿: و يف قوله أيضا 

 ٩٩النساء: ﴾هللا َعف وا َغف ورا  َكانَ و  ﴿: قال تعاىل، أخواهتاو  كان  -ج

 .األمر، املضارع، املاضي: األفعال أبزمنتها -د

 ٢١٥البقرة: ﴾  مِّْن َخرْير أَنَفْقت م  َما ق لْ  َماَذا ي نِفق وَن  َيْسأَل وَنكَ ﴿: قال تعاىل
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،  ومن مثة يتسىن للكثري من املتعلمني من خالل مدارسة النص القرآين اكتساب الكثري من الظواهر الرتكيبية األخرى 

 من:ومنه نستنتج أن املتعلم يتمكن 

 .الرتاكيب النحويةالتعرف على معاين بعض  -1

 .اكتشاف موقع كل كلمة من الناحية اإلعرابية -2

 احلروف مع مراعاة احلركات اإلعرابية. و  األمساء، التمييز بني األفعال أبزمنتها -3

 .التعرف على الظواهر النحويةو  إعراب الكلمات إعرااب سليما -4

اختالف املعاين ابختالف املنشئني ، و عناصرهو   اللغوي" هو الذي يدرس مكوانت املعىن  :  املستوى الداليل  -4

 .Zahran, 2008, p)دورها يف أداء املعىن اللغوي يكون داخل الرتاكيب ". و   أمهية الكلمة، و للرتاكيب اللغوية

239) 

أنساقه الرتكيبية احلاملة  و أبنيته الصرفية     و   أصواتهو   هو خالصة املستوايت السابقة للتدبر يف معاين القرآن   

وقد ُعرف ،  إذ يعد الدرس الداليل من أكثر القضااي اليت أسهم يف دراستها اللغويون العرب وغريهم،  للمعاين والدالالت

فكانت دراستنا الداللية ، وضعها يف مكاهنا املناسب حسب ما يقتضي املقامالقرآن الكرمي إبعجازه يف انتقاء األلفاظ و 

،  ثروة لغوية ال متناهية و   ألفاظ وسياقات بليغةو   تنصب يف النصوص القرآنية نتيجة ما يزخر به القرآن الكرمي من دالالت

 :  ال دل على ذلك ما جاء يف األمثلة اآلتيةو 
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 ٣٤عبس: ِمْن َأِخيِه﴾  اْلَمْرء  يَ ْوَم يَِفرُّ ﴿: قال تعاىل

الكافر، فوردت لفظة ) و   مصري كل من املؤمنو   هناية احلياة البشريةو   موضوع اآلية كان احلديث عن أهوال القيامة   

نَسان   فَ ْلَينظ رِ ﴿ومن السورة نفسها وردت لفظة ) اإلنسان( يف قوله تعاىل: ، املرء(  ٢٤عبس:  َطَعاِمِه ﴾ إل  اإْلِ

النساء و   ففي لفظة ) املرء ( تطلق على الرجل أو على الرجال،  لفظتني يف املعىن ويف االستعمالفنالحظ الفرق بني  

 .اإلانثو  أما لفظة ) اإلنسان ( يقصد هبا للكبار من الذكور، من اإلنس أو اجلنو  الصغار و  الكبار

وهذا  ،  الناس سواء كان رجاًل أو امرأةشاملة أما ) اإلنسان ( فهو خيص الكبار من  و   إذا فلفظة ) املرء( تكون عامة     

 (Almaany Dictionary, 2021)ما يؤكد دقة اختيار اللفظ يف التعبري القرآين ألداء املعىن املطلوب.

 : تعاىل قولهاءات ابملعىن حنو حيومن انحية أخرى جند يف القرآن الكرمي إ

اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّب وا ِِباَيِت اّللَِّ َواّللَّ  اَل   َمَثل  احلَِْماِر ََيِْمل  َأْسَفار ا بِْئَس    َكَمَثلِ الَِّذيَن مح ِّل وا الت َّْورَاَة ُث َّ ََلْ ََيِْمل وَها    َمَثل  ﴿

 ٥اجلمعة: ﴾ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي 

ال ينفع  و  هبا كشبه احلمار الذي حيمل كتااب ال يدري ما فيه شبه هللا اليهود الذين كلفوا العمل ابلتوراة مث مل يعملُ  حيث 

 .دقة التصويرو  يف القرآن الكرمي وهذا ما يزيد املعىن وضوحا لة عديدةاألمث، و به

 

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 80 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  4 |October 2022 

تشرين | 4العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022 األول/ أكتوبر

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 :من املتعلمونمُيكن  إذهذا املستوى من أهم املستوايت  ديعو    

 انتقاء األلفاظ ووضعها يف املكان املناسب حسب ما يقتضي املقام.، و تكوين ثروة لغوية هائلة -1

 دقة اختيار األلفاظ املناسبة.، و لتقريب املعىن التشبيهاتاستعمال األمثال و  -2

 أبخرى.التمكن من إبدال لفظة ، و أضدادهاو   مرادفاهتاو  تعرف على معاين الكلماتال -3

 عامةأتثري القرآن الكرمي على املتعلم    إىل  حيتم علينا التطرق،  على املستوايت اللغوية احملققة من التعليم القرآين  التعرف

حيقق و   مستوى أعلى  إىلأصبح املتعلم ينتقل من مستوى أقل    إذ   خاصة" املصحف الذهيب "  و  " آايت "  يبرانجمو 

تنمية و   املسطرة بتعلم اللغة العربية بصورة سريعة جدا ليتمكن قبلها من رفع مستوى اكتساب امللكة اللسانية  األهداف

 .تعلم اللغة العربية تواصال سليماو  التواصل  إىلمهاراته مما يؤدي 
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 :اخلامتة

 أن القرآن الكرمي كان قد اتضح  ، و به تطبيقات تعليمية متطورة لتعلم اللغة العربية  تما جاءإىل  وصلنا  ،  ختاما

  منذ عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة واملرسلني  لدى املتعلمني   تعليمية اللغة العربية  ال زال له األثر البالغ يف  و 

ال،  الكرام القرآن الكرميافعو   ن كاان أمنوذجني انجحنييلذوقد تبث ذلك من خالل الربانجمني  التعليم و   لني يف خدمة 

منه كان للمتعلم ، و التكنولوجياو   يواكبان العصرنةو   تقنيتني حديثتني ميثالن التعليم القرآين الرقميو   ا وسيلتنيالرقمي كوهنم

مبختلف مستوايهتا الصوتية والصرفية  لغته العربية  إتقانو  تنمية ملكاته اللسانيةلمهارات و   فرصة الكتساب معارفو  دور

 :  النتائج اآلتية إىلهبذا مت التوصل ، و املعارف املختلفةغريها من و  والنحوية والداللية

 . املعجزرآين  عمودها النص القخمتلفة    معارف وعلوميعين التمكن من  التمكن منها  و   التواصلو   اللغة وسيلة لالتصال-1

 . ةاللغة العربية لغة الولود الودود خصبة إبمكاهنا مسايرة ومواكبة التطورات احلاصلة يف مجيع األصعد-2

 .مستوايهتا اللغوية مبختلفأثر ابلغ يف تعليم اللغة العربية و  عظيمة وله منزلة كبريةو  القرآن الكرمي معجزة خالدة-3

، ملنافعها املتعددة يف شىت جماالت احلياة  الوسائل الرقمية تعد أكثر استعماال يف عصران احلايلو   التطبيقاتو   الربامج-4

يف الصفوف الدراسية   الغري متمدرسنيوإبمكان الكثري من املتعلمني    التعليمو   يف جمال الرتبية  انتشاراو   هلذا لقت اهتماما

 . تعلم اللغة العربية عن بعد
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التعليم القرآين الرقمي-5 منه القدرة على و   نمية املهارات اللغويةت  إىلتؤدي ابلضرورة  ،  املستوايت اللغوية احملققة من 

 . اإلنتاجمث  اإلدراكو  فهمال

 و لذلك نوصي ببعض التوصيات :

 مند السنوات األوىل للطفل.  علومهو  تفاسريهو  معرفة معانيهو  الرتكيز على تعليم القرآن الكرمي-1

 . التقنيات احلديثة مبا هو انفعو  توعية الناس بكيفية استغالل الوسائل-2

 للكثري من املتعلمني مبختلف األعمار   فاعليةو   استعمال طرق ووسائل حديثة يف العملية التعليمية جلعلها أكثر تشاركية-3

تعلم اللغة العربية مبختلف فنوهنا وفروعها يبدأ ابملستوى الصويت أوال وال يوجد أكثر من النص القرآين سبيال للرايضة  -4

كانت   األخرى: سواءومن مثة يتسىن للمتعلم تعلم ابقي املستوايت  ،  احلروف  ملخارجالصحيح  الصوتية الناجعة وللتعلم  

 .الرتكيبية أو الداللية  الصرفية أو
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