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 4اإلصدار  –برنامج إحصاء القرآن الكريم 

 "إصدار الجذور"

الحمد هلل الذي يّسر نشر هذا العمل بفضله وكرمه وقدرته.. وصلى هللا على حبيبنا محمد 

 وبعد:النبي األمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً، 

نقدم من خالله ميزات جديدة   8102لبرنامج إحصاء القرآن لعام  4هذا هو اإلصدار ف

من أهمها البحث بالجذور حيث أصبح باإلمكان البحث عن تكرار كلمة ما مع مشتقاتها 

كذلك باإلمكان البحث عن األفعال بصيغها  .اللغوية من خالل البحث بالجذر اللغوي

 –المختلفة )الماضي المضارع األمر( وكذلك إحصاء الحروف مثل: حروف الجر 

 .. النداء -وإحصاء أدوات مهمة مثل: القسم  –العطف 

 كما تم إصالح بعض األخطاء الطفيفة في النسخة السابقة.. 

واعتماد هذا من جهازكم قة حذف جميع اإلصدارات السابلذلك ننصح وبشدة بضرورة 

 . ، وإرساله ألحبتكم في هللااإلصدار المدقق والمميز

 طبعاً هذه واجهة البرنامج الجديدة:

http://www.kaheel7.com/
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 ،آليةاورقم السورة رقم تفاصيل اآليات:  وفيهاالواجهة عند فتح البرنامج تظهر كما نرى 

 .الكلماتعدد و مع تفاصيلها عدد الحروف

ميغا  5وهو سهل التحميل ) www.kaheel7.com يمكنك تحميل البرنامج من موقع الكحيل 

ميغا تقريباً(.... البرنامج خالي من الفيروسات  83يصبح حجمه بايت .. وبعد فك الضغط 

ى جهازك لفيروسات علتعطيل مكافح ايتم حذفه .. لذلك ننصح بقد  ألنه ملف تنفيذي ولكن

 .إن شاء هللا .. وبعدها سيعمل بشكل طبيعيمؤقتاً ريثما يفتح البرنامج

 

http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/
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 فهرس المحتويات

 اضغط على العملية التي تود التعرف عليها لالنتقال لشرح هذه العملية:

 شرح واجهة البرنامج -1
 مربع البحث 1-1
 طريقة البحث عن اسم هللا 1-2

 كيفية البحث عن كلمة 1-3
 جدول اآليات 1-4
 مربع الحروف 1-5
 ترتيب حسب 1-6
 عرض آيات القرآن 1-7
 دمج واو العطف 1-8
 عرض سور القرآن 1-9
 االنتقال إلى آية 1-11
 خيارات البحث -2

 تفعيل البحث المستقل 2-1
 لمعروضة فقطالبحث في اآليات ا 2-2
 البحث المطابق 2-3
 الفرق بين البحث المستقل والمطابق 2-4
 البحث بين اآليات 2-5
 تفعيل التلوين المستقل 2-6
 مجهولالبحث عن كلمة مع حرف  2-7
 خيارات إضافية لمربع البحث 2-8
 القرآنيرسم القائمة اختيار  -3
 إضافة البسمالت 3-1
 الرسم األول 3-2
 خيارات دمج ما االستفهامية 3-3
 قائمة اختيار رسم آخر للقرآن -3
 إضافة البسمالت 3-1
 الرسم األول 3-2
 خيارات دمج ما االستفهامية 3-3

 قائمة إحصاء الكلمات والحروف -4
 -إحصاء الكلمات التي تبدأ بحرف )كلمة  4-1

 عبارة...(

 -إحصاء الكلمات التي تنتهي بحرف )كلمة  4-2
 عبارة..(

إحصاء الكلمات التي تبدأ وتنتهي بحرف أو  4-3
 كلمة..

 محددة البحث عن كلمات تحوي حروفا   4-4
 فرز كلمات القرآن كلمة كلمة.. 4-5
 فرز كلمات اآليات 4-6
 فرز أول كلمة من آيات القرآن أو سوره 4-7
 البحث عن الكلمة رقم... 4-8

 المتعددالبحث  4-9
 إحصاء الكلمات التي تتميز بها سورة ما 4-11
 إحصاء كلمات وحروف نص خارجي 4-11
 الكلمات التي تنفرد بها آية ما 4-12
 قائمة إحصاء اآليات -5
 إحصاء اآليات التي تحوي حروفا  محددة 5-1
 إحصاء اآليات المنفردة 5-2
 إحصاء اآليات المطابقة لآلية المعروضة 5-3
 إحصاء اآليات التي تحوي اآلية المعروضة 5-4
 جدولإحصاء حروف ال -6
 نسخ البيانات -7

 قائمة أدوات البرنامج -8
 شيفرة الحروف 8-1
 التحليل إلى جداء عوامل أولية 8-2
 قواسم عدد طبيعي 8-3
 المقارنة بين مجموعتين  8-4

 

http://www.kaheel7.com/


 عودة لفهرس المحتويات            www.KAHEEL7.com موقع الكحيل –كتيب تشغيل برنامج إحصاء القرآن  ــ 4  

 خيارات سور القرآن -9
 إحصائيات الجدول 9-1
 إحصاء عمود رقمي 9-2
 عرض كل آيات سور الجدول 9-3
 المحددةعرض كل آيات السور  9-4
 استثناء السور المحددة 9-5
 اختيار السور المحددة 9-6
 قابلية القسمة على 9-7
 األعداد األولية 9-8
 ال يقبل القسمة على 9-9
 حفظ الجدول في الذاكرة المؤقتة 9-11
 حفظ آيات الجدول في الجهاز 9-11
 اختيار سور 9-12
 إعدادات بدء البرنامج -11
 خيارات مربع عرض اآليات -11
 اختيار الخط العثماني 11-1
 اختيار الخط العادي 11-2
 إظهار ترتيب الحرف 11-3
 إظهار ترتيب الكلمة 11-4
 ترتيب العبارات 11-5
 خيارات مربع الحروف -12
 عكس الترتيب الحالي 12-1
 ترتيب تصاعدي للحروف 12-2
 ترتيب تنازلي للحروف 12-3
 ترتيب ألفبائي للحروف 12-4
 الرسم العثماني 29الهجائية ال  الحروف 12-5

 إحصاء كل الحروف في الجدول 12-6
 إضافة كل الحروف للقائمة 12-7
 تشغيل جمع الحروف 12-8
 نسخ الحروف إلى ملف وورد 12-9

 

 خيارات جدول اآليات -13
 إحصائيات الجدول 13-1
 عرض سور آيات الجدول 13-2
 عرض اآليات السابقة 13-3
 عرض اآليات الالحقة 13-4
 عرض اآليات المكملة آليات الجدول 13-5
 تفعيل تعداد الحروف دون تكرار 13-6
 تجميع جدول اآليات على شكل 13-7
 اختيار نوع النسبة المئوية 13-8
 المحددةاستثناء اآليات  13-9
 اختيار اآليات المحددة 13-11
 الحصر بين عددين 13-11
 استثناء الحصر بين عددين 13-12
 قابلية القسمة على 13-13
 يةاألعداد األول 13-14
 ال يقبل القسمة على 13-15
 اختيار آيات 13-16
 اختيار سور 13-17
 اختيار أجزاء 13-18
 اختيار أحزاب 13-19
 اختيار صفحات 13-21
  مقارنة بين مجموعتين  13-21
 مالحظات عامة -14

 اإلحصاء بالجذور -15

 البحث عن جذرين لغويين أو أكثر 15-1
 الجذر العكسي 15-2

 إحصاء األفعال 15-3

 إحصاء حروف الجر 15-4
 اإلشارة ... –إحصاء االسم الموصول  15-5

 قائمة إحصاء الجذور والحروف 15-6

في  عودة لفهرس المحتوياتيمكنك عزيزي القارئ العودة لفهرس المحتويات بالضغط على: *** 

 أسفل يسار كل صفحة.

http://www.kaheel7.com/
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 واجهة البرنامجشرح  -1

 تظهر على النافذة الرئيسية ما يلي:

 مربع البحث 0-0

وسوف تظهر لك نتائج  Enterحيث يمكنك إدخال أي حرف أو كلمة أو عبارة وتضغط  

 البحث في جدول اآليات. 

 

http://www.kaheel7.com/
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إذا أردت أن تحذف الكلمات التي في مربع البحث ال داعي  مالحظة لتسهيل العمل:

على لوحة المفاتيح ثم اكتب مباشرة ما تريد  +لتحديدها وحذفها، فقط اضغط على إشارة 

 البحث عنه من دون استخدام الفأرة.

 أن البرنامج يبحث عن الحروف التي تكتبها بالضبط وال يبحث عن المعنى.مالحظة  مع

( سوف يعرض البرنامج جميع اآليات التي يوجد فيها هللانبحث عن كلمة ): عندما مثال

 اه.لذلك يجب االنتب( هلل(ولن تظهر كلمة )فاهلل  – تاهلل( وما يتصل بها مثل )هللاكلمة )

وهي نتيجة غير صحيحة، ألن اسم هللا  8552فالنتائج التي يعرضها البرنامج تساوي 

لذلك يجب البحث عن  هللمرة. والسبب أن البرنامج لم يحِص كلمة  8922تعالى تكرر 

 ... للهخ –م للهظ – للهيض – للهوبعد ذلك نستثني اآليات التي فيها الضهلل كلمة 

 أي هلل.ل ل ه وجميعها تحوي حروف  على لوحة المفاتيح( Deleteزر  باستخدام)

 طريقة البحث عن اسم هللا 0-8

مرة ولكن كيف نبحث عن هذه الكلمة مع العلم أنها وردت على  8922( تكرر هللااسم )

 تاهلل....(؟  –هلل  –عدة أشكال: هللا 

 إحصاءستخدم خيار في مربع البحث ثم نهلل نكتب اسم  لذلك الطريقة األسهل هي أن

 في قائمة إحصاء الكلمات والحروف. هي بالكلمات التي تنت

http://www.kaheel7.com/
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 كما في الصورة:بعد ذلك سوف تظهر لنا نافذة النتائج 

http://www.kaheel7.com/
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لذلك نقوم باستثناء   00نتيجة.. مع العلم أن الكلمات الخاصة باسم هللا هي  04نرى 

على لوحة المفاتيح..  Delete( من خالل تحديدها وحذفها بزر خلله –ظلله  –يضلله )

 كما يلي: 8922وبعد ذلك نجد النتيجة الصحيحة 

http://www.kaheel7.com/
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حسب عدد حروف الكلمة، أو حسب بداية يمكنك إعادة ترتيب هذه الكلمات  :مالحظة

الكلمة أو نهاية الكلمة )ترتيب ألفبائي(، أو إعادة الترتيب حسب تكرار كل كلمة األكثر 

 فاألقل وبالعكس.

http://www.kaheel7.com/
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كما يمكننا الضغط بزر الفأرة األيمن على هذا الجدول لتظهر لنا خيارات عديدة منها 

لضغط على هذا الخيار سوف .. عند اعرض اآليات التي تحوي إحدى كلمات الجدول

 .هللايعرض البرنامج جميع اآليات التي فيها اسم 

 كيفية البحث عن كلمة 0-3

هذا البرنامج هو برنامج إحصائي بحت حيث ال نتدخل في النتائج التي يعطيها البرنامج.. 

عن  بغض النظر ا،تبحث عنه الكلمة أو العبارة أو الحروف التيفهو يعطي النتيجة حسب 

 المعنى.

من أجل بحث جديد، ثم نكتب في  +: نريد أن نبحث عن كلمة كتاب. نضغط إشارة مثال

وسوف يعطي البرنامج نتائج مختلفة حسب نوع  Enterمربع البحث كلمة كتاب، ونضغط 

آيات فقط  4الرسم الذي نختاره. عندما نختار الرسم األول )االفتراضي( سوف يعطينا 

مرة  831كتاب! وهذه النتيجة غير صحيحة؟ ألن كلمة كتاب تكررت كما نعلم  فيها كلمة

 فلماذا؟

( ولكن كتبت باأللف كتبهكذا من دون ألف )كتاب في الرسم األول للقرآن تكتب كلمة 

نتائج  4سوف نحصل على باأللف  كتاب كلمة في أربع آيات فقط ولذلك عندما بحثنا عن

الكلمة بالرسم اإلمالئي الحديث وسوف نحصل على  . لذلك من األفضل البحث عنفقط

 النتيجة المطلوبة.

http://www.kaheel7.com/
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حسب الرسم اإلمالئي سوف نحصل على عدد أكبر كتاب عندما نبحث عن كلمة  كذلك

 –فلماذا؟ ألن البرنامج يعطيك جميع الكلمات التي فيها كتاب، مثل كتابكم  855وهو 

كتاب لذلك ال تعّد وبالتالي ما هو العمل كتابها .. وهذه الكلمات من مشتقات كلمة  –كتابي 

 ؟ 831وكيف نحصل على العدد 

 

تار ونخ إحصاء الكلمات والحروفببساطة نكتب في مربع البحث كتاب ثم نذهب لقائمة 

وسوف نحصل على جدول فيه جميع الكلمات التي  إحصاء الكلمات التي يوجد بهامنها 

http://www.kaheel7.com/
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فيها كتاب يمكننا حذف أو استثناء الكلمات المشتقة واإلبقاء على النتائج التي نرغب بها 

 .عرض اآليات التي يوجد بها إحدى كلمات الجدولونضغط زر الفأرة األيمن ونختار 

 وهكذا نستطيع إحصاء الكلمة بعدة طرق وجميعها تؤدي لنفس النتيجة.

 جدول اآليات 0-4

قرآن مع رقم السورة واآلية وعدد الكلمات وعدد الحروف لكل حيث تظهر جميع آيات ال

حف ياً حسب المصلطبعاً جميع آيات القرآن تظهر مرتبة في هذا الجدول ترتيباً تسلس آية.

الشريف، وتستطيع إعادة ترتيب اآليات حسب األحرف األلفبائية أو حسب اآليات األطول 

 .أو حسب بدايات أو نهايات اآليات أو األقصر

 

 مربع الحروف 0-5

حيث تظهر تفاصيل الحروف، تكرار كل حرف ضمن اآلية مرتبة ترتيباً تنازلياً أي 

ر زويمكن عكس هذا الترتيب بالضغط على  األقل،فتكراراً أوالً ثم األقل  الحرف األكثر

http://www.kaheel7.com/
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مربع الحروف يعطيك تفاصيل حروف  .عكس الترتيب الحاليالفأرة األيمن واختيار 

اآلية التي تقوم بتحديدها بالفأرة، تستطيع أن تضغط على أي آية تريد وسوف تظهر لك 

تفاصيل حروفها مباشرة وعدد مرات تكرار كل حرف في هذه اآلية كذلك يعطيك 

 الحروف التي لم تذكر.

 

 ترتيب حسب 0-9

خ د  ا ب ت ث ج حول ترتيباً ألفبائياً )تستطيع إعادة ترتيب اآليات المعروضة في الجد

وهذا  بها حسب عدد الكلمات أو حسب عدد الحروف لكل آية....ي(.. أو ترته و ي .ذ...

يفيد الباحثين في إحصاء اآليات التي تبدأ بحرف محدد، أو التعرف على اآليات األكثر 

 طوالً أو األكثر قصراً في القرآن. 

http://www.kaheel7.com/
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وسوف يقوم البرنامج بإعادة  عدد الكلماتعلى  حسبمربع الترتيب : نضغط في مثال

ترتيب آيات القرآن حسب عدد كلمات كل آية، فاآلية األطول تعرض أوالً وهكذا تستطيع 

 على اليسار في نفس المربع. السهمينعكس هذا الترتيب من خالل الضغط على 

 

تي جميع اآليات البحيث يعرض البرنامج  رقم اآليةكما يمكنك إعادة ترتيب اآليات حسب 

 829... وهكذا حتى أكبر رقم في القرآن وهو  8ثم اآليات التي رقمها  0رقمها 

 وتستطيع عكس هذا الترتيب من السهمين.

هايات نحسب  –)ترتيب ألفبائي( بدايات اآليات كذلك يمكنك إعادة ترتيب اآليات حسب 

و أ الحروفأو حسب عدد  – الكلماتإعادة ترتيب حسب عدد  –)ترتيب ألفبائي(  اآليات

 المئوية )نسبة عدد الكلمات إلى عدد الحروف(. النسبةحسب 

 عرض آيات القرآن 0-2

في أي لحظة يمكنك العودة لعرض جميع آيات القرآن بالضغط على هذا الزر أو الضغط 

كما يمكنك تغيير الرسم القرآني حسب ما  وسوف يتم عرض آيات القرآن. F3على 

 الرسم اإلمالئي.. –الرسم العثماني )رواية حفص(  –ترغب: الرسم األول 

http://www.kaheel7.com/
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  دمج واو العطف 0-2

ما عما قبلها وحيث وضعنا خياراً يمكن الباحث من اعتبار واو والعطف كلمة مستقلة 

لتي بالكلمة افيقوم البرنامج بوصل الواو  دمج واو العطف الضغط على زر بعدها، ويمكنه

كلمة  5959وبالتالي سوف يزيد عدد كلمات القرآن بمقدار بعدها فال تعّد كلمة مستقلة.. 

طبعاً المقصود هنا جميع الواوات مثل واو القسم  وهو عدد واوات العطف في القرآن.

 أيضاً كلها يمكن فصلها أو دمجها.

كلمة، وهذا الرسم هو المعتمد ألنه  33457عدد كلمات القرآن حسب الرسم األول : مثال

كلمة  ولكن إذا اعتبرنا واو العطفهو الذي كتب بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم.. 

كما  577624عدد حروف القرآن هو كلمة.  76563سوف يصبح عدد كلمات القرآن 

ال ُتحصى ألنها لم تكتب بين يدي النبي  رسمت )الشدة والهمزة وعالمات التجويد..

 الكريم(.

 عرض سور القرآن 0-2

وبالتالي سوف يتم   F4 هذا الزر أوتستطيع عرض سور القرآن من خالل الضغط على  

 وعدد كلمات وحروف كل سورة. السور عرض جميع سور القرآن مع ترتيب
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تظهر لك نافذة  عند الضغط مرتين )نقر مزدوج( على جدول السورمالحظة هامة: 

 تستطيع إدخال رقم السورة التي تود االنتقال إليها بسهولة.

 االنتقال إلى آية  0-01

الضغط  أو االنتقال إلى آية تستطيع االنتقال إلى اآلية المطلوبة بالضغط على هذا الخيار

 لتظهر نافذة اختيار اآليات ثم نضغط على اسم السورةعلى لوحة المفاتيح،  F5على زر 

ثالً م .موافقرقم اآلية ثم في المربع األعلى ثم نحدد  أو اسم السورة أو ندخل رقم السورة

 من سورة األنعام.. كما في الصورة أدناه. 2نريد االنتقال الآلية رقم 
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 خيارات البحث -7

نستطيع البحث عن أي كلمة )أو حرف أو عبارة( من خالل كتابة المطلوب ضمن مربع 

. وسوف يقوم البرنامج بعرض اآليات التي Enter على زر البحث البحث ثم الضغط

  تحوي هذه الكلمة وتلوين الكلمة المطلوبة باللون األحمر.
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ويجب االنتباه أن الرسم األول والرسم العثماني يختلفان عن الرسم اإلمالئي الحديث.. 

د ذلك وبع)من قائمة اختيار رسم آخر للقرآن(  الرسم اإلمالئي الحديثلذلك يفضل اختيار 

 القيام بالبحث عن الكلمة أو العبارة.

البرنامج يبحث عما نكتبه.. فهو يبحث عن مجموعة الحروف التي أدخلتها بغض : مثال

النظر عن المعنى.. مثالً عندما تبحث عن كلمة )قبل( سوف تظهر جميع اآليات التي 

ين ...( قبلمت – قبلَ فأ –تهم قبل –ة قبلال – ِقَبلَ  –كم قبل – قّبلت – قْبل) تحوي هذه الكلمة

إذاً البرنامج يبحث عن الكلمات التي تحوي هذه الحروف الثالثة بغض النظر عن 

المعنى.. ويمكنك عزيزي القارئ استثناء بعض النتائج من خالل الضغط على زر 

Delete ودراسة بقية النتائج على لوحة المفاتيح . 

 تفعيل البحث المستقل 8-0

عند تفعيل البحث المستقل يقوم البرنامج بعزل الكلمات التي تبحث عنها، وبالتالي عندما 

سوف يعطينا النتائج التي فيها هذه الكلمة تحديداً من كتب نكتب في مربع البحث كلمة 

الخيار يمكنك من البحث عن الكلمة  أن ... أي، كتبا، يكتبونيكتب :دون الكلمات مثل

 المكتوبة تحديداً دون أية إضافات..
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 البحث في اآليات المعروضة فقط 8-8

إلى جانب زر البحث أعلى يمين البرنامج نجد سهماً صغيراً بالضغط عليه تظهر خيارات 

ط في الجدول فإننا نضغ التي تظهر جديدة للبحث، فإذا أردنا أن نبحث فقط ضمن اآليات

وسوف يقوم البرنامج بالبحث فقط  تفعيل البحث في اآليات المعروضة في الجدول،على 

 نضغط على الخيار: بزر الفأرة األيمن ثمنضغط ) ضمن آيات الجدول التي اخترتها

  ..آيات...(اختيار أو  اختيار سور

 

لنجدها قد تكررت ثالث مرات ثم نقوم بتفعيل البحث ضمن برزخ : بحثنا عن كلمة مثال

لنجد أنها تكررت مرة واحدة في قوله )مرج بحر آيات الجدول ثم ندخل مثالً كلمة 

 ين(.. وهكذا..بحرال
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 البحث المطابق 8-3

فإن البرنامج سوف يبحث عن الكلمة حرفياً مع  البحث المطابقعند اختيار تفعيل 

 .ضمة والفتحة...(اإلعرابية )ال الحركات

لن ، (تفعيل البحث المطابق)مع جبل : إذا اخترنا الرسم العثماني وبحثنا عن كلمة مثال

 بالتشكيل. وسوف تظهر نتائج البحث.َجَبٍل تظهر أي نتائج.. لذلك يجب أن نبحث عن 

 ،حددةعن كلمة م باإلضافة للبحث المطابق، ثم نبحث المستقلكذلك عند تفعيل البحث 

أي من دون بحروفها وتشكيلها تحديداً ظهر لنا اآليات التي تحوي هذه الكلمة تسوف 

 حروف أخرى متصلة بها. 

ِن : البحث عن كلمة مثال ْحَمَٰ ِن سوف تظهر اآليات التي تحوي كلمة الرَّ ْحَمَٰ  بكسر النونالرَّ

وهكذا فإن البحث المطابق يعني مطابقة جميع الحروف  .نتيجة 84وهي  قطف

. فإذا اخترنا الرسم اإلمالئي بالتشكيل وبحثنا عن كلمة غير مشّكلة )من دون والحركات.

 تشكيل( سوف تكون النتيجة صفر.

 والمطابق البحث المستقلالفرق بين  8-4

لة الحروف المتصسوف يبحث البرنامج عن الكلمات من دون عند تفعيل البحث المستقل 

 .بالبحث عن الكلمة مع التشكيل.. وعند تفعيل البحث المطابق يقوم البرنامج. بها
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: نقوم بتفعيل البحث المستقل وتفعيل البحث المطابق واختيار الرسم اإلمالئي، ثم مثال

عندما نكتب الكلمة ( بهذا الشكل، لن تظهر أية نتائج.. ولكن فرعوننبحث عن كلمة )

الحالة يبحث عن نتيجة.. ألن البرنامج في هذه  50( سوف تظهر ِفْرَعْونَ مشكلة هكذا )

 الحروف وعالمات التشكيل.

 البحث بين اآليات 8-5

 هذا الخيار مهم بالنسبة للبحث بين اآليات، أي آية تنتهي بكذا واآلية التي تليها تبدأ بكذا.

: نريد إحصاء اآليات كما يلي: آية تنتهي بميم واآلية التي تليها تبدأ بالميم نقوم مثال

م . وسوف يقوتفعيل البحث بين اآلياتنضغط على بالضغط على خيارات البحث ثم 

آية.. مثالً: الرحمن  09البرنامج بالبحث في نهايات وبدايات اآليات، وسوف نحصل على 

 لك يوم الدينم مالرحي

الوقت يقوم البرنامج بإحصاء الكلمات التي تنتهي بميم والكلمات التي تليها وتبدأ وبنفس 

 )حسب الرسم األول(. 0180. وعددها رض.م مبميم.. مثال: في قلوبه
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 تفعيل التلوين المستقل 8-9

 هذا الخيار يجعل البرنامج يلون الكلمة التي تبحث عنها فقط دون ما يتصل بها. 

فقط تب كوقمنا بتفعيل التلوين المستقل سوف نجد كلمة كتب : إذا بحثنا عن كلمة مثال

ملونة، أما كلمة الكتب فال يتم تلوينها، كلمة يكتبون كذلك لن تلّون. فقط الكلمة التي 

 كتبناها في مربع البحث سوف تلون، مع العلم أن البرنامج يعطي جميع النتائج.

 ولالبحث عن كلمة مع حرف مجه 8-2

مع الحرف الذي يتصل به مثل الفاء والباء.. نكتب ( تعالى هللاإذا أردنا أن نبحث عن اسم )

أي أن إشارة االستفهام ؟ تعني أي حرف متصل بكلمة هللا.. وسوف ؟هللا في مربع البحث 

 . تاهلل –باهلل  –فاهلل تظهر جميع الكلمات التي اتصل بها حرف قبلها مثل: 
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سوف تظهر جميع كلمات هللا  Enterوضغطنا على زر البحث هللا؟ في حال كتبنا : مثال

وسوف تظهر كلمات ال عالقة لها بلفظ الجاللة اللهم  التي اتصل بها حرف بعدها مثل: 

 .. ألننا كما قلنا إن البرنامج ال يبحث بالمعنى بل يبحث عن الحروف فقط.اللهبمثل 

متعلقاتها ونكتب أكثر من إشارة استفهام حيث كذلك يمكننا تكرار العملية لمعرفة كلمة مع 

؟؟  إشارتي استفهام يبحث البرنامج عن أي حرف متصل بهذه الكلمة أو نكتب مع الكلمة

 فيبحث البرنامج عن الكلمة مع حرفين متصلين بها.

 

 بتفعيل البحث المستقلتقوم أحرف وتبدأ بالباء،  2اكتشاف الكلمات التي تتألف من يمكنك 

فيقوم البرنامج بالبحث عن  Enterوتضغط ب؟؟؟؟؟؟؟؟ تكتب في مربع البحث حرف ثم 

كلمة )حسب الرسم  02حروف وتبدأ بالباء وهي  2جميع الكلمات التي تتألف من 

 بالمعتدين... –بالمهتدين  –بالمؤمنين  –األول(: بالمفسدين 
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 خيارات إضافية لمربع البحث 8-2

على الكلمة المكتوبة في مربع البحث، ستظهر لك  يمكنك الضغط بزر الفأرة األيمن

خيارات جديدة حيث يمكنك حذف التشكيل، يمكنك حذف المسافات بين الكلمات، يمكنك 

إدراج األلف الخنجرية للبحث عنها في القرآن، يمكنك إدراج الياء الصغيرة للبحث عنها 

 ... كذلك نسخ النص، تحديد النص.

 القرآنيالرسم قائمة اختيار  -5

الرسم األول دون  – من ميزات البرنامج أنه يمكنك من تغيير نوع الرسم: الرسم األول

ذلك من والرسم اإلمالئي الحديث.. بتشكيل ومن دون تشكيل..  –الرسم العثماني  – تنقيط

الهدف من تنوع الرسم القرآني، أن الرسم  .القرآنيرسم الاختيار أعلى واجهة البرنامج 

ه طريقة خاصة تختلف عن أي كتاب آخر.. ولذلك يمكن استخدام الرسم العثماني ل

 اإلمالئي الحديث لتسهيل عمليات البحث.

 مالحظة: يجب تنصيب الخطوط المرفقة مع البرنامج ليعمل بشكل صحيح.
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 إضافة البسمالت 3-0

أن تضيف البسملة لجميع السور في هذه  الرسم القرآنياختيار يمكنك من نفس القائمة 

 .(عدا التوبةلجميع السور البسملة  إضافة) الحالة سيتم عد حروف وكلمات البسمالت

يات ، أي سيبقى عدد آولن ُتضاف لسورة التوبة إال في الفاتحةالبسملة  ولكن لن تعد آية

ت وسيصبح عدد البسمال وذلك حسب رواية حفص عن عاصم. ،آية 9839القرآن 

 . 004في هذه الحالة المكتوبة في الجدول اآليات 

 الرسم األول 3-8
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الرسم األول هو الرسم الذي تم بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم.. حيث لم ُتكتب 

الهمزة وال عالمات التشكيل وال أي شيء آخر سوى الكلمات.. حروف اللغة العربية 

ليست حرفاً.. كذلك األلف المقصورة ى تعّد حرفاً والهمزة  82أساساً )لغة القرآن( هي 

 الواو التي فوقها همزة ؤ تعد واواً.. النبرة تعد ياًء.. وهكذا.ربوطة تعّد هاًء، مياًء، التاء ال

 نرى في الصورة أدناه )بسم هللا الرحمن الرحيم( وفق الرسم األول من دون تنقيط.

 

 خيارات دمج ما االستفهامية 3-3

تعّد الكلمات وفق قواعد متنوعة وألن لكل باحث طريقته في دمج ما االستفهامية: 

 اإلحصاء فقد وضعنا خيارات إلحصاء ما االستفهامية أو دمجها وعدم إحصائها ككلمة. 

[، عند اختيار دمج ما االستفهامية فإن 85( ]الصافات: َمالَُكْم اَل َتَناَصُرونَ ): مثال

.. ولكن في الحالة العامة تعّد كلمة واحدة( َمالَُكمْ كلمات أي ) 3اآلية البرنامج سيعد هذه 

لذلك يمكنك عزيزي القارئ تغيير اإلعدادات التي  ( كلمة.لكم( كلمة )ماتعتبر كلمتين )
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رآني الق إعدادات تضم اختيار الرسمثم تضغط على  حول البرنامجيبدأ بها البرنامج من : 

تختار الرسم وطريقة اإلحصاء التي ترغب البرنامج أن يبدأ . ثم الذي يبدأ به البرنامج

 بها.

 إحصاء الكلمات والحروف قائمة -4

مة نستطيع إحصاء الكلمات والحروف، نستطيع إحصاء الكلمات التي تحوي من هذه القائ

على حروف محددة، نستطيع فرز جميع كلمات القرآن مرتبة حسب الترتيب األبجدي، 

ف ما في القرآن حسب ترتيبه كذلك البحث عن كلمة ما في القرآن نستطيع البحث عن حر

حسب ترتيبها، نستطيع البحث عن كلمات متعددة في القرآن ، ونستطيع البحث عن 

 الكلمات التي تتميز بها سورة محددة عن باقي السور وإحصائيات أخرى كما يلي:

 عبارة...( -)كلمة  ء الكلمات التي تبدأ بحرفإحصا 4-0

ربع البحث وتضغط على هذا الخيار: إحصاء الكلمات مفي  المطلوب الحرف ضعن 

 إحصاء الكلمات التي تبدأ ب. –والحروف 

كلمة تبدأ بحرف  242.. سوف نجد شنريد البحث عن الكلمات التي تبدأ بحرف : مثال

 الشين حسب الرسم األول.

 عبارة..( -)كلمة  إحصاء الكلمات التي تنتهي بحرف 4-8
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 . ضغط على هذا الخيار.نتضع الحرف في مربع البحث و بنفس الطريقة 

 

، نضغط إشارة + من أجل بحث جديد، ثم نكتب ش: نريد معرفة الكلمات التي تنتهي مثال

، ونختار  إحصاء الكلمات والحروفحرف ش في مربع البحث وبعد ذلك نذهب لقائمة 

كلمة.... وهكذا نستطيع معرفة الكلمات  42، وسوف نجد إحصاء الكلمات التي تنتهي بـ

 التي تنتهي بحرف أو أكثر.

http://www.kaheel7.com/


 عودة لفهرس المحتويات            www.KAHEEL7.com موقع الكحيل –كتيب تشغيل برنامج إحصاء القرآن  ــ 29  

 كلمة..إحصاء الكلمات التي تبدأ وتنتهي بحرف أو  4-3

نريد البحث عن الكلمات التي تبدأ بحرف س وتنتهي بحرف س .. ندخل حرف : مثال 

 الكلماتإحصاء ، ونختار  إحصاء الكلمات والحروفس في مربع البحث ثم نذهب لقائمة 

وسوف نجد كلمة واحدة وهي كلمة )سندس( وتكررت ثالث مرات  التي تبدأ بـ تنتهي بـ،

  في القرآن.

 

 كلمات تحوي حروفاً محددةالبحث عن  4-4

ونبين ذلك من خالل  فتحة..( -أو حركات محددة )ضمة للبحث عن كلمات تحوي حروفاً 

 . المثال التالي

.. نكتب هذه الحروف في ر شكنريد معرفة جميع الكلمات التي تحوي الحروف : مثال

إحصاء الكلمات التي ثم نختار:  أو مع ترك فراغات، دون ترك فراغاتمربع البحث 

 من دون مراعاة الترتيب ونحصل على النتائج وأ تحوي الحروف مع مراعاة الترتيب

 .كلمة مع عدم مراعاة الترتيب( 852 كلمة مع مراعاة الترتيب، و 25)
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 فرز كلمات القرآن كلمة كلمة  4-5

وهذا الخيار بمثابة معجم مفهرس لجميع كلمات القرآن، وتستطيع اختيار عرض الكلمات 

طبعاً عندما نستخدم الرسم األول سيكون عدد  مع المكرر أو ملخصة من دون تكرار.

ني االكلمة.. ولذلك عندما نستخدم الرسم العثم الكلمات أقل، ألن البرنامج يتعامل مع رسم

يزداد عدد كلمات القرآن التي تم فرزها بسبب مراعاة  أو الرسم اإلمالئي الحديث سوف

 تشكيل الكلمات. 

 

( في الرسم األول تعتبر كلمة واحدة.. ولكن في الرسم العثماني تعتبر هللاكلمة ): مثال

 ( ... وهكذا. هللاِ ) –( هللاَ ) –( هللاُ ثالث كلمات حسب حركة آخرها: )
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سب بداية الكلمة أو ححسب ترتيباً أبجدياً كما يمكننا ترتيب كلمات القرآن )بعد فرزها( 

نهاية الكلمة أو حسب عدد حروف كل كلمة أو حسب تكرار كل كلمة من كلمات القرآن 

األكثر فاألقل.. كما يمكن عكس هذا الترتيب من خالل الضغط على زر الفأرة األيمن 

 .عكس الترتيب الحاليواختيار 

  فرز كلمات اآليات 4-9

عدة آيات أو اآليات التي تظهر في الجدول.. مثالً  هذا خيار يمكننا من فرز كلمات آية أو 

 فرز كلماتما تظهر نتائج البحث.. نستطيع من خالل هذا الخيار كلمة بعد البحث عن 

أن نعرض جميع كلمات الجدول إما  التي تظهر في الجدول /السوراآليات وحروف

 ملخصة )أي من دون المكرر( أو كلمة كلمة )كاملة مع المكرر(.

 ول كلمة من آيات القرآن أو سورهفرز أ 4-2

اء إحصإذا أردنا أن نحصي الكلمات التي تبدأ بها آيات القرآن، أو سور القرآن نذهب إلى 

حيث  فرز أول كلمة من آية أو سورة معروضة في الجدول.ثم نختار  الكلمات والحروف

أو ملخصة من دون  يقوم البرنامج بإحصاء الكلمات التي تبدأ بها اآليات إما كلمة كلمة

 تكرار.
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كذلك يمكننا بنفس الطريقة فرز آخر كلمة من كل آية من آيات الجدول.. أو فرز أول  -

فرز آخر حرف من كل آية أو فرز آخر  –حرف من كل آية وأول حرف من كل سورة 

 حرف من كل سورة من السور المعروضة في الجدول.

 البحث عن الكلمة رقم... 4-2

نستطيع البحث عن كلمة حسب ترتيبها في  إحصاء الكلمات والحروفمن القائمة ذاتها 

 القرآن أو في سورة أو في جدول اآليات.. 

إحصاء الكلمات على مستوى القرآن نذهب إلى  2111ما هي الكلمة ذات الرقم : مثال

(.. االنجيللنجد كلمة ) البحث عن الكلمة رقم .. في جدول اآلياتثم نختار  والحروف

 دمج –طبعاً هذه النتيجة سوف تختلف مع اختالف طريقة عد الكلمات )دمج واو العطف 

 أو فصل ما االستفهامية(.

كذلك يمكننا البحث عن الكلمة رقم.. في مربع عرض اآليات... أو البحث عن الحرف 

 رقم... في مربع عرض اآليات، أو في جدول اآليات.. وهكذا.
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 المتعددالبحث  4-2

كر فيها أكثر التي ذُ  أو السور عزيزي القارئ من معرفة اآليات نكهذا خيار مهم جداً يمكّ 

 من كلمة أو حرف أو عبارة.. 

 الرحيم( –الرحمن  –)هللا إذا أردنا أن نبحث عن اآليات التي تحوي ثالث كلمات: : مثال

للبحث متعدد  من هذه القائمة ثم نختار إحصاء الكلمات والحروفنذهب إلى قائمة 

في المكان المخصص ثم نضغط هللا نكتب كلمة ثم  الحروف أو الكلمات أو العبارات

Enter  فنكتب كلمة الرحمن ونضغط نكرر العمليةEnter  ثم نكتب كلمة الرحيم ونضغط

Enter  عرض اآليات التي  ونختارثم نضغط بزر الفأرة األيمن على إحدى هذه الكلمات

 ... وسوف نحصل على ثالث آيات... وهكذا.بها كل الكلمات  يوجد
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 إحصاء الكلمات التي تتميز بها سورة ما 4-01

هذا الخيار أضفناه مؤخراً بسبب ظهور معجزة تتعلق بالكلمات التي تنفرد بها كل سورة.. 

حيث تبين أن كل سورة من سور القرآن تحوي كلمات لم تذكر في أي سورة أخرى وهذا 

 سورة.  004القانون ينطبق على 

ول( لرسم األإذا أردنا أن نعرف الكلمات التي تنفرد بها سورة الفاتحة مثالً )حسب ا: مثال

إحصاء الكلمات التي تتميز بها ثم نختار  إحصاء الكلمات والحروفنذهب إلى قائمة 

ثم نختار السورة ونضغط موافق وسوف نحصل على ثالث .. سورة عن باقي السور

 المغضوب ... وهكذا. –نستعين  –كلمات: اياك 
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 إحصاء كلمات وحروف نص خارجي 4-00

وهذا خيار مهم إلثبات إعجاز القرآن حيث يمكنك عزيزي القارئ أن تحلل أي نص من 

نصوص اللغة العربية إلى كلماته وحروفه األساسية.. وهذا الخيار يمّكنك من فرز كلمات 

 أي نص مهما كان طويالً، ومعرفة تكرار كل كلمة في هذا النص وأعداد الحروف.. 

ثم تختار إحصاء كلمات وحروف نص  والحروفإحصاء الكلمات تضغط على قائمة 

خارجي ثم تنسخ النص وتلصقه في المربع أو تكتبه ثم تضغط زر الفأرة األيمن وسوف 

.. حيث يرتب البرنامج جميع فرز كلمات النص ملخصةتظهر لنا عدة خيارات منها 
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سبة مات أبجدياً أو حسب نلكلمات النص ما عدا المكرر ويمكنك إعادة ترتيب هذه الك

 تكرار كل كلمة )أي الكلمة األكثر تكراراً ثم األقل فاألقل...(.. 

 الكلمات التي تنفرد بها آية ما 4-08

هذا خيار يمكنك من معرفة الكلمات التي تتميز بها آية محددة )أو مجموعة آيات تحددها( 

 عن بقية اآليات القرآنية )أو اآليات المعروضة في الجدول(. 

من سورة الفاتحة ونذهب لقائمة  5اآلية رقم ونحدد  F3نقوم بعرض آيات القرآن : مثال

 المحددة اآلياتإحصاء الكلمات التي تتميز بها ثم نختار  إحصاء الكلمات والحروف

( فهاتين الكلمتين لم تذكرا إلى في هذه نستعين –إياك وسوف نحصل على كلمتين هما )

هذا الخيار لمعرفة الكلمات التي تتميز بها آية ما من  كما يمكننا استخدام اآلية فقط ...

آيات الجدول المعروضة )ليس بالضرورة جميع آيات القرآن(. مثالً نختار سورة البقرة 

نضغط على سورة  –)بالضغط بزر لفأرة األيمن على جدول اآليات ثم اختيار سور 

( ونضغط خيار هدى للمتقين ذلك الكتب ال ريب فيه) 8البقرة( وبعد ذلك نحدد اآلية رقم 

إحصاء الكلمات التي تتميز بها الكلمات المحددة ... وسوف نحصل على صفر، أي جميع 

 كلمات هذه اآلية مكررة في سورة البقرة.

 قائمة إحصاء اآليات -9

http://www.kaheel7.com/


 عودة لفهرس المحتويات            www.KAHEEL7.com موقع الكحيل –كتيب تشغيل برنامج إحصاء القرآن  ــ 37  

وهنا نستطيع البحث واإلحصاء على مستوى اآليات.. فمثالً نريد معرفة اآليات التي تبدأ 

نختار و إحصاء اآلياتبحرف الشين، نكتب حرف الشين في مربع البحث ثم نذهب لقائمة 

 وسوف نحصل على أربع آيات. إحصاء اآليات التي تبدأ بـ

 أو بكلمة أو عبارة محددة.  كذلك نستطيع البحث عن اآليات التي تنتهي بحرف محدد

نريد معرفة اآليات التي تنتهي بقوله: غفور رحيم، نكتب هذه العبارة في مربع : مثال

وسوف إحصاء اآليات التي تنتهي بـ ونختار  إحصاء اآلياتالبحث ثم نذهب لقائمة 

 آية انتهت بعبارة غفور رحيم. 42نحصل على 

 محددةإحصاء اآليات التي تحوي حروفاً  5-0

 نستطيع معرفة اآليات التي تحوي حروفاً أو كلمات أو عبارات محددة.. 

هذه الحروف نكتب بهذا الترتيب،  ا ل ه حروفنريد معرفة اآليات التي فيها : مثال

حصاء إونختار ثم نذهب لقائمة إحصاء اآليات  دون فراغات بينها في مربع البحثالثالثة 

آية.. وهكذا  4435وسوف نحصل الحروف مع مراعاة الترتيب اآليات التي تحوي 

 ..أيضاً  نستطيع البحث مع عدم مراعاة الترتيب

 إحصاء اآليات المنفردة 5-8
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وهذا الخيار يمكنك من معرفة اآليات التي لها رقم آية غير مكرر أو عدد حروف أو 

 كلمات غير مكرر... 

حصاء إنريد معرفة اآليات التي تنفرد ببداياتها عن بقية آيات القرآن نذهب لقائمة : مثال

نا .. وسوف يظهر لالحرف الذي تبدأ بهثم نختار  إحصاء اآليات المنفردةثم نختار  اآليات

[، هذه اآلية هي الوحيدة التي تبدأ بحرف ظ 40آية واحدة هي )ظهر الفساد...( [الروم: 

 آيات القرآن تبدأ بحروف مكررة.مع العلم أن جميع 

 ية المعروضةإحصاء اآليات المطابقة لآل 5-3

[، ونضغط على هذا الخيار سوف تظهر اآليات 0( ]البقرة: المعندما نحدد آية ): مثال 

  وهي مكررة ست مرات في القرآن.الم المكررة لهذه اآلية أي 

 

 إحصاء اآليات التي تحوي اآلية المعروضة 5-4

( ثم نضغط على هذا الخيار بسم هللا الرحمن الرحيمنحدد أول آية في القرآن ): مثال

[ واآلية )انه من سليمن وانه 0( ]الفاتحة: بسم هللا الرحمن الرحيموسوف تظهر اآليتين )
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[.. وهكذا نستطيع البحث عن اآليات المتشابهة في 31( ]النمل: بسم هللا الرحمن الرحيم

 القرآن. 

 لمجموعة من الخيارات نترك للقارئ الكريم استكشافها وتجربتها..باإلضافة 

 إحصاء حروف الجدول -6

عند الضغط على هذا الخيار يقوم البرنامج بإحصاء جميع حروف اآليات المعروضة في 

جدول اآليات وإعطاء التفاصيل.. كل حرف كم مرة تكرر في هذه اآليات. وعند عرض 

خيار إحصاء حروف الجدول يظهر عدد حروف القرآن  ثم الضغط على F3آيات القرآن 

 كامالً مع عدد مرات تكرار كل حرف.

 نسخ البيانات -3

يمكنك عزيزي القارئ أن تحفظ اآليات والنتائج التي تريدها على جهازك إما على ملف 

 وهناك خيارات أيضاً: وورد أو ملف إكسل. 

المحددة إلى الحافظة.. يمكنك فتح ملف وورد ولصق  اتاآلي اآليات آية آية أو نسخ نسخ

 وستكتب اآلية مع رقمها واسم السورة. Ctrl + vاآلية من خالل 

أو نسخ ما في جدول اآليات مع اآليات أو من .. يمكنك نسخ ما في مربع الحروف فقط

 دون اآليات كما تحب.
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ات ة مع المرور على اآليتستطيع تحديد اآليات التي تريدها بالضغط المستمر على الفأر

 التي تريدها.. كما يمكنك نسخ اآليات المحددة..

كما تستطيع نسخ جميع اآليات أي نص القرآن كامالً.. بدمج واو العطف أو بفصل واو 

لتستفيد منه  Excel إكسلأو ملف   Wordوورد وحفظ الملف على جهازك كملف العطف.. 

  الحقاً.

 مالحظة هامة: 

الخيارات المتعلقة بنسخ البيانات، وبعد ذلك تركز على ما يفضل أن تقوم بتجربة جميع  *

 سوف تحتاج له في المستقبل، أو الخيار األنسب لك في العمل.

لمقاالت اننصح باستعمال هذا البرنامج لنسخ اآليات والنصوص القرآنية واستعمالها في  *

البرنامج مدقق جيداً وخاٍل من األخطاء.. كما أن ، ألن النص القرآني في هذا واألبحاث

البرنامج ينسخ لك اآلية مع اسم السورة ورقم اآلية وبالتالي تتجنب األخطاء التي يمكن أن 

 تقع فيها أثناء الكتابة.

أو أي  حسب ما يظهر في جدول اآليات كما تستطيع نسخ عدد من اآليات أو سورة كاملة

 شيء تحتاج له في عملك.

 الخيارات موضحة في الشكل التالي.. وهذه
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 قائمة أدوات البرنامج -7

 هذه القائمة مفيدة جداً للباحثين والمهتمين.. كما يلي:

 شيفرة الحروف 2-0

  .يمكنك عزيزي الباحث أن تعطي لكل حرف قيمة رقمية تختارها

...( وسوف يقوم البرنامج بحساب القيمة الرقمية ألي  4ث= 3ت = 8ب= 0)ا=: مثال

ثم تدخل  شيفرة الحروفثم تختار  أدوات البرنامجكلمة أو عبارة أو آية... اضغط على 
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وسيقوم البرنامج بإعطاء كل  حفظ الشيفرةالرقم الذي تريده أمام كل حرف.. ثم تضغط 

يقوم البرنامج تحدد الكلمة أو العبارة أو اآلية بالفأرة حرف رقم خاص به وعندما 

 .األولية اأوتوماتيكياً بجمع قيم الحروف ويعطيك قيمة الحروف مع تحليلها لعوامله

 التحليل إلى جداء عوامل أولية 2-8

تظهر نافذة يمكنك  التحليل إلى جداء عوامل أوليةثم  أدوات البرنامجعند الضغط على 

 ا وسيتم مباشرة تحليله لعوامله األولية.. وضع أي عدد فيه

وهذه هي العوامل  8*  3*  02سوف يظهر لك كما يلي:  004عندما تكتب العدد : مثال

 وهكذا. 004األولية للعدد 

 قواسم عدد طبيعي 2-3

تظهر نافذة يمكنك وضع أي عدد  قواسم عدد طبيعيثم  أدوات البرنامجعند الضغط على 

 فيها وسيتم مباشرة ظهور األعداد التي يقبل القسمة عليها.. 

 0( في القرآن سوف يظهر لك هللاوهو عدد مرات اسم ) 8922عندما تكتب العدد : مثال

ي أنه عدد أولي ال يقبل القسمة إلى على نفسه وعلى واحد )ألن هللا واحد( أ 8922و 

 وهكذا.

http://www.kaheel7.com/


 عودة لفهرس المحتويات            www.KAHEEL7.com موقع الكحيل –كتيب تشغيل برنامج إحصاء القرآن  ــ 43  

 

 كلمات( –سور  –)آيات  المقارنة بين مجموعتين 2-4

المعروضة في الجدول.. أو الكلمات يمكنك المقارنة بين مجموعتين من السور أو اآليات 

آية يمكنك من خالل الضغط على الزر األيمن  85( تظهر دمامثالً عند البحث عن اسم )

( وتظهر كذلك عيسى) ثم نبحث عن اسم 1إرسال للمقارنة كمجموعة رقم للفأرة اختيار 

إرسال للمقارنة آية ثم نكرر العملية فنضغط على الزر األيمن للفأرة ونختار  85

وبعد ذلك نضغط الزر األيمن للفأرة ونختار عرض المجموعتين. ثم  7كمجموعة رقم 

سوف تظهر لدينا آية مشتركة هي )إن  7والمجموعة  1مقارنة بين المجموعة نضغط 

 كمثل آدم(..مثل عيسى عند هللا 

 .كذلك تم تزويد البرنامج بالحاسبة ودفتر المالحظات لتدوين ما ترغب به 

 خيارات سور القرآن -5

http://www.kaheel7.com/


 عودة لفهرس المحتويات            www.KAHEEL7.com موقع الكحيل –كتيب تشغيل برنامج إحصاء القرآن  ــ 44  

عرض يقوم البرنامج ب عرض سور القرآنأو الضغط على زر  F4من خالل الضغط على 

يمكنك تغيير ترتيب السور حسب عدد  سور القرآن مرتبة حسب ترتيب المصحف،

أو حسب عدد اآليات، أو حسب ترتيب النزول، أو الكلمات، أو حسب عدد الحروف، 

ار يس السهمينويمكنك عكس هذا الترتيب بالضغط على حسب اسم السورة )أبجدياً(.. 

 البرنامج. 

 

وسوف ، على جدول السور هذا  األيمنيمكنك عزيزي القارئ أن تضغط بزر الفأرة كما 

. سوف نتأملها بالتفصيل .. هذه الخيارات تمكنك ا العديد من الخيارات الجديدةيكون لدين

 من القيام بالعديد من اإلحصائيات المهمة..

 إحصائيات الجدول 2-0

عند الضغط على إحصائيات الجدول يعطيك البرنامج عدد السور والكلمات والحروف... 

كذلك يعرض أرقام السور وأرقام اآليات وأرقام ترتيب النزول  الجدول. الخاصة بهذا

ويمكنك إجرا عمليات جمع محددة.. نترك للقارئ الكريم تجربة هذا الخيار واستكشاف 

 ميزاته بنفسه.
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 إحصاء عمود رقمي 2-8

  ..هذا الخيار يعطيك إحصاء لرقم العمود الذي تدخله

ثم نضغط على زر الفأرة األيمن وبعد ذلك نختار  F3 عرض آيات القرآن: نختار مثال

وسوف تظهر لنا اإلحصائيات مع تكرار كل  مثالً  3الرقم ثم ندخل  إحصاء عمود رقمي

رقم اآلية .  004مكرر في جميع سور القرآن لذلك نجد بجانبه العدد  0اآلية رقم  رقم.. 

مرة أي أن  000ه مكرراً نجد 4نفس األمر، ولكن رقم اآلية  3نفس األمر، رقم اآلية  8

 آية تأخذ هذا الرقم. 000هناك 

وهذا العدد لم يتكرر إال  829وبالتالي فإن أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة آياتها 

كما أن  ... وهكذا.829مرة واحدة، أي أن هناك آية واحدة في القرآن فقط تأخذ هذا العدد 

 . عبر عمودين العدد )التكرار( لعوامله األوليةالجدول يقوم بتحليل رقم اآلية وكذلك هذا 

 عرض كل آيات سور الجدول 2-3

عند الضغط على هذا الخيار يقوم البرنامج بعرض آيات السور المعروضة أصالً في 

 الجدول..

 عرض كل آيات السور المحددة 2-4
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عند الضغط على هذا الخيار يقوم البرنامج بعرض آيات السور المحددة. مثالً إذا قمنا 

بتحديد سورة البقرة من خالل الضغط عليها )في جدول السور( ثم ضغطنا زر الفأرة 

.. سوف تظهر جميع آيات سورة عرض كل آيات السور المحددةاأليمن وقمنا باختيار: 

 هكذا.البقرة التي قمنا بتحديدها.. و

 استثناء السور المحددة 2-5

أحياناً نحتاج باستثناء سور محددة من جدول السور لدراسة مجموعة محددة من السور، 

عند تحديد سورة البقرة مثالً ثم الضغط عليه سوف )يحذف( السورة من الجدول... وهكذا 

 تستطيع استثناء أي عدد تريده من السور.

 

 اختيار السور المحددة 2-9

تستطيع عرض سور محددة.. مثالً نريد عرض سورة البقرة فقط.. نحدد هذه السورة 

 .. سوف يقوم البرنامجمحددةالسور الاختيار بالفأرة ثم نضغط زر الفأرة األيمن ونختار 

 بعرض سورة البقرة فقط.
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 قابلية القسمة على 2-2

لقسمة على عدد من هذا الخيار نستطيع اختيار سور بمواصفات محددة حسب قابلية ا

 محدد. 

 04فسوف نحصل على  2نريد عرض السور التي عدد آياتها من مضاعفات الرقم  :مثال

( . كما نستطيع اختيار السور التي عدد حروفها أو كلماتها من مضاعفات 8×  2سورة )

 عدد محدد وهكذا.

 

 األعداد األولية 2-2

بنفس الطريقة السابقة نستطيع اختيار سور تحقق شرطاً محدداً.. مثالً نريد عرض السور 

ثم نضغط بزر الفأرة  F4التي أرقامها عبارة عن أعداد أولية. نعرض جدول السور 

األيمن على جدول السور ثم نختار األعداد األولية ومنه نختار أرقام السور سوف يعرض 

http://www.kaheel7.com/


 عودة لفهرس المحتويات            www.KAHEEL7.com موقع الكحيل –كتيب تشغيل برنامج إحصاء القرآن  ــ 48  

.... وهي السور التي أرقامها )ترتيبها(  03-00-2-5-3-8سورة وهي:  31البرنامج 

 عدد أولي.

 سورة 80مثالً نريد عرض السور التي عدد كلماتها هو عدد أولي سوف نجد 

 سورة... وهكذا. 02السور التي عدد حروفها هو عدد أولي عددها 

 ال يقبل القسمة على 2-2

تقبل القسمة على عدد محدد، كذلك أرقام السور التي ال من هذا الخيار نستطيع معرفة 

 معرفة عدد آيات السور التي ال تقبل القسمة على عدد محدد.. وهكذا.

 حفظ الجدول في الذاكرة المؤقتة  2-01

تستطيع حفظ جدول اآليات في الذاكرة المؤقتة.. مثالً كنت تبحث عن كلمة جبال وقد 

آية، هذه اآليات يمكنك حفظها مؤقتا في ذاكرة الجهاز  38مرة في  33تكررت 

 واسترجاعها من خالل عرض اآليات المحفوظة في ذاكرة الجهاز .. 

ات جديدة بالضغط على عند حفظ مجموعة آيات في ذاكرة الجهاز سوف تظهر لك خيار

 زر الفأرة األيمن فوق الجدول، وهذه الخيارات هي:

 إضافة آيات الجدول إلى اآليات المحفوظة في الذاكرة* 
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 إضافة اآليات المحفوظة إلى آيات الجدول* 

 عرض كل اآليات المحفوظة في الذاكرة* 

 عرض آخر اآليات المحفوظة في الذاكرة* 

 إفراغ الذاكرة* 

تجربة هذه الخيارات لرؤيتها على الواقع.. ألنها ضرورية بالنسبة للباحثين يفضل 

والمهتمين بكتابة المقاالت. فالبرنامج يمكنه نسخ ما تريده من آيات آية آية أو نسخ نص 

 يتألف من مجموعة آيات مع رقم اآلية واسم السورة.. وهذا يجنبك األخطاء في النقل.

 هازحفظ آيات الجدول في الج 2-00

طبعاً هذا الخيار مهم وهو عندما تبحث عن كلمة أو عبارة وتحصل على مجموعة آيات.. 

يمكنك من خالل الضغط على الجدول بزر الفأرة األيمن ثم الضغط على حفظ آيات 

الجدول في الجهاز تحت اسم محدد.. ثم تستطيع استرجاع هذه اآليات في مرة قادمة من 

 .عرض آيات محفوظة في الجهازلضغط على خيار: دراستها، وذلك من خالل اأجل 

طبعاً الهدف من هذا الخيار أنه يسمح لك بإجراء عمليات بحث متعددة وحفظ النتائج 

 هذه اآليات سوف تبقى محفوظة حتى بعد إغالق البرنامج.  واسترجاعها.

 اختيار سور 2-08
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ثم الضغط  F4عرض سور القرآن تستطيع اختيار السور التي تريدها من هذا الخيار.. 

ظهر .. فتاختيار سورعلى جدول السور بزر الفأرة األيمن فتظهر لك خيارات تختار منها 

مثالً  .موافقلك نافذة السور ومنها تختار السورة أو السور التي تريد عرضها. ثم تضغط 

 (.Ctrlالمعارج )نستخدم الزر  –القمر  –سبأ  –الحج  –نريد اختيار السور: الفاتحة 

 إعدادات بدء البرنامج -12

خيار إعدادات تضم اختيار ثم تضغط  حول البرنامجيمكنك عزيزي القارئ الذهاب لقائمة 

 من خاللها ، وسوف تظهر أمامك نافذة تستطيعالرسم القرآني الذي يبدأ به البرنامج

اإلمالئي...( حجم الخط  –حفص  –نوع الرسم )األول البرنامج:  خيارات إقالعتحديد 

الخلفية وخيارات أخرى مثل دمج واو لون  –الخط لون  –لمربع العرض ولجدول اآليات 

 ..هاأو فصل ودمج ما االستفهامية ،لجميع السور )إدراج البسملة( العطف وإضافة البسملة

 .حفظ التغيراتثم تضغط كذلك دمج واو العطف أو فصلها... 
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 خيارات مربع عرض اآليات -11

حيث يتم عرض اآلية الكريمة التي يتم تحديدها من جدول اآليات. يمكنك تغيير نوع الخط 

الذي تظهر به اآلية بالضغط على زر الفأرة األيمن واختيار الخط المناسب، ولديك 

ين لتلو خيارين: الخط العثماني والخط العادي. يمكنك اختيار الخط العادي وهو األفضل

ثم نضغط الزر األيمن للفأرة مربع عرض اآلية عندما نضع مؤشر الفأرة ضمن  الكلمات.

 تظهر مجموعة من الخيارات كما يلي:
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  الخط العثمانياختيار  00-0

مع ضرورة تنصيب  وهو خط جميل يمكنك اختياره ونسخ اآليات بهذا الخط لملف وورد.

 هذا الخط على جهاز الكمبيوتر )وهو مرفق مع البرنامج(.

 الخط العادياختيار  00-8

 حيث تظهر الكلمات ملونة أثناء البحث عنها. وهو مناسب للتلوين

http://www.kaheel7.com/


 عودة لفهرس المحتويات            www.KAHEEL7.com موقع الكحيل –كتيب تشغيل برنامج إحصاء القرآن  ــ 53  

 إظهار ترتيب الحرف 00-3

عند تحديد هذا الخيار يمكنك أن تعرف ترتيب أي حرف بمجرد أن تحدده بالفأرة وذلك 

 حروف القرآن أو حسب اآليات المعروضة في الجدول.بين 

 إظهار ترتيب الكلمة 00-4

ك وذل عند تحديد هذا الخيار يمكنك أن تعرف ترتيب أي كلمة بمجرد أن تحددها بالفأرة

  .جدول اآلياتاآلية المعروضة في بين كلمات 

التحديد عليها وتظهر لك خيارات أخرى مثل إظهار ترتيب الكلمة في الجدول )من خالل 

بالفأرة( كذلك إظهار ترتيب الحروف في الجدول من خالل تحديد الحرف ... هناك خيار 

 إلظهار أو إخفاء مربع الحروف وخيار لضبط مساحة مربع العرض )تكبير أو تصغير(.

 البرنامج فيه خياران لعرض ترتيب الكلمة والحرف: 

 في كل آيات/سور الجدولنختار ترتيب الكلمة والحرف على مستوى القرآن: 

نختار ترتيب الكلمة والحرف في اآلية/السورة على مستوى اآليات المعروضة: 

 المعروضة

 ترتيب العبارات 00-5
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 هناك خيار ثالث مهم جداً وهو ترتيب عبارة ما ضمن آيات الجدول.. 

ار ت: نقوم بعرض آيات القرآن ثم نضغط بزر الفأرة األيمن على مربع العرض ثم نخمثال

ارة ثم نقوم بتحديد أي عبترتيب العبارة المحددة بين مثيالتها في كل آيات / سور الجدول 

نريدها في مربع العرض فيظهر ترتيب هذه العبارة على مستوى القرآن.. وفي حال 

عرض بعض اآليات فإن الترتيب سيكون بين هذه اآليات المعروضة فقط.. مثالً عندما 

سوف يظهر أمامنا على نصر هللا والفتح( ونحدد عبارة نصر هللا نذهب آلية )اذا جاء 

.. أي يوجد قبل هذه  4شريط المعلومات ترتيب هذه العبارة على مستوى القرآن وهو 

 ( وهكذا.نصر هللاالعبارة ثالث عبارات شبيهة )

 خيارات مربع الحروف -17

ن للفأرة تظهر ثم نضغط الزر األيممربع الحروف عندما نضع مؤشر الفأرة ضمن 

 مجموعة من الخيارات كما يلي:

 عكس الترتيب الحالي 08-0

حيث يمكنك عكس ترتيب تكرار الحروف األكثر أوالً أو األقل أوالً أو حسب التسلسل 

 الطبيعي للحروف.
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( تظهر حروف اآلية بسم هللا الرحمن الرحيمعندما نحدد أول آية من القرآن ): مثال

 يلي:األكثر تكراراً كما 

التدرج كما نرى    0ب=  0س=  0ن=  0ه=  0ي=  8ح=  8ر=  3ا=  3م=  4ل=

عكس الترتيب ونضغط  من األكبر فاألصغر.. ولكن عندما نضغط زر الفأرة األيمن

سوف يقوم البرنامج بترتيب هذه الحروف العشرة األقل فاألكثر هكذا: ي ه ن م ل  الحالي

 س ر ح ب ا .. 

 للحروفترتيب تصاعدي  08-8

 ..األكثر تكراراً تكراراً ثم  األقلهذا الخيار يجعل البرنامج يرتب حروف اآلية حسب 

 ترتيب تنازلي للحروف 08-3

 ..فاألقل تكراراً وهكذاتكرار  األكثرهذا الخيار يجعل البرنامج يرتب الحروف حسب 

أسبقية ورودها في النص القرآني يرتب الحروف حسب : للحروف عاديالترتيب ال

 ورودها في اآلية مثالً في )بسم هللا الرحمن الرحيم( يرتب الحروف هكذا: ب س م ا ل ه

 ...ر ح ن ي

 ترتيب ألفبائي للحروف 08-4
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س  خ د ذ ر زا ب ت ث ج ح يقوم البرنامج بترتيب الحروف حسب الترتيب األلفبائي: 

 ... ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي

 حسب الرسم العثماني 82الحروف الهجائية ال  08-5

حرفاً مع  82حسب الرسم العثماني )رواية حفص عن عاصم( يصبح عدد الحروف 

فسوف يعرض  كل الحروف مفصلةإضافة الهمزة وعدها كحرف. أما إذا استخدمنا خيار 

واو لها شكالن : وال إ  –أ  –ا البرنامج جميع تفاصيل الحروف، األلف لها ثالثة أشكال: 

كذلك يتم ة  –ه الهاء لها شكالن:  –ئ  –ى  –ي والياء كذلك لها أشكال: ، ؤ  –و 

 حرفاً(. 35)أي يصبح عدد الحروف في هذه الحالة  اعتبار الهمزة حرفاً.

 

 إحصاء كل الحروف في الجدول 08-9

 صاء حروف جميع اآليات في الجدول.بإحيقوم هذا الخيار 

فإن الضغط على إحصاء حروف  F3عندما تكون آيات القرآن معروضة بالكامل : مثال

كل اآليات سوف تظهر في مربع الحروف تكرار كل حرف من حروف القرآن كامالً 
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 حرف الالم تكرر في القرآن كله: 58955ا= :حرف األلف تكرر في القرآن كله مثالً:

 ... وهكذا. 82892ن=  حرف النون تكرر في القرآن كله: 32018ل=

 إضافة كل الحروف للقائمة 08-2

هذا الخيار يمكنك من إضافة الحروف التي تظهر في مربع الحروف إلى القائمة لتجري 

 عمليات منوعة عليها. 

عندما نضيف حروف البسملة العشرة للقائمة، نضع المؤشر على آية بسم هللا : مثال

الحروف ونضغط بالزر األيمن ونختار الرحمن الرحيم، ثم نضع مؤشر الفأرة على مربع 

إضافة كل الحروف للقائمة سوف تظهر قائمة تحوي هذه الحروف العشرة وبالضغط 

عليها بزر الفأرة األيمن تظهر لنا خيارات مثل: عرض اآليات التي يوجد بها أحد 

 عرض اآليات التي يوجد بها كل الحروف... –الحروف على األقل 

 . مسح كل ما في القائمةديد بزر الفأرة األيمن وتختار لمسح القائمة تضغط من ج

 تشغيل جمع الحروف 08-2

، سوف تشغيل جمع الحروفعندما نضغط زر الفأرة األيمن في مربع الحروف ونختار 

 يقوم البرنامج بجمع تكرار الحروف التي تم تحديدها بالفأرة. 
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ثم نختار سورة الفاتحة سوف تظهر  اختيار سورلنضغط على جدول اآليات على : مثال

كل  إحصاء حروفونختار في الجدول فقط سورة الفاتحة، ثم نضغط بالزر األيمن للفأرة 

 ..  اآليات

أو تحديد سورة الفاتحة من جدول سوف تظهر جميع حروف الفاتحة مع تكرار كل منها، 

  ف.حيث تكون كل حروف الفاتحة موجودة وظاهرة في مربع الحرو 004السور 

م ث تشغيل جمع الحروفعلى مربع الحروف ونختار ثم نضغط من جديد بالماوس األيمن 

، ه  نحدد حرف ل نحدد حرف ا ، نحدد حرفحروف لفظ الجاللةبالفأرة على نحدد 

 الثالثة: سوف يقوم البرنامج بجمع تكرار هذه الحروف

   2×  2=  42  =  ا ل هويعطينا النتيجة:  5+  88+  88 
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نستطيع من نفس القائمة إلغاء الجمع السابق لنبدأ عملية جمع جديدة )أو ننقر مرتين ثم 

وهكذا نستطيع جمع أي عدد من الحروف وظهور النتيجة  على شريط المعلومات(.

 مباشرة على شريط المعلومات مع تحليل العدد إلى عوامله األولية. 

 نسخ الحروف إلى ملف وورد 08-2

من هذا الخيار تستطيع نسخ جميع الحروف المعروضة في مربع الحروف مع تكرارها 

 إلى ملف وورد لحفظه على جهازك.. 

 خيارات جدول اآليات -15

ثم نضغط الزر األيمن للفأرة تظهر جدول اآليات عندما نضع مؤشر الفأرة ضمن 

 مجموعة من الخيارات كما يلي:

 الجدولإحصائيات  03-0

يعطينا أهم اإلحصائيات المتعلقة باآليات المعروضة في الجدول.. عدد  هذا الخيار

 الكلمات والحروف والسور واآليات... وغير ذلك.

 عرض سور آيات الجدول 03-8
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عندما نبحث عن كلمة ما في القرآن  عرض كل آيات السور المعروضة في الجدول:

م البرنامج بعرض السور التي تظهر النتائج في الجدول.. والهدف من هذا الخيار أن يقو

 تحوي هذه اآليات )النتائج(.. 

.. عند الضغط على زر سورة 31آية في  38مرة في  33تكررت جبال كلمة : مثال

يقوم البرنامج بعرض السور ال عرض سور آيات الجدول الفأرة األيمن ثم الضغغط على 

 كاملة. 31

 عرض اآليات السابقة 03-3

 اآليات المعروضة. قبليقوم البرنامج بعرض اآليات التي 

من سورة البقرة، عند  31 – 81 – 01: إذا كان لدينا في جدول اآليات اآليات مثال

الجدول سوف يعرض البرنامج  الضغط على عرض اآليات السابقة لآليات المعروضة في

 من سورة البقرة. 82 – 02 – 2اآليات السابقة لهذه اآليات أي يعرض اآليات: 

 عرض اآليات الالحقة 03-4

بنفس الطريقة يقوم البرنامج بعرض اآليات التي بعد اآليات المعروضة في الجدول 

 .السابقة

 عرض اآليات المكملة آليات الجدول 03-5
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مثالً نريد معرفة هذا الخيار يمكنك من عرض اآليات غير المعروضة في الجدول. 

كلمة  )يفضل أن نبحث عن( هللا( تعالى. نبحث عن اسم )هللااآليات التي لم يذكر فيها اسم )

من ( وعند الضغط بزر الفأرة األيهللافيقوم البرنامج بعرض اآليات التي تحوي كلمة )( هلل

نختار عرض اآليات المكملة آليات الجدول سوف يعرض اآليات على جدول اآليات و

 (.هللاالتي لم تذكر فيها كلمة )

 تفعيل تعداد الحروف دون تكرار 03-9

هذا الخيار يقوم البرنامج بعّد الحروف األبجدية في كل آية فقط وال يعد على عند الضغط 

 الحروف المكررة.. 

تفعيل تعداد الحروف حرفاً، ولكن عند  02عدد حروف )بسم هللا الرحمن الرحيم( : مثال

أي يعطينا عدد الحروف عدا المكرر.  12سوف يعطينا عدد حروف البسملة  دون تكرار

سوف و ،وبالتالي يمكننا بعد تفعيل هذا الخيار ترتيب آيات القرآن حسب عدد الحروف

الحروف األبجدية في كل منها.. مثالً سوف نجد عدد يرتب البرنامج جميع اآليات حسب 

 .82وسورة الفتح  054وهما آل عمران  82آيتين فقط اكتمل فيهما عدد الحروف 

 ..تجميع جدول اآليات على شكل 03-2
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يمكننا الضغط بزر عندما نبحث عن كلمة ما سوف تظهر اآليات التي تحوي هذه الكلمة. 

الفأرة األيمن على جدول اآليات فتظهر خيارات ، نضغط على تجميع آيات الجدول على 

تعرض اآليات على صفحات، حيث تظهر نافذة  –أحزاب  –أجزاء  –شكل: إما سور 

شكل سور أو أجزاء... مع تفاصيل رقم السورة وعدد اآليات وقيمة التكرار... ويمكن 

 ج هذه حسب نسبة التكرار أو عدد الكلمات أو عدد الحروف أو ألفبائياً..إعادة ترتيب النتائ

 اختيار نوع النسبة المئوية 03-2

د . عنهذا الخيار للمهتمين بحساب نسبة عدد الحروف إلى عدد الكلمات أو نسبة تكرار 

 الضغط على هذا الخيار يعطيك خيارات أخرى: 

 أي تكرار حرف أو كلمة أو عبارة. نسبة التكرار إلى الحروف: 

سوف يعرض البرنامج حسب الرسم األول..  (هللاإذا قمنا بالبحث عن تكرار اسم )مثال: 

ضغطنا على جدول اآليات هذا بزر ، ثم جدوالً لآليات التي تحوي هذه الكلمة المباركة

على  نضغطثم  اختيار النسبة المئويةالفأرة األيمن سوف تظهر لنا خيارات نضغط على 

. ثم نضغط على خيار ترتيب النسبة )شريط خيارات الترتيب( التكرار إلى الكلمات نسبة

النسبة األكبر لعدد مرات تكرار اسم هللا نسبة إلى فسوف يرتب البرنامج اآليات حسب 

في  % 51عدد كلمات اآلية )التكرار / الكلمات(.. وسوف نجد أن النسبة األكبر هي 

وقل من سورة النور ) 30(. والنسبة الصغرى في اآلية هللا الصمداآلية الكريمة )
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...( حيث تبلغ نسبة تكرار اسم هللا إلى عدد كلمات اآلية للمؤمنت يغضضن أبصرهن

 فقط. % 0.82

بنفس الطريقة يقوم البرنامج بتقسيم عدد مرات تكرار الكلمة  :نسبة التكرار إلى الكلمات

 النسبة المئوية.على عدد كلمات اآلية ويعطيك 

عند الضغط على هذا الخيار يقوم البرنامج بتقسيم عدد كلمات  :نسبة الكلمات إلى الحروف

اآلية على عدد حروف اآلية ويعطيك النسبة المئوية التي تظهر في عمود مستقل على 

 اليسار.

 

 استثناء اآليات المحددة 03-2

ات من آي)حذفها( يمكنك عزيزي الباحث أن تقوم بتحديد اآليات التي تريد استثناءها 

الجدول ثم تضغط بزر الفأرة األيمن ثم تختار استثناء اآليات المحددة وسوف يتم إخفاؤها 
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لحذف ما تريده من آيات  في لوحة المفاتيح Deleteمن الجدول. كما يمكنك ستخدام زر 

 ذف سور من جدول السور..من جدول اآليات، أو ح

 اختيار اآليات المحددة 03-01

على عكس الخيار السابق عندما تقوم بتحديد آية أو عدة آيات ثم تختار بالفأرة األيمن 

اختيار اآليات المحددة سوف يقوم البرنامج بإخفاء جميع اآليات ما عدا اآليات التي قمت 

 بتحديدها.

 الحصر بين عددين 03-00

 الجدول. م للباحثين الذين يريدون اختيار آيات محددة منهذا خيار مه

نقوم بوضع المؤشر  81إلى السورة رقم  01نريد عرض السور من السورة رقم : مثال

ظهر في بين عددين الحصرعلى جدول اآليات، بالضغط على زر الفأرة األيمن ثم نختار 

ثم نضغط موافق ونكتب  01نكتب رقم أول سورة ثم  رقم السورةخيارات نختار منها 

حتى سورة الحج  01رقمها  يونسفيعرض لنا السور من سورة   81رقم آخر سورة 

 .. وهكذا.81رقمها 

 نفس القاعدة يمكن أن نطبقها على آيات أو كلمات أو حروف... 
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في القرآن.. نضغط زر  080نريد من البرنامج أن يعرض فقط اآليات التي رقمها : مثال

 080ثم نختار رقم اآلية وبعد ذلك ندخل الرقم  الحصر بين عددينالفأرة األيمن ثم نختار 

مرة ثانية فيعرض البرنامج كل اآليات التي رقمها  080ثم ندخل الرقم  موافقثم نضغط 

 (!!00×  00=  080آية )مع مالحظة أن العدد  00في القرآن وهي  080

حرفان بنفس الطريقة  8طيع أن نبحث عن اآليات التي عدد حروفها مثالً كما نست: مثال

ثم نختار عدد  الحصر بين عدديننضغط زر الفأرة األيمن )على جدول اآليات( ونختار 

آيات فقط  2وسيكون لدينا  وموافق 8ثم ندخل الرقم  موافقثم  8الحروف وندخل الرقم 

 عدد حروف كل منها حرفان.

 الحصر بين عدديناستثناء  03-08

حتى السورة رقم  01إذا أردنا أن نعرض سور القرآن كامالً باستثناء السورة رقم : مثال

 دديناستثناء الحصر بين عبنفس الطريقة السابقة نضغط زر الفأرة األيمن ثم نختار  81

سوف  81ثم ندخل الرقم  موافقثم نضغط  01وندخل الرقم  رقم السورةثم نختار 

وحتى سورة  01يعرض البرنامج جميع سور القرآن باستثناء السور من سورة يونس 

 لن تعرض وسيعرض بقية السور. 81الحج 
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يمكننا تطبيق هذه القاعدة على عدد الحروف أو عدد الكلمات... حسب الخيارات المتوافرة 

 في البرنامج.

 قابلية القسمة على 03-03

يمكنك عزيزي القارئ من معرفة اآليات التي عدد حروفها من مضاعفات  هذا الخيار

 . يقبل القسمة على عدد ماعدد ما أو 

نريد معرفة اآليات التي عدد حروفها من مضاعفات الرقم سبعة! نضغط زر الفأرة : مثال

 ونضع عدد الحروفثم نختار  قابلية القسمة علىاأليمن على جدول اآليات ثم نختار 

ض اآليات التي عدد حروفها يقبل القسمة رثم موافق وسوف يقوم البرنامج بع 2الرقم 

هذه اآليات عدد حروف كل منها من  ()حسب الرسم األول آية 288على سبعة وهي 

  مضاعفات الرقم سبعة.

 األعداد األولية 03-04

عدد كلماتها أو عدد  أوأو رقم السورة الموجودة فيها نستطيع اختيار اآليات التي رقمها 

 .. عدد أوليهو  أو رقم تسلسلها بين آيات القرآن، حروفها

 ال يقبل القسمة على 03-05
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أو عدد كلماتها أو عدد أو رقم السورة الموجودة فيها نستطيع اختيار اآليات التي رقمها 

 .ال يقبل القسمة على عدد ما أو رقم تسلسلها بين آيات القرآن، حروفها

 اختيار آيات 03-09

 تستطيع عزيزي القارئ اختيار آيات محددة لدراستها. 

البقرة )حيث ذكر الرقم سبعة أول مرة(  82اآلية  آيتيننريد إجراء دراسة على  :مثال

يث ذكر الرقم سبعة آخر مرة(، نضغط بزر الفأرة ة النبأ )حمن سور 08اآلية رقم و

ونضغط  82ثم نقوم بتحديد سورة البقرة وتحديد اآلية  اختيار آياتثم نختار  األيمن

وبعد ذلك  اختيارثم نضغط  08ونحدد الرقم اختيار ثم بعد ذلك نضغط على سورة النبأ 

 فقط. اآليتينوسيقوم البرنامج بعرض  موافقنضغط 

 اختيار سور 03-02

يمكن أن نختار سور محددة لدراستها من خالل الضغط بزر بنفس الطريقة السابقة.. 

 جدولظهر يوبعد ذلك  اختيار سورالفأرة األيمن على جدول اآليات ونضغط على 

ثالثة... ثم نحدد سورة ثانية   Ctrl.. مع الضغط على زر نحدد السورة المطلوبةالسور، 

لى ة )تمرير مؤشر الفأرة عويمكنك تحديد السور المطلوبة باستمرار الضغط عليها بالفأر

http://www.kaheel7.com/


 عودة لفهرس المحتويات            www.KAHEEL7.com موقع الكحيل –كتيب تشغيل برنامج إحصاء القرآن  ــ 68  

 Ctrlأو من خالل الضغط المستمر على زر السور المطلوبة لتجد انه يتم تحديدها( 

 .التي تم تحديدهافيتم عرض جميع السور  موافقوتحديد السور  المطلوبة ثم 

 

يمكنك نزع اإلشارة من أمام إتاحة مفتاحي الكنترول والشيفت.. وبالتالي لن تحتاج 

 واالكتفاء فقط بتحديد السور المطلوبة.  Ctrlللضغط المستمر على زر 

 

 هناك خيارات في أعلى جدول السور الذي يظهر لدى الضغط على اختيار سور وهي: 

 لدى تحديد هذا الخيار يقوم البرنامج بتحديد السور المكية فقط. :مكي
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 لدى تحديد هذا الخيار يقوم البرنامج بتحديد السور المدنية فقط. :مدني

 لدى تحديد هذا الخيار يقوم البرنامج بتحديد جميع السور. :الكل

 :عند الضغط بزر الفأرة األيمن على جدول السور تظهر لنا خيارات جديدة وهي

: عند الضغط على هذا الخيار ينعكس تحديد السور، مثالً إذا كنا قد عكس التحديد الحالي

حددنا سورة الفاتحة والبقرة وقمنا بعد ذلك بعكس التحديد سوف يقوم البرنامج بتحديد بقية 

 السور عدا الفاتحة والبقرة، أي هي عملية عكسية.

يقوم البرنامج بتحديد أرقام السور عند الضغط على هذا الخيار : تحديد األرقام الفردية

 .... 00-2-2-5-3-0الفردية فقط أي: 

عند الضغط على هذا الخيار يقوم البرنامج بتحديد  :تحديد األرقام التي من مضاعفات

أرقام السور التي هي من مضاعفات رقم ما، مثالً نريد السور التي أرقامها من 

 سورة. 04وهي  2مضاعفات 

عند الضغط على هذا الخيار يقوم البرنامج بتحديد أرقام السور التي  :تحديد األرقام األولية

 ... وهكذا.83-02-02-03-00-2-5-3-8أرقامها عبارة عن أرقام أولية: 

نوح  –وهي ثالثة سور: ص  :تحديد السور التي ترتيب نزولها هو نفسه ترتيب المصحف

 االنفطار . –
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 المر ..... –المص  –تبدأ بحروف مقطعة: الم  82وهي  : 82الـ تحديد سور الفواتح 

 اختيار أجزاء 03-02

وال ننسى  بنفس الطريقة السابقة نستطيع عرض أجزاء محددة من القرآن لدراستها.

إتاحة أثناء تحديد األجزاء التي نريدها، أو ننزع اإلشارة أمام  Ctrlالضغط على زر 

 .الكنترول والشفتمفتاحي 
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 .موافقنحددها ثم نضغط  2 – 4 – 0مثالً نريد عرض األجزاء رقم 

 اختيار أحزاب 03-02

  محددة. أحزاببنفس الطريقة نستطيع عرض 

نضع مؤشر الفأرة على جدول اآليات ونضغط  33الحزب رقم : نريد أن نعرض مثال

نحدد بالماوس األحزاب المطلوبة وبعد ذلك  اختيار أحزابالزر األيمن للفأرة ثم نضغط 

 .موافقوتحديد األحزاب المطلوبة ثم  Ctrlمن خالل الضغط المستمر على زر 

 اختيار صفحات 03-81

من خالل  كذلك نستطيع هنا اختيار صفحات محددة )حسب ترقيم مصحف المدينة(.

 .موافقوتحديد الصفحات المطلوبة بالماوس ثم  Ctrlالضغط المستمر على زر 

  مقارنة بين مجموعتين  03-80

 0 إرسال للمقارنة كمجموعة

يمكنك المقارنة بين مجموعتين من السور أو اآليات المعروضة في الجدول.. وذلك من 

خالل وضع المؤشر على جدول اآليات الضغط على الزر األيمن للفأرة اختيار إرسال 

 لجدول المقارنة.البرنامج سيرسل هذه اآليات  0للمقارنة كمجموعة رقم 
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 8إرسال للمقارنة كمجموعة 

فنضغط على الزر األيمن للفأرة ونختار إرسال للمقارنة  السابقة ثم نكرر العملية

وبعد ذلك نضغط الزر األيمن )طبعاً من أجل مجموعة ثانية من اآليات(  8كمجموعة رقم 

 .للفأرة ونختار عرض المجموعتين

 عرض المجموعتين

المجموعتين يقوم البرنامج بعرض مجموعتي اآليات ضمن  عند الضغط على عرض

 جدولين للمقارنة ويعطيك اآليات المشتركة بينهما.

عند الضغط مرتين )نقر مزدوج( على جدول اآليات تظهر لك نافذة مالحظة هامة: 

 تستطيع إدخال رقم السطر الذي تود االنتقال إليه بسهولة.

 مالحظات عامة -14

مهمة جداً وتساعدكم على التدرب على البرنامج، وننصح بتطبيق األمثلة هذه المالحظات 

 في البداية حتى تتعرفوا على كيفية االستخدام األمثل للبرنامج.

قد تبحث أحياناً عن كلمة فيعطيك البرنامج اآليات * عرض آيات القرآن في أي لحظة: 

ثالً فقد تكون هذه السورة غير هذه الكلمة، ولكن قد تحتاج الختيار سورة م التي ردت فيها

لي وبالتا البرنامج يعمل مع اآليات المعروضة في الجدولموجودة في نتائج البحث ألن 
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أو الضغط على زر عرض آيات القرآن، ثم تختار السورة التي  F3يمكنك الضغط على 

 تريدها.

التي تريدها إلى ملف وورد لالستفادة  ات* ننصح باالستفادة من البرنامج في نسخ اآلي

المطلوبة من خالل البحث  اتمنها في مقالة أو بحث أو غير ذلك.. تقوم بالبحث عن اآلي

سخ نالمطلوبة بالفأرة، وبعد ذلك تضغط على قائمة  اتعن إحدى كلماتها، ثم تحدد اآلي

 د ذلك تتوجه إلىوبع آية آية إلى الحافظة يات المحددةنسخ اآلثم نضغط على  البيانات

كتب اآلية مع اسم السورة ( وسوف تُ Ctrl + v) باستخدام ملف الوورد وتقوم بلصق اآلية

 ورقم اآلية بشكل أوتوماتيكي..

في لوحة المفاتيح عندما تريد كتابة كلمات في مربع  +تستطع الضغط على إشارة * 

 البحث أو أي مربع لكتابة الكلمات مثل البحث عن كلمات متعددة والبحث عن سورة...

في لوحة المفاتيح ينتقل المؤشر إلى جدول اآليات.. كذلك  –* بالضغط على إشارة 

 لمسح القائمة.  –تستخدم إشارة ناقص 

االستفهام ؟ كبديل عن حرف مجهول تبحث عنه. مثالً نريد  * تستطيع استخدام إشارة

 نفعل البحث المستقلالبحث عن كلمات تتألف من ثالثة أحرف والحرف األوسط هو ط 

سوف نحصل على  Enterونضغط ؟ط؟ ثم نكتب في مربع البحث  زر البحثمن خيارات 

 كلمة. 44
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إذا كانت الكلمة أو العبارة التي تود البحث عنها معروضة أمامك في * اختصاراً للوقت  

مربع العرض، يمكنك تحديد الكلمة أو العبارة ثم وضع المؤشر في مربع البحث والضغط 

 +أو تحدد الكلمة ثم تضغط إشارة لتجد أن العبارة كتبت أوتوماتيكياً في مربع البحث، 

وبعدها يمكنك الضغط على زر البحث للبحث فقط لتجد أن الكلمة كتبت في مربع البحث. 

 عن هذه العبارة.

* عند الضغط على آية ما في جدول اآليات تظهر لك معلومات عن هذه اآلية: رقم اآلية 

ترتيب اآلية على مستوى  –رقم الصفحة  –رقم الحزب  –رقم الجزء  -اسم السورة  –

 المصحف.
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 اإلحصاء بالجذور -19

أو الضغط على زر اإلحصاء بالجذور على واجهة  F1من خالل الضغط على زر 

البرنامج سوف تتحول عمليات البحث واإلحصاء إلى الجذر اللغوي. وسوف نتعرف على 

 خصائص هذا النظام المذهل من خالل األمثلة.

ن الراحمي –أرحم  –الرحمن  –: نريد معرفة فعل رحم ومشتقاته اللغوية مثل: رحيم مثال

ترحمون... نضغط على زر اإلحصاء بالجذور، ثم نكتب في مربع البحث  –رحمة  –

الجذر اللغوي: رحم .. ونضغط زر البحث وسوف يعرض لنا البرنامج جميع الكلمات 

 التي لها الجذر اللغوي رحم.

 مالحظة: يفضل استخدام الرسم العثماني في حالة اإلحصاء بالجذور.

 أو أكثر البحث عن جذرين لغويين معاً  05-0

، وسوف تظهر لك جميع اآليات  غفر رحميمكنك كتابة جذرين مع فراغ بينهما، مثالً: 

 التي فيها مشتقات هاتين الكلمتين: غفور رحيم، غفوراً رحيماً...

بالضغط على زر الماوس األيمن في مربع البحث تستطيع تغيير خيارات البحث، فتبحث 

 اآليات التي فيها الجذرين معاً أو اآليات التي تحوي أحذ الجذرين.عن 
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 الجذر العكسي 05-8

ميزة رائعة في البرنامج أنك عندما تضغط على أي كلمة في مربع عرض اآلية، ثم 

 تضغط مرة ثانية ولكن في مربع البحث يظهر لك جذر هذه الكلمة. 
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مثالً: عندما نضغط بزر الفأرة األيسر على كلمة الرحمن ثم نضغط بزر الفأرة األيسر في 

 كما في الصورة أدناه. رحممربع البحث يظهر جذر كلمة الرحمن وهو 

والتالي تستطيع معرفة جذر أي كلمة ومن ثم البحث عن هذا الجذر في القرآن لتظهر لك 

 جميع مشتقات الكلمة. 

 عالإحصاء األف 05-3

ر )اختصار فعل( ثم تضغط على ز فعتختار اإلحصاء بالجذور ثم تكتب في مربع البحث 

وسوف يعرض البرنامج جميع الكلمات الدالة على أفعال مثل: نعبد،  Enterالبحث أو 

 نستعين، يؤمنون، كفروا.... وهكذا جميع أفعال القرآن.

 ختصار مضارع(.)ا ضعإذا أردت من البرنامج عرض فعل المضارع فقط تضغط 

 )اختصار أمر( وتضغط زر البحث. مرلعرض أفعال األمر تكتب في مربع البحث 

)اختصار ماضي( وتضغط زر  ضيلعرض أفعال الماضي نكتب في مربع البحث 

 البحث.

 ثم نضغط ضي ضعأفعال الماضي والمضارع معاً نكتب في مربع البحث: للبحث عن 

 زر البحث فتظهر جميع اآليات التي فيها أفعال ماضي ومضارع.
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يمكن عرض اآليات التي تحوي أحد الفعلين الماضي أو الحاضر أو اآليات التي تحويهما 

 معاً بالضغط بزر الفأرة األيمن في مربع البحث واختيار الجذور معاً أو جذر على األقل.

 وأدوات أخرى البحث عن حروف الجر 4 -05

ثم نضغط زر البحث وسوف  بنكتب في مربع البحث  الباءللبحث عن حرف الجر 

 تظهر جميع الكلمات التي فيها باء كحرف جر.

من خالل الكتابة في  )بالكسرة(...  ، ِمنفي ، على ، إلىيمكن البحث عن أدوات الجر: 

 مربع البحث وال ننسى أن هذا الخيار يعمل فقط مع اإلحصاء بالجذور.

ثم تبحث في  حجإذا أردت إحصاء وعرض جميع حروف الجر في القرآن تكتب الرمز: 

 الجذور فيعرض البرنامج اآليات التي فيها حروف جر.

 وإليكم أهم الرموز التي يمكن البحث فيها بالجذور:

 : البحث عن الكلمات التي تحوي أداة النداء يا

 : البحث عن الكلمات التي فيها أل التعريف ال

 : البحث عن البحث عن الكلمات التي تحوي الم التوكيد والمزحلقة والقسم ل  

 : البحث عن الم الطلب الجازمة لِ 
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ا  : البحث عن الكلمات التي تحوي ها التنبيه ه 

 تحوي ألف االثنين : البحث عن الكلمات التي ا

 : البحث عن الكلمات التي تحوي ياء المخاطبة ي  

.... لمعرفة جميع االختصارات يرجى االطالع على قواعد البحث بالجذور والمتعلقات 

 .حول البرنامجمن 

 ماء اإلشارة، األسماء الموصولة، الضمائر...أسالبحث عن  05-5

في مربع البحث تظهر جميع الكلمات المتعلقة بهذا الجذر مثل: ذلك، هذا،  ذاعند كتابة 

 هذه، كذلك، ذلكم....

في مربع البحث تظهر جميع الكلمات المتعلقة بهذا الجذر مثل: الذي،  الذيعند كتابة 

 الذين، اللذان.. 

يه، ف في مربع البحث تظهر الكلمات التي اتصلت بها الهاء في آخرها مثل: هعند كتابة 

 عليه، ربه، علمه...

 بالفتحة في مربع البحث ونبحث. و  للبحث عن واو القسم نكتب 
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 ونبحث، لتظهر نتائج مثل: كللبحث عن الكلمات التي في أولها كاف )التشبيه( نكتب 

 كمثل، كما، كصيب، كالحجارة....

 

)بالهمزة( ونبحث تظهر الكلمات التي في أولها همزة االستفهام مثل:  أعند كتابة 

 ءأنذرتهم، أنؤمن، أتجعل، ألم....

 والبحث تظهر الكلمات التي فيها تاء القسم وجميعها تاهلل. تعند كتابة 

والبحث تظهر الكلمات التي فيها سين المستقبل مثل: سنزيد، سيقول،  سعند كتابة 

  سنكتب...
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 َو بالفتح تظهر اآليات التي فيها واو القسم مثل: فال َوربك ال يؤمنون... عند كتابة

 كما يمكن البحث عن بعض األدوات المهمة في اللغة بكتابة الرمز التالي:

 : إلحصاء الكلمات التي تحوي إنَّ الناصبة إن  

 : إلحصاء الكلمات التي تحوي أنَّ الناصبة أن  

 ألسماء الخمسة: إلحصاء اآليات التي تحوي ا مس

 : إلحصاء الكلمات التي تحوي جمع المذكر السالم وملحقاته جذ

 : إلحصاء الكلمات التي تحوي جمع المؤنث السالم وملحقاته جث

هناك الكثير من المتعلقات يمكن إحصاؤها.... لمعرفة جميع االختصارات يرجى االطالع 

 .حول البرنامجعلى قواعد البحث بالجذور والمتعلقات من 
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 السوابق
نص 

 1البحث
 اللواحق

نص 

 2البحث
 كلمات وأدوات أخرى

نص 

 3البحث

أل التعريف 

 والموصولة وغيرها
 إن   إنَّ الناصبة لالسم ا ألف االثنين ال

همزة االستفهام 

 والتسوية
 و   واو الجماعة أ

إْن الشرطية والمخففة 

 وغيرها
 إن

 أن   أنَّ الناصبة السم ي   ياء المخاطبة ب باء الجر

 ن   نون اإلناث ت تاء القسم
أْن الناصبة للمضارع 

 والمخففة وغيرها
 أن

 كأن   كأَنَّ الناصبة لالسم ي ياء المتكلم س سين التنفيس

 كأن كأْن المخففة نا نا الفاعلين ف فاء العطف وغيره

 ك كاف الجر
تاء الفاعل 

 للمتكلم
 لكن   لكنَّ الناصبة ت  
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 ل الم الجر

تاء الفاعل 

للمذكر الواحد 

 المخاطب

 ت  
لكْن االستدراكية 

 والمخففة وغيرها
 لكن

الم التوكيد والمزحلقة 

 والقسم
 ل  

تاء الفاعل 

للمؤنث الواحد 

 المخاطب

 ت  
كل أسماء اإلشارة 

 (تحت المراجعة)
 شر

 ل   الم الطلب الجازمة
تاء الفاعل 

 للمثنى
 تما

كل األسماء الموصولة 

 (تحت المراجعة)
 صل

 و العطف وغيرهواو 
تاء الفاعل 

 للجمع المذكر
 حج كل حروف الجر تم

 و   واو القسم
تاء الفاعل 

 للجمع المؤنث
 تن

كل حروف النفي 

 (تحت المراجعة)
 حف

 ه ا ها التنبيه
تاء الفاعل 

 مطلقا
 مس كل األسماء الخمسة تف

 يا يا النداء
كاف الخطاب 

 للمذكر الواحد
 ك  

كل جموع المذكر 

 وملحقاتهالسالم 
 جذ
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كاف الخطاب 

 للمؤنث الواحد
 ك  

كل جموع المؤنث 

 السالم وملحقاته
 جث

    
كاف الخطاب 

 للمثنى
 كما

كل األسماء المثناة 

 وملحقاتها
 مث

    
كاف الخطاب 

 للجمع المذكر
 عس كل األفعال الخمسة كم

    
كاف الخطاب 

 للجمع المؤنث
 جس كل جموع التكسير كن

    
الخطاب كاف 

 مطلقا
 ن عم حرف الجواب نََعمْ  كخ

    
هاء الغيبة 

 للمذكر الواحد
 ك م كم االستفهامية ه

    
هاء الغيبة 

 للمؤنث الواحد
 قط كل الحروف المقطعة ها
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هاء الغيبة 

 للمثنى
 فع كل األفعال ه ما

    
هاء الغيبة 

 للجمع المذكر
 ضي كل األفعال الماضية ه م

    
 هاء الغيبة

 للجمع المؤنث
 ضع كل األفعال المضارعة ه ن

    
هاء الغيبة 

 مطلقا
 مر كل أفعال األمر هغ

 م ن ِمن الجاّرة ضم كل الضمائر    

    
كل الضمائر 

 المتصلة
 م ن َمن الموصولة وغيرها مت

    
كل الضمائر 

 المنفصلة
 ث م اسم اإلشارة ثَمَّ  من
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كل ضمائر 

النصب 

 المنفصلة

 عل األعالمكل  إيا

 رب ُربَّ  وش واو اإلشباع    

 ن عم نِْعمَ  ن   نون الوقاية    

    
نون التوكيد 

 المثقلة
 بئس بئس ن  

    
نون التوكيد 

 المخففة
     ن  

     يي ياء النسبة    

    
تاء التأنيث 

 الساكنة
     ت  

     ه   هاء السكت    

     ه ا ها التنبيه    
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 كاف الخطاب

حرفا مع أسماء 

 اإلشارة

وفي ( إيا)ومع 

 أرأيتك،)كلمتي 

 (أرأيتكم

     ك  

    
الم البعد مع 

 أسماء اإلشارة
     ل  

    
ها الغائب حرفا 

 (إيا)مع 
     ه  

    
ياء التكلم حرفا 

 (إيا)مع 
     ي  
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 إحصاء الجذور والحروف 05-9

 تظهر خيارات:عند الضغط على هذه القائمة في أعلى البرنامج 

 إحصاء الجذور التي تبدأ ب -

 إحصاء الجذور التي تنتهي ب -

وهذه تشبه البحث بالكلمات ولكن تطبق مع  -إحصاء الجذور التي تبدأ ب وتنتهي ب -

 الجذور.

رز جذور وحروف كل اآليات المعروضة في الجدول: إذا كانت جميع آيات القرآن ف -

سوف يقوم البرنامج بوضع قائمة تحوي جميع معروضة وبالضغط على هذا الخيار 

 جذور القرآن إما ملخصة )من دون تكرار( أو كلمة كلمة.

إحصاء الجذور الثالثية مثالً يمكنك اختيار إحصاء الجذور التي من نفس القائمة يمكنك:  -

وتبحث فتظهر لك جميع الجذور الثالثية... إذا كتبت الرقم  3عدد حروفها... وتدخل العدد 

 سيعرض الجذور الرباعية وهكذا. 4

يمكن معرفة الجذور التي تتميز بها آيات محددة )تحددها أنت من نفس القائمة يمكنك:  -

من بين آيات الجدول( من خالل الضغط على خيار إحصاء الجذور التي تتميز بها اآليات 

 المحددة عن بقية آيات الجدول.
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رة أي الجذر اللغوي الذي تبدأ به سور كما يمكنك فرز وإحصاء أول جذر في كل سو -

القرآن... أو تطبيق نفس الشيء على كل آية من اآليات التي تعرضها في الجدول... 

 وهكذا.

 

ويمكنك طبعاً من يمين القائمة أن تعيد ترتيب الجذور حسب أوائل الكلمات أو أواخرها أو 

 حسب عدد الحروف أو حسب تكرار كل جذر األكبر فاألصغر.. 

من أهمها عند الضغط على هذه القائمة بزر الفأرة األيمن تظهر لك خيارات عديدة 

 إمكانية عرض اآليات التي تحوي الجذر أو الجذور التي تحددها بالضغط عليها 
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عن بقية القرآن. مثالً: سورة  بها سورة ما ي تنفردالجذور التكما يمكنك إحصاء 

وهذان الجذران ال يوجدان في القرآن إال في .  كفو – صمدبجذرين هما:  زميتتاإلخالص 

 هذه السورة المباركة.

 ، لم يذكرا إال في هذه السورة فقط. نفث – وقبسورة الفلق تحوي جذرين هما: 

، ولم يذكرا بتر – نحرسورة الكوثر على الرغم من قصرها إال أنها تحوي جذران هما: 

 الكوثر.في أي مكان آخر من القرآن، فهما يميزان سورة 

أما بقية خصائص اإلحصاء بالجذور فيمكنك أن تكتشفها بنفسك من خالل التجربة، أو 

لى ع الكحيلبمتابعة الفيديوهات التي نصدرها عن كيفية تشغيل البرنامج على قناة 

 .. يوتيوب.

مالحظة هامة: اإلحصاء بالجذور هو قيد المراجعة والتدقيق ونتمنى أن تبلغونا عن أي 

ل في عمليات اإلحصاء لنقوم بالتدقيق والتصحيح من أجل اإلصدارات القادمة خطأ أو خل

 من البرنامج... 

 نسأل هللا القبول... وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

------------- 

 

http://www.kaheel7.com/


 عودة لفهرس المحتويات            www.KAHEEL7.com موقع الكحيل –كتيب تشغيل برنامج إحصاء القرآن  ــ 91  

 

 للتبليغ عن أي مالحظة أو اقتراح أو خطأ مأجورين التوصل كما يلي:

 -الجزائر  -التواصل مع المبرمج األستاذ محمد حمادي إلبداء المالحظات الفنية نرجو * 

  22715355745227أو عبر جوال رقم:   hammadi0799@gmail.comاإليميل:  

----------------- 

لالستفسارات والملحوظات والمقترحات واإلشكاالت المتعلقة بالبحث بالجذور، يرجى * 

  tlha11160@gmail.comإللكتروني: التواصل مع األستاذ: طلحة بن بشير عبر البريد ا

 22566959939939أو عبر واتس أب: 

------------- 

 أخوكم عبد الدائم الكحيل

 22721115533596واتس أب:   kaheel7@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 www.kaheel7.comمع تحيات موقع الكحيل لإلعجاز العلمي 
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