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 ملخص البحث 
ومعانيها.2020،أجنغ حارص ماونت املزيدة الثالثية البقرةاألفعال سورة الرسالةيف .

اللغ تعليم قسم األول:العلمية، املشرف العربية. احلاجاألستاذة الدكتور
حممدمشسالديننوراحلاجاملاجستي،واملشرفالثاين:فهميعارفأمحد

 املاجستي.
   حبث مكتيب،  سورة البقرة معانيها ، الثالثية املزيدة–األفعال الكلمات الرئيسية:

 الكرميويفالقرآنأحدالعلومالعربيةاملهّمةمننظريةفهمالقرآنهيعلمالصرف.
منالعلوماإلسالميةاملهمةاليتجيبعلىوعلمالصرفصرفية.قواعدالالاثيكيتضّمن

اهتماما. يعطوه أن يفاملسلمني يهتم أن ندر اليت البحث حمتوايت أو الباب ومنكثي
هيالبحثعناألفعالالثالثيةاملزيدة.دراسةعلمالصرف

البحث هذا اآلايعرفملوأهداف يتضمنة الاليت املزيدةت الثالثية يفاألفغال
.ومعانيهاسورةالبقرة

جبم أي مكتيب، حبث هو هبذاوالبحث تتعلق الىت عدةكتب وقراءة البحث.ع
"والبياانتاألساسيةهياآلايت يتضمّن "يفسورةالبقرةالالثالثيةاملزيدةاألفعالاليت

املوضوع. هبذا متعلقة أخرى كتب هي الفرعية والبياانت حتليلها. اليتمع والطريقة
"الالثالثيةاملزيدةاألفعجلمعهذهالبياانتهيبتحديداآلايتيتضمّن"ةسلكهاالباحث

.الصرفيةحيللهاأبسلوبالتحليلمث
وجد هو البحث هذا وأربعنيةالباحثتواحلاصل الكلمةآايتثالثة جاءت

يف فانفجرت وهي واحد، معىن يف وذلك آية، واحد يف البقرة سورة يف انفعل وزن على
عشرة.51اآلية ستة يف افتعل وزن على الكلمات معان.الكلماتجاءت ألربعة .

اآليةأّوال يف َتْشتَ ُرْوا مواضع. أربعة يف مطاوعة، معىن على جاءت اليت يف41، اشرتوا ،
اآلية90اآلية يف هتتدوا اآلية135، يف اهتدوا سبعةواثنيا.137، يف االّّتاذ معىن ،

يفاآلية،اّتذمت67،اتّتخذانيفاآلية51،اّّتذمتيفاآلية29مواضع:استوىيفاآلية
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اآلية80 يف اّّتذمت اآلية92، يف اّّتذ اآلية116، يف اّّتذوا و علىواثلثا.125، ،
علىمعىنالتصرفيف،ورابعا.113معىنالتشارك،يفواحدآيةوهيخيتلفونيفاآلية

يف،ابتلى123،واتّ ُقوايفاآلية103،واتّ َقوايفاآلية15أربعةمواضع:اعتدوايفاآلية
،علىمعىنالداللةعلىاالختياريفسبعةمواضع:اشرتوايفاآليةوخامسا.124اآلية

اآلية16 يف اشرتوا اآلية86، يف واتّبعوا اآلية106، يف واشرتىه يف102، واتّبعَت ،
.132،اصطفييفاآلية130،واصطفيناهيفاآلية120االية

رةآية.جاءتلستةمعان.أّوال،يفإحدىعشلكلماتعلىوزنتفّعلجاءتا
اآليةمب يف تبنّي وهي فّعل مطاوعة موضوع:مب،واثنيا.109عىن اثنني يف التكّلف عىن

عىناالّتاذيفاثننيموضوع:مب،واثلثا.102،ويتعّلمونيفاآلية102فيتعّلمونيفاآلية
نبوهييفأربعةمواضع:عىنالتجمب،ورابعا.108،ويتبّدليفاآلية37فتلّقىيفاآلية

اآلية يف اآلية64تولّيتم يف تولّيتم اآلية83، يف ويتمّنوه اآلية95، يف تولَّوا ،137.
موضوعمب،وخامسا اثنني يف وهي الطلب اآليةنيعىن يف فتمنّ ُو اآلية94: يف وتقّبل ،

127.
عىنمب،أّوالالثننيمعان.جاءتجاءتالكلماتعلىوزنتفاعليفاثننياية.

اآلية يف تشابه وهي اآليةمبواثنيا،70التكلف يف تشاهبت وهي فاعل مطاوعة عىن
118.

عىنمب،أّوالألربعةمعان.يفإحدىعشرةآية.جاءتالكلمةعلىوزناستفعل
،وأتستبدلونيف60،واستسقىيفاآلية45الطلبيفأربعةمواضع:واستعينوايفاآلية

اآلية61اآلية يف ويستفتحون اآليةمب،واثنيا.89، يف استكرب وهو التحّول .87عىن
.24،واستكربيفاآلية17عىناملطاوعةوهييفاثننيمواضع:استوقديفاآليةمبواثلثا
،ويستهزئيفاآلية26عىنفعلاجملّردوهييفثالثةمواضع:يستحىييفاآليةمب،ورابعا

.49،ويستحيونيفاآلية15
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ABSTRAK 

Ajeng Harismawanti, 2020. Al- af‘a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah wa ma‘a>ni>ha> fi> 

su>rah al-baqarah. Penelitian Ilmiah Jurusan bahasa Arab. 

Pembimbing Prof. Dr. H. A. Fahmy Arief, MA, dan H. 

Muhammad syamsudin Noor, MA 

Kata Kunci : Al- af‘a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah wa ma‘a>ni>ha> fi> su>rah al-

baqarah, Penelitian Kepustakaan 

Salah satu disiplin ilmu bahasa Arab yang amat penting dari aspek 

memahami kandungan kitab suci Al-Qur’an adalah Ilmu Sharaf. Banyak 

kandungan kaidah ilmu Sharaf yang terdapat pada kitab suci Al-Qur’an. Dari 

banyaknya bab atupun penelitian yang jarang ialah kajian ilmu Sharaf yang 

membahas seputar Al- af’a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis 

ayat-ayat yang mengandung Al- af‘a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah pada surah al-

Baqarah. 

Penelitian ini berupa jenis kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan 

membaca beberapa buku-buku ilmu s}araf tentang Al- af’a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah. 

Data primer yang dimuat adalah ayat-ayat yang mengandung Al- af’a>l al-s\ula>s\iah 

al-mazi>dah pada surah Al-aqaroh. Dan data sekunder yaitu kitab-kitab lainnya 

yang berkaitan dengan judul penelitian  ini. Metode yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan beberapa data yaitu dengan membatasi ayat-ayat yang 

mengandung Al- af‘a>l al-s\ula>s\iah al-mazi>dah, kemudian menganalisanya dengan 

analisis kebahasaan sa}rfiah. 

Hasil penelitian ini adalah: terdapat 43  ayat yang mengandung Al- af‘a>l 
al-s\ula>s\iah al-mazi>dah. Kalimat yang terdapat pada wazan infa‘ala ada satu 

kalimat dalam satu makna mut}awa‘ah yaitu pada فانفجرت ayat 51. 

Kalimat yang terdapat pada wazan if’ta‘ala ada 16 kalimat dalam 4 

makna, pertama: makna mut}awa‘ah pada 4 tempat yaitu َتْشتَ ُرْوا ayat 41, اشرتوا 
ayat 90, هتتدوا ayat 135, اهتدوا ayat 137. Kedua: makna al-ittihhaz\ pada 7 tempat 

yaitu استوى ayat 29, اّّتذمت ayat 51, اتّتخذان ayat 67, اّتذمت ayat 80, اّتذمت ayat 92, 

 خيتلفون ayat 125. Ketiga: makna tasyaruk pada satu tempat yaitu اّّتذوا ,116 اّّتذ
ayat 113. Keempat: makna tas{arruf pada empat tempat yaitu اعتدوا ayat 15, اتّ َقوا 
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ayat 103, واتّ ُقوا ayat 123, ابتلى ayat 124. Kelima: makna dila>lah ‘ala al-ikhtiar 

pada 7 tempat yaitu اشرتوا ayat 16,  اشرتوا ayat 86, واتّبعوا ayat 106, واشرتىه ayat 102, 

 .ayat 132 اصطفي ,ayat 130 واصطفيناه ,ayat 120 واتّبعتَ

Kalimat yang terdapat pada wazan tafa‘ala  ada 11 kalimat dalam 6 

makna, pertama: makna mut}awa‘ah fa‘ala pada satu tempat yaitu تبنّي ayat 109, 

kedua: makna takalluf yaitu pada dua tempat yaitu فيتعّلمون ayat 102, ويتعّلمون 

ayat 102. Ketiga: makna itikhaz\ pada dua tempat yaitu فتلّقى ayat 37, ويتبّدل ayat 

108. Keempat: makna tajannub pada empat tempat yaitu تولّيتم ayat 64, تولّيتم ayat 

 ayat 137. Kelima: makna at-t}alab pada dua tempat yaitu تولَّوا ,ayat 95 ويتمّنوه ,83

 .ayat 127 وتقّبل ,ayat 94 فتمنّ ُو

Kalimat yang terdapat pada wazan tafa‘ala ada dua kalimat dalam dua 

makna, pertama: makna takalluf yaitu pada تشابه ayat 70, kedua: makna 

mut}awa‘ah  fa>‘ala yaitu pada تشاهبت ayat  118. 

Kalimat yang terdapat pada wazan istaf‘ala ada 11 kalimat dalam 4 

makna, pertama: makna at-Thalab pada 4 tempat yaitu واستعينوا ayat 45, واستسقى 

ayat 60, وأتستبدلون ayat 61, ويستفتحون ayat 89. Kedua: makna tahawwul yaitu 

 استوقد pada ayat 87. Ketiga: makna mut}awa‘ah  pada dua tempat yaitu استكرب
ayat 17, واستكرب ayat 24. Keempat: makna fi‘il mujarrad pada tiga tempat yaitu  

 .ayat 49 ويستحيون ,ayat 15 ويستهزئ ,ayat 26 يستحىي
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"فال ختيبنا  إليك ظنوانً مجيلًة هي وسيلتنا و "  

 )مسط الدرر للحبيب حسي احلبشي(



 ك

 والدّيأبأقدمهذهالرسالةالعلميةل

 ينتربيةحسنةياربّنيالذيأمّ
وإىلمشريّفومجيعأساتيذيمشاخييوإىل

عليهمالرمحةوالرضوان

 وإىلأصحاباحملبوبني

 هللايلوهلمابرك
الذينيعطونينالدافعةالقوية

النتهاءكتابةهذهالرسالةالعلمية
ليسيلكلمةإهداءأمجلوأحسن

اجلزيل غيالشكر
 جزاهمهللاخياجلزاء

 اإلهداء
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 بسمهللالرمحنالرحيم

اجلنان.ولإلميانهداانالذيهللاحلمد أهل لسان العربية لتدبرووفقنا،جعل
وصحبهآلهوعلىبلسان،تكلممنأفصحاألانمخيعلىوالسالموالصالةالقرآن،

عبدهأمجعني، حممدا سيدان أن وأشهد له، الشريك وحده هللا إال إله ال أن وأشهد
.وبعدورسولهالذيمحلنامنالظلماتوالنور

اببرمحةهللاعدد سيدانحممدمفتاح وسلمعلى صل هللاصالةاللهم مايفعلم
وسالمادائمنيبدوامملكهللاوعلىآلهوصحبهومنوااله.أمابعدمحداوشكراهللعز

شرطاالبسيطةةالعلميرسالةتمالتستطيعأنتماكثياحىتوجلالذيأعطىالباحثنع
احلكوم اإلسالمية أنتساري جبامعة اإلسالمية الرتبية يف السرجاان درجة حتتلنيل ية

 يف سورة البقرة  األفعال الثالثية املزيدة ومعانيهااملوضوع

 شكراجزيالإىل:قدمالباحثتويفهذهاملناسبةالنفسية

الدكتورة -1 األستاذة املكرمة املاجستيكعمياحلاجةفضيلة الرتبيةةدجويرية كلية
والتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسني.

حس -2 هللااملاجستيرئيسافضيلةاملكرم املاجستيسكرتياوالدكتورتوفيقالرمحنب
احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة والتعليم الرتبية العربيةكلية اللغة تعليم لقسم

ببنجرماسني.
امل -3 املكرم األولفضيلة أمحداألستاذشرف احلاج عارفالدكتور املاجستيفهمي

الثاين نورواملشرف الدين مشس للباحثاملاجستيحممد إرشادمها يفكتابةعلى
.ةالعلميلرسالةاههذ
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والتعليم -4 الرتبية العربيةكلية اللغة التعليم قسم يف احملاضرين مجيع املكرمني فضيلة
أنتساري شكراجامعة أحسن الباحث من فلهم بنجرماسني احلكومية اإلسالمية

 وتقديرعلىماقدموهمالعلومواملعارفوالتشجع.وجزاهمهللاأحسناجلزاء.

املكرمني -5 والقسمفضيلة والكلية اجلامعة مكتبة اإلسالميةلعمال أنتساري جامعة
ولرئيسهاخاصة.احلكوميةبنجرماسني

اجلزيل -6 والتووالشكر ابملساعدة قاموا الذين واألصدقاء الزمالء والتسهيلجلميع جيه
.ةالعلميرسالةالهيفكتابةهذةللباحث

الباحثتوال واخلطةفوت النقصان هذأمن أحسنةالعلميرسالةالهيفكتابة وما ،
ابقرتاحاتإصالحية.ةللقارئنيأنيقرتحواللباحث

 خاصةوللقارئنيعامة.آمنيةللباحثةميالعلرسالةالهعسىهللاأنينفعهذ
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ةالباحث  
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