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 الباب األّول
 املقّدمة

 خلفية البحث  -أ 
وقد  فلذالك ابللغة العرببية. الكرمينزل القرآن و مصدر العلوم،  هو القرآن الكرميحتّقق 

العربية لفهم القرآن الكرمي والعمل على امتثال أوامره واالنتهاء علوم حث اإلسالم على تعلم 
كعلوم اللغة العربية والقواعد وشعائر  1رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.من بنواهيه وفهم بيان 
 .موّفق ودارسه مبارك، فيه والدرس ينضب، ال معني الكرمي القرآن فإن اإلسالم وغريها.

، خاصة جليل املسلم اآلن مهمأن تعليم اللغة العربية من املفهوم كما قال أغوس فروانتو 
واللغة العربية أمر مهم ألهنا لغة القرآن الكرمي  2.ييف تعليم القرآن و احلديث و علوم االسالم

ولكن حينما نظران هذا الزمان كثري من الناس يقرؤون القرآن فقط، ولكنهم واحلديث الشريف. 
 حنن نتعّلم ال يفهمون و اليعلمون املقصود و األهداف ومعناه من ذلك آايت القرآن. وننبغي

 ن جند يف القرآن و نستطيع أن نعلم حمتوايت القرآن.األسرار الذيعربية ملفهوم القرآن و م الو عل

العربية هي  العلوم. قال الغالييىن واللغة العربية تولد علوما كثرية والتزال تتطور حىت اآلن
 الصرف،: علما عشر ثالثة هي و اخلطأ، عن والقلم اللسان عصمة إىل هبا يتوصل اليت العلوم

 والقوايف، والعروض، والبديع، والبيان، واملعاين، والرسم، ،(النحو اسم وجيمعهما) واإلعراب
 هو العلوم هذه أهمّ  و. اللغة منت و األدب، واتريخ واخلطابة، واإلنشاء، الشعر، وقرض
 3(.النحوعلم ب اليوم يعرف ما وهو) واإلعراب. واإلعراب الصرف
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  الكرمي ويف القرآنأحد العلوم العربية املهّمة من نظرية فهم القرآن هي علم الصرف.  
وعلم  .، كعلوم اللغة العربية والقواعد وشعائر اإلسالم وغريهاصرفيةقواعد الال  اثري ك  يتضّمن
ومن كثري  من العلوم اإلسالمية املهمة اليت جيب على املسلمني أن يعطوه اهتماما. الصرف

عن األفعال  الباب أو حمتوايت البحث اليت ندر أن يهتم يف دراسة علم الصرف هي البحث
الثالثية املزيدة، وبناء على نتيجة املقابلة من عشر الطلبة قسم اللغة العربية، كثري منهم مل يعرفوا 

 أن األفعال هناك معاين كثرية.

اللغة العربية يف  دون تعّلم قاعدة حنن النستطيع ،تاياآل ىف معاينمع فهم  كلمةالمقصود لفهم 
علم الصرف أّوال فلذلك البدا أن نتعلمها عميقا. ومن مباحث علم الصرف الذي سنبحث 
هي مبحث عن عن األفعال الثالثية املزيدة حبرفني ومعانيها وكل "األفعال" املوجودة يف القرأن 

 قاعدةإىل التا  حن هاعرفتملو  ،يةىف تلك اآل هاب علينا أن نعرف وييفتجيهلا معاين متنوعة. ولذلك، 
 .بحث فيهاسن اليت الصرفية

والفعل من انحية تركيبه حروفه 4وتنقسم الكلمة على ثالثة أقسام، اسم وفعل وحرف.
كانت مجيع حروفه أصلية وتسّمى مبزيد إن كانت زيد تسّمى مبجّرد إن   5ضرابن اجملّرد واملزيد،

  6على حروفه األصلّية حرف أو أكثر.
وأّما تصريف األفعال أهّم قسم من أقسام علم الّصرف يف الّلغة العربية، ومعرفة األوزان 
الّصرفية تساعد على تعّلم الّلغة ومعرفة على القراءة الّصحيحة وضبط الّشعر وفهم املعىن وعلى 

 إغنائها املفردات اجلديدة. 
واملعاين املختلفة وقد عّلمنا  وتقع املشكلة يف الفعل، ألّن الّزايدة أتيت األوزان اجلديدة
وزايدات احلروف يف األفعال  أّن الفعل الّثالثي املزيد له أوزان متّنوعة فتأثّرت يف املعىن املختلفة.
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الّثالثية إّما حبرف أو حرفني أو ثالثة أحرف، مثل الّسني واهلمزة والالّم والتّاء وامليم والواو 
 قوهلم ))سألتموهنيها(( وهي ليست على درجة واحدة يف والّنون والياء واهلاء واأللف، مجعت يف
هبا حتصل املعاين املختلفة، وكثري من العلماء الّلغة يبحثون  7اإلستعمال وترتيبها كثرة االستعمال

يف زايدة األفعال ومعاهنا وهلم آراء خمتلفة عنها، بل كان هلم اجلدال املستطيل بينهم بعضا يف 
عاين أوزاهنا ولو حبرف فقط. حىّت بعضهم أيلّفون الكتب املخّصصة البحث عن وزن الفعل أو م

على معاين األفعال مثل األستاذ هاشم طه يف كتابه "أوزان األفعال ومعانيها" واألستاذ سعيد 
بن حممد املعافري يف كتابه "كتاب األفعال" وغريمها. وهذا يدّل على أمهّية تعليمها يف الّلغة 

ة ترغب أن حتّلل األفعال املزيدة  يف سورة البقرة وتلك األفعال املزيدة كثرية العربية. حىّت الباحث
 تتضّمن فيه، مثل اآلايت التالية يف سورة البقرة: 

 : (.73ِمْنٌه األَنْ َهار )اآلية  يَ تَ َفجَّر  ملَاَ  (1
 (17ََنرًا ) األية  اْستَ ْوَقدْ َمثَ ل ه ْم َكَمَثِل الَِّذي  (2

ليس الفعل الّسابق مبعىن الواحد بل ميكن مبعىن آخر من انحية علم الصرف يف كلمة خمتلفة.  
حىت جيب الّطاّلب أن يفهموا علم الصرف ليمنعوا أن خيطؤا يف فهم القرآن واألحاديث الّنبوية والعلوم 

يعرف كثري الّشخص  اإلسالم وفهم معاين كل األفعال املزيدة عند الكتابة والقراءة أو يف الكالم.ألنّ 
عن األفعال املزيدة وليس هم يعّلمون معانيها. والنستطيع أن نفهم كلمة )يتفّجر( و) استوقد( يف 

القرآن. فلذلك  تاي البداية لفهم معانيها الّصحيحة عن اآلهذه األية، دون نتعّلم قواعد الّصرفية يف
 .رغبت الباحثة أن تبحث عن األفعال املزيدة يف سورة البقرة

حتت املوضوع: من تلك اخللفية الّسابقة واملثلني الّسابقني، فقّدمت الباحثة الّرسالة العلمية  
 األفعال الّثالثية املزيدة ومعانيها يف سورة البقرة.

 
 التحديد اإلجرائي    -ب 
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حبثا تفصيليا عن األشياء أن تبحث املتعّلقة هبذا املوضوع  الباحثةوقبل أن تبحث  
عن بعض معاين املصطلحات الواردة يف هذا املضوع ليفهم القارؤون معانيها كما حتسن هبا أّوال 

 شرحها فهي: الباحثة، وأّما املصطلحات اليت تريد الباحثةتقصدها 
 األفعال الّثالثية املزيدة:  -1

هو مجع من الفعل يعين لفظ يدّل على أمرين حالة أو حدث وعلى  األفعال:
البحث أرادت الباحثة لتحليل فعل ماض ومضارع وأمر ، ويف هذا 8زمن يقرتن هبما

 يف سورة البقرة.   وهني
الّثالثية املزيدة: هو اّلذي زيد على حروفه األصلّية حرفان أو ثالثة أحرف من 

 حروف الّزايدة. 
من الّثالثية املزيدة هي زايدة احلروف حرفني و ثالثة  الباحثةواملقصود من 

افتعل وافعّل وتفعّل وتفاعل واستفعل وافعوعل وافعّول  أحرف يعين يف وزن وانفعل و
 وافعاّل يف صيغة فعل ماض ومضارع وأمر وهني. 

 9مجع من معىن أي مايقصد بشيئ. معاين: -2
من الّتعريف معاين هي حتليل معاين األفعال الّثالثية  الباحثةواملقصود من 

 حبرفني وثالثة أحرف من انحية علم الّصرف وصار الفعل كلمة مرّكبا. 
  جزء األول من سورة البقرة سورة البقرة : -3

 وحتّللت الباحثة كّل الفعل الّثالثي املزيد حبرفني وثالثة أحرف فيه 
فيها كثرية تشتمل على األفعال الّثالثية واختارت الباحثة يف هذا البحث ألّن 

املزيدة املتنّوعة حبرفني وثالثة أحرف يعين  يف صيغة انفعل وافتعل وافعّل و تفّعل 
 وتفاعل واستفعل وافعوعل وافعّول وافعاّل. 

                                                           
م(،  1991لبنان: مكتبة لبنان،     -، )بريوتمعجم تصريف األفعال العربيةمرتي عبد املسيح، جور   8

  .3ص. 
 .185، ص. م( 1413، )بدون املكان، دار الفضيلة، معجم التّعريفاتحمّمد صّديق املنشاوي، 9
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تبحث مضمون أفعال املزيدة يف سورة  الباحثةومن الّتعاريفات الّسابقات تريد 
 لتعرف حرف الزايدة يف األفعال ومعانيها.البقرة من انحية الّصرفية 

 أسئلة البحث -ج 
 بناء على خلفية البحث السابق فتحديد املسألة يف هذا البحث كما يلي:

 ما هي األفعال الّثالثية املزيدة يف سورة البقرة؟  -1
 ما هي معاين األفعال الثالثية املزيدة يف سورة البقرة؟  -2

 أهداف البحث  -د 
 السابقة فاهلدف هلذا البحث:اعتمادا على أسئلة البحث 

 .ملعريفة األفعال الّثالثية املزيدة يف سورة البقرة  -1
 .ملعريفة معاين األفعال الثالثية املزيدة يف سورة البقرة  -2

 أمّهية البحث -ه 
 وهلذا البحث أمهية متعددة، ومنها:

 الفائدة النظرية  -1
 من انحية النظرية يف هذا البحث، يعين:  

هذا البحث كاملرجع يف البحث املكتيب للطلبة الباحثني  ترجو الباحثة أن يكون ( أ
ويزيد ثورة املعلومات  الالحقني أو ملن يريد االّطالع على هذا البحث فيما بعد و

 ومعانيها يف سورة البقرة.    املزيدة األفعالعن 
وحتليلها مسّهلة وميّسرة يف فهم تغيري  املزيدة وأن تكون الّنظرايت عن األفعال ( ب

 ت املتعّلقة هبا.الكلما
 

 الفائدة التطبيقية -2
 من انحية التطبيقية،  ترجو الباحثة من نتائج البحث النافع إىل:  
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 املدّرس ( أ
من نتائج البحث ميكن ان يكون مدخالت قيمة من أجل املسامهة يف   

حىت حتصل على أحسن وجه وأمثلة ووافية  حتسني وترقية عملية تعليم اللغة العربية
 لألمل والغرض.

 الطّلبة ( ب
يف عملية التعلم سهولة، خصوصا يف ترجو الباحثة ان يكون هذا البحث 

حرف الّتعليم علم الّصرف حىّت يفهم الطّلبة أّن تغيري الكلمة إىل كلمة وهم يعّلمون 
األفعال إّما يف األفعال الّصحيحة واملعتّلة وهم يعرفون كيفية استخدام تلك الّزايدة يف 

 والخيطؤن يف فهم معانيها.الّزايدة يف الكتابة 
 الباحثة  (  

ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث ابتداًء هلا لتكتب الكتاب أو الّصحايّف 
 اّلذي يتعّلق بعلوم اللغة العربية.

 أسباب إختيار املوضوع -و 
 اختارت الباحثة هذا املوضوع مأسسا على عّدة أسباب، هي : 

القرآن الكرمي هو مصادر العلوم، حىّت الباحثة تريد لتحليل معاين األفعال الّثالثية املزيدة  -1
حبرفني وثالثة أحرف فيه أّوال يعين يف سورة البقرة لفهم معانيها والكتب اللغة العربية 

 اآلخر. 
ا من قامت الباحثة ابختيار موضوع البحث عن األفعال املزيدة ، ألّن الباحثة مل جتد حبث -2

 البحوث الّسابقة املعّلقة هبذا املوضوع. 
 ألّن الباحثة تريد أن تشرح عن األفعال املزيدة ومعانيها ابستخدام كتب الّصرفية. -3

 
 الّدراسة الّسابقة -ز 
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وقبل أن تقدمت الباحثة البحث العلمي هبذا املوضوع املختار، قد فتشت الباحثة    
 : عدة املراجع و املصادر اليت تتعلق به وهي

م حتت املوضوع: الفعل الّثالثي   2011البحث العلمي اّلذي كتبتها جنمي رحيم يف سنة  (1
املزيد يف سورة يوسف يف كلية الرّتبّية والّتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
بنجرماسني. وحتّلل الباحث فيه عن الفعل الّثالثي املزيد حبرف وحرفني وثالثة أحرف مع 

 ستخدام معجم العر ي مثل "قاموس املنجد" و"املنّور". تركيز معانيها اب
م حتت املوضوع: األفعال الّثالثية   2014البحث العلمي اّلذي كتبه نندا سنجااي يف سنة  (2

اجملّردة ومعانيها يف ثالثة سور يف مقدم جز عّم يف كلية الرّتبّية والّتعليم جامعة أنتساري 
ل الباحث فيه عن األفعال الّثالثية اجملّردة مع تركيز اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. وحتلّ 

 معانيها مبفردات إندونيسية. 
حتت املوضوع : األفال الثالثية  2017البحث العلمي اّلذي كتبتها ليا ساري يف سنة  (3

املزيدة حبرف ومعانيها يف سورة آل عمران يف كلية الرّتبّية والّتعليم جامعة أنتساري 
ة بنجرماسني. وحتلل الباحثة فيه عن األفعال  الثالثية املزيدة حبرفني اإلسالمية احلكومي

 وثالثة أحرف ومعانيها ابستخدام كتب الصرف.
والفرق بني هذا البحث ابلباحثني الّسابقني يعين حّللهم يف األفعال الّثالثية إّما 
اجملّردة أو املزيدة ابستخدام ابملعاجم و الّلغة األخرى أّما يف هذا البحث حتّللت الباحثة 
معاين األفعال املزيدة ابستخدام نظريّة كتب الّصرف مّث تركيزها بشرح الكلمة اّليت توجد 

املزيد فيها. وحتّلل الباحثة األفعال املزيدة أبنواع الزايدة أي حرفني وثالثة أحرف يف الفعل 
 وزن وانفعل وافتعل وافعّل وتفّعل وتفاعل واستفعل وافعوعل وافعّول وافعاّل خاّصة. 

 
 منهج البحث -ح 

 نوع البحث  -1
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 الذى (Library Research)نوع البحث الذي تقوم به الباحثة هو البحث املكتيب 
 يتكون من اخلطوات اآلتية:

أوال : العديد من الكتب املتعلقة هبذا املوضوع ككتب الّصرف وكتب الّتفسري 
 واملعجام وغريها. 

 اثنيا : تقدمي األسس العامة عن حروف الّزايدات ابستخدام الكتب الّصرفية.
شرح اثلثا : حتليل اآلايت من القرآن اليت تتضمن حروف الّزايدات يف األفعال مث 

 معانيها.
 تصميم البحث -2

 أّما تصميم البحث فهو مكون من مراحل البحث كما يلي : 
حبث الكتب املتعلقة هبذا البحث لتكون مصادر البياانت، وكتب علم الّصرف   ( أ

 كجميع الدروس العربية والقواعد األساسية لّلغة العربية. 
الكلمة والكلمة اليت تكثري قراءة كتب علم الّصرف ومعاجم اللغة العربية، وتقدمي  ( ب

 تتضمن زايدة األفعال مثّ حتليل معانيها ابستخدام كتب علم الّصرف.
 املذاكرة إىل احملاضر املشرف عن البياانت ومضمون تصميم البحث.  (  
 التصحيح من احملاضر املشرف.  ( د
تقدمي األسس العامة والنظرايت عن كلمة األفعال حبروف الزايدة مع معانيها  ( ه

 لم الّصرف والكتب املتعّلقة به. ابستخدام كتب ع
تقدمي البياانت ومضمون البحث ونتيجة خبطة البحث ونتيجته خبطة البحث ونتيجته  ( و

 خبطة البحث العلمي إىل جلنة املمتحن يف مكان جملس املناقشة. 
 ذايت البحث وموضوعه -3

 أما ذايت هذا البحث فهو سورة البقرة. وأما موضوعه هو:
 زيدة ومعانيها يف سورة البقرة. األفعال الّثالثية امل
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 البياانت ومصاديرها  -4
 أوال : بياانت البحث

البياانت اليت حيتا  إليها هذا البحث هي الفعل الّثالثية املزيدة حبرفني وثالثة 
 أحرف لتعيني  كلمة اليت تتضمن ابألفعال املزيدة ومعانيها. 

 اثنيا : مصادير البياانت
مصدر البياانت يف هذا البحث القرآن الكرمي واملراجع من الكتب اليت تتكلم 

 وتبحث عن األفعال املزيدة، وهي تنقسم إىل قسمني ومها: 
 مصدر البياانت األساسّية هو القرآن الكرمي سورة البقرة ( أ
 مصدر البياانت الفرعية وهي عديدة من كتب الّصرفية، منها :  ( ب

 جامع الدروس العربية.  (1
 لخص قواعد اللغة العربية.م (2
 القواعد الّصرفية. (3
 تصريف األفعال واملصادر واملشتقات (4
 تفسري الطربي (5
 القاموس العر ي اإلندونيسي  (6
 األمثلة التصريفية (7
 دروس التصريف (8

 
 أسلوب مجع البياَنت -ط 

واألسلوب اّلذي تستخدمه الباحثة جلمع البياانت هو مبالحظة أية ابية مع تقريب 
صفحة بصفحة بسورة البقرة مّث حتّددت الباحثة األفعال املزيدة حبرفني وثالثة أحرف اّليت 
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توجد فيه مّث كتبتها يف قرطاس اخلاّص مرتّبا من األية األّول إىل اآلخري مّث حتّللتها ابستخدام  
 ّصرف.كتب ال

 أسلوب حتليل البياَنت -ي 
واألسلوب اّلذي تستخدمه الباحثة لتحليل البياانت هو أسلوب حتليل املضمون 

(Content Analysis بتحليل الكلمة ابملدخل الّنوعي الوصفي يف سورة البقرة اّليت تتضمن )
ّلق هبذا حروف الّزايدات، مّث حتّللت معنها ابستخدام قواعد الّصرفية وكتب أخرى اّليت تتع

 البحث العلمي. 
 تصميم البحث -ك 

 ختطو الباحثة خطوات متدّرجة يف عمل البحث العلمي، هي: 
مجع الكتب املتعّلقة هبذا البحث لتكون مصادر البياانت كالقرآن الكرمي وكتب علم  -1

 الّصرف والّتفاسري واملعاجم والكتب اآلخر اّليت تتعّلق به، غّما يف املكتبة العاّمة أو املكتبة
 األهلية، أو املكتبة الّشاملة. 

قراءة كتب الّصرف واملعاجم الّلغة العربية، وحتليل أية بعد أية يف سورة البقرة لتعيني اآلايت  -2
 اّليت تتضّمن األفعال املزيدة وحتليل معانيها ابستخدام الّتحليل من قوائد الّصرفية.  

 االستشارة عن البياانت إىل املرشد.  -3
 كتابتها يف البحث العلمي. تقدمي البياانت ب -4

 هيكل البحث -ل 
 الباب األول :

كتبت الباحثة يف الباب األول يعين املقدمة اّليت حتتوى على خلفية البحث و 
التحديد اإلجرائى، أسئلة البحث، أهداف البحث، أمهية البحث، أسباب اختيار املوضوع، 

 هيكل البحث.الدراسات السابقة و  أسلوب مجع البياانت وإجراءت البحث و 
 الباب الثاىن :
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بعد الباب األّول كتبت الباحثة الباب الثّاين اّليت حتتوي على حملة عامة عن األفعال  
 الّثالثية املزيدة يف سورة البقرة ومعانيها.

 الباب الثالث :الّدراسة الّتحليلية الّصرفية عن األفعال املزيدة ومعانيها. 
 صة واإلقرتاحات والّتوّصيات. الباب الرابع : اإلختتام عن اخلال


