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 ملخص البحث 
دراسة األفعال الثالثية املزيدة ومعانيها الصرفية والتربوية يف اجلزء التاسع والعشرين  .  2022راضية،  

البحثالعلمي،قسمتعليماللغةالعربية،كليةالتربيةوالتعليم.املشرف  من القرآن الكري. 
نوراملاجستري،واملشرفالثاين:عارفالرمحنحكيماألول:احلاجحممدمشسالدين

املاجستري.

 األفعال الثالثية املزيدة، املعاين الصرفية، املعاين التربوية، اجلزء التاسع والعشرون الكلمات الرئيسية:  
أحدمنمباحثعلمالصرفهيالفعلالثالثياملزيد.الفعلالثالثياملزيدهومزيديف

مزيدفيهحرفواحدأوحرفانأوثالثةأحرف.الفعلالثالثياملزيديوجدالفعلاألصليإما
كثريايفالقرآنالكرمي،أحدمنهيفاجلزءالتاسعوالعشرين.واآلياتيفاجلزءالتاسعوالعشرين

كثريةمنالفعلالثالثياملزيد.
لصرفيةواملعاينالتربويةوأماأسئلةيفهذاالبحث،وهي:األفعالالثالثيةاملزيدةومعانيهاا

مناآلياتاليتتتضمنفيهااألفعالالثالثيةاملزيدةاليتتوجديفاجلزءالتاسعوالعشرين.فلذلك،
أهدافيفهذاالبحثملعرفةاألفعالالثالثيةاملزيدةومعانيهاالصرفيةواملعاينالتربويةمناآليات

.هاليتتوجدفياليتتتضمنفيهااألفعالالثالثيةاملزيدة
والنوعيفهذاالبحثهوالبحثاملكتيبباستخداماملدخلالنوعي.وأماالبياناتاألساسية
بالبحث. املتعلقة الكتب من مأخوذة البحث الفرعيةيفهذا والبيانات الكرمي، القرآن يعينيف

األفعالالثالثيةاملزيدةاليتتوجدواألسلوباملستخدمجلمعالبياناتيفهذاالبحثيعينبتحديد
يفاجلزءالتاسعوالعشرين.مثحتللالبياناتباستخدامأسلوبحتليلاملضمون.

البحث،وجدتالباحثة) املزيدة233والنتائجيفهذا الثالثية األفعال واحدحبرف،(
(11)ف،وبثالثةأحر(أوزان4يف)(كلمات49)،وحبرفني(أوزان3)يف(كلمات173)

(معانمنوزنأفعل،8)واحدحبرفها،املعاينالصرفيةفي .ووجدت(وزنواحد1)كلماتيف
(2(معانمنوزنتفّعل،و)4(معنيانمنوزنفاعل،وحبرفني)2(معانمنوزنفّعل،و)9و)

ف(معانمنوزنافتعل،وبثالثةأحر6(معنيانمنوزنانفعل،و)2معنيانمنوزنتفاعل،و)
(معانمنوزناستفعل.واملعاينالتربويةمناآلياتاليتتتضمنفيهااألفعالالثالثيةاملزيدةيف6)

 تربيةاجلمالية.اليةوقتربيةاخللالتربيةاإلهليةوالاجلزءالتاسعوالعشرينتدلعلى
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ABSTRAK 

Radhiyah, 2022. Studi Analisis Fi’il-fi’il Tsulatsi Mazid dan Makna-maknanya 

dari segi Sharaf dan Pendidikan pada Juz 29 di dalam Al-Qur’an. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. Pembimbing I: H. Muhammad Syamsudin Noor, MA dan 

Pembimbing II: Arif Rahman Hakim, S.Hum, M.Pd. 

Kata Kunci: Fi’il-fi’il Tsulatsi Mazid, Makna-makna sharaf, Makna-makna 

Pendidikan, Juz 29 

Salah satu pembahasan yang ada dalam ilmu sharaf adalah fi’il tsulatsi 

mazid. Fi’il tsulatsi mazid yaitu tambahan pada kata kerja asli, bisa tambahan satu 

huruf, dua huruf, atau tiga huruf. Fi’il tsulatsi mazid banyak sekali ditemukan dalam 

Al-Qur’an, salah satunya pada juz 29. Ayat-ayat yang ada pada juz 29 banyak 

mengandung fi’il tsulatsi mazid. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: fi’il-fi’il tsulatsi mazid 

dan makna-maknanya dari segi sharaf dan makna-makna pendidikan dari ayat-ayat 

yang mengandung fi’il-fi’il tsulatsi mazid yang terdapat pada juz 29. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fi’il-fi’il tsulatsi mazid dan makna-

maknanya dari segi sharaf dan makna-makna pendidikan dari ayat-ayat yang 

mengandung fi’il-fi’il tsulatsi mazid yang terdapat pada juz 29. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan 

kualitatif. Adapun data primer pada penelitian ini adalah Al-Qur’an, dan data 

sekunder pada penelitian ini diambil dari buku-buku yang terkait dengan penelitian. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu 

dengan cara menentukan fi’il-fi’il tsulatsi mazid yang terdapat pada juz 29. 

Kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten. 

Dan hasil dari penelitian ini, terdapat (233) fi’il-fi’il tsulatsi mazid, dengan 

satu huruf tambahan (173) kata pada (3) wazan, dengan dua huruf tambahan (49) 

kata pada (4) wazan, dan dengan tiga huruf tambahan (11) kata pada (1) wazan. 

Dan terdapat makna-makna sharaf pada fi’il-fi’il tsulatsi mazid, dengan satu huruf 

tambahan (8) makna dari wazan af’ala, (9) makna dari wazan fa’ala, dan (2) makna 

dari wazan faa’ala, dengan dua huruf tambahan (4) makna dari wazan tafa’ala, (2) 

makna dari wazan tafaa’ala, (2) makna dari wazan infa’ala, dan (6) makna dari 

wazan ifta’ala, dengan tiga huruf tambahan (6) makna dari wazan istaf’ala. Makna-

makna pendidikan dari ayat-ayat yang mengandung fi’il-fi’il tsulatsi mazid pada 

juz 29 menunjukkan atas pendidikan akidah/ketuhanan, pendidikan akhlak/moral, 

dan pendidikan keindahan/estetika. 
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 شعار 

بسماهللالرمحنالرحيم

الَِّذْيَنَءاَمُنواِمْنُكْمَوالَِّذْيَنُأوُتوااْلِعْلَمَدَرَجاٍتَيْرَفِعاهلُل

(11)اجملادلة:
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 إهداء 

 إىل والدي المحبوبي    البحث العلم   ا أهدي هذ

ين المحبوبي    ة المحبوبة وأخوي الصغي    الصغي 
 وإىل أخت 

  المحبوبات
 وإىل أساتيذي المحبوبي   وأستاذات 

  
 المحبوبي   وإىل أصدقات 

  الدافعة والحماسة
 والعلوم النافعة الذين يعطونت 

 البحث العلم   ا النتهاء هذ 

 وليس ىل  كلمة أهديها أجمل وأحسن غي  الشكر والجزيل 

جزاكم هللا خي  الجزاء 

  



 ي
 

 شكر وتقدير 
بسماهللالرمحنالرحيم

صلىاهللاحلمدهللربالعاملني،والصالةوالسالمعلىسيدنااملرسلنيحممد
عليهوسلم،الذيأنزلإليهالقرآنخبرياللغات)بلسانعريبمبني(.

قدمتتكتابةهذاالبحثالعلميلنيلدرجةالسرجانايفقسمتعليماللغةالعربية
التربيةوالتعليميف أقدمجزيلكلية فيسرينأن أنتسارياإلسالميةاحلكومية، جبامعة

ييتوأحسناحتراميإىلمنقدساعدينعلىكتابةشكريوعظيمتقديريوأمجلحت
هذاالبحثالعلمي،وهم:

جامعة .1 كمدير املاجستري، الرمحن جميب احلاج الدكتور األستاذ املكرم فضيلة
 أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.

فضيلةاملكرمالدكتوراحلاجمحداناملاجستري،كعميدكليةالتربيةوالتعليمجامعة .2
 تسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.أن

التربية .3 اللغةالعربيةكلية تعليم املاجستري،كرئيسقسم فضيلةاملكرمحسباهلل
 والتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.

فضيلةاملشرفنيواملكرمنياحلاجحممدمشسالديننوراملاجستريوعارفالرمحن .4
عل املاجستري، هذاحكيم كتابة للباحثةيف وتشجيعهما وتوجيههما إرشادمها ى

 البحثالعلمي.فلهمامينخالصالشكروالتقديرومناهللعظيمالثوابواجلزاء.
فضيلةاملكرمنيمجيعاحملاضرينواحملاضراتيفقسمتعليماللغةالعربيةكليةالتربية .5

بنجرماس احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة العلوموالتعليم يعطونين الذين ني
 واملعارفالنافعة،فلهممينأحسنالشكروالتقديروجزاهماهللخرياجلزاء.

الوالدانواحملترماناللذانقدربياينورمحاين،وشجعايندائمالطلبالعلومالنافعة، .6
 ووجهاينللقيامباآلدابالعالية.

 االبحثالعلمي.والشكراجلزيلجلميعأصدقائييساعدونينالنتهاءهذ .7



 ك
 

والتفوتالباحثةمنالنقصانواخلطاءيفكتابةهذاالبحثالعلمي،فماأحسن
للقارئنيأنيقترحواللباحثةباقتراحاتإصالحية.

عهذاالبحثالعلميللباحثةوللقارئني.آمنيفعسىاهللأنين


م2022يونيو2بنجرماسني،
الباحثة
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