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 الباب األول 
 املقدمة 

 خلفية البحث  . أ 
القرآن كالم اهلل املعجز للخلق يف أسلوبه ونظمه، وقد حتّدى حممد رسول اهلل  

هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت ال    أيضا  القرآنو  1النيب العريب األمي العرب بإعجاره. 
يزيدها التقدم العلمي إال رسوخا يف اإلعجاز، أنزله اهلل على رسولنا حممد صلى اهلل عليه  

 2وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، ويهديهم إىل الصراط املستقيم. 
ن اللغة  اللغة هي آلة االتصال بعضهم بعضا لتعبري األفكار. كما عند الغالييين، أ

واللغة ليس التعبري باللسان فقط، بل بالكتابة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم.  
واللغات كثرية، وهي خمتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث املعىن،  أو اإلشارة أيضا.  

أي: أن املعىن الواحد الذي خياجل ضمائر الناس واحد، ولكن كل قوم يعربون عنه بلفظ 
 3خرين. غري لفظ اآل

واللغة العربية تسمى أيضا بلغة القرآن .  هي اللغة العربيةوإحدى اللغات يف العامل  
. ويذكر يف كتاب مجيع الدروس أن اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا ولغة اجلنة

الكرمي   القرآن  لنا  النقل. وحفظها  إلينا من طريق  أغراضهم. وقد وصلت  العرب عن 
العرب ومنظومهم.  منثور  الثقات من  الشريفة، وما رواه  وقد جعل اهلل   4واألحاديث 
إِنَّا َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا    القرآن الكرمي باللغة العربية، كما قال اهلل تعاىل يف سورة الزخروف:

ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُونَ   .(3)سورة الزخروف:   َعَربِي ّٗ
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يت يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطإ.  فالعلوم العربية: هي العلوم ال
وهي ثالثة عشر علما: الصرف، واإلعراب )وجيمعها اسم النحو(، والرسم، واملعاين،  
وتاريخ  واخلطابة،  واإلنشاء،  الشعر،  وقرض  والقوايف،  والعروض،  والبديع،  والبيان، 

 5األدب، ومنت اللغة.
تعليم علم الصرف. كما عند الغالييين   ومن العلوم العربية، كثريا ما نستمع إىل

أن علم الصرف هو علم بأصول تعرف هبا صيغ الكلمات  يف كتاب مجيع الدروس،  
العربية وأحواهلا اليت ليست بإعراب وال بناء. فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما 
يعرض له من تصريف وإعالل وإدغام وإبدال، وبه نعرف ما جيب أن تكون عليه بنية  

اجلملة.  يف  انتظامها  قبل  الصرف  6الكلمة  علم  علم  فلذلك،  تشكيل  يبحث    هو  عن 
 الكلمات عاما. 

، يف علم النحو يذكر أن الكلمة تنقسم إىل ثالثة  تشكيل الكلمات نتكلم عن  
أقسام: االسم والفعل واحلرف. ويف علم الصرف، بناء على أبنية احلروف اليت تشكل 

 7ني: الفعل اجملرد والفعل املزيد.الكلمة، فالفعل ينقسم إىل قسم
الفعل  قسمني:  إىل  ويقسم  أصلية.  حروفه  الذي مجيع  الفعل  هو  اجملرد  الفعل 

الفعل الثالثي اجملرد، وهو ما تكون أحرف ماضيه   8الثالثي اجملرد والفعل الرباعي اجملرد. 
ماضيه األصلية  األصلية ثالثة ال زائد عليها، والفعل الرباعي اجملرد، وهو ما تكون أحرف  

 9أربعة ال زائد عليها.

 
 . 7ص. املرجع نفسه،   5
 . 8ص. ، املرجع نفسه  6

7 Muhammad Lukman Hakim, Kholisin, Yusuf Hanafi, Proses Morfologis Wazan-Wazan 

Fi’il Mazid dan Maknanya dalam Al-Qur’an Juz 28, (Tarling: Journal of Language Education, Vol. 

3, No. 2, Juni 2020), h. 204. 
األمسر،     8 الصرف،  راجي  علم  املفّصل يف  العلمية،    -)بريوت  املعجم  الكتب  دار    1418لبنان: 

 . 325م(، ص.  1997ه/
 . 13(، ص.  2005)بنجرماسني: أودي. برينجني،  فوائد الظرف يف قواعد الصرف،  أمحد ديرايب،     9
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والفعل املزيد هو ما زيد على حروفه األصلية حرف، أو اثنان، أو ثالثة أحرف  
 10من أحرف الزيادة. ويقسم إىل قسمني: الفعل الثالثي املزيد والفعل الرباعي املزيد.

واحد، حرف  الثالثة  األصلية  أحرفه  على  زيد  ما  وهو  املزيد،  الثالثي  والفعل    الفعل 
 11الرباعي املزيد، وهو ما زيد على أحرفه األصلية األربعة حرف واحد. 

وحرفني   واحد  إما مزيد حبرف  أحرف الزيادةيف األفعال األصلية حني أعطينا  
توجد املعاين الصرفية فيها. وهذا مثال  و  األفعال اجلديدةل  اشكأتغري  وثالثة أحرف، فست

َب َولََقۡد  :  واحد  من الفعل الثالثي املزيد حبرف ِيَن مِن َقۡبلِهِۡم فََكۡيَف ََكَن نَِكريِ    َكذَّ ٱَّلَّ
امللك:   كلمة  (18)سورة  من هو  :  "كّذب"،  املزيد  الثالثي  "كّذب   الفعل  - كلمة 

يفّعل" بزيادة تضعيف  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل  يدل ،كّذب"ي
اجملرد ا  ومعناه  ،عني  معىن  على  حبرفني:  ليدل  املزيد  الثالثي  الفعل  من  ومثال  تعدية. 

عِريِ   ٱۡعََتَفُوا  فَ  ۡصَحَِٰب ٱلسَّ
َ
ِ ا ّل  هو  :  كلمة "اعترفوا"،  (11  : امللك سورة  )  بَِذۢنبِهِۡم فَُسۡحقّٗ

على صيغة الفعل الثالثي املزيد    دلييعترف"،  -كلمة "اعترف  الفعل الثالثي املزيد من
َفَعَل )اعترف على معىن    دلمعناه ييفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، و-"افتعلحبرفني وهي  

يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن  مبعىن عرف(. ومثال الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف:  
ُجوِد فَََل  الثالثي  الفعل  هو    :يستطيعون"لمة "ك،  (42سورة القلم:  ) يَۡستَِطيُعونَ إََِل ٱلسُّ

على صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف يدل يستطيع"، -كلمة "استطاع املزيد من
يدل على معىن بزيادة اهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، ومعناه يستفعل" -"استفعل   وهي

 .قوة )استطاع، أي قوي طوعه(ال
التربوية، كما    يناملعاتوجد  األفعال الثالثية املزيدة    فيها  ويف اآليات اليت تتضمن

َب َولََقۡد  يف األمثال السابقة:   ِيَن مِن َقۡبلِهِۡم فََكۡيَف ََكَن نَِكريِ   َكذَّ )سورة امللك:    ٱَّلَّ
واملعىن التربوي    12يف هذه األية يوجد املعىن التربوي: يعىن التصوير عن قدرة اهلل.،  (18

 
 . 326ص. املرجع السابق، راجي األمسر،   10
 . 13ص. نفس املكان، أمحد ديرايب،   11

12 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981), Juz 29, Cet. 2, h. 21. 
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عِريِ   ٱۡعََتَفُوا  فَ   . تربية اإلهليةاليف هذه األية يدل على   ۡصَحَِٰب ٱلسَّ
َ
ِ ا ّل  سورة )  بَِذۢنبِهِۡم فَُسۡحقّٗ

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي: يعىن االعتراف من ذنوهبم الكبري عن    ،(11  :امللك 
يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق    .تربية اإلهليةالواملعىن التربوي يف هذه األية يدل على    13اإلنكار.

ُجوِد فَََل  َويُۡدَعۡوَن إََِل   يف هذه األية يوجد املعىن    ، (42سورة القلم:  )  يَۡستَِطيُعونَ ٱلسُّ
واملعىن التربوي يف هذه األية يدل    14التربوي: يعىن التصوير من الكافرين يف يوم القيامة. 

 تربية اإلهلية. العلى 
السابقة،   األمثال  أنومن  نرى  أن  األ  نستطيع  تغيري  األفعال    من  شكاليوجد 

  ات اآلي  تلك   منو  ،هافي  ةالصرفي  ايناملعوجد  تو  ،ةاملزيد  األفعال الثالثية  إىلالثالثية اجملردة  
فلذلك، قد  .فيها ةيالتربو  اينوجد املعت ،ةاملزيد األفعال الثالثية فيها اليت تتضمن السابقة

الباحثة البحث عن دراسة األفعال الثالثية املزيدة   والتربوية    ومعانيها الصرفيةاختارت 
 عن اآليات القرآنية خاصة يف اجلزء التاسع والعشرين من القرآن الكرمي. 

قد اختارت الباحثة يف اجلزء التاسع والعشرين من القرآن الكرمي. ألن الباحثة مل 
ا الثالثية  األفعال  عن  يبحثون  املاضية  البحوث  يف  الطلبة  التاسع جتد  اجلزء  يف  ملزيدة 

، ورغبت الباحثة البحث يف اجلزء التاسع والعشرين، ألن الباحثة وجدت كثريا  ينوالعشر
من اآليات اليت تتضمن فيها التربوية  املعاين  من األفعال الثالثية املزيدة ومعانيها الصرفية و

 . األفعال الثالثية املزيدة
املوضوع   حبثا حتت  تأخذ  أن  الباحثة  فتريد  السابق،  السبب  على  "دراسة  بناء 

األفعال الثالثية املزيدة ومعانيها الصرفية والتربوية يف اجلزء التاسع والعشرين من القرآن  
 الكرمي". 

 
 
 

 
13 Ibid., h. 15. 
14 Ibid., h. 71. 
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 التحديد اإلجرائي  . ب 
وقبل أن تبحث الباحثة حبثا تفصيليا، أوال تبحث عن بعض املصطلحات املتعلقة 

هذا   يف  الباحثة  تقصد  كما  القارئون  ليفهم  البحث  موضوع  وأما  هبذا  البحث. 
 املصطلحات تبحث الباحثة يف هذا التحديد اإلجرائي، وهي:

 دراسة األفعال الثالثية املزيدة  .1
تبحث عن  اليت  ة  دراسال،  تعين.  يدُرس -درس   دراسة: هو مصدر من  (أ

اآليات   يها الصرفية واملعاين التربوية مناألفعال الثالثية املزيدة ومعان
 .الثالثية املزيدةاألفعال فيها اليت تتضمن 

بزمان    فعل متعلقيدل على  لفظ    األفعال: هو مجع من الفعل. يعين، (ب 
 يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل.

الثالثية املزيدة: هو مزيد يف الفعل األصلي، إما مزيد فيه حرف واحد   (ج
 أو حرفان أو ثالثة أحرف.

الثالثية املزيدة من  ويف هذا البحث، تريد الباحثة أن حتلل األفعال  
 الفعل املاضي واملضارع واألمر مبزيد حرف واحد وحرفني وثالثة أحرف.

 املعاين الصرفية والتربوية  .2
يف ناحية ة اليت توجد  املعاين الصرفية: هي معاين األفعال الثالثية املزيد (أ

 الصرف.  معل
األفعال    فيها  املعاين املناسبة باآليات اليت تتضمن ي  ه:  املعاين التربوية (ب 

 . توجد يف علم التربيةاليت  ةالثالثية املزيد
اجلزء التاسع والعشرون: هو أحد جزء من القرآن الكرمي، يتكون من إحدى   .3

ّقة وسورة املعارج آسورة امللك وسورة القلم وسورة احلعشر سورة وهي  
وسورة   املّدّثر  وسورة  املّزّمل  وسورة  اجلّن  وسورة  نوح  القيامة وسورة 

 وسورة اإلنسان وسورة املرسالت.
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القرآن الكرمي: هو كالم اهلل املعجز للخلق يف أسلوبه ونظمه، وقد حتّدى  .4
 15حممد رسول اهلل النيب العريب األمي العرب بإعجازه. 

بناء على التحديد اإلجرائي، فتريد أن الباحثة تبحث موضوعا بالبحث العلمي  
فعال الثالثية املزيدة ومعانيها الصرفية والتربوية يف اجلزء هو البحث املكتيب عن دراسة األ

التاسع والعشرين من القرآن الكرمي. وحددت الباحثة يف هذا البحث العلمي عن صيغ 
األفعال الثالثية املزيدة حبرف واحد وحرفني وثالثة أحرف ومعانيها الصرفية واملعاين 

فقط اليت توجد يف اجلزء   الثالثية املزيدةاألفعال  فيها  اآليات اليت تتضمن  من  التربوية  
 . التاسع والعشرين من القرآن الكرمي

 أسئلة البحث  . ج 
 بناء على خلفية البحث فوجدت الباحثة أسئلة البحث، وهي: 

يف اجلزء التاسع والعشرين من القرآن    اليت توجدما األفعال الثالثية املزيدة   .1
 الكرمي؟ 

 ؟ فيه اليت توجدما املعاين الصرفية من األفعال الثالثية املزيدة   .2
اليت األفعال الثالثية املزيدة  فيها  ما املعاين التربوية من اآليات اليت تتضمن   .3

 ؟ فيهتوجد 
 أهداف البحث  . د 

 أما أهداف هذا البحث، وهي: 
يف اجلزء التاسع والعشرين من القرآن    اليت توجدملعرفة األفعال الثالثية املزيدة   .1

 الكرمي. 
 فيه.  اليت توجدملعرفة املعاين الصرفية من األفعال الثالثية املزيدة  .2
اليت األفعال الثالثية املزيدة    فيها  ملعرفة املعاين التربوية من اآليات اليت تتضمن .3

 . فيه توجد
 

 . 17. ص املرجع السابق، ،مصطفى صادقة الرفيعي  15
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 البحث فوائد   . ه 
 ترجو الباحثة نتيجة هذا البحث العلمي فوائد، كما يلي:

 الفائدة النظرية .1
األفعال   (أ عن  عامة  وللقارئ  خاصة  للباحثة  املعلومات  لزيادة  وسيلة 

التربوية   واملعاين  الصرفية  ومعانيها  املزيدة  اليت   من الثالثية  اآليات 
املزيدةفيها  تتضمن   الثالثية  من    األفعال  والعشرين  التاسع  اجلزء  يف 

 القرآن الكرمي. 
لزيادة املرجع يف البحث العلمي للمكتبة جبامعة أنتساري اإلسالمية   (ب 

 احلكومية بنجرماسني عامة وللطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية خاصة. 
 الفائدة التطبيقية  .2

ترجو الباحثة هذا البحث ميكن أن يكون مدلوالت مفيدة يف حتسني القدرة  
امل  األفعالدراسة  عن   والتربوية  الثالثية  الصرفية  ومعانيها  التاسع يف  زيدة  اجلزء 

 والعشرين من القرآن الكرمي. 
 أسباب اختيار املوضوع  . و 

 أما األسباب اليت تسبب الباحثة إىل اختيار املوضوع، وهي:
، ألن دروس مهمة من  األفعال الثالثية املزيدةاختارت الباحثة عن دراسة   .1

 .فيها املتنوعةوتوجد املعاين الصرفية  املختلفةالدراسة الصرفية وهلا الصيغ 
األفعال الثالثية    فيها  اآليات اليت تتضمنمن  زادت الباحثة عن املعاين التربوية   .2

 هذا البحث يف البحوث املاضية.  مل جتد الباحثة ، ألناملزيدة
، ألن الباحثة من القرآن الكرمي  التاسع والعشريناختارت الباحثة يف اجلزء   .3

ملزيدة يف اجلزء  مل جتد الطلبة يف البحوث املاضية يبحثون عن األفعال الثالثية ا
، ورغبت الباحثة البحث يف اجلزء التاسع والعشرين، ألن  التاسع والعشرين
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عاين  الباحثة وجدت كثريا من األفعال الثالثية املزيدة ومعانيها الصرفية وامل
 . ةاألفعال الثالثية املزيدفيها التربوية من اآليات اليت تتضمن 

 الدراسات السابقة  . ز 
ليعقد هذا البحث فتستخدم الباحثة بعض البحوث العلمية املتعلقة هبذا البحث،  

 وهي:
"األفعال  حتت املوضوع    2018البحث العلمي الذي كتبته ليا ساري يف سنة   .1

وهدف هذا البحث،  الثالثية املزيدة حبرف ومعانيها يف سورة آل عمران". 
 وهي: ملعرفة األفعال الثالثية املزيدة حبرف ومعانيها يف سورة آل عمران.

املوضوع  حتت    2018البحث العلمي الذي كتبته سيت نعمة اجلنة يف سنة   .2
"الكلمات الاليت يصغن على فعل وزن استفعل يف السبع الطوال من القرآن  

وهدف هذا البحث، وهي: ملعرفة الكلمات ومعانيها الاليت يصغن  الكرمي".  
 على فعل وزن استفعل يف السبع الطوال من القرآن الكرمي. 

"معاين  حتت املوضوع    2018البحث العلمي الذي كتبه هاريادي يف سنة   .3
عمران  ا  وآل  البقرة  سورة  يف  فّعل  وزن  فعل  من  يصغن  الاليت  لكلمات 

صرفية(".   حتليلية  الكلمات  )دراسة  ملعرفة  وهي:  البحث،  هذا  وهدف 
 ومعانيها الاليت يصغن من فعل وزن فّعل يف سورة البقرة وآل عمران.

خيتلف هذا البحث من الدراسات السابقة، ألن تبحث الباحثة عن صيغ األفعال 
التربوية من اآليات اليت تتضمن  الثال األفعال  فيها  ثية املزيدة ومعانيها الصرفية واملعاين 

يف اجلزء التاسع والعشرين من القرآن الكرمي، واألفعال الثالثية املزيدة يف    الثالثية املزيدة
وثالثة   وحرفني  واحد  مبزيد حرف  واألمر  واملضارع  املاضي  الفعل  يعين  البحث  هذا 

 أحرف. 
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 هيكل البحث  . ح 
املقدمة، حتتوي على خلفية البحث، والتحديد اإلجرائي، وأسئلة  الباب األول:  

،  البحث، وأهداف البحث، وفوائد البحث، وأسباب اختيار املوضوع، والدراسة السابقة
 وهيكل البحث.

تعريف الفعل  ، وتعريف علم الصرف  ، حيتوي علىاإلطار النظريالباب الثاين:  
الفعل الثالثي املزيد، وتقسيم الفعل الثالثي املزيد، وأبنية  تعريف  ، ووالفعل املزيداجملرد  

مفهوم التربية، والتربية  مزيد الفعل الثالثي، واملعاين الصرفية يف األفعال الثالثية املزيدة، و
 يف القرآن الكرمي، وأمهية التربية. 

الثالث:  على    الباب  حيتوي  البحث،  البحثمنهج  ومدخل  ونوع  البيانات ، 
 أسلوب مجع البيانات، وأسلوب حتليل البيانات.ومصادرها، و

ال  وحتليلها،  :  رابع الباب  البيانات  على  تقدمي  التاسع  حيتوي  اجلزء  عن  حملة 
املزيدة،و  والعشرين، الثالثية  األفعال  عن  البيانات  املعاين    تقدمي  عن  البيانات  وحتليل 

حتليل البيانات عن املعاين التربوية من اآليات اليت الصرفية من األفعال الثالثية املزيدة، و 
 تتضمن فيها األفعال الثالثية املزيدة. 

 اخلامتة، حتتوي على اخلالصة، والتوصيات، واملراجع.:  امس الباب ال 


