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 رابع الباب ال 
 تقدمي البيانات وحتليلها 

 حملة عن اجلزء التاسع والعشرين  . أ 
من القرآن الكرمي. وعدد   يتكون من إحدى عشر سورة  اجلزء التاسع والعشرون

 اآليات يف كل سورة يف اجلزء التاسع والعشرين، كما التايل:
 عدد اآليات  اسم السورة  النمرة 

 ( 30ون ) ثالث امللك 1
 ( 52) نون ومخس ااثنت القلم 2
 ( 52) نون ومخس ااثنت ّقة آاحل 3
 ( 44) نوأربع وأربع املعارج  4
 (28) نومثان وعشر نوح 5
 (28) نومثان وعشر اجلّن 6
 (20ون )عشر املّزّمل 7
 ( 56ون )ست ومخس  املّدّثر 8
 ( 40ون )أربع القيامة 9
 ( 31ون )إحدى وثالث  اإلنسان  10
 ( 50مخسون ) املرسالت 11

من السور املكية، شأهنا شأن سائر السور املكية، اليت تعاجل موضوع    سورة امللك 
تناولت هذه السورة أهدافا رئيسية ثالثة وهي )إثبات العقيدة يف أصوهلا الكربى، وقد  

والرباهني على وحدانية رب  وإقامة األدلة  اإلحياء واإلماتة..  عظمة اهلل وقدرته على 
 1العاملني.. مث بيان عاقبة املكذبني اجلاحدين للبعث والنشور(. 

 
الطبعة الرابعة، )بريوت:  صفوة التفاسري )تفسري للقرآن الكرمي( اجلزء الثالث، حممد علي الصابوين،   1

 . 414م(، ص.  1981ه/  1402دار القرآن الكرمي، 
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اولت هذه من السور املكية اليت تعىن بأصول العقيدة واإلميان، وقد تن  سورة القلم 
 ( ثالثة مواضيع أساسية وهي:  أثارها كفار  1السورة  اليت  الرسالة، والشبه  ( موضوع 

( قصة أصحاب اجلنة )البستان(، لبيان نتيجة  2. )ملسو هيلع هللا ىلصمكة حول دعوة حممد بن عبد اهلل  
( اآلخرة وأهواهلا وشدائدها، وما أعّد اهلل للفريقني: املسلمني 3الكفر بنعم اهلل تعاىل. )

ولكن احملور الذي تدور عليه السورة الكرمية هو موضوع إثبات نبوة حممد    واجملرمني.
 2.ملسو هيلع هللا ىلص

من السور املكية، شأهنا شأن سائر السور املكية يف تثبيت العقيدة    ّقة آ سورة ال 
واإلميان، وقد تناولت أمورا عديدة كاحلديث عن القيامة وأهواهلا، والساعة وشدائدها، 

هلم، مثل قوم عاد، ومثود، وقوم لوط، وفرعون، وقوم  واحلديث عن املكذبني وما جرى  
نوح، وغريهم من الطغاة املفسدين يف األرض، كما تناولت ذكر السعداء واألشقياء، 
ولكّن احملور الذي تدور عليه السورة هو )إثبات صدق( القرآن وأنه كالم احلكيم العليم،  

 3مما اهتمه به أهل الضالل.  ملسو هيلع هللا ىلصوبراءة الرسول 
من السور املكية، اليت تعاجل أصول العقيدة اإلسالمية، وقد تناولت    عارج سورة امل 

احلديث عن القيامة وأهواهلا، واآلخرة وما فيها من سعادة وشقاوة، وراحة ونصب،  
وعن أحوال املؤمنني واجملرمني، يف دار اجلزاء واخللود، واحملور الذي تدور عليه السورة  

وإنكار مكة  كفار  عن  احلديث  هو  بدعوة  الكرمية  واستهزاؤهم  والنشور،  للبعث  هم 
 4.ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

نوح  العقيدة،    سورة  بأصول  تعىن  اليت  املكية  السور  سائر  شأن  شأهنا  مكية، 
عليه   )نوح(  األنبياء  شيخ  قصة  تفصيال  السورة  تناولت  وقد  اإلميان،  قواعد  وتثبيت 

ملكذبني من قومه،  السالم، من بدء دعوته حىت هناية حادثة الطوفان، اليت أغرق اهلل هبا ا

 
 . 423ص.نفسه،  املرجع  2
 . 433ص. نفسه،  املرجع  3
 . 441ص. نفسه،  املرجع  4
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وهلذا مسيت )سورة نوح(، ويف السورة بيان لسنة اهلل تعاىل يف األمم اليت احنرفت عن  
 5دعوة اهلل، وبيان لعاقبة املرسلني، وعاقبة اجملرمني، يف شّتى العصور واألزمان.

مكية وهي تعاجل أصول العقيدة اإلسالمية )الوحدانية، الرسالة، البعث   سورة اجلن  
من  واجلزا بدءا  خاصة،  أمور  من  هبم  يتعلق  وما  اجلّن،  حول  يدور  السورة  وحمور  ء( 

العجيبة   األنباء  بعض  السورة  تناولت  وقد  للقرآن، إىل دخوهلم يف اإلميان،  استماعهم 
اخلاصة هبم، كاستراقهم للسمع، ورميهم بالشهب احملرقة، واطالعهم على بعض األسرار  

 6ملثرية.الغيبية، إىل غري ذلك من األخبار ا
، يف تبتله،  ملسو هيلع هللا ىلصمكية، وهي تتناول جانبا من حياة الرسول األعظم    سورة املز م ل 

وطاعته، وقيامه الليل، وتالوته لكتاب اهلل عز وجل، وحمور السورة يدور حول الرسول  
 7عليه الصالة والسالم، وهلذا مسيت )سورة املّزّمل(.

تتحدث عن بعض جوانب    -ّزّمل  سورة امل  -مكية، شأهنا كسابقتها    سورة املد ّثر 
 8، وهلذا مسيت سورة املّدّثر.ملسو هيلع هللا ىلصمن شخصية الرسول األعظم 

مكية، وهي تعاجل موضوع )البعث واجلزاء( الذي هو أحد أركان    سورة القيامة 
حالة   وعن  وشدائدها،  والساعة  وأهواهلا،  القيامة  على  خاص  بوجه  وترّكز  اإلميان، 

الكافر يف اآلخرة من املصاعب واملتاعب، ولذلك  اإلنسان عند االحتضار، وما يلقاه  
 9مسيت سورة القيامة.

 
 . 449ص. نفسه،  املرجع  5
 . 456ص. نفسه،  املرجع  6
 . 463ص. نفسه،  املرجع  7
 . 471ص. نفسه،  املرجع  8
 . 482ص. نفسه،  املرجع  9
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من السور املدنية، وهي تعاجل أمورا تتعلق باآلخرة، وبوجه خاص   سورة اإلنسان 
تتحدث عن نعيم املتقني األبرار، يف دار اخللد واإلقامة يف جنات النعيم، ويكاد يكون  

 10ا وأسلوهبا ومواضيعها املتنوعة.جّو السورة هو جّو السور املكية إلحياءاهت
مكية، وهي كسائر السور املكية تعاجل أمور العقيدة، وتبحث   سورة املرسالت 

 11عن شؤون اآلخرة، ودالئل القدرة والوحدانية، وسائر األمور الغيبية. 
 األفعال الثالثية املزيدة عن    تقدمي البيانات  . ب 

 :كما يلي، اجلزء التاسع والعشرينأما األفعال الثالثية املزيدة اليت توجد يف 
 هي: و ،  سورة امللك يف   .1

تَۡۡيِ  - (، هذه 4) إََِلَۡك ٱۡۡلَََصُ َخاِسٗئا وَُهَو َحِسير  يَنَقلِۡب ُثمَّ ٱرِۡجِع ٱۡۡلَََصَ َكرَّ
 كلمة "ينقلب". و وه الفعل الثالثي املزيد  يوجد فيهااآلية 

َيَِٰطِۡيِۖ وَ   َزيَّنَّاَولََقۡد   - ۡنيَا بَِمَصَٰبِيَح وََجَعلَۡنََٰها رُُجوٗما ل ِلشَّ َمآَء ٱدلُّ ۡعتَۡدنَاٱلسَّ
َ
لَُهۡم    أ

عِيِ   كلمةوهو  الفعل الثالثي املزيد    يوجد فيهاهذه اآلية  (،  5)  َعَذاَب ٱلسَّ
 "زّيّنا وأعتدنا". 

لُۡقوا  إِذَآ   -
ُ
 لََها َشهِيٗقا َوِِهَ َتُفورُ   أ

الفعل    يوجد فيهاهذه اآلية  (،  7)   فِيَها َسِمُعوا 
 "ألقوا".  كلمةوهو  الثالثي املزيد 

ُ تََكاُد   - ُُكََّمآ    َتَمّيَّ ٱلَۡغۡيِظِۖ  لِۡقَ مَِن 
ُ
تُِكۡم    أ

ۡ
يَأ لَۡم 

َ
أ َخَزَنتَُهآ  لَُهۡم 

َ
َسأ فَۡوجر  فِيَها 

اآلية  (،  8)  نَِذيرر  فيهاهذه  املزيد    يوجد  الثالثي  "متّيز   كلمةوهو  الفعل 
 وألقي".

-  ُ ۡبنَا وا  بَََلَٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذيرر فَ قَال َل َوقُلۡنَا َما  َكذَّ نتُۡم إَِّلَّ ِِف   نَزَّ
َ
ٍء إِۡن أ ُ مِن ََشۡ ٱَّللَّ

َكبِيٖ  كلمة (،  9)  َضَلَٰٖل  وهو  املزيد  الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية    هذه 
 "كّذبنا ونّزل".

 
 . 489ص. نفسه،  املرجع  10
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عِيِ   ٱۡعََتَفُوا  فَ  - ۡصَحَِٰب ٱلسَّ
َ
ِ هذه اآلية يوجد فيها (،  11)  بَِذۢنبِهِۡم فَُسۡحٗقا ّل 

 "اعترفوا".  الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
وا  وَ  - ِِسُّ

َ
ُدورِ   أ ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  بِهِۦٓۖٓ إِنَُّهۥ َعلِيُم

وِ ٱۡجَهُروا 
َ
هذه اآلية (،  13)  قَۡولَُكۡم أ

 "أسّروا". يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ن  -

َ
َمآِء أ ن ِِف ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
ۡم أ
َ
ۖٓ فََستَۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِ   يُرِۡسَل أ   َعلَۡيُكۡم َحاِصٗبا
 "يرسل".  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة(، 17)

َب َولََقۡد   - ِيَن مِن َقۡبلِهِۡم فََكۡيَف ََكَن نَِكيِ   َكذَّ يوجد  هذه اآلية  (،  18)  ٱَّلَّ
 "كّذب". فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

َما   - َويَۡقبِۡضَنَۚ  ٖت  َٰ فَّ َصَٰٓ فَۡوَقُهۡم  ۡيِ  ٱلطَّ إََِل  يََرۡوا   لَۡم  َو 
َ
ٱلرَّۡحَمَُٰنَۚ  ُيۡمِسكُ أ إَِّلَّ  ُهنَّ 

ءِۢ بَِصير  ِ ََشۡ هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي (،  19)  ٱلرَّۡحَمَُٰنَۚ إِنَُّهۥ بُِكل 
 "ميسك".  املزيد وهو كلمة

ِي يَۡرزُقُُكۡم إِۡن  - ۡن َهََٰذا ٱَّلَّ مَّ
َ
ۡمَسَك أ

َ
ٖ َوُنُفورٍ  أ  ِِف ُعتُو 

ُّوا  ۚۥَ بَل َّلَّ (،  21) رِزۡقَُه
 "أمسك". هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

ِٓي   - ُهَو ٱَّلَّ  قُۡل 
َ
نَشأ
َ
بَۡصَٰرَ أ

َ
َوٱّۡل ۡمَع  ٱلسَّ لَُكُم  ا    ُكۡم وََجَعَل  مَّ قَلِيٗٗل   َۚ ف ئَِدةَ

َ
َوٱّۡل

كلمة (،  23)  تَۡشُكُرونَ  وهو  املزيد  الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية    هذه 
 "أنشأ".

ُزلَۡفٗة ِسٓ  - ۡوهُ 
َ
َرأ ا  بِهِۦ  فَلَمَّ ِي ُكنتُم  َهََٰذا ٱَّلَّ َوِقيَل  ِيَن َكَفُروا   ٱَّلَّ َءۡت وُُجوهُ 
ُعونَ  كلمة (،  27)   تَدَّ وهو  املزيد  الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية    هذه 

 "تّدعون".
إِۡن   - رََءۡيتُۡم 

َ
أ ۡهلَكَ قُۡل 

َ
َفَمن  أ رَِِحَنَا  ۡو 

َ
أ ِِعَ  َوَمن مَّ  ُ مِۡن    ُُيِيُ ِِنَ ٱَّللَّ َكَٰفِرِيَن 

ٱلۡ
َِلمٖ َعذَ 

َ
  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة (،  28)   اٍب أ

 "أهلك وجيري".
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ۖٓ بِهِۦ وََعلَۡيهِ    َءاَمنَّاقُۡل ُهَو ٱلرَّۡحَمَُٰن   - ۡنَا بِۡيٖ   تََوَّكَّ   فََستَۡعلَُموَن َمۡن ُهَو ِِف َضَلَٰٖل مُّ
 "آمّنا وتوّكلنا".   هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة(،  29)

رََءۡيتُۡم إِۡن  -
َ
ۡصبَحَ قُۡل أ

َ
عِۡيِۢ   أ تِيُكم بَِمآٖء مَّ

ۡ
هذه ، (30) َمآؤُُكۡم َغۡوٗرا َفَمن يَأ

 "أصبح".  اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
 هي: و   ، سورة القلم يف   .2

ونَ وَ   تُۡبَِصُ فَسَ  - الثالثي املزيد وهو  هذه اآلية يوجد فيها الفعل  (،  5)   يُۡبَِصُ
 "تبصر ويبصرون". كلمة

لَۡو   - هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  (،  9)   يُۡدهِنُونَ فَ   تُۡدهِنُ َودُّوا  
 "تدهن ويدهنون".  وهو كلمة

ۡصَحََٰب ٱَّۡلَنَّةِ إِۡذ   -
َ
قَۡسُموا  إِنَّا بَلَۡوَنَُٰهۡم َكَما بَلَۡونَآ أ

َ
(،  17)  ََلََۡصُِمنََّها ُمۡصبِِحۡيَ   أ

 "أقسموا". هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة (،  18)   يَۡستَۡثنُونَ َوََّل   -

 "يستثنون". 
ۡصبََحۡت فَ  -

َ
ِيمِ   أ وهو  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  (،  20)  َكٱلَصَّ

 "أصبحت". كلمة
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  (،  21)   ُمۡصبِِحۡيَ   تَنَاَدۡوا  فَ  -

 "تنادوا". كلمة
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  (،  23)   َيتََخََٰفتُونَ وَُهۡم    ٱنَطلَُقوا  فَ  -

 "انطلقوا ويتخافتون". وهو كلمة
لَۡوََّل   - لَُّكۡم  قُل 

َ
أ لَۡم 

َ
أ وَۡسُطُهۡم 

َ
أ فيها  (،  28)  تَُسب ُِحونَ قَاَل  يوجد  اآلية  هذه 

 "تسّبحون".  الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ۡقبََل فَ  -

َ
َبۡعٖض    أ  َٰ لََعَ الفعل  (،  30)  َيتََلََٰوُمونَ َبۡعُضُهۡم  فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 "أقبل ويتالومون".  الثالثي املزيد وهو كلمة
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ن   -
َ
ِۡنَهآ إِنَّآ إََِلَٰ َرب ِنَا َرَِٰغبُونَ ُيۡبِدَلَ َعََسَٰ َربُّنَآ أ ا م  هذه اآلية يوجد  (،  32)  ا َخۡيٗ

 "يبدل".  فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ُونَ إِنَّ لَُكۡم فِيهِ لََما  - املزيد  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي (، 38) ََتَيَّ

 "ختّيرون".  وهو كلمة
ُجوِد فََٗل  - هذه  (، 42)  يَۡستَِطيُعونَ يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن إََِل ٱلسُّ

 "يستطيعون". اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
َوَمن   - ُب فََذۡرِِن  ِ َسنَ   يَُكذ  ٱۡۡلَِديِثِۖ  َحۡيُث ََّل يَ ۡستَۡدرِجُ بَِهََٰذا  ِۡن  م    ۡعلَُمونَ ُهم 

كلمة(،  44) وهو  املزيد  الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية  "يكّذب    هذه 
 ونستدرج". 

ۡمَِل وَ  -
ُ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  (،  45)  لَُهۡمَۚ إِنَّ َكۡيِدي َمتِۡير   أ

 "أملي".  وهو كلمة
إِۡذ   - َرب َِك َوََّل تَُكن َكَصاِحِب ٱۡۡلُوِت    وَُهَو َمۡكُظومر   نَاَدىَٰ فَٱۡصِِبۡ ِۡلُۡكِم 

 "نادى". هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة(، 48)
ن  -

َ
َّۡوََّلٓ أ ب ِهِۦ َلُبَِذ بِٱلَۡعَرآِء وَُهَو َمۡذُمومر تََدََٰرَكهُ ل ِن رَّ ية  هذه اآل (،  49) ۥ نِۡعَمةر م 

 "تدارك". يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
لِِحۡيَ ٱۡجتََبَٰهُ فَ  - َٰ هذه اآلية يوجد فيها الفعل  (،  50)   َربُُّهۥ فََجَعلَُهۥ مَِن ٱلصَّ

 "اجتىب". الثالثي املزيد وهو كلمة
ِيَن َكَفُروا  لَُّيۡ  - ا  لُِقونَ ِإَون يََكاُد ٱَّلَّ بَۡصَٰرِهِۡم لَمَّ

َ
ِۡكَر َويَُقولُوَن  َك بِأ َسِمُعوا  ٱَّل 

  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة (،  51)  إِنَُّهۥ لََمۡجنُونر 
 "يزلقون". 

 هي: و   ، ّقة آ سورة ال يف   .3
َٰ َوَمآ   - ۡدَرى

َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  (،  3)  َك َما ٱۡۡلَآقَّةُ أ
 "أدرى". كلمة
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بَۡت  - ُۢ بِٱلَۡقارَِعةِ  َكذَّ هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  (،  4)  َثُموُد وَََعُد
 "كّذبت".  وهو كلمة

فَ  - َثُموُد  ا  مَّ
َ
ۡهلُِكوا  فَأ

ُ
اِغيَةِ  أ الثالثي  (،  5)  بِٱلطَّ الفعل  فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 "أهلكوا". املزيد وهو كلمة
ا ََعدر فَ  - مَّ

َ
ۡهلُِكوا  َوأ

ُ
ََصٍ ََعتِيَةٖ   أ هذه اآلية يوجد فيها الفعل (،  6)   بِرِيٖح ََصۡ

 "أهلكوا". الثالثي املزيد وهو كلمة
رَ  - ََعَٰ َسخَّ فِيَها ََصۡ ٱلَۡقۡوَم  فَََتَى   ٓۖ يَّاٍم ُحُسوٗما

َ
أ َوثََمَٰنِيََة  ََلَاٖل  َسۡبَع  َعلَۡيهِۡم  َها 

ۡعَجاُز ََنٍۡل َخاوِيَةٖ 
َ
ُهۡم أ نَّ

َ
فيها الفعل الثالثي املزيد  هذه اآلية يوجد  (،  7)   َكأ

 "سّخر". وهو كلمة
تِ وَ  - َواهِيَةر   ٱنَشقَّ يَۡوَمئِٖذ  فَِِهَ  َمآُء  الفعل  (،  16)  ٱلسَّ فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 "انشّقت". الثالثي املزيد وهو كلمة
ا َمۡن   - مَّ

َ
وِتَ فَأ

ُ
هذه اآلية (،  19)  كَِتَٰبَُهۥ بِيَِمينِهِۦ َفيَُقوُل َهآُؤُم ٱقَۡرُءوا  كَِتَٰبِيَهۡ   أ

 "أويت". يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
بُوا  َهِِنٓ  - ُۢا بَِمآ  ُُكُوا  َوٱۡۡشَ ۡسلَۡفتُمۡ ئَ

َ
يَّاِم ٱۡۡلَاَِلَةِ  أ

َ
هذه اآلية يوجد  (،  24)  ِِف ٱّۡل

 "أسلفتم". زيد وهو كلمةفيها الفعل الثالثي امل

ا َمۡن   - مَّ
َ
وِتَ َوأ

ُ
وَت كَِتَٰبَُهۥ بِِشَماِِلِۦ َفيَُقوُل َيَٰلَۡيتَِِن لَۡم    أ

ُ
هذه  (،  25)  كَِتَٰبِيَهۡ   أ

 "أويت وأوت". اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

ۡغَِنَٰ َمآ   -
َ
الثالثي املزيد وهو  هذه اآلية يوجد فيها الفعل  (،  28)  َعِن ِ َماَِلَهۡ    أ

 "أغىن". كلمة
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو (،  31)   َصلُّوهُ ُثمَّ ٱَّۡلَِحيَم   -

 "صّلوا". كلمة
ِ ٱلَۡعِظيمِ  يُۡؤِمنُ إِنَُّهۥ ََكَن ََّل  - هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي  (، 33) بِٱَّللَّ

 "يؤمن".  املزيد وهو كلمة



35 

 

 
 

قِۡسمُ فََٗلٓ   -
ُ
ونَ بَِما    أ هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  (،  38)  ُتۡبَِصُ

 "أقسم وتبصرون".  وهو كلمة
ونَ َوَما ََّل   -   هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة(،  39)  ُتۡبَِصُ

 "تبصرون". 
ا   - ة يوجد فيها الفعل  هذه اآلي(،  41)   تُۡؤِمنُونَ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖٖۚ قَلِيٗٗل مَّ

 "تؤمنون".  الثالثي املزيد وهو كلمة
ا   - مَّ قَلِيٗٗل  ََكهِٖنٖۚ  بَِقۡوِل  ُرونَ َوََّل  الفعل  (،  42)  تََذكَّ فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 "تذّكرون".  الثالثي املزيد وهو كلمة
َل َولَۡو   - قَاوِيلِ   َتَقوَّ

َ
الثالثي  هذه اآلية يوجد فيها الفعل  (،  44)  َعلَۡينَا َبۡعَض ٱّۡل

 "تقّول".  املزيد وهو كلمة
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  (،  52)  بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ   َسب ِحۡ فَ  -

 "سّبح".  وهو كلمة
 هي: و   ، سورة املعارج يف   .4

ونَ  - ُ هذه اآلية  (،  11)   مِۡن َعَذاِب يَۡومِئِذِۢ بِبَنِيهِ  َيۡفتَِدي ُهۡمَۚ يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو  ُيبََصَّ
 "يبّصرون ويفتدي".  يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  (،  13)  ُتئ وِيهَِوفَِصيلَتِهِ ٱلَِِّت   -
 "تؤوي".  كلمة

ۡرِض ََجِيٗعا ُثمَّ   -
َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي  (،  14)  يُنِجيهَِوَمن ِِف ٱّۡل

 "ينجي".  املزيد وهو كلمة
ۡدبَرَ تَۡدُعوا  َمۡن   -

َ
َٰ وَ   أ هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  (،  17)  تََوّلَّ

 "أدبر وتوّلى".  كلمة
ۡوََعَٰٓ وَََجََع فَ  -

َ
 هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة(،  18)   أ
 "أوعى".
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ِيَن   - قُونَ َوٱَّلَّ ِ ِينِ   يَُصد  الثالثي  (،  26)   بِيَۡوِم ٱدل  الفعل  فيها  يوجد  اآلية  هذه 
 "يصّدقون".  املزيد وهو كلمة

َٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡعاُدونَ   ٱۡبتََغَٰ َفَمِن   - لَ و 
ُ
َٰلَِك فَأ هذه اآلية يوجد فيها (،  31)  َوَرآَء َذ

 "ابتغى".  الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
َصَٗلتِهِۡم   -  َٰ لََعَ ُهۡم  ِيَن  الفعل (،  34)  ُُيَافُِظونَ َوٱَّلَّ فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 "حيافظون".  الثالثي املزيد وهو كلمة
قِۡسمُ فََٗلٓ   -

ُ
إِنَّا لََقَِٰدُرونَ   أ ِ ٱلَۡمَشَٰرِِق وَٱلَۡمَغَٰرِِب  هذه اآلية يوجد  (،  40)  بَِرب 

 "أقسم".  فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ن  -

َ
َٰٓ أ َل لََعَ ِ ِۡنُهۡم َوَما ََنُۡن بَِمۡسبُوقِۡيَ   نُّبَد  ا م  هذه اآلية يوجد فيها  (،  41)  َخۡيٗ

 "نبّدل".  الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
-   َٰ ِي    يَُلَُٰقوا  فََذرُۡهۡم ََيُوُضوا  َويَلَۡعبُوا  َحِتَّ هذه اآلية  (،  42)  يُوَعُدونَ يَۡوَمُهُم ٱَّلَّ

 "يالقوا ويوعدون".  فعل الثالثي املزيد وهو كلمةيوجد فيها ال
ُهۡم إََِلَٰ نُُصٖب   - نَّ

َ
اَٗع َكأ ۡجَداِث ِِسَ

َ
هذه (،  43)  يُوفُِضونَ يَۡوَم ََيۡرُُجوَن مَِن ٱّۡل

 "يوفضون". اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
َٰلَِك ٱَۡلَوۡ  - َۚ َذ بَۡصَٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلَّةر

َ
ِي ََكنُوا  َخَِٰشَعًة أ هذه  (،  44) يُوَعُدونَ ُم ٱَّلَّ

 "يوعدون".  اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
 هي: و   ، سورة نوح يف   .5

رَۡسلۡنَاإِنَّآ   -
َ
ۡن    أ

َ
نِذرۡ نُوًحا إََِلَٰ قَۡومِهِۦٓ أ

َ
َِلمر   أ

َ
تِيَُهۡم َعَذابر أ

ۡ
ن يَأ

َ
  قَۡوَمَك مِن َقۡبِل أ

 "أرسلنا وأنذر".   هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة(،  1)
َ وَ  - ِن ٱۡعبُُدوا  ٱَّللَّ

َ
ِطيُعوهُ وَ ٱتَُّقوأ

َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي  (،  3)  نِ أ

 أطيعوا". اّتقى و" املزيد وهو كلمة
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ِن ذُنُوبُِكۡم وَ  - ِرۡ َيۡغفِۡر لَُكم م  ِ إِذَا َجآَء يَُؤخ  َجَل ٱَّللَّ
َ
ٖۚ إِنَّ أ َسًّمى َجٖل مُّ

َ
ُكۡم إََِلَٰٓ أ

َۚ ََّل   ُر هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد (،  4)  لَۡو ُكنتُۡم َتۡعلَُمونَ   يَُؤخَّ
 "يؤخِّر ويؤخَّر".  وهو كلمة

َصَٰبَِعُهۡم ِِفٓ َءاذَانِهِۡم وَ ِإَوّن ِ ُُكََّما َدَعۡوُتُهۡم ِلَ  -
َ
ثِيَاَبُهۡم    ٱۡستَۡغَشۡوا  ۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُوٓا  أ

وا  وَ  ََصُّ
َ
وا  وَ   أ الثالثي  (،  7)   ٱۡستِۡكبَاٗرا  ٱۡستَۡكَِبُ الفعل  فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 "استغشوا وأصّروا واستكربوا". املزيد وهو كلمة
-   ٓ ۡعلَنُت ُثمَّ إِّن ِ

َ
ۡرُت لَُهۡم وَ   أ ِۡسَ

َ
اٗرا  أ هذه اآلية يوجد فيها الفعل  (،  9)   لَُهۡم إِِۡسَ

 "أعلنت وأسررت". الثالثي املزيد وهو كلمة
اٗرا  ٱۡستَۡغفُِروا  َفُقلُۡت   - هذه اآلية يوجد فيها الفعل  (،  10)   َربَُّكۡم إِنَُّهۥ ََكَن َغفَّ

 "استغفروا".  الثالثي املزيد وهو كلمة
َمآَء َعلَۡيكُ   يُرِۡسلِ  - ِۡدَراٗراٱلسَّ هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي  (،  11)  م م 

 "يرسل".  املزيد وهو كلمة
نَۡهَٰٗرايُۡمِددۡ وَ  -

َ
َٰٖت َويَۡجَعل لَُّكۡم أ ۡمَوَٰٖل َوبَنَِۡي َويَۡجَعل لَُّكۡم َجنَّ

َ
(،  12)  ُكم بِأ

 "ميّد".  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
-   ُ ۢنبَتَ َوٱَّللَّ

َ
ۡرِض َنبَاٗتاأ

َ
َِن ٱّۡل هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي  (،  17)  ُكم م 

 "أنبت".  املزيد وهو كلمة
هذه اآلية يوجد فيها الفعل  (،  18)  ُكۡم إِۡخَراٗجايُۡخرِجُ ُكۡم فِيَها وَ يُعِيدُ ُثمَّ   -

 "يعيد وخيرج".  الثالثي املزيد وهو كلمة
-   ِ ۥٓ إَِّلَّ َخَساٗرا   ٱتَّبَُعوا  إِنَُّهۡم َعَصۡوِِن وَ قَاَل نُوحر رَّب  هُ َوَودَلُ َماُِلُۥ  َّۡم يَزِۡدهُ  ل   َمن 

 "اّتبعوا".  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة(، 21)
َضلُّوا  َوقَۡد   -

َ
لِِمَۡي إَِّلَّ َضَلَٰٗٗل   أ َٰ هذه اآلية يوجد فيها  (،  24)  َكثِٗياۖٓ َوََّل تَزِِد ٱلظَّ

 "أضّلوا".  لفعل الثالثي املزيد وهو كلمةا
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ا َخِطئَٰٓـتِهِۡم   - ِمَّ ۡغرِقُوا  م 
ُ
ۡدِخلُوا  فَ   أ

ُ
نَصاٗرا   أ

َ
أ  ِ ِن ُدوِن ٱَّللَّ   نَاٗرا فَلَۡم َُيُِدوا  لَُهم م 

كلمة(،  25) وهو  املزيد  الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية  "أغرقوا   هذه 
 وأدخلوا".

اٗرا  يُِضلُّوا  إِنََّك إِن تََذرُۡهۡم   - ٓوا  إَِّلَّ فَاِجٗرا َكفَّ هذه اآلية  (، 27) ِعبَاَدَك َوََّل يَِِلُ
 "يضّلوا". يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

 هي: و   ، سورة اجلن  يف   .6
وِحَ قُۡل   -

ُ
نَُّه    أ

َ
ِ َفَقالُوٓا  إِنَّا َسِمۡعنَا قُۡرَءانًا َعَجٗبا  ٱۡستََمعَ إََِلَّ أ ن  َِن ٱَّۡلِ   ، (1)   َنَفرر م 

 "أوحي واستمع".  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ۖۦٓ َولَن    ئَاَمنَّاَيۡهِدٓي إََِل ٱلرُّۡشِد فَ  - ُّۡۡشِكَ بِهِ َحٗدا  ن

َ
هذه اآلية يوجد  ،  (2)   بَِرب ِنَآ أ

 "آمّنا ونشرك".  ثي املزيد وهو كلمةفيها الفعل الثال 
نَُّهۥ   -

َ
َذَ َجدُّ َرب ِنَا َما    تََعَََٰلَٰ َوأ ا  ٱَتَّ هذه اآلية يوجد فيها ،  (3)  َصَِٰحبَٗة َوََّل َودَلٗ

 "تعاىل واّتخذ". الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ۡمِعِۖ َفَمن   - نَّا ُكنَّا َنۡقُعُد مِۡنَها َمَقَٰعَِد لِلسَّ

َ
  ٱٓأۡلَن َُيِۡد َِلُۥ ِشَهاٗبا رََّصٗدا   يَۡستَِمعِ َوأ
 "يستمع".  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة، (9)

َۡشٌّ   -
َ
نَّا ََّل نَۡدرِٓي أ

َ
رِيدَ َوأ

ُ
ۡم    أ

َ
ۡرِض أ

َ
َرادَ بَِمن ِِف ٱّۡل

َ
هذه  ،  (10)  ُهۡم رََشٗدابِهِۡم َربُّ   أ

 "أريد وأراد".  اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ن لَّن  -

َ
نَّا َظنَنَّآ أ

َ
ۡرِض َولَن   نُّۡعِجزَ َوأ

َ
َ ِِف ٱّۡل هذه اآلية  ، (12) هُۥ َهَرٗبانُّۡعِجزَ ٱَّللَّ

 "نعجز". يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ٱلُۡهَدىَٰٓ   - َسِمۡعنَا  ا  لَمَّ نَّا 

َ
َفَمن    َءاَمنَّاَوأ ۖۦٓ  َوََّل    يُۡؤِمنُۢ بِهِ ََبۡٗسا  ََيَاُف  فََٗل  بَِرب ِهِۦ 

املزيد وهو كلمة،  (13)  رََهٗقا الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية  "آمّنا    هذه 
 ويؤمن". 

نَّا مِنَّا ٱلُۡمۡسلُِموَن َوِمنَّا ٱلَۡقَِٰسُطوَنۖٓ َفَمۡن   -
َ
ۡسلَمَ َوأ

َ
َٰٓئَِك    أ لَ و 

ُ
ۡوا  فَأ  ،(14)  رََشٗدا  ََتَرَّ

 "أسلم وحتّروا".  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
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وِ   -
َّ ل
َ
   ٱۡستََقَُٰموا  َوأ

َ
رِيَقةِ َّل  ٱلطَّ

آًء  ۡسَقۡيَنَٰ لََعَ هذه اآلية يوجد  ،  (16)  َغَدٗقاُهم مَّ
 . "استقاموا وأسقينا" فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

َۡفتِنَُهۡم فِيهِٖۚ َوَمن  - ِ هذه  ، (17) َعن ذِۡكرِ َرب ِهِۦ يَۡسلُۡكُه َعَذابٗا َصَعٗدا ُيۡعرِۡض ل 
 "يعرض".  اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

ِ َوََّلٓ  -  َرّب 
ۡدُعوا 

َ
ۡۡشِكُ قُۡل إِنََّمآ أ

ُ
َحٗدا أ

َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل  ، (20) بِهِۦٓ أ

 ."أشرك" الثالثي املزيد وهو كلمة
ِجَد مِن ُدونِهِۦ ُملۡتََحًداُُيِيَ قُۡل إِّن ِ لَن   -

َ
َحدر َولَۡن أ

َ
ِ أ هذه  ،  (22)  ِِن مَِن ٱَّللَّ

 "جيري".  الثالثي املزيد وهو كلمةاآلية يوجد فيها الفعل 
ۡوا  َما   -

َ
َٰٓ إِذَا َرأ قَلُّ َعَدٗدا  يُوَعُدونَ َحِتَّ

َ
ا َوأ ۡضَعُف نَاَِصٗ

َ
،  (24)  فََسيَۡعلَُموَن َمۡن أ

 يوعدون". " هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ا   - قَرِيبر مَّ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
ۡم َُيَۡعُل َِلُ   تُوَعُدونَ قُۡل إِۡن أ

َ
َمًداأ

َ
ٓ أ ِ هذه اآلية  ،  (25)  ۥ َرّب 

 "توعدون". يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
َحًدا   ُيۡظهِرُ َعَٰلُِم ٱلَۡغۡيِب فََٗل   -

َ
َٰ َغۡيبِهِۦٓ أ هذه اآلية يوجد فيها الفعل  ،  (26)  لََعَ

 . "يظهر" الثالثي املزيد وهو كلمة
َمِن   - َوِمۡن َخلۡفِهِۦ رََصٗدا   ٱۡرتََضَٰ إَِّلَّ  يََديۡهِ  يَۡسلُُك مِنُۢ بَۡۡيِ  فَإِنَُّهۥ    مِن رَُّسوٖل 

 "ارتضى". هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة، (27)
ن قَۡد   -

َ
َۡعلََم أ ِ بۡلَُغوا  َل 

َ
َحاَط رَِسََٰلَِٰت َرب ِهِۡم وَ   أ

َ
يۡهِۡم وَ   أ ۡحَصَٰ بَِما دَلَ

َ
ُۢا  أ ٍء َعَدَد  ُُكَّ ََشۡ

"أبلغوا وأحاط   هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة،  (28)
 وأحصى". 

 هي: و   ، سورة املز م ل يف   .7
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ وَ  -

َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي ،  (4)   ٱلُۡقۡرَءاَن تَۡرتِيًٗل   َرت ِلِ أ

 "رّتل".  املزيد وهو كلمة
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هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد ،  (5)   َعلَۡيَك قَۡوَّٗل ثَقِيًٗل   نُلِۡق إِنَّا سَ  -
 "نلقي".  وهو كلمة

هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي ،  (8)  إََِلۡهِ تَبۡتِيٗٗل   تَبَتَّۡل َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرب َِك وَ  -
 "تبّتل".  املزيد وهو كلمة

ِذۡ َلََٰه إَِّلَّ ُهَو فَ رَّبُّ ٱلَۡمۡۡشِِق وَٱلَۡمۡغرِِب ََّلٓ إِ  - هذه اآلية يوجد  ،  (9)  هُ َوكِيٗٗل ٱَتَّ
 "اّتخذ".  فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

ِّل ٱلَّۡعَمةِ وَ  - و 
ُ
بَِۡي أ ِ ِلۡ َوَذۡرِِن َوٱلُۡمَكذ  هذه اآلية يوجد فيها  ، (11) ُهۡم قَلِيًٗل َمه 

 "مّهل".  الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ٓ إِنَّآ   - رَۡسلۡنَا

َ
َكَمآ    أ َعلَۡيُكۡم  َشَٰهًِدا  رَُسوَّٗل  ٓ إََِلُۡكۡم  رَۡسلۡنَا

َ
رَُسوَّٗل   أ فِرَۡعۡوَن    إََِلَٰ 

 "أرسلنا". هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة، (15)
اآلية يوجد  هذه  ،  (17)   إِن َكَفۡرُتۡم يَۡوٗما َُيَۡعُل ٱلۡوِلَۡدََٰن ِشيبًا  َتتَُّقونَ فََكۡيَف   -

 "تّتقون". فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
رۖٓ َفَمن َشآَء   - َذَ إِنَّ َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة هذه اآلية يوجد  ،  (19)   إََِلَٰ َرب ِهِۦ َسبِيًٗل   ٱَتَّ

 "اّتخذ".  فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ۡدَّنَٰ مِن ثُلَُثِ  -

َ
نََّك َتُقوُم أ

َ
َِن    ۞إِنَّ َربََّك َيۡعلَُم أ ِۡل َونِۡصَفُهۥ َوثُلُثَُهۥ َوَطآئَِفةر م  ٱَلَّ
  ُ ِيَن َمَعَكَۚ وَٱَّللَّ رُ ٱَّلَّ ِ ن لَّن    ُيَقد 

َ
أ َۚ َعلَِم  َۡل َوٱلََّهاَر  َفتَاَب َعلَۡيُكۡمۖٓ  َُتُۡصوهُ ٱَلَّ

َما   َ فَٱقَۡرُءوا   َوَءاَخُرونَ   تَيَّسَّ ۡرََضَٰ  ن َسيَُكوُن مِنُكم مَّ
َ
أ   مَِن ٱلُۡقۡرَءاِنٖۚ َعلَِم 

ۡرِض  
َ
ِ وََءاَخُروَن    يَبۡتَُغونَ يَۡۡضِبُوَن ِِف ٱّۡل ِۖٓ    يَُقَٰتِلُونَ مِن فَۡضِل ٱَّللَّ ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ
َما   َ فَٱقَۡرُءوا   وَ   تَيَّسَّ قِيُموا  مِۡنُهَۚ 

َ
وَ   أ َة  لَوَٰ وَ   َءاتُوا  ٱلصَّ َة  َكوَٰ قۡرُِضوا  ٱلزَّ

َ
قَۡرًضا    أ  َ ٱَّللَّ

ُموا  َحَسٗناَۚ َوَما   ِ نُفِسكُ   ُتَقد 
َ
ۡعَظَم  ِّل

َ
ا َوأ ِ ُهَو َخۡيٗ ِۡن َخۡيٖ ََتُِدوهُ ِعنَد ٱَّللَّ م م 

وَ  ۡجٗراَۚ 
َ
ُۢ    ٱۡستَۡغفُِروا  أ رَِّحيُم َغُفورر   َ ٱَّللَّ إِنَّ   ٓۖ َ فيها  ،  (20)ٱَّللَّ يوجد  اآلية  هذه 

وهو كلمة املزيد  الثالثي  و يقّدر  "  الفعل  ويقاتلووحتصوا  ويبتغون  ن  تيّسر 
 وتقّدموا واستغفروا". وأقيموا وآتوا وأقرضوا  
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 هي: و   ، سورة املد ّثر يف   .8
نِذرۡ ُقۡم فَ  -

َ
 "أنذر".   هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة،  (2)  أ

فَ  - ۡ َوَربََّك  ِ املزيد وهو كلمة ،  (3)  َكِب  الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية    هذه 
 "كّبر". 

ِرۡ َوثِيَابََك فَ  -  الفعل الثالثي املزيد وهو كلمةهذه اآلية يوجد فيها  ،  (4)  َطه 
 "طّهر".

َتۡمُُن   - وهو  ،  (6)  تَۡستَۡكِثُ َوََّل  املزيد  الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية  هذه 
 "تستكثر". كلمة

هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  ،  (14)  َِلُۥ َتۡمهِيٗدا   َمهَّدتُّ وَ  -
 "مّهدت".  كلمة

رِۡهقُ سَ  -
ُ
وهو  ،  (17)  ُهۥ َصُعوًداأ املزيد  الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 "أرهق". كلمة
رَ إِنَُّهۥ   - رَ وَ   فَكَّ   هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة ،  (18)   قَدَّ

 "فّكر وقّدر".
َكۡيَف   - رَ َفُقتَِل  املزيد وهو  ،  (19)   قَدَّ الثالثي  الفعل  اآلية يوجد فيها  هذه 

 "قّدر".  كلمة
رَ ُثمَّ قُتَِل َكۡيَف   - هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  ،  (20)  قَدَّ

 "قّدر".  كلمة
ۡدبَرَ ُثمَّ   -

َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  ،  (23)  ٱۡستَۡكَِبَ وَ   أ

 "أدبر واستكرب".  كلمة
ۡصلِيهِسَ  -

ُ
  الثالثي املزيد وهو كلمة هذه اآلية يوجد فيها الفعل ، (26)  َسَقرَ أ

 "أصلي". 
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ىَوَمآ   - د رَٰ
َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو ،  (27)  َك َما َسَقرُ أ
 "أدرى". كلمة

تََذرُ   ُتۡبِق ََّل   - املزيد وهو  ،  (28)   َوََّل  الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية  هذه 
 "تبقي".  كلمة

ٱلَّارِ   - ۡصَحََٰب 
َ
أ َجَعلۡنَآ  ِيَن  َوَما  ل َِّلَّ فِۡتنَٗة  إَِّلَّ  َتُهۡم  ِعدَّ َجَعلۡنَا  َوَما   ٓۖ َٰٓئَِكٗة َملَ إَِّلَّ 
لِ  ِيَن    يَۡستَۡيقِنَ َكَفُروا   وتُوا  ٱَّلَّ

ُ
وَ   أ ِيَن    يَۡزَدادَ ٱلِۡكَتََٰب  َوََّل    َءاَمنُوٓا  ٱَّلَّ إِيَمَٰٗنا 

ِيَن    يَۡرتَاَب  وتُوا  ٱَّلَّ
ُ
ِ  أ ٱَّلَّ َوَِلَُقوَل  وَٱلُۡمۡؤِمنُوَن  َرضر  ٱلِۡكَتََٰب  مَّ قُلُوبِهِم  ِِف  يَن 

َرادَ َوٱلَۡكَٰفُِروَن َماذَآ  
َ
ُ بَِهََٰذا َمثَٗٗلَۚ َكَذَٰلَِك    أ ُ َمن يََشآُء َويَۡهِدي    يُِضلُّ ٱَّللَّ ٱَّللَّ

لِلۡبََۡشِ  َوَما ِِهَ إَِّلَّ ذِۡكَرىَٰ   ُهَوَۚ 
َرب َِك إَِّلَّ َوَما َيۡعلَُم ُجنُوَد  يََشآُءَۚ  ،  (31)   َمن 

يستيقن وأوتوا ويزداد "  الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة  هذه اآلية يوجد فيها
 وآمنوا ويرتاب وأراد ويضّل". 

ِۡل إِۡذ   - ۡدبَرَ َوٱَلَّ
َ
  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة ،  (33)  أ

 "أدبر".
إِذَآ   - ۡبِح  ۡسَفرَ َوٱلصُّ

َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  ،  (34)   أ

 "أسفر". كلمة
ن   -

َ
مَ لَِمن َشآَء مِنُكۡم أ ۡو    َيتََقدَّ

َ
رَ أ خَّ

َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل  ،  (37)  َيتَأ

 "يتقّدم ويتأّخر". الثالثي املزيد وهو كلمة
َٰٖت   - هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو ،  (40)   يَتََسآَءلُونَ ِِف َجنَّ

 "يتساءلون". كلمة
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد ،  (44)  ٱلِۡمۡسِكۡيَ   مُ ُنۡطعِ َولَۡم نَُك  -

 "نطعم".  وهو كلمة
ُب َوُكنَّا  - ِ ِينِ  نَُكذ  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  ، (46)  بِيَۡوِم ٱدل 

 "نكّذب".  وهو كلمة
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ن    يُرِيدُ بَۡل   -
َ
ِۡنُهۡم أ ٗة   يُۡؤَتَٰ ُُكُّ ٱۡمرِيٖٕ م  َ نَۡشَّ هذه اآلية يوجد  ،  (52)  ُصُحٗفا مُّ

 "يريد ويؤتى".  فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
 هي: و   ، سورة القيامة يف   .9

قِۡسمُ ََّلٓ  -
ُ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  ،  (1)  بِيَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

 "أقسم". كلمة
قِۡسمُ َوََّلٓ   -

ُ
اَمةِ  أ هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  ،  (2)   بِٱلَّۡفِس ٱللَّوَّ

 "أقسم". وهو كلمة
ن   -

َ
َٰٓ أ َِٰدرِيَن لََعَ ِيَ بَََلَٰ َق َُّسو  هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي  ،  (4)  َبنَانَُهۥ  ن
 "نسّوي".  املزيد وهو كلمة

َماَمُهۥ  يُرِيدُ بَۡل   -
َ
نَسَُٰن َِلَۡفُجَر أ هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي  ،  (5)  ٱۡۡلِ

 "يريد".  املزيد وهو كلمة
بَِما    يُنَبَُّؤا   - يَۡوَمئِذِۢ  نَسَُٰن  مَ ٱۡۡلِ رَ وَ   قَدَّ خَّ

َ
الفعل  ،  (13)  أ فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 قّدم وأّخر". و ينّبؤا" الثالثي املزيد وهو كلمة
لَۡقَٰ َولَۡو   -

َ
فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  هذه اآلية يوجد  ،  (15)   َمَعاذِيَرهُۥ  أ
 ."ألقى" كلمة

َنَُٰه فَ  -
ۡ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  ،  (18)  قُۡرَءانَُهۥ ٱتَّبِعۡ فَإِذَا قََرأ

 "اّتبع".  وهو كلمة
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  ،  (20)  ٱلَۡعاِجلَةَ   َُتِبُّونَ ّلََكَّ بَۡل   -

 ". حتّبون" وهو كلمة
تِ وَ  - اقِ   ٱۡلَفَّ اُق بِٱلسَّ هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد ،  (29)   ٱلسَّ

 "التّفت".  وهو كلمة
َق فََٗل  - َٰ َوََّل  َصدَّ هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو ، (31) َصَلَّ

 "صّدق وصّلى".  كلمة
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َب َوَلَِٰكن   - َٰ وَ   َكذَّ يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  هذه اآلية  ،  (32)   تََوّلَّ
 "كّذب وتوّلى". كلمة

ۡهلِهِۦ   -
َ
ىَٰٓ ُثمَّ ذََهَب إََِلَٰٓ أ هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  ،  (33)  َيتََمطَّ

 "يتمّطى".  وهو كلمة
-   ٖ ِِن  ِن مَّ ُنۡطَفٗة م  يَُك  لَۡم 

َ
الثالثي  ،  (37)  ُيۡمَِنَٰ أ الفعل  فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 "ميىن". املزيد وهو كلمة
فَ  - فََخلََق  ََكَن َعلََقٗة  ىَٰ ُثمَّ  الثالثي ،  (38)   َسوَّ الفعل  فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 "سّوى".  املزيد وهو كلمة
ن   -

َ
َٰٓ أ َٰلَِك بَِقَِٰدٍر لََعَ لَيَۡس َذ

َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل  ، (40) ٱلَۡمۡوَتَٰ  ُُيۡـ ِىَ أ

 "حييي".  الثالثي املزيد وهو كلمة
 هي: و   ، سورة اإلنسان يف   .10
ۡمَشاٖج   -

َ
نَسََٰن مِن نُّۡطَفٍة أ ۡقنَا ٱۡۡلِ

ُۢا بَِصًيانَّبۡتَلِيهِ إِنَّا َخلَ ،  (2)   فََجَعلَۡنَُٰه َسِميَع
 "نبتلي". هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

ۡعتَۡدنَاإِنَّآ   -
َ
ۡغَلَٰٗٗل وََسعًِيا  أ

َ
َكَٰفِرِيَن َسَلَِٰسَٗل  َوأ

هذه اآلية يوجد فيها ،  (4)  لِلۡ
 "أعتدنا". الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

-   ِ ُرونَ َعۡيٗنا يَۡۡشَُب بَِها ِعبَاُد ٱَّللَّ ِ هذه اآلية يوجد فيها ،  (6)  َها َتۡفِجٗياُيَفج 
 "يفّجرون". الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

ُمۡستَِطٗيا  يُوفُونَ  - هُۥ  َويََخافُوَن يَۡوٗما ََكَن َۡشُّ يوجد  ،  (7)  بِٱلَّۡذرِ  اآلية  هذه 
 "يوفون". فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

ِسًيا  يُۡطعُِمونَ وَ  -
َ
َٰ ُحب ِهِۦ مِۡسِكيٗنا َويَتِيٗما َوأ َعاَم لََعَ هذه اآلية يوجد  ،  (8)  ٱلطَّ

 يطعمون"."  فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
ِ ََّل  ُنۡطعِمُ إِنََّما   - هذه اآلية  ،  (9)  مِنُكۡم َجَزاٗٓء َوََّل ُشُكوًرا  نُرِيدُ ُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّللَّ

 ". ونريد "نطعم يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
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َٰلَِك ٱَۡلَۡوِم وَ  - ُ َۡشَّ َذ َُٰهُم ٱَّللَّ َٰ فََوقَى ى وٗرالَقَّ ٗة َوُِسُ اآلية يوجد  هذه ، (11) ُهۡم نَۡۡضَ
 "لّقى". فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

هذه اآلية يوجد فيها ، (14) ُقُطوُفَها تَۡذَِلٗٗل  ذُل ِلَۡت َوَدانِيًَة َعلَۡيهِۡم ِظَلَٰلَُها وَ  -
 "ذّللت". الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

ةٖ   - ُروقََوارِيَرا  مِن فِضَّ يوجد فيها الفعل الثالثي هذه اآلية  ،  (16)  َها َتۡقِديٗراقَدَّ
 "قّدروا".  املزيد وهو كلمة

َٰ َعۡيٗنا فِيَها   - هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد ،  (18)  َسلَۡسبِيٗٗل   تَُسًّمَّ
 "تسّمى".  وهو كلمة

ۖٓ وَ  - قر َُٰهۡم َربُُّهۡم    ُحلُّوٓا  َعَٰلِيَُهۡم ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخۡۡضر ِإَوۡستَِۡبَ ةٖ وََسَقى َساوَِر مِن فِضَّ
َ
أ

ابٗا َطُهوًرا   هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة ،  (21)   َۡشَ
 "حّلوا".

ۡلَاإِنَّا ََنُۡن   - تزَنِيٗٗل   نَزَّ ُقۡرَءاَن 
الفعل  ،  ( 23)   َعلَۡيَك ٱلۡ فيها  يوجد  اآلية  هذه 
 "نّزلنا". الثالثي املزيد وهو كلمة

وَ َوِم - َِلُۥ  فَٱۡسُجۡد  ِۡل  ٱَلَّ َطوِيًٗل  َسب ِحۡ َن  ََلٗٗۡل  فيها  ،  (26)ُه  يوجد  اآلية  هذه 
 "سّبح".  الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

هذه اآلية  ،  (27)   ٱلَۡعاِجلََة َويََذُروَن َوَرآَءُهۡم يَۡوٗما ثَقِيٗٗل   ُُيِبُّونَ إِنَّ َهَُٰٓؤََّلٓءِ   -
 "حيّبون".  يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة

ِۡسَُهۡمۖٓ ِإَوذَا ِشئۡنَا   -
َ
ُۡن َخلَۡقَنَُٰهۡم وََشَدۡدنَآ أ ۡلَآ َنَّ ۡمَثَٰلَُهۡم َتۡبِديًٗل   بَدَّ

َ
هذه  ،  (28)  أ

 "بّدلنا". ثالثي املزيد وهو كلمةاآلية يوجد فيها الفعل ال
رۖٓ َفَمن َشآَء   - َذَ إِنَّ َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة هذه اآلية يوجد  ،  (29)   إََِلَٰ َرب ِهِۦ َسبِيٗٗل   ٱَتَّ

 "اّتخذ".  فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
لِِمَۡي    يُۡدِخُل  - َٰ َوٱلظَّ رَِۡحَتِهِۚۦَ  يََشآُء ِِف  َعدَّ َمن 

َ
َِلَمُۢا  أ

َ
أ َعَذابًا  هذه  ،  (31)   لَُهۡم 

 "يدخل وأعّد".  اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة



46 

 

 
 

 ، وهي: سورة املرسالت يف   .11
ِتَۡت ِإَوذَا ٱلرُُّسُل   - ق 

ُ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  ،  (11)  أ

 "أّقتت". كلمة
يَۡوٍم   - ي ِ 

َ
لَۡت ِّل ِ ج 

ُ
وهو هذه  ،  (12)  أ املزيد  الثالثي  الفعل  فيها  يوجد  اآلية 

 "أّجلت". كلمة
َٰ َوَمآ   - ۡدَرى

َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد ،  (14)  َك َما يَۡوُم ٱلَۡفۡصلِ أ

 "أدرى". وهو كلمة
لَۡم   -

َ
لِۡيَ   ُنۡهلِكِ أ وَّ

َ
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  ،  (16)  ٱّۡل

 "هنلك".  كلمة
هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  ،  (17)  ُهُم ٱٓأۡلِخرِينَ نُتۡبِعُ  ُثمَّ  -

 "نتبع".  كلمة
وَ  - َشَِٰمَخَٰٖت  َرَوَِٰسَ  فِيَها  ۡسَقۡيَنَٰ وََجَعلۡنَا 

َ
فَُراتٗا أ اٗٓء  مَّ اآلية  ،  (27)  ُكم  هذه 

 "أسقينا". يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو كلمة
بِهِۦ    ٱنَطلُِقوٓا   - ُكنتُم  َما  بُونَ إََِلَٰ  ِ الفعل  ،  (29)  تَُكذ  فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 ".ون"انطلقوا وتكّذب الثالثي املزيد وهو كلمة
ٖ ذِي ثََلَِٰث ُشَعبٖ   ٱنَطلُِقوٓا   -

هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي  ،  (30)  إََِلَٰ ِظل 
 "انطلقوا".  املزيد وهو كلمة

هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي  ،  (31)  مَِن ٱللََّهبِ   ُيۡغِِن َّلَّ َظلِيٖل َوََّل   -
 "يغين".  املزيد وهو كلمة

هذه اآلية يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد  ، (36) يَۡعتَِذُرونَ َوََّل يُۡؤذَُن لَُهۡم فَ  -
 "يعتذرون". وهو كلمة

ا  - ة يوجد فيها الفعل الثالثي املزيد وهو  هذه اآلي، (42) يَۡشتَُهونَ َوفََوَٰكَِه مِمَّ
 "يشتهون".  كلمة
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وَ  - ۡرُِمونَ   َتَمتَُّعوا  ُُكُوا  
إِنَُّكم ُّمُّ الفعل  ،  (46)  قَلِيًٗل  فيها  يوجد  اآلية  هذه 

 "متّتعوا".  الثالثي املزيد وهو كلمة
َبۡعَدهُۥ   - ي ِ َحِديثِۢ 

َ
الثالثي  هذه اآلية يوجد فيها الفعل  ،  (50)  يُۡؤِمنُونَ فَبِأ

 "يؤمنون". املزيد وهو كلمة
 املعاين الصرفية من األفعال الثالثية املزيدة حتليل البيانات عن   . ج 

التاسع  اجلزء  يف  توجد  اليت  املزيدة  الثالثية  األفعال  من  الصرفية  املعاين  أما 
 ، كما يلي:والعشرين
 هي: و ،  سورة امللك يف   .1

تَۡۡيِ  -  ( 4) إََِلَۡك ٱۡۡلَََصُ َخاِسٗئا وَُهَو َحِسير  يَنَقلِۡب ُثمَّ ٱرِۡجِع ٱۡۡلَََصَ َكرَّ
ينقلب"، يدل  -كلمة "انقلب  هو الفعل الثالثي املزيد من:  كلمة "ينقلب"

بزيادة اهلمزة ينفعل"  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "انفعل 
يدل على معىن مطاوعة    يقِلب، ومعناه-الثالثي قلب، أصله من الفعل  والنون

 َفَعَل )انقلب مبعىن رجع(. 
َيَِٰطِۡيِۖ وَ   َزيَّنَّاَولََقۡد   - ۡنيَا بَِمَصَٰبِيَح وََجَعلَۡنََٰها رُُجوٗما ل ِلشَّ َمآَء ٱدلُّ ۡعتَۡدنَاٱلسَّ

َ
لَُهۡم    أ

عِيِ   ( 5) َعَذاَب ٱلسَّ
"زّيّنا" املزيد من:  كلمة  الثالثي  الفعل  يدل على -مة "زّينكل  هو  يزّين"، 

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
َفَعَل )زّين   يدل على معىنيزين، ومعناه  -اجملرد، أصله من الفعل الثالثي زان

 مبعىن زان(.
يعتد"، يدل على -كلمة "أعتد  هو الفعل الثالثي املزيد من  :"أعتدنا"كلمة  و

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -لثالثي املزيد حبرف وهي "أفعلصيغة الفعل ا
لتعدية  يدل على معىن ايعُتد، ومعناه  -الفعل، أصله من الفعل الثالثي عُتد 

 )أعتد مبعىن هّيأ(.
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لُۡقوا  إِذَآ  -
ُ
 لََها َشهِيٗقا َوِِهَ َتُفورُ  أ

 (7) فِيَها َسِمُعوا 
يلقي"، يدل على  -كلمة "ألقى  هو الفعل الثالثي املزيد من:  كلمة "ألقوا"

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
عىن َفَعَل )ألقى  يدل على م  يلقى، ومعناه-الفعل، أصله من الفعل الثالثي لِقي 

 مبعىن طرح(. 
ُ تََكاُد   - ُُكََّمآ    َتَمّيَّ ٱلَۡغۡيِظِۖ  لِۡقَ مَِن 

ُ
تُِكۡم    أ

ۡ
يَأ لَۡم 

َ
أ َخَزَنتَُهآ  لَُهۡم 

َ
َسأ فَۡوجر  فِيَها 

 ( 8) نَِذيرر 
"متّيز" من  :كلمة  املزيد  الثالثي  الفعل  "متّيز  هو  يدل على -كلمة  يتمّيز"، 

يتفّعل" بزيادة التاء وتضعيف  -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفّعل 
طاوعة  يدل على معىن م  عناهمييز، وم-عني الفعل، أصله من الفعل الثالثي ماز

 فّعل. 
يلقي"، يدل على  -كلمة "ألقى هو الفعل الثالثي املزيد من  :"ألقي"كلمة  و

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
عىن َفَعَل )ألقى  يدل على م  يلقى، ومعناه-الفعل، أصله من الفعل الثالثي لِقي 

 مبعىن رمى(.
ۡبنَا قَالُوا  بَََلَٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذيرر فَ  - َل َوقُلۡنَا َما  َكذَّ نتُۡم إَِّلَّ ِِف   نَزَّ

َ
ٍء إِۡن أ ُ مِن ََشۡ ٱَّللَّ

 ( 9) َضَلَٰٖل َكبِيٖ 
يكّذب"، يدل  -كلمة "كّذب   هو الفعل الثالثي املزيد من  :كلمة "كّذبنا"

يادة تضعيف يفّعل" بز-على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل
يدل على معىن    يكِذب، ومعناه-عني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي كذب 

 لتعدية )كّذبنا الرسول(. ا
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ينّزل"، يدل على -كلمة "نّزل  هو الفعل الثالثي املزيد من  :وكلمة "نّزل"
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

 لتعدية. يدل على معىن ا ينِزل، ومعناه- الثالثي نزلاجملرد، أصله من الفعل 
عِيِ  ٱۡعََتَفُوا  فَ  - ۡصَحَِٰب ٱلسَّ

َ
ِ  ( 11)  بَِذۢنبِهِۡم فَُسۡحٗقا ّل 

يعترف"، يدل  -كلمة "اعترف  هو الفعل الثالثي املزيد من  :كلمة "اعترفوا"
يفتعل" بزيادة اهلمزة  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل 

معىن َفَعَل  يدل على    يعُرف، ومعناه-والتاء، أصله من الفعل الثالثي عرف
 )اعترف مبعىن عرف(. 

وا  وَ  - ِِسُّ
َ
ُدورِ  أ ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  بِهِۦٓۖٓ إِنَُّهۥ َعلِيُم

وِ ٱۡجَهُروا 
َ
 ( 13) قَۡولَُكۡم أ

يسّر"، يدل على  -كلمة "أسّر  هو الفعل الثالثي املزيد من  :كلمة "أسّروا"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعلصيغة الفعل  

معىن َفَعَل )أسّر  يدل على  يُسّر، ومعناه-الفعل، أصله من الفعل الثالثي سّر
 مبعىن كتم(. 

ن  -
َ
َمآِء أ ن ِِف ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
ۡم أ
َ
ۖٓ فََستَۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِ   يُرِۡسَل أ   َعلَۡيُكۡم َحاِصٗبا
(17 ) 

يرسل"، يدل على -كلمة "أرسل  هو الفعل الثالثي املزيد من  :"يرسل"كلمة  
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

لتعدية  يدل على معىن ا يرَسل، ومعناه- الفعل، أصله من الفعل الثالثي رِسل
 )أرسل مبعىن بعث(.

َب َولََقۡد  - ِيَن مِن َقۡبلِهِمۡ  َكذَّ  ( 18) فََكۡيَف ََكَن نَِكيِ  ٱَّلَّ
يكّذب"، يدل  -كلمة "كّذب   هو الفعل الثالثي املزيد من   :كلمة "كّذب"

يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل
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يدل على معىن  يكِذب، ومعناه  -عني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي كذب 
 لتعدية )كّذبوا رسلهم(. ا

لَۡم   - َو 
َ
َما  أ َويَۡقبِۡضَنَۚ  ٖت  َٰ فَّ َصَٰٓ فَۡوَقُهۡم  ۡيِ  ٱلطَّ إََِل  ٱلرَّۡحَمَُٰنَۚ  ُيۡمِسكُ يََرۡوا   إَِّلَّ  ُهنَّ 

ءِۢ بَِصير  ِ ََشۡ  ( 19) ٱلرَّۡحَمَُٰنَۚ إِنَُّهۥ بُِكل 
ميسك"، يدل -كلمة "أمسك   هو الفعل الثالثي املزيد من  :كلمة "ميسك"

يفعل" بزيادة مهزة قبل -علعلى صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أف
يدل على معىن ميُسك، ومعناه  - فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي مسك 

 لتعدية )أمسك مبعىن حفظ(.ا
ِي يَۡرزُقُُكۡم إِۡن  - ۡن َهََٰذا ٱَّلَّ مَّ

َ
ۡمَسَك أ

َ
ٖ َوُنُفورٍ  أ  ِِف ُعتُو 

ُّوا  ۚۥَ بَل َّلَّ  ( 21) رِزۡقَُه
ميسك"، يدل -كلمة "أمسك   هو الفعل الثالثي املزيد من   :كلمة "أمسك"

يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
يدل على معىن ميُسك، ومعناه  - فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي مسك 

 مسك مبعىن حبس(. لتعدية )أا
ِٓي   - ُهَو ٱَّلَّ  قُۡل 

َ
نَشأ
َ
ا  أ مَّ قَلِيٗٗل   َۚ ف ئَِدةَ

َ
َوٱّۡل بَۡصََٰر 

َ
َوٱّۡل ۡمَع  ٱلسَّ لَُكُم  ُكۡم وََجَعَل 

 (23) تَۡشُكُرونَ 
ينشئ"، يدل على  -كلمة "أنشأ  هو الفعل الثالثي املزيد من:  كلمة "أنشأ"

مهزة قبل فاء يفعل" بزيادة  -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
اينَشأ، ومعناه  -الفعل، أصله من الفعل الثالثي نشأ لتعدية  يدل على معىن 

 )أنشأ مبعىن أوجد(. 
ُزلَۡفٗة ِسٓ  - ۡوهُ 

َ
َرأ ا  بِهِۦ  فَلَمَّ ِي ُكنتُم  َهََٰذا ٱَّلَّ َوِقيَل  ِيَن َكَفُروا   ٱَّلَّ َءۡت وُُجوهُ 
ُعونَ   ( 27)  تَدَّ
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"تّدعون" املزيد من  :كلمة  الثالثي  الفعل  "اّدعى  هو  يدل  -كلمة  يّدعي"، 
يفتعل" بزيادة اهلمزة  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل 

 لطلب.يدل على معىن ايدعو، ومعناه -والتاء، أصله من الفعل الثالثي دعا
إِۡن   - رََءۡيتُۡم 

َ
أ ۡهلَكَ قُۡل 

َ
رَِِحَ أ ۡو 

َ
أ ِِعَ  َوَمن مَّ  ُ َفَمن  ِِنَ ٱَّللَّ مِۡن    ُُيِيُ نَا  َكَٰفِرِيَن 

ٱلۡ
َِلمٖ 
َ
 ( 28)  َعَذاٍب أ

يهلك"، يدل على  -كلمة "أهلك   هو الفعل الثالثي املزيد من  :كلمة "أهلك"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 دية. لتعيدل على معىن ايهَلك، ومعناه  -الفعل، أصله من الفعل الثالثي هلك 
جيري"، يدل على -كلمة "أجار  هو الفعل الثالثي املزيد من  :وكلمة "جيري"

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
لتعدية  يدل على معىن اجيور، ومعناه  -الفعل، أصله من الفعل الثالثي جار

 )أجار مبعىن أغاث(. 
ۖٓ بِهِۦ وََعلَۡيهِ    َءاَمنَّاقُۡل ُهَو ٱلرَّۡحَمَُٰن   - ۡنَا بِۡيٖ   تََوَّكَّ   فََستَۡعلَُموَن َمۡن ُهَو ِِف َضَلَٰٖل مُّ

(29 ) 
يؤمن"، يدل على  - كلمة "آمن  هو الفعل الثالثي املزيد من  :كلمة "آمّنا"

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
وجود ما  يدل على معىن يأُمن، ومعناه -الفعل، أصله من الفعل الثالثي أُمن 

 شتّق منه الفعل يف الفاعل.ا
يتوّكل"، يدل  -كلمة "توّكل  هو الفعل الثالثي املزيد من  :وكلمة "توّكلنا"

"تفّعل وهي  حبرفني  املزيد  الثالثي  الفعل  صيغة  التاء - على  بزيادة  يتفّعل" 
يدل على  يِكل، ومعناه  -وتضعيف عني الفعل، أصله من الفعل الثالثي وكل 

 لتكلف.معىن ا
رََءۡيتُ  -

َ
ۡصبَحَ ۡم إِۡن قُۡل أ

َ
عِۡيِۢ  أ تِيُكم بَِمآٖء مَّ

ۡ
 ( 30)  َمآؤُُكۡم َغۡوٗرا َفَمن يَأ
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"أصبح" من   :كلمة  املزيد  الثالثي  الفعل  "أصبح  هو  يدل  - كلمة  يصبح"، 
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي صُبح الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه  -فاء  معىن  يصُبح،  يدل على 
 لدخول يف الزمان )أصبح مبعىن صار(.ا

 هي: و   ، سورة القلم يف   .2
ونَ وَ  تُۡبَِصُ فَسَ  -  ( 5) يُۡبَِصُ

يبصر"، -كلمة "أبصر   و الفعل الثالثي املزيد منه  :"ويبصرون  كلمة "تبصر
يفعل" بزيادة مهزة -يدل على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

معىن يدل على  يبُصر، ومعناه  -قبل فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي بُصر 
 َفَعَل )أبصر مبعىن بصر، أي رأى(.

 ( 9)  نُونَ يُۡدهِ فَ  تُۡدهِنُ َودُّوا  لَۡو   -
يدهن"،  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أدهن  :كلمة "تدهن ويدهنون"

يفعل" بزيادة مهزة -يدل على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
معىن  يدل على يدُهن، ومعناه -قبل فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي دهن 

 َفَعَل )أدهن مبعىن الن(.
ۡصَحََٰب ٱَّۡلَنَّةِ إِۡذ    إِنَّا بَلَۡوَنَُٰهمۡ  -

َ
قَۡسُموا  َكَما بَلَۡونَآ أ

َ
 ( 17)  ََلََۡصُِمنََّها ُمۡصبِِحۡيَ   أ

يقسم"، يدل -كلمة "أقسم  هو الفعل الثالثي املزيد من  :كلمة "أقسموا"
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

قسم الثالثي  الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه  -فاء  معىن  يقِسم،  على  يدل 
 وجود ما اشتّق منه الفعل يف الفاعل )أقسم مبعىن حلف(. 

 ( 18)  يَۡستَۡثنُونَ َوََّل  -
يستثين"، يدل  -كلمة "استثىن  لثالثي املزيد منهو الفعل ا:  كلمة "يستثنون"

بزيادة   يستفعل"-"استفعل   على صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وهي
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يثين، ومعناه -اهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، أصله من الفعل الثالثي ثىن
 معىن أفعل )استثىن مبعىن استبعد، أي أبعد(.يدل على 

ۡصبََحۡت فَ  -
َ
ِيمِ  أ  ( 20) َكٱلَصَّ

يصبح"، يدل  - كلمة "أصبح  هو الفعل الثالثي املزيد من:  كلمة "أصبحت"
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي صُبح الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه  -فاء  معىن  يصُبح،  يدل على 
 لدخول يف الزمان.ا

 ( 21) ُمۡصبِِحۡيَ  تَنَاَدۡوا  فَ  -
يتنادى"، يدل -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "تنادى  :كلمة "تنادوا"

بزيادة التاء  يتفاعل"  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفاعل
أصله   ندىواأللف،  الثالثي  الفعل  ومعناه  -من  معىن يندو،  على  يدل 

 ركة بني اثنني فأكثر. املشا
 ( 23) َيتََخََٰفتُونَ وَُهۡم   ٱنَطلَُقوا  فَ  -

ينطلق"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "انطلق   : كلمة "انطلقوا"
ينفعل" بزيادة اهلمزة -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "انفعل 

مطاوعة  يدل على معىن  يطُلق، ومعناه  -من الفعل الثالثي طلقأصله  والنون،  
 أفعل.

يتخافت"، -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "ختافت  :"يتخافتون"وكلمة  
بزيادة يتفاعل"  -يدل على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفاعل

يدل على معىن  خيُفت، ومعناه  -من الفعل الثالثي خفتالتاء واأللف، أصله  
 ملشاركة بني اثنني فأكثر. ا

قُل لَّكُ  -
َ
لَۡم أ
َ
وَۡسُطُهۡم أ

َ
 ( 28)  تَُسب ُِحونَ ۡم لَۡوََّل قَاَل أ
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يسّبح"، يدل  - هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "سّبح  :كلمة "تسّبحون"
يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل

الثالثي سبح الفعل  من  أصله  اجملرد،  ومعناه  -عني  معىن  يسَبح،  يدل على 
 قال: سبحان اهلل(.  اختصار حكاية املرّكب )سّبح، أي

ۡقبََل فَ  -
َ
َٰ َبۡعٖض  أ  (30) َيتََلََٰوُمونَ َبۡعُضُهۡم لََعَ

يقبل"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أقبل  :كلمة "أقبل"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

استفعل  يدل على معىن    يقَبل، ومعناه- الفعل، أصله من الفعل الثالثي قِبل
 )أقبل مبعىن استقبل(. 
يتالوم"، يدل  -لمة "تالومهو الفعل الثالثي املزيد من ك  :وكلمة "يتالومون"

بزيادة التاء  يتفاعل"  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفاعل
ملشاركة  يدل على معىن ايلوم، ومعناه  -من الفعل الثالثي الم واأللف، أصله  

 بني اثنني فأكثر. 
ن  -

َ
ِۡنَهآ إِنَّآ إََِلَٰ َرب ِنَا َرَٰ ُيۡبِدَلَ َعََسَٰ َربُّنَآ أ ا م   ( 32) ِغبُونَ ا َخۡيٗ

يبدل"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أبدل  :كلمة "يبدل"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

َفَعَل )أبدل يدل على معىن  يبُدل، ومعناه  -الفعل، أصله من الفعل الثالثي بدل 
 مبعىن بدل(. 

ُونَ إِنَّ لَُكۡم فِيهِ لََما  -  ( 38) ََتَيَّ
يتخّير"، يدل على  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "ختّير  :ّيرون"كلمة "خت

يتفّعل" بزيادة التاء وتضعيف  -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفّعل 
خار الثالثي  الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه  -عني  معىن خيري،  على  يدل 

 ملبالغة.ا
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ُجوِد فََٗل يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن إََِل ٱ  -  ( 42) يَۡستَِطيُعونَ لسُّ
يستطيع"،  - هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "استطاع  :كلمة "يستطيعون"

  يستفعل" -"استفعل  يدل على صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وهي
يطوع،  -بزيادة اهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، أصله من الفعل الثالثي طاع

 لقوة )استطاع، أي قوي طوعه(.يدل على معىن اومعناه 
َوَمن   - ُب فََذۡرِِن  ِ َسنَ   يَُكذ  ٱۡۡلَِديِثِۖ  َيۡعلَُمونَ ۡستَۡدرِجُ بَِهََٰذا  َحۡيُث ََّل  ِۡن  م    ُهم 

(44 ) 
يكّذب"، يدل  -د من كلمة "كّذب هو الفعل الثالثي املزي  :كلمة "يكّذب"

يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل
يدل على معىن  يكِذب، ومعناه  -عني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي كذب 

 لتعدية. ا
يستدرج"، -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "استدرج  :وكلمة "نستدرج"

  يستفعل" -"استفعل  ثي املزيد بثالثة أحرف وهييدل على صيغة الفعل الثال
يدُرج،  -بزيادة اهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، أصله من الفعل الثالثي درج

 َفَعَل )استدرج مبعىن جذب(.يدل على معىن ومعناه 
ۡمَِل وَ  -

ُ
 ( 45) لَُهۡمَۚ إِنَّ َكۡيِدي َمتِۡير   أ

ميلي"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أملى  :كلمة "أملي"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

مال الثالثي  الفعل  من  أصله  ومعناه  -الفعل،  اميلو،  معىن  على  لتعدية  يدل 
 )أملى مبعىن أمهل(.

َرب َِك َوََّل تَُكن َكَصاِحِب   - إِۡذ  فَٱۡصِِبۡ ِۡلُۡكِم    وَُهَو َمۡكُظومر   نَاَدىَٰ ٱۡۡلُوِت 
(48 ) 
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ينادي"، يدل على  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "نادى  :كلمة "نادى"
يفاعل" بزيادة ألف بعد فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فاعل

َفَعَل )نادى يدل على معىن  يندو، ومعناه  -اجملرد، أصله من الفعل الثالثي ندى
 مبعىن دعا(. 

ن  -
َ
َّۡوََّلٓ أ ِن تََدََٰرَكهُ ل ب ِهِۦ َلُبَِذ بِٱلَۡعَرآِء وَُهَو َمۡذُمومر ۥ نِۡعَمةر م   ( 49) رَّ

يتدارك"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "تدارك  :كلمة "تدارك"
بزيادة التاء  يتفاعل"  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفاعل

 تأدية معىن اجملرد )تدارك مبعىن حلق(. يدل على معىنواأللف، ومعناه 
لِِحۡيَ ٱۡجتََبَٰهُ فَ  - َٰ  ( 50)  َربُُّهۥ فََجَعلَُهۥ مَِن ٱلصَّ

جيتيب"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "اجتىب  :كلمة "اجتىب"
يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل

َفَعَل )اجتىب مبعىن  يدل على معىن  جييب، ومعناه  -أصله من الفعل الثالثي جىب
 اختار، أي خار(. 

ِيَن َكَفُروا  لَُّيۡ  - ِۡكَر َويَُقولُوَن  لُِقونَ ِإَون يََكاُد ٱَّلَّ ا َسِمُعوا  ٱَّل  بَۡصَٰرِهِۡم لَمَّ
َ
َك بِأ

 ( 51) إِنَُّهۥ لََمۡجنُونر 
يزلق"، يدل على  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أزلق  :كلمة "يزلقون"

ال يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -فعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعلصيغة 
 ملبالغة. يدل على معىن ايزَلق، ومعناه -الفعل، أصله من الفعل الثالثي زِلق 

 هي: و   ، ّقة آ سورة ال يف   .3
َٰ َوَمآ  - ۡدَرى

َ
 ( 3) َك َما ٱۡۡلَآقَّةُ أ

يدري"، يدل على  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أدرى  :كلمة "أدرى"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل



57 

 

 
 

َفَعَل  يدل على معىن  يدري، ومعناه  -الفعل، أصله من الفعل الثالثي درى
 )أدرى مبعىن درى(. 

بَۡت  - ُۢ بِٱلَۡقارَِعةِ َكذَّ  (4) َثُموُد وَََعُد
يكّذب"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "كّذب   :كلمة "كّذبت"

يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل
يدل على معىن  يكِذب، ومعناه  -عني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي كذب 

 لتعدية. ا
ا َثُموُد فَ  - مَّ

َ
ۡهلُِكوا  فَأ

ُ
اِغيَةِ أ  ( 5) بِٱلطَّ

يهلك"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أهلك   :ة "أهلكوا"كلم
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي هلك  الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه  -فاء  معىن يهَلك،  يدل على 
 استفعل )أهلك مبعىن استهلك(. 

ا ََعدر فَ  - مَّ
َ
ۡهلُِكوا  َوأ

ُ
ََصٍ ََعتِيَةٖ  بِرِيحٖ  أ  ( 6) ََصۡ

يهلك"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أهلك   :كلمة "أهلكوا"
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي هلك  الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه  -فاء  معىن يهَلك،  يدل على 
 استفعل )أهلك مبعىن استهلك(. 

رَ  - ََعَٰ َسخَّ فِيَها ََصۡ ٱلَۡقۡوَم  فَََتَى   ٓۖ يَّاٍم ُحُسوٗما
َ
أ َوثََمَٰنِيََة  ََلَاٖل  َسۡبَع  َعلَۡيهِۡم  َها 

ۡعَجاُز ََنٍۡل َخاوِيَةٖ 
َ
ُهۡم أ نَّ

َ
 ( 7)  َكأ

يسّخر"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "سّخر  :كلمة "سّخر"
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  ي-صيغة  فّعل" 

لتعدية  يدل على معىن ايسَخر، ومعناه  -اجملرد، أصله من الفعل الثالثي سخر
 )سّخر مبعىن سّلط(. 
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تِ وَ  - َمآُء فَِِهَ يَۡوَمئِٖذ َواهِيَةر  ٱنَشقَّ  ( 16)  ٱلسَّ
ينشّق"، يدل -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "انشّق  :كلمة "انشّقت"

بزيادة اهلمزة ينفعل"  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "انفعل 
مطاوعة  يدل على معىن يُشّق، ومعناه -، أصله من الفعل الثالثي شقّ والنون
 َفَعَل. 

ا َمۡن  - مَّ
َ
وِتَ فَأ

ُ
 ( 19) ُؤُم ٱقَۡرُءوا  كَِتَٰبِيَهۡ كَِتَٰبَُهۥ بِيَِمينِهِۦ َفيَُقوُل َهآ  أ

"آتى  :كلمة "أويت" املزيد من كلمة  الثالثي  الفعل  يدل على -هو  يؤيت"، 
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 لتعدية.يدل على معىن ايأيت، ومعناه -الفعل، أصله من الفعل الثالثي أتى 
بُوا  هَ  - ُۢا بَِمآ ِِنٓ ُُكُوا  َوٱۡۡشَ ۡسلَۡفتُمۡ ئَ

َ
يَّاِم ٱۡۡلَاَِلَةِ أ

َ
 ( 24)  ِِف ٱّۡل

يسلف"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أسلف:  كلمة "أسلفتم"
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن  يسُلف، ومعناه  -فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي سلف
 لتعدية )أسلفتم، أي قّدمتم من العمل(. ا

ا َمۡن  - مَّ
َ
وِتَ َوأ

ُ
وَت اِِلِۦ َفيَُقوُل َيَٰلَۡيتَِِن لَۡم  كَِتَٰبَُهۥ بِِشمَ  أ

ُ
 ( 25) كَِتَٰبِيَهۡ  أ

يؤيت"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "آتى :  كلمة "أويت وأوت"
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 لتعدية. يدل على معىن ايأيت، ومعناه  -فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي أتى

ۡغَِنَٰ َمآ  -
َ
 ( 28)  َعِن ِ َماَِلَهۡ    أ

يغين"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أغىن  :كلمة "أغىن"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

لتعدية  يدل على معىن ايغىن، ومعناه  -الفعل، أصله من الفعل الثالثي غِني
 )ما أغىن شيئا(. 
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 ( 31) َصلُّوهُ ُثمَّ ٱَّۡلَِحيَم  -
يصّلي"، يدل على  -عل الثالثي املزيد من كلمة "صّلىهو الف  :كلمة "صّلوا"

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
أفعل  يدل على معىن  يصلي، ومعناه  -اجملرد، أصله من الفعل الثالثي صلى

 )صّلى مبعىن أصلى(. 
ِ ٱلَۡعِظيمِ  يُۡؤِمنُ إِنَُّهۥ ََكَن ََّل   -  ( 33)  بِٱَّللَّ

يؤمن"، يدل على - هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "آمن  :"يؤمن"كلمة  
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

وجود ما  يدل على معىن يأُمن، ومعناه -الفعل، أصله من الفعل الثالثي أُمن 
 اشتّق منه الفعل يف الفاعل.

قِۡسمُ فََٗلٓ  -
ُ
ونَ بَِما  أ  ( 38) ُتۡبَِصُ

يقسم"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أقسم  :كلمة "أقسم"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

وجود يدل على معىن  يقِسم، ومعناه  - الفعل، أصله من الفعل الثالثي قسم
 حلف(. ما اشتّق منه الفعل يف الفاعل )أقسم مبعىن 

يبصر"، يدل  - هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أبصر  :وكلمة "تبصرون"
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

َفَعَل  يدل على معىن يبُصر، ومعناه - فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي بُصر
 )أبصر مبعىن بصر(. 

ونَ َوَما ََّل  -  ( 39) ُتۡبَِصُ
يبصر"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أبصر  :لمة "تبصرون"ك

يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
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َفَعَل  يدل على معىن يبُصر، ومعناه - فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي بُصر
 )أبصر مبعىن بصر(. 

ا  -  ( 41) تُۡؤِمنُونَ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖٖۚ قَلِيٗٗل مَّ
يؤمن"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "آمن  :كلمة "تؤمنون"

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
جود ما  ويدل على معىن يأُمن، ومعناه -الفعل، أصله من الفعل الثالثي أُمن 

 اشتّق منه الفعل يف الفاعل.
ا  - ُرونَ َوََّل بَِقۡوِل ََكهِٖنٖۚ قَلِيٗٗل مَّ  ( 42) تََذكَّ

يتذّكر"، يدل  - هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "تذّكر  :كلمة "تذّكرون"
"تفّعل وهي  حبرفني  املزيد  الثالثي  الفعل  صيغة  التاء - على  بزيادة  يتفّعل" 

يدل على  يذُكر، ومعناه  -وتضعيف عني الفعل، أصله من الفعل الثالثي ذكر
 مطاوعة فّعل. معىن 

َل َولَۡو  - قَاوِيلِ  َتَقوَّ
َ
 ( 44) َعلَۡينَا َبۡعَض ٱّۡل

يتقّول"، يدل على - هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "تقّول  :كلمة "تقّول"
يتفّعل" بزيادة التاء وتضعيف  -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفّعل 

قال الثالثي  الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه  -عني  معىن  يقول،  على  يدل 
 مطاوعة فّعل. 

 ( 52)  بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ  َسب ِحۡ فَ  -
يسّبح"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "سّبح  :ح"كلمة "سّب

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
اختصار يدل على معىن  يسَبح، ومعناه  - اجملرد، أصله من الفعل الثالثي سبح

 حكاية املرّكب )سّبح، أي قال: سبحان اهلل(.
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 هي: و   ، سورة املعارج يف   .4
ونَ  - ُ  ( 11) مِۡن َعَذاِب يَۡومِئِذِۢ بِبَنِيهِ َيۡفتَِدي ُهۡمَۚ يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو ُيبََصَّ

"يبّصرون" املزيد من كلمة "  :كلمة  الثالثي  الفعل  يدل  يبّصر-بّصرهو   ،"
يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل

الثالثي   الفعل  من  أصله  اجملرد،  ومعناه  يبُصر-بُصرعني  معىن ،  على  يدل 
 املشاركة بني اثنني فأكثر )يبّصروهنم، أي يشاهد بعضهم بعضا(. 

"، يدل  يفتدي-افتدىكلمة " هو الفعل الثالثي املزيد من وكلمة "يفتدي":
يفتعل" بزيادة اهلمزة  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل 

الثالثي   الفعل  َفَعَل    معىنيدل على    ، ومعناهيفدي - فدىوالتاء، أصله من 
 فدى(. ى مبعىن )افتد

 ( 13) ُتئ وِيهَِوفَِصيلَتِهِ ٱلَِِّت  -
"، يدل على يؤوي-آوىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  :ي"ؤوكلمة "ت

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
 . يدل على معىن التعدية، ومعناه يأوي-أوىالفعل، أصله من الفعل الثالثي 

ۡرِض ََجِيٗعا ُثمَّ   -
َ
 ( 14)  يُنِجيهَِوَمن ِِف ٱّۡل

"، يدل على ينجي-أجنىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "ينجي":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 يدل على معىن التعدية. ، ومعناه ينجو-جناالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
ۡدبَرَ تَۡدُعوا  َمۡن   -

َ
َٰ وَ  أ  ( 17) تََوّلَّ

"أدبر": املزيد من كلمة "  كلمة  الثالثي  الفعل  يدل على  يدبر-أدبرهو   ،"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

استفعل    يدل على معىن، ومعناه  يدُبر- دبرالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أدبر مبعىن استدبر(.
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"، يدل على يتوّلى-توّلى هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "توّلى":
يتفّعل" بزيادة التاء وتضعيف  -الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفّعل   صيغة الفعل

الثالثي   الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه  يلي-ي ولِ عني  معىن،  على   يدل 
 . مطاوعة فّعل

ۡوََعَٰٓ وَََجََع فَ  -
َ
 ( 18) أ

"، يدل على يوعي-أوعىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "أوعى":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي   الفعل  من  أصله  ومعناه  يعي-وعىالفعل،  َفَعَل  ،  معىن  على  يدل 
 )أوعى مبعىن وعى(.

ِيَن   - قُونَ َوٱَّلَّ ِ ِينِ  يَُصد   ( 26) بِيَۡوِم ٱدل 
"، يدل  يصّدق-صّدق كلمة "هو الفعل الثالثي املزيد من    كلمة "يصّدقون":

يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل
يدل على معىن ، ومعناه  يصُدق-صدقعني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 التعدية. 
َٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡعاُدونَ  ٱۡبتََغَٰ َفَمِن  - لَ و 

ُ
َٰلَِك فَأ  ( 31)  َوَرآَء َذ

"، يدل على يبتغي-ابتغىكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "ابتغى":
يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل

 الطلب. معىنيدل على  ، ومعناهيبغي- بغىأصله من الفعل الثالثي 
َٰ َصَٗلتِهِۡم  - ِيَن ُهۡم لََعَ  ( 34)  ُُيَافُِظونَ َوٱَّلَّ

"، يدل  حيافظ-حافظ"   هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة  كلمة "حيافظون": 
يفاعل" بزيادة ألف بعد -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فاعل

يدل على معىن َفَعَل ، ومعناه  حيَفظ-حِفظفاء اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 )حافظ مبعىن حفظ(. 



63 

 

 
 

قِۡسمُ فََٗلٓ  -
ُ
ِ ٱلَۡمَشَٰرِِق وَٱلَۡمَغَٰرِِب إِنَّا لََقَِٰدُرونَ  أ  ( 40) بَِرب 

يقسم"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أقسم  كلمة "أقسم":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

وجود يدل على معىن  يقِسم، ومعناه  - الفعل، أصله من الفعل الثالثي قسم
 ما اشتّق منه الفعل يف الفاعل )أقسم مبعىن حلف(. 

ن  -
َ
َٰٓ أ َل لََعَ ِ ِۡنُهۡم َوَما ََنُۡن بَِمۡسبُوقِۡيَ خَ  نُّبَد  ا م   ( 41) ۡيٗ

"، يدل على يبّدل-بّدل هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "نبّدل":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

 يدل على معىن َفَعَل )بّدل، ومعناه  يبُدل-بدلاجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن بدل(. 

-   َٰ ِي   يَُلَُٰقوا  فََذرُۡهۡم ََيُوُضوا  َويَلَۡعبُوا  َحِتَّ  ( 42) يُوَعُدونَ يَۡوَمُهُم ٱَّلَّ
"، يدل على يالقي-القى"  هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة  كلمة "يالقوا":

يفاعل" بزيادة ألف بعد فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فاعل
يدل على معىن َفَعَل )القى  ، ومعناه  يلقى- لِقياجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 (. لقيمبعىن
"، يدل  يوعد-أوعدهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "يوعدون":

يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
يدل على معىن َفَعَل ، ومعناه  ديعِ -وعدفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  

 )أوعد مبعىن وعد(.
ُهۡم إََِلَٰ نُُصٖب  - نَّ

َ
اَٗع َكأ ۡجَداِث ِِسَ

َ
 ( 43) يُوفُِضونَ يَۡوَم ََيۡرُُجوَن مَِن ٱّۡل

"، يدل  يوفض-أوفضهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  يوفضون":كلمة "
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
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يدل على معىن َفَعَل ، ومعناه  يِفض-وفضفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 .(فضمبعىن و أوفض)

ِي ََكنُوا   - َٰلَِك ٱَۡلَۡوُم ٱَّلَّ َۚ َذ بَۡصَٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلَّةر
َ
 ( 44) يُوَعُدونَ َخَِٰشَعًة أ

"، يدل  يوعد- أوعدهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "يوعدون":
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل ، ومعناه  يِعد-وعدفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أوعد مبعىن وعد(.

 هي: و   ، سورة نوح يف   .5
رَۡسلۡنَاإِنَّآ   -

َ
ۡن    أ

َ
نِذرۡ نُوًحا إََِلَٰ قَۡومِهِۦٓ أ

َ
َِلمر قَۡوَمَك مِن َقۡبلِ   أ

َ
تِيَُهۡم َعَذابر أ

ۡ
ن يَأ

َ
   أ

(1) 
"أرسلنا": املزيد من  كلمة  الثالثي  الفعل  يدل  -كلمة "أرسل  هو  يرسل"، 

يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
رِسل الثالثي  الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه-فاء  معىن   يرَسل،  يدل على 

 مبعىن بعث(.لتعدية )أرسل ا
"، يدل على ينذر-أنذركلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  وكلمة "أنذر":

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
 . لتعديةيدل على معىن ا ، ومعناهينَذر- نِذرالفعل، أصله من الفعل الثالثي 

َ وَ  - ِن ٱۡعبُُدوا  ٱَّللَّ
َ
ِطيُعوهُ وَ ٱتَُّقوأ

َ
 ( 3) نِ أ

"، يدل على يّتقي-اّتقىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "اّتقوا":
يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل

 يدل على معىن الطلب.، ومعناه يقي-وقىأصله من الفعل الثالثي 
"أطيعوا": املزيد من  وكلمة  الثالثي  الفعل  يدل  يطيع-أطاعكلمة "  هو   ،"

" بزيادة مهزة قبل يفعل-على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
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يدل على معىن َفَعَل    ، ومعناهطوعي-طاع  فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي
 )أطاع مبعىن طاع(. 

ِن ذُنُوبُِكۡم وَ  - ِرۡ َيۡغفِۡر لَُكم م  ِ إِذَا َجآَء يَُؤخ  َجَل ٱَّللَّ
َ
ٖۚ إِنَّ أ َسًّمى َجٖل مُّ

َ
ُكۡم إََِلَٰٓ أ

َۚ ََّل  ُر  ( 4) لَۡو ُكنتُۡم َتۡعلَُمونَ   يَُؤخَّ
" ويؤخَّركلمة  "  ":يؤخِّر  كلمة  من  املزيد  الثالثي  الفعل  "، يؤّخر-أّخر هو 

"فّعل وهي  حبرف  املزيد  الثالثي  الفعل  صيغة  على  بزيادة -يدل  يفّعل" 
 يدل على معىن تفّعل )أّخر مبعىن تأّخر(. ومعناه ، دتضعيف عني اجملر

َصَٰبَِعُهۡم ِِفٓ َءاذَانِهِۡم وَ  -
َ
ثِيَاَبُهۡم    ٱۡستَۡغَشۡوا  ِإَوّن ِ ُُكََّما َدَعۡوُتُهۡم ِلَۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُوٓا  أ

وا  وَ  ََصُّ
َ
وا  وَ  أ  ( 7) ٱۡستِۡكبَاٗرا ٱۡستَۡكَِبُ

"، يستغشي- استغشىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة " كلمة "استغشوا":
  يستفعل" -"استفعل  يدل على صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وهي

الثالثي الفعل  من  أصله  الفعل،  قبل  والتاء  والسني  اهلمزة  -يغشِ   بزيادة 
 ، ومعناه يدل على معىن تفّعل )استغشى مبعىن تغّشى(.يغشى

"، يدل على يصّر-أصّركلمة " هو الفعل الثالثي املزيد من "أصّروا:وكلمة 
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل )أصّر   ، ومعناهيُصّر- صّرالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن ثبت(.

"،  يستكرب-استكربمن كلمة "هو الفعل الثالثي املزيد    وكلمة "استكربوا":
  يستفعل" -"استفعل  يدل على صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وهي

،  يكُبر-كُبربزيادة اهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 تفّعل )استكرب مبعىن تكّبر(. ومعناه يدل على معىن

-  ٓ ۡعلَنُت ُثمَّ إِّن ِ
َ
ۡرُت لَُهۡم وَ   أ ِۡسَ

َ
اٗرا أ  ( 9) لَُهۡم إِِۡسَ
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"، يدل على يعلن-أعلنكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "أعلنت":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن استفعل    ، ومعناهيعلن-علنالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أعلن مبعىن استعلن(.

"أسررت":وك من  لمة  املزيد  الثالثي  الفعل  "  هو  يدل  يسّر-أسّركلمة   ،"
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن استفعل    ، ومعناهيُسّر- سّرفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أسّر مبعىن استسّر(. 

اٗرا ٱۡستَۡغفُِروا  َفُقلُۡت  -  (10)  َربَُّكۡم إِنَُّهۥ ََكَن َغفَّ
"استغفروا": الفعل    كلمة  املزيد من كلمة "هو  "، يستغفر-استغفرالثالثي 

  يستفعل" -"استفعل  يدل على صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وهي
،  يغِفر- غفربزيادة اهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، أصله من الفعل الثالثي  

 الطلب. ومعناه يدل على معىن
ِۡدَراٗرا يُرِۡسلِ  - َمآَء َعلَۡيُكم م   ( 11) ٱلسَّ

يرسل"، يدل على -كلمة "يرسل": هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أرسل
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يرَسل، ومعناه يدل على معىن التعدية  - الفعل، أصله من الفعل الثالثي رِسل
 ث(.)أرسل مبعىن بع

نَۡهَٰٗرايُۡمِددۡ وَ  -
َ
َٰٖت َويَۡجَعل لَُّكۡم أ ۡمَوَٰٖل َوبَنَِۡي َويَۡجَعل لَُّكۡم َجنَّ

َ
 ( 12)  ُكم بِأ
"، يدل على صيغة ميّد-أمّدهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "ميدد":

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء الفعل،  -الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
 التكثري.  ، ومعناه يدل على معىنمُيّد-مّدأصله من الفعل الثالثي 

-  ُ ۢنبَتَ َوٱَّللَّ
َ
ۡرِض َنبَاٗتاأ

َ
َِن ٱّۡل  ( 17) ُكم م 
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"، يدل على  ينبت- أنبتهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "أنبت":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 . ، ومعناه يدل على معىن التعديةينُبت-نبتالفعل، أصله من الفعل الثالثي 
 (18) ُكۡم إِۡخَراٗجايُۡخرِجُ ُكۡم فِيَها وَ يُعِيدُ ُثمَّ  -

"، يدل على يعيد-أعادكلمة "هو الفعل الثالثي املزيد من    كلمة "يعيد":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 . ، ومعناه يدل على معىن التعديةيعود-عادالفعل، أصله من الفعل الثالثي 
"، يدل خيرج-أخرجهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "خيرج":

يفعل" بزيادة مهزة قبل -رف وهي "أفعلعلى صيغة الفعل الثالثي املزيد حب
الثالثي   الفعل  من  أصله  الفعل،  معىن  خيُرج- خرجفاء  على  يدل  ومعناه   ،

 . التعدية
إِنَُّهۡم َعَصۡوِِن وَ  -  ِ ۥٓ إَِّلَّ َخَساٗرا   ٱتَّبَُعوا  قَاَل نُوحر رَّب  هُ َوَودَلُ َماُِلُۥ  َّۡم يَزِۡدهُ  ل   َمن 

(21 ) 
"، يدل على  يّتبع- اّتبعالثالثي املزيد من كلمة "هو الفعل    كلمة "اّتبعوا":

يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل
َفَعَل )اّتبع مبعىن ، ومعناه  يتَبع-تِبع أصله من الفعل الثالثي   يدل على معىن 

 تبع(. 
َضلُّوا  َوقَۡد  -

َ
لِِمَۡي إِ  أ َٰ  ( 24) َّلَّ َضَلَٰٗٗل َكثِٗياۖٓ َوََّل تَزِِد ٱلظَّ

"، يدل على  يضّل-أضّلهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة " كلمة "أضّلوا":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 التعدية.  ، ومعناه يدل على معىنيِضّل-ضلّ الفعل، أصله من الفعل الثالثي 
ا َخِطئَٰٓـتِهِۡم   - ِمَّ ۡغرِقُوا  م 

ُ
ۡدِخلُوا  فَ   أ

ُ
نَصاٗرا   أ

َ
أ  ِ ِن ُدوِن ٱَّللَّ   نَاٗرا فَلَۡم َُيُِدوا  لَُهم م 

(25 ) 
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"، يدل على يغرق-أغرقهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "أغرقوا":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 التعدية.   ، ومعناه يدل على معىنيغَرق- غِرقأصله من الفعل الثالثي    الفعل،
"، يدل  يدخل-أدخلهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "أدخلوا":

يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
الثالثي   الفعل  أصله من  الفعل،  يدل على معىن يدُخل-دخلفاء  ومعناه   ،  

 التعدية. 
اٗرا يُِضلُّوا  إِنََّك إِن تََذرُۡهۡم   - ٓوا  إَِّلَّ فَاِجٗرا َكفَّ  ( 27) ِعبَاَدَك َوََّل يَِِلُ

"، يدل على يضّل-أضّلالفعل الثالثي املزيد من كلمة "  هو  كلمة "يضّلوا":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 التعدية.  ، ومعناه يدل على معىنيِضّل-ضلّ الفعل، أصله من الفعل الثالثي 
 هي: و   ، سورة اجلن  يف   .6

وِحَ قُۡل  -
ُ
نَُّه  أ

َ
ِ َفَقالُوٓا  إِنَّا َسِمۡعنَا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ٱۡستََمعَ إََِلَّ أ ن  َِن ٱَّۡلِ  ( 1)  َنَفرر م 

"، يدل  يوحي-أوحىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "أوحي":
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

  َفَعلَ   ، ومعناه يدل على معىنحيي- وحىفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أوحى مبعىن وحى(. 

"، يدل  يستمع-استمعهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "استمع":
يفتعل" بزيادة اهلمزة  -حبرفني وهي "افتعل   على صيغة الفعل الثالثي املزيد 
 يدل على معىن املبالغة.، ومعناه يسَمع-مِسعوالتاء، أصله من الفعل الثالثي 

ۖۦٓ َولَن  ئَاَمنَّا َيۡهِدٓي إََِل ٱلرُّۡشِد فَ  - ُّۡۡشِكَ بِهِ َحٗدا ن
َ
 ( 2) بَِرب ِنَآ أ

يؤمن"، يدل على  - هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "آمن  كلمة "آمّنا":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
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وجود ما  يدل على معىن يأُمن، ومعناه -الفعل، أصله من الفعل الثالثي أُمن 
 .اشتّق منه الفعل يف الفاعل

"، يدل  يشرك-أشرككلمة "هو الفعل الثالثي املزيد من    وكلمة "نشرك":
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي   الفعل  أصله من  الفعل،  ومعناه  يشَرك-شِركفاء  معىن ،  يدل على 
 . الصريورة

نَُّهۥ  -
َ
َذَ َجدُّ َرب ِنَا َما  تََعَََٰلَٰ َوأ ا ٱَتَّ  (3) َصَِٰحبَٗة َوََّل َودَلٗ

"، يدل على يتعاىل-تعاىلهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة " كلمة "تعاىل":
بزيادة التاء واأللف،  يتفاعل"  -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفاعل

يدل على معىن تأدية معىن اجملرد ، ومعناه  يعلو- عالمن الفعل الثالثي  أصله  
 (.)تعاىل، أي عال
"، يدل على يّتخذ-اّتخذهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "اّتخذ":

يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل
يدل على معىن االختاذ )اّتخذ  ، ومعناه  ذيأُخ- أخذأصله من الفعل الثالثي  

 زوجة(. 
ۡمِعِۖ َفَمن   - نَّا ُكنَّا َنۡقُعُد مِۡنَها َمَقَٰعَِد لِلسَّ

َ
  اٗبا رََّصٗدا ٱٓأۡلَن َُيِۡد َِلُۥ ِشهَ   يَۡستَِمعِ َوأ
(9) 

"، يدل  يستمع-استمعهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "يستمع":
يفتعل" بزيادة اهلمزة  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل 

 يدل على معىن املبالغة.، ومعناه يسَمع-مِسعوالتاء، أصله من الفعل الثالثي 
َۡشٌّ  -

َ
نَّا ََّل نَۡدرِٓي أ

َ
رِيدَ َوأ

ُ
ۡم  أ

َ
ۡرِض أ

َ
َرادَ بَِمن ِِف ٱّۡل

َ
 ( 10) بِهِۡم َربُُّهۡم رََشٗدا أ

"، يدل  يريد-أرادهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "أريد وأراد":
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
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يدل على معىن َفَعَل  ، ومعناه  يرود-رادلفعل الثالثي  فاء الفعل، أصله من ا
 )أراد مبعىن شاء(. 

ن لَّن  -
َ
نَّا َظنَنَّآ أ

َ
ۡرِض َولَن  نُّۡعِجزَ َوأ

َ
َ ِِف ٱّۡل  ( 12) هُۥ َهَرٗبانُّۡعِجزَ ٱَّللَّ

"، يدل على يعجز-أعجزهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "نعجز":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن التعدية  ، ومعناه  يعِجز-عجزالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أعجز مبعىن أفلت(. 

ٱلُۡهَدىَٰٓ   - َسِمۡعنَا  ا  لَمَّ نَّا 
َ
َفَمن    َءاَمنَّاَوأ ۖۦٓ  ََيَا  يُۡؤِمنُۢ بِهِ فََٗل  َوََّل  بَِرب ِهِۦ  ََبۡٗسا  ُف 

 ( 13) رََهٗقا
يؤمن"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "آمن   ":كلمة "آمّنا ويؤمن

يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
وجود يدل على معىن  يأُمن، ومعناه  -فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي أُمن

 .ما اشتّق منه الفعل يف الفاعل
نَّا مِنَّا ٱلُۡمۡسلُِموَن َوِمنَّا ٱ -

َ
ۡسلَمَ لَۡقَِٰسُطوَنۖٓ َفَمۡن َوأ

َ
َٰٓئَِك  أ لَ و 

ُ
ۡوا  فَأ  ( 14)  رََشٗدا ََتَرَّ

"، يدل على  يسلم-أسلمهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة " كلمة "أسلم":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

  يدل على معىن استفعل ، ومعناه  يسَلم-سِلمالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أسلم مبعىن استسلم(. 

"، يدل  يتحّرى-حتّرىكلمة "   هو الفعل الثالثي املزيد من   وكلمة "حتّروا":
الثالث الفعل  صيغة  "تفّعلعلى  وهي  حبرفني  املزيد  التاء - ي  بزيادة  يتفّعل" 

الثالثي   الفعل  الفعل، أصله من  يدل    ، ومعناهحيري-حرىوتضعيف عني 
 على معىن املبالغة.

وِ  -
َّ ل
َ
  ٱۡستََقَُٰموا  َوأ

َ
رِيَقةِ َّل  ٱلطَّ

آًء َغَدٗقاۡسَقۡيَنَٰ لََعَ  ( 16) ُهم مَّ
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"، يدل  يستقيم-استقامكلمة "هو الفعل الثالثي املزيد من    كلمة "استقاموا":
بزيادة   يستفعل"-"استفعل   على صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وهي

، ومعناه يقوم-قاماهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 مطاوعة أفعل.  يدل على معىن

 "، يدليسقي-أسقىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "أسقينا":
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي   الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه  يسقي-سقىفاء  معىن  ،  يدل على 
 املبالغة.

َۡفتِنَُهۡم فِيهِٖۚ َوَمن   - ِ  ( 17) َعن ذِۡكرِ َرب ِهِۦ يَۡسلُۡكُه َعَذابٗا َصَعٗدا ُيۡعرِۡض ل 
"، يدل  يعرض- أعرضهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "يعرض":

يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
يدل على معىن ، ومعناه  يعُرض- عرضفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  

 عرض مبعىن عرض(.َفَعَل )أ
ِ َوََّلٓ  -  َرّب 

ۡدُعوا 
َ
ۡۡشِكُ قُۡل إِنََّمآ أ

ُ
َحٗدا أ

َ
 (20) بِهِۦٓ أ

املزيد من كلمة "  كلمة "أشرك": الثالثي  الفعل  يدل يشرك-أشركهو   ،"
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي   الفعل  أصله من  الفعل،  ومعناه  يشَرك-شِركفاء  معىن ،  يدل على 
 . الصريورة

ِجَد مِن ُدونِهِۦ ُملۡتََحًداُُيِيَ قُۡل إِّن ِ لَن  -
َ
َحدر َولَۡن أ

َ
ِ أ  ( 22)  ِِن مَِن ٱَّللَّ

املزيد من كلمة "هو    كلمة "جيري": الثالثي  "، يدل على جيري-أجارالفعل 
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن التعدية  ، ومعناه  جيور-جارالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أجار مبعىن أغاث(. 
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ۡوا  َما  -
َ
َٰٓ إِذَا َرأ قَلُّ َعَدٗدا يُوَعُدونَ َحِتَّ

َ
ا َوأ ۡضَعُف نَاَِصٗ

َ
 ( 24) فََسيَۡعلَُموَن َمۡن أ

"، يدل  يوعد- أوعدهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "يوعدون":
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل ، ومعناه  يِعد-وعدالثالثي    فاء الفعل، أصله من الفعل
 )أوعد مبعىن وعد(.

ا   - قَرِيبر مَّ
َ
ۡدرِٓي أ

َ
َمًدا تُوَعُدونَ قُۡل إِۡن أ

َ
ٓ أ ِ ۡم َُيَۡعُل َِلُۥ َرّب 

َ
 ( 25)  أ

"، يدل  يوعد- أوعدهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "توعدون":
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل ، ومعناه  يِعد-وعدفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أوعد مبعىن وعد(.

َحًدا ُيۡظهِرُ َعَٰلُِم ٱلَۡغۡيِب فََٗل  -
َ
َٰ َغۡيبِهِۦٓ أ  (26) لََعَ

"، يدل على  يظهر-أظهراملزيد من كلمة "هو الفعل الثالثي  كلمة "يظهر":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 التعدية. يدل على معىن ، ومعناه يظَهر- ظهرالفعل، أصله من الفعل الثالثي 
َمِن   - َوِمۡن َخلۡفِهِۦ رََصٗدا   ٱۡرتََضَٰ إَِّلَّ  يََديۡهِ  يَۡسلُُك مِنُۢ بَۡۡيِ  فَإِنَُّهۥ    مِن رَُّسوٖل 

(27 ) 
"، يدل  يرتضي- ارتضىكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "ارتضى":

يفتعل" بزيادة اهلمزة  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل 
َفَعَل    معىنيدل على    ، ومعناهيرضى-يرضِ والتاء، أصله من الفعل الثالثي  

 )ارتضى مبعىن رضي(.
ن قَۡد   -

َ
َۡعلََم أ ِ بۡلَُغوا  َل 

َ
َحاَط رَِسََٰلَِٰت َرب ِهِۡم وَ   أ

َ
يۡهِۡم وَ   أ ۡحَصَٰ بَِما دَلَ

َ
ُۢا  أ ٍء َعَدَد  ُُكَّ ََشۡ

(28 ) 
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"، يدل على يبلغ-أبلغهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "أبلغوا":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 يدل على معىن التعدية.، ومعناه يبُلغ-بلغ الفعل، أصله من الفعل الثالثي 
املزيد من كلمة "  وكلمة "أحاط": الثالثي  الفعل  يدل  حييط-أحاطهو   ،"

فعل" بزيادة مهزة قبل ي -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
يدل على معىن َفَعَل  ، ومعناه  حيوط-حاطفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  

 )أحاط مبعىن حاط(. 
"، يدل  حيصي-أحصىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "أحصى":

يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
يدل على معىن  ، ومعناه  حيصي- حصىن الفعل الثالثي  فاء الفعل، أصله م

 َفَعَل )أحصى مبعىن حصى، أي عّد(.
 هي: و   ، سورة املز م ل يف   .7

ۡو زِۡد َعلَۡيهِ وَ  -
َ
 ( 4)  ٱلُۡقۡرَءاَن تَۡرتِيًٗل  َرت ِلِ أ

املزيد من  كلمة "رّتل": الثالثي  الفعل  يدل على يرّتل- رّتلكلمة "  هو   ،"
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

 يدل على معىن التعدية. ، ومعناه يرَتل-رتل اجملرد، أصله من الفعل الثالثي 
 ( 5) َعلَۡيَك قَۡوَّٗل ثَقِيًٗل   نُلِۡق إِنَّا سَ  -

"، يدل على يلقي-ألقىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "نلقي":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

  يدل على معىن التعدية ، ومعناه  يلقى-لِقي الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )ألقى مبعىن أنزل(.

 ( 8) إََِلۡهِ تَبۡتِيٗٗل  تَبَتَّۡل َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرب َِك وَ  -
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"، يدل على يتبّتل-تبّتلكلمة "  الفعل الثالثي املزيد منهو    كلمة "تبّتل":
يتفّعل" بزيادة التاء وتضعيف  -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفّعل 

الثالثي الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناهيبُتل- بتل  عني  معىن    ،  على  يدل 
 التكلف. 

ِذۡ رَّبُّ ٱلَۡمۡۡشِِق وَٱلَۡمۡغرِِب ََّلٓ إَِلََٰه إَِّلَّ ُهَو فَ  -  ( 9) هُ َوكِيٗٗل ٱَتَّ
"، يدل على يّتخذ-اّتخذهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة " كلمة "اّتخذ":

يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل
 يدل على معىن َفَعَل )اّتخذ مبعىن، ومعناه  يأُخذ-أخذ أصله من الفعل الثالثي  

 أخذ(.
ِّل ٱلَّۡعَمةِ وَ  - و 

ُ
بَِۡي أ ِ ِلۡ َوَذۡرِِن َوٱلُۡمَكذ   ( 11) ُهۡم قَلِيًٗل َمه 

"، يدل على  ميّهل-مّهل كلمة "  لفعل الثالثي املزيد من هو ا  كلمة "مّهل": 
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

يدل على معىن أفعل )مّهل  ، ومعناه  ميَهل-مهل اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن أمهل(. 

ٓ إِنَّآ   - رَۡسلۡنَا
َ
َكَمآ    أ َعلَۡيُكۡم  َشَٰهًِدا  رَُسوَّٗل  ٓ إََِلُۡكۡم  رَۡسلۡنَا

َ
رَُسوَّٗل   أ فِرَۡعۡوَن    إََِلَٰ 

(15 ) 
"أرسلنا": املزيد من كلمة "أرسل  كلمة  الثالثي  الفعل  يدل  -هو  يرسل"، 

يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
الفعل   من  أصله  الفعل،  رِسلفاء  معىن -الثالثي  يدل على  ومعناه  يرَسل، 

 .التعدية )أرسل مبعىن بعث(
 ( 17) إِن َكَفۡرُتۡم يَۡوٗما َُيَۡعُل ٱلۡوِلَۡدََٰن ِشيبًا   َتتَُّقونَ فََكۡيَف  -

"، يدل على يّتقي-اّتقىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "تّتقون":
يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل



75 

 

 
 

يدل على معىن َفَعَل )اّتقى مبعىن ، ومعناه  يقي-وقىأصله من الفعل الثالثي  
 وقى(.

رۖٓ َفَمن َشآَء  - َذَ إِنَّ َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة  ( 19) إََِلَٰ َرب ِهِۦ َسبِيًٗل  ٱَتَّ
"، يدل على يّتخذ-اّتخذالفعل الثالثي املزيد من كلمة " هو كلمة "اّتخذ":

يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل
يدل على معىن َفَعَل )اّتخذ مبعىن ، ومعناه  يأُخذ-أخذ أصله من الفعل الثالثي  

 أخذ(.
ۡدَّنَٰ مِ -

َ
نََّك َتُقوُم أ

َ
َِن  ۞إِنَّ َربََّك َيۡعلَُم أ ِۡل َونِۡصَفُهۥ َوثُلُثَُهۥ َوَطآئَِفةر م  َثِ ٱَلَّ

ن ثُلُ
  ُ ِيَن َمَعَكَۚ وَٱَّللَّ رُ ٱَّلَّ ِ ن لَّن    ُيَقد 

َ
أ َۚ َعلَِم  َۡل َوٱلََّهاَر  َفتَاَب َعلَۡيُكۡمۖٓ  َُتُۡصوهُ ٱَلَّ

َما   َ فَٱقَۡرُءوا   ۡرََضَٰ وَ   تَيَّسَّ ن َسيَُكوُن مِنُكم مَّ
َ
أ َءاَخُروَن  مَِن ٱلُۡقۡرَءاِنٖۚ َعلَِم 

ۡرِض  
َ
ِ وََءاَخُروَن    يَبۡتَُغونَ يَۡۡضِبُوَن ِِف ٱّۡل ِۖٓ    يَُقَٰتِلُونَ مِن فَۡضِل ٱَّللَّ ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ
َما   َ فَٱقَۡرُءوا   وَ   تَيَّسَّ قِيُموا  مِۡنُهَۚ 

َ
وَ   أ َة  لَوَٰ وَ   َءاتُوا  ٱلصَّ َة  َكوَٰ قۡرُِضوا  ٱلزَّ

َ
قَۡرًضا    أ  َ ٱَّللَّ

ُموا  َحَسٗناَۚ َوَما   ِ ۡعَظَم    ُتَقد 
َ
ا َوأ ِ ُهَو َخۡيٗ ِۡن َخۡيٖ ََتُِدوهُ ِعنَد ٱَّللَّ نُفِسُكم م 

َ
ِّل

ۡجٗراَۚ وَ 
َ
ُۢ  ٱۡستَۡغفُِروا  أ َ َغُفورر رَِّحيُم ۖٓ إِنَّ ٱَّللَّ َ  ( 20) ٱَّللَّ

"، يدل على يقّدر-قّدركلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "يقّدر":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

يدل على معىن َفَعَل )قّدر  ، ومعناه  يقُدر-قدر اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن قدر(.

"، يدل  حيصي-أحصىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "حتصوا":
يفعل" بزيادة مهزة قبل -حبرف وهي "أفعلعلى صيغة الفعل الثالثي املزيد  

يدل على معىن  ، ومعناه  حيصي- حصىفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 َفَعَل )أحصى مبعىن قدر(. 
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"، يدل على يتيّسر-تيّسركلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  وكلمة "تيّسر":
لتاء وتضعيف  يتفّعل" بزيادة ا-صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفّعل 

الثالثي الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناهييِسر- يسر  عني  معىن    ،  على  يدل 
 مطاوعة فّعل. 

"، يدل  يبتغي- ابتغىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  "يبتغون":  وكلمة
يفتعل" بزيادة اهلمزة  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل 

 يدل على معىن الطلب.، ومعناه يبغي- بغىوالتاء، أصله من الفعل الثالثي 
"، يدل  يقاتل-قاتلهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "يقاتلون":

فاعل" بزيادة ألف بعد ي-على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فاعل
الثالثي   الفعل  من  أصله  اجملرد،  ومعناه  يقُتل-قتلفاء  معىن ،  على    يدل 

 املشاركة بني اثنني فأكثر. 
"، يدل على يقيم- أقامهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "أقيموا":

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
 يدل على معىن التعدية.، ومعناه يقوم- قامالفعل، أصله من الفعل الثالثي 

"، يدل على  يؤيت-آتىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "آتوا":
ل" بزيادة مهزة قبل فاء يفع-صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 يدل على معىن التعدية.، ومعناه يأيت-أتى الفعل، أصله من الفعل الثالثي 
"، يدل  يقرض- أقرضهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "أقرضوا":

يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
يدل على معىن  ، ومعناه  يقِرض-قرض فاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  

 التعدية )أقرض مبعىن أنفق(. 
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"، يدل على يقّدم-قّدمكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من   "تقّدموا":  وكلمة
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

 يدل على معىن التكثري. ، ومعناه يقُدم-قدم اجملرد، أصله من الفعل الثالثي 
"، يستغفر-استغفرهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "استغفروا":

  يستفعل" -"استفعل  رف وهييدل على صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أح
،  يغِفر- غفربزيادة اهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، أصله من الفعل الثالثي  

 يدل على معىن الطلب.ومعناه 
 هي: و   ، سورة املد ّثر يف   .8

نِذرۡ ُقۡم فَ  -
َ
 ( 2) أ

"، يدل على ينذر-أنذركلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "أنذر":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

التعدية   ، ومعناهينَذر-نِذرالفعل، أصله من الفعل الثالثي     يدل على معىن 
 م بالعذاب(.خّوفهأنذر، أي )

ۡ َوَربََّك فَ  - ِ  ( 3) َكِب 
املزيد من  كلمة "كّبر":  الثالثي  الفعل  "، يدل على  يكّبر-كّبر كلمة "  هو 

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
يدل على معىن اختصار ، ومعناه  يكَبر- كِبراجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 حكاية املركب )كّبر، أي قال: اهلل أكرب(. 
ِرۡ َوثِيَابََك فَ  -  ( 4)  َطه 

"، يدل على يطّهر-طّهركلمة "  الثالثي املزيد منهو الفعل    كلمة "طّهر":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

 يدل على معىن التعدية. ، ومعناه يطُهر-طهراجملرد، أصله من الفعل الثالثي 
 ( 6) تَۡستَۡكِثُ َوََّل َتۡمُُن  -
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"، يدل  يستكثر-استكثركلمة "هو الفعل الثالثي املزيد من    كلمة "تستكثر":
بزيادة   يستفعل"-"استفعل   على صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وهي

، ومعناه  يكُثر-كُثراهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، أصله من الفعل الثالثي 
 يدل على معىن أفعل )استكثر مبعىن أكثر(. 

 ( 14) َِلُۥ َتۡمهِيٗدا  َمهَّدتُّ وَ  -
"، يدل على ميّهد-مّهدكلمة " و الفعل الثالثي املزيد من ه كلمة "مّهدت":

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
يدل على معىن التعدية  ، ومعناه  ميَهد-مهد اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 )مّهد مبعىن بّسط(.
رِۡهقُ سَ  -

ُ
 (17) ُهۥ َصُعوًداأ

"، يدل على يرهق-أرهقكلمة "  الفعل الثالثي املزيد منهو    كلمة "أرهق":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 يدل على معىن التعدية.   ، ومعناهيرَهق-رِهقالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
رَ إِنَُّهۥ  - رَ وَ  فَكَّ  ( 18) قَدَّ

"، يدل على  يفّكر-فّكركلمة "  املزيد منهو الفعل الثالثي    كلمة "فّكر":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

يدل على معىن َفَعَل )فّكر  ، ومعناه  يفِكر- فكراجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن فكر(. 

"، يدل على يقّدر-قّدركلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  وكلمة "قّدر":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

يدل على معىن َفَعَل )قّدر  ، ومعناه  يقُدر-قدر اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن قدر(.

رَ َفُقتَِل َكۡيَف  -  ( 19)  قَدَّ
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"قّدر": املزيد من  كلمة  الثالثي  الفعل  يدل عليقّدر- قّدركلمة "  هو  ى "، 
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

يدل على معىن َفَعَل )قّدر  ، ومعناه  يقُدر-قدر اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن قدر(.

رَ ُثمَّ قُتَِل َكۡيَف  -  ( 20)  قَدَّ
"قّدر": املزيد من  كلمة  الثالثي  الفعل  يدل على يقّدر- قّدركلمة "  هو   ،"

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
يدل على معىن َفَعَل )قّدر  ، ومعناه  يقُدر-قدر اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 مبعىن قدر(.
ۡدبَرَ ُثمَّ  -

َ
 ( 23) ٱۡستَۡكَِبَ وَ  أ

"أدبر": املزيد من  كلمة  الثالثي  الفعل  يدل على  يدبر-أدبركلمة "  هو   ،"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن استفعل    ، ومعناهيدُبر- دبرالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أدبر مبعىن استدبر، أي أعرض(. 

"استكرب": "  وكلمة  كلمة  املزيد من  الثالثي  الفعل  "،  يستكرب-استكربهو 
  يستفعل" -"استفعل  صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وهي  يدل على

،  يكُبر-كُبربزيادة اهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 يدل على معىن تفّعل )استكرب مبعىن تكّبر(.ومعناه 

ۡصلِيهِسَ  -
ُ
 ( 26)  َسَقرَ أ

"أصلي": من   كلمة  املزيد  الثالثي  الفعل  "  هو  يدل  يصلي-أصلىكلمة   ،"
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل   ، ومعناهيصلي-صلىفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أصلى مبعىن صلى(. 
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ىَوَمآ  - د رَٰ
َ
 ( 27)  َك َما َسَقرُ أ

"، يدل على  يدري-أدرىكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "أدرى":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

َفَعَل    ، ومعناهيدري -درىالفعل، أصله من الفعل الثالثي   يدل على معىن 
 )أدرى مبعىن درى(. 

 ( 28)  َوََّل تََذرُ  ُتۡبِق ََّل  -
"، يدل على يبقي-أبقى كلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من   كلمة "تبقي":

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
يدل على معىن استفعل    ، ومعناهيبقى-بِقيالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أبقى مبعىن استبقى، أي ترك(.

َجَعلۡنَا   - َوَما   ٓۖ َٰٓئَِكٗة َملَ إَِّلَّ  ٱلَّارِ  ۡصَحََٰب 
َ
أ َجَعلۡنَآ  ِيَن  َوَما  ل َِّلَّ فِۡتنَٗة  إَِّلَّ  َتُهۡم  ِعدَّ
لِ  ِيَن    يَۡستَۡيقِنَ َكَفُروا   وتُوا  ٱَّلَّ

ُ
وَ   أ ِيَن    يَۡزَدادَ ٱلِۡكَتََٰب  َوََّل    َءاَمنُوٓا  ٱَّلَّ إِيَمَٰٗنا 

ِيَن    يَۡرتَاَب  وتُوا  ٱَّلَّ
ُ
َرضر    أ مَّ قُلُوبِهِم  ِِف  ِيَن  ٱَّلَّ َوَِلَُقوَل  وَٱلُۡمۡؤِمنُوَن  ٱلِۡكَتََٰب 

َرادَ َوٱلَۡكَٰفُِروَن َماذَآ  
َ
ُ بَِهََٰذا َمثَٗٗلَۚ َكَذَٰلَِك    أ ُ َمن يََشآُء َويَۡهِدي    يُِضلُّ ٱَّللَّ ٱَّللَّ

 ُهَوَۚ َوَما ِِهَ إَِّلَّ 
 ( 31)  ذِۡكَرىَٰ لِلۡبََۡشِ  َمن يََشآُءَۚ َوَما َيۡعلَُم ُجنُوَد َرب َِك إَِّلَّ

"، يدل  يستيقن-استيقنهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "يستيقن":
بزيادة   يستفعل"-"استفعل   على صيغة الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وهي

، ومعناه ييَقن-يِقن اهلمزة والسني والتاء قبل الفعل، أصله من الفعل الثالثي 
 ستيقن مبعىن أيقن(. يدل على معىن أفعل )ا

"، يدل على  يؤيت- آتىكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من   "أوتوا":  وكلمة
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 يدل على معىن التعدية. ، ومعناهيأيت-أتى الفعل، أصله من الفعل الثالثي 
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"، يدل على  يزداد-ازدادكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  "يزداد":  وكلمة
يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -تعلصيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "اف

 يدل على معىن املبالغة.، ومعناه يزود-زادأصله من الفعل الثالثي 
يؤمن"، يدل على -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "آمن آمنوا":وكلمة "

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
وجود ما  يدل على معىن يأُمن، ومعناه -ي أُمن الفعل، أصله من الفعل الثالث

 .اشتّق منه الفعل يف الفاعل
"، يدل  يرتاب -ارتاب كلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  يرتاب":وكلمة "

يفتعل" بزيادة اهلمزة  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل 
َفَعَل  ، ومعناه  يروب -راب والتاء، أصله من الفعل الثالثي   يدل على معىن 
 )ارتاب مبعىن راب، أي شّك(. 

"، يدل على يريد-أرادهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "أراد":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل )أراد ، ومعناه  يرود-رادالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن شاء(. 

"، يدل على يضّل-أضّلهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "يضّل":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -رف وهي "أفعلصيغة الفعل الثالثي املزيد حب

 التعدية.  ، ومعناه يدل على معىنيِضّل-ضلّ الفعل، أصله من الفعل الثالثي 
ِۡل إِۡذ  - ۡدبَرَ َوٱَلَّ

َ
 ( 33) أ

"أدبر": املزيد من كلمة "  كلمة  الثالثي  الفعل  يدل على  يدبر-أدبرهو   ،"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

َفَعَل )أدبر  ، ومعناه يدل على معىنيدُبر-دبرالفعل، أصله من الفعل الثالثي 
 مبعىن دبر(.
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ۡبِح إِذَآ  - ۡسَفرَ َوٱلصُّ
َ
 ( 34) أ

"، يدل على يسفر-أسفرهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة " كلمة "أسفر":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي   الفعل  من  أصله  معىن يسُفر -سفرالفعل،  على  يدل  ومعناه  َفَعَل    ، 
 )أسفر مبعىن سفر(.

ن  -
َ
مَ لَِمن َشآَء مِنُكۡم أ ۡو  َيتََقدَّ

َ
رَ أ خَّ

َ
 ( 37) َيتَأ

"، يدل على  يتقّدم- تقّدمكلمة "  زيد منهو الفعل الثالثي امل كلمة "يتقّدم": 
يتفّعل" بزيادة التاء وتضعيف  -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفّعل 

الثالثي   الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناهيقُدم- قدمعني  معىن   ،  على  يدل 
 مطاوعة فّعل. 

"يتأّخر": املزيد من  وكلمة  الثالثي  الفعل  يدل  يتأّخر-تأّخركلمة "  هو   ،"
"تفّعل وهي  حبرفني  املزيد  الثالثي  الفعل  صيغة  التاء - على  بزيادة  يتفّعل" 

 يدل على معىن مطاوعة فّعل.  وتضعيف عني الفعل، ومعناه
َٰٖت  -  ( 40) يَتََسآَءلُونَ ِِف َجنَّ

"يتساءلون": املزيد من  كلمة  الثالثي  الفعل  "،  يتساءل-تساءلكلمة "  هو 
بزيادة يتفاعل"  -يدل على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفاعل

يدل على معىن    ، ومعناهَأليس -سأل من الفعل الثالثي  التاء واأللف، أصله  
 املشاركة بني اثنني فأكثر. 

 ( 44)  ٱلِۡمۡسِكۡيَ  ُنۡطعِمُ َولَۡم نَُك  -
"، يدل على يطعم-أطعمهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "نطعم":

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
 التعدية.  ، ومعناه يدل على معىنيطَعم- طِعمالفعل، أصله من الفعل الثالثي 

ُب َوُكنَّا  - ِ ِينِ  نَُكذ   ( 46) بِيَۡوِم ٱدل 
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"، يدل  يكّذب -كّذب كلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من   كلمة "نكّذب":
يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل

يدل على معىن  ، ومعناه  يكِذب -كذب عني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 التعدية. 

ن  يُرِيدُ بَۡل  -
َ
ِۡنُهۡم أ ةٗ  يُۡؤَتَٰ ُُكُّ ٱۡمرِيٖٕ م  َ نَۡشَّ  ( 52)  ُصُحٗفا مُّ

"، يدل على  يريد-أرادالفعل الثالثي املزيد من كلمة "هو    كلمة "يريد":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل )أراد ، ومعناه  يرود-رادالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن شاء(. 

"، يدل على  يؤيت- آتىكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من   وكلمة "يؤتى":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 يدل على معىن التعدية. ، ومعناهيأيت-أتى الفعل، أصله من الفعل الثالثي 
 هي: و   ، سورة القيامة يف   .9

قِۡسمُ ََّلٓ  -
ُ
 ( 1) بِيَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

يقسم"، يدل على -كلمة "أقسم  املزيد منهو الفعل الثالثي    كلمة "أقسم":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

وجود يدل على معىن  يقِسم، ومعناه  - الفعل، أصله من الفعل الثالثي قسم
 . ما اشتّق منه الفعل يف الفاعل )أقسم مبعىن حلف(

قِۡسمُ َوََّلٓ  -
ُ
اَمةِ أ  ( 2)  بِٱلَّۡفِس ٱللَّوَّ

يقسم"، يدل على -كلمة "أقسم  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "أقسم":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

وجود يدل على معىن  يقِسم، ومعناه  - الفعل، أصله من الفعل الثالثي قسم
 . ما اشتّق منه الفعل يف الفاعل )أقسم مبعىن حلف(
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ن  -
َ
َٰٓ أ َِٰدرِيَن لََعَ ِيَ بَََلَٰ َق َُّسو   ( 4) َبنَانَُهۥ ن
"، يدل  يسّوي- سّوىكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من   كلمة "نسّوي":

يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل
يدل على معىن ، ومعناه  يسوى- سِويعني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 ة. التعدي
َماَمُهۥ يُرِيدُ بَۡل  -

َ
نَسَُٰن َِلَۡفُجَر أ  ( 5) ٱۡۡلِ

"، يدل على  يريد-أرادهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "يريد":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل )أراد ، ومعناه  يرود-رادالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن شاء(. 

نَسَُٰن يَۡوَمئِذِۢ بَِما  يُنَبَُّؤا   - مَ ٱۡۡلِ رَ وَ   قَدَّ خَّ
َ
 ( 13) أ

"، يدل على صيغة ينّبئ-نّبأكلمة "  ثي املزيد منهو الفعل الثال  "ينّبؤا":  كلمة
يفّعل" بزيادة تضعيف عني اجملرد، -الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل

 يدل على معىن أفعل )نّبأ مبعىن أنبأ(. ، ومعناه  ينَبأ-نبأأصله من الفعل الثالثي  
"، يدل على يقّدم-قّدمكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  وكلمة "قّدم":

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
يدل على معىن تفّعل )قّدم ، ومعناه  يقُدم-قدماجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 مبعىن تقّدم(. 
"، يدل على يؤّخر-أّخركلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  وكلمة "أّخر":

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
 يدل على معىن تفّعل )أّخر مبعىن تأّخر(.اجملرد، ومعناه 

لَۡقَٰ َولَۡو  -
َ
 ( 15) َمَعاذِيَرهُۥ أ
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"، يدل على يلقي-ألقىهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "ألقى":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -حبرف وهي "أفعل  صيغة الفعل الثالثي املزيد 

يدل على معىن َفَعَل )ألقى  ، ومعناه  يلقى-لِقي الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن جاء(.

َنَُٰه فَ  -
ۡ
 ( 18) قُۡرَءانَُهۥ ٱتَّبِعۡ فَإِذَا قََرأ

"، يدل على صيغة  يّتبع- اّتبعكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "اّتبع":
يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، أصله - الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل

 يدل على معىن َفَعَل )اّتبع مبعىن تبع(. ، ومعناه يتَبع-تِبعمن الفعل الثالثي 
 ( 20) ٱلَۡعاِجلَةَ  َُتِبُّونَ ّلََكَّ بَۡل  -

"، يدل على حيّب-أحّبهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  ":حتّبونكلمة "
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي   الفعل  من  أصله  ومعناه  حِيّب- حّبالفعل،  َفَعَل  ،  معىن  على  يدل 
 )أحّب مبعىن حّب(.

تِ وَ  - اقِ  ٱۡلَفَّ اُق بِٱلسَّ  ( 29)  ٱلسَّ
"، يدل على يلتّف-التّفكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "التّفت":

يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل
 يدل على معىن مطاوعة َفَعَل. ، ومعناه يُلّف-لّفأصله من الفعل الثالثي 

َق فََٗل  - َٰ َوََّل  َصدَّ  ( 31) َصَلَّ
"، يدل  قيصّد-صّدقكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من   كلمة "صّدق": 

يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل
يدل على معىن ، ومعناه  يصُدق-صدقعني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 (.د يصّدق بتوحيد اهلل تعاىل ومبحّم)مل  التعدية
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من  وكلمة "صّلى": املزيد  الثالثي  الفعل  "  هو  يدل  يصّلي-صّلىكلمة   ،"
يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل

الثالثي   الفعل  من  أصله  اجملرد،  ومعناه  يصلو-صال عني  معىن ،  على    يدل 
 )صّلى، أي أقام الصالة(. وجود ما اشتّق منه الفعل يف الفاعل

َب َوَلَِٰكن  - َٰ وَ  َكذَّ  ( 32) تََوّلَّ
"، يدل  يكّذب -كّذب كلمة "  الثالثي املزيد من هو الفعل    كلمة "كّذب":

يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل
يدل على معىن  ، ومعناه  يكِذب -كذب عني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 التعدية )كّذب بالتوحيد(. 
"، يدل على يتوّلى-توّلى هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "توّلى":

يتفّعل" بزيادة التاء وتضعيف  -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفّعل 
الثالثي   الفعل  من  أصله  الفعل،  ومعناه  يلي-وِلي عني  معىن،  على   يدل 

 مطاوعة فّعل. 
ۡهلِهِۦ  -

َ
ىَٰٓ ُثمَّ ذََهَب إََِلَٰٓ أ  ( 33)  َيتََمطَّ

"، يدل  يتمّطى-متّطىالثالثي املزيد من كلمة "هو الفعل    كلمة "يتمّطى":
"تفّعل وهي  حبرفني  املزيد  الثالثي  الفعل  صيغة  التاء - على  بزيادة  يتفّعل" 

يدل على ، ومعناه  ميطو-مطاوتضعيف عني الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 معىن التكلف.

-  ٖ ِِن  ِن مَّ لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة م 
َ
 ( 37) ُيۡمَِنَٰ أ

"، يدل على صيغة ميين-أمىنلفعل الثالثي املزيد من كلمة "هو ا  كلمة "ميىن":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء الفعل،  -الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل )أمىن مبعىن ، ومعناه  ميين-مىن أصله من الفعل الثالثي  
 صّب، أي أراق(. 
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ىَٰ ُثمَّ ََكَن َعلََقٗة فََخلََق فَ  -  ( 38) َسوَّ
املزيد من   كلمة "سّوى": الثالثي  الفعل  يدل  يسّوي-سّوىكلمة "  هو   ،"

يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل
يدل على معىن ، ومعناه  يسوى- سِويعني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 التعدية )سّوى، أي عّدل خلقه(. 
-  َٰٓ َٰلَِك بَِقَِٰدٍر لََعَ لَيَۡس َذ

َ
ن أ

َ
 (40) ٱلَۡمۡوَتَٰ  ُُيۡـ ِىَ  أ

"، يدل على حييي-اأحيهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "حييي": 
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

 يدل على معىن التعدية. ، ومعناه حييا-حِييالفعل، أصله من الفعل الثالثي 
 هي: و   ، سورة اإلنسان يف   .10
ۡمَشاٖج  -

َ
نَسََٰن مِن نُّۡطَفٍة أ ۡقنَا ٱۡۡلِ

ُۢ نَّبۡتَلِيهِ إِنَّا َخلَ  ( 2) ا بَِصًيا فََجَعلَۡنَُٰه َسِميَع
"، يدل على يبتلي-ابتلىكلمة " هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "نبتلي":

يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل
يدل على معىن تفاعل )ابتلى مبعىن  ، ومعناه  يبلى- بِليأصله من الفعل الثالثي  

 تباىل(.
ۡعتَۡدنَا إِنَّآ  -

َ
ۡغَلَٰٗٗل وََسعًِيا أ

َ
َكَٰفِرِيَن َسَلَِٰسَٗل  َوأ

 ( 4) لِلۡ
"، يدل على يعتد-أعتدالفعل الثالثي املزيد من كلمة "  هو  كلمة "أعتدنا":

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
يدل على معىن التعدية  ، ومعناه  يعُتد-عُتد الفعل، أصله من الفعل الثالثي  

 )أعتد مبعىن هّيأ(.
-  ِ ُرونَ َعۡيٗنا يَۡۡشَُب بَِها ِعبَاُد ٱَّللَّ ِ  (6) َها َتۡفِجٗياُيَفج 

"، يدل  يفّجر-فّجركلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "يفّجرون":
يفّعل" بزيادة تضعيف -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "فّعل
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يدل على معىن َفَعَل  ، ومعناه  يفُجر-فجرعني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 )فّجر مبعىن فجر(. 

هُۥ ُمۡستَِطٗيا يُوفُونَ  -  ( 7) بِٱلَّۡذرِ َويََخافُوَن يَۡوٗما ََكَن َۡشُّ
"، يدل على يويف-أوىفهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "يوفون":

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
يدل على معىن َفَعَل )أوىف  ، ومعناه  يفي-وىفالفعل، أصله من الفعل الثالثي  

 مبعىن وىف(.
ِسًيا يُۡطعُِمونَ وَ  -

َ
َٰ ُحب ِهِۦ مِۡسِكيٗنا َويَتِيٗما َوأ َعاَم لََعَ  ( 8)  ٱلطَّ

"، يدل  يطعم-أطعمالفعل الثالثي املزيد من كلمة "  هو  كلمة "يطعمون":
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي   الفعل  من  أصله  الفعل،  معىنيطَعم- طِعمفاء  على  يدل  ومعناه   ، 
 التعدية. 

ِ ََّل ُنۡطعِمُ إِنََّما  -  (9) مِنُكۡم َجَزاٗٓء َوََّل ُشُكوًرا نُرِيدُ ُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّللَّ
"، يدل على يطعم-أطعمهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "نطعم":

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
 التعدية.  لى معىن، ومعناه يدل عيطَعم- طِعمالفعل، أصله من الفعل الثالثي 

"، يدل على يريد-أرادهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  وكلمة "نريد":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل )أراد ، ومعناه  يرود-رادالفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن شاء(. 

َٰلَِك ٱَۡلَۡوِم وَ  - ُ َۡشَّ َذ َُٰهُم ٱَّللَّ َٰ فََوقَى ى وٗرالَقَّ ٗة َوُِسُ  (11) ُهۡم نَۡۡضَ
"لّقى املزيد من  ":كلمة  الثالثي  الفعل  "، يدل على يلّقي-لّقىكلمة "  هو 

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
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يدل على معىن أفعل )لّقى  ، ومعناه  يلقى- لِقياجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن ألقى، أي أعطى(. 

 ( 14) ُقُطوُفَها تَۡذَِلٗٗل  ذُل ِلَۡت ِظَلَٰلَُها وَ َوَدانِيًَة َعلَۡيهِۡم  -
"، يدل على يذّلل-ذّللكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "ذّللت":

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
يدل على معىن أفعل )ذّلل ، ومعناه يِذّل-ذّلاجملرد، أصله من الفعل الثالثي 

 مبعىن أذّل(.
ةٖ  - ُروقََوارِيَرا  مِن فِضَّ  ( 16) َها َتۡقِديٗراقَدَّ

"، يدل على يقّدر-قّدركلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "قّدروا":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

يدل على معىن َفَعَل )قّدر  ، ومعناه  يقُدر-قدر اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 مبعىن قدر(.

َٰ َعۡيٗنا فِيَها  -  ( 18)  َسلَۡسبِيٗٗل  تَُسًّمَّ
"، يدل على يسّمي-مّسىكلمة "  الثالثي املزيد منهو الفعل    كلمة "تسّمى":

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
يدل على معىن َفَعَل )مّسى ، ومعناه  يسمو-مسااجملرد، أصله من الفعل الثالثي  

 مبعىن مسا(. 
ۖٓ وَ َعَٰلِيَُهۡم ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخۡۡضر   - قر َُٰهۡم َربُُّهۡم    ُحلُّوٓا  ِإَوۡستَِۡبَ ةٖ وََسَقى َساوَِر مِن فِضَّ

َ
أ

ابٗا َطُهوًرا  ( 21) َۡشَ
"، يدل على حيّلي-حّلىكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من   كلمة "حّلوا":

"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 
يدل على معىن َفَعَل )حّلى ، ومعناه  حيلى-حِليثي  اجملرد، أصله من الفعل الثال

 مبعىن حلى(.
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ۡلَاإِنَّا ََنُۡن  - ُقۡرَءاَن تزَنِيٗٗل   نَزَّ
 ( 23)  َعلَۡيَك ٱلۡ

"، يدل على ينّزل-نّزلكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "نّزلنا":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

 يدل على معىن التعدية. ، ومعناه ينِزل- نزلاجملرد، أصله من الفعل الثالثي 
ِۡل فَٱۡسُجۡد َِلُۥ وَ  -  ( 26) ُه ََلۡٗٗل َطوِيًٗل َسب ِحۡ َوِمَن ٱَلَّ

"، يدل على يسّبح-سّبحكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "سّبح":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

يدل على معىن اختصار ، ومعناه  يسَبح- سبحاجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 حكاية املركب )سّبح، أي قال: سبحان اهلل(.

 ( 27) َوَرآَءُهۡم يَۡوٗما ثَقِيٗٗل ٱلَۡعاِجلََة َويََذُروَن   ُُيِبُّونَ إِنَّ َهَُٰٓؤََّلِٓء   -
"، يدل على حيّب-أحّبهو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "  كلمة "حيّبون":

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
الثالثي   الفعل  من  أصله  ومعناه  حِيّب- حّبالفعل،  َفَعَل  ،  معىن  على  يدل 

 )أحّب مبعىن حّب(.
ِۡسَُهۡمۖٓ ِإَوذَا ِشئۡنَا  -

َ
ُۡن َخلَۡقَنَُٰهۡم وََشَدۡدنَآ أ ۡلَآ َنَّ ۡمَثَٰلَُهۡم َتبۡ  بَدَّ

َ
 ( 28) ِديًٗل أ

"، يدل على يبّدل-بّدلكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "بّدلنا":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

 يدل على معىن املبالغة. ، ومعناه يبُدل-بدل اجملرد، أصله من الفعل الثالثي 
رۖٓ َفَمن َشآَء  - َذَ إِنَّ َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة  ( 29) إََِلَٰ َرب ِهِۦ َسبِيٗٗل  ٱَتَّ

"، يدل على يّتخذ-اّتخذكلمة "  املزيد من هو الفعل الثالثي كلمة "اّتخذ":
يفتعل" بزيادة اهلمزة والتاء، -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل

يدل على معىن َفَعَل )اّتخذ مبعىن ، ومعناه  يأُخذ-أخذ أصله من الفعل الثالثي  
 أخذ(.
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لِِمَۡي    يُۡدِخُل  - َٰ َعدَّ َمن يََشآُء ِِف رَِۡحَتِهِۚۦَ وَٱلظَّ
َ
َِلَمُۢا  أ

َ
 ( 31)  لَُهۡم َعَذابًا أ

املزيد من كلمة "  كلمة "يدخل":  الثالثي  الفعل  "، يدل  يدخل- أدخلهو 
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي   الفعل  أصله من  الفعل،  ومعناه  ليدُخ-دخلفاء  يدل على معىن  ، 
 التعدية. 

"أعّد": املزيد من كلمة "  وكلمة  الثالثي  الفعل  يدل على يعّد-أعّدهو   ،"
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

الثالثي   الفعل  أصله من  ومعناه  يُعّد-عدّ الفعل،  استفعل  ،  معىن  يدل على 
 )أعّد مبعىن استعّد(.

 ، وهي: سورة املرسالت يف   .11
ِتَۡت ِإَوذَا ٱلرُُّسُل  - ق 

ُ
 ( 11)  أ

"، يدل على يؤّقت-أّقتكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "أّقتت":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

 يدل على معىن َفَعَل )أّقت، أي وّقت مبعىن وقت(.اجملرد، ومعناه 
ي ِ يَۡوٍم  -

َ
لَۡت ِّل ِ ج 

ُ
 ( 12) أ

"، يدل على يؤّجل-أّجلكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "أّجلت":
"فّعل املزيد حبرف وهي  الثالثي  الفعل  بزيادة تضعيف عني  -صيغة  يفّعل" 

الثالثي   الفعل    يدل على معىن تفّعل ، ومعناه  يأَجل- لأجِ اجملرد، أصله من 
 )أّجل، أي أّخر مبعىن تأّخر(.

َٰ َوَمآ  - ۡدَرى
َ
 ( 14) َك َما يَۡوُم ٱلَۡفۡصلِ أ

"، يدل على  يدري-أدرىكلمة "  املزيد منهو الفعل الثالثي    كلمة "أدرى":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
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َفَعَل    ، ومعناهيدري -درىالفعل، أصله من الفعل الثالثي   يدل على معىن 
 )أدرى مبعىن درى(. 

لَۡم  -
َ
لِۡيَ  ُنۡهلِكِ أ وَّ

َ
 ( 16) ٱّۡل
"، يدل على  يهلك -أهلك كلمة "  يد منهو الفعل الثالثي املز  كلمة "هنلك": 

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
 يدل على معىن التعدية.   ، ومعناهيهَلك -هلك الفعل، أصله من الفعل الثالثي  

 ( 17)  ُهُم ٱٓأۡلِخرِينَ نُتۡبِعُ ُثمَّ  -
"نتبع": من  كلمة  املزيد  الثالثي  الفعل  "  هو  على يتبع- أتبعكلمة  يدل   ،"

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
يدل على معىن التعدية )أتبع    ، ومعناهيتَبع-تِبعالفعل، أصله من الفعل الثالثي  

 مبعىن أحلق(.
ۡسَقۡيَنَٰ وََجَعلۡنَا فِيَها َرَوَِٰسَ َشَِٰمَخَٰٖت وَ  -

َ
اٗٓء فَُراتٗا أ  ( 27) ُكم مَّ

املزيد من  كلمة "أسقينا": الثالثي  الفعل  يدل  يسقي-أسقىكلمة "  هو   ،"
يفعل" بزيادة مهزة قبل -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

يدل على معىن َفَعَل   ، ومعناهيسقي-سقىفاء الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
 )أسقى مبعىن سقى(.

ِ  ٱنَطلُِقوٓا   - بُونَ هِۦ  إََِلَٰ َما ُكنتُم ب ِ  ( 29) تَُكذ 
ينطلق"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "انطلق   كلمة "انطلقوا": 

ينفعل" بزيادة اهلمزة -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "انفعل 
مطاوعة  يدل على معىن  يطُلق، ومعناه  -من الفعل الثالثي طلقأصله  والنون،  

 .أفعل
"تكّذبون": من  وكلمة  املزيد  الثالثي  الفعل  "  هو   "،يكّذب -كّذب كلمة 

"فّعل وهي  حبرف  املزيد  الثالثي  الفعل  صيغة  على  بزيادة -يدل  يفّعل" 
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يدل  ، ومعناه  يكِذب -كذب تضعيف عني اجملرد، أصله من الفعل الثالثي  
 على معىن التعدية )تكّذبون من العذاب(. 

ٖ ذِي ثََلَِٰث ُشَعبٖ  ٱنَطلُِقوٓا   -
 ( 30) إََِلَٰ ِظل 

ينطلق"، يدل  -هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "انطلق   كلمة "انطلقوا": 
ينفعل" بزيادة اهلمزة -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "انفعل 

مطاوعة  يدل على معىن  يطُلق، ومعناه  -من الفعل الثالثي طلقأصله  والنون،  
 .أفعل

 ( 31) مَِن ٱللََّهبِ  ُيۡغِِن َّلَّ َظلِيٖل َوََّل  -
"، يدل على  يغين-أغىنكلمة "  الفعل الثالثي املزيد من  هو  كلمة "يغين":

يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل
التعدية    ، ومعناهيغىن-غِنيالفعل، أصله من الفعل الثالثي   يدل على معىن 

 )أغىن مبعىن دفع(. 
 ( 36)  يَۡعتَِذُرونَ َوََّل يُۡؤَذُن لَُهۡم فَ  -

"، يدل  يعتذر-اعتذركلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  ذرون":كلمة "يعت
يفتعل" بزيادة اهلمزة  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل 

 يدل على معىن الطلب.، ومعناه يعِذر-عذروالتاء، أصله من الفعل الثالثي 
ا  -  ( 42)  يَۡشتَُهونَ َوفََوَٰكَِه مِمَّ

"، يدل  يشتهي-اشتهىكلمة "  الفعل الثالثي املزيد منهو    كلمة "يشتهون":
يفتعل" بزيادة اهلمزة  -على صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "افتعل 

الثالثي   الفعل  من  أصله  ومعناه  يشهو -شهاوالتاء،  َفَعَل ،  معىن  يدل على 
 )اشتهى مبعىن شها(.

ۡرُِمونَ  َتَمتَُّعوا  ُُكُوا  وَ  -
 ( 46) قَلِيًٗل إِنَُّكم ُّمُّ
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"، يدل على يتمّتع-متّتعكلمة "  هو الفعل الثالثي املزيد من  كلمة "متّتعوا":
يتفّعل" بزيادة التاء وتضعيف  -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني وهي "تفّعل 

 يدل على معىن الطلب.   ، ومعناهميَتع-متععني الفعل، أصله من الفعل الثالثي  
ي ِ َحِديثِۢ َبۡعَدهُۥ   -

َ
 ( 50) يُۡؤِمنُونَ فَبِأ

"، يدل على يؤمن-هو الفعل الثالثي املزيد من كلمة "آمن  كلمة "يؤمنون":
يفعل" بزيادة مهزة قبل فاء -صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرف وهي "أفعل

وجود ما  يدل على معىن يأُمن، ومعناه -الفعل، أصله من الفعل الثالثي أُمن 
 .اشتّق منه الفعل يف الفاعل

 الصرفية   ومعانيها   جداول األفعال الثالثية املزيدة 
 يف سورة امللك 

 اآليات 
األفعال الثالثية  

 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

- انفعل ينقلب  4
 ينفعل 

اهلمزة 
 والنون 

-قلب
 يقِلب

مطاوعة 
 َفَعلَ 

5 
 يفّعل -فّعل زّيّنا

تضعيف  
 معىن َفَعلَ  يزين -زان عني اجملرد 

- أفعل أعتدنا
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  يعُتد -عُتد فاء الفعل

 ألقوا 7
- أفعل

 يفعل 
قبل مهزة 

 معىن َفَعلَ  يلقى -لِقي فاء الفعل

- تفّعل  متّيز 8
 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

مطاوعة  مييز-ماز
 فّعل 
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- أفعل ألقي
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 معىن َفَعلَ  يلقى -لِقي

9 
تضعيف   يفّعل -فّعل كّذبنا 

 عني اجملرد 
- كذب 

 التعدية  يكِذب 

تضعيف   يفّعل -فّعل نّزل
 عني اجملرد 

 التعدية  ينِزل -نزل

- افتعل اعترفوا 11
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

-عرف
 معىن َفَعلَ  يعُرف

- أفعل أسّروا 13
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 معىن َفَعلَ  يُسّر-سّر

- أفعل يرسل 17
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- رِسل
 التعدية  يرَسل

تضعيف   يفّعل -فّعل كّذب  18
 عني اجملرد 

- كذب 
 يكِذب 

 التعدية 

- أفعل ميسك 19
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-مسك 
 التعدية  ميُسك

 أمسك 21
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

-مسك 
 التعدية  ميُسك

- أفعل أنشأ 23
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  ينَشأ -نشأ فاء الفعل

 تّدعون 27
- افتعل

 يفتعل 
اهلمزة 
 الطلب  يدعو-دعا والتاء



96 

 

 
 

28 
- أفعل أهلك

 يفعل 
قبل مهزة 

 فاء الفعل
- هلك 

 يهَلك 
 التعدية 

- أفعل جيري 
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  جيور -جار فاء الفعل

29 

- أفعل آمّنا
 يفعل 

مهزة قبل 
 يأُمن -أُمن فاء الفعل

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

- تفّعل  توّكلنا 
 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

- وكل
 التكلف  يِكل

- أفعل أصبح 30
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- صُبح
 يصُبح 

الدخول يف 
 الزمان 

 

 يف سورة القلم 

 اآليات 
األفعال الثالثية  

 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

5 
- أفعل تبصر 

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

- بُصر
 يبُصر 

 معىن َفَعلَ 

- أفعل يبصرون 
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- بُصر
 َفَعلَ معىن  يبُصر 

- أفعل تدهن 9
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-دهن
 يدُهن

 معىن َفَعلَ 
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- أفعل يدهنون 
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-دهن
 يدُهن

 معىن َفَعلَ 

- أفعل أقسموا 17
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-قسم
 يقِسم

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

- استفعل يستثنون  18
 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

 معىن أفعل  يثين -ثىن

- أفعل أصبحت 20
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- صُبح
 يصُبح 

الدخول يف 
 الزمان 

 تنادوا 21
- تفاعل

 يتفاعل 
التاء 
 يندو -ندى واأللف

املشاركة  
بني اثنني  

 فأكثر 

23 

 انطلقوا 
- انفعل
 ينفعل 

اهلمزة 
 يطُلق-طلق والنون 

مطاوعة 
 أفعل

- تفاعل يتخافتون 
 يتفاعل 

التاء 
 واأللف

- خفت
 خيُفت 

املشاركة  
بني اثنني  

 فأكثر 

تضعيف   يفّعل -فّعل تسّبحون 28
 عني اجملرد 

- سبح
 يسَبح

اختصار 
حكاية 
 املرّكب
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30 

- أفعل أقبل
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

معىن   يقَبل -قِبل
 استفعل 

- تفاعل يتالومون 
 يتفاعل 

التاء 
 يلوم - الم واأللف

املشاركة  
اثنني  بني 

 فأكثر 

- أفعل يبدل  32
 يفعل 

مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يبُدل -بدل فاء الفعل

 ختّيرون  38
- تفّعل 

 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

 املبالغة خيري -خار

- استفعل يستطيعون  42
 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

-طاع
 القوة يطوع 

44 

تضعيف   يفّعل -فّعل يكّذب 
 عني اجملرد 

- كذب 
 التعدية  يكِذب 

- استفعل نستدرج
 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

-درج
 معىن َفَعلَ  يدُرج

- أفعل أملي 45
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  ميلو -مال فاء الفعل
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-فاعل نادى  48
 يفاعل

ألف بعد 
 فاء اجملرد 

 معىن َفَعلَ  يندو -ندى

- تفاعل تدارك 49
 يتفاعل 

التاء 
تأدية معىن   - واأللف

 اجملرد 

- افتعل اجتىب 50
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

 معىن َفَعلَ  جييب -جىب

- أفعل يزلقون  51
 يفعل 

مهزة قبل 
 املبالغة يزَلق -زِلق فاء الفعل

 

 يف سورة الآقة 

 اآليات 
األفعال الثالثية  

 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

- أفعل أدرى  3
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-درى
 معىن َفَعلَ  يدري

 يفّعل -فّعل كّذبت  4
تضعيف  
 عني اجملرد 

- كذب 
 التعدية  يكِذب 

- أفعل أهلكوا  5
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- هلك 
 يهَلك 

معىن  
 استفعل 

- أفعل أهلكوا  6
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- هلك 
 يهَلك 

معىن  
 استفعل 

تضعيف   يفّعل -فّعل سّخر  7
 عني اجملرد 

-سخر
 يسَخر 

 التعدية 

- انفعل انشّقت 16
 ينفعل 

اهلمزة 
مطاوعة  يُشّق-شّق والنون 

 َفَعلَ 
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- أفعل أويت 19
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 التعدية  يأيت -أتى

- أفعل أسلفتم 24
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-سلف
 التعدية  يسُلف 

25 
- أفعل أويت

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

 التعدية  يأيت -أتى

- أفعل أوت 
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  يأيت -أتى فاء الفعل

- أفعل أغىن  28
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 التعدية  يغىن -غِني

تضعيف   يفّعل -فّعل صّلوا 31
 عني اجملرد 

-صلى
 معىن أفعل  يصلي

- أفعل يؤمن  33
 يفعل 

مهزة قبل 
 يأُمن -أُمن فاء الفعل

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

38 
 أقسم

- أفعل
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-قسم
 يقِسم

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

 تبصرون 
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

- بُصر
 معىن َفَعلَ  يبُصر 
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- أفعل تبصرون  39
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- بُصر
 يبُصر 

 معىن َفَعلَ 

- أفعل تؤمنون  41
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 يأُمن -أُمن

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

 تذّكرون  42
- تفّعل 

 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

-ذكر
 يذُكر 

مطاوعة 
 فّعل 

 تقّول  44
- تفّعل 

 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

 يقول -قال
مطاوعة 

 فّعل 

 يفّعل -فّعل سّبح 52
تضعيف  
 عني اجملرد 

- سبح
 يسَبح

اختصار 
حكاية 
 املرّكب

 

 سورة املعارج يف  

 اآليات 
األفعال الثالثية  

 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

11 
 يفّعل -فّعل يبّصرون 

تضعيف  
 عني اجملرد 

- بُصر
 يبُصر 

املشاركة  
بني اثنني  

 فأكثر 

- افتعل يفتدي 
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

-فدى
 يفدي

 معىن َفَعلَ 
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- أفعل تؤوي  13
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-أوى
 يأوي 

 التعدية 

- أفعل ينجي 14
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  ينجو -جنا فاء الفعل

17 

- أفعل أدبر
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

معىن   يدُبر -دبر
 استفعل 

- تفّعل  توّلى 
 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

مطاوعة  يلي-وِلي
 فّعل 

- أفعل أوعى 18
 يفعل 

مهزة قبل 
 َفَعلَ معىن  يعي -وعى فاء الفعل

تضعيف   يفّعل -فّعل يصّدقون  26
 عني اجملرد 

- صدق
 يصُدق 

 التعدية 

- افتعل ابتغى  31
 يفتعل 

اهلمزة 
 الطلب  يبغي -بغى والتاء

 حيافظون 34
-فاعل

 يفاعل
ألف بعد 
 فاء اجملرد 

- حِفظ
 معىن َفَعلَ  حيَفظ

 أقسم 40
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

-قسم
 يقِسم

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

 يفّعل -فّعل نبّدل  41
تضعيف  
 معىن َفَعلَ  يبُدل -بدل عني اجملرد 
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42 
-فاعل يالقوا 

 يفاعل
ألف بعد 
 فاء اجملرد 

 معىن َفَعلَ  يلقى -لِقي

- أفعل يوعدون 
 يفعل 

مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يِعد -وعد فاء الفعل

- أفعل يوفضون  43
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- وفض
 يِفض 

 َفَعلَ معىن 

- أفعل يوعدون  44
 يفعل 

مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يِعد -وعد فاء الفعل

 

 يف سورة نوح 

 اآليات 
األفعال الثالثية  

 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

1 
- أفعل أرسلنا 

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

- رِسل
 التعدية  يرَسل

 أنذر
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 التعدية  ينَذر -نِذر فاء الفعل

3 
- افتعل اّتقوا 

 يفتعل 
اهلمزة 
 الطلب  يقي -وقى والتاء

- أفعل أطيعوا 
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-طاع
 معىن َفَعلَ  يطوع 

4 
تضعيف   يفّعل -فّعل يؤخِّر 

 عني اجملرد 
 معىن تفّعل  -

تضعيف   يفّعل -فّعل يؤخَّر 
 معىن تفّعل  - عني اجملرد 
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7 

- استفعل استغشوا
 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

-غِشي
 معىن تفّعل  يغشى

- أفعل أصّروا
 يفعل 

مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يُصرّ -صّر فاء الفعل

- استفعل استكربوا
 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

 معىن تفّعل  يكُبر -كُبر

9 
- أفعل أعلنت

 يفعل 
مهزة قبل 
معىن   يعلن -علن فاء الفعل

 استفعل 

- أفعل أسررت
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

معىن   يُسّر-سّر
 استفعل 

 استغفروا  10
- استفعل

 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

 الطلب  يغِفر -غفر

 يرسل 11
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

- رِسل
 التعدية  يرَسل

- أفعل ميدد 12
 يفعل 

مهزة قبل 
 التكثري  مُيدّ -مّد فاء الفعل
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- أفعل أنبت 17
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 التعدية  ينُبت -نبت

18 
- أفعل يعيد 

 يفعل 
مهزة قبل 
 التعدية  يعود-عاد فاء الفعل

- أفعل خيرج
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-خرج
 خيُرج

 التعدية 

- افتعل اّتبعوا  21
 يفتعل 

اهلمزة 
 معىن َفَعلَ  يتَبع - تِبع والتاء

- أفعل أضّلوا 24
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 التعدية  يِضلّ -ضّل

25 
- أفعل أغرقوا

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

-غِرق
 التعدية  يغَرق 

- أفعل أدخلوا
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-دخل
 يدُخل 

 التعدية 

- أفعل يضّلوا  27
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  يِضلّ -ضّل فاء الفعل

 

 يف سورة اجلن  

األفعال الثالثية   اآليات 
 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

1 
- أفعل أوحي

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

 معىن َفَعلَ  حيي -وحى

- افتعل استمع
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

-مِسع
 املبالغة يسَمع
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2 
- أفعل آمّنا

 يفعل 
مهزة قبل 
 يأُمن -أُمن فاء الفعل

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

- أفعل نشرك 
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-شِرك
 الصريورة  يشَرك 

3 
- تفاعل تعاىل

 يتفاعل 
التاء 
 واأللف

تأدية معىن   يعلو -عال
 اجملرد 

- افتعل اّتخذ
 يفتعل 

اهلمزة 
 االختاذ يأُخذ -أخذ والتاء

- افتعل يستمع 9
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

-مِسع
 يسَمع

 املبالغة

10 
- أفعل أريد

 يفعل 
مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يرود-راد فاء الفعل

 أراد
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يرود-راد فاء الفعل

- أفعل نعجز 12
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-عجز
 التعدية  يعِجز

- أفعل آمّنا 13
 يفعل 

مهزة قبل 
 يأُمن -أُمن فاء الفعل

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل
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- أفعل يؤمن 
 يفعل 

مهزة قبل 
 يأُمن -أُمن فاء الفعل

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

14 

- أفعل أسلم
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-سِلم
 يسَلم

معىن  
 استفعل 

 حتّروا
- تفّعل 

 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

-حرى
 املبالغة حيري

16 
- استفعل استقاموا

 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

مطاوعة  يقوم -قام
 أفعل

- أفعل أسقينا
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-سقى
 املبالغة يسقي

 يعرض  17
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

-عرض
 معىن َفَعلَ  يعُرض 

- أفعل أشرك  20
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-شِرك
 الصريورة  يشَرك 

 جيري  22
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 التعدية  جيور -جار فاء الفعل

- أفعل يوعدون  24
 يفعل 

مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يِعد -وعد فاء الفعل
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- أفعل توعدون  25
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 معىن َفَعلَ  يِعد -وعد

- أفعل يظهر  26
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-ظهر
 التعدية  يظَهر 

- افتعل ارتضى 27
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

-رِضي
 يرضى

 معىن َفَعلَ 

28 

- أفعل أبلغوا
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  يبُلغ -بلغ فاء الفعل

- أفعل أحاط
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-حاط
 حيوط 

 معىن َفَعلَ 

- أفعل أحصى
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- حصى
 معىن َفَعلَ  حيصي 

 

 يف سورة املز م ل 

 اآليات 
األفعال الثالثية  

 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

تضعيف   يفّعل -فّعل رّتل  4
 التعدية  يرَتل -رتل عني اجملرد 

- أفعل نلقي 5
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  يلقى -لِقي فاء الفعل

 تبّتل  8
- تفّعل 

 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

 التكلف  يبُتل - بتل
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- افتعل اّتخذ 9
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

 معىن َفَعلَ  يأُخذ -أخذ

تضعيف   يفّعل -فّعل مّهل  11
 معىن أفعل  ميَهل -مهل اجملرد عني 

- أفعل أرسلنا  15
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- رِسل
 يرَسل

 التعدية 

- افتعل تّتقون  17
 يفتعل 

اهلمزة 
 معىن َفَعلَ  يقي -وقى والتاء

- افتعل اّتخذ 19
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

 معىن َفَعلَ  يأُخذ -أخذ

20 

تضعيف   يفّعل -فّعل يقّدر 
 معىن َفَعلَ  يقُدر -قدر عني اجملرد 

- أفعل حتصوا 
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- حصى
 حيصي 

 معىن َفَعلَ 

- تفّعل  تيّسر
 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

مطاوعة  ييِسر-يسر
 فّعل 

- افتعل يبتغون 
 يفتعل 

اهلمزة 
 الطلب  يبغي -بغى والتاء

-فاعل يقاتلون
 يفاعل

ألف بعد 
 يقُتل -قتل فاء اجملرد 

املشاركة  
بني اثنني  

 فأكثر 
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- أفعل أقيموا 
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 التعدية  يقوم -قام

- أفعل آتوا
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  يأيت -أتى فاء الفعل

- أفعل أقرضوا
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- قرض
 يقِرض 

 التعدية 

تضعيف   يفّعل -فّعل تقّدموا
 التكثري  يقُدم -قدم عني اجملرد 

- استفعل استغفروا 
 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

 الطلب  يغِفر -غفر

 

 يف سورة املد ّثر 

األفعال الثالثية   اآليات 
 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

 أنذر 2
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 التعدية  ينَذر -نِذر فاء الفعل

 يفّعل -فّعل كّبر  3
تضعيف  
 يكَبر -كِبر عني اجملرد 

اختصار 
حكاية 
 املرّكب

تضعيف   يفّعل -فّعل طّهر 4
 عني اجملرد 

-طهر
 يطُهر 

 التعدية 
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- استفعل تستكثر 6
 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

 معىن أفعل  يكُثر -كُثر

تضعيف   يفّعل -فّعل مّهدت  14
 التعدية  ميَهد -مهد عني اجملرد 

- أفعل أرهق 17
 يفعل 

مهزة قبل 
 الفعلفاء 

-رِهق
 يرَهق

 التعدية 

18 
تضعيف   يفّعل -فّعل فّكر

 معىن َفَعلَ  يفِكر-فكر عني اجملرد 

تضعيف   يفّعل -فّعل قّدر
 عني اجملرد 

 معىن َفَعلَ  يقُدر -قدر

تضعيف   يفّعل -فّعل قّدر 19
 معىن َفَعلَ  يقُدر -قدر عني اجملرد 

 يفّعل -فّعل قّدر 20
تضعيف  
 َفَعلَ معىن  يقُدر -قدر عني اجملرد 

23 

- أفعل أدبر
 يفعل 

مهزة قبل 
معىن   يدُبر -دبر فاء الفعل

 استفعل 

- استفعل استكرب
 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

 معىن تفّعل  يكُبر -كُبر
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- أفعل أصلي  26
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-صلى
 يصلي

 معىن َفَعلَ 

- أفعل أدرى  27
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-درى
 معىن َفَعلَ  يدري

- أفعل تبقي  28
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

معىن   يبقى -بِقي
 استفعل 

31 

- استفعل يستيقن 
 يستفعل 

اهلمزة 
والسني 

والتاء قبل  
 الفعل 

 معىن أفعل  ييَقن - يِقن

- أفعل أوتوا 
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 التعدية  يأيت -أتى

- افتعل يزداد 
 يفتعل 

اهلمزة 
 املبالغة يزود-زاد والتاء

- أفعل آمنوا 
 يفعل 

مهزة قبل 
 يأُمن -أُمن فاء الفعل

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

- افتعل يرتاب
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

-راب 
 معىن َفَعلَ  يروب 

 أراد
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يرود-راد فاء الفعل
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- أفعل يضلّ 
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 التعدية  يِضلّ -ضّل

- أفعل أدبر 33
 يفعل 

مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يدُبر -دبر فاء الفعل

- أفعل أسفر 34
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-سفر
 يسُفر

 معىن َفَعلَ 

37 

- تفّعل  يتقّدم 
 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

مطاوعة  يقُدم -قدم
 فّعل 

- تفّعل  يتأّخر 
 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

مطاوعة  -
 فّعل 

- تفاعل يتساءلون 40
 يتفاعل 

التاء 
 واأللف

- سأل
 يسَأل

املشاركة  
بني اثنني  

 فأكثر 

- أفعل نطعم  44
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- طِعم
 التعدية  يطَعم 

 يفّعل -فّعل نكّذب  46
تضعيف  
 عني اجملرد 

- كذب 
 التعدية  يكِذب 

52 
- أفعل يريد 

 يفعل 
مهزة قبل 
 َفَعلَ معىن  يرود-راد فاء الفعل

 يؤتى 
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 التعدية  يأيت -أتى فاء الفعل
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 يف سورة القيامة 

األفعال الثالثية   اآليات 
 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

- أفعل أقسم 1
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-قسم
 يقِسم

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

- أفعل أقسم 2
 يفعل 

مهزة قبل 
 الفعلفاء 

-قسم
 يقِسم

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

تضعيف   يفّعل -فّعل نسّوي 4
 عني اجملرد 

-سِوي
 يسوى

 التعدية 

- أفعل يريد  5
 يفعل 

مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يرود-راد فاء الفعل

13 

 يفّعل -فّعل ينّبؤا 
تضعيف  
 معىن أفعل  ينَبأ - نبأ عني اجملرد 

تضعيف   يفّعل -فّعل قّدم 
 معىن تفّعل  يقُدم -قدم اجملرد عني 

 يفّعل -فّعل أّخر
تضعيف  
 معىن تفّعل  - عني اجملرد 

- أفعل ألقى 15
 يفعل 

مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يلقى -لِقي فاء الفعل



115 

 

 
 

- افتعل اّتبع  18
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

 معىن َفَعلَ  يتَبع - تِبع

- أفعل حتّبون  20
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-حّب
 َفَعلَ معىن  حِيّب

- افتعل التّفت 29
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

مطاوعة  يُلّف-لّف
 َفَعلَ 

31 

تضعيف   يفّعل -فّعل صّدق 
 عني اجملرد 

- صدق
 التعدية  يصُدق 

تضعيف   يفّعل -فّعل صّلى
 عني اجملرد 

- صال
 يصلو 

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل

32 

تضعيف   يفّعل -فّعل كّذب 
 عني اجملرد 

- كذب 
 التعدية  يكِذب 

- تفّعل  توّلى 
 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

مطاوعة  يلي-وِلي
 فّعل 

- تفّعل  يتمّطى  33
 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

 التكلف  ميطو -مطا

 ميىن  37
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  ميين-مىن فاء الفعل
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تضعيف   يفّعل -فّعل سّوى 38
 عني اجملرد 

-سِوي
 يسوى

 التعدية 

- أفعل حييي  40
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  حييا-حِيي فاء الفعل

 

 يف سورة اإلنسان 

 اآليات 
األفعال الثالثية  

 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

- افتعل نبتلي  2
 يفتعل 

اهلمزة 
معىن   يبلى -بِلي والتاء

 تفاعل

 أعتدنا 4
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 التعدية  يعُتد -عُتد فاء الفعل

تضعيف   يفّعل -فّعل يفّجرون 6
 عني اجملرد 

-فجر
 معىن َفَعلَ  يفُجر

 يوفون  7
- أفعل

 يفعل 
مهزة قبل 
 معىن َفَعلَ  يفي -وىف فاء الفعل

- أفعل يطعمون  8
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- طِعم
 التعدية  يطَعم 

9 
- أفعل نطعم 

 يفعل 
مهزة قبل 
 فاء الفعل

- طِعم
 التعدية  يطَعم 

- أفعل نريد 
 يفعل 

قبل مهزة 
 فاء الفعل

 معىن َفَعلَ  يرود-راد

تضعيف   يفّعل -فّعل لّقى 11
 معىن أفعل  يلقى -لِقي عني اجملرد 
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تضعيف   يفّعل -فّعل ذّللت  14
 عني اجملرد 

 معىن أفعل  يِذلّ -ذّل

تضعيف   يفّعل -فّعل قّدروا 16
 معىن َفَعلَ  يقُدر -قدر عني اجملرد 

تضعيف   يفّعل -فّعل تسّمى 18
 عني اجملرد 

 معىن َفَعلَ  يسمو-مسا

تضعيف   يفّعل -فّعل حّلوا 21
 معىن َفَعلَ  حيلى-حِلي عني اجملرد 

تضعيف   يفّعل -فّعل نّزلنا 23
 عني اجملرد 

 التعدية  ينِزل -نزل

تضعيف   يفّعل -فّعل سّبح 26
 عني اجملرد 

- سبح
 يسَبح

اختصار 
حكاية 
 املرّكب

- أفعل حيّبون  27
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-حّب
 معىن َفَعلَ  حِيّب

 يفّعل -فّعل بّدلنا 28
تضعيف  
 املبالغة يبُدل -بدل عني اجملرد 

- افتعل اّتخذ 29
 يفتعل 

اهلمزة 
 معىن َفَعلَ  يأُخذ -أخذ والتاء

31 
 يدخل 

- أفعل
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-دخل
 التعدية  يدُخل 

- أفعل أعّد
 يفعل 

مهزة قبل 
معىن   يُعدّ -عّد فاء الفعل

 استفعل 
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 يف سورة املرسالت 

األفعال الثالثية   اآليات 
 املعاين  األصل  الزيادة  الصيغة  املزيدة 

تضعيف   يفّعل -فّعل أّقتت 11
 عني اجملرد 

 معىن َفَعلَ  -

تضعيف   يفّعل -فّعل أّجلت 12
 عني اجملرد 

- أِجل
 معىن تفّعل  يأَجل 

- أفعل أدرى  14
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-درى
 يدري

 َفَعلَ معىن 

- أفعل هنلك 16
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

- هلك 
 التعدية  يهَلك 

- أفعل نتبع  17
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

 التعدية  يتَبع - تِبع

- أفعل أسقينا 27
 يفعل 

مهزة قبل 
 فاء الفعل

-سقى
 معىن َفَعلَ  يسقي

29 
 انطلقوا 

- انفعل
 ينفعل 

اهلمزة 
 يطُلق-طلق والنون 

مطاوعة 
 أفعل

تضعيف   يفّعل -فّعل تكّذبون 
 عني اجملرد 

- كذب 
 التعدية  يكِذب 

 انطلقوا  30
- انفعل
 ينفعل 

اهلمزة 
 يطُلق-طلق والنون 

مطاوعة 
 أفعل

- أفعل يغين 31
 يفعل 

مهزة قبل 
 التعدية  يغىن -غِني فاء الفعل
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- افتعل يعتذرون 36
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

 الطلب  يعِذر -عذر

- افتعل يشتهون  42
 يفتعل 

اهلمزة 
 والتاء

-شها
 معىن َفَعلَ  يشهو 

 متّتعوا  46
- تفّعل 

 يتفّعل 

التاء 
وتضعيف 
 عني الفعل 

 الطلب  ميَتع -متع

- أفعل يؤمنون  50
 يفعل 

مهزة قبل 
 يأُمن -أُمن فاء الفعل

وجود ما  
اشتّق منه  
الفعل يف 

 الفاعل
 

البيانات عن   . د  اليت  حتليل  اآليات  التربوية من  األفعال    فيها   تتضمن املعاين 
 الثالثية املزيدة 

أما املعاين التربوية من اآليات اليت تتضمن فيها األفعال الثالثية املزيدة اليت توجد  
 يف اجلزء التاسع والعشرين، كما يلي:

 : ، وهي سورة امللك يف   .1
  يف هذه األية يوجد املعىن التربوي: 4األية 

يعىن صفة اهلل األعلى، هو الكمال، 
 12واجلمال، واجلالل. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
12 Hamka, Op.Cit., h. 8. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   5األية 
لسكينة واجلمال عن  يشعر با يعىن

 13خلق اهلل يف السماء. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

ربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن الت 7األية 
 14يعىن التصوير عن النار.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   8األية 
 15. يعىن التصوير عن النار جهنم

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  9األية 
يعىن يكذب أفواج أهل النار 

 16الرسل اليت أرسلت إليهم.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   11األية 
يعىن االعتراف من ذنوهبم الكبري  

 17عن اإلنكار.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   13ألية ا
يعىن التصوير عن اإلخالص يف  

 18ذكر اهلل. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   17األية 
 19يعىن التصوير عن قدرة اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
13 Ibid., h. 12. 
14 Ibid., h. 13. 
15 Ibid. 
16 Ibid., h. 14. 
17 Ibid., h. 15. 
18 Ibid., h. 18. 
19 Ibid., h. 21. 



121 

 

 
 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   18األية 
 20يعىن التصوير عن قدرة اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   19األية 
يعىن التصوير عن صفة اهلل هو  

 21الرمحن.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   21األية 
يعىن التصوير من الذي ينسى من  

 22حفظ اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   23األية 
يقلل أن يشكر إىل يعىن من الذي 
 23اهلل من نعمه. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   27األية 
 24.يعىن التصوير من الكافرين

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  28األية 
نبينا حممد يؤمن من رمحة   يعىن
 25اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   29األية 
يعىن نبينا حممد يؤمن من رمحة  

 26اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
20 Ibid. 
21 Ibid., h. 23. 
22 Ibid., h. 25. 
23 Ibid., h. 27. 
24 Ibid., h. 30. 
25 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an), 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 14, h. 228-229. 
26 Hamka, Op.Cit., h. 34. 
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جد املعىن التربوي:  يف هذه األية يو 30األية 
 27يعىن التصوير عن قدرة اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 

 : ، وهي سورة القلم يف   .2
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   5األية 

يعىن التصوير عن تعاليم النيب إىل  
 28األمة. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   9األية 
 29يعىن التصوير من الكافرين.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   17األية 
يعىن التصوير من الكافرين يف صفة  

 30البخيل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   18األية 
يعىن التصوير من الكافرين يف صفة  

 31البخيل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   20األية 
التصوير من الكافرين يف صفة  يعىن 

 32البخيل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

 
27 Ibid. 
28 Ibid., h. 52. 
29 Ibid., h. 55. 
30 Ibid., h. 60. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   21األية 
يعىن التصوير من الكافرين يف صفة  

 33البخيل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

ملعىن التربوي:  يف هذه األية يوجد ا 23األية 
يعىن التصوير من الكافرين يف صفة  

 34البخيل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   28األية 
يعىن التصوير من الكافرين يف صفة  

 35البخيل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   30األية 
يعىن التصوير من الكافرين يف صفة  

 36البخيل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   32األية 
ين يف صفة  يعىن التصوير من الكافر

 37البخيل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   38األية 
يعىن التصوير من الكافرين يف 

 38معارض النيب. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid., h. 69. 
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التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  42األية 
يعىن التصوير من الكافرين يف يوم  

 39القيامة.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   44األية 
 40يعىن التصوير عن قدرة اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يوجد املعىن التربوي:  يف هذه األية  45األية 
 41يعىن التصوير عن قدرة اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   48األية 
 42يعىن التصوير عن قدرة اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يوجد املعىن التربوي:  يف هذه األية  49األية 
 43يعىن التصوير عن قدرة اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   50األية 
 44يعىن التصوير عن قدرة اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

ملعىن التربوي:  يف هذه األية يوجد ا 51األية 
 45يعىن التصوير من الكافرين.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

 

 : ، وهي ّقة آ سورة ال يف   .3
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   3األية 

 46يعىن أن يستعلم عن يوم القيامة. 
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 

 
39 Ibid., h. 71. 
40 Ibid., h. 72. 
41 Ibid., h. 72-73. 
42 Ibid., h. 74. 
43 M. Quraish Shihab, Op.Cit., h. 267. 
44 Ibid. 
45 Hamka, Op.Cit., h. 75-76. 
46 Ibid., h. 81. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   4األية 
يعىن أن ال يؤمن قوم مثود وعاد 

 47بيوم القيامة. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   5األية 
 قوم  يعىن تصوير العذاب إىل

 48مثود.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   6األية 
يعىن تصوير العذاب إىل قوم  

 49عاد. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   7األية 
  العذاب إىل قوميعىن تصوير 

 50عاد. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   16األية 
 51يعىن التصوير عن يوم القيامة. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   19األية 
 52التصوير عن يوم احلساب. يعىن 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   24األية 
يعىن التصوير عن النعمة بعد يوم  

 53احلساب. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
47 Ibid., h. 82. 
48 Ibid. 
49 Ibid., h. 83. 
50 Ibid. 
51 Ibid., h. 87. 
52 Ibid., h. 88. 
53 Ibid., h. 89-90. 
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التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  25األية 
 54يعىن التصوير عن يوم احلساب. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   28األية 
 55يعىن التصوير عن الندامة. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  31األية 
 56يعىن التصوير عن العذاب.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   33األية 
 57يعىن التصوير عن اإلنكار.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  38األية 
 58يعىن عن القسم.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   39األية 
 59يعىن عن القسم.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   41األية 
 60ار.يعىن التصوير عن اإلنك

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   42األية 
 61يعىن التصوير عن اإلنكار.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   44األية 
 62اهلل.يعىن التصوير أن القرآن من 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
54 Ibid., h. 91. 
55 Ibid. 
56 Ibid., h. 92. 
57 Ibid., h. 81. 
58 Ibid., h. 94. 
59 Ibid., h. 94-95. 
60 Ibid., h. 95. 
61 Ibid., h. 95-96. 
62 Ibid., h. 97. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   52األية 
 63يعىن تصوير احلمد إىل اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 

 : ، وهي سورة املعارج يف   .4
التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن    11األية 

 64يعىن التصوير عن يوم القيامة. 
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   13األية 

 65يعىن التصوير عن يوم القيامة. 
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
تربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن ال 14األية 

 66يعىن التصوير عن يوم القيامة. 
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   17األية 

 67يعىن التصوير عن يوم القيامة. 
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
املعىن التربوي:  يف هذه األية يوجد  18األية 

 68يعىن التصوير عن يوم القيامة. 
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   26األية 

 69يعىن التصوير عن يوم القيامة. 
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
يوجد املعىن التربوي:  يف هذه األية  31األية 

 70يعىن التصوير عن عمل الناس.
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 

 
63 Ibid., h. 99. 
64 Ibid., h. 108. 
65 Ibid., h. 108-109. 
66 Ibid., h. 109. 
67 Ibid., h. 109-110. 
68 Ibid. 
69 Ibid., h. 113-114. 
70 Ibid., h. 121-122. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   34األية 
 71يعىن التصوير عن صفة املؤمنني. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

األية يوجد املعىن التربوي:  يف هذه  40األية 
 72يعىن عن القسم.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   41األية 
 73يعىن التصوير عن وعيد اهلل. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  42األية 
يعىن التصوير عن صفة بعض 

 74الناس. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 لقية تربية اخلاليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   43األية 
 75يعىن التصوير عن يوم القيامة. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

املعىن التربوي:  يف هذه األية يوجد  44األية 
يعىن التصوير حال الناس يف يوم 

 76القيامة.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 

 : ، وهي سورة نوح يف   .5
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   1األية 

 77أن يأمر اهلل إىل النيب نوح.  يعىن
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   3األية 

 78أن يطيع اهلل.  يعىن
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
 

71 Ibid., h. 124. 
72 Ibid., h. 127. 
73 Ibid., h. 127-128. 
74 Ibid., h. 128. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid., h. 135. 
78 Ibid., h. 136-137. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   4األية 
 79أن يطيع اهلل.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   7األية 
التصوير صفة الناس يف زمان  يعىن

 80النيب نوح.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 لقية تربية اخلاليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   9األية 
التصوير عن دعوة النيب  يعىن

 81نوح.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   10األية 
 82التصوير عن مغفرة اهلل.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   11األية 
 83التصوير عن نعمة اهلل.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   12األية 
 84التصوير عن نعمة اهلل.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   17األية 
 85التصوير عن خلق الناس. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 مالية تربية اجلاليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   18األية 
التصوير عن يوم املوت ويوم   يعىن

 86البعث.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
79 Ibid., h. 137-138. 
80 Ibid., h. 140-141. 
81 Ibid., h. 141. 
82 Ibid. 
83 Ibid., h. 141-142. 
84 Ibid., h. 142. 
85 Ibid., h. 145. 
86 Ibid., h. 145-146. 
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:  يف هذه األية يوجد املعىن التربوي 21األية 
التصوير صفة الناس يف زمان  يعىن

 87النيب نوح.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 لقية تربية اخلاليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   24األية 
التصوير صفة الناس يف زمان  يعىن

 88النيب نوح.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   25األية 
التصوير صفة الناس يف زمان  يعىن

 89النيب نوح.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   27األية 
وح إىل اهلل  أن دعاء النيب ن يعىن

 90ألمته. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 

 ، وهي: سورة اجلن  يف   .6
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   1األية 

التصوير أن اجلن يسمع   يعىن
 91القرآن ويؤمن به. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

األية يوجد املعىن التربوي:  يف هذه  2األية 
 92التصوير عن صفة اهلل. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
87 Ibid., h. 147. 
88 Ibid., h. 148. 
89 Ibid., h. 148-149. 
90 Ibid., h. 150. 
91 Ibid., h. 162-163. 
92 Ibid., h. 163-165. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   3األية 
التصوير عن قصة اجلن ليخرب   يعىن

 93سر السماء. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   9األية 
التصوير عن قصة اجلن ليخرب   يعىن

 94سر السماء. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   10األية 
التصوير عن قصة اجلن ليخرب   يعىن

 95سر السماء. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   12األية 
التصوير اعتقاد اجلن عن قدرة  يعىن
 96اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   13األية 
التصوير اعتقاد اجلن عن قدرة  يعىن
 97اهلل.

هذه األية املعىن التربوي يف 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   14األية 
التصوير اعتقاد اجلن إىل  يعىن
 98اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
93 Ibid., h. 165-166. 
94 Ibid., h. 172. 
95 Ibid., h. 172-173. 
96 Ibid., h. 174. 
97 Ibid. 
98 Ibid., h. 175-176. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   16األية 
من   التصوير من نعمة اهلل يعىن

 99الذي يؤمن باهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   17األية 
التصوير من عذاب اهلل من  يعىن

 100الذي ال يؤمن باهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   20األية 
 101التصوير عن اإلميان. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   22األية 
 102التصوير عن اإلميان. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   24األية 
التصوير عن التحذير من   يعىن
 103اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  25األية 
التصوير عن التحذير من   يعىن
 104اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   26األية 
 105التصوير عن قدرة اهلل. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
99 Ibid., h. 176-177. 
100 Ibid., h. 177-178. 
101 Ibid., h. 181. 
102 Ibid., h. 182. 
103 Ibid., h. 183. 
104 Ibid. 
105 Ibid., h. 184. 
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املعىن التربوي:  يف هذه األية يوجد  27األية 
التصوير عن قدرة اهلل  يعىن

 106. لرسله

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   28األية 
التصوير عن قدرة اهلل  يعىن

 107لرسله. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 

 : ، وهي املز م ل سورة يف   .7
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   4األية 

اهلل لصالة  التصوير عن أمر يعىن
 108الليل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   5األية 
ي  التصوير عن نزول الوح يعىن

 109لنبينا حممد. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   8األية 
 110التصوير عن ذكر اهلل. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   9األية 
 111التصوير عن صفة اهلل. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   11األية 
 112التصوير عن وعد اهلل. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
106 Ibid., h. 184-185. 
107 Ibid., h. 185. 
108 Ibid., h. 190-191. 
109 Ibid., h. 191. 
110 Ibid., h. 192-193. 
111 Ibid., h. 193. 
112 Ibid., h. 195. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   15األية 
 113أن يرسل اهلل الرسول. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   17األية 
التصوير عن التحذير من   يعىن
 114اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   19األية 
التصوير عن التحذير من   يعىن
 115اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   20األية 
 116التصوير عن أمور اهلل.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 

 : ، وهي سورة املد ّثر يف   .8
األية يوجد املعىن التربوي:  يف هذه  2األية 

التصوير أن يأمر اهلل للرسول  يعىن
 117لينذر أمته. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   3األية 
 118التصوير عن ذكر اهلل. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   4األية 
 119التصوير عن النظافة. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 مالية تربية اجلاليدل على 

 
113 Ibid., h. 196. 
114 Ibid. 
115 Ibid., h. 197. 
116 Ibid., h. 199. 
117 Ibid., h. 208. 
118 Ibid. 
119 Ibid., h. 209. 



135 

 

 
 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   6األية 
 120التصوير عن األخالق.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 خللقية تربية االيدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   14األية 
 121التصوير عن األخالق.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   17األية 
التصوير من الذي يتعرض   يعىن

 122احلق.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   18األية 
 123التصوير عن األخالق.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   19األية 
 124لتصوير عن األخالق. ا يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   20األية 
 125التصوير عن األخالق.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   23األية 
 126التصوير عن األخالق.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   26األية 
 127التصوير عن وعيد اهلل.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   27األية 
 128عن النار. التصوير يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
120 Ibid., h. 210. 
121 Ibid., h. 214. 
122 Ibid., h. 215-217. 
123 Ibid., h. 218. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Ibid., h. 219. 
127 Ibid., h. 222. 
128 Ibid. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   28األية 
 129التصوير عن النار. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   31األية 
 130التصوير عن وعيد اهلل.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   33األية 
 131التصوير عن القسم. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   34األية 
 132ن القسم.التصوير ع يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   37األية 
 133التصوير عن وعيد اهلل.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   40األية 
التصوير أن يتساءل أهل  يعىن

 134اجلنة.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   44األية 
التصوير عن صفة بعض  يعىن

 135الناس. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 لقية تربية اخلاليدل على 

التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  46األية 
التصوير عن صفة بعض  يعىن

 136الناس. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
129 Ibid. 
130 Ibid., h. 223-224. 
131 Ibid., h. 225-226. 
132 Ibid. 
133 Ibid., h. 226. 
134 Ibid., h. 227. 
135 Ibid., h. 229. 
136 Ibid. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   52األية 
التصوير عن صفة   يعىن

 137الكافرين. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 

 : ، وهي سورة القيامة يف   .9
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   1األية 

 138التصوير عن القسم. يعىن
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   2األية 

 139التصوير عن القسم. يعىن
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
األية يوجد املعىن التربوي:  يف هذه  4األية 

 140التصوير عن قدرة اهلل. يعىن
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   5األية 

التصوير عن صفة   يعىن
 141الكافرين. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

ة يوجد املعىن التربوي:  يف هذه األي 13األية 
 142التصوير عن يوم احلساب.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   15األية 
التصوير عن صفة بعض  يعىن

 143الناس. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 لقية تربية اخلاليدل على 

 
137 Ibid., h. 232. 
138 Ibid., h. 238. 
139 Ibid. 
140 Ibid., h. 241. 
141 Ibid., h. 242. 
142 Ibid., h. 243. 
143 Ibid., h. 245. 
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األية يوجد املعىن التربوي:  يف هذه  18األية 
 144التصوير عن الوحي.  يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   20األية 
 145التصوير عن اإلميان. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

ملعىن التربوي:  يف هذه األية يوجد ا 29األية 
 146التصوير عن املوت. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   31األية 
التصوير من الذي ال يؤمن   يعىن
 147باهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يوجد املعىن التربوي:  يف هذه األية  32األية 
التصوير من الذي ال يؤمن   يعىن

 148هلل.با

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   33األية 
التصوير عن صفة بعض  يعىن

 149الناس. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 لقية تربية اخلاليدل على 

هذه األية يوجد املعىن التربوي:  يف  37األية 
 150التصوير عن خلق الناس. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 مالية تربية اجلاليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   38األية 
 151التصوير عن خلق الناس. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 مالية تربية اجلاليدل على 

 
144 Ibid., h. 246-247. 
145 Ibid., h. 249. 
146 Ibid., h. 258. 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Ibid., h. 259. 
150 Ibid., h. 261. 
151 Ibid., h. 261-262. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   40األية 
 152التصوير عن صفة اهلل. يعىن

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 

 : ، وهي سورة اإلنسان يف   .10
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   2األية 

 153التصوير عن خلق الناس. يعىن
املعىن التربوي يف هذه األية 

 مالية تربية اجلاليدل على 
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   4األية 

التصوير عن عذاب  يعىن
 154الكافرين. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   6األية 
التصوير عن نعمة   يعىن

 155املؤمنني. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   7األية 
التصوير عن صفة   يعىن

 156املؤمنني. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 لقية تربية اخلاليدل على 

التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  8األية 
يعىن التصوير عن صفة  

 157. املؤمنني

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

 
152 Ibid., h. 262. 
153 Ibid., h. 272-274. 
154 Ibid., h. 277. 
155 Ibid., h. 279. 
156 Ibid. 
157 Ibid., h. 283. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   9األية 
يعىن التصوير عن صفة  

 158. املؤمنني

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

املعىن التربوي:  يف هذه األية يوجد  11األية 
عن نعمة   يعىن التصوير

 159املؤمنني. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   14األية 
يعىن التصوير عن نعمة  

 160. املؤمنني

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

األية يوجد املعىن التربوي:  يف هذه  16األية 
يعىن التصوير عن نعمة  

 161. املؤمنني

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   18األية 
يعىن التصوير عن نعمة  

 162. املؤمنني

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   21األية 
يعىن التصوير عن نعمة  

 163. املؤمنني

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   23األية 
 164عن نزول القرآن.  يعىن التصوير

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 
158 Ibid., h. 284. 
159 Ibid., h. 285-286. 
160 Ibid., h. 288. 
161 Ibid., h. 288-289. 
162 Ibid., h. 289. 
163 Ibid., h. 291. 
164 Ibid., h. 293. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   26األية 
عن صالة الليل   يعىن التصوير

 165وذكر اهلل.

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

التربوي:  يف هذه األية يوجد املعىن  27األية 
عن صفة بعض  يعىن التصوير

 166الناس. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 لقية تربية اخلاليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   28األية 
عن صفة بعض  يعىن التصوير

 167الناس. 

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

املعىن التربوي:  يف هذه األية يوجد  29األية 
 168عن التحذير. يعىن التصوير

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اخللقية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   31األية 
 169عن صفة اهلل. يعىن التصوير

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

 

 : ، وهي سورة املرسالت يف   .11
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   11األية 

 170عن يوم القيامة.  يعىن التصوير
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 
يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   12األية 

 171عن يوم القيامة.  يعىن التصوير
املعىن التربوي يف هذه األية 

 تربية اإلهلية اليدل على 

 
165 Ibid., h. 295-296. 
166 Ibid., h. 296. 
167 Ibid., h. 297. 
168 Ibid. 
169 Ibid., h. 298. 
170 Ibid., h. 309. 
171 Ibid., h. 310. 
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يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   14األية 
 172عن يوم القيامة.  يعىن التصوير

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   16األية 
 173عن الوعيد.  يعىن التصوير

التربوي يف هذه األية املعىن 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   17األية 
 174عن الوعيد.  يعىن التصوير

املعىن التربوي يف هذه األية 
 تربية اإلهلية اليدل على 

يف هذه األية يوجد املعىن التربوي:   27األية 
 175عن خلق األرض.  يعىن التصوير
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