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ب

االستهالل

العلم أفضل من املال

مرياث قارون وشداد فرعون وغريهم،العلم مرياث األنبياء واملال

رسه والعلم حيرسك ،املال حت

مات خازنوا املال وهم أحياء،

والعلماء باقون ما بقي الدهر،

.أعباؤهم مفقودة وآثارهم يف القلب موجودة

)سيدنا علي بن أيب طالب(



ج

اإلهداء

:أهدي حبثي هذا إىل من أحبين ومن أحببتهم

والدي احملبوبني

احملبوبنيوإخواين 

ومجيع أسريت األحباء



د

كلمة الشكر والتقدير

احلمد هللا رب العاملني على نعمه الظاهرة والباطنة ووسع كرمه، اللهم أنت الفاعل املختار، 
والصالة . لكل مفعول من الكائنات واآلثر، نشكرك على مزيد نعمك، ومضاعف جودك وكرمك

الفضائل وملعرفة، ، خرية اخللق، املرسل للناس كافة بشريا والسالم نبيه ورسوله سيدنا حممد مصدر 
.ونذيرا بني يدى الساعة، واملبعوثة رمحة للعاملني، وإمام املتقني

وقد متت كتابة هذا البحث اجلامعى بعون اهللا تعاىل العليم القدير وهو املستعان ووهب 
راء النبالء ومن املمكن هذا الباحثة أعلى مهة إلكمال هذا البحث وإمتامه حىت يكون يدي الق

.البحث اجلامعى كثري من النقصان واألخطاء فأرجو من القراء أن يصححوه
الثناء والجزاء أجدر إىل تقدم شكرى وحتييت حتية هنيئة من عميق قليب إىل كل من ساهم 

:وشارك يف هذا البحث وكل من ساعدين ببذل سعيه يف هذا البحث اجلامعى خاصة إىل
رتمني، الذين ربياين على التقدم لنيل مهة وتفائل ملواجهة احلياةوالدي احمل-1
فضيلة الربوفسور الدكتور موجيا راهارجو، كرئيس اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية -2

احلكومية مباالنج
فضيلة الدكتورة إستعادة املاجستري، كعميد كلية العلوم اإلنسانية  -3
فضيلة حممد فيصل املاجستري-4
فضيلة محزوي املاجستري، قد أرشدين حلصول على هذا البحث اجلامعى-5
مجيع األساتيذ احملاضرين يف اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، الذين -6

يساعدوين حلصول على العلوم املفيدة يف مستقبل حيايت
بايت الالئي يساعدنين ويصاحبنين إلمتام هذا البحث العلمى اجلامعىمجيع األصحايب والصاح-7



ه

ون الدينيةؤ وزارة الش
كلية العلوم اإلنسانية

قسم اللغة العربية وأدبها
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

تقرير المشرف

:إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته
الالئحةبديعة : االسم

11310012: رقم القيد
حتليل الصرىف من أفعال املزيد الثالثي حبرف أوحبرفني يف كتاب عربية بني يديك: العنوان

فاء يصالحات الالزمة ليكون على الشكل املطلوب الستوأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلا قد نظرن
العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة لكلية)S1(شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة سرجانا 

.م2015- 2014

2015يونيو23حتريرا مباالنج، 
املشرف

، املاجستريالدكتور احلاج محزوي

195108081984031001: رقم التوظيف
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2015يونيو23حتريرا مباالنج، 
املشرف

، املاجستريالدكتور احلاج محزوي
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قسم اللغة العربية وأدبها
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

تقرير المشرف

:إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته
الالئحةبديعة : االسم

11310012: رقم القيد
حتليل الصرىف من أفعال املزيد الثالثي حبرف أوحبرفني يف كتاب عربية بني يديك: العنوان

فاء يصالحات الالزمة ليكون على الشكل املطلوب الستوأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلا قد نظرن
العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة لكلية)S1(شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة سرجانا 
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املشرف
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و

ون الدينيةؤ وزارة الش
كلية العلوم اإلنسانية

قسم اللغة العربية وأدبها
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة 

تقرير لجنة المناقشة عن البحث الجامعي
:لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته

بديعة الالئحة: االسم
11310012: رقم القيد

حتليل الصرىف من أفعال الثالثي املزيد حبرف أو حبرفني يف كتاب عربية : العنوان
بني يديك 

)S1(وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها درجة سرجانا 
.اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

2015مايو 7حتريرا مباالنج، 
)يسالرئ(أنوار فردوس املاجستري.1
)العضو(الرؤوف املاجستريعبد اهللا زين .2
)العضو(الدكتور احلاج محزوي املاجستري.3

املعرف
عميد كلية العلوم اإلنسانية

ة استعادة، املاجستريالدكتور 
196703131992032002
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املعرف
عميد كلية العلوم اإلنسانية

ة استعادة، املاجستريالدكتور 
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ز

ون الدينيةؤ وزارة الش
كلية العلوم اإلنسانية
وأدبهاقسم اللغة العربية 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

تقرير عميد كلية العلوم اإلنسانية
تقرير عميد كلية العلوم اإلنسانية

تسلم عميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث 
اجلامعي الذي كتبته الباحثة

بديعة الالئحة: االسم
11310012: رقم القيد

املقارنة الداللية بني ترمجة مهيل ظفري لكتاب األربعني النووي: العنوان
لكلية العلوم اإلنسانية يف S1)(الستيفاء شروط اإلختبار النهائي واحلصول على درجة سرجانا 

.

2015يونيو 23، تقريرا مباالنج
عميدة كلية العلوم اإلنسانية

املاجستري،الدكتورة إستعادة
196703131992032002: رقم التوظيف
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تقرير عميد كلية العلوم اإلنسانية
تقرير عميد كلية العلوم اإلنسانية

تسلم عميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث 
اجلامعي الذي كتبته الباحثة

بديعة الالئحة: االسم
11310012: رقم القيد

املقارنة الداللية بني ترمجة مهيل ظفري لكتاب األربعني النووي: العنوان
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2015يونيو 23، تقريرا مباالنج
عميدة كلية العلوم اإلنسانية

املاجستري،الدكتورة إستعادة
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ز

ون الدينيةؤ وزارة الش
كلية العلوم اإلنسانية
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جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

تقرير عميد كلية العلوم اإلنسانية
تقرير عميد كلية العلوم اإلنسانية

تسلم عميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث 
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املاجستري،الدكتورة إستعادة
196703131992032002: رقم التوظيف



ح

ون الدينيةؤ وزارة الش
كلية العلوم اإلنسانية

قسم اللغة العربية وأدبها
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدبها

:اجلامعي الذي كتبته الباحثة

بديعة الالئحة: االسم
11310012: رقم القيد

حتليل الصرىف من أفعال املزيد الثالثي حبرف أو حبرفني يف كتاب عربية : العنوان
بني يديك

لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم )S1(الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على رجة سرجانا 
.

2015يونيو23تقريرا مباالنج، 

حممد فيصل، املاجستري
197411012003121004: رقم التوظيف
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11310012: رقم القيد

حتليل الصرىف من أفعال املزيد الثالثي حبرف أو حبرفني يف كتاب عربية : العنوان
بني يديك

لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم )S1(الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على رجة سرجانا 
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2015يونيو23تقريرا مباالنج، 

حممد فيصل، املاجستري
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ح
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قسم اللغة العربية وأدبها
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11310012: رقم القيد

حتليل الصرىف من أفعال املزيد الثالثي حبرف أو حبرفني يف كتاب عربية : العنوان
بني يديك
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حممد فيصل، املاجستري
197411012003121004: رقم التوظيف
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تقرير الباحثة

:لبةاأفيدكم علما بأنين الط

بديعة الالئحة: االسم
11310012: رقم القيد

حتليل الصرىف من أفعال املزيد الثالثي حبرف أو حبرفني يف كتاب عربية بني : العنوان
يديك

أنه وإذا ادعى أحد يف املستقبل . دته من إبداع غريي أو تأليف األخربنفسي وما ز حضرته وكتبته 
من تأليف وتبيني أنه فعال من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على 

.اإلسالمية احلكومية ماالنج

2015يونيو23حتريرا مباالنج، 
الباحثة

الالئحةبديعة 
11310012:رقم القيد



ي

الملخص
تحليل الصرفى من أفعال المزيد الثالثي بحرف أو بحلرفين ، 11310012، بديعة الالئحة

في كتاب عربية بين يديك
. العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

.، املاجستريالدكتور احلاج محزوي: املشرف

عربية بين يديك، أفعال المزيد الثالثي بحرف أو بحرفين، تحليل الصرفى: الكلمة الرئيسية

علم الصرف أوالتصريف، كما يقول ابن عصفور،  هو ميزان العربية ألن جزاءا منها يؤخذ 
. وبه نتوصل إىل معرفة اإلشتقاق، وهو معرفة ذوات الكلم، يف أنفسها، من غري تركيب. بالقياس

أحدمها : وهو قسمان. ومعرفة الشيء، كذلك جيب أن تكون مقدمة على معرفة أحواله بعد تركيبه
واألخر تغيري الكلمة عن أصلها، من غري أن يكون . لمة على صيغ خمتلفة، لضروب املعاينجعل الك

يقول –مثل قال . ذلك التغيري داال على معىن طارئ على الكلمة
كان التصريف يف علم الصرف وهي يف اللغة عبارة عن التغيري ويف اإلصطالح عبارة عن 

أما يف علم الصريف يشتمل أوزان وهم أوزان . ن مقصودحتويل األصل الواحد اىل أمثلة خمتلفة ملعا

ثاللثة للمزيد فيه حرف واحد، ومخسة . للثالثي املزيد فيه اثنا عشر وزنا. مزيد الذي يتعلق باملوضوع
: فللثالثي املزيد فيه حرف واحد، ثالثة أوزان. ة للمزيد فيه ثالثة أحرفللمزيد فيه حرفان، وأربع

َل كَفرََّح وفَاَعَل كَساَبقَ أَفْـَعَل، كَأْكَرَم وفـَعَّ 
أسئلة البحث يف هذا البحث العلمى األول ما الفاظ من أفعال املزيد الثالثي حبرف 

تعرف من حتليل أوحبرفينفي كتاب عربية بني يديك وكيف حتليلها، فوائدها للباحث وللقارء هو 
األلفاظ من أفعال املزيد الثالثي حبرف أوحبرفني يف كتاب عربية بني يديك



ك

اما يف . البحوث الوصفية: حث العلمي هو البحث النوعيأما منهج العلمي من هذه الب
هذا البحث العلمي تستخدم الباحثة دراسة وصفية وفيها ستبحث ماذا ستبني فيها وكيف حتليل 

. الصريف يف هذا البحث العلمي

اما الدراسة . فية لتحصيل املعلومات عن الوضع احلايل، ووجد عالقة فيهاأخرى أهداف دراسة وص
: مثل. املكتبية هي البحوث الذي يهدف على مجع البيانات واملعلومات من اإلختالف املواد الواردة

الكتب، واملالحظات وغريها
ن حتليل الصريف يف هذا أمنّ : وبعد إجراء هذا البحث اجلامعي حصلت الباحثة على النتيجة

أفعال الثالثي املزيد حبرف ). اخلماسى ( البحث العلمى أكثر من األفعال الثالثي املزيد حبرفني 
حاول، مارس، يعّرض، يسبب، ينفق، يناسب، حتب، يواجه، : منهم كلمات،18تتكون من 

ل الثالثي املزيد حبرفني أما أفعا. يعاجلونأباح،يهاجرون، أدرك، أنشأت، يسافرون، انتقل، سّلم،
تفّكر، تناول، متارس، انتشر، نتذّكر، تستمع، : منهم.كلمات21تتكون من 

اختفت، يطمئّن، تعامل، تشتهر، يلتحق، يعتمدون، يتسّولون، أشرتيهما، احتطب، تعطّلت، 
. يتعّلمون، تغّري 
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األولفصلال
مقدمة

خلفية البحث1.1

. واصطالحات ودالالت
ويعترب علم . وبناء على هذه القواعد يتم التواصل بشكل سليم. 

. غة وأمهها، ألنه علم هيات الكلمات دخوهلا يف الرتاكيبالصرف من أدق أبواب علوم الل
مشكلة الصرف العريب، برأي هي يف أن النحات العرب قد تعاملوا معه على اعتبار أنه 

إىل افرتاض أشكال للكلمة ليست واقعية، بسبب تعقيدا ال دعي له، بل اضطر النحاة أحيانا 
فكان الكثري من ألقيسة الصرفية العربية، وال سيما يف . ابتعادهم عن طبيعتها الصوتية البسيطة

ولو أن النحاة القدامى مل يقصروا نظرهم على شكل الكلمة . باب اإلبدال، معقدا إىل حد بعبد
1.غاية تغين عن كل املصاعب اليت تطالع املتلقيالكتايب لتمكنوا من استنباط قواعد بسيطة لل

علم الصرف أوالتصريف، كما يقول ابن عصفور،  هو ميزان العربية ألن جزاءا منها 
وبه نتوصل إىل معرفة اإلشتقاق، وهو معرفة ذوات الكلم، يف أنفسها، من غري . يؤخذ بالقياس

وهو . أحواله بعد تركيبهومعرفة الشيء، كذلك جيب أن تكون مقدمة على معرفة. تركيب
واألخر تغيري الكلمة عن . أحدمها جعل الكلمة على صيغ خمتلفة، لضروب املعاين: قسمان

2قول= مثل قال . أصلها، من غري أن يكون ذلك التغيري داال على معىن طارئ على الكلمة

ة عن كان التصريف يف علم الصرف وهي يف اللغة عبارة عن التغيري ويف اإلصطالح عبار 
أما يف علم الصريف يشتمل أوزان وهم 3.حتويل األصل الواحد اىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصود

،رباعي مزيد وغريهم ولكن الباحث ستبحث عن األوزان 4
7: ص) دار اململقة العربية: بريوت(سقال ديزيرة، الصرف وعلم األصوات 1
4/27، 1979، 4عصفور، املنع يف التصريف، دار االفاق احلديدة، ط بنأ2

3An’im Abu, Sang Ratu ash Shorfi, hal 45
.1، )جومبانج ( األمثلة التصريفيةن علي، حممد معصوم ب4



زيد فيه حرف ثاللثة للم. للثالثي املزيد فيه اثنا عشر وزنا. الثالثي مزيد الذي يتعلق باملوضوع
فللثالثي املزيد فيه حرف . واحد، ومخسة للمزيد فيه حرفان، وأربعة للمزيد فيه ثالثة أحرف

. أَفـَْعَل، كَأْكَرَم وفـَعََّل كَفرََّح وفَاَعَل كَساَبقَ : واحد، ثالثة أوزان
وباب أَفـَْعَل يكون للتعدية غالبا، أي لتصيري الالزم متعديا إىل مفعول واحد، كَدَخَل 

وباب فـَعََّل . فإن كان متعديا إىل واحد، صار متعديا إىل إثنني، كَلزَِم اْألَْمَر، وألزمته إياه. وأَْدَخْلُتهُ 
فالتكثري يكون يف الفعل، وباب فَاَعَل يكون للمشاركة بني اثنني . يكون للتكثري وللتعدية غالبا

. ا تفهم من قرينة الكالموقد تأيت هذه األبواب ملعان غري هذه قّلما تنضبط، وإمن. غالبا
تَـَعَل، افـَْعلَّ، تـََفعََّل وتـََفاَعلَ  . وللثالثي املزيد فيه حرفان، مخسة أوزان، وهي انـَْفَعَل، افـْ

. وعة املفعول للفاعل فيما يفعل به، كصرفته فانصرفامطلل: وباب انـَْفَعَل يكون للمطاوعة، أي
. هلذا اليكون إال الزما، واليكون جمّرده إال متعديا. وال ينفك هذا الباب عن معىن املطاوعة

تَـَعَل يكون للمطاوعة غالبا، باب افعّل يكون لألوالن والعيوب باب تـََفعََّل يكون . وباب افـْ
. للتكلف غالبا

: للمشاركة بني اثنني، وللثالثي املزيد فيه ثالثة أحرف، أربعة أوزانباب تـََفاَعَل يكون
َعْوَعَل، افـَْعوََّل وافـَْعالَّ  فإنكانت . وصيغة افعاّل مشرتكة بني املاضي واألمر لفظا. اْستَـْفَعَل، افـْ

ويكون باب اْستَـْفَعَل للطلب . وإن كانت لألمر، فأصلها فـََعاِللْ . فـََعاَللَ : للماضي، فأصلها
وقد يكون الزما، وإذكان . وهو يكون متعديا كما رأيت. استَـْغَفرت اهللا: والسؤال غالبا، حنو

وأبواب افـَْعْوَعَل وافـَْعوََّل وافـَْعالَّتكون للمبالغة يف معىن . الزما مل يكن مبعىن السؤال كما ترى
5.: جمّردها، أي 

املوضوع الدراسة الصرفية ألن عرّفنا أن الصرف هو مادة العلم الرئيسي الذي جيب تأخذ الباحثة ب
إذا كان يف علم النحو نفهم أن تغيري الكلمة يف أخريه . علينا أن نتعلم قبل نفهم اللغة العربية

.ومن ناحية األخرى يف علم الصريف نفهم عن تغيري الكلمة وداللتها

143:ص) دار الفكر: بريوت لبنان(العالييين مصطفى، جامع الدروس العربية 5



صرفية البد علينا أن نعرف أن يف هذا البحث العلمي الباحثة قبل الباحثة تبّني الدراسة ال
أهداف . ستبحث عن األوزان يتخصص باألوزان املزيد يف بعض أبواب كتاب عربية بني يديك

.الفعل املزيد يف كتاب عربية بني يديك
تستخدم الباحثة بكتاب العربية بني يديك ألنه إحالة لطالب يف التدريب التعليم اللغة 

و من ناحية أخرى قد نعرف أيضا يف كتاب عربية بني يديك مهارة قرائة اليت البد علينا . العربية
أن نعرف كيف الكلمات الصحيحة فيها، وبعد الباحثة تكتب األسباب هذه املسألة مستحق 

.    ميلبحث العل
أسئلة البحث1.2

ما الفاظ من أفعال املزيد الثالثي حبرف أوحبرفني يف كتاب عربية بني يديك1
كيف حتليل من أفعال املزيد الثالثي حبرف أوحبرفني يف كتاب عربية بني يديك. 2

أهداف البحث1.3
ني يديكيف كتاب عربية بالثالثي حبرف أوحبرفنيمن أفعال املزيدالفاظلكي نعرف . 1
لكي نعرف حتليل من أفعال املزيد الثالثي حبرف أوحبرفني يف كتاب عربية بني يديك. 2

البحثفوائد1.4
من حتليل األلفاظ من أفعال املزيد الثالثي حبرف أوحبرفني يف كتاب تعرف الباحثة :للباحثة. 1

عربية بني يديك
املزيد الثالثي حبرف أوحبرفني يف كتاب من حتليل األلفاظ من أفعاللتعرف القارئة : للقارئة. 2

عربية بني يديك
الدراسة السابقة1.5

لقد كان حبث الباحثة عن كتابة البحث العلمى السابقة ملراجع يف هذا البحث، وها هو 
:البحث العلمى السابق



) 2009(أمني الدين جنيب الرمحن 
أهداف . أوزان األفعال ووظيفتها يف سورة الواقعة"اإلسالمية احلكومية مباالنج وهي يبحث عن 

هذا البحث هي إنطالق من أسئلة البحث السابقة، فاألهداف الىت اراده الباحث يعين 
األفعال املوجودة يف سورة الواقعةلبيان املشتقات من.1
لبيان أوزان األفعال املستخدمة يف سورة الواقعة.2
لبيان صيغ األفعال املستخدمة يف سورة الواقعة.3

مبعىن أن مجيع املصادر ) (Library Reserachأما هذا البحث اجلامعى من الدراسة املكتبية 
 .

لتحليل البيانات استخدم . 
ئق يعين ملعرفة املعىن املوجود وهذا البحث لتحليل الوثاContent analysisالباحث حتليل املضمون 

.يف هذه الوثائق بالبيانات الصرحية والواضحة املذكورة فيها
أما نتائج البحث يف هذا البحث العلمي هي أن املشتقات من األفعال يف السورة الواقعة 

فاألوزان األفعال . كلمة37مع تكرار،وأما بدون تكرار، من األفعال عددها 63عددها 
للثالثي املزيد 44أوزان، منها 8يف سورة الواقعة، هي تشتمل من املستخدمة 

أما صيغ األفعال املستخدمة يف ). يـَْفَتعلُ -يـَتَـَفعَُّل، افـْتَـَعلَ -يـُْفعُل، تـََفعَّلَ - يـَُفّعُل، افـَْعلَ -فـَعَّلَ : (هي
. للفعل األمر2كلمة للفعل املضارع و30كلمة للفعل املاضي، 30سورة الواقعة جندها 

. األفعال املزيدة يف سورة الكهف. ما2009. خري الدين أمحد
منهج الوصفي الكيفي. األفعال املزيدة ، سورة الكهف : الكلمات الرئيسية 

، فاختار الباحث هذا املوضوع لتكميل خزينة العلم عن األفعال املزيد حبرفني ويف ثالثة أحرف
ويف سورة الكهف أفعال كثرية ، مثل كلمة إّختذ ، وجد الباحث هذا الكلمة كثريا . ذلك املوضوع

فاختار الباحث إحدى السورة يف القرآن موضةعا لبحثها وهي . مبعىن خمتلفة. يف السورة الكهف
. سورة الكهف

:  يوأما األسئلة البحث ه



ماآليات اليت فيها األفعال املزيدة حبرفني وبثالثة أحرف يف سورة الكهف؟.1
ما فوائد الزيادة اليت تكون لألفعاالملزيدة يف سورة املهف؟.2

أهداف البحث 
:مرتبطا مبا قد سبق ، األهداف اليت يريد الباحث الوصول إليها كما يلي 

. ملعرفة اآليات اليت فيها األفعال املزيد بزيادة حرفني وبثالثة أحرف يف سورة الكهف.1
. ملعرفة فوائد الزيادة اليت تكون لألفعال املزيد يف سورة الكهف.2

حتديد البحث  
لقد عرفنا أن البحث عن معاين األفعال يف القرآن الكرمي واسع جدا ، وليس للباحث 

ا جنبا على نقص القدرة لديها ، وحدد الباحث املسألة حول أوزان األوقات الكافية يف كله
وبثالثة ) إفتعل ، وانفعل ، وافعّل ، وتفاعل ، وتفّعل ( الثالثي املزيد حبرفني اليت تأيت بوزن 

وفائدته يف سورة الكهف ، ) استفعل ، وافعاّل ، وافعوعل ، وافعّول ( أحرف اليت تأيت بوزن 
. وليكون البحث موجيها يناسب املقصودتوضيحا مبوضوع البحث 

منهج البحث
املنهج املستخدم يف هذا البحث اجلامعي يعتمد على نظريني ، ومنهما نظرا إىل ميدان 

ونظرا إىل مستوى إلقاء . لوثائق وغري ذلك
املعلومات ، هذه البحث من الدراسة الوصفية زهي يعتمد على دراسة الواقع أوالظاهر كما توجد 

. يف الواقع وفيها الدراسة التحليلية ، وال توضح عن اإلرتباط أو أخذ اخلالصة العامة
مصادر البيانات 

. تتكون من املصادر األساسي واملصادر اإلضايفإن مصادر البيانات يف هذا البحث هي
فاملصدر األساسي هو القرآن الكرمي ، وأما املصادر اإلضايف هي املعاجم والتفاسري وكتب اللغات 

. اليت هلا عالقة باملوضوع

منهج البحث1.6



نوع البحث. 1
اما يف هذا البحث العلمي تستخدم الباحثة دراسة . الوصفيةالبحوث : البحث النوعي

. وصفية وفيها ستبحث ماذا ستبني فيها وكيف حتليل الصريف يف هذا البحث العلمي

اما 6.يل، ووجد عالقة فيهاأخرى أهداف دراسة وصفية لتحصيل املعلومات عن الوضع احلا
الدراسة املكتبية هي البحوث الذي يهدف على مجع البيانات واملعلومات من اإلختالف املواد 

7.الكتب، واملالحظات وغريها: مثل. الواردة

:وأما منهج البحث الذي يستخدمه يف هذا البحث العلمى هو كما يلي
مصادر البيانات.2

. تتكون من املصادر الرئيسية واملصادر الفرعيةمصادر البيانات يف هذا البحث 
أما املصادر الرئيسية يف هذا البحث وهي كتاب عربية بني يديك خاصة باب لتحليل 

) املراجع(فاملصادر الفرعية . الصريف
.ألفعال املزيد

يتعلق بعلم الصرفاليتالكتب . كمثل أ
باب علم الصرف جيتص بأفعال املزيد العربيةسو مع الدر اج. ب

طريقة مجع البيانات. 2
مبعىن عن مجيع (Library Research)هذا البحث اجلامعى من الدراسة املكتبية 

الصريفيديك خاصة باب لتحليل 
طريقة حتليل البيانات.3

، وهذا )(content analysisلتحليل البيانات استخدم الباحث حتليل املضمون
اما يف كتاب .البحث لتحليل الوثائق يعين ملعرفة كيف حتليل الصريف من أفعال املزيد فيها

6

26نفس املراجع، 7



إنه أسلوب البحث PJ.Stoneحتليل املضمون ومنهجية البحث يقول تعريف ستون 
الذي يهدف اىل احلصول على اإلستدالالت عن طريق التعرف على اخلصائص العلمي 

8.املميزة ألي نص من النصوص بطريقة موضوعية ومنهجية

حتليل املضمون هو أسلوب البحث الذي يهدف وصف Berelsonبرلسون
9.احملتوى الظاهر لإلتصال، وصفا موضوعيا ومنهجيا وكميا

هيكل البحث.4
:بحث العلمي هيالنظاميات يف هذه ال

مقدمة مث حيتوي على خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف : الفصل األوىل.1
.البحث، دراسة السابقة، منهج البحث وهيكل البحث

اإلطار النظري الذي يبحث بعلم الصرف ويشتمل على : الفصل الثاين.2
.وغريهمالتصريف، األوزان األفعال املزيد، تقسري من كتاب الغربية بني يديك 

وهي حتليل البيانات ويبني نتائج حتليل الصريف من األوزان : الفصل الثالث.3
األفعال املزيد يف كتاب عربية بني يديك

اإلختتام الذي يتكون من اخلالصات واإلقرتاحات.4
تحديد البحث 1.7

لقد عرفنا أن البحث عن معاين األفعال الثالثي املزيد يف كتاب عربية بني يديك، وحدد
( وحبرفني اليت تأيت بوزن ) فّعل، فاعل، أفعل ( الباحث املسألة حول أوزان الثالثي املزيد حبرف 

أّما حتديد يف كتاب عربية بني يديك ليس كلهم قراءات، ) تفاعل، تفّعل، افتعل، انفعل، افعّل 
. ولكن بعضهم فيها

11: ص) 1993الخامس،جامعة محمد (أوزي أحمد، تحلیل المضمون ومنھجیة البحث 8

9Ibid.hal.12



صل الثانيالف
طار النظريياإل

تعريف علم الصرف.أ
قبل الباحثة ستبني يف فصل اآلخر، كمـا يف فصـل األول كيفيـة التحليـل الصـرف مـن فعـل 
الثالثي املزيد حبرف أوحبرفني يف كتاب عربية بني يـديك، وثانيـا مـن الفـاظ يف الفعـل الثالثـي املزيـد 

أمــا يف فصــل الثــاين الباحثــة ســتبني عــن التعريــف علــم الصــرف، التصــريف وأفعــال . حبــرف أوحبــرفني
).  اخلامسة(أوحبرفني ) الرباعي(الثي املزيد حبرف الث

أمــا يف هــذا البحــث العلمــي . علــم الصــرف وعلــم إلعــراب: تنــدرج اللغــة العربيــة يف علمــني
كمـــا فيهـــا تعريـــف علـــم الصـــرف، األوزان األفعـــال . الباحثـــة ســـتبني عـــن الصـــرف ومـــا يتعلـــق بـــه

.1املزيد،التصريف، وغريمها
هــو علــم يبحــث عــن أحكــام بنيــة : ولــذا قيــل . مــة املختلفــةوالصــرف يبحــث يف أبنيــة الكل

الكلمــة العربيــة ، مبــا حلروفهــا مــن إصــالة ، وزيــادة ، وصــحة ، وإعــالل ، ومبــا يعــرض آلخرهــا مــن 
2. تغيري حالة الوقف مما ليس بإعراب ، أو بناء

" ميــزان العربيــة"الصــرف او التصــريف،كما يقـول ابــن عصــفور، هــو : تعريـف علــم الصــرف
يف " معرفــة ذوات الكلــم"وهــو .وبــه نتوصــل إىل معرفــة اإلشــتقاق. 3جــزاء منهــا يأخــذ بالقيــاسألن

ومعرفــة الشــيء كــذلك جيــب أن تكــون مقدمــة علــى معرفــة أحوالــه بعــد . أنفســها، مــن غــري تركيــب
واألخــر تغيــري . أحــدمها جعــل الكلمــة علــى صــيغ املختلفــة، لضــروب املعــاين: وهــو قســمان. تركيبــه

.ها، من غري أن يكون ذلك التغيري داال على معىن طارئ على الكلمةالكلمة عن أصل

.9، )دار اململقة العربية: بريوت(الصرف وعلم األصوات ديزيرة سقال،1
.17) 1987: بريوت ( دار الكتاب العريب تصريف األفعال واألمساء،حممد سامل حميس، 2
. 9، نفس املرجع3



ليست بإعراب أي بعىن العممي، حتويل األصل الواحد إىل أمثلة املختلفة ملعان مقصودة الحتصـل 
.4ىن مصطلح الورفولوجيا يف الدراسات اللغوية احلديثة

يتــوفر علــم الصــرف علــى تبيــان كيفيــة تــأليف الكلمــة املــواد :ويقــول عبــد اهلــادي الفضــلي

.5الكلمة من أصالة وزيادة

تعريف التصريف.2
يــرتب

أمـا فيهـا يشـرح أّن . يبـّني عـن التصـريفpengantar ilmu shorofيف كتـاب . يشتمل عـن التصـريف
و يف اإلصطالح علماء اهـل الصـرف يقـول أن الصـرف هـو . تصريف يف اللغة هو تغيريا او تنقيال

الكلمة من كلمة واحدة او اصل الكلمـة مـن مصـدر او مـن فعـل املاضـي اىل كلمـة تغيري او تنقيل 
.6اخر الذي خمتلفة الن يريد املعىن املقصود

7. مع ، إىل غري ذلكالتحويل ، كاسم الفاعل ، واسم املفعول ، واسم التفضيل ، والتثنية ، واجل

.وأفعال املزيد، ولكن يف هذا البحث العلمي أكثر ستبحث عن أفعال املزيد

تعريف األوزان.3
وحسـبنا . تعريف الوزن سبق أن تطرقنا يف مستهل هذا الكتاب إىل الوزن وإىل زنة الكلمـة

.هنا أن نكرر ذلك سريعا وبإجياز لتسهيل دراستنا

.23، )1980مؤسسة الرسالة، ( املنهج الصويت للبيئة العربية عبد الصبور شاهني، 4
.10الصرف وعلم األصوات، ديزيرة سقال، 5

6M. Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Shorof ( Lirboyo: P.P Fathul Mubtadi’in ) 7.
.15تصريف األفعال واألمساء،حممد سامل حميس، 7



، )فعــل(الفــاء، تليهــا العــني، فــالالم . الصــريف هــو ثالثــة أحــرف مطــّردة) أو امليــزان(فــالوزن 
. تقاس عليها الكلمات

وكلمــــا يــــزاد يف الكلمــــة مــــن أحــــرف يف األول . 
-فعــــــل=كتــــــب: أوالوســــــط أو األخــــــر يــــــزاد مكانــــــه يف الــــــوزن، وجتعــــــل لــــــه احلركــــــة نفســــــها، حنــــــو

8..إفتعل،إخل=تفاعل إكتتب=تكاتب

.ينقسم الفعل بإعتبار إحرفه اليت يتكون منها إىل جمرد ومزيد
تكـون ) د ثالثـي أو جمـّرد ربـاعيجمـرّ ( .أ

.أصلية من أية زيادة
أو أكثـر مـن أربعـة ) إن كـان ثالثيـا( واملزيد هو ما كان يتألف من أكثر من ثاللثة أحرف .ب

9.، ثاللثة أو أربعة منها أصلية، والباقي زائد)إن كان رباعّيا(

فلـــيس . فيضـــاف إليهـــا التضـــعي" ســـألتمونيها"وميكـــن أن جتمـــع أحـــرف الزيـــادة يف كلمـــة 
10.الضمري املتصل حرف زيادة، وال حرف العطف، والمهزة اإلستفهام، والما سوى ذلك

خصوصـا افعـال املزيـد .البحث العلمي الباحثة ستبني عن األفعال املزيد فقطولكن يف هذا
أو أكثر من أربعة ) إن كان ثالثيا(واملزيد هو ماكان يتألف من ثالثة أحرف . الرباعي واخلماسي

11.ثالثة أو أربعة منها أصلية، والباقي زائد) إن كان رباعيا(

مزيدات الثالثي، قد يزاد على الثالثي حرف أو حرفان أو ثالثة قياسا، فتكون له األوزان 
:التالية

.197، نفس املرجع8
.197نفس املرجع، 9

.198نفس املرجع، 10
.197نفس املرجع، 11



أفعــل : رفــا واحــدا صــارت لــه ثالثــة أوزان، هــيإذا زدنــا علــى الثالثــي ح: املزيــدة حبــرف)1
حنو أدخـل، فّعـل حنـو كّسـر وفاعـل حنـو قاتـل، إشـارة أن املضـارع الربـاعي يضـم حـرف 

.مضارعته مطلقا
إذا زدنــا حــرفني علــى الثالثــي صــارت لــه مخســة أوزان، هــي تفّعــل حنــو : املزيــد حبــرفني)2

فجر، إفتعل حنو احرتق تكّسر، إفعّل حنو إزرّق، تفاعل حنو تقاتل، إنفعل حنو ان

أمــا مزيــدات الثالثــي، قــد يــزاد علــى الربــاعي حــرف أو حرفــان ال أكثــر، قياســا، فتكــّون لــه 
:األوزان التالية

إذا زدنا حرفا واحدا على فعلل صار تفعلل حنو تدخرج: املزيد حبرف )1
كفهـّر، إذا زدنا علـى الربـاعي حـرفني اثنـني صـار لـه وزنـان، إفعلـّل حنـو ا : املزيد حبرفني )2

12.إفعنلل حنو افرنقع

أمــا يف كتــاب األخــر يقــول أفعــال الثالثــي املزيــد هــو كلمــة أصــل حرفــه ثالثــة وافعــال املزيــد 
. نوعني

َضَربَ : .أ
إجتمع: أفعال الثالثي املزيد حنو.ب

 .
 .

عــني ومــن كــل بــاب خيتلــف باحلركــة. : حنــو
: فعل من فعل املاضى واملضارع كما يف النظم 

13كسر فتح ضّم ضّم كسرتان. فتح ضم فتح كسر فتحتان 

يعـين ثالثـة . وأما أفعال الثالثي املزيـد هـو كلمـة فعـل املاضـى فيهـا أكثـر مـن ثاللثـة أحـرف
إجتمع : حنو. أحرف من أصل احلرف واألخر من الزيادة

. 202نفس املرجع، 12
13Muhammad Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Shorof, 24.



هـــم أفعـــال الثالثـــي املزيـــد الربـــاعي، أفعـــال . ىل ثالثـــة أنـــواعأفعـــال الثالثـــي املزيـــد ينقســـم إ
ولكــن يف هــذا البحــث العلمــي الباحثــة . الثالثــي املزيــد اخلماســي وأفعــال الثالثــي املزيــد السداســي

.تريد أن تبحث بتحليل أفعال الثالثي املزيد الرباعي واخلماسي
مــن أربعــة أحــرف وثالثــة مــن افعــال الثالثــي املزيــد الربــاعي هــي كلمــة فعــل املاضــي يتكــون 

أما من أحرف الزيـادة نـوع مـن عـني فعـل أو تشـديد، وهـو مـن بـاب تفعيـل بـالوزن . أحرف الزيادة
فّعــل أو الــف بــني فـــاء فعــل والعــني فعــل، هـــو مــن بــاب مفاعلــة بـــالوزن فاعــل ومهــزة قطـــع يف أول 

. الكلمة من باب إفعاّل بالوزن أفعل
:منهم. وزن فّعل بالزيادة التشديد يف عني فعل وكثري من الفوائد.ج

. يدل على معىن للتعدية)1
يدل على معىن لتكثري)2
كّفر زيٌد عمرًا   : حنو . ذكر املفعول إىل أصل الفعل)3

 .
:منهم

) أصل الفعل ( يدل على معىن مشاركة بني شخصني يف عمل الشيء )1
يدل على معىن متساويا بالوزن فاعل مبعىن لتكثري )2
يدل على معىن كالوزن أفععل يعين للتعدية)3
)جمرد(يدل على معىن كالوزن فعل )4

ئــد  كــان الفوا. 
:كما يلي

يدل على معىن للتعدية)1
يدل على معىن دخول الفاعل يف أي وقت)2
يدل على معىن دخول الفاعل يف أي مكان)3
يدل على معىن وجود الشيء من أصل الفعل)4
يدل على معىن مبالغة )5



يدل على معىن صريورة يعين تغيري الفاعل إىل أصل الفعل)6
يعين . يدل على معىن التعريض)7
لسلب يعين حذف أصل الفاعل من الفعليدل على معىن ا)8
يدل على معىن حينونة يعين يكون الزمان عالقة الفاعل بأصل الفعل)9

ثالثـة أحـرف مـن . أفعال املزيـد اخلماسـي هـو فعـل املاضـي فيهـا يتكـون مـن مخسـة أحـرف
:أما حرف الزيادة كما يلي. أصل احلرف وحرفان من الزيادة

)تفاعل ( فاء فعل والعني فعل حرف التاء يف أول الكلمة واألف بني)1
)تفّعل(حرف التاء يف أول الكلمة ويضاعف الفعل )2
) إفتعل ( حرف مهزة وصل يف أول الكلمة والتاء بني فاء وعني فعل )3
)انفعل ( حرف مهزة وصل والنون يف أول الكلمة )4
)افعّل ( حرف مهزة وصل والتشديد يف الم فعل )5

: فوائدهم يعين. فعل وعني فعل
: حنــو) اصــل فعـل ( يـدل علـى معــىن مشـاركة بــني شخصـني أو أكثـر يف عمــل الشـيء )1

تصاحل القوم . تضارب زيد وعمرو 
. ولكــن الســياوى بــاحلقيق) ل أصــل الفعــ( يــدل علــى معــىن فاعــل يعــين وجــود الشــيء )2

.متارض زيد: حنو
توارد القوم. ا،تدرجيي) اصل الفعل ( يدل على معىن وقوع الشيء )3
Maha Tinggi= تسـامىMaha Tinggi= تعـاىل. )4

)جمرد ( مث لفظ تعاىل وتسامى معنامها متساويا باللفظ عال ومسا 
باعدته فتباعد: حنو. ن فاعل وفائده تعديةيدل على معىن مطاوعة من وز )5

 .
:هلم فوائد 



كّسرت الزجاج : حنو. يدل على معىن مطاوعة من وزن تفّعل والتشديد يف عني فعل)1
فتكّسر

)يدل على معىن تكّلف )2 kesungguhan تشّجع زيد : حنو(
,aku ambil anak angkat Yusuf= تبّنيت يوسف: حنو. يدل على معىن اّختاذ)3

maksudnya aku ambil Yusuf sebagai anak angkat
لفظ تـَبَـىنَّ من أصل الفعل اْبناً 

تذّمم زيد: حنو) أصل الفعل ( يدل على جتنب الفاعل اىل الشيء )4
تأّميت املرأة: لفاعل اىل أصل الفعل حنويدل على معىن صريورة يعين تغيري ا)5

لفظ تأّمي من أصل الفعل إمي
Zaid minum sedikit demi sedikitجترّع زيد : حنو. يدل على معىن مدرَّج)6

لفظ جترّع من أصل الفعل ُجْرَعةٌ 
dia berusaha memperjelas sesuatuتبّني الشيء : حنو. يدل على معىن طلب)7

يتبع بالوزن إفتعل بالزيادة اهلمزة يف أول الكلمة والتاء بني فاء فعل والعني 
:هلم فوائد. فعل
مجعت اإلبل فاجتمع : حنو. يدل على معىن مطاوعة من وزن فعل)1
zaid mengambil/membuat rotiاختبز زيد : يدل على معىن إختاذ حنو)2

يدل معىن )3
اجتذب وجذب متساويان يف : حنو). جمرد( يدل على معىن متساويا يف وزن فعل )4

.املعىن
saling )اختصم وختاصم  : حنو). مشاركة ( يدل على معىن متساويا يف وزن تفاعل )5

beretengkar )
( Zaid mencari pekerjaan )اكتّد زيد . يدل على معىن طلب)6

:هلو فوائد. فعل الثالثي جمرد يتبع بالوزن انفعل بالزيادة مهزة وصل والنون يف أول الكلمة
.كّسرت الزجاج فانكسر: حنو. يدل على مطاوعة من وزن فعل)1



Dia )اَْزَعَج فانزجع : حنو. حكمه قليل. يدل على معىن مطاوعة من وزن اَفعل)2
menggerak-gerakkan benda, maka bergeraklah benda itu )

هلم . والتشديد يف الو فعلفعل الثالثي جمرد يتبع وزن افعّل بالزيادة مهزة وصل يف أول الكلمة
: فوائد

buah kurma itu )امحّر البسَر : حنو). أصل فعل ( يدل على معىن فاعل يف أي صفة )1
telah memerah )

14)( Malam ini sangat gelapاسوّد الليل . يدل على معىن مبالغة)2

Di dalam buku lain juga ada penjelasan mengenai bab fi’il sulasi mazid
ruba’i, dan khumasi, penjelsannya sebegai berikut:

)رباعي ( من مزيد الثالثي بحرف واحد .أ
يفعل-أفعل: الباب األول

)حُسن(أحسنُت حمّمًدا من فعل جمرد : حنو. فعل الزم يكون متعدى: التعدية)1
)أمسى ابن السبيل ساملا : حنو. الدخول يف الشيء دخول فاعل إىل معىن فعل)2

Ibnu Sabil pada waktu sore dalam keadaan selamat ) إذا كان فاعل من
الزمان

Seorang laki-laki menuju negara Hijaz )أحجز الرجل : حنو. قصد املكان)3

إذا كان فاعل من اسم املكان أو املنطقة(
(saya menyibukkan guru dengan sangat )أشغلت األستاذ : املبالغة حنو )4

أعظمت حممدا : حنو . شيء يف صفة إصابة ال)5
( negeri itu menjadi tandus )أقفر البلُد : حنو . الصريورة)6

orang itu menawarkan)أباع العبُد : حنو )( menawarkanالعرض )7
menjual budaknya )

( orang itu telah sembuh )أشفى املريض: حنو ( hilang )السلب )8

14Ibid, 92.



datangnya musim )احلينونة)9 tanaman itu telah tiba )أحصد الزرع: حنو (
musim panennya )

15أقلُت البيعَ : حنو . )10

يفّعل –فّعل : الباب الثاني 
يعين فرح ) الزم ( .  فّضلُت حممدا وفّرحت أستاذي: التعدية حنو -1

وفُضل 
قطّعت احلبَل أما: حنو. الداللة على التكثري-2
( saya menguliti dari kayunya )قّشرت العوَد : حنو . مبعىن حذف. السلب-3

saya mengkafirkan Raja)كّفرت مقوقسا . نسبة املفعول اىل أصل الفعل-4
Muqouqis)

اختاذ الفعل من كلمة خيمة. خّيم القوم: حنو . اّختاذ الفعل من اإلسم-5

يفاعل –عل فا: الباب الثالث 
ضارب زيد عمرا : حنو bersamaan antara fa’il dan maf’ul: املشاركة -1
حنو عافك اهللا وأعفك اهللا. ويكون مبعىن أفعل-2
سافر زيد: حنو . -3
) خماسي( من مزيد الثالثي بحرفين .ب

ينفعل–انفعل :الباب األول 
16فانكسركسرت الزجاج: مثل . ملطاوعة فّعل-1

يفتعل–افتعل : الباب الثاني 
مجعت الغنم فاجتمع : مثل . ملطاوعة فعل -1
من الكلمة خبز( saya membuat roti )اختبز : مثل . الختاذ الفعل من اإلسم-2

15Muhtarom Busyro, Shorof praktis metode Krapyak ( menara kudus Yogyakarta
),173.

16Ibid, 175.



( dia sangat giat bekerja )اكتسب : مثل . للمبالغة ىف املعىن-3

Ahmad mencari )اكتّد أمحد زبريا : مثل . للطلب-4 Zubair dengan susah payah )

)اجتذب سائق عربة سواء إىل جذب سائق عربة : مثل . ويكون مبعىن فعل-5 kusir

itu menarik gerobaknya )

( dua orang itu saling berbantahan )خاصم الرجالن . ويكون مبعىن تفاعل -6

يتفّعل –تفّعل : الباب الثالث 
قطعت الغصن فتقطع : مثل . ملطاوعة فّعل -1
( memberanikan )مثل تشّجع . للتكلف -2

تبنّيت يوسف : مثل . اختاذ الفاعل أصل الفعل مفعوال-3
Ali mencegah dari perbuatan dosa )تأمث علّي : مثل . الداللة على جمانبة الفعل-4

)

( perempuan itu menjadi janda )تأّميت املرأة : مثل . الصريورة-5

ia minum air )جترّع املاء : مثل . الداللة على حصول أصل الفعل مرة بعد مرة -6

berkali-kali )

ia mengangankan saudaranya agar cepat )تعّجل عثمان قدوم أخيه . للطلب -7

datang )

( Muhammad membuat bantal )توّسد حممد: مثل . الختاذ الفعل من اإلسم-8

تبّدى : مثل .لإلنتساب-9

يتفاعل–تفاعل : الباب الرابع 
تصاحل القوم : مثل . للمشاركة-1
باعدت عليا فتباعد . ملطاوعة فاعل -2
متارض : مثل . إلظهار ما ليس يف الباطن-3
( kaum itu datang hanya sedikit )توارد القوم : مثل . للوقوع تدرجيا -4

)( Allah Maha Luhurتعاىل اهللا : مثل . -5



يفعلّ –افعّل : خامسالباب ال
امحّر التفاح : مثل . الدخول يف الصفة-1
1718( Malam sangat gelap )اسوّد الليل : مثل . للبالغة-2

وزن فّعل -1
فّرحته: غالبا يكون للتعدية 

قطّعت احلبل: وأيضا للتكثري 
كّفرته: لنسبة املفعول إىل أصل الفعل 

العودقّشرت: للسلب 
خّيم القوم: الختاذ الفعل من اإلسم 

ضارب زيد عمرا: غالبا للمشاركة -2
سافرتُ : 

عافك اهللا: مبعىن أفعل 
ضاعفته: مبعىن فـََعَل 

طاولته: للمبالغة 
وزن أفعل -3

أكرمته : غالبا للتعدية 
أصبح املسافرُ : وأيضا للدخول يف الشيء 

أمثرت الشجرةُ : فعل يف صاحبه لوجود ما اشتق منه ال
أشغلُتهُ : للمبالغة 

أعظمته : لوجدان املفعول على صفة 
أقفرت األرض : للصريورة 

17ibid,92.
18ibid, 177.



أشفى املريضَ : للّسلب 
أقلت البيع: 

أّدبته فتأّدب : غالبا ملطاوعة فّعل -4
جتّلد: وأيضا للتكلف 

توّسد : الختاذ الفعل من اإلسم 
ى  تبد: لإلنتساب 
تظّلم: للشكاية 

تأّمث : للداللة على جمانبة الفعل 
تأّميت املرأُة : للصريورة 

جترّع : للداللة على حصول أصل الفعل مرّة بعد مرّة 
تعّجل الشيءُ : للطلب 

وزن تفاعل -5
تضارب الّرجالن : غالبا للمشاركة 

باعدته فتباعد : وأيضا ملطاوعة فاعل 
متارض : للتظاهر مبا ليس يف الواقع 

توارد القوم : للوقوع تدرجيّيا 
تعاىل : 

قطعته فانقطع: غالبا ملطاوعة فـََعَل الغري -6
أزعجُته فانزعج: وأيضا ملطاوعة أفعل يف شذوذ 

علمُت املسألة فانعلمتْ : ال يبىت انفعل إّال مما فيه عالج وتأثري وهلذا ال يقال 
م-ن-د-ر- ل: يؤخذ غالبا مما فاءه وال

لويته فالتوى: استغناء عنه بوزن افتعل 
وزن افتعل -7

مجعته فاجتمع : غالبا ملطاوعة فعل 



اختبز : وأيضا الختاذ الفعل من اإلسم 
اجتذب: : للمبالغة 

اختصم القوم : رمبا للمشاركة 
اكتّد فالٌن فالنا: للطلب 

وزن افعّل -8
امحّر : غالبا للدخول يف الصفة 

19اسوّد الليل: وأيضا للمبالغة 

مزيد فيه–تقسيم الفعل إىل جمرد 
:إذا تتبعنا األفعال الواردة يف اللغة العربية، وجدناها لن خترج عن أحد أمرين 

أن يكون الفعل جمّردا: األول 
. أن يكون الفعل مزيدا فيه: الثاين 

20.واملزيد–: نريد الوقوف على معىن كل من : فإن قيل 

: أقول -أ
هو ما كانت مجيع حلروفه أصلية ، حبيث اليسقط حرف منها يف مجيع تصاريف الكلمة 

ضرب على وزن ف ع ل: بغري علة تصريفية ، وذلك مثل 
: يع التصارف ، فنقول فهذا الفعل يعترب جمّردا ، ألن مجيع حروفه اليسقط حرف منها يف مج

.  ، وهكذا- مضروب –ضارب –ضربا –اضرب –يضرب –ضرب 
اليت هي أصول الكلمة، موجودة يف مجيع ) والباء –واراء –الضاد ( فنحن نلحظ أن 

. جمردة من حروف الزيادة) ضرب ( التصاريف، ولذلك حكمنا على أن 
واملزيد- ب

. ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية: هو 

.188)  مكتبة لبنان ناشرون ( معجم قواعد اللغة العربيةجورج مرتي عبد املسيح، 19
. 63، تصريف األفعال واألمساءحممد سامل حميس، 20



( على وزن ) استخرج : ( ويعرف احلرف الزائد بسقوطه يف بعض تصاريف الكلمة مثل 
)ء س ت ف ع ل 

–والسني –اهلمزة : فنحن ميكننا احلكم بأن 
)خرج ( ض تصاريف الكلمة حينما نقول ودليل ذلك سقوط هذه احلروف الثالثة يف بع

املزيد ، ومعرفة أبنيتهما ؟–: نريد معرفة أقسام كل من : فإن قيل -ج
ورباعي–2–ثالثي -1: : أقول 

ليك أبنية وإ. مزيد الرباعي–2–مزيد الثالثي -1: واملزيد فيه ينقسم أيضا قسمني 
:كل قسم على حّدة 

:: أوال 
:

: قعد ، ومتعديا حنو –جلس : بفتح العني، ويكون الزما حنو ) ف ع ل : ( األول 
وفتح –ونصر –ضرب 

وحزن ومتعديا، –فرح : بفتح الفاء، وكسر العني، ويكون الزما حنو ) ف ع ل : ( الثاين 
. وفهم–علم : حنو 

–كُرم : بفتح الفاء ، وضم العني، وال يكون إال الزما ، حنو ) ف ُع ل : ( الثالث 
وظُرف
:أبنية مزيد الفعل الثالثي : ثانيا 

:زيد الفعل الثالثي ثالثة أنواع باإلستقراء وجدت أن م
. ثالث مزيد بثالثة أحرف–3–ثالثي مزيد حبرفني -2–ثالثي مزيد حبرف -1

:وإليك أبنية كل نوع على حدة 
:فلمزيد الثالثي حبرف واحد ثالث أبنية -

وقّدم –بتضعيف العني، حنو قّطع ) ف ُع ل : ( األول 
وجاهد –قاتل : بزيادة الف بني الفاء، والعني، حنو ) ف ا ع ل : ( الثاين 

.زأكرم –أحسن : بزيادة مهزة قبل الفاء، حنو ) ء ف ع ل : ( الثالث 



: وملزيد الثالثي حبرفني مخسة أبنية -
–انكسر : بزيادة مهزة وصل ، ونون ، قبل الفاء ، حنو ) ء ن ف ع ل : ( األول 

وانصرف 
اجتمع : بزيادة مهزة قبل الفاء ، وتاء بني الفاء والعني ، حنو ) ء ف ت ع ل : ( اين الث
واستلم–واكتسب -

- امحّر : بزيادة مهزة وصل قبل الفاء ، وتضعيف الالم ، حنو ) ء ف ع لّ  : ( الثالث 
واخضرّ -واصفّر 
–تقّدم : والعني ، حنو بزيادة تاء قبل الفاء، وألف بني الفاء ) ت ف ّع ل : ( الرابع 

وتعّلم –وتكّسر 
: بزيادة ااتاء قبل الفاء، وألف بني الفاء، والعني، حنو ) ت ف ا ع ل : ( اخلامس 

21.وتضارب–وختاصم –تقاتل 

:صيغ الثالثي املزيد حبرف 
فّعل –فاعل –أفعل : للفعل الثالثي املزيد حبرف واحد ثالث صيغ 

أَفعل ( واألمر منه ) يُفعل ( بزيادة اهلمزة يف أوله ، وقياس مضارعهعلى وزن : أفعل -1
أقبل–يقبل –أكرم ، أقبل –يكرم –أكرم : ، مثل ) 

ويالحظ أن اهلمزة حتذف من املضارع ، وأن حرف املضارعة يكون مضموما ، كما يالحظ 
22)تنطق يف أول الكالم ويف أثنائه ( أن اهلمزة يف كل املاضي واألمر مهزة قطع مفتوحة 

:معاين زيادة اهلمزة يف هذه الصيغة 
:لزيادة اهلمزة معان خمتلفة ، منها 

أقمت الصالة : مثل . التعدية ، أى حتول الفعل الالزم إىل متعدى -أ
) أى دخل جنًدا ( أجند املسافر : الدخول يف املكان أو الزمان ، مثل - ب

.66نفس املرجع، 21
. 146) دار الفكري العريب ( وإخوانه الّنحو األساسيحمّمد محاسة عبد اللطيف 22



أمثر الزرُع ، : ىل حال بعد أن مل تكن ، مثل الصريورة ، أى التحول إ- ج
)  أى استحقت الزواج . ( أزوجت الفتاة : مثل . استحقاق الصفة -د
بضم حرف املضارعة ، ) يفاعل ( بزيادة األلف بعد الفاء ، وقياس مضارعة : فاعل -2

سامح –يسامح –عاد ، سامح –يهادى –عادى : ، مثل ) فاعل ( واألمر منه 
:زيادة األلف معاىن

:لزيادة األلف معان متعددة أمههما 
.قاتل اجلنود ببسالة: املشاركة ، مثل -أ

)واهللا يضاعف ملن يشاء : ( التكثري ، مثل - ب
.واليت العمل : املتابعة ، مثل - ج
بضم حرف ) يفّعل ( والزيادة فيه هي تضعيف العني ، وقياس مضارعة : فّعل -3

قّوم–يقّوم –عّلم قّوم –يعّلم –عّلم : مثل ) فّعل ( املضارعة ، واألمر منه 
:  معاىن تضعيف العني يف هذه الصيغة 

: يفيد تضعيف عني الثالثي معاين خمتلفة أمهها 
)وغّلقت األبواب ( . طّوفت يف اآلفاق : التكثري ، مثل -أ

.َشرَّقت يف أصفارى وغرّبتُ : التوجه إىل جهة ، مثل - ب
)أى نسبته إىل الكفر ( كّفرت امللحد : أصل الفعل ، مثل النسبة إىل - ج

:صيغ الثالثي املزيد حبرفني  
تفاعل –تفّعل –افعّل –افتعل –انفعل : للثالثي املزيد حبرفني مخس صيغ ، هي 

بفتح ) ينفعل : ( بزيادة مهزة وصل مكسورة ونون يف أوله ، وقياس مضارعه : انفعل -1
–انكسر : ) انفعل ( حرف املضارعة ، واألمر منه 

انصرف –ينصرف –انكسر ، انصرف –ينكسر 
) انفعل ( معاىن زيادة اهلمزة والنون يف 

:معان ، أمهها تدل الزيادة يف هذه الصيغعة على



. من األفعال العالجية ، أى اليت يظهر أثرها للعني) فعل ( املطاوعة لفعل ثالثي على وزن 
: واملطاوعة هي قبول األثر ، مثل 

)فتحُت الباَب : وهو مطاوع ل ( انفتح الباب -
)كسرت الزجاج : وهو مطاوع ل ( انكسر الزجاج  ، -
: ( أوله ، وتاء بعد فائه ، وقياس مضارعه بزيادة مهزة وصل مكسورة يف : افتعل -2

. ) افتعل : ( بفتح حرف املضارعة ، واألمر منه ) يفتعل 
: مثل 

انتصر ، ينتصر ، انتصر -
اختار ، خيتار ، اخرت -

)   افتعل ( معاىن زيادة اهلمزة والتاء يف 
:تدل الزيادة يف هذه الصيغة على معان خمتلفة ، منها

اكسبت املال بالعمل ، اجتهدت يف طلب الرزق : األجتهاد والطلب ، مثل -أ
اختلف القوم فاقتتلوا : التشارك ، مثل - ب
اشتّد العدّو فاقتدرنا عليه : املبالغة يف معىن الفعل ، مثل - ج
)اّختذوها سنة ( اسّنت املسلمون بأعمال النيب : اإلختاذ ، مثل -د
نصرت الضعيف فانتصر : - ه

( قرّبت الغريب فاقرتب ، : مطاوعة الثالثي املزيد بتضعيف العني أو باهلمزة ، مثل -ف
) كال التطعه واسجد واقترب 

يفعّل : ( وقياس مضارعه . بزيادة مهزة وصل مكسورة يف أوله وتضعيف المه : افعّل -3
: ) افعّل ( ، واألمر منه ) 

احوّل –حيوّل –احوّل -
)مبعىن حتّول ( احوّل الصديق عّين عند احلاجة إليه 

ب احلسّية للداللة على واألكثر ىف استعمال هذه الصيغة أن تكون لأللوان أو العيو 
 :



)من احلول ( احوّل –اعوّر –اخضّر –اسوّد –ابيّض _ امحّر -
) يتفّعل : ( بزيادة التاء ىف أوله ، وتضعيف يف عينه ، وقياس مضارعه : تفّعل -4

: ، مثل ) تفّعل : ( واألمر منه
. تعّلم ، يتعّلم ، تعّلم -
23.م ، تكّرم تكّرم ، يتكرّ -

) :تفّعل ( معاىن الزيادة يف صيغة 
:، مثل ) فّعل( مطاوعة ) أ ( 
. عّلت التلميذ فتعّلم -
. حرّكت الكرسّي فتحّرك -
: التكلف ، وهو حماولة فاعله إظهار صفة ليست سجية له ، مثل ) ب ( 
تشّجع اجلبان -
: اإلختاذ ، مثل ) ج ( 
)ذراعه وسادة اختذ ( توّسد النائم ذراعه -
: التجنب واإلبتعاد ، مثل ) د ( 
) ابتعد عن احلرج ( حترّج الّرجل -
:لتدرّج يف حدوث الفعل ، مثل ) ه ( 

. جترّع املريض الدواء 
) يتفاعل : ( وقياس مضارعه . بزيارة التاء ىف أوله ، واأللف بعد فائه : تفاعل -5

:مثل ) تفاعل : ( واألمر فيه 
، جتاهل جتاهل ، يتجاهل -

: معاىن الزيادة ىف هذه الصيغة 
:تدل هده الصيغة على معان خمتلفة ، أمهها 

.153نفس املرجع، 23



: املشاركة ، مثل ) أ ( 
تعانق الصديقان -
:التكلف واالّدعاء ، مثل ) ب ( 
تكاسل العامل -
جتاهل العامل -
:مطاوعة فاعل ، مثل ) ج ( 
. باعدت بني املتعاركني فتباعدا -
:بالتدريج ، مثل حصول الفعل ) د ( 

.تواردت الوفود وتتباعت



الفصل الثالث
عرض البيانات وتحليلها

عن كتاب عربية بين يديكلمحة.أ
وبرتقية امليول واالهتمام إىل اللغة العربية فألف املؤلفون الكتب والسالسل املتنوعة عن تعليم 

ولو كان هناك كثري من الطرائق واملناهج يف . اللغة العربية الستجابة احتياج دارس اللغة العربية
تعليم اللغة

.سيتعلم العربية
نُظم هذا . هو من الكتب احلديثة يف تعليم اللغة العربية احلديثة" العربية بني يديك"وكتاب 

.الكتاب بأحسن نظام التعليم حىت يسهل كل من تعلم وفهم اللغة العربية
:السلسلة هو أن يكون الطالب متقنا على الكفاءات اآلتيةواهلدف من

الكفاءة اللغوية-
الكفاءة االتصالية-
الكفاءة الثقافية-

:وهذا هو الشرح البسيط من تلك الكفاءات الثالثة
:الكفاءة اللغوية تشتمل على

:املهارة اللغوية، اليت تتكون على أربعة أمور.أ
االستماع.1
الكالم.2
القراءة.3
الكتابة.4

:اليت تتكون على ثالثة أمورالعناصر اللغوية، .ب



النظام الصويت.1
املفردات.2
)مقرتن بالبيان عن القواعد النحوية والصرفية واإلمالء والكتابة(تركيب كلمات اللغة .3

يف الفصل الثالث ستحلل الباحثة من أفعال املزيد الثالثي حبرف أوحبرفني، ومن قبله كان األلفاظ 
: منهم . اليت ستحلل فيها

. 8، مارس.  7،متارس. 6، تناول. 5، حاول. 4، تفّكر. 3، ختتلفان. 2، .1
يعّرض. 1، أظهرت. 9، انتشر

. 17، يناسب. 16، تستمع. 15، تستمع. 14، ينفق. 13، نتذّكر. 12، يسّبب. 11
، أدرك. 23، يهاجرون. 22، يواجه. 21، أباح. 20، تعامل. 19، حتبّ . 18، يطمئنّ 

،تشتهر. 25، أنشأت. 24
يعتمدون. 3، يلتحق. 29، انتقل. 28، يسافرون. 27، الّتعليم. 26
. احتطب. 34، سّلم. 33، أشرتيهما. 32، يتسّولون. 31
)الخماسي ( أوبحرفين ) الرباعي ( المزيد بحرف تحليل الصرف من أفعال .ب
) زينب ومرمي صديقتان ( الوحدة األوىل -1

يف أشياء كثرية، فهما تسكنان يف حّي واحد، زينب ومرمي صديقتان،)أ
يف أمر آخر، فزينب حنيفة جدا، ختتلفانوتدرسان يف جامعة واحدة، ولكنهما 

تريد زينب أن تكون مسينة، ولكنها ال تستطيع، وتريد مرمي أن . ومرمي مسينة جدا
.تكون حنيفة، ولكنها ال تستطيع

على وزن تفاعل هلا فائدة للمشاركة، يعين الشيء " تشابه " أصله من لفظ " " يف كلمة 
.الذي فعله الشخصان أوأكثر

على وزن افتعل هلا فائدة للمبالغة، يعين " اختلف " أصله من لفظ " ختتلفان " مة أما يف كل
.  ذقيق يف املعىن



. تفّكرزينب )ب
زينب، حاولت. 

. وحاولت، ولكنها مل تنجح
على وزن تفّعل هلا فائدة للتكّلف، يعين هي تتفّكر يف املشكلة " تفّكر " يف كلمة 

" حاولت " اما يف كلمة 
كثريا من الطعام، تأكل اللحم واخلبز والبيض واألرّز واجلنب تتناولأخذت زينب )ج

زينب متارسمل . ري الفواكهوالعسل واحللوى واملرّيب، وتشرب احلليب، وعص
ماذا تفعل؟ أكلت كثريا، وشربت كثريا، . الرّياضة، ورغم ذلك ظلت حنيفة

. ولكّنها ظّلت حنيفة
.  على وزن تفاعل هلا فائدة للوقوع تدرجيا" تناول " يف كلمة 

على وزن تفاعل هلا فائدة للمشاركة، يعين بني اإلثنني يف الشيء" متارس " أما يف كلمة 
. تلف مشكلة مرمي عن مشكلة زينب، فمرمي مسينة جدا، وتريد أن تكون حنيفةخت)د

الرياضة شهرا، مل تستطع ومارستتركت مرمي الّسّكريّات والّنشويّات، . كيال
1.ا، ومل ينقص. مرمي، فهي حتب األكل

.2" مارس " أصله من لفظ " مارست " يف كلمة 
) من أضرار التدخني 0األولالوحدة -2

التدخني، وكثرت نسبة املدّخنني يف هذا العصر، ممّا ينذر بازديار انتشر)أ
يعّرضدراسات كثرية أّن التدخني أظهرتفقد. املشكالت الّصّحّية بينهم

أمراض : الّصيحة لكثري من األخطار، وأنّه سبب لكثري من األمراض، مثل 
الّشيخوخة، ويزيد يسّببالقلب، وسرطان الرّئة، واإللتهاب الرّئوّي، كما أنّه

.نسبَة الوفَيات

.7، )املكتب الرئيس ( عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، 1
2Muhtarom Busyro, Shorof Praktis Etode Krapyak, 174



3.ن فـََعلَ وهلا فائدة مطاوعة من وز فتعلأصل فعله نشر على وزن ا" انتشر " يف كلمة 

.4أصل فعله ظهر على وزن أفعل هلا فائدة للتعدية" أظهرت " يف كلمة 
على وزن فّعل هلما فائدة " سّبب " و"عّرض " أصله من كلمة "يسّبب " و" يعّرض " يف كلمة 

5.تعدية، يعين حيتاج الفعل إىل املفعول

ّحة، كلها بيد صحيح أّن كّل شيء بقضاء اهللا، وأّن املوت واحلياة واملرض والصّ )ب
َوَال تـُْلُقوا ( دائما، أّن اهللا سبحانه وتعاىل يقول نتذّكراهللا، ولكن جيب أن 

6.)بأَْيدْيُكْم إَىل التـَّْهُلَكة

7.هلا فائدة للطلب، للطلب أصل الفعل ذكر" تفّعل " على وزن " نتذّكر " يف كلمة 

املدّخنون أمواال كثرية على الّسجائر، واليأخذون مقابل ذلك إال ضررا ينفق)ج
مليارات دوالر 4مدّخن يف أمريكا، يكّلف 60وقد وجد أّن ما ينفقه . وخسارة
وتزداد املصيبة عندما يكون املدّخنون من اُألَسر الفقرية، اليت تستهلك . يف العام

ألشياء الّضروريّة، وتشرتي السجائر، ويف الّسجائر أكثر دخلها، فترتك هذه اُألَسر ا

8.فيه

9.على وزن افعل وهلا فائدة للتعدية" ينفق " يف كلمة 

)هل حتدث مشكالت بني الّزوجني ( الوحدة الثالثة -3
. أخذ الّزوجان يف الشكوىعندما تظهر املشكالت يف احلياة الّزوجية، ي-أ

تستمعزوجيت ال : يشكو الّزوج فيقول
10.كثريا، وتذهب إىل السوق كثريا، وتشرتي أشياء ال حنتاج إليها

3M.Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Shorof, 89.
4Muhtarom Busyro, Shorof Praktis, 172.

. 62نفس املرجع، 5
. 20، عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، 6

7Muhtarom Busyro, Shorof Praktis, 82.
21عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، عربية بني يديك، 8

9Muhtarom Busyro, Shorof Praktis, 172.
.55، عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، 10



من فعل املاضي استمع على وزن افتعل هلا فائدة مبالغة يف املعىن، أوذقيق يف " تستمع " يف كلمة 
11.املعىن

) األسرة بني املاضي واحلاضر ( الوحدة الثالثة -4
خيتلف نظام األسرة اآلن عن نظام األسرة ىف املاضي، وهلذا اإلختالف صور  -أ

كانت األسرة . : كثرية، منها
األسرة اختفت.الكبرية تسكن يف بيت واحد كبري، يضّم مجيع أفرادها

ظهرت األسرة الصغرية، اليت تضّم الّزوج والّزوجة والولد، الكبرية، و 
12.أوالوالدين

13.على وزن افتعل هلا فائدة مبعىن تفاعل" اختفت " يف كلمة 

) اختيار الّزوجة ( الوحدة الثالثة -5
اإلسالم يسموا بالّزواج عن احليوانّية، وجيعله إتصاال كرميا بني الّرجل واملرأة، -أ

، وفضله على سائر املخلوقات، وحيّقق املعاين كرامة اإلنسانيناسب
ومن أيته أن خلق لكم ّمن : ( اإلنسانية املقصودة من الّزواج يقول اهللا تعاىل

أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ّموّدة ورمحة إّن يف ذلك أليت 
14)لّقوم يتفّكرون 

15.من فعل املاضى ناسب على وزن فاعل وهلا" يناسب " يف كلمة 

ملاهلا   : تنكح املرأة ألربع: ( -ضلوات اهللا وسالمه عليه–وفيها يقول الّرسول - ب
وذات الّدين ). 

16.إليها القلب، ويأمنها املرء على نفسه وماله، زعلى نفسها أيضايطمئنّ 

17.من فعل املاضي اطمأّن على وزن افعّل وهلا فائدة الدخول يف الصفة" ئّن يطم" يف كلمة 

11Muhtarom Busyro, Shorof praktis Metode Krapyak, 175.
. 55، عربية بني يديكعبد الرمحن ابراهيم الفوزان، 12

13Muhtarom Busyro, Shorof Praktis Metode Krapyak, 175.
.68، عربية بني يديكعبد الرمحن ابراهيم الفوزان، 14

15Muhammad Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Shorof, 68.
68، عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، 16

17Muhtarom Busyro, Shorof Praktis Metode Krapyak, 172.



ومن أهّم صفات من خيتارها الّرجل زوجة له، أن تكون ذات خلق حسن، -د
تزّوجوا :" -صلى اهللا عليه وسّلم –زوجها، ويف ذلك يقول الّرسول فتحبّ 
زوجها تعاملوتاّزوجة العاقلة ذات اخللق احلسن، والّرتبية احلسنة، ". الودود 

18.معاملة حسنة، وجتّنبه املشكالت

19.من فعل املاضي أحّب على وزن أفعل وهلا فائدة إصابة الشيء يف الصفة" فتحّب " يف كلمة 

عل هلا فائدة للمشاركة، يعين فاعل واملفعول معا يف على وزن تفا" تعامل " أما يف كلمة 
20.الشيء

وبعد موافقة كال الطرفني على اآلخر، واطمئنان أحدمها إىل شريك حياته،- ه
-قال رسول اهللا. اإلسالم للخاطب واملخطوبة أن يرى أحدمها اآلخرأباح

إذا خطب أحدكم املرأة، فإن استطاع أن ينظر : "-صّلى اهللا عليه وسّلم
21".منها، إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفَعلْ 

22.على وزن أفعل هلا فائدة للتعدية" أباح " يف كلمة 

)س احلياة يف املدن الكبرية ملاذا يفّضل بعض النا( الوحدة الرابعة -6
طوكيو، لندن، نيويورك، والقاهرة ماليني : يعيش يف املدن الكبرية، مثل-أ

التلّوث واجلرمية : سّكان املدن الكبرية مشكالت كبرية، مثلويواجه. الناس
وبالرغم من هذه املشكالت، سفّضل كثري من الناس احلياة يف . واإلزدحام

ملصانع والّشركات واجلامعات واملكتبت واألسواق املدن الكبرية، ألّن فيها ا
23.واملستشفيات، وأماكن الّرتويح

من فعل املاضى واجه على وزن فاعل وهلا فائدة للمشاركة، يين الشيء " ويواجه " يف كلمة 
24.الذي فعله الشخصان أوأكثر

68عبد الرمحن ابراهيم الفوزان، عربية بني يديك، 18
19Muhammad Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Shorof, 72.
20Ibid, 78

.69، عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، 21
22Muhtarom Busyro, Shorof Praktis Metode Krapyak, 172

.77، ، عربية بني يديكعبد الرمحن ابراهيم الفوزان23
24Muhtarom Busyro, Shorof Praktis Metode Krapyak, 174



إليها، للعمل يف يهاجرونيزداد سّكان املدن كّل يوم، ألّن سّكان الرّيف - ب
صانع والّشركات، ويرتكون العمل يف الّزراعة والّرعي، فتزداد مشكالت امل

بعض الدول هذه املشكلة، مشكلة اهلجرة من الرّيف إىل أدركتوقد . املدن
املدينة، فبنت مصانع كثرية يف الرّيف، فرجع كثري من الّناس للعمل يف 

25.الرّيف، واحلياة فيه

كمثل يف الوزن . اجر على وزن فاعل وهلا فائدة للتكثريمن فعل املاضى ه" يهاجرون " يف كلمة 
26)للتكثري ( فّعل 

27.على وزن أفعل هلا فائدة للتعدية" أدركت " يف كلمة 

)من مدن العامل الكربى ( الوحدة الرابعة -7
يف . ماليني شخص10-أ

وتكثر يف طوكيو . صالرف والّشركاتطوكيو اإلمرباطور واحلكومة، وفيها امل
طوكيو . م1475مدينة طوكيو سنة أنشأتوقد. العمارات العالية

28.اإلزدحام، والتلّوث، زالّزالزل: مشكالت كثرية، مثل

29.على وزن أفعل وهلا فائدة الصريورة، مبعىن أصبح" أنشأت " يف كلمة 

نيل، ويبلغ عدد - ب
يف مدينة القاهرة كثري من اآلثار، واملكتبات . ماليني شخص8

: وتشتهرالعاّمة، 
مسجد عمرو بن العاص، ومسجد أمحد بن طولون، ومسجد الّسلطان 

ن جامعة حسن، ومسجد حممد علّي، ومسجد األزهر، وقد أصبح اآل

.77، عربية بني يديكعبد الرمحن ابراهيم الفوزان، 25
26Muhammad Abdul Manaf Munif, Pengantar Ilmu Shorof, 68
27Ibid, 72.

.84، عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزي، 28
29Muhtarom Busyro, Shorof Praktis Metode Krapyak, 73.



إسالمّية كبرية، يدرس فيها اللغة العربية والعلوم اإلسالمّية طالب من كّل 
30.دول العامل

31.من فعل املاضى اشتهر على وزن افتعل وهلا فائدة للمبالغة يف املعىن" وتشتهر " يف كلمة 

)الّتعليم بني املاضي واحلاضر ( الوحدة اخلامسة -8
32.املاضي عّلم على وزن فّعل وهلا فائدة للتعديةمن فعل " الّتعليم " يف كلمة 

من بلد إىل بلد، لطلب العلم، يسافرون-يف املاضي–كان طالب العلم -أ
اجلمال أيّاما يركبونوكانوا يواجهون يف سفرهم كثريا من اتعب، فكانوا 

وأشهرا، أّما اليوم، فاملدارس واجلامعات كثرية، يف كّل مدينة وقرية تقريبا، 
. حيث يذهب الطالب إىل مدرسته، أوجامعته بالسّيارة، أو سريا على األقدام

ومن ناحية أخرى، يستطيع الطالب أن يتعّلم، وهو يف بيته عن طريق 
33.الّشبكة الّدولّية

34." يسافرون " يف كلمة 

35.من فعل املاضى اركب على وزن افعل وهلا فائدة للتعدية" يركبون " يف كلمة 

)مراحل التعليم ( الوحدة اخلامسة -9
-أ

وتتكّون مرحتل التعليم يف كثري من . ملرحلة اليت بعدهاإىل اانتقلتعليمّية، 
املرحلة اإلبتدائّية، فاملرحلة املتوّسطة، : الّدول العربّية من أربع مراحل، هي

ويف بعض البالد العربّية، يلتحق الّتالميذ . فاملرحلة الثّانية، ّمث املرحلة اجلامعّية
36.الّتمهيديقبل املدرسة اإلبتدائّية باحلضانة، فالّروضة، مثّ 

84، بني يديكعربية عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزي، 30
31Muhtarom Busyro, Shorof Praktis Metode Krapyak, 175.
32Muhtarom Busyro, Shorof Praktis Metode Krapyak, 173.

.103، عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزي، 33
34Muhtarom Busyro, Shorof Praktis Metode Krapyak, 174.
35Ibid, 172.

.110، عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزي، 36



37.على وزن انفعل هلا فائدة ملطاوعة من وزن فعل" انتقل " يف كلمة 

وتبلغ . يف الّسادسة من أعمارهم- عادة- التالميذ باملدرسة اإلبتدائّيةيلتحق- ب
وتبلع سنوات الّدراسة يف . سنوات الّدراسة يف املرحلة اإلبتدائّية ست سنوات

أّما يف املرحلة . ذلك يف املرحلة الثّانويّة، وك.املرحلة املتوّسطة ثالث سنوات
38.اجلامعّية، فترتاوح بني أربع وسّت سنوات

39.من فعل املاضى التحق على وزن افتعل وهلا فائدة زيادة املعىن يف الفعل" يلتحق " يف كلمة 

)عمل خري من مسألة ( الوحدة السادسة -10
من فقدها بسبب العمل نعمة من نعم اهللا، وال يعرف هذه النعمة، إال -أ

على ويعتمدونومع ذلك فبعض الناس ال حيّبون العمل، . مرض، أوغريه
40.يف الّطرقيتسّولونغريهم، أو 

41.من فعل املاضى اعتمد على وزن افتعل وهلا فائدة للمشاركة" يعتمدون " يف كلمة 

.42يف كلمة يتسّولون من فعل املاضى تسّول على وزن تفّعل وهلا فائدة للطلب
صلى –ا بدرمهني، فدفعهما إىل الّرسول أشرتيهمأنا : فقام رجل آخر، وقال - ب

اشرت بأحدمها طعاما، : إىل األعرايب قائال سّلمهماالذي –اهللا عليه وسّلم 
فأتاه بالقّدوم، فوضع . واذهب به إىل أهلك، واشرت باآلخرة قّدوما وائتين به

وبع، وال أراك مخسة عشر واحتطباذهب : فيه عودا بيده، وقال لألعرايب 
43.يوما

من فعل املاضى إشرتى على وزن افتعل وهلا فائدة زيادة املعىن يف " أشرتيهما " يف كلمة 
44.الفعل

37Muhammad Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Sharaf, 90.
.110،عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزي، 38

39Muhammad Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Sharaf, 90.
.132،يديكعربية بني عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزي، 40

41Muhammad Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Sharaf, 87.
42Muhammad Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Sharaf, 83.

.132،عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزي، 43
44Muhammad Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Sharaf, 87.



.45من فعل املاضى سّلم على وزن فّعل وهلا فائدة للتعدية" سّلمهما " يف كلمة 
.46على وزن افتعل  وهلا فائدة للطلب" احتطب " يف كلمة 

)كيف ختتار مهنتك ( إحدى عشر الوحدة -11
والبشر مسّخر . واّرزق خيتلف من بيئة إىل بيئة، وهو متفاوت بني األفراد-أ

يقول الّرسول . بعضهم لبعض، الفقري مسّخر للغين، والغّين مسّخر للفقري
ولو عمل الّناس  ". اعملوا فكّل ميّسر ملا خلق له : " صلى اهللا عليه وسلم 

.بقّية مصاحلهمتعطّلتلكّلهم يف مهنة واحدة، 
ولكّن اهللا سّخر بعضهم خلدمة بعض، وهذا يأيت من اختالف املهن - ب

واألعمال، فاملزارع، على سبيل املثال، حيرث ويأكل من زرعه غريه من خّباز، 
ويعاجلونوهؤالء بدورهم خيبزون له، ويعّلمون أطفاله،. ومعّلم، وطبيب

47.املريض من أسرته، وهكذا

48.على وزن تفّعل وهلا فائدة" لت تعطّ " يف كلمة 

49.من فعل املاضى عاجل على وزن فاعل وهلا فائدة للمشاركة" يعاجلون " يف كلمة 

مهن آبائهم يف الغالب، حّىت إذا كربوا يتعّلمونكان الشباب يف املاضى- ج
، معّينةعملوا يف هذه املهن، ولذا كان يغلب على بعض األسر اإلرتباط مبهنة 

.
50.من فعل املاضى تعّلم على وزن تفّعل وهلا فائدة للتكّلف" يتعّلمون " يف كلمة 

51.من فعل املاضى عّني على وزن فّعل وهلا فائدة" معّينة " يف كلمة 

45Ibid, 63.
46Muhammad Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Sharaf, 87.

.138،عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزي، 47
48Muhammad Abdul Manaf  Hamid, Pengantar Ilmu Sharaf, 83.
49Ibid, 68.
50Muhtarom Busyro, Shorof Praktis Metode Krapyak, 176.
51Ibid, 173.



األمر، وأصبحت أغلب املهن واألعمال تغّري أما يف العصر احلاضر، فقد- ح
ويواجه الّشاب أّول حياته مشكلة . ةمرتبطة باحلكومات، أوالّشريكات الكبري 

52.إختيار املهنة، اليت ترغب فيها، بعد انتهائه من الّدراسة

53.على وزن تفّعل وهلا فائدة الداللة على حصول أصل الفعل مرة بعد مرة" تغّري " يف كلمة 

.138،عربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزي، 52

53Muhammad Abdul Manaf  Hamid, Pengantar Ilmu Sharaf, 83.



:كتاب عربية بني يديك، كما يليهذه حتليل األلفاظ من أفعال املزيد الثالثي حبرف أوحبرفني يف  

الوزن وفوائد صيغة بناء الكلمة الرقم
، يعين تفاعل وهلا فائدة للمشاركة

الشيء الذي فعله الشخصان أوأكثر
فعل املضارع صحيح 1

اختلف وهلا فائددة للمبالغة أى ذقيق 
يف املعىن

فعل املضارع صحيح ختتلفان 2

للتكّلف، أى تفّكر يف تفّعل وهلا فائدة 
املشكلة

فعل املاضى صحيح تفّكر 3

فعل املاضى أجواف واوى حاول 4
تفاعل وهلا فائدة للوقوع تدرجيا فعل املضارع أجواف واوى تناول 5

تفاعل وهلا فائدة للمشاركة فعل املاضى صحيح متارس 6
فاعل وهلا فائدة مبعىن فعل فعل املاضى صحيح مارس 7

افتعل وهلا فائدة مطاوعة من وزن فعل فعل املاضى صحيح انتشر 8
أفعل وهلا فائدة للتعدية فعل املاضى صحيح أظهرت 9
فّعل وهلا فائدة للتعدية فعل املضارع صحيح يعّرض 10
فّعل وهلا فائدة للتعدية فعل املضارع صحيح يسّبب 11

فائدة للطلب، أى أصل تفّعل وهلا 
الفعل ذْكرٌ 

فعل املضارع صحيح نتذّكر 12

أفعل وهلا فائدة للتعدية فعل املضارع صحيح ينفق 13
افتعل وهلا فائدة مبالغة يف املعىن أى  فعل املضارع صحيح تستمع 14



ذقيق املعىن
افتعل وهلا فائدة مبعىن تفاعل فعل املاضى صحيح اختفت 15

فاعل وهلا فائدة فعل املاضى صحيح يناسب 16
افعّل وهلا فائدة الدخول يف الصفة فعل املضارع صحيح يطمئنّ  17

أفعل وهلا فائدة إصابة الشيء يف الصفة فعل املضارع مضاعف حتبّ  18
تفاعل وهلا فائدة للمشاركة بني اإلثنني فعل املاضى صحيح تعامل 19

أفعل وهلا فائدة للتعدية فعل املاضى أجواف يائ أباح 20
فاعل وهلا فائدة للمشاركة بني 

الشخصني أوأكثر
فعل املضارع مثال واوى يواجه 21

فاعل وهلا فائدة للتكثري، كمثل يف الوزن 
)للتكثري ( فّعل 

فعل املضارع صحيح يهاجرون 22

أفعل وهلا فائدة للتعدية فعل املاضى صحيح أدرك 23
الصريورة، مبعىن أصبحأفعل وهلا فائدة فعل املاضى مهموز الم أنشأت 24

إفتعل وهلا فائدة للمبالغة يف املعىن فعل املضارع صحيح تشتهر 25
فعل املاضى صحيح يسافرون 26

ملطاوعة من وزن أفعل فعل املاضى صحيح انتقل 27
الفعلافتعل وهلا فائدة زيادة املعىن يف  فعل املضارع صحيح يلتحق 28

افتعل وهلا فائدة للمشاركة فعل املضارع صحيح يعتمدون 29
تفّعل وهلا فائدة للطلب فعل املضارع أجواف واوى يتسّولون 30

افتعل وهلا فائدة زيادة املعىن يف الفعل فعل املضارع ناقص يائ أشرتيهما 31
فّعل وهلا فائدة للتعدية فعل املاضى  صحيح سّلم 32

افتعل وهلا فائدة للطلب فعل املاضى صحيح احتطب 33
تفّعل وهلا فائدة  فعل املاضى صحيح تعطّلت 34



فاعل وهلا فائدة للمشاركة فعل املضارع صحيح يعاجلون 35
تفّعل وهلا فائدة للتكلف فعل املضارع صحيح يتعّلمون 36

الداللة على حصول أصل الفعل مرة 
. بعد مرة

فعل املاضى اجواف يائ تغّري  37



الفصل الرابع
اإلختتام

الخالصة .1
اعتماد على عرض البياناتوحتليلها يف الفصل السابق، الباحثة تستطيع أن تكتب التلخيص كما 

:يلي
: ليل الصرف يف كتاب عربية بني يديك من ناحية فعل الثالثي املزيد حبرف يعين حت-1

" حاولت " يف كلمة 
" مارس " أصله من لفظ " مارست " يف كلمة 
على وزن فّعل هلما فائدة " سّبب " و"عّرض " أصله من كلمة "يسّبب " و" يعّرض " يف كلمة 

.تعدية، يعين حيتاج الفعل إىل املفعول
على وزن افعل وهلا فائدة للتعدية " ينفق " يف كلمة 
." يناسب " يف كلمة

. من فعل املاضي أحّب على وزن أفعل وهلا فائدة إصابة الشيء يف الصفة" فتحّب " يف كلمة 
.  على وزن أفعل هلا فائدة للتعدية" أباح " يف كلمة 
فاعل وهلا فائدة للمشاركة، يينمن فعل املاضى واجه على وزن " ويواجه " يف كلمة 

.الشيء الذي فعله الشخصان أوأكثريف 
كمثل يف الوزن . من فعل املاضى هاجر على وزن فاعل وهلا فائدة للتكثري" يهاجرون " يف كلمة 

)للتكثري ( فّعل 
.على وزن أفعل هلا فائدة للتعدية" أدركت " يف كلمة 
ئدة الصريورة، مبعىن أصبح  على وزن أفعل وهلا فا" أنشأت " يف كلمة 
." يسافرون " يف كلمة 
.  من فعل املاضى اركب على وزن افعل وهلا فائدة للتعدية" يركبون " يف كلمة 



.من فعل املاضى عاجل على وزن فاعل وهلا فائدة للمشاركة" يعاجلون " يف كلمة 
.من فعل املاضى عّني على وزن فّعل وهلا فائدة" معّينة " كلمة يف  

:أما حتليل من افعال املزيد الثالثي حبرفني 
على وزن تفاعل هلا فائدة للمشاركة، يعين الشيء " تشابه " أصله من لفظ " " يف كلمة 

.الذي فعله الشخصان أوأكثر
على وزن افتعل هلا فائدة للمبالغة، يعين " تلف اخ" أصله من لفظ " ختتلفان " أما يف كلمة 

.  ذقيق يف املعىن
.على وزن تفّعل هلا فائدة للتكّلف، يعين هي تتفّكر يف املشكلة" تفّكر " يف كلمة 
.  على وزن تفاعل هلا فائدة للوقوع تدرجيا" تناول " يف كلمة 

.يعين بني اإلثنني يف الشيءعلى وزن تفاعل هلا فائدة للمشاركة، " متارس " أما يف كلمة 
.أصل فعله نشر على وزن انفعل وهلا فائدة مطاوعة من وزن فـََعلَ " انتشر " يف كلمة 
.هلا فائدة للطلب، للطلب أصل الفعل ذكر" تفّعل " على وزن " نتذّكر " يف كلمة 
من فعل املاضي استمع على وزن افتعل هلا فائدة مبالغة يف املعىن، أوذقيق يف " تستمع " يف كلمة 

املعىن 
.على وزن افتعل هلا فائدة مبعىن تفاعل" اختفت " يف كلمة 

.  من فعل املاضي اطمأّن على وزن افعّل وهلا فائدة الدخول يف الصفة" يطمئّن " يف كلمة 
. من فعل املاضى اشتهر على وزن افتعل وهلا فائدة للمبالغة يف املعىن"وتشتهر " يف كلمة 
. على وزن انفعل هلا فائدة ملطاوعة من وزن فعل" انتقل " يف كلمة 
من فعل املاضى التحق على وزن افتعل وهلا فائدة زيادة املعىن يف الفعل" يلتحق " يف كلمة 
لى وزن افتعل وهلا فائدة للمشاركةمن فعل املاضى اعتمد ع" يعتمدون " يف كلمة 

يف كلمة يتسّولون من فعل املاضى تسّول على وزن تفّعل وهلا فائدة للطلب  
.من فعل املاضى إشرتى على وزن افتعل وهلا فائدة زيادة املعىن يف الفعل" أشرتيهما " يف كلمة 



على وزن افتعل  وهلا فائدة للطلب" احتطب " يف كلمة 
للتعديةعلى وزن تفّعل وهلا فائدة" لت تعطّ " يف كلمة 
من فعل املاضى تعّلم على وزن تفّعل وهلا فائدة للتكّلف" يتعّلمون " يف كلمة 
. على وزن تفّعل وهلا فائدة الداللة على حصول أصل الفعل مرة بعد مرة" تغّري " يف كلمة 

) :الرباعي ( األلفاظ يف األفعال الثالثي املزيد حبرف -2
حاول، مارس، أظهرت، يعّرض، يسّبب، ينفق، يناسب، حتّب، أباح، يواجه، يهاجرون، أدرك، 

. أنشأت، الّتعليم، يسافرون، سّلم، يعاجلون، معّينة
) اخلماسي ( األلفاظ يف األفعال املزيد حبرفني 

يطمئّن، تعامل، ، ختتلفان، تفّكر، تناول، متارس، انتشر، نتذّكر، تستمع، اختفت، 
.تشتهر، انتقل، يلتحق، يعتمدون، يتسّولون، أشرتيهما، احتطب، تعطّلت، يتعّلمون، تغّري 

واإلقتراحات.2
ويعد انتهت الباحثة يف هذا البحث، واعتماد على النتائج هذا البحث ستقدم الباحثة 

:اإلقرتاحاتإىل القارئ، وهو
ألخطاء، فلذلك ترجوا الباحثة للقارئني هذا البحث اجلامعي لن خيلوا من النقصان وا-أ

.على القراءة الكتب األخرى لزيادة املعارف عن الّتغيري اإلصطالحي العريب
أن يقوم على املدرس جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج أن - ب

يعطي دراسا صرفيا يشتمل يف التعريف علم الصرف، التصريف وفعل الثالثي املزيد 
. رف أوحبرفني مع فوائدحب



أن يقوم على الطالب أن يستمر هذه الدراسة واملطالعة لكي يكمل هذا البحث - ج
.العلمي
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