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 الشعار
 
 

ْنَساُن َأْكثَ َر َشْيٍء َجَدًل  ْن ُكلِّ َمَثٍل وََكاَن اْْلي َنا ِفي َهَذا اْلُقْرَآني ليلنَّاسي مي  َوَلَقْد َصرَّف ْ
 (45: الكهف ) 

 
 

“Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia 

dalam al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpaan. Tetapi manusia adalah 

memang yang paling banyak membantah.” (al-Kahfi : 54) 
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 اإلهداء
 
 

 :أهدي هذا البحث خصوصا إىل
 

 شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم الثقافية 
 املكرم الدكتور احلاج سوكامتو سعيد املاجستري 
  يت األحّباءوسائر أسر  اناحملبوبأيب نور هدي وأمي مشروفة. 
 ليين ترسنان الصغرية أخيتخمتار أمامي و  الصغري أخي 
  حرفاولو إىل من علمىن 
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 التجريد

 

 األفعال الثالثية المزيدة و فوائدها في سورة األنبياءالحروف الزائدة في 

 (دراسة تحليلية  صرفية)

 

Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu untuk 

memahaminya diperlukan kemampuan berbahasa Arab. Salah satu cabang ilmu 

bahasa arab adalah ilmu shorof. Ilmu shorof adalah ilmu terpenting dalam bahasa 

Arab setelah nahwu. Dalam ilmu shorof,  fi’il (kata kerja) dari segi jumlah huruf 

aslinya terbagi menjadi dua, yaitu: fi’il tsulatsy (kata kerja yang terdiri dari tiga 

huruf asli) dan fi’il ruba’iy (kata kerja yang terdiri dari empat huruf asli). 

Sedangkan dari segi kemurnian dan keaslian hurufnya terbagi: mujarrod (tidak 

terdapat tambahan huruf) dan mazid (terdapat tambahan huruf). Fi’il tsulasy 

tersebut terbagi menjadi dua: fi’il tsulatsy mujarrod dan fiil tsulatsy mazid. Fi’il-

fi’il tsulatsy mazid  inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penambahan 

huruf dalam fi’il tsulatsy adalah penambahan 1 huruf, 2 huruf dan 3 huruf. 

Penambahan huruf tersebut mengakibatkan munculnya  makna baru yang dapat 

dipahami dari konteks kalimatnya. 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 1). Apa saja huruf 

tambahan dari fi’il tsulasy mazid dan wazan-nya di surat al-Anbiyya’, 2). Apa 

macam-macam makna yang ditimbulkan dari penambahan huruf tersebut terhadap 

fi’il tsulatsy mazid di surat al-Anbiyya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik 

dengan metode dokumentasi, yakni mengumpulkan, mendeskripsikan fakta-fakta, 

kemudian disusun dengan analisis. Dan analisis data yang digunakan adalah 

analisis sharfiyyah (morfologis).  

Adapun hasil penelitian: dalam surat al-Anbiyya’ terdapat 73 fi’il tsulatsy 

mazid dengan beberapa bentuk tambahan, wazan dan faedah. Dari segi 

tambahannya ada tiga macam, yaitu tambahan 1 huruf )46 fi’il), 2 huruf (16 fi’il)  

dan 3 huruf (11 fi’il). Dari wazan-nya terdiri dari 6 wazan, yaitu  أفعل وفاعل وفّعل

ّعل واستفعلوافتعل وتف . Dari segi faedah-nya terdiri dari 13 faedah, yaitu: التعدية للداللة على 

والتدّرج والمشاركة والتكثير والمبالغة وبمعنى المجرد وللطلب والمبالغة في معنى الفعل والمطاوعة 

والتحّول والداللة على أنك وجدت الشيء على صفة معينة واإلختصار على الشيء واعتقاد صفة الشيء  

dan semuanya terhimpun dalam 55 ayat. Wazan fi’il tsulatsy mazid yang paling 

banyak digunakan yaitu wazan  dengan jumlah 27 fi’il, sedangkan yang paling أفعل 

sedikit digunakan yaitu wazan تفّعل dengan jumlah 3 fi’il. Adapun faedah yang 

paling banyak digunakan adalah li-dilaalat ‘ala al-ta’diyah (menjadikan fi’il 

lazim menjadi fi’il muta’adi). Faedah ini terdiri dari 24 fi’il. 
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 كلمة شكر وتقدير 
 

وأصّلى وأسّلم على حمّمد صّلى اهلل عليه . احلمد هلل امللك القدوس احلكيم
صالة وسالما دائمني ومتالزمني إىل يوم الدين يوم خامت األنبياء واملرسلني،  وسّلم

 .أما بعد. أمجعنيعلى آله وأصحابه تبدل األرض غري األرض والسماوات و 
والتقدير الفائق على من له فضل يف إمتام  اجلزيلفيسرين أن أتوجه بالشكر 

 :هذا البحث، وهم
ألوان خريي املاجستري، كعميد كلية  الدكتور األستاذ صاحب الفضيلة  .1

 .جوكجاكرتاان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جامعة سون اآلداب
رئيس قسم اللغة ك  املاجستري، مصطفى اندوس الدكتور صاحب الفضيلة  .2

  .وأدهباالعربية 
كمشرف   ،جسترياامل امتو السعيداحلاج سوكصاحب الفضيلة الدكتور  .3

 .الباحثة يف كتابة هذا البحث
السعيد  شهاب الدين القلييب الدكتور األستاذ صاحب الفضيلة .4

 .األكادمييكمشرف   ،املاجستري
أيب نور هدي وأمي مشروفة ومها قد ربياين من املهد حىت اآلن وسائر  .5

 .األحّباءأسرايت 
من  قسم اللغة العربية وأدهبا، ومجيعيف  األستاذاتساتيذ و األومجيع  .6

 .حرفاولو علمين 
 .حرفاولو أدي مليادي عّلمين املكرم و  .7
-2113)لغة العربية وأدهبا وزمالئي الكرماء مجيع الطلبة يف قسم ال .8

 .مكان  أيوزمالئي يف جوكجاكرتاجامعة سونان كاليجاكا ( 2117
يف عمل هذا  انتحيين راضيا احملبوبتان ومها املشجعيلينيت و أخيت ديفي  .9

 .البحث



 ط
 

اشكر كم شكرا جزيال بقول جزاكم اهلل أحسن اجلزاء وجزاكم اهلل خريا كثريا 
 ...آمني. ومع السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة

 "المهتدون هم وأولئك ورحمة ربّهم من صلوات عليهم أولئك"
توّكلت . أن جيعل هذا البحث نافعا جلميع القرّاء األعزّاءوأخريا أرجو من اهلل  

 . ح  حول وح  قّوة إح ّ باهلل العلّي العميمعلى اهلل
 

 م 2117مايو  9جوكجاكرتا، 
  ه 1438شعبان  12 باملوافق 

 
 

 املنان االباحثة الفقرية إىل رمحة رهب
 محةالفية الر 
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 الباب األّول

 مقدمة

 

 ة البحثخلفي .أ
لتبادل األفكار واملشاعر بني  لرموز صوتية تستخدم ياعتباطاللغة نظام 

يف كل مكان، وحياة اإلنسان ال  ةلغة موجودال  .أعضاء مجاعة لغوية متجانسة
هي اليت تربط الناس ف  .مع اآلخرينا أداة التواصل ميكن فصلها عن اللغة ألهن

 .بعضهم مع بعض
 كذلك   هيو من اللغات الىت يستخدمها اإلنسان اللغة العربية لغة 

إحدى اللغات الرمسية املستخدمة يف العالقات الدولية، ال سيما يف اإلجتماعات 
الكلمات اليت وهي   .او املنظمات الدولية األخرىاألمم املتحدة يف لسات اجلو 

عشر ثالثة ، وهي علوم كثرية هلا لغة العربيةلاو   .يعرب هبا العرب عن اغراضهم
والبديع  والبيان والرسم واملعاين( اسم النحووجيمعهما )واإلعراب  الصرف: علًما

   .ةومنت اللغ والعروض والقوايف وقرض الشعر واالنشاء واخلطابة وتاريخ األدب

، (م 191 اململكة العربية السعودية ، : الرياض )،  أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل،                                                              
 .  .ص

  Ohoiwutun, Paul. Sosiolinguistik. Bekasi Timur: Kesain Blanc. 2007, hlm. 2. 
  Ibnu Burdah, Bahasa Arab Internasional. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, hlm. VII. 
 . 7. ، ص(م  11 املكتبة العصرية، : بريوت)، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،   
 .9. ، صجامع الدروسمصطفى الغالييين،   
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 هابني لغات العامل بوصف ةتمييز منزلة م ة اوواللغة العربية هلا مكانة خاص
اصبحت اللغة و . نزل اهلل القرآن الكرمب باللغة العربيةفقد أ. الكرمب نلغة القرآ

يستمد منه املسلم فهمه حيث  أو القرأن ألجل قراءة العربية مهمة للمسلم
مبعىن " قرأ"فعل من  القرآن لغة مصدر  .األوامر والنواهي واألحكام الشرعية

اما القرآن . مث نقل من هذا املعىن املصدرى وجعل امسا لكالم اهلل تعاىل" تال"
اصطالحا هو كالم اهلل تعاىل املعجز املنزل على رسوله حممد صّلى اهلل عليه 

 7.وب يف املصاحف، املنقول بالتواتر، املتعبد بتالوتهاملكت وسّلم
 احلادية سورة ال سور يف القرآن الكرمي وهيالمن  ةواحدسورة األنبياء 

وآياهتا مئة واثنتا  العلماء  ي مكية بإمجاعهالسابع عشر، و زء من اجلوعشرون و 
مئة ومثان أربعة آالف ومثاين مئة وتسعون حرفا وكلمها ألف و  هلاو  9.عشرة آية

املرسلني ليهتدى و األنبياء ذكر فيها ألن اهلل  سورة األنبياءتسمى  1.وستون كلمة
 الرسالة)وهلا موضوع العقيدة اإلسالمية يف ميادينها الكبرية . هبم الناس

عن الساعة وشدائدها والقيامة وأهواهلا وتتحدث ( لوحدانية والبعث واجلزاءوا
    .األنبياء املرسلنيوعن قصص 

همة يف اللغة العربية اجانب النحو، املعلوم العلم الصرف هو واحد من 
يبحث    ".علم الصرف أّم العلوم و علم النحو أبوه" اءبعض العلمحىت قال 

يبحث يف فهو الكلمة قبل أن تدخل يف الرتكيب وأما علم النحو  علم الصرف
، (م 191 اململكة العربية السعودية ، : الرياض )،  ة العربيةأساليب تدريس اللغحممد على اخلوىل،                                                              

 .1 .ص
اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،  : القاهرة )، املوسوعة اإلسالمية العامةحممود محدى زقزوق،  7

 .    .، ص(م     
 Al-mumayyaz Al-Qur’an Tajwid Warna Transliterasi Per kata اإلمام غزاىل املشكور واخويت، 9

Terjemah Per Kata. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2014, hlm. 322. 
، ( ttإدارة  الشؤون اإلسالمية، : قطر )، القرآن فتح الرمحن يف تفسرياإلمام القاضي جمري الدين،   1

 .   .ص
 .    .، ص(دار القرآن الكرمي: بريوت )، صفوة التفاسريحممد علي الصابوين،    
   Moch Anwar. Ilmu Sharaf Terjemahan Matan Kaelani. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

1996, hlm. iii. 
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بأنه  الصرف العرب ميدانعلماء  وحيدد   .الكلمة عندما تدخل يف الرتكيب
    .هي األمساء املتمكنة و األفعال املتصرفة فقط من الكلمات نوعنيل دراسة

هو حتويل األصل الواحد إىل أمثلة اصطالحا و . لغة هو التغيريف التصريو 
هناك تصريفان يف اللغة العربية هو    .خمتلفة ملعان مقصودة ال حتصل إاّل هبا

ف اللغوي هو تغيري الفعل تصريال. تصريف اإلصطالحيالتصريف اللغوي و ال
تصريف اإلصطالحي هو تغيري الكلمة من شكل إىل شكل الو . بتغيري ضمريه

اربعة أوزان هناك . واسم فاعل وغري ذلك فعل ماض ومصدر: خر، املثالآ
الفعل فعل وهي الفعل الثالثي اجملّرد والفعل الرباعي اجملّرد و أساسية يف تصريف ال

     .اعي املزيدالفعل الربزيد و الثالثي امل
حبرف او حرفني او ثالثة  املزيد الفعل الثالثي املزيد هو الفعل الثالثي

بزيادة حرف  هلا فوائد منها وزيادة احلروف. استغفرو تصاحل، و  أنزل،: احرف حنو
 نزلوأصل الفعل  (menurunkan) لتعدية حنو أنزلاللداللة على هلا فائدة 

(turun) ملشاركة حنو تصاحل للداللة على ا وبزيادة حرفني(saling berdamai) 
لطلب ا للداللة على وبزيادة ثالثة احرف هلا فائدة (damai)صلح وأصل الفعل 
   .(mengampuni)أصل الفعل غفر و   (minta ampun)حنو استغفر 

حصلت الباحثة على عدد  وطالعتهاالباحثة سورة األنبياء ت بعد ان قرأ
لقد :    واحدة من األمثال يف اية . يف تلك السورةمن األفعال الثالثية املزيدة 

الفعل  من هذه األية هناك(.   )تعقلون  أفالانزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم 
هنا من . (turun)نزل وأصل الفعل  (menurunkan)الثالثي املزيد هي أنزل 

 . .، ص(م  19 مكتبة لبنان ناشرون، : لبنان )، معجم قواعد اللغة العربيةلدحداح ، أنطوان ا                                                              
 .1، ص، (ttدار املعرفة اجلامعية، )، التطبيق الصرفعبده الراحجى،    
 . ، ص، (7   دار الكتب اإلسالمية، )، لتصريف العزي أيب احلسن علي ابن هشام الكيالين،   
   - ص، ، لتصريف العزي أيب احلسن علي ابن هشام الكيالين،   
   Kaserun A. S Rahman. Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Kamal. Surabaya: Pustaka 

Progressif, 2010, hlm. xxxiv. 
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ا فعالن ثالثيان ليس نازل او نّزل ومهو املسألة، ملاذا يستخدم لفظ أنزل  تظهر 
 ؟فهل بينها فروق يف املعىن .واحد بزيادة حرف مزيدان

األفعال  احلروف الزائدة يف دراسةيف باحثة ال ترغب ،ذكر امم انطالقا
لذلك، . ما بزيادة حرف او حرفني او ثالثة احرفإالثالثية املزيدة وفوائدها 

األفعال الثالثية المزيدة  الحروف الزائدة في"اختارت الباحثة موضوع البحث 
 ".وفوائدها في سورة األنبياء

 
 تحديد البحث  .ب

ما على املسائل حيسن بالباحثة حصر سألة، ر يف خلفية املمما ذكانطالقا 
  :يأيت
 ؟يف سورة األنبياء الثالثية املزيدة وأوزاهنا األفعال يف احلروف الزائدة ما  (1
 األفعال الثالثية املزيدة يف سورة األنبياء؟ يفاحلروف  زيادة فوائدهي ما   (2

 
 اغراض البحث وفوائده .ج

 اغراض البحث .أ
 :هياغراض هذا البحث 

 .الثالثية املزيدة وأوزاهنا يف سورة األنبياء األفعال يف احلروف الزائدةمعرفة  .1
 .األفعال الثالثية املزيدة يف سورة األنبياء يفاحلروف  زيادة فوائدمعرفة  .2
 فوائد البحث .ب

 : هما فوائدوأ
زيادة خزائن العلوم عن دراسة  حتليلية صرفية فنظرية، من الناحية ال .1

حّب العلوم زيادة طالب والطالبات من شعبة اللغة العربية وأدهبا و لل
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احلروف الزائدة يف األفعال الثالثية املزيدة وفوائدها يف خصوصا العربية 
 .سورة األنبياء

يسهم يف هذا البحث يكون ، ترجو الباحثة أن عمليةمن الناحية ال .2
حلروف الزائدة يف اللقراء عن خصوصا للباحثة و حتليلية صرفية   دراسات

 .األفعال الثالثية املزيدة وفوائدها يف سورة األنبياء
 

 التحقيق المكتبي .د
 القيامماثلة اليت م املبحوث ال مطلوب ملعرفة ثلبحاتحقيق املكتيب يف ال

ا البحوث اليت م القيام هبحبثها من  تفريقعلى ة باحثالتستطيع من قبل حىت  اهب
 . من قبل

مبوضوع هذا البحث لباحثة اىل البحوث العلمية اليت تتعلق بعد ان تنظر ا
ن كاليجاكا ونجامعة س افية شعبة اللغة العربية وأدهبايف كلية اآلداب والعلوم الثق

 تبحث يف ث اليتو وجدت الباحثة البح امعات األخرىاجلاإلسالمية احلكومية و 
 : منها ، األفعال الثالثية املزيدة

شعبة ( Ahmad Khairani) أمحد خريانه األول، البحث الذي كتب
جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية  وأدهبا كلية اآلداب والعلوم الثقافية اللغة العربية

مزيدة األفعال وفوائدها يف "وضوع املحتت  م 9   احلكومية جوكجاكرتا سنة 
ة عملية املورفولوجي البحث يبحث يفهذا  (".دراسة  حتليلية صرفية)سورة احلديد 
فعل الذي له زيادة يف سورة احلديد حىت جاء إىل عملية الحقة الالىت حتدث يف 

 7 .على هذه الالحقات ةر املرتتبااملعىن الىت هي اآلث
شعبة اللغة ( Fina Rohmatik)فينا رمحتك  البحث الذي كتبته الثاين،

اإلسالمية  أمبيل جامعة سونن يةاالنساناآلداب والعلوم  وأدهبا كلية العربية

 .9    ،(دراسة  حتليلية صرفية)البحث عن مزيدة األفعال وفوائدها يف سورة احلديد أمحد خريان،  7                                                            
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األفعال الثالثية املزيدة وفوائدها "وضوع املحتت  م     سنة  سورابيااحلكومية 
  9 (".دراسة  حتليلية صرفية) يف سورة املائدة

شعبة  ( Rizalia Nozalia)رزاليا نوزاليا الث، البحث الذي كتبته الث
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  يةأدهبا كلية اآلداب والعلوم االنسانو  اللغة العربية

ثالثية املزيدة وفوائدها األفعال ال"وضوع املحتت م      احلكومية سورابيا سنة 
 1 (".دراسة  حتليلية صرفية) النووية ربعنياأليف كتاب 

شعبة (  Sakina Mabrurah)سكينة مربورة الذي كتبته الرابع، البحث 
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  يةأدهبا كلية اآلداب والعلوم االنسانو  بيةاللغة العر 

األفعال الثالثية املزيدة وفوائدها "وضوع املحتت م      احلكومية سورابيا سنة 
   (".دراسة  حتليلية صرفية) سورة يسيف 

 وضوع الرمسياملنفس تبحث  أهنا ، تبنّي رةاملذكو األربع  البحوثمن 
هذا البحث خيتلف بعضها عن البعض وخيتلف كذلك عن موضوع املواد  ولكن

 . موضوع املواد هاالذي خيتار سورة األنبياء بوصف
شعبة اللغة  (Nur Hasanah)نور حسنة  ، البحث الذي كتبتهاخلامس

جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  ةالنسانيوأدهبا كلية اآلداب والعلوم ا العربية
وزان الفعلية الثالثية املزيدة األ"وضوع املحتت م   11 احلكومية سورابيا سنة 

األوزان يف علم الصرف  معاين هذا البحث يبحث يف". معاهنا يف علم الصرفو 
   .هذا البحثعن تلف أيضا خيو هو 

، (دراسة  حتليلية صرفية)ملزيدة وفوائدها يف سورة املائدةالبحث عن األفعال الثالثية افينا رمحتك،   9                                                            
    . 

 ،(دراسة  حتليلية صرفية)البحث عن األفعال الثالثية املزيدة وفوائدها يف سورة املائدةفينا رمحتك،   1 
 . ، ص،     

 ،(سة  حتليلية صرفيةدرا)البحث عن األفعال الثالثية املزيدة وفوائدها يف سورة املائدةفينا رمحتك،     
 . - ، ص،     

 ،(دراسة  حتليلية صرفية)البحث عن األفعال الثالثية املزيدة وفوائدها يف سورة املائدةفينا رمحتك،     
 . ، ص،     
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تكمن  . السابقة خيتلف عن البحوثهذا البحث فإن  وهكذا،
 مطالعةالباحثة  حاولت ولذلك،. اإلختالفات أساسا فيما خيص مبوضوع املواد

 .الثالثية املزيدة وفوائدها يف سورة األنبياءاحلروف الزائدة يف األفعال 
  

  منهج البحث. ه
املنهج هو الطريقة املستخدمة يف حماولة إمتام البحث وتنفيذه عقليا 

   املرجوة يف كتابة البحث العلمي،وتصويبا وموضوعيا حىت تتوّصل إىل النتيجة 
وطريقة مجع  بيانات البحث ومصادرهاو منهج البحث يتكّون من نوع البحث 

 :حتليل البيانات، وأما شرح كل منها فهي كاآليت طريقةو  البيانات
 نوع البحث (1

 يف هذا البحث هو البحث املكتيب نوع البحث املستخدم
Library Research)) .املعلومات مجع البيانات و  إىل هدف هذا البحثي

 ثو والبح يف املكتبة من الكتبمبساعدة من جمموعة متنوعة من املواد 
    .وغريها من املواد املتصلة مبوضوع البحث

 بيانات البحث ومصادرها (2
اليت تضمن على األفعال  تآن بيانات هذا البحث هي األيأ

اما مصدر البيانات يف هذا البحث ينقسم ، يف سورة األنبياء الثالثية املزيدة
 .بيانات األساسية و بيانات الثانية: اىل قسمني

هي مصادر  (sumber data primer) سيةمصادر البيانات األسا
مصادر البيانات األساسية     .البيانات الىت توفر البيانات إىل جمتمع اليها

                                                               Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, Yogyakarta: 
Kanisius, 1992, hlm. 14. 

    Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 
hlm. 28. 

    Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 
2009, hlm. 137. 
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در البيانات الثانية وأما مصا. يف هذا البحث هي سورة  األنبياء و تفسريها
(sumber data sekunder ) هي مصادر البيانات الىت ال توفر البيانات

مصادر البيانات الثانية مأخوذة من املراجع املتعلقة    .إىل جمتمع اليها
 .الصرف أما الكتب او البحوث او القواميس وغري ذلك بعلم

 مجع البيانات طريقة (3

يف هذا البحث هي  الطريقة الىت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات
هذه الطريقة الوثائق تستخدمها بإعتبار طريقة جلمع  .طريقة الوثائق

ميس القواات اجملتمعة مأخوذة من الكتب والبحوث و البيانات إذا املعلوم
   .وغري ذلك

 حتليل البياناتطريقة  (4

وكان ذلك . يف حتليل البيانات الباحثة طريقة وصفيةاستخدمت 
 حتليل البيانات 7 .لبطريقة وصف الوقائع الىت تليها مّث حتلي حتليال وصفيا

 اهتّمتاملستخدمة األوىل قرأت و  اخلطوات .املستخدمة هي حتليلية صرفية
يدة ثية املز الباحثة بدقة اآليات يف سورة األنبياء، مّث حتليل األفعال الثال

كتبت اإلستنتاج من الآلئ اآليات وحتديد املراجع و  زيادة احلروف وفوائد
 .الىت خلص إليها حتليل النتائج الذى ّم القيام به

 

 
                                                               Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 

2009, hlm. 137. 
   Moehnilabib, dkk, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Malang: Lembaga Penelitian 

IKIP Malang, 1997, hlm. 89. 
 7 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 53. 



9 
 

 نظام البحث .و

األول، والذي يتضمن خلفية البحث  يبدأ هذا البحث من الفصل
ونظام  ج البحثوحتديد البحث واغراض البحث وفوائده والتحقيق املكتيب ومنه

 . البحث

 واحلروف الزائدة هتقاسيمالفعل و  يعين اإلطار النظري الفصل الثاين هو
 .األفعال الثالثية املزيدة وفوائدهايف 

 انزوهلسورة األنبياء وأسباب بتعريف ال و حملة السورة هيه الفصل الثالث
 .واألفعال الثالثية املزيدة فيها

األفعال الثالثية املزيدة  يف لزائدةاحلروف ا حتليل الفصل الرابع هو
 .يف سورة األنبياءها وفوائد

ام الذي حيتوى على ملخص من البحوث الفصل اخلامس هو اإلختت
اإلقرتاحات ثور على إجابات لصياغة املشكلة و القادمة جعله للقراء أسهل للع

 . اليت تعترب ضرورية لتشمل حبوث ستجرى يف املستقبل



 

 

 الباب الخامس

 االختتام

 

 تاجاالستن .أ

األفعال احلروف الزائدة يف "املوضوع ، حتت البحث بعد أن حبثت الباحثة هذا
 :منها كما يلى تاج،فاستخرجت الباحثة االستن" الثالثية املزيدة وفوائدها يف سورة األنبياء

يف  بزيادة حرف أوحرفني أو ثالثة أحرف فعال ثالثيا مزيدا 37يف سورة األنبياء 
لذي زيد حبرف يأيت الفعل ا. وفّعل وافتعل وتفّعل واستفعل وفاعل ستة أوزان وهي أفعل

" فّعل"فعال، و 6وعدده " فاعل"فعال، و 23وعدده " أفعل"على ثالثة أوزان وهي وزن 
 37وعدده " افتعل"على وزنني وهي وزن الفعل الذي زيد حبرفني يأيت . فعال 37وعدده 
والفعل الذي زيد بثالثة أحرف يأيت على وزن واحد . فعال 7وعدده " تفّعل"فعال، و

 للداللة على وهي ئدةفا ةثالث عشر  فيهاو . فعال 33وعدده " ستفعلا"وهي وزن 
التعدية والتدرّج واملشاركة والتكثري واملبالغة ومبعىن اجملرد وللطلب واملبالغة يف معىن الفعل 

ة معينة واإلختصار على الشيء والداللة على أنك وجدت الشيء على صفواملطاوعة 
 . آية من سورة األنبياء 55كلها   ويضمّ . عتقاد صفة الشيء والتحّولوا

أفعل  :هو ءذكر آنفا أن الوزن الثالثي املزيد األكثر استعماال يف سورة األنبيا مما
يف سورة استعماال وأما الوزن الثالثي املزيد األقل (. فعال 37) افتعلو فّعل و  (فعال  23)
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وأن الفائدة . (فعال 33) استفعل و ( فعال 6)فاعل و ( فعال 7)تفّعل  :فهو األنبياء
 (.فعال 24)تعدية داللة على الاألكثر استعماال فيها هي لل

 
 االقتراحات  .ب

شراف الدكتور احلاج إاحلمد هلل قد متت الكتابة العلمية بعونه وتوفيقه حتت 
منها، وكل من   مناف  كثرية ملن قرأ واستفاداملاجستري، وترجو الباحثة من اهلل امتوسوك

األفعال احلروف الزائدة يف مقصور على  البحث العلمي هذا .ه الكتابةمتام هذإساهم يف 
ة ميكن هذه السور فالرجاء للذين سيبحثون يف  ،الثالثية املزيدة وفوائدها يف سورة األنبياء

 .عالقتها حبروف اجلر للتعديةحبثها من ناحية األفعال و 



 قائمة المراجع

 

 المراجع العربية 

اململكة العربية : اضالري .أساليب تدريس اللغة العربية .9191 .علىحممد  ،اخلوىل
 .السعودية

دراسة  )وفوائدها يف سورة احلديد مزيدة األفعال  البحث عن. 8009. خريان، أمحد
 (.حتليلية صرفية

 .مكتبة لبنان ناشرون: لبنان. معجم قواعد اللغة العربية. 9199. الدحداح، أنطوان
 .دار اهلجرة: األزهر. خمتصر جّدا على منت اجلرومية. دحده، السيد أمحد زيين

 سري ابن كثري،تف . 9111. الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي
 .ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، والصفحات مذيلة حبواشي احملقق .الطبعة الثانية

 .دار املعرفة اجلامعية. التطبيق الصرف. tt. الراحجى، عبده
األفعال الثالثية املزيدة وفوائدها يف سورة البحث عن . 8092 .رمحتك، فينا
  (.دراسة  حتليلية صرفية)املائدة

منقحة و  –الطبعة الرابعة . اساس الدرس الصريف يف العربية.  8002. حممد زرندج، كرم
 .مصححة

اجمللس األعلى : القاهرة. املوسوعة اإلسالمية العامة. 8002. زقزوق، حممود محدى
 .للشئون اإلسالمية

 .دار القرآن الكرمي: بريوت. صفوة التفاسري. الصابوين، حممد علي
 .اإلعراب املفّصل لكتاب اهلل املرتّل اجمللد السابع. tt. صاحل، هبجت عبد الواحد

 .للنشر والتوزيعدار الفكر  :القاهرة
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دروس التصريف  يف املقدمات و تصريف . 8001. عبد احلميد، حممد حميي الدين
 .دار الطالئع للنشر والتوزيع: القاهرة. األفعال

  .كتبة العصريةامل: بريوت .جامع الدروس العربية .9112 .مصطفى ،الغالييين
 .دار الكتب اإلسالمية. التصريف العزي. 8002. الكيالين، أيب احلسن علي ابن هشام

إدارة  الشؤون : قطر .القرآن فتح الرمحن يف تفسري .tt .القاضيجمري الدين، اإلمام 
 .اإلسالمية

 .باب التعريف بسور القرآن ، موقع روح اإلسالمموسوعة القرآن الكرمي
عامل الكتب : األردن .الصرف الوايف دراسة وصفية تطبيقية .8090 .هادي هنر،
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 ل
 

 ملحق

نوع  األوزان رقم االية  الفعل الرقم
  معنى الزيادة الفائدة الزيادة

1 
  س رُّواأ  

3 
-أفعل
 يفعل

 Merahasiakan التعدية حبرف

2 
 ،7، 5  أُْرِسل  

25، 107 
-أفعل
 يفعل

 Diutus التعدية حبرف

3 

 آ م ن  

6 

-أفعل
 يفعل

للداللة  حبرف
على أنك 

وجدت 
الشيء على 

 صفة معينة

Beriman 

-أفعل 95، 9، 6 أْهل ك 4
 يفعل

 Membinasakan التعدية حبرف

5 
  نُوِحي

7 ،73 
-أفعل
 يفعل

 Memberi wahyu التعدية حبرف

6 
  أ ْْن ي

9 ،88 
-أفعل
 يفعل

 Menyelamatkan التعدية حبرف

7 
 أ نْ ز ل

10 ،50 
-أفعل
 يفعل

 Menurunkan التعدية حبرف

 Menjadikan التعدية حبرف-أفعل 11 أ ْنش أ 8
                                                           1 Departemen Agama RI, Al-hikmah, Al-Quran dan terjemahnya, Bandung: 

Diponegoro, 2010, hlm. 322-331.  



 م
 

 يفعل

9 
  أ ح سُّوا

12 
-أفعل
 يفعل

 Merasakan التعدية حبرف

10 

 أُْتِرف

13 

-أفعل
 يفعل

للداللة  حبرف
على أنك 

وجدت 
الشيء على 

 صفة معينة

Menyenangkan 

(hidup) 

-أفعل 452 أُْنِذرُ  11
 يفعل

 Memberi التعدية حبرف

peringatan 

-أفعل 70 أ ر اد 12
 يفعل

 Hendak berbuat التعدية حبرف

-أفعل 86، 75 أْدخ ل 13
 يفعل

 Memasukan التعدية حبرف

14 
 أ ْغر ق

77 
-أفعل

 يفعل 
 Menenggelamkan التعدية حبرف

15 
 أ ْصل ح

90 
-أفعل
 يفعل

 Menjadikan التعدية حبرف

16 
 أ ْحص ن  

91 
-أفعل
 يفعل

 Memelihara مبعىن اجملرد حبرف

-أفعل 109 آ ذ ن  17
 يفعل

 Menyampaikan التعدية حبرف

 Berdo’a مبعىن اجملرد حبرف-فاعل 76،83  ن اد ى 18



 ن
 

 يفاعل 87،89

19 
 ب ار ك

81 
-فاعل

 يفاعل
 Memberi berkah مبعىن اجملرد حبرف

20 
 ُيس ارِعُ 

90 
-فاعل

 يفاعل
 Bersegera املشاركة حبرف

21 
 ُيس بِّح

20 ،79 
-فّعل

 يفّعل
لالختصار  حبرف

حكاية 
 الشيء 

Bertasbih 

-فّعل 44 تَّعم   22
 يفّعل

 Memberi التعدية حبرف

kenikmatan 

-فّعل 57 تُ و لُّو 23
 يفّعل

 Pergi التعدية حبرف

24 
 ح رِّق

68 
-فّعل

 يفّعل
 Membakar التعدية حبرف

25 
 71،74 يْن َّ 

76 ،88 
-فّعل

 يفّعل
التعدية  حبرف

 والتكثري
Menyelamtkan 

26 
 ك ذَّب

77 
-فّعل

 يفّعل
التعدية  حبرف

 والتكثري
Mendustakan 

-فّعل 79 ف  هَّم 27
 يفّعل

 Memahamkan التعدية حبرف

-فّعل 79 س خَّر 28
 يفّعل 

 Menundukkan التعدية حبرف

 Mengajarkan التعدية حبرف-فّعل 80 ع لَّم 29



 س
 

 يفّعل 

30 
  اق ْت  ر ب  

1 ،97 
-افتعل
 يفتعل

املبالغة يف  حبرفني
 معىن الفعل

Telah semakin 

sangat  dekat 

31 
 اْست م ع

2 
-افتعل
 يفتعل

املبالغة يف  حبرفني
 معىن الفعل

Mendengarkan 

-افتعل 5 ى اف ْت  ر   32
 يفتعل

املبالغة يف  حبرفني
 معىن الفعل

Merekayasa 

33 
172  ن  تَِّخذ  

،21 ،
24 ،26 ،

36 

-افتعل
 يفتعل

 Membuat املبالغة حبرفني

34 
 اْرت ض ى

28 
-افتعل
 يفتعل

املبالغة يف  حبرفني
 معىن الفعل

Benar-benar 

mendapat 

keridlaan 

35 
 ي  ْهت د

31 
-افتعل
 يفتعل

 Mendapat للمطاوعة حبرفني

petunjuk 

36 
 اْشت ه  

102 
-افتعل
 يفتعل

املبالغة يف   حبرفني
 معىن الفعل

Menginginkan 

37 
 ق طَّعت   

93 
-تفّعل
 يتفّعل

للمطاوعة  حبرفني
 "فّعل"

Terpecah belah 

-تفّعل 103 ت  ت  ل قَّا 38
 يتفّعل

 Menyambut التدرّج حبرفني

-تفّعل 109 ت  و لَّْوا 39
 يتفّعل

 Berpaling للمطاوعة حبرفني



 ع
 

40 
 ي ْست ْكِبُون  

19 
-استفعل
 يستفعل

بثالثة 
 أحرف

 Mempunyai rasa التحّول

angkuh 

41 
 ي ْست ْحِسُرون  

19 
-استفعل
 يستفعل

بثالثة 
 أحرف

 Merasa letih التحّول

42 
 ت ْست  ْعِجُلونِ 

37 
-استفعل
 يستفعل

بثالثة 
 أحرف

 Minta الطلب

menyegerakan 

43 
 ي ْست ِطيُعون  

40 ،43 
-استفعل
 يستفعل

 

بثالثة 
 أحرف

 Sanggup مبعىن اجملرد

44 
  اْستُ ْهزِئ  

412 
-استفعل
 يستفعل

بثالثة 
 أحرف

لالعتقاد 
صفة 

 الشيء

Telah 

diperolok-

olokkan 

  ،76،84 اْست ج ب 45
88،90  

-استفعل
 يستفعل

بثالثة 
 أحرف

  Mengabulkan مبعىن اجملرد
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