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  ىف سورة البقرة يهومعان الحيطصالا فتعل "ا" ن وز تصريف 
 

 
 رسالة

قدمت إلستكمال بعض الشروط املطلوبة للحصول على شهادة سرجانا الرتبية 
جبامعة عالء  وشؤون التدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية تدريساإلسالمية بقسم 

 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
 بقلم
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 كلمة التمهيد
احلمد هلل الذى أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة  والسالم على أشرف 

ح األمة يف الظلم، أشهد أن ال إله األنام سيدنا حمّمد وعلى آله وأصحابه مصابي
أشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر اهلل  إال اهلل وحده ال شريك له و

جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من 
 فتعل "ا"  نإهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع" تصريف وز 

" كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على ىف سورة البقرة يهومعانصطالحي اال
درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون 

 التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
ل لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفض

وخدمة خمتلف األقوام إستطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت إنتهت كتابة هذه 
الرسالة باجلودة. ولذالك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء 

 املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:
 

الدين  فضيلة والدّي الكرميني العزيزين احملبوبني، "أيب" كمل .2
قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل  أمحد"واألم"حفصة" اللذين



 

 و
 

سن الرشد وساعدين بقدرطاقتها على إمتام دراسيت وأسال اهلل أن ميد ىف 
 عمرمها وان يرزق مها الصحة والعافية ويهديهما صراط سويا.

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. رئيس اجلامعة عالء الدين  .1
ابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب اإلسالمية احلكومية مكاسر ونو 

املدير األول، واألستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، 
واألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. كنائبة املدير الثالثة، الذين قد بذلوا 
جهدهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر
ور احلاج حممد أمري، لس.م.أغ. عميد كلية الرتبية وشؤون فضيلة الدكت  .3

التدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ. نائب العميد 
األول وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س.إ. نائبة العميد 
الثانية فضيلة الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد 

قد بذلوا جهدهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون الثالث، الذين 
 التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية،  .4
والدكتورة سيت عائشة خالق، م.فد. كسكرترية قسم تدريس اللغة العربية 
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دين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه يف كلية الرتبيةومها اللذان ساع
 الرسالة. 

وفضيلة   كاملشرف األول، محكا، م.تح.إ. فضيلة األستاذ الدكتور .5
كاملشرفة الثانية الذين ريّف، س.أغ.، م.فد.إ. األستاذة الدكتورة

يساعداين وأرشداين حىت إنتهيت من الكتابة هذه الرسالة، عسى اهلل 
 نيأن يتم نعمة عليهما، اللهم آم

مجيع األستاذة واملدرسني الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم يف ترقية ما  .6
 عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعة. 

نور فتاة مرضية، نور نوفينيت بنفار الذي يساعدين حىت صديقيت  .7
 انتهائي من الكتابة هذه الرسالة.

الدعاء إلمتام هذه عمرة، ياد، أمر الذين يقدمون بعض التحفيز و   .8
 الرسالة

مجيع األصدقاء واإلخوان يف البيت املستأجر كذالك من طالب كلية  .9
 الرتبية بوجه خاص والطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام

فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية،  .20
للغة العربية والدكتورة سيت عائشة خالق، م.فد. كسكرترية قسم تدريس ا
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يف كلية الرتبيةومها اللذان ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه 
 الرسالة. 

وفضيلة   كاملشرف األول، محكا، م.تح.إ. فضيلة األستاذ الدكتور .22
كاملشرفة الثانية الذين ريّف، س.أغ.، م.فد.إ. األستاذة الدكتورة

سالة، عسى اهلل يساعداين وأرشداين حىت إنتهيت من الكتابة هذه الر 
 أن يتم نعمة عليهما، اللهم آمني

مجيع األستاذة واملدرسني الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم يف ترقية ما  .21
 عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعة. 

نور فتاة مرضية، نور نوفينيت بنفار الذي يساعدين حىت صديقيت  .23
 انتهائي من الكتابة هذه الرسالة.

عمرة، ياد، أمر الذين يقدمون بعض التحفيز والدعاء إلمتام هذه   .24
 الرسالة

مجيع األصدقاء واإلخوان يف البيت املستأجر كذالك من طالب كلية  .25
 الرتبية بوجه خاص والطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام

من  الذين ساعدين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم
 أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.
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وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذخ الرسالة إال ان تكون هلا منفعة وزيادة 
وعونا بني لدي القراء، وأسأل اهلل التوفيق واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة، آمني يا 

 رب العاملني.
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 تجريد البحث
 يتونز :  اسم الباحثة

 10100224041:  رقم التسجيل
 ىف سورة البقرة ومعانيهاالصطالحي  فتعلا نوز  تصريف: عنوان الرسالة

يف هذه .ومعانيه ىف سورة البقرةاالصطالحي  فتعلا وزن تصريف هذه الرسالة تبحث عن 
. و املشكالت اليت تستعمل الباحثة لبحث هذه و معناها  فتعلاوزن تعريف  الرسالة تبني عن

كلمات يف سورة ما اآلية ال يف علم الصرف؟االصطالحي وزن افتعل و تصريف ما هالرسالة فهي: 
 على وزن افتعل يف سورة البقرة كلماتما معىن ال ؟وتصريف االصطالحي فتعلاعلى وزن  البقرة

 ؟وتصريف االصتالحي
هي  الرسالة هذهوطريقة مجع املواد يف هذه الرسالة فهو منهج الكيفي،يف منهج البحث أما 

فتعل هو وزن الفعل املزيد حبرفني اوزن  أن من هذا البحث عرفنا .الطريقة املكتبية و الطريقة الوثائقية
ومعىن وزن افتعل هي إشرتاك، املطاوعة،اإلظهار،  بزيادة اهلمزة يف أوله والتاء بني الفاء والعني فعله.

وجود , تسبب يف الشيء و السعي  فيه ,أصل الفعل لعدم ورود األصل, إلختاذ الفعل من اإلسم
 .الشيء على صفة معينة

كون فيها التصريف االصطالحي على وزن ( آية ي84و مثانون ) وجدت الباحثة أربع
( كلمٍة ترتكب من التصريف 209"افتعل". ومن هذه اآليات، وجدت الباحثة مائة وتسعة )
( فعال ماضيا، وثالثني 43وأربعني ) االصطالحي على وزن "افتعل". وهذه كلمات تتكون من ثالثة

( 6( أمساء فاعلة، وستة )9( فعل أمر، وتسعة )12( فعال مضارعا، وواحدة وعشرين )30)
 مصادر. وما وجدت الباحثة امسا مفعوال واسم زمان واسم مكان.
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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث : الفصل األول
الىت ال يزيدها التقدم العلمي إال  القرآن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة

رسوخا ىف اإلعجاز، أنزله اهلل على رسوله حمّمد صلى اهلل عليه وسلم ليخرج 
. ولقد جاء القرآن 2الناس من الظلمات إىل النور، ويهديهم إىل صراط املستقيم

بلسان القوم الذين أرسل إليهم حمّمد صلى اهلل عليه وسلم ودعاهم أول من دعا 
 الم، وهم العرب،فكان لزاما أن يكون  القرآن عربيا، كما قال اهلل تعاىلإىل اإلس

" 291-295 16: /يف القرآن الكرمي سورة الشعراء            

                         

     "1. 
وقد  ،العرب عن أغراضهم وإّن اللغة العربّية هي الكلمات اّلىت يعرب هبا

وصلت إلينا من طريق النقل. و حفظها لنا من القرآن الكرمي واألحادث 
ليعرتف املعىن يف القرآن الشريفة. ومارواه الثقات من املنثور العرب ومنظومهم. 

عمل علم اآللة يعىن علم النحو وعلم الصرف.وكان هذان أي علم الكرمي نست
                                                             

 2)دار الرشيد، لطبعة النشري والتوزيع( ص ، مباحث ىف علوم القرآن، مناع القطان 2
 7، )القاهرة: دار العلوم، الطبعة األول( ص التعريف بالقرآن واحلديثزان، حممد الزف1
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القرآن ولذلك كثري من الناس يستفيدون منه و  3النحو والصرف أساسهما من
خصوصا لفهم القرآن الكرمي بوسيلة هذين العلمني. و عندما قرأت القرآن 

 الكرمي و خآصة سورة البقرة وجدت أشياء كثرية تتعلق بعلم الصرف.
هو علم تعرف به كيفية  الصرف كما يعرفُه علماُء العربيةوعلم 

والصرف  4صياغةاألبنية العربية، وأحوال هذه األبنية اليت ليست إعراب وال بناء.
تكوينها  حيث العربية يبحث عن بنية الكلمة من هو علم من العلوم

 إىل وحتويلها بذاهتا
والفع املعرب االسم مباحث يتناول فهو الكالم يف عالقتهابغريها دون صورخمتلفة

 ل
املبني واألمساء احلرف خبالف أخرى، إىل هيئة من التحويل ألهنمايقبالن املتصرف

 من الكلمة هوحتويل لتصريف وا.الصرف فإهنمااليتناوهلاعلم.اجلامدة واألفعال ة
 .أخرى صورة إىل
للماضى من األفعال مخسة وثالثون وزنا.ثالثة منها وزن يف علم الصرف  

ثالثى اجملرد،واثنا عشر للثالثى املزيد فيه، وواحد للرباعى اجملرد،وسبعة للملحق ال

                                                             
 

 7لبنان: دار هنضة العربية( ص  -بريوت)، التطبيق الصرفىعبده الراجحى،   4
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 منهاى ملاضو يف أوزان أفعال ا 5به،وثالثة للباعى املزيد فيه، وتسعة للملحق به.
 حبرفني كوزن افتعل.   لثالثى املزيدا

فيه  املزيد الثالثي املاضي لفعلا اوزان من وزن هو افتعل وزن أما و
خآصة سورة البقرة و جدت أشياء   القرآن الكرمي و الباحثة دما قرأتعن6ان.حرف

كثرية تتعلق مبباحث علم الصرف،سواء كامنا يتعلق باألمساء اوما يتعلق بأفعال 
ولذلك تبحث  كثرية يف سورة البقرة فيه علي وزن افتعل. والوزن افتعل هو معاىن

 مع حجتها. نيهامعا آلخرون يعرفلكي الباحثون ا هايمعانالباحثة وزن افتعل و 
وجدت عددا  فيها سورة البقرة كموضوع هذا البحث ألن تأخذ الباحثة

ن مهمة وز فتعل. و إن دراسة اسورة البقرة اليت فيها وزن   ن األفعال يفوز من 
ألن خشية الوقوع ىف أخطاء يقع فيها الطالب الذين ال حظ هلم يف هذا العلم 

 اجلليل النافع.
 

 مشكلة البحث:  لثانىالفصل ا
 أماّ أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي:

 يف علم الصرف؟االصطالحي وزن "افتعل"  و تصريف. ما ه2
                                                             

 268م( ص  1005)القاهرة: دار احلديث  جامع الدروس االعربية موسوعة ىف ثالثة أجزاءمصطفى الغالييين،  5

 331م( ص 1009م مفصل ىف علم الصرف، )بريوت: دار الكتب اإلسالمية، راجى األمسار، معج6
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 ؟وتصريف االصطالحي على وزن "افتعل"  كلمات يف سورة البقرةآية ال . 1
 ؟صطالحي وتصريف االعلى وزن "افتعل"  يف سورة البقرة كلمات. ما معىن ال3

 أغراض البحث وفوائدهالفصل الثالث : 
 أماّ أغراض اليت تستعى الباحثة اىل حتقيقها فهي :

 يف علم الصرفاالصطالحي فتعل" اوزن " تصريف.ملعرفة 2
 وتصريف االصطالحي على وزن "افتعل"  كلمات يف سورة البقرةال.ملعرفة 1
 وتصريف الصطالحي على وزن "افتعل"  يف سورة البقرة كلمات. معىن ال3

 وأما فوائداليت تستعى الباحثة مما يلى: 
 .معرفة اصل الكلمة ىف اللغة العربية2
 . معرفة األوزان ىف اللغة العربية1

 معانى الموضوعتعريف : الفصل الرابع
 قّدمت الباحثة تعريف املعاىن املوضوع، فيما يلي:

و التاء بني الفاء و وزن افتعل : الفعل املزيد أي بزيادة اهلمزة يف أوله  .2
 العني فعله.
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سورة البقرة: اطول سورة القرآن الكرمي،فقد محلت جزئني و النصف. و  .1
عدد أجزاء القرآن مجيعها ثالثون جزءا، و عدد آيتها ما ئتان و ست 

( آية، و عدد كلماهتا ستة آلف و مائتان و إحدى و 186ومثنون ) 
شرون آلف و ( كلمة، و عدد حروفها مخسة و ع6112عشرون )
 7.( حرفا15500مخسمائة )

 تحديد البحث: الفصل الخامس
لكي تركز حبثها فيما وضع ألجله و ال تتسع إطار و موضوعا فحددها 

 الباحثة يف ضوء ما يلي:
ها فها اليت تنصيمعانإن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو وزن افتعل و  .2

 من سورة البقرة. 186اىل  2اآلية 
كز يف الدراسة صرفية على وزن افتعل و هي : موزوهنا و إن هذا البحث تر  .1

 مضارعا. أمكانت ها و من ناحية صيغة الفعل ماضيا  يمعان

 دراسة عن الكتب والبحوث السابقةالفصل السادس: 
قبل كتابة هذه الرسالة، قامت الباحثة جبمع الكتب املتعلقة مبوضوع هذه 

 الرسالة فوجدها كثرية منها: 
                                                             

  35ابن كثري، تفسري ابن كثري )القاهرة: دار الكتاب( ص  7
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حملمد القواعد الصرفية لعبده الراجحى،التطبيق الصرىفمنها، الصرىف من كتب .2
معجم مفصل ىف  ألمحد محالوي،،شذالعراف يف فن الصرف إدريس جوهري

للدكتور حممد اخلالق، املغين ىف تصريف األفعاللراجى األمسر، علم النحو
 ملصطفى الغالييين.،جامع الدروس االعربية موسوعة ىف ثالثة أجزاء

، حملمد مباحث ىف علوم القرآنسر منها ملناع القطان من كتب التفا .1
شهاب الدين  تفسري إبن كثري،إلبن كثري التعريف بالقرآن واحلديث،الزفزان

 ح املعين يف تفسري القرآن والسبع املثين،عرو سيد حممود األلوس.

وأما هذا البحث اجلامعى دراسة املكتبية. وبالنسبة إىل ذالك فالبد 
البحث اجلامعى السابقة. و كانت الباحثة قد رأت البحث للباحثة أن تدرس 

 اجلامعى اّلذى يتعلق مبوضوع هذا البحث ، وهي كما يلى:
حبث قدمته  "لصرفا علم يف نور حسنة "وزن الفعل الثالثى املزيد ومعانيه .2

داب جامعة سونن األب كلية ادألغة العربية و لال قسم " يفS1لنيل شهادة "
وفرق هذا  .2990كومية سورابايا إندونسيا سنة أمبيل اإلسالمية احل

 البحث وقع يف موضوع البحث باستعمال علم الصرف  
إمام شافعى"تغيري أوزان الفعل املزيد يف سورة النساء" حبث قدمه لنيل  .1

اآلداب جامعة سونن  كلية  بادألغة العربية و لال قسم " يفS1"شهادة 
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. وفرق هذا 1005 سيا سنةأمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندون
 البحث وقع يف موضوع البحث باستعمال سورة النساء

سىت ليلة مجعية "وزن فعل وفائدهتا يف سورة البقرة )دراسة الصرفية( " حبث  .3
ب كلية اآلداب جامعة ادألالعربية و  غةلال قسم"يف S1قدمه لنيل شهادة "

. وفرق م. 1023 سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونسيا سنة
 وزن الفعل هذا البحث وقع يف موضوع البحث باستعمال

 منهج البحثالفصل السابع:   .0
قبل أن تبحث و يعرض الباحثة على حبثها، ومن املستحسن أن يعرف 

 منهج البحث العلمى حلصول األهداف التامة. فهي كما يلي:
 مدخل البحث .أ

. أما البحوث كيفيلوعان: املنهج الكمي واملنهج اكان منهج البحث ن
ث الكيفية هي الكمية ىف خصائصها هي حتليل إحصائي للبيانات.  والبحو 

الكيفي،  خدم األرقام. فلذالك، كان هذا البحث من البحثتالبحوث اّلىت ال تس
خدم األرقام. أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع  تألن ىف هذا البحث ال تس

 بعض منو  البقرةالصرفية. أخود من سورة  حيث حتليل النص للدراسه التحليلية
 . معاين وزن افتعل
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 بيانات البحث ومصادرها .ب
مصادر البيانات ىف هذا البحث تتكون من البيانات األساسية هي البيانات 
الىت جتمعها الباحثة واستنباطها وتوضيحتها من املصادر األوىل. فاملصادر األولية 

ألة عدم املساوة بني اجلنسني. والبيانات مأخوذة من الرواية الذي تبحث ىف مس
الثنوية تأخذ من املراجع األخرى واستنباطها وتوضيحتها ىف الكتب العملية 

 أواجملالت عادة. تستخدم الباحثة عددا من مصادر البيانات تتكون من املصدرين:
قائق األصلية حول الباب وزن مصدر البيانات األساسية هو املعلومات واحل .2

 سورة البقرة مثال: كتاب الصرىف والتفسيىر وغريمها املتعلقة به. فتعل يفا
مصدر البيانات الثنوية هو مأخوذ من دراسة الكتب الصرفية واملقاالت  .1

 والرسائل والتقرير واإلينرتنيت وغريها املتعلقة بالدراسة الصرفية.
تدل إن البيانات  هذا البحث هي اآليات القرآنية الىت تنص ىف سورة البقرة 

على علم الصرف. وأما مصدر هذه البيانات فهي القرآن الكرمي، سورة البقرة على 
 وجه التحديد.
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 أدوات جمع البيانات .ج
اإلجتماعية. أما ىف اجلمع البيانات الطريقة أدوات مجع البيانات هي 

يعىن أن الباحثة هذا البحث أدوات البشرية أي الباحثة نفسها. مما  ستعملفست
 بيانات البحث.جلمع  تشكل أداة

 طريقة جمع البيانات .د
 الطريق اليت تستعملها الباحثة اجلمع بيانات هذا البحث هي: 

الطريقة املكتبية، هي الدراسة تقصدها مجع البيانات واألخبار مبساعدة املواد  .2
 وغري ذلك. القواميساملوجودة ىف املكتبة مثل املعجم والكتب واجملاالت و 

هي طريقة عملية جلمع البيانات واملعلومات على طريقة قية، ئالطريقة الوثا .1
 نظر الوثائق املوجودة ىف مكان معني من الكتب وغري ذلك.

أما طرق مجع البيانات هاذا البحث هي الطريقة الوثاقية والطريقة املكتبية. وهي 
 أن تقرأ الباحثة نظريات اإلدغام عدة املرات لتستخرج منها البيانات الىت تريدها مث

 تقصم تلك البيانات والباحثة تدرس كثريا من املواد املوجودة ىف املكتبة.
 تحليل البيانات .ه

 عها فتتبع الباحثة الطريق التالية:مجأما ىف حتليل البيانات الىت مت 
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االصطالحي  فتعلاالباحثة من البيانات عن وزن حتديد البيانات: هنا خيتار  .2
 مجعها ما يراها مهمة و أساسية وأقوى يف سورة البقرة وبيانه الىت مت ومعانيه

 صلة بأسئلة البحث.
 فتعلاوزن  احثة من البيانات عنتصنيف البيانات: هنا يصنف الب .1

يف سورة البقرة وبيانه الىت مت حتديدها حسب النقاط  االصطالحي ومعانيه
 ىف أسئلة البحث.

 تصريف نالباحثة البيانات ععرض البيانات وحتليلها ومناقشتها: هنا يعرض  .3
يف سورة البقرة وبيانه الىت مت حتديدها  االصطالحي ومعانيه فتعلاوزن 

وتصنيفها مث يفسر أو يصفها مث يناقشها وربطها بالنظريات الىت هلا عالقة 
 هبا.

 تصديق البيانات .و

إن البيانات الىت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة ىف 
 حث طرائق التالية: تصديق البيانات هذا الب

 فتعل وفوائده.اوزن مراجعة املصادر البيانات وهي عن  .2
فتعل ان وز  ا مبصادرها. اي ربط البيانات عنالربط بني البيانات الىت مت مجعه .1

 وفوائده )  الىت مت مجعها وحتليلها (
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فتعل اوزن مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف. اي مناقشة البيانات عن  .3
 الىت مت مجعها وحتليلها ( مع الزمالء واملشرفوفوائده )  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الباب الثانى
 زان فى علم الصرفاالو 

 وزان في علم صرفاالمفهوم  .أ
يف اللغة هي مصدار وازن الشيء باالشء: ساوى يف الوزن. و يف  وزن

اصطالحا هي امليزان الصريف أي اللفظ الذى يؤيت به ملعرفة أحوال الكلمة من 
ركات والسكنات واحلروف الزائدة واألصلية فوضع النحاة وزن "فَ َعَل" حيث احل

ميزان للفعل الثالثى ومسو حلرف األول "فاء" واحلرف الثاىن "عني" واحلرف الثالث 
 8"الم" مثل َضَرَب وزن فَ َعلَ 

هو العلم  التصريف الغة التغيري.ومنه تصريف الرياح,أي :تغيريها.واصتاالح
,ومبا ألحرفها من أصالة وزيادة وصحة وإعالل وإبدال وشبه بأحكام بنية الكلمة

ذالك. وتصريف الكلمة هو تغيري بنيتها حبسب مايعرض هلا.وهلذا التغيري أحكام  
كالصحة واإلعالل.ومعرفة ذلك كله تسمى )علم التصريف أو الصرف(.وال يتعلق 

هها فال تعلق التصريف إالباألمساء املتمكنة واألفعال املتصرف. وأمااحلروف وشب
 لعلم التصريف هبا.

                                                             
 2277م( ص  1005: )بريوت: دار الكتب اإلسالمية معجم مفصلراجى األمسر،  8
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مث افتعل هي صيغة الفعل الثالثي املزيد حبرفني,األلف يف أوله والتاء بني الفاء 
احلروف األول والثين(,جيب مالحظة أن اهلمزه هناىهي مهزة وصل وال (والعني 

 تكتب فوق األلف بأي حال من األحوال.
واالم و يسمى احلرف املقابل  وزن اجملرد: إن كان ثالثيا قوبل بالفاء والعني

للفاء: فاء الكلمة، احلرف املقابل للعني: عني الكلمة واحلرف املقابل لالم: الم 
الكلمة وتشكيل الفاء حبركة احلرف األول، وتشكل العني حبركة أو سكون احلرف 
الثاىن، أما احلرف األخري فهو حمل لإلعراب والبناء. وإن كان اجملرد على أربعة 

دنا الما على حروف )ف ع ل( وشكلنا الالم األوىل حبركة أو سكون أحرف ز 
احلرف الثالث من الكلمة الىت يراد وزهنا. وزن املزيد: الزيادة إما أن تكون بتكرير 
حرف من أصول لكلمة )ويقبل التكرير مجيع حروف اهلجاء إال األلف(، وإما أن 

 9تكون الزيادة من حروف معينة.
 لم الصرف أنواع األوزان في ع .ب

 أوزان الثالث اجملرد .2

                                                             
 15م( ص  0211)القاهرة: دار احلديث  املغين ىف تصريف األفعالالدكتور حممد اخلالق،  9
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للماضى من األفعال مخسة وثالثون وزنا.ثالثة منها الثالثى اجملرد،واثنا 
عشر للثالثى املزيد فيه، وواحد للرباعى اجملرد،وسبعة للملحق به،وثالثة للباعى 

 20املزيد فيه، وتسعة للملحق به.
 و فَ ُعَل(  للماضى من الثالثى اجملرد ثالثة أوزان )َ فَ َعَل وَفِعلَ 

املفتوح العني : ككتب وجلس و فتح،يكون مضارعه، إما  -وزن )فَعل(
 مضمومها: كيكتب،وإما مكسورها: كيجلس,وإما مفتوحها كيفتح.

يأتى -وزن )فَعل يفُعل( بفتح العني ىف املاضى و ضمها ىف املضارع
رد منه،غري مطرد الصحيح السامل: كنصر ينصر،واملهموز الفاء:كأخذ يأخذ.ويط

فيه األجواف والناقص الواويان،حنو: قال يقول ودعا يدعو ،وامضاعف املتعدى، 
 22حنو: مده ميده.

يطرد فيه -وزن )فَعل فِعل( بفتح العني ىف املاضى وكسرها ىف املاضى
امثال الواوى،حنو: وثب يثب )بشرط أن التكون المه حرف حلق: كوضع يضع 

ائى: حنو شاب يشيب. واملعتل ووقع يقع ووسع يسع، ووطئ يطأ، وألجاف اي
اآلخر بالياء، حنو قضى يقضى، بشرط أن ال تكون عينه حرف حلق: كسعى 

                                                             
 268م( ص  1005)القاهرة: دار احلديث  جامع الدروس االعربية موسوعة ىف ثالثة أجزاءمصطفى الغالييين،  20

 31(ص 2111دار الكتاب العلمية_بيروت, ) ط:لبنان:شذا العراف يف فنَ الصرفالدكتور عبد الحميد هنداوي,11 
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يسعى، ونعى امليت ينعاه، واملضاعف االزم، حنو: فر يفروما جاء على خالف 
 ذلك فهو خمالف للقياس.

يكثر أن جيىء منه ما  -وزن )فَعل يفَعل( بفتح العني ىف املاضى واملضارع
  21أو ال مه حرف حلق،حنو: فتح يفتح،وسأل يسأل،ووضع يضع. كانت عينه

كعلم، اليكون -وزن )فِعل( املكسور العني: وزن فعل بكسر العني
مضارعه إال مفتوح العني: كيعلم،ألنه إن كان املاضى مكسور العني فمضارعه 
اليكون،إال مفتوحها، إال أربعة أفعال شاذة، جاءت مكسورة العني ىف املاضى 

ارع.وجيوز ىف مضارعها الفتح، وهو األفصح واألوىل وهى: حسب حيسب واملض
و حيسب،و بئس يبأس و يبئس،ونعم ينعم و ينعم و يئس ييئس و ييئس،وجاء 
شذوذاا َورث يرث وومق ميق وورم اجرح يرم،ووثق به يثُق،وورى الزند يرى،ووفق 

ورى يرى فيجوز  أمره يفقه، وليس فيها إال كسر العني ىف املاضى واملضارع، إال
 وهو األفصح.-فيه َوَرى يَرى بفتح العني ىف املاضى و كسرها ىف املضارع

فَ ُعل بضم العني ىف املاضى مثل:  وزن )فَ ُعل( بضم العني :وزن
حسن،اليكون مضارعه إال مضمومها، مثل حيسن.و كٌل فعل أردت التعجب 

 23ه. به أو املدح،أو الذم،حولته إىل هذا الباب،و إن مل يكن من
                                                             

 
  112ص)2112)ط:القاهرة  األفعالالمغني في تصريف الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة, 13 
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 وزن الرباعى اجملرد .1
للرباعى اجملرد وزن واحد،وهو: )فعلل( كدحرج. ويكون متعديا غالبا، 
حنو:حصصح احلق أى: بان وظهر، و برهم الرجال أى: أدام النظر. 

 والربمهة: سكون النظر وإدامته.
  لحقاملرباعي الن وز  .3

مهدد )علم( يأجج  -فعلل بتكرير الالم حنو: قردد )األرض الغليظة( (2
 ومألجج )امساأرض(.

كل ما جاء على فيعل حنو: زينب،فيلق،صريف،فيصل،عيلم،شيظم  (1
 )الفىت من اخلليل و اإلبل(. 

 ما جاء على فَ ْوَعٌل حنو: كوكب،كوثر،نوفل)كثري العطاء(.  (3
 ما جاء على فَ ْعَوٌل حنو: جدول، جرول،قسور )األسد( جهور. (4
 عنبس)األسد(، حنظل. ما جاء على فَ ن َْعٌل حنو:عنسل )الناقة السريعة(، (5
ما جاء على فَ ْعَلٌن حنو: رعشن للمر تعش،ضيفن، علجن )الناقة  (6

 املكتنزة(.
ما جاء على فعلل بزيادة الالم، حنو: زيدل و عبدل يف زيد وعد،  و  (7

 طيسل )الكثري من كل شيء(.
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، حنو: علقى) ما جاء على فَ ْعَلى: مما فيه الأللف املقصورة التىللإلحلاق (8
 24رته(، وأرطى )شجر ينبت يف الرمل(. شجر تدوم خض

 املزيد ىوزان ثالث .4

للثالثى املزيد اثنا عشر وزنا: ثالثة للمزيد فيه حرف واحد،و مخسة 
لثالثى للمزيد فيه حرف .ان،وأربعة للمزيد فيه ثالثة احرفللمزيد فيه حرفا

 فعل( كأكرم، و )فعل( كفرح، و )فاعل( كسابق. اواحد، ثالثة أوزان: )
أي  عة هياملطاو ( يكون للمطاوعة غالبا،حنو: مجعت القوم فاجتمعوا )افتعل 

خر على قبول فاعله يدل أحد افعلني املتالقيني يف االستقاق على تأثري ويدل اآل
بفتح -مطاَوعا ( لذلك التأثري,حنو:كسرته فانكسر,ويسمى الفعل األول ) كسرته

بكسر -عا)انكسر( مطاوِ ألن الفعل الثاين طاوعه, ويسمى الفعل األول –الواو 
مل ينتنع الواو,طاوع األول وقيل له مطاوعا,ألنه ملا قبل األثر فكأنه طاوعه,و 

:باعدت زيًدا عليه,واملطاوعا يف احلقيقة هو املفعول به الذي صار فعاًل حنو
فتباعد,املطاوع هو زيد لكنهم مسوا فعله املسند إليه مطاوًعا جمازًا.15 والثالثى، 

وعل(: كا و)افعستغفر، ثة أحرف،أربعة اوزان: )استفعل(:كااملزيد فيه ثال
كة خشوشن، و )افعول(: كا علوط، و )افعال(: كا دهام. وصغة )افعال( مشرت 

                                                             
 79ص)2112)ط:القاهرة  المغني في تصريف األفعالالدكتور محمد عبد الخالق عضيمة, 14 

  35( ص. 2112)القاهرة , لمغني في تصريف األفعالالدكتور محمد عبد الخالق عضيمة,ا15 
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إن كانت بني املاضى و األمر لفظا. فإن كانت للماضى فأصلها: )افعالل( و 
 غالبا،حنو: لألمر فأصلها: )افعالل(. ويكون باب )استفعل(: للطلب و السؤال

استمليته إياه، )استغفرت اهلل(، أى: سألته املغفرة، و استكتبت زهريا كالما، و 
الزما حنو:  أى: سألته كتابته و إمالءه. وهو يكون متعديا كما رأيت.وقديكون

كما   )استحجر الطني(، أى: صار حجرا، وإذا كان الزما مل يكن مبعىن السؤال
جمردها،أى:  للمبالغة ىف معىن ترى. وأبواب )افعوعل و افعول و افعال( تكون

 أهنا تزيد ىف معاناها على معىن اجملرد منها.
 فعال ثالثى المزيدةاال أوزانالفصل التاسع: 

 ثالثى المزيدةالفعال االمفهوم أوزان  .2

الفعل الثالثي املزيد هو الفعل الذى زيد على حروفه األصلية حرف واحد 
) والزيادة تكون إما من أحد  26أو حرفان أو ثالثة أحرف من حروف الزيادة

حروف وغما من جنس "عني" أو"الم" فعل، مثل إستعلم ) أصل الفعل علم 
أضيف إليه حرف من جنس عينه(، واصفر )أصل الفعل صفر أضيف إليه 

 27حرف من سألتمونيها حرف من جنس المه(.

                                                             
 19)مادور(. ص: القواعد الصرفية.حممد إدريس جوهري. 16
 . ) دمشق: دار احلكمة، جمهول السنة ( اعد اللغة العبيةملخص فو فواد النعمة.27
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و املزيد ينقسم إىل قسمني، املزيد الثالثي و املزيد الرباعى. ويكون حبرف أ 
حرفني أو ثالثة أحرف فغياة يبلغ الفعل باالزيادة ستة أحرف خبالف اإلسم، 

والفعل الثالثي  28فإنه يبلغ باالزيادة سبعة أحرف، لثقل الفعل، وخفة اإلسم.
 املزيد هو الفعل الذى زيد على حروفه األصلية وكذلك بالفعل الرباعى املزيد.

 ثالثى مزيدة الفعال الأنواع أوزان ا .0
ملزيد هو ما زيد على حروف أصلية حبرف أو حبرفني أو أكثر. املزيد الفعل ا

ينقسم إىل قسمني ثالثى مزيد ورباعى مزيد. واآلن تريد الباحثة أن تبني عن أوزان 
فعل املزيد. فأما الفعل الثالثى، يزيد على أحروفه أصلية حبرف أو حبرفني أوثالثة 

 من أحروف زيادة.
 ف )الرباعى(الفعل الثالثى املزيدة حبر  .2

 على ثالثة أوزان:
 إفعاال )أي بزيادة اهلمزة على األصل-يفعل-فعلاأ(. 

 مفاعلة )أي بزيادةاأللف بني فاء والعني الفعل(-يفاعل-ب(. فاعل
 تفعيال )بزيادة بتضعيف عني الفعله(-يّفل-ج(. فّعل

 الفعل الثالثي املزيد حبرفني )اخلماسي( .3
                                                             

 19م(. ص:2907.)القاهر درا فراش،شذالعراف يف فن الصرفأمحد محالوي.18
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 على مخسة أوزان: 
تفاعال )أي بزيادة التاء يف أوله واأللف بعد فاء -ليتفاع-أ(. تفاعل

 الفعله(.
 تفعال )أي بزيادة التاء يف أوله وتضعيف العني فعله(.-يتّعل-ب(. تفّعل

فتعاال )أي بزيادةاهلمزة يف أوله و التاء بني الفاء ا-يفتعل -فتعلاج(. 
 والعني فعله(.
 يف أوله (.انفعاال )أي بزيادة اهلمزة والنون -ينفعل-نفعلاد(. 
 افعالال )أي بزيادة مهزة الوصل وتضعيف الالم فعله( -يفعلّ  -فعلّ اه(. 

 . الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف ) السداسي(.3
استفعاال )أي بزيادة مهزة الوصل والسني والتاء  –يستفعل  -ستفعلاأ(. 

 فيأوله(.
عيف افعيعاال )أي بزيادة مهزة الوصل وتص –يفعوعل  -فعوعلاب(. 

 العينوالواو بني العينني(.
افعيالال )أي بزيادة مهزة الوصل واأللف بعد العني  -يفعالّ  –فعاّل اج(. 

 وتصعيفالالم (.
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افعوال )أي بزيادة مهزة الوصل والواوين بعد  –يَفَعولُ  –فعول اد(. 
 العينفعله(.

 ج. فوائد أفعال ثالثى المزيدة
 (.الفعل الثالثى املزيدة حبرف )الرباعى2

 افعاال، حنن: أنزل،أرسل،أخرج.-يفعل-فعلاأ. 
 فوائد هذا الوزان: 

 للتعدية، حنو: أكرمت زيدا. (2
 أي دخل يف املساء.-للدخول يف شيء، حنو: أمسى املسافر (1
و -أي قصد احلجاز–لقصد املكان، حنو: احجز زيد و اعرق عمر  (3

 العراق.
ي وجد فيه أ–لوجود ما اشتق منه الفعل يف الفاعل، حنو: امثر الطلح  (4

 الثمر.
 أي بالغته يف شغله.-للمبالغة،حنو: اشغلت عمرا (5
 أي وجدته عظيما.-لودان الشيء يف صفة، حنو: اعظمته (6
 أي صار قفرا. -للصريورة،حنو: اقفر البلد (7
 أي عرضه للبيع.-للتعريض،حنو: اباع الثوب (8
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 أي زال شفاؤه. -للسلب، حنو: اشف املريض (9
 ان حضاده. أي ح -للحينوته، حنو: احصد الزرع (20

 مفعلة،حنو: جاوز،جادل-يفاعل-ب. فاعل
  فوائد هذا الوزان: 

 ملشاركاة بني اثنني، حنو: ضارب زيد عمرا. ا (2
 مبعىن ضعف.-املعىن"فعل" اليت للتكثري، حنو: ضاعف اهلل (1
 مبعىن أعفك.-فعل" اليت للتعدية، حنو: عافك اهللااملعىن" (3
 املعىن"فعل" اجملرد،حنو: سافر زيد. (4

 تفعيال،حنو: حرم،قتل،قطع. -يفّعل-ج. فّعل
 ن:وز الفوائد هذا 

 للتعدية، حنو: فرح زيد عمرا. (2
 أي جعله قطعا كثرية.-للداللة على التكثري،حنو: قطع زين احلبل (1
 أي نسبه إل الكفر.-لنسبة املفعول إىل أصل الفعل،حنو: كفر زيد عمرا (3
 ه.أي نزع قشر -لسلب أصل الفعل من املفعول،حنو: قشر زيد الرمان (4
 أي ضربوا اخليام.-إلختاذ الفعلمن اإلسم،حنو: خيم القوم (5



23 
 

 
 

 . الفعل الثالثي املزيد حبرفني )اخلماسي(1
 تفاعال، حنو:تباعد،تواعد،تالوم.-يتفاعل-أ. تفاعل

 ن:فوائد هذا الوز 
 للمشاركاة بني اثنني فأكثر،حنو: تضارب زيد و عمر. (2
املرض و ليس فيه أي أظهر -إلظهار ما ليس يف الواقع،حنو: متارض زيد (1

 مرض.
 أي وردوا دفعة بعد أخرى.-للوقوع تدرجيان،حنو: توارد القوم (3
 أي عال و مسى.-لتعدية معىن اجملرد، حنو: تعاىل و تسامى (4
 فتباعد.-املطاوعه "فعل"،حنو: باعدته (5

 تفعال، حنو: تكسر،تكرر،توعد. -يتعل-ب. تفعل
 ن:فوائد هذا الوز 

 كسرت لزجاج فتكسر.  املطاوعه "فعل" املضعف العني،حنو: (2
أي -للتكلف )هو معاناة الفاعل الفعا ليحصل(، حنو: تشجع زيد (1

 تكلف الشجاعة و عاناها لتحصل.
 اختذته ابنا.-إلختاذ الفاعل أصل الفعل مفعوال،حنو: تبنيت يوسف (3
 أي جانب الذم. –للداللة على جمانبة الفعل، حنو: تذمم زىد  (4
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 ت أميا. أي صار  –للصريورة، حنو: تأمية املرأة  (5
أي  –حصول أصل الفعل مرة بعد أخرى، حنو: جترع زيد ى للداللة عل (6

 شرب جرعة بعد  جرعة. 

 أي طلب عجلته و تبينه. –للطلب، حنو: تعجل الشيء 
 فتعاال، حنو: إجتمع، إجرتأ، إيتمن.ايفتعل  -فتعلا .ج

 ن:فوائد هذا الوز 
 املطاوعه، حنو : مجعت اإلبل فجتمع.  (2
 أي اختذ خبزا.-م، حنو: إختبز زيدإختاذ الفعل من االس (1
 أي بالغ يف الكسب.-الزيادة املبالغة يف املعىن،حنو: اكتسب زيد (3
 أي أظهر العذر.  –اإلظهار، حنو: اعتذر  (4
أي حصلت  -التسبب يف الشيئ والسعي فيه، حنو: اكتسبت املال (5

 عليه بسعي و قصد.
 االشرتاك، حنو: اقتتلوا. (6
أي وجده  –اعتظم األمر  وجود الشيئ على صفة معينة، حنو: (7

 عظيما. 
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 أي طلعت حليته. –مبعىن أصال الفعل لعدم ورود األصل، حنو: التحى 
 انفعاال، حنو: إنكسر و إنطفأ. -ينفعل-نفعلا .د

 ن:وز الفوائد هذا 
 املطاوة " فعل" حنو: كسرت الزجاج فنكسر  (2
 افعالال، حنو: إمحر، إبيض، إمسر. -يفعل -فعلا .ه

 فوائد هذا الوزان:
 أي دخل يف احلمرة –اللة على الدخول الصفة ، حنو: إمحر البسر للد (2
 أي اشتد سواده. –للمبالغة، حنو: اسود الليل  (1
 الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف ) السداسي(  (3

 استفعاال، حنو: استخرج و استربأ. –يستفعل  -ستفعلاأ. 
 فوائد هذا الوزان:

 نه املغفرة.أى طلب م –لطلب الفعل، حنو: استغفر اهلل  (2
أي وجدته  –للوجدان على صفة، حنو: استعظمت األمر ، واستحسنته  (1

 عظيما و حسنا.
 أى حتول حجرا. –للتحول،حنو: استحجر الطني  (3
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 أى تكلف اجلراءة و الشجاعة. –للتكلف، حنو: استجرأ  (4
 أى قر.–املعىن "فعل"، حنو: استقر  (5
 املطاوعة، حنو: أراحه، فاسرتاح. (6

افعيعاال ) أى بزيادة مهزة الوصل و تصعيف العني و  – يفعوعل -فعوعلاب. 
 الواو بني العينني(. حنو: إحلوىل.

 ن:فوائد هذا الوز 
 أى اشتد حدبه.  -للمبالغة، حنو: احدودب زيد  (2
 أى حال. –املعىن "فعل" اجملرد، حنو: إحلوىل التمر  (1

 افعيالال، حنو: إمحار و إصفار.  -يفعال –فعال اج. 

 ن: فوائد هذا الوز 
 أى اشتد اصفراره. –للمبالغة يف الدخول يف الصفة، حنو: إمحار املوز 

 افعوال، حنو: إعلوط.  –يفعول  –فعول ا .د

 ن:فوائد هذا الوز  
 29للمبالغة يف الالزم، حنو: إحروط شعاع الشمس.

                                                             
.2111.كلية التربية جامعة عالء الدين اإلسالمية الحكمية مكاسر.األفعال المزيدة ومعانيها في سورة األنبياءابراهيم,19 
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 الباب الثالث
 مفهوم سورة البقرة

 تعريف سورة البقرة  .أ

ي سورة املدنية،فقد محلت جزئني و سورة البقرة اطول سورة القرآن الكرمي وه
النصف.و عدد أجزاء القرآن مجيعها ثالثون جزءا، و عدد آيتها ما ئتان و ست 

( آية، و عدد كلماهتا ستة آلف و مائتان و إحدى و عشرون 186ومثنون ) 
( 15500( كلمة، و عدد حروفها مخسة و عشرون آلف و مخسمائة )6112)

 .10حرفا،فااهلل أعلم
رة هو سورة الثانية بعد سورة الفاحتة و هي تتكون من اجلزء األول سورة البق

ها آية على ر ثسورة القرآن الكرمي و اك و الثاين. و كانت سورة البقرة من اطول
اإلطالق.  سورة البقرة هى من السورة الىت تعىن جبانب التشريع، شأهنا كسأن سائر 

يعية الىت حتتاج املسلمونفي حياهتم سورة املدينة الىت تعاجل انظم و القوانني التشر 
 12اإلجتماعية.

                                                             
  35القاهرة: دار الكتاب( ص )تفسري إبن كثريإلبن كثري،10

 



 

 
 

فأوحى اهلل تعال إليه بأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا امليت جيزء منها فيحيا 
بإذن اهلل وخيربهم عن القاتل وتكون برهانا على قدرة اهلل جل و على ىف احياء 

 11اخلبق بعد املوت.
 فضائل سورة البقرة .ب

وهي قد ورجت يف ، ا املزايا و الفضائلومما ال شك فيه أنسورة البقرةهل
أحاديث متعددة و آثر متنوعة ومنها أن رسول اهلل كان يقدر هذه السورة بأرفع 

أفضال القرآن. وروى أن رسول اهلل قال: أي . تقدير فصرح عليه وسلم بأهنا 
  13القرآن أفضال؟ قالوا اهلل و رسوله اععلم، قال سورة البقرة.

يت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وعن أىب أمامة قل:مس
فإنه شافع ال هله القية الزهراوين )البقرة و آلعمران(  فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنا 
فرقان من طري صواف حياجان عن اهلهما يوم القيامة مث قل اقرأوا البقرة فإن اخذها 

                                                             

فلسطني : كلية الرتبية و شؤون التدريس قسم اللغة العربية  جبامعة عالء الدين ,أسالبب االستفهام ىف سورة البقرةقاهر.22 
     .1022اإلسالمية احلكومية مكاسر 

بنان: دار الكتاب العلمية، بدون ل-. ) بريوتروح املعين يف تفسري القرآن والسبع املثينشهاب الدين سيد حممود األلوس.13
 202السنة، اجمللد األول(. ص:



 

 
 

ه أمحد و مسلم عن أيب أمامة بركة,وتركها حسرة ,وال تستطيعها البطلة.) روا
 14الباهلي(.

وردت فضيلتها أيضا أن رسول هلل قال: ال جتعل بيوتكم مقابر، إن شيطان 
ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة: )رواه مسلم والرتميذ(. وأيضا أن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إن لكل شيئ سنم فإن سنم سورة البقرة وإن من قرأها 

 بيتها ليلة مل يدخلها شيطان، ثالث ليال.   ىف
توضيح التقدم هنا أن ومما تقدم بيانه من األحادث النبوة تستطيع الباحثة 

 عن املزايا الىت تكون ىف سورة البقرة:
. كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفضل سورة البقرة عن سائر السور ىف 2

 .القرآن عامة
 عليه وسلم، أن البيت تقرأها سورةد البقرة مل يدخله . ذكر  رسول اهلل صلى اهلل1

 .شيطان ثالث ليال
. أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قراءة القرآن العامة  مث خص ىف سورة البقرة 3

 .وآل عمر
 

                                                             

فلسطني : كلية الرتبية و شؤون التدريس قسم , األمساء املمنوعة من الصرف واستعماهلا يف سورة البقرةسيوطي امتا سعيد.24 
 2115,اللغة العربية  جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
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 الباب الرابع
 

في سورة البقرة ومعانيهاالصطالحي  فتعلاوزن تصريف   
ذالك فتعل كاعريف وزن كما ذكر سابقا أن هذا البحث سيقدم عن ت

البقرةفتعل ومعانيه يف سورة االكامات اليت حتتوى على وزن   
فتعل في علم الصرفاالفصل األول : تعريف وزن   

أوله والتاء بني  فتعل هو وزن الفعل املزيد حبرفني بزيادة اهلمزة يفاوزن 
 الفاء والعني فعله. 

افتعلعلى وزن في سورة البقرة الفصل الثاني : الكلمات   
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  فعل ماض 

حي ( آية تكون فيها التصريف االصطال84ثة أربع مثانني )وجدت الباح
( كلمٍة 209على وزن "افتعل". ومن هذه اآليات، وجدت الباحثة مائة وتسعة )
تتكون من  ترتكب من التصريف االصطالحي على وزن "افتعل". وهذه كلمات

( فعال مضارعا، وواحدة وعشرين 30( فعال ماضيا، وثالثني )43ثالثة وأربعني )
( مصادر. وما وجدت 6( أمساء فاعلة، وستة )9( فعل أمر، وتسعة )12)

 الباحثة امسا مفعوال واسم زمان واسم مكان. كما يف اجلدول اآليت:
 فعل ماض .2

مالرق عدد  اآلية التصريف اللغوي الكلمة 
رتكرا  

-فهو ُمْشرَتٍ -ىوُمْشتَ رً -ِاْشرتَاءً -َيْشرَتِي-اْشتَ َرى اشرتى 2  
ُمْشتَ ًرى-ًرىُمْشت َ -الَتْشرَتِ -ِاْشرَتِ -وذاك ُمْشتَ ًرى  

26،  
86،  
90،  

5 



 

 
 

201،  
275 

-فهو ُمْسَتوٍ -َوُمْستَ ًوى-ِاْسِتواءً -َيْستِوي-ِاستَوى استوى 1  
ُمْستَ ًوى-ًوىُمْست َ -الَتْسَتوِ -ِاْسَتوِ -وذاك ُمْستَ ًوى  

19 2 

اًذا-يتخذ-ِاتخذ اختذ 3 -تَِّخذٌ فهو مُ -َوُمتََّخًذا-ِاختخ  
ذْ -ذٌ وذاك ُمتَّخَ  ُمتََّخذٌ -ذٌ ُمتَّخَ -الَتَ تَِّخذْ -ِاختَِّ  

52،  
80،  
91،  

226 

4 

-هو ُمْعَتدٍ ف-وُمْعَتًدى-ِاْعِتَداءً -يعتدي-ِاعتدى اعتدى 4  
ُمْعَتًدى-ًدىُمْعتَ -التَ ْعَتدِ -ِاْعَتدِ -وذاك ُمْعًتًدى  

65،  
278،  
294،  
294 

4 

-هو ُمتَِّبعٌ ف-وُمتَّبَ ًعا-اِت خَباًعا-يتبع-ِاتًبع اتبع 5  
ُمتََّبعٌ -َبعٌ ُمتَّ -التَ تَِّبعْ -اِتَِّبعْ -وذاك ُمتََّبعٌ   

201،  
210،  
245،  
266،  
266،  
267 

6 

-فهو متق-ومتقى-اتقاء-يتقي-اتقى اتقى 6  203،  4 



 

 
 

متقى-متقى-التتق-اتق-وذاك متقى  289،  
103،  
121 

-فهو ُمْبَتلٍ -ىوُمْبتَ لً -ِتالءً اِبْ -ىيَ ْبَتلِ -ابْ َتلَ  ابتلى 7  
ُمْبتَ ًلى-ًلىُمْبت َ -التَ ْبَتلِ -اِبْ َتلْ -وذاك ُمْبَتالً   

214 2 

 اصطفى 8

هو ف-ومصطفى-اصطفاء-يصطفى-اصطفى
-مصطف  

-مصطفى-التصطف-اصطف-وذاك مصطفى
 مصطفى

230 2 

-فهو ُمْهَتدٍ -َوُمْهَتًدى-ِاْهِتَداءً -يْهَتِدي-ِاْهَتَدى اهتدى 9  
هتدىم-مهتدى-الهتتد-ِاْهَتدِ -وذاك ُمْهَتًدى  

237 2 

راعتم 20 -فهو ُمْعَتِمرٌ -اوُمْعَتَمرً -ِاْعِتَمارًا-يَ ْعَتِمرُ -ِاعَتَمر   
َتَمرٌ ُمعْ  -التَ ْعَتِمرْ -ِاْعَتِمرْ -وذاك ُمْعَتَمرٌ   

258 2 

-فهو خُمَْتِلفٌ -َلًفاوخُمْت َ -الَفًاِاختِ -خَيَْتلفُ -ِاْختلف اختلف 22  
فٌ خُمْتَ لَ -خُمْتَ َلفٌ -الخَتَْتِلفْ -ِاْخَتِلفْ -وذاك خُمْتَ َلفٌ   

276،  
123،  
123،  
123،  
153 

5 

-فهو ُمْنَتهٍ -وُمْنتَ ًهى-هاءً نْتِ اِ -ييَ ْنَتهِ -ِانْ َتهي انتهى 21  291،  3 



 

 
 

ُمْنتَ ًهى-ىُمْنتَ هً -التَ ْنَتهِ -اِنْ َتهِ -وذاك ُمْنتَ ًها  293،  
175 

-فهو ُمْفَتدٍ -ىوُمْفَتدً -اِْفِتَداءً -يَ ْفَتِدي-ِافْ َتدى افتدى 23  
ُمْفَتًدى-َتًدىُمفْ -َتدِ التَ فْ -اِفْ َتدِ -وذاك ُمْفَتًداى  

119 2 

-فهو ُمْغرَتِفٌ -َرفاً وُمْغت َ -رتَافًاِاغْ -يَ ْغرَتِفُ -ِاْغتَ َرفَ  اغرتف 24  
ُمْغتَ َرفٌ -التَ ْغرَتِفْ -ِاْغرَتِفْ -وذاك ُمْغتَ َرفٌ   

149 2 

-فهو ُمْقَتِتلُ -َتَتالً َوُمقْ -َتاالً اِْقتِ -يَ ْقَتِتلُ -ِاقْ َتَتلَ  اقتتل 25  
ُمْقَتَتلٌ -الَتَ ْقَتِتلْ -َتِتلْ اِق ْ -وذاك ُمْقَتَتلٌ   

153،  
153 

1 

-فهو حُمرَتِقٌ -َرقًاوحُمْت َ -ِاْحرتَاقًا-حَيْرَتِقُ -ِاْحتَ َرقَ  احرتق 26  
تَ َرقٌ حمُْ -اَلحَتْرَتِقْ -ِاْحرَتِقْ -وذاك حُمْتَ َرقٌ   

166 2 

 2 183  ائتمن 27

 اكتسب 28
فهو -ْكَتَسبًاَومُ -َسابًااِْكتِ -َيْكَتِسبُ -اِْكَتَسبَ 

-ْكَتِسبٌ مُ   
ُمْكَتَسبٌ -الََتْكَتِسبْ -اِْكَتِسبْ -وذاك ُمْكَتَسبٌ   

186 2 

 43 عدد
 فعل مضارع .1

مالرق عدد  اآلية التصريف اللغوي الكلمة 
رتكرا  

-فهو متق-ومتقى-اتقاء-يتقي-اتقى يتقي 2  12،  8 



 

 
 

متقى-متقى-التتق-اتق-وذاك متقى  63،  
279،  
283،  
287،  
114،  
181،  
183 

ييشرت  1 -فهو ُمْشرَتٍ -ىوُمْشتَ رً -ِاْشرتَاءً -َيْشَتِري-ىاْشتَ رَ    
ُمْشتَ ًرى-ًرىُمْشت َ -الَتْشرَتِ -ِاْشرَتِ -وذاك ُمْشتَ ًرى  

42،  
79،  

274 
3 

-فهو ُمْهَتدٍ -َوُمْهَتًدى-ِاْهِتَداءً -يْهَتِدي-ِاْهَتَدى يهتدي 3  
هتدىم-مهتدى-الهتتد-ِاْهَتدِ -وذاك ُمْهَتًدى  

53،  
235 1 

-هو ُمْعَتدٍ ف-وُمْعَتًدى-ِاْعِتَداءً -دييعت-ِاعتدى يعتدي 4  
ُمْعَتًدى-ىُمْعَتدً -التَ ْعَتدِ -ِاْعَتدِ -وذاك ُمْعًتًدى  

62،  
119،  
132 

3 

اًذا-يتخذ-ِاختذ يتخذ 5 -تَِّخذٌ فهو مُ -َوُمتََّخًذا-ِاختخ  
ذْ -وذاك ُمتََّخذٌ  ُمتََّخذٌ -ذٌ ُمتَّخَ -الَتَ تَِّخذْ -ِاختَِّ  

67،  
265،  
132 

3 

 2 205 فهو ُمخْ -اوخُمَْتص  -ِاْخِتَصاًصا-ص  يختَ -اْختصَّ  خيتص 6



 

 
 

-َتص  خمُْ   
َتصٌ خمُْ -الخَتَْتصَّ -ِاْخَتصَّ -وذاك خُمَْتص    

فخيتل 7 -فٌ فهو خُمَْتلِ -َلًفاوخُمْت َ -الَفًاِاختِ -َيْخَتلف  -ِاْختلف   
فٌ خُمْتَ لَ -خُمْتَ َلفٌ -الخَتَْتِلفْ -ِاْخَتِلفْ -وذاك خُمْتَ َلفٌ   

223 2 

-هو ُمتَِّبعٌ ف-وُمتَّبَ ًعا-اِت خَباًعا-يتبع-اِتًبع يتبع 8  
ُمتََّبعٌ -َبعٌ ُمتَّ -التَ تَِّبعْ -اِتَِّبعْ -وذاك ُمتََّبعٌ   

210،  
243،  
268،  
270،  
108 

5 

-تانفهو خم-وخمتانا-اختيانا-يختان-اختان خيتان 9  
خمتان-خمتان-الختنت-اخنت-وذاك خمتان  

287 2 

ييبتغ 20 -فهو ُمْبَتغٍ -غً وُمْبتَ -ابِْتَغاءً -يَ ْبَتِغي-اِبْ تَ َغى   
غً ُمْبتَ -التَ ْبَتغِ -اِبْ َتغِ -وذاك ُمْبَتغً   

298 2 

-و ُمْرَتد  فه-وُمْرتد ا-َداًداِاْرتِ -يَ ْرَتد  -ِاْرَتدَّ  يرتد 22  
ُمْرَتد  -ُمْرَتد  -الَتَ ْرَتدَّ -ِاْرَتدَّ -وذاك ُمْرَتد    

127 2 

-ابفهو مرت-ومرتابا-ارتيابا-يرتاب-ارتاب يرتاب 21  
مرتاب-مرتاب-الترتب-ارتب-وذاك مرتاب  

181 2 

 30 عدد
 



 

 
 

 فعل أمر .3

مالرق عدد  اآلية التصريف اللغوي الكلمة 
رتكرا  

 اتق 2
-فهو متق-ومتقى-اتقاء-يتقي-اتقى  

متقى-متقى-التتق-اتق-وذاك متقى  

14،  
42،  
48،  

213،  
289،  
294،  
296،  
297،  
103،  
106،  
113،  
132،  
133،  
178،  
182،  
181 

26 



 

 
 

 اختذ 1
اًذا-يتخذ-ِاختذ -تَِّخذٌ فهو مُ -َوُمتََّخًذا-ِاختخ  

ُمتََّخذٌ -ذٌ ُمتَّخَ -الَتَ تَِّخذْ -ِاتَِّخذْ -وذاك ُمتََّخذٌ   
215 2 

 اتبع 3
-هو ُمتَِّبعٌ ف-وُمتَّبَ ًعا-اِت خَباًعا-يتبع-اِتًبع  

ُمتََّبعٌ -َبعٌ ُمتَّ -التَ تَِّبعْ -ِاتَِّبعْ -وذاك ُمتََّبعٌ   
270 2 

 ابتغ 4
-فهو ُمْبَتغٍ -ًغىوُمْبت َ -ابِْتَغاءً -ْبَتِغيي َ -اِبْ تَ َغى  

ُمْبتَ ًغى-ًغىُمْبت َ -التَ ْبَتغِ -ِابْ َتغِ -وذاك ُمْبَتغً   
287 2 

 اعتد 5
-هو ُمْعَتدٍ ف-وُمْعَتًدى-ِاْعِتَداءً -يعتدي-ِاعتدى  

ُمْعَتًدى-ًدىُمْعتَ -التَ ْعَتدِ -ِاْعَتدِ -وذاك ُمْعًتًدى  
294 2 

 اعتزل 6
-تزلفهو مع-تزلومع-اعتزاال-يعتزل-اعتزل  

تزلمع-معتزل-التعتزل-اعتزل-وذاك معتزل  
111 2 

 12 عدد
 اسم فاعل .4

مالرق عدد  اآلية التصريف اللغوي الكلمة 
رتكرا  

-فهو متق-ومتقى-اتقاء-يتقي-اتقى متق 2  
متقى-متقى-التتق-اتق-وذاك متقى  

1،  
66،  

277،  
280،  
294،  

6 



 

 
 

142 

-فهو م ْهَتد  -ُمْهَتًدىوَ -ِاْهِتَداءً -يْهَتِدي-ِاْهَتَدى مهتد 1  
هتدىم-مهتدى-الهتتد-ِاْهَتدِ -وذاك ُمْهَتًدى  

26،  
70،  

257 
3 

 9 عدد
 مصدر .5
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 فتعلاعلى وزن في سورة البقرة كلمات المعنى الثلث :  الفصل

مالرق  شرح معانيها كلمات 
2 
 

   الكلمة تقع يف 
  26سورة البقرة اآلية 

ن معىن هذه الكلمة هي اإلشرتاك أل اشرتاك 
ذه االية الكفار واملنافقون. يف هبني 

رتون يش نفهم أن الكفار واملنافقون
لة الضاللة بااهدي فيحصل الضال

 أبدا
1    الكلمة تقع 

 يةيف سورة البقرة اآل

92 

أصل 
الفعل 

 لعدم ورود
 األصل

اإلعتدال  كلمة هيمعىن هذه ال
واإلستقامة ولكن هذا املعىن 

املراد منه مستحيل على اهلل تعاىل ف
رادة هنا يف حق اهلل القصد أي واإل
لتعلق فقوله قصد أي تعلقت إرادة ا
  وات.التنجيزي احلادث خبلق السم

3    الكلمة تقع يف 
14 سورة البقرة اآلية  

اشرتاك 
أصل 
الفعل 

 لعدم ورود
 األصل

منون املؤ بني  ىن هذه الكلمة هيمع
ليس الشراء لكن املعاوضة وهم 

 ينهون ليعملها .

4    يسبب وعد اهلل معىن هذه الكلمة تسبب يفالكلمة تقع 



 

 
 

ية يف سورة البقرة اآل
52 

الشيء و 
السعي  

 فيه

يلة لكن إىل موسى وقومه يف اربعني ل
 انكروا و يصنع العجا أي متثال

 البقرة .
5   الكلمة تقع 

 فةيف سورة البقرة اآل

65 

 تسبب يف
الشيء و 
السعي  

 فيه

 سبب يف ألنه معىن هذه الكلمة
وا قردة الشيء هي اليهود يعتدون كون

ريعة نفهم يف هذه اآلية يعن يف ش
يثأر قردة اليهود ليعتدوا يف السبت ف

 لكن ليس يف اجلسدهم بل يف
.الروحهم و صفتهم وغري ذالك  

6     الكلمة تقع 
يف سورة البقرة 

  67 اآلية

 اإلظهار
 

ءا أي إظهار مهزرو  معىن هذه الكلمة
ى هذه على بين اسرائيل.فنقهم عل

زأت اآلية هي فلو مل يعرتضوا ألج
 عنهم عدين بقرة غريها. 

7   الكلمة تقع 
 يةيف سورة البقرة اآل

79 

ابني  الكتبني معىن هذه الكلمة هي اشرتاك
اب أي اليهود,يكتب اليهود الكت

.ا قليالحبه مناهلل ليحتصل ر ويقول  

8   الكلمة تقع 
 يةيف سورة البقرة اآل

81 

املعن 
أصل 
الفعل 

 يسبب عهداهلل معىن هذه الكلمة
ده.نفهم إىل اليهود حىت ينكراهلل عه
يهود عذابا يف هذه اآلية يعين يقبل ال



 

 
 

 لعدم ورود
 األصل

هود  األيام أي سبع األيام ألن اليإال
.يعتدون يولد و حبة على اهلل  

9    الكلمة تقع يف 
86 سورة البقرة اآلية  

يكتب اليهود,بني معىن هذه الكلمة  اشرتاك
ةى اليهود يف شرى الدنيا باآلخر 
 ولعلكم عذاب شديد.

20    الكلمة تقع يف 
90 سورة البقرة اآلية  

ي الكفار أبني  معىن هذه الكلمة اشرتاك
نه أية اليهود يف انكار ماانزله اهلل أل

 أنزهلا اهلل حممد وال لقومهم .
22   الكلمة تقع 

 يةيف سورة البقرة اآل

91 

 تسبب يف
الشيء و 
السعي  

 فيه

نكروا معىن هذه الكلمة يعىن سبب ي
عبدوا اليهود على نعمت اهلل بأن ي

ىن ذه اآلية يعالعجل.نفهم يف ه
نها اليهود ينكروا إىل نعمت اهلل م
لكن  جاء موسى مبعجزته والتوحيد

.اليهود يعبدون العجل السامري  

21    و    

ورة الكلمة تقع يف س
201 البقرة اآلية  

أصل 
الفعل 

 لعدم ورود
 األصل

اشرتاك و  

ذا يعىن أصل ه معىن هذه الكلمة
ك ال. لذلالفعل اختيار أو استعم

تار نفهم من هذه اآلية أن اليهود اخ
 و يف أو استبدلوا السحر بكتاب اهلل

اليهود. هذه اآلية مبعىن اشرتاك بني  



 

 
 

23    الكلمة تقع 
 يةيف سورة البقرة اآل

205  

وجود 
الشيء 
ة على صف
 معينة

 معىن هذه الكلمة ألنه أصله هي
وجوده خصا,مقصود خصا هي أن 

ل نبوة  حممد أفصيعت اهلل إىل نيب
 بأفضل وحي أي القرآن الكرمي

الكتاب الذي تضمن حسنة و 
يهود هداية لكن أهل الكتاب يعىن ال

 والنصارى واملشركني ال يؤمنون
 مبحمد.   

24   الكلمة تقع 
 يةيف سورة البقرة اآل

223 

 بني اشرتاك يعىن معىن هذه الكلمة اشرتاك
 ا واليهود يف يكفرو  والنصارى

يف   يعاندوا لكن يعرفون الشريعة
 كتاب التوراة واإلجنيل.

25  الكلمة تقع يف 
 سورة البقرة اآلية

226 

 اإلظهار
 

معىن هذه الكلمة أي أظهار ملك 
نفهم الولد وهي ماليس فيه الولد. ف

هذه الكلمة هي كما يف السورة 
 اإلخالص آيةا ثالثة مل يلد ومل

  ولدا.اهلل يولد.بل اليهود يعتقدون
26   و     

ورة الكلمة تقع يف س
 تسبب يف
الشيء و 

 معىن هذه الكلمة ألنه سبب يف
الشيئ هو امللة أو الدين 



 

 
 

210البقرة اآلية  السعي   
 فيه

فنفهم  واهلوى,والكالمها مبعن تقّلد.
صرى يف هذه اآلية  هي اليهود والن 

ويقلد   ال يزلون حىت يبلغ األهواءهم
مد عن دينهم.حم  

27    الكلمة تقع يف 
سورة البقرة اآلية 

214 

إلختاذ 
 الفعل من
 اإلسم

معىن هذه الكلمة ألنه    أصله  
ذه من اإلسم يعين بالء, فنفهم  ه
رهيم اآلية  هي أن أعطي اهلل إىل اب
رتب ألكثر البالء منها يذبح ولدا,حي

 منرود,وغري ذلك.
28   الكلمة تقع 

 يةيف سورة البقرة اآل

215 

 اإلظهار
 

 معىن هذه الكلمة أي اظهار املكان
يس السجود احلرمة ابرهيم و هي مال
عبة  مسجد. هذه اآلية  فنفهم أي ك
.كالقبلة املسلمني ومجع املكان  

29    الكلمة تقع يف 
سورة البقرة اآلية 

235 

إلختاذ 
 الفعل من
اإلسم 
أصل 
الفعل 

 رودلعدم و 

معىن هذه الكلمة ألنه    أصله  
 من اإلسم هي اهلدى. فنفهم يف
اآلية هي يأمر النصارى حممدا 

 ليتبعهم يف دينهم هتتد.



 

 
 

 األصل
10    الكلمة تقع يف 

 سورة البقرة اآلية

237 

إلختاذ 
 الفعل من
 اإلسم

معىن هذه الكلمة ألنه    أصله  
هذه  فنفهممن اإلسم يعين اهلدى, 

يطلق اآلية هي خمالفة الدين احلقى و 
صح على الضالل و على العداوة, وي

إرادة كل منهما ألن من توىل عن 
.اإلميان فهو يف ضالل ومعادة اهلل  

12   الكلمة تقع يف 
 سورة البقرة اآلية

243 

أصل 
الفعل 

 لعدم ورود
 األصل

ذا معىن هذه الكلمة ومعىن أصل ه
هم من ميان.لذلك نفالفعل يعين اإل

قبلة هذه اآلية أن نىب حممد يغري ال
ن و بأمر اهلل لكي يعرف من اإلميا
 من الكفار يف القومه. 

11    الكلمة تقع يف 
 سورة البقرة اآلية

245 

 تسبب يف
الشيء و 
السعي  

 فيه

 معىن هذه الكلمة ألنه سبب يف
 الشيئ هو اهلوى,والكلمة مبعىن

ي هذه اآلية هتقّلد.  نفهم يف 
لة اليهود والنصرى ال يقلد القب

 حممد.
13    الكلمة تقع 

 يةيف سورة البقرة اآل

إلختاذ 
 الفعل من

معىن هذه الكلمة ألنه    أصله  
فهم من اإلسم يعين اهلدى.وبذلك ن



 

 
 

ملبني هذه اآلية اهلل ينزل الكتاب ا  اإلسم 250
 عا ملعلى الناس لكي يهتدون عن امل

 دينهم.
14  الكلمة تقع يف 

 سورة البقرة اآلية

258 

إلختاذ 
 الفعل من
 اإلسم

معىن هذه الكلمة ألنه  أصله  
من اإلسم يعين عمرة أي زيرة أو 

يس عبادة يف البيت اهلل كعبة ل
رة اجل.فبلك نفهم أن احلج أو عم
.جيوز السعي وال يعمل عليهما  

15   الكلمة تقع يف 
 سورة البقرة اآلية

265 

أي معىن هذه الكلمة ومعنه يعبد, اإلظهار
ن ما الذين يعبدون إىل إال اهلل ولك

. ليس ال يعبدون اهلل أحد منهم
 نفهم يف هذه الكلمة هي بعض

ون الناس الذين ال يعبدون و ينكر 
 إىل اهلل.

16    الكلمة تقع يف 
 سورة البقرة اآلية

266 

بني  هذه الكلمة يعىن اشرتاك معىن اشرتاك
فهم يف أوثن والوثين غري مسئولية. ن

ن هذه اآلية أن تقّطعت بني أوث
بعد  والوثين يف األخرة فرجون عاش
 أن ميوت  ويؤمن باهلل .



 

 
 

17    الكلمة تقع يف 
 سورة البقرة اآلية

267 

بني  معىن هذه الكلمة يعىن اشرتاك اشرتاك
هذه  م يفأوثن غري مسئولية. نفه

عماهلم اآلية أن تنّدم الوثيّن على األ
ميوت  يف الدنيا فريجوا عاش بعد أن

ويؤمن باهلل لكن تيئس عن 
نار الندامتهم وماهم خبارجني من ال

 و أبدا فيه. 
18   الكلمة تقع يف 

سورة البقرة اآلية 
268 

بني  معىن هذه الكلمة يعىن اشرتاك اشرتاك
هذه  . نفهم يفالناس على الشيطان

طرائق  اآلية أن اهلل ينهاهم عن اتباع
الشيطان يف حالل و طيبا من 

 الطعام والشراب.
19   و    و  

  الكلمة تقع 
 يةيف سورة البقرة اآل

471 

 اشرتاك
 

إلختاذ 
 الفعل من
 اإلسم

بني  معىن هذه الكلمة يعىن اشرتاك
اآلية  ذهالوثيّن الشيطان. نفهم يف ه

 أن اهلل يأمرون أن يؤمنوا ما انزل هلل
اءهم لكن خيرتون أن يتبع إىل آب
 اجلاهل و الضالل. 

30    الكلمة 
قرة تقع يف سورة الب

 اشرتاك
 

بني  معىن هذه الكلمة يعىن اشرتاك
ب الكلتمني أي اليهود,هكذا تسب



 

 
 

274اآلية األهواءهم والشهوات وخياف أن  
 حتصل على املال.

32      الكلمة تقع 
ية يف سورة البقرة اآل

275 

 اشرتاك
 

ك بني هذه الكلمة يعىن اشرتا معىن 
ي اليهود. مقصود يف هذه اآلية ه

  اعتاضوا عن اهلدى وهو نشر ما يف
 تبهم من الصفة الرسول وذكرك

األنبياء  مبعثه والبشارة به من كتب
ا عن ذلك وتباعه وتصديقه,استبدلو 

ذيبه عنه الضاللة وهو تكواعتضوا 
 كتبهم وكفربه و وكتمان صفاته يف

. واعتضوا عن املغفرة بالعذاب  
31    الكلمة تقع

ية يف سورة البقرة اآل
276 

 اشرتاك
 

بني  معىن هذه الكلمة يعىن اشرتاك
 اليهود يف احلق الكتاب. 



 

 
 

33      الكلمة تقع
ية يف سورة البقرة اآل

278 

 يف تسبب
الشيء و 
السعي  

 فيه

 معىن هذه الكلمة ألنه سبب يف
 الشيئ أي أهل وريس يعفوا عن

ي أخيه. فنفهم يف هذه اآلية أ
وا عن يذكراهلل إىل أهل الوريس يعف

ون.أخيه ألجل ال يعلمون ما يعتد  

34    الكلمة تقع 
ية يف سورة البقرة اآل

287 

 يف هذه الكلمة ألنه بالغ معىن  مبالغة
د جبماع  البغية لكن معنه تطلبوا ول

ن كما قدرة من اهلل و ليلة القدر أل
 عند شهر رمضان.

35    الكلمة تقع 
ية يف سورة البقرة اآل

290 

 اشرتاك
 

بني  معىن هذه الكلمة يعىن اشرتاك
يف هذه  املسلمني واملشركني. فنفهم

خيرج  اآلية يعين املسلمون ينهون أن
والد حلرب منها يقتل األمن النظام ا



 

 
 

ب والنساء وغري ذلك ألن اهلل حي
 املعتدين. 

 
36    الكلمة تقع يف 

سورة البقرة اآلية 
291 

أصل 
الفعل 

 لعدم ورود
 األصل

عدم معىن هذه الكلمة أصل الفعل ل
ورود األصل مرد من لعدم ورود 
يف  األصل هي هذه الكلمة يستعمل

تركوا,  أو العريب كذلك املعىن  رجعوا
 لذلك نفهم يف هذه اآلية معىن 

تال رجعوا عن الكفار و إن تركوا الق
يف مسجد احلرام وادخلوا إىل 

ر اإلسالم والتوبة فإن اهلل يغف
 ذنوهبم. 

37    لكلمة تقع يف 
سورة البقرة اآلية 

293 

أصل 
الفعل 

 لعدم ورود
 األصل

ود معىن هذه الكلمة مرد من لعدم ور 
يف  ي هذه الكلمة يستعملاألصل ه

تركوا,  العريب كذلك املعىن  رجعوا أو
ا لذلك نفهم هذه الكلمة أن تركو 
 الكافرون القتال املسلمون يف

هم إال املسجد احلرام وال تعتدوا علي
 على لظاملني 



 

 
 

38     
      

ورة لكلمة تقع يف س
294البقرة اآلية   

وجود 
الشيء 

ة لى صفع
 معينة

اإلظهارو   

 معىن هذه الكلمة ألنه حاصل من
مة الفعل متعدى ومفعوله أي كل

ِاعتدى و ِاعتدوا. ِاعتدى هي 
 متعدى ومفعوله هي املسلمني

ل من واملشركني مث ِاعتدوا هي حاص
على  متعدى إذا كان يقتل املشركون

ملسلمون ملسلمني  واملشركني فيوجد ا
اك بني يقتل  املشركني. يعىن اشرت 

 هذه املسلمني واملشركني فنفهم يف
لى اآلية يعين جيازى املسلمون ع
 املشركني بدف العدل.

39    الكلمة تقع يف 
سورة البقرة اآلية 

298 

  البغيةمعىن هذه الكلمة ألنه بالغ يف مبالغة
ضال أو لكن معنه تطلبوا املسلمون ف

نهون رضى وهدية اهلل يف احلج وي
يف  احج  وال حرج عليهمالتجارة با

عده.الشراء والبيع قبل اإلحرام و ب  
40   الكلمة تقع يف 

سورة البقرة اآلية 
108 

بني  معىن هذه الكلمة يعىن اشرتاك اشرتاك
. نفهم املؤمنون لكي اجتنبوا طرائقة

يف هذه اآلية أن اهلل يأمرون 



 

 
 

كوا املسلمني أن يؤمنوا  متاما وأتر 
 الضالل واجلهل.

42        
  الكلمة تقع 

ية يف سورة البقرة اآل
123 

 
 اشرتاك

 
 

بني  معىن هذه الكلمة يعىن اشرتاك
يعطون  اليهود يف احلقى الكتاب ألن
 الكتاب لكن ينكروا.

41    الكلمة تقع يف 
سورة البقرة اآلية 

127 

وجود 
الشيء 
ة على صف
 معينة

رج صله هي صفة مرتد أي خألنه أ
من الدين اإلسالم,حيدث ألن 
 الكفار اليزالون املؤمنون حىت

 خيرجون عن دينكم.
43   الكلمة تقع 

ية يف سورة البقرة اآل
111 

 تسبب يف
الشيء و 
السعي  

 فيه

ألنه سبب يف الشيئ هو 
 هذه حميض.وبذلك كلمة اعتزلوا يف
جّنبهّن اآلية نفهم أن النساء حميض ف

 ألن مل يطهرن.
44         

ورة الكلمة تقع يف س
119البقرة اآلية   

إلختاذ 
 الفعل من
 اإلسم
 اشرتاك

من  معىن هذه الكلمة افتدت أصله
م املعىن اإلسم يعين فدية.وبذلك نفه

فدية  يف هذه اآلية أن تدفع الزوجة
أن  لنفسه إذا الزواج ال يستطيع

 يعمل أحكم اهلل.



 

 
 

45       
ورة الكلمة تقع يف س

132البقرة اآلية   

م يظلم,أي يظل معىن هذه الكلمة اإلظهار
 كلمةمعىن من هذه الا نفسه مبهزوء

  عن النظام الطالق اهلل أحكم

46    الكلمة تقع يف 
912 سورة البقرة اآلية  

املعن 
أصل 
الفعل 

 لعدم ورود
 األصل

 عيني أصل الفعل الكلمة معىن هذه
الفعل هذا  أصلغرف. ومعىن 

يشرب املاء يف النهر وسط 
آلية الصخراء.لذلك نفهم يف هذه ا
ب هي طلوت يأذن جيشه لييشر 
كن املاء يف النهر وسط الصخراء ل

 غرفة بيدهم .

47         

ورة الكلمة تقع يف س
952 البقرة اآلية  

ني لمة ألنه مشاركة بمعىن هذه الك اشرتاك
قوم الرسول و قوم الرسول 
تل األخر,تعريف ولوشآء اهلل مقت

الذين من بعدهم من من بعد ما 
جآءهتم البّينات و هذا الكلمة 

 ولوشآء اهلل مقتتلوا.
48     الكلمة تقع 

 يةيف سورة البقرة اآل

922 

 تسبب يف
الشيء و 
السعي  

 ب يفهذه الكلمة ألنه سبمعىن 
لكلمة الشيئ هو النار, تعريف هذه ا
قت, فأصبها اعصار فيه نار فحرت 



 

 
 

ا.احرتقت هو معطوف على أصاهب فيه  
49    الكلمة تقع 

 يةيف سورة البقرة اآل

975 

أصل 
الفعل 

 لعدم ورود
 األصل

د معىن هذه الكلمة مرد من لدم ورو 
يف  األصل هي هذه الكلمة يستعمل

تركوا  وا,أنالعريب كذلك املعىن ترك
ل اهلل املسلمني يأكلون الرىب ألن اح

 ان شاء البيع لكن إذا تركوا فعفا اهلل
 اهلل. 

50   الكلمة تقع 
 يةيف سورة البقرة اآل

982 

 تسبب يف
الشيء و 
السعي  

و  فيه
 مطاوعة 

 معىن هذه الكلمة ألنه سبب يف
 الشيئ هو كسب.

 و مبعىن مطاوعة ألنه حاصل من
ناس متعدى ومفعوله هي الالفعل 

صل من وعبداهلل مث اكتسبت هي حا
ّيئة متعدى,إذا كان يعمل الناس بالس
 فيوجد ما يعمل أي السّيئة.
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الفصل األول : اخلالصة
ىف سورة  ومعانيه االصتالحي فتعلاوزن  تصريف بعد ان حتلل الباحثة عن 

 اآلتية  وصلت الباحثة ايل اخلالصة  البقرة
فتعل هو وزن الفعل املزيد حبرفني بزيادة اهلمزة يف أوله والتاء بني ا. تعريف وزن 2

 الفاء والعني فعله. 
( آية تكون فيها التصريف االصطالحي 84. وجدت الباحثة أربع مثانني )1

( كلمٍة 209على وزن "افتعل". ومن هذه اآليات، وجدت الباحثة مائة وتسعة )
يف االصطالحي على وزن "افتعل". وهذه كلمات تتكون من ترتكب من التصر 

( فعال مضارعا، وواحدة وعشرين 30( فعال ماضيا، وثالثني )43ثالثة وأربعني )
( مصادر. وما وجدت 6( أمساء فاعلة، وستة )9( فعل أمر، وتسعة )12)

 الباحثة امسا مفعوال واسم زمان واسم مكان.
هناك سبعة معاين وهو إشرتاك، مطاوعة،  ةىف سورة البقر  فتعل اوزن . معين 3

تسبب يف  ,أصل الفعل لعدم ورود األصل, إلختاذ الفعل من اإلسماإلظهار، 
  .وجود الشيء على صفة معينة, الشيء و السعي  فيه
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 اإلقتراحات : الفصل الثانى
 ةالباحث تحاألبواب السابقة بيانا موسعا، فاقرت  ةالباحث تبعد أن بين

ئون التدريس جبامعة قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية وش على مجيع طالب
وا عن عالء الدين اإلسالمية احلكومية خاصة ومجيع القارئني عامة أن يفهم

كامال حىت   فهما ومعانيه يف سورة البقرة الصطالحيالتصريف وزن افتعل 
بغري خطإ.الشريف  يستطيعوا ثبوهتا من الكتب العربية والكرآن الكرمي واحلديث  

والعلوم  صرفمن هذه الرسالة أن يكون نظرية لتعليم علم ال ةرجو الباحثت .2
 اليت تتعلق به.

كون مساعدة جلميع الطالب واملعلمني تمن هذه الرسالة أن  ةرجو الباحثتو  .1
 الذين يدرسون ويعلمون اللغة العربية لفهمها.

ة وشؤون التدريس مكتبة كلية الرتبي املكتبة يف كل رؤساء من ةرجوا الباحثت .3
جلامعة عالء الدين  املكتبة العامة ومكتبة كلية األدب العلوم اإلنسانية ويف

اإلسالمية احلكومية مكاسر أن يزيدوا الكتب عن اللغة العربية يف املكتبة 
 .صرفللطالب كتابة الرسالة املتعلقة بال ، تسهيالصرفخاصة عن علم ال
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 المراجع
القاهرة: دار .وس العربية موسوعة ثالثة أجزاءجامع الدر  ،,مصطفى الغالييين

 . م1005،احلديث
 ،. )الرياض: مكتب املعارف للنشر والتوزيعالتطبيق الصريف ،,عبدهالراجحى

 ه( 2457
لبنان: دار الكتب -. )بريوتأوضح املسالك  ،مجال الدين ابن هشام األنصارى

 العلمية
 ،لبنان: دار الكتب العلمية-بريوت. جامع الدروس العربية ،مصطفى ,الغالييين

 م. 1007
اجلز  ،أهداف كل سورة و مقاصدها ىف القرآن الكرمي ،عبد اهلل حممود, شحاته

 م. 2986 ،األول الطبعة الثالثة
 الطبعة األول ،القاهرة: دار العلوم ،التعريف بالقرآن واحلديث  ،حممد الزفزان

  ) بريوت: دار الفكر امسحماسن التأويل اجلز اخلحممد مجال الدين ، ,القامسي 
أسباب نزول القرآن الكرمي، الطبيعة األوىل،  أبو احلسن على ابن أمحد الواحدى،

 م 2997بنان، دار الكتب العلمية ل -يروت
  2907.القاهر درا فراش،شذالعراف يف فن الصرف,أمحد ,محالوي
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ية جامعة عالء الدين .كلية الرتباألفعال املزيدة ومعانيها يف سورة األنبياءابراهيم,
 .1022اإلسالمية احلكمية مكاسر.

 . مادور.القواعد الصرفيةمد إدريس. ,حمجوهري  
 1021ط:القاهرة :  تصريف األفعالعبد اخلالق, املغين يف حممد ,عضيمة 
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