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لين  أكظام وأمثاٌ  يهدفمضتخلص البدث:  هرا البدث ئلى وصف شمً الفلل في اللغت اللسبُت َو

م وجفظيره. واإلاىهج اإلاظخخدم في هرا البدث هى اإلاىهج الىصفي الىُفي.  شمً الفلل في اللسان الىٍس

أن كدد شمً الفلل في اللغت اللسبُت طخت كشس أكظام وهى حظلت شمً وهخائج هرا البدث ؿهسث 

ل. زم ًىحد شمً اإلااض ى بملنى مظازق وشمً اإلاظازق شمً الحاٌ وأزبلت شمً اإلاظخلبزت اإلااض ي وزال

ب اإلاىلؼم مثله 53الاولام:مثله في طىزة  شمً اإلااض ى البلُد اإلاىلؼم بملنى ماض ى. ، شمً اإلااض ى اللٍس

 .وما الى ذلً،16اإلاخجدد مثله في طىزة البلسة:شمً اإلااض ى ، 04في طىزة اٌ كمسان:

مةفتاخيملالكلمات ا  : شمً الفلل،اللغت اللسبُت، اللسآن الىٍس

Abstract: penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan zaman fiil (verb tenses) 

dalam bahasa Arab beserta penjelasannya. Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa jumlah zaman fiil dalam bahasa Arab ada 16 bentuk, 

yaitu 9 untuk zaman madhi (past), 3 untuk zaman haal (present), and 4 for zaman 

mustaqbaal (future). Selain itu, zaman madhi (past tense) juga bisa menunjukkan 

mudhari’ (present) dan begitu juga sebaliknya. Bentuk dari zaman madhi ba’id 

munqathi’ contohnya ada dalam QS. Al-an‘am: 35, zaman madhi qarib munqathi’ 

ditunjukkan dalam QS. Ali Imran: 40, zaman madhi mutajaddid ada didalam QS. Al-

Baqarah: 61, dan sebagaimana yang tertulis dalam hasil penelitian pada tulisan ini. 

Keywords: zaman fiil, bahasa Arab, Al-quran Al-karim. 
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 املقدمة - أ

اللغت اللسبُت فهي لغت ألامت ؤلاطالمُت خاصت ولغت اللالم كامت. وإذا هـسها ئلى مياهت اللغت 

جدل اإلاسجبت الللّي التى يهخم بها اإلاظلمىن وهي آلت ؤلاجصاٌ بين ألامم اللسبُت في اللالم وحدها أنها 

ؤلاطالمي فى مشازق ألازض وملازبها هما تهخم بها مإطظاث حللُمُت. اللغت اللسبُت ئخدي اللغاث 

م والظىت  اإلاىحىدة فى اللالم، لها مياهت لفهم حلالُم الدًً ؤلاطالمُت التى واهذ مصادزها اللسآن الىٍس

ت. اللغت اللسبُت ئخدي اللغاث اإلاظخلملت في ألامم اإلاخددة، أما ألالفاؾ اللسبُت فهي اليلماث الى بٍى

م الىلل م  التى ٌلبربها اللسب كً أغساطهم، وكد وصلذ ئلُىا مً ػٍس وخفـها لىا اللسآن الىٍس

فت وما زواه مً مىثىز اللسب ومىـىمهم  .6وألاخادًث الشٍس

ًميزها كً ألاخسي. فلىاكد اللغت اللسبُت جىلظم ئلى كظمين أن ليل لغت كىاكد وهـم خاص 

. وجخخّص كىاكد الىدى بالخددًد ووؿُفت ول ولمت داخل الجملت 2هما كىاكد الىدى وكىاكد الصسف

وطبؽ أواخس اليلمت وهُفُت ئكسابها. وأما كىاكد الصسف فاخخّص ببيُت اليلمت اللسبُت وما ًؼسأ كلُه 

ادة أو  الجمل مُدان كلم الىدى، ألهه الللم الري ًدزض اليلماث في كالكت  5بالىلص.مً حغُير باالٍص

بلظها ببلع. وخين جيىن اليلمت في حملت ًصبذ لها ملنى هدىي، أي جإدي وؿُفت ملُىت جخأزس في 

غيرها أًظا. الىدى ال ًدزض أصىاث اليلماث وال داللتها وإهما ًدزطها مً خُث هي حصء في هالم جإدي 

 0ملُىا. فُه كمال

اليلمت في اللغت اللسبُت جىلظم ئلى زالزت أكظام فهى ئطم وفلل وخسف. فاإلطم هى  ول لفف 

. 3ٌظمى به ئوظان أو خُىان، أو هباث، أو حماد، أو أي ش يء اخس مثل: زحل، أطد، شهسة و غيرهم

                                                             
ت،حامع الدروش العربيةمصؼفى الغالًين،   1  1، ص 6هـ(ج 6891 ،  ) بيرث : اإلاىخبت اللصٍس
 5ص  ،6، ج 8، )دمشم:داز الحىمت، د ث( غ ملخص قواعد اللغة العربيةفإاد ولمت،   2
 اإلاسحم هفظه  5
اض: داز اإلالسفت، التطبيق الندوى كبده الساححي،   0  6۳، ص ۳م( غ  ۰۲۲8-هـ 60۰۲، )الٍس
 61فىاد ولمت، اإلاسحم الظابم،  ص  3
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ول والفلل هى ول لفف ًدٌ كلى خصٌى كمل في شمً خاص، مثل: هخب، ًجسي، اطمم. والحسف هى 

 1لفف ال ًـهس ملىاه وامال ئال مم غيرها.

ئن الفلل هى ما دٌ كلى ملنى في هفظه ملترن بصمان. وحمم مً الفلل هى ألافلاٌ. وألافلاٌ في 

وباكخباز فاكله وباكخباز ملىاه وباكخباز كىة أخسفه  اللغت اللسبُت هثيرة و مخىىكت مجها: باكخباز شماهه

م بصمان وباكخباز جسهُبا.وطلفها وباكخباز أداؤه ملنى ال 
ّ
 ًخلل

ئذا جأملذ الياجبت أهىاق الفلل الظابلت وحدث أن الفلل باكخباز شمان ًىلظم ئلى زالزت أكظام 

ً ملنى وشمً فاث كبل الىؼم بها . 1هي ماض ومظازق وأمس. أما اإلااض ي هى ولمت جدٌ كلى مجمىق أمٍس

         وما دٌ كلى خدور في الصمان اإلااض ي مثاٌ كىله حلالى :

      :(.  و اإلاظازق هى ما دٌ كلى خدر في الحاطس أو اإلاظخلبل، مثاٌ كىله 16)الفسكان

               حلاٌ 

                        :(.  وألامس هى  66-64)الصف

م املخاػبت. مثل كىله حلالى:  لبر به كً ػٍس      ما دٌ كلى خدر في اإلاظخلبل َو

         .....:ئذن، شمً الفلل في اللغت اللسبُت ًىلظم ئلى زالزت أكظام هى اإلااض ي  9(621)البلسة

 8واإلاظخلبل.والحاٌ 

هـسث الباخثت أكظام شمً الفلل ال ًىلظم ئلى زالزت أكظام هى اإلااض ي والحاٌ واإلاظخلبل 

ًىلظم ئلى ّمام خّظان ج الري جألُف اللغت اللسبُت ملىاها ومبىاها فلؽ، ولىً هما كسفىا في هخاب

م ًىحد شمً اإلااض ى بملنى مظازق وشمً اإلاظازق بملنى ماض ى.  طخت كشس أكظام. زم في اللسان الىٍس

أكظام وأمثاٌ شمً الفلل في شمً الفلل في اللغت اللسبُت مً خُث وأما هرا البدث فُىاكع كً 

م وجفظيره.   زم ًىحد شمً اإلااض ى بملنى مظازق وشمً اإلاظازق بملنى ماض ى.اللسان الىٍس

                                                             
 63، ص 6هـ ( ج 6021، )كىهخىز: داز الظالم، الواضح الندو كلي الجازم و مصؼفى امين،  1
 01  ،  ص6، ج  3، )مصس:داز اإلالازف، د.ث(، غ الندو الوافىكباض خظً،   1
 69 -61هـ(، ص  6066، )كمان: داز البشير، الندو الشافيمدمىد خظُنى مغالظت،   9
 60م(، ص 6805-6919-هـ  6512-6283خب الللمُت، ، )بيروث: داز الىالقواعد ألاصاصية للغة العربيةاخمد الهاشمي،   8
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لين أمثاٌ شمً الفلل في واله دف السئِس ي لهرا لبدث وصف شمً الفلل في اللغت اللسبُت َو

م وجفظيره. اإلاىهج اإلاظخخدم لهرا البدث اإلاىهج الىصفي. اإلاىهج الىصفي هى اإلاىهج الري  اللسان الىٍس

لخبر  كجها حلبيرا ٌلخمد كلى دزاطت الىاكم أو الـاهسة هما جىحد في الىاكم ويهخّم بىصفها وصفا دكُلا َو

ل . اطخخدمذ الباخثت اإلاىهج الىصفي ألن البُاهاث في هرا البدث جلدمها الباخثت كلى شي64هُفُا

أكظام شمً الفلل. ئن بُاهاث البدث هي هدُجت اإلاالخـت التي حملتها الباخثت حشمل كلى شمً الفلل 

البُاهاث في هرا البدث هي زمً وأمثاله وجفظيره. اكخمادا كلى أطئلت البدث وأهدافها كسزث الباخثت 

م وجفظيره. م.  الفلل في اللغت اللسبُت، أمثاله في اللسان الىٍس ومصادز البدث وهي اللسان الىٍس

اإلاىهج الىُفي  Bogdan dan Tailorواكخمادا كلى أطئلت البدث حظخخجم الباخثت اإلاىهج الىُفي. وزأي 

ماث وصفُت كلى شيل ألالفاؾ اإلاىخىبت أو الىؼم هى اإلاىهج الري ًدصل كلُه مللى هى اإلاىهج الىُفي 

 66مً ألاشخاص أو أفلالهم التي ًمىً بدثها

ألادواث اإلاظخخدمت في هرا البدث هي الباخثت هفظها واألداة السئِظُت. ووؿُفتها جددد الترهيز 

ً همصدز البُاهخاث وجلُُم حىدة الراحي وجدلُل البُاهاث وجفظير  كلى البدىر واخخُاز املخبًر

. بجاهب ألاداة السئِظُت، حظخخدم الباخثت ألادواث 62البُاهاث وحلل اطخيخاحاث كلى هخائج البدث

اإلاظاكدة في الجدواٌ  كً صُغت شمً الفلل وكىامل التى جدخله. وهره ألاداة حظهل الباخثت كلى 

 جدلُل هخائج البدث.

 

 

 

 

 

                                                             
10 Dzauqan Ubaidat dkk, al-Bahtsu al-Imi Mafhumati-Adawatibi-Asalibihi, (Amman: Darul 

Fikri, 1987), hlm. 187 
11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 

hlm. 3 
12 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3 
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 منهج البدث - ب

لت اإلاظخلملت في هخابت هره السطالت فهي  لت الىصفُت كلى البدث اإلاىخبى. أما أما الؼٍس الؼٍس

لت التي جصىز وجىضح مىاطم الحلائم الللمُت كجها باألمثلت اإلاخلللت  لت الىصفُت فهي الؼٍس الؼٍس

 65.بالبدث. وأما البدث اإلاىخبى هي ئحساء البدث بلساءة الىخب الللمُت اإلاخلللت باإلاظائل اإلابدىزت

 

 نتائج البدث واملناقشة - ج

الفلل هى ما دٌ كلى ملنى في هفظه ملترن ( 6هى: )حلٍسف الفلل  .مً الفلل شمً الفلل حصء

كىد كلّي الجازم ومصؼفى امين في ( 5) .63الفلل هى ًدٌ كلى خدر والصمً حصء مىه( 2) .60بصمان 

الفلل كىد ( 0) 61هخاب الىدى الىاضح "الفلل هى ول لفف ًدٌ كلى خصٌى كمل في شمً خاص".

ين( ما دٌ كلى  ين( ما ًدٌ بىفظه كلى خدر ملترن وطلا بأخد ألاشمىت )اللغٍى الحدر. وكىد )الىدٍى

ذا ئ 69الفلل هى ولمت جدٌ كلى خصٌى كمل في شمً ملين.( 3) 61الثالزت )اإلااض ي، الحاٌ، واإلاظخلبل(.

ئلى هرا الخلاٍزف فلسفذ أن الفلل في اللغت اللسبُت ًدٌ كلى ملنى وخدور وشمً. جفهم  الياجبتهـسث 

الياجبت مً جلً ألازاء أن الفلل هى ولمت جدٌ كلى خصٌى كمل في شمً ملين )اإلااض ي والحاٌ 

ً ملا، هما: ملنى) أي: خدر( وشمً  واإلاظخلبل(. أن الصمً حصء مً الفلل ألن ولمت جدٌ كلى أمٍس

 68بهًلترن 

                                                             
65 Hadeli, Metode Penelitian Kependidikan, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001), h.3 

ت، حامع الّدروش العرّبيةمصؼفى الغالًُني،     60  66، ص 6م( ج 6891، )بيروث: اإلاىخبت اللصٍس
 58،  ص 6( غ  6883، )مسهص الاهسام، الندو العصرى طلُمان فُاض،     63

هـ(، ج 6668، )اللاهسة: داز اإلالازف، الندو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرخلة إلابتدائيةكلّي الجازم و مصؼفى امين، 61

   61، ص 6
غة العربيةأخمد الهاشمي،   61

ّ
 60هـ(، ص 6029-م 2441ب الللمُت، ، )بيروث: داز الىخالقواعد ألاصاصية لل

 62م(، ص6886 -هـ6606، ) كمان:داز مجدالوي، الواضح في قواعد الندو و الصرفدمحم كبد السخُم كدض، 69
 235-232م(،ص 6889 -هـ6069، )اللاهسة:كالم الىخب، اللغة العربية معناها و مبناهاجّمام خّظان،  68
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الصمً هى الىكذ الىدىي الري ٌلبر كىه باالفلل اإلااض ى، واإلاظازق، وألامس حلبيرا ال ٌظدىد ئلى 

دالالث شماهُت فلظفت، وإهما ًيبنى كلى اطخخدام اللُم الخالفُت بين الصُغ املخخلفت، فى الداللت كلى 

ت املخخلفت. شمً هى اطم لللُل الىكذ وهثيرة ( 6)24   الحلائم اللغٍى
ً هى اللصس أو الىكذ . شم26

ال وان او كصيرا أما فى الظُاق الىدىي فظسي أن الصمً هما ذهسها مىر كلُل هى وؿُفت فى ( 2، )22ػٍى

جفهم الياجبه مً جلً ألازاء أن شمً 25الظُاق ًإديها الفلل وغيره مً أكظام الىالم التى جىلل ئلى ملىاه.

 والحاٌ واإلاظخلبل.الفلل هى شمً الري حصء مً الفلل وهى شمً اإلااض ي 

( 5(  الفلل اإلاظازق )2) الفلل اإلااض ي( 6هي: ) ًىلظم الفلل مً هاخُت شمىه ئلى زالزت أكظام

م.هى  الفلل ألامس. الفلل اإلااض ي
ّ
ٌّ كلى خدر وكم في الّصمان الري كبل شمان الّخيل الفلل اإلااض ى  20ماد

اإلااض ى هى ول الفلل ًدٌ كلى خصٌى الفلل  23هى ما دٌ كلى ملنى في هفظه ملترن باالصمان اإلااض ى.

ً، ملنى وشمان فاث كبل الىؼم  21كمل في الصمان اإلااض ي. الفلل اإلااض ى هى ولمت جدٌ كلى مجمىق أمٍس

ف كسفذ الياجبت أن الفلل اإلااض ى ًخيلم كً كمل في  21بها هدى: هخب، بئع، كسأ. ومً هره الخلاٍز

م. 
ّ
 الصمان كبل شمً الخيل

جاء ( 2) طلاد حائصة. ذجاء الخأهِث الظاهىت، هدى: هال ( 6)ا ًأحي:كالماث الفلل اإلااض ي هم

َخبْ 
َ
َخبْ َذ الفاكل او جاء الظمير، هدى:ه

َ
) للمخاػب و املخاػبت و  29ذّن، هخبتم، هخبخما، هخبخ، هخبِذ ، ه

ب. أما كد، ئذا دخلذ كلى الفلل اإلااض ى دلذ كلى أخد ملىُين، وهما الخدلُم  (5) اإلاخيلم( والخلٍس

ب، هدى:  كدللخدلُم، هدى:  ب هى ًىـس  كدافلح اإلاإمىىن. وأما للخلٍس كامذ الصالة. أما اإلااض ى للٍس

                                                             

م خّظان، 24 
ّ
 203اللاهسة: داز الثلافت، د ث(، ص ، ) مناهج البدث فى اللغةجما

 60، )بيروث: داز صادز، د. ث(، ج لضان العرباللّدامت أبى الفظل حماٌ الّدًً دمحم،  26
ع عجُل،   22  541، ص 59م(، غ 6891، )بيروث: داز اإلاشسف، املنجد في اللغة و ألاعالملَى

م خّظان، اإلاسحم الظابم، ص 25 
ّ
 206جما

 هفظهاأخمد الهاشمي، صفدت  20
 55مصؼفى الغالًُني، اإلاسحم الظابم، ص   23
 66دمحم كبد السخُم كدض، اإلاسحم الظابم، ص 21
 01، ص 6كباض خظً، اإلاسحم الظابم، ج  21

 28 مصؼفى الغالًُني، الصفدت هفظه
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 :)مً اللسائً أو مً ألاداة التي جلسب اإلااض ى مً الحاٌ وهي )كد(. هدى             

                    

                 . :دٌ كلى اإلااض ى البلُد مً طُاق الىالم. هدى: 668)ألاولام ( ٍو   

                           :هىن ( 0) 28(.1)البلسة

َخبْ ( 3، )نىالىكاًت الالشمت، هدى: أهسمخ
َ
ومً اللالماث الظابلت واللفلل اإلااض ى  َن هىن اليظىة، هدى: ه

    54الظاهىت.وهما جاء الفاكل وجاء الخأهِث  كالمخان مخخّصخان به،

 (2، )ول فلل ًدٌ كلى خصٌى كمل في الصمً الحاطس او اإلاظخلبل( 6) :الفلل اإلاظازق هى 

ً ملا:ملنى،  وشمً الحاٌ وؤلاطخلباٌ. م ( 5، )56ولمت جدٌ كلى أمٍس
ّ
ما ًدٌ كلى خدر ًلم في شمً الخيل

لهمصة أو الىىن أو الخاء أو والبد أن ًيىن اإلاظازق مبدوًءا با( 6)هم: كالماث الفلل اإلاظازق  أو بلده.

أما الجىاشم التى ججصم فلال أو ، دخٌى الجىاشم (2)الُاء. وحظمى هره ألاخسف )أخسف اإلاظازكت(.

ْظِسْب، )مً الجىاشم ججصم فلال(. لمفللين. هدى:  ًَ          

                 :(5)   52(.20)البلسة  
َ
َهب ًْ دخٌى هىاصب، هدى: ل

ْ
ر دخٌى ( 0، )ًَ

               الظين وطىف، هدى: 

      :(. 636) اٌ كمسان     :( 3. )(3)الّظحى

                                                             
 26م(،  ص 6880-هـ 6063، ) اللاهسة: مىخبت الاداب، ندو اللغة العربيةكادٌ خلف،   28

هفظهاأخمد الهاشمي، الصفدت   30   

 01كباض خظً، اإلاسحم الظابم، ص 56 

 61، ص 6هـ(، غ 6066، )كمان: داز البشير، الندو الشافيمدمىد خظُنى مغالظت،  52 
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ْد( كلُه، هدى:  (1) .ًّ دخٌى هىن الخىهُد )خفُفت أو زلُلت(، هدى: ال جىرب
َ
دخٌى  (1. )ًأث كددخٌى )ك

ُخبْ 
ْ
ى ًَ    55.َن هىن اليظىة كلُه، هدى: 

الفلل ألامس هى ول فلل ًؼلب به خصٌى شيئ في الصمً اإلاظخلبل. ألامس هى ولمت جدٌ بىفظها 

ً مجخملين، هما: ملنى، وهرا اإلالنى مؼلىب جدلُلت في شمً مظخلبل: هلٌى حلالى: )...َزّبِ  كلى أمٍس

د اِمًىا... اْحَلْل 
َ
َبل
ْ
ا ال

َ
ري ًؼلب خصٌى شيئ في (.  ولمت "احلل" وهى الفلل ألامس ال621) البلسة:  50َهر

م املخاػبت. وألامس هى   الصمً اإلاظخلبل. الفلل ألامس هى ما دٌ كلى خدر في اإلاظخلبل لبربه كً ػٍس َو

 53ما دٌ كلى ػلب وكىق الفلل مً الفاكل املخاػب بغير الم ألامس، مثل: )ِجيْء، واحتهْد وحللْم(.

ُسَح ًْ ت كلى ألامس بصُغخه، هدى: )اْطِسبَ كبٌى هىن الخىهُد، والدالل (6هي: ) كالماث الفلل ألامس
ْ
( ً  ، واخ

ُخبْ ( 2)
ْ
ه
ُ
داللخه ( 0) (.يكبىله ًاء اإلاإهثت املخاػبت، مثل: )احتهد( 5. )َن دخٌى هىن اليظىة كلُه، هدى: أ

 كلى الؼلب مباشسة مً غير واطؼت. هدى: اكبل.

اإلااض ى هى الصمً الري كبل شمً الفلل ًىلظم ئلى زالزت أكظام هى اإلااض ي والحاٌ واإلاظخلبل. 

الىالم، والحاٌ هى الصمً الري ًدصل فُه الىالم، واإلاظخلبل هى الصمً الري ًبدأ اهتهاء الىالم 

أكظام شمً الفلل كىد جّمام خّظان  في هخاب "اللغت اللسبُت ملىاها ومبىاها" في الجملت   51مباشسة.

 اإلاثبخت:

 

 

 

                                                             
، ص 6، )لبىان: ميشىزاث دازحسوض(، غ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكأطلد طلُم املحص ي و مدّمد أخمد كاطم،  55

26 

 09الظابم، ص كباض خظً، اإلاسحم  50           
 مصخفى الغالًُني، الصفهت هفظها 53
  01كباض خظً، اإلاسحم الظابم، ص  51
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 صيغة يفعل صيغة فعل الجهة السمن

 اإلااض ى

 اإلااض ى

 اإلااض ى 

 اإلااض ى 

 اإلااض ى 

 اإلااض ى

 اإلااض ى

 اإلااض ى

 اإلااض ى

 الحاٌ

 الحاٌ

 الحاٌ

 الاطخلباٌ

 الاطخلباٌ

 الاطخلباٌ

 الاطخلباٌ

 البلُد اإلاىلؼم

ب اإلاىلؼم  اللٍس

 اإلاخجدد

 اإلاىخهى بالحاطس

 اإلاخصل بالحاطس

 اإلاظخمس

 البظُؽ

 اإلالازب

 الشسوعى

 اللادي

 الخجددي

 الاطخمسازي 

 البظُؽ

ب  اللٍس

 البلُد

 الاطخمسازي 

 وان + فلل

 وان + كد + فلل

 

 كد + فلل 

 

 

 فلل

 

 

 

 

 وان + ًفلل

 

 ماشاٌ + ًفلل

 ؿل + ًفلل

 

 واد + ًفلل

 ػفم + ًفلل

 ًفلل

 ًفلل

 ًفلل

 ًفلل

 الظين + ًفلل

 طىف + ًفلل

 طُـل + ًفلل

 

 مً الجدٌو الظابم هفهم هما ًأحي: 

 ًخظمً شمً اإلااض ى البلُد اإلاىلؼم. ان ًدخل مً هىاسخ وهى "وان" ئلى فلل اإلااض ى  .6
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ب  .2 ان ًدخل مً هىاسخ وهى "وان" وخسف "كد"  ئلى فلل اإلااض ى ًخظمً شمً اإلااض ى اللٍس

 اإلاىلؼم.

 ان ًدخل مً هىاسخ وهى "وان" ئلى فلل اإلاظازق ًخظمً شمً اإلااض ى اإلاخجدد. .5

 ان ًدخل خسف "كد" ئلى فلل اإلااض ى ًخظمً شمً اإلااض ى اإلاىهى بالحاطس. .0

 ًدخل مً هىاسخ وهى "ماشاٌ" ئلى فلل اإلاظازق ًخظمً شمً اإلااض ى اإلاخصل بالحاطس. ان .3

 ان ًدخل مً هىاسخ وهى "ؿل" ئلى فلل اإلاظازق ًخظمً شمً اإلااض ى اإلاظخمس. .1

 ئذا ال ًىحد مً ألادواث خسفُت أو هىاسخ ًدخل ئلى فلل اإلااض ى ًخظمً شمً اإلااض ى البظُؽ. .1

 ى فلل اإلاظازق ًخظمً شمً اإلااض ى اإلالازب.ان ًدخل مً هىاسخ وهى "واد" ئل .9

 ان ًدخل مً هىاسخ وهى "ػفم" ئلى فلل اإلاظازق ًخظمً شمً اإلااض ى الشسوعى. .8

ئذا ال ًىحد مً ألادواث خسفُت أو هىاسخ ًدخل ئلى فلل اإلاظازق ًخظمً شمً الحاٌ اللادي أو  .64

ن هفهم شمً الفلل مً الحاٌ الخجددي أو الحاٌ الاطخمسازي أو الاطخلباٌ البظُؽ. ال بد ا

 طُاق الىالم.

ب.  .66  ان ًدخل خسف "الظين" ئلى فلل اإلاظازق ًخظمً شمً الاطخلباٌ اللٍس

 ان ًدخل خسف "طىف" ئلى فلل اإلاظازق ًخظمً شمً الاطخلباٌ البلُد. .62

ان ًدخل خسف "الظين" ومً هىاسخ "ًـل" ئلى فلل اإلاظازق ًخظمً شمً الاطخلباٌ  .65

 الاطخمسازي.

م:   الفلل حصء مً الفللمثل شمً   في اللسان الىٍس

6)                      

                  :ُبَر" ًخظمً شمً (53)الاولام
َ
. فلل اإلااض ى "ه

اإلااض ى البلُد اإلاىلؼم. الن فُه جىحد مً هىاسخ وهى "وان" كبل فلل اإلااض ي "هبر". هما في 
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ً وان هبر السطٌى مً  جفظير "اإلاصباح" فلل اإلااض ى "هبر" ًخظمً ملنى "حّد "، ئكساض اليافٍس

   .صبر السطٌى فى الدكىةاإلااض ى البلُد، ولىً 

2)                     ٌا (

ب اإلاىلؼم. الن فُه جىحد ولمخان  (.04كمسان: فلل اإلااض ى "بلغ" ًخظمً شمً اإلااض ى اللٍس

"ًيىن....كد" كبل فلل اإلااض ي "بلغ". هما في جفظير "اإلاصباح" حملت " كد بلغنى الىبر" جدٌ كلى 

ا في شمً اإلااض ي البلُد  ب اإلاىلؼم، و جفهم الياجبت ال ًمىً بلغ الىبر شهسٍّ شمً اإلااض ي اللٍس

 .اإلاىلؼم

5)                                      

                                      

                                   

               (

ُفُسْوَن" ًخظمً شمً اإلااض ى اإلاخجدد.الن فُه ًىحد مً هىاسخ وهى 16البلسة: 
ْ
ى ًَ (. فلل اإلاظازق "

"واهىا" كبل فلل اإلااض ي "ًىفسون". هما في جفظير " اإلاصباح" واهىا ًىفسون بأًذ هللا مً شمً 

 اإلااض ى و ٌظخمس ختى أهٌص هللا كسأها.

0)                   

         : ظاء
ّ
       .  (614)الي
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                     :(. فلل اإلااض ى"حاء"  و" ِحْئُذ"  08)اٌ كمسان

ًخظمً شمً اإلااض ى مّىهى بالحاطس.الن فُه ًىحد ولمت "كد" كبل فلل اإلااض ي "حاء" و "حئذ". 

ى كد حئخىم" ًخظمً شمً اإلااض ى 
ّ
مىهى باالحاطس الن حاء هما في جفظير "اإلاصباح" الجملت " أو

م ئلى بني اطسائُل بلده بالغ. م في شمً اإلااض ى و كاٌ كِس ى ابً مٍس  كِس ى ابً مٍس

3)                                     

                  

                        

                            :(. فلل 261)البلسة

ْىَن" ًخظمً شمً اإلااض ى اإلاخصل بالحاطس. الن فُه ًىحد ولمت "ال ًصالىن" كبل فلل 
ُ
َلاِجل ًُ "

 اإلاظازق "ًلاجلىن".

1)           :ْلُسُحْىَن" ًخظمً 60)الحجس ٌَ ( فلل اإلاظازق "

 لىا" كبل فلل اإلاظازق "ٌلسحىن".شمً اإلااض ى اإلاظخمس. الن فُه ًىحد ولمت "ؿ

1)                   

              :(. فلل ماض ى "َحَلَل" ًخظمً شمً  اإلااض ى 22)البلسة

 البظُؽ.الن فُه ال ًىحد كالمت ملُىت.
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9)                                

      :(.16)البلسة 

                   

                 :ْىَن"و "ًخؼف" 24)البلسة
ُ
ْفَلل ًَ (. فلل اإلاظازق "

"ًياد" كبل ًخظمً شمً اإلااض ى اإلالازب.الن فُه ًىحد ولمت "وادوا" كبل فلل اإلاظازق "ًفللىن" و 

 فلل اإلاظازق "ًخؼف".

8)                   

                       :(. فلل اإلاظازق 22)الاكساف

ِصَفاِن" ًخظمً شمً اإلااض ى الشسوعى.الن فُه ًىحد ولمت "ػفلا" كبل فلل اإلاظازق 
ْ
خ ًَ "

 "ًخصفان".

64)               :(. فلل 31)الىدل

ْىَن" ًخظمً شمً الحاٌ اللادّي. الن فُه ال ًىحد اليلمت التى جدٌ كلى شمً الحاٌ 
ُ
ْجَلل ًَ اإلاظازق "

 أخس او شمً اإلاظخلبل.

66)                  

            :ى" ًخظمً شمً الحاٌ 58)اٌ كمسان ِ
ّ
َصل ًُ ( فلل اإلاظازق "

ه  
ْ
َىاَدج

َ
ت هي الجملت "كائم ًصلى في املحساب"و "ف ىت ملىٍى الخجددي. الن فُه ًىحد كٍس  "

 ًلم في وكذ مظاوة.
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62)                  

َجِهُدْوَن" ًخظمً شمً الحاٌ الاطخمسازي. الن في الفلل 66)الّصف:
ُ
ِمُىْىَن" و "ج

ْ
إ
ُ
(. فلل اإلاظازق "ج

ججهدون" ٌشمل حمُم ألاشمان الثالزت أي في ول شمً هي شمً اإلااض ي و الحاٌ و "جإمىىن و 

 اإلاظخلبل.

65)         :ْظَتْهِصُئ" ًخظمً شمً 63)البلسة ٌَ ( فلل اإلاظازق "

مً الجملت كبلها هي "الاطخلباٌ البظُؽ. الن الجملت "هللا ٌشتهصئ" هي حىاب الشسغ      

                                   : (60) البلسة 

60)                    

      :ب. 636)اٌ كمسان ِلى" ًخظمً شمً اطخلبل اللٍس
ْ
(. فلل اإلاظازق "َطُىل

 الن فُه ًىحد خسف "طين" كبل فلل اإلاظازق " هللى".

63)                             

            :( فلل 60)اإلاائدة

ُئ" ًخظمً شمً  َىّبِ
ًُ الاطخلباٌ البلُد. الن فُه ًىحد ولمت "طىف" كبل فلل اإلاظازق اإلاظازق "

 "ًىبئ".

ئذا جىسمنى طُـل أهسمً.  فلل اإلاظازق "أهسم" ًخظمً شمً ؤلاطخلباٌ الاطخمسازي، الن فُه  (61

 ًىحد خسف "طين" و مً هىاسخ وهى "ًـل" كبل فلل اإلاظازق.

ن هىا هى في الىاكم اخخالف فى الجهت ال في اإلااض ى والحاٌ والاطخلباٌ اخخالف بين شمً وشمال فا

ت  فهىان حظم حهاث مخخلفت للماض ى وزالر للحاٌ وأزبم لالطخلباٌ وبرلً ًيىن شمً الجملت الخبًر
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دٌ )ًفلل( فحها  اإلاثبخت فى اللغت اللسبُت ًلم في طذ كشسة صىزة ًـل )فلل( فحها كلى مظُت دائما ٍو

ىت أو الظمُمت. ومً اإلاالخف أن حلبيراث الجهت فى ملنى كلى الحاٌ أ و الاطخلباٌ دائما و بدظب اللٍس

الصمً هىا جأحى مً ألادواث طىاء أواهذ هره ألادواث خسفُت هما في كد والظين وطىف أم هىاسخ هما 

فلل الىازدًً أو  في وان وماشاٌ وؿل وواد وػفم  في  ًيىن الصمً مصحىبا بلدم الجهت هما فلل ٍو

 51بلع الحاالث.

ئذا اطخلملذ في ؤلاوشاء ؤلاًلاعّي )الللد(، ( 6هى: ) صُغت الفلل اإلااض ي للداللت كلى الحاٌ

ئذا اكترهذ بؼسف ًفُد الحاٌ، هدى: آلان خّفف هللا وكلم أّن فُىم ( 2) هدى: أهىدخً، بلذ، اشتري 

الخجّددي(، هدى: خّسمذ كلُىم اإلاُخت جأحي للداللت كلى اطخغساق ألاشمىت الثالزت )الاطخمساز    (5)طلفا

بملنى ؤلاوشاء    (6هي:) جىصسف صُغت الفلل اإلااض ي لالطخلباٌ. زم هخب كلُىم الصُام ،…والدم

، هدى: وهللا، ال “ئن“و“ ال“ئذا واهذ مىفُت بـ  (2. )الؼلبي، هدى: زخمً هللا، زض ي هللا كجهم وزطىا كىه

ت ومم أغلب ألادواث التي جخظمً ملىاها، هدى:  “ئن”بدخٌى    (5)شسبذ؛ وهللا، ئن كصِذ. ُّ الشسػ

الىائبت كً الـسف، هدى: أكؽ ما “ ما”مم   (0. )ولئن أجِذ الرًً أوجىا الىخاب بيّل آًت ما جبلىا كبلخً

ا ُّ ئذا وكلذ في طُاق ئخباز كً ألامىز اإلاظخلبلت مم كصد اللؼم بىكىكها، هدى: وطُم    (3). دمذ غى

لىا زبّ 
ّ
 هم ئلى الجّىت شمساالرًً اج

ت، هدى: طىاء   (6هي ) جدخمل صُغت الفلل اإلااض ي إلاط ّي والاطخلباٌ ملترهت بهمصة الدظٍى

ما”مم    (2. )كلحهم أأهرزتهم أم لم جىرزهم ال ًإمىىن 
ّ
ما “ول

ّ
ما زشكىا مجها مً زمسة زشكا، ول

ّ
، هدى: ول

ٌّ وحهً شؼس ، هدى: ومً “خُث”مم ( 5) .هطجذ حلىدهم بّدلىاهم حلىدا غيرها خُث خسحذ فى

بلد خسف الخخصُص )لى ال مثال(، هدى: فلى ال هفس مً وّل فسكت مجهم ػائفت    (0. )اإلاسجد الحسام

ئذا وكم الفلل صلت إلاىصٌى كاّم مبخدئ، هدى: الرًً كاٌ لهم الىاض ئّن الىاض    (3. )لُخفّلهىا في الدًً

                                                             

 201جّمام خّظان،  اإلاسحم الظابم، ص   51 
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لىىسة كاّمت، هدى: هّظس هللا امسءا طمم ملالتي  ئذا وكم الفلل صفت   (1. )كد حملىا لىم فاخشىهم

 فىكاها فأّداها هما طملها

وان + ًفلل ) ( 6وهي: ) صُغت فلل اإلاظازق في اللغت اللسبُت جدٌ كلى شمً اإلااض ى ًىحد

ؿل +  (5) ماشاٌ + ًفلل )ًخظمً شمً اإلااض ى اإلاخصل بالحاطس( ( 2) ًخظمً شمً اإلااض ى اإلاخجدد(

ػفم + ًفلل  (3) واد + ًفلل )ًخظمً شمً اإلااض ى اإلالازب( (0) اض ى اإلاظخمس (ًفلل )ًخظمً شمً اإلا

 .)ًخظمً شمً اإلااض ى الشسوعى(

 

 الخاثمة -د

وظخيخج الباخثت أن كدد شمً الفلل في اللغت اللسبُت طخت كشس أكظام وهى حظلت شمً  

بملنى مظازق وشمً اإلاظازق اإلااض ي وزالزت شمً الحاٌ وأزبلت شمً اإلاظخلباٌ. زم ًىحد شمً اإلااض ى 

ب اإلاىلؼم مثله 53الاولام:مثله في طىزة  شمً اإلااض ى البلُد اإلاىلؼم بملنى ماض ى. ، شمً اإلااض ى اللٍس

شمً اإلااض ى مّىهى بالحاطس مثله ، 16شمً اإلااض ى اإلاخجدد مثله في طىزة البلسة:، 04في طىزة اٌ كمسان:

ظاء : 
ّ
، شمً اإلااض ى اإلاظخمس 261لحاطس مثله في طىزة البلسة:، شمً اإلااض ى اإلاخصل با614في طىزة الي

، شمً اإلااض ى اإلالازب مثله في 22، شمً  اإلااض ى البظُؽ مثله في طىزة البلسة:60مثله في طىزة الحجس:

، شمً الحاٌ اللادّي مثله في طىزة 22، شمً اإلااض ى الشسوعى مثله في طىزة ألاكساف:24طىزة البلسة:

، شمً الحاٌ الاطخمسازي مثله في طىزة 58خجددي مثله في طىزة اٌ كمسان:، شمً الحاٌ ال31الىدل:

ب مثله في طىزة اٌ 63، شمً الاطخلباٌ البظُؽ مثله في طىزة البلسة:66الصف: ، شمً اطخلبل اللٍس

، شمً ؤلاطخلباٌ الاطخمسازي مثله هما في 60، شمً الاطخلباٌ البلُد مثله في طىزة اإلاائدة:636كمسان:

 ذا جىسمنى طُـل أهسمً".حملت " ئ
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 قائمة املراحع

ت، حامع الدروش العربيةمصؼفى الغالًين،     هـ(6891،  ) بيرث : اإلاىخبت اللصٍس

 ، )دمشم:داز الحىمت، د ث(ملخص قواعد اللغة العربيةفإاد ولمت، 

اض: داز اإلالسفت، التطبيق الندوى كبده الساححي،    م( ۰۲۲8-هـ 60۰۲، )الٍس

 هـ (6021، )كىهخىز: داز الظالم، الندو الواضحكلي الجازم و مصؼفى امين، 

 ، )مصس:داز اإلالازف، د.ث(الندو الوافىكباض خظً،  

  هـ( 6066، )كمان: داز البشير، الندو الشافيمدمىد خظُنى مغالظت،  

-هـ  6512-6283، )بيروث: داز الىخب الللمُت، القواعد ألاصاصية للغة العربيةاخمد الهاشمي، 

 م( 6919-6805

ت، حامع الّدروش العرّبيةمصؼفى الغالًُني،    م(6891، )بيروث: اإلاىخبت اللصٍس

  ( 6883، )مسهص الاهسام، الندو العصرى طلُمان فُاض،  

، )اللاهسة: الندو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرخلة إلابتدائيةكلّي الجازم و مصؼفى امين، 

 هـ(6668داز اإلالازف، 

غة العربيةأخمد الهاشمي،  
ّ
  هـ(6029-م 2441، )بيروث: داز الىخب الللمُت، القواعد ألاصاصية لل

 -هـ6606، ) كمان:داز مجدالوي، الواضح في قواعد الندو و الصرفدمحم كبد السخُم كدض، 

  م(6886

  م(6889 -هـ6069، )اللاهسة:كالم الىخب، اللغة العربية معناها و مبناهاجّمام خّظان، 

م خّظان، 
ّ
 ، ) اللاهسة: داز الثلافت، د ث(مناهج البدث فى اللغةجما

 ، )بيروث: داز صادز، د. ث(لضان العرباللّدامت أبى الفظل حماٌ الّدًً دمحم، 

ع عجُل،   م(6891، )بيروث: داز اإلاشسف، املنجد في اللغة و ألاعالملَى

 م(6880-هـ 6063الاداب،  ، ) اللاهسة: مىخبتندو اللغة العربيةكادٌ خلف،  
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 هـ(6066، )كمان: داز البشير، الندو الشافيمدمىد خظُنى مغالظت، 

، )لبىان: ميشىزاث شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكأطلد طلُم املحص ي و مدّمد أخمد كاطم،  
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