
 

1 
 

 ملّخص البحث

لحتليل    محمد ريجاجهاداهلل: ملزيد يف كتاب كفاية االتقيافعل ا لثالثى ا يل  ءا
لدمياطى بن السيد حممد شطا ا السيد بكري املكي ا ملعروف ب  ايب بكر ا

بو بكر  ءاالتقياكتاب كفاية  لعامل الصويف أ ا هو كتاب إرشاد أنشأه 
بغي أن يكون املسلمون  شطا بن املرخم حممد ن ، وحيتوي على مفهوم كيف ي

باحث ا. يهتمصاحل ل ية  كتاب  بتحليل ا  علم دراسة باستخدام االتقياء كفا
لفعل نظرية و باستخدام الصرف لثالثى ا ملزيد ا  .ا

ليت اجلمل ملعرفة البحث هذا يهدف  ثالثى فعل شكل على تتكون ا
ملزيد لعتقية كفاية  كتاب  يف ا تغريات ملعرفة وأيضا   ا ل ملعىن ا ليت ا  يف حتدث ا

اء كفاية  كتاب  يف املزيد  فعل ثالثى وزن لىت نوع .االتقي  تستخدم البحث ا
لنوعي. بطريقة البحث من نوع هي الرسالة هذه يف نظام امجع ا ل  كتاب  يف ا

اء كفاية ملزيد ثالثى فعل شكل يف االتقي يانات صناعت وكذلك ا ب ل  منظمة ا
ملزيد ثالثى فعل وتغيريات معىن ملعرفة  .االتقياء كفاية  كتاب  يف ا

ملزيد ثالثى فعليف  املتضمنة الكلمات  ملعرفة البحث هذا نتيجة كانت  ما   مث ، ا

ملزيد فعل ثالثى وزنإىل اجملرد  فعل ثالثى وزن من الكلمات  تغيري هو   وكيف  ،  ا

ملزيد فعل ثالثىيف  املعىن تغيري  االتقياء.  كتاب   يف ا
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اءبيانات عن فعل ثالثي مزيد. يف كتاب كفاية    مثانية وتسعني  باحث، وجد ال .  االتقي

اَفْ َعَل ،فَ عََّل ،فَاَعَل ،اِفْ تَ َعَل  :  وزن ال على مواضع وجدها الباحث ، مبا يف ذلك  سبعة هناك 

كلمة, وزن    احدى عسر  يوجد  افَعلَ   وزن :  التالية  التفاصيل  مع.    .،تَ َفعََّل ،تَ َفاَعَل ،اْستَ ْقَعلَ 

 هناك  افَتعلَ  وزن ، كلمة  اربع وثالثني هناك فَاَعلَ  وزن ، كلمة  اثنني وعسرين هناك فَ عَّلَ 

. كلمات   مخسة  به  تفاعل  وزن   و   ،  كلمة  مخسة عسر  على  حيتوي  تفعل وزن  ،  كلمات   اربع

  له  افعل وزن  مثل التغيريات  بعض هناك  كلمات. مث  اربع وفيه استفعلَ  وزن  كلمة  وآخر

  األليف  بإضافة التغيري شكل له فاعل ووزن ، البداية يف قطى محزة بإضافة التغيري شكل

  و  للمبالغة معىن املثال وزن ثالثى املزيد،  معىن أيض ا الباحث وجد  .وغريها ف فافل بعد

 . وغريها للتعدية و للتكثري

 كلمة مفتاحية: فعل ثالثى المزيد, الصرف, كفاية األتقياء
 


