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ْحَسانُ  َهْل َجَزاُء اإِلْحَسانِ   ِإالا اإْلِ
 (60)الرمحن: 
 
 

 :إمام الشافعيوقال 
نْ َيا فَ َعَلْيِه بِاْلِعْلِم، َوَمْن أَرَاَد اآلِخَرَة فَ َعَلْيِه بِالْ   ِعْلِم،َمْن أَرَاَد الدُّ

   أَرَاَدُُهَا فَ َعَلْيِه بِاْلِعْلمِ َوَمْن 
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هدإء  إ 
 

 

 أ هدي هذإ إلبحث إلعلمي

 إ ىل وإدلّي إلكرميني إحملبوبني

ىل  إحملبوبني ينتيأ خ  وإ 

ىل أ ساتيذي وأ س تا  يت إلكرمينيإذوإ 

ىل زماليئ  إلعزيزين وإ 

 إذلين يعطونين إدلإفعة ل متام هذإ إلبحث إلعلمي

لهيم  وليس يل أ حسن لكمة  أ هديه إ 

 غري إلشكر إجلزيل 

 جفزإمه هللا خري إجلزإء
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 والتقدير الشكر

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 والّسالم ةوالّصال األلباب ألويل تبصرة الكتاب، عبده على أنزل الذي هلل احلمد

 خري إىل ،الشعاب الشعوب أكرم من املبعوث حمّمد سّيدنا واملرسلني األنبياء أشرف على
 :بعد أّما. املآب يوم إىل األجناب وصحبه آله وعلى كتاب،  بأفضل أمة

اللغة العربية،  تعليمقسم قد متت كتابة هذا البحث العلمي لنيل درجة السرجانا يف 
من قد   وأحسن احرتامي إىلفيسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري وأمجل حتيّت 

 ساعدوين على كتابة هذا البحث، وهم: 
لية الرتبية جويرية املاجستري كعميد ك ة احلاجةالسيدة احملرتمة األستاذة الدكتور  صاحبة -1

 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
لية هللا املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية ك حسبصاحب الفضيلة املكرم  -2

 الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 إرشاده ىعل املاجستري، حكيم الرمحن عارف األول املشرف احملاضر الفاضلة صاحب -3

 ضقي ومل بعلمه لبخي ومل العلمي، البحث هذا كتابة  يف الباحثة وتشجيعه وتوجيهه
 الثواب معظي هللا ومن والتقدير الشكر خالص مين فلها الباحثة مساعدة عن صدره
 .واجلزاء

 وتوجيهه رشادهإ على املاجستري، عارفني أمحد الثاين املشرف احملاضر الفاضلة صاحب -4
 عن صدره ضقي ملو  بعلمه بخلي ومل العلمي، البحث هذا كتابة  يف الباحثة وتشجيعه
 .اجلزاءو  الثواب عظيم هللا ومن والتقدير الشكر خالص مين فلها الباحثة مساعدة

 تعليم قسم يف مالتعلي و الرتبية بكلية واحملاضرات احملاضرين مجيع السماحة صاحيب -5
 .النافعتني واملعارف العلوم يعطونين الذين العربية اللغة

 ظفاري،أ نعومة منذ ورمحاين ربياين قد اللذان( وجنّية سرياين) احملرتمان الوالدان -6
    .العالية باآلداب للقيام ووجهاين النافعة، العلوم لطلب دائما وشجعاين



 و
 

 .احملبوبني واألصدقاء الزمالء مجيع -7

 فلذا ن،والنقصا األخطاء إىل املائلة اإلنسانية اآلثار من أثر الكتاب هذا أن وأخريا
 حسن إىل وفقناي أن هللا عسى اإلصالح، سبيل على واالقرتاح النقد القراء من الباحثة ترجو

 والربكة النجاح يناعل وينعم الثواب، حبسن يثيبنا وأن هلا حد ال برمحة علينا مين و الصواب،
  إلعالء نافعاو  الكرمي لوجهه خالصا العمل هذا جيعل أن تعاىل هللا وأسأل. العلم طلب يف

     آمني. الدين كلمة
 م 2019 يناير    بنجرماسني،

 الباحثة
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 املوافقة
  

 دراسة حتليلية بالغية(: أنواع االستفهام يف سورة األنعام ) البحث العلمي بعنوان

 : وحدة السابق ةالطالب

 1301230701:  رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية القسم

 : الرتبية والتعليم الكلية

، وافق لسابقوحدة ا: ةه الطالبته وكتبتطالع على البحث العلمي الذي أعدّ بعد اإل 
 املشرف على تقدميه إىل جملس املناقشة.

 2018دمسرب  21بنجرماسني،                                              
 املشرف الثاين املشرف األول

  
 أمحد عارفني املاجستري حكيم املاجستري عارف الرمحن
 2121058001رقم التوظيف:  1983111720110011006رقم التوظيف: 

 
 االعتماد

 باسم عميد كلية الرتبية والتعليم،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 حسب هللا املاجستري

 197712242003121002 :رقم التوظيف
 
 



 ح
 

 االعتماد من طرف جلنة املناقشة
، بالغية( )دراسة حتليليةأنواع االستفهام يف سورة األنعام : بعنوان العلمي البحث

عن هذا  ةالباحث ت. قد دافع1301230701، رقم القيد: قالساب وحدةه: تتبك الذي
البحث العلمي أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة 

 العربية، وذلك يف :

 األربع:  اليوم       
 2019-يناير-30:  التاريخ            
 81،5:  بدرجة   ويكون مقبوال

 عميد كلية الرتبية والتعليم 
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 
 

 األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية املاجستري
 196001061986032004رقم التوظيف : 

 :الكرام السادةوتتكون جلنة املناقشة من 

 التوقيع اإلسم
 (ناق امل)رئيس  حسب هللا املاجستري -1 -1

 197712242003121002رقم التوظيف:      
 

 (مشرف) املاجستري ن حكيمرمحالعارف  -2
 1983111720110011006رقم التوظيف:      

 

 ()مشرف املاجستري أمحد عارفني -3 -2
 2121058001رقم التوظيف:      
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 الطالبة إقرار

 : كاآليت  وبيانايت دىيف األ املوقعة أنا
 السابق وحدة:    الكامل االسم
 1301230701 :  القيد رقم
 العربية اللغة تعليم:    القسم
 والتعليم الرتبية:     الكلية
 

 قسم ىف السرجانا درجة لنيل شرط الستيفاء حضرته الذي البحث هذا بأن أقر
 بنجرماسني احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة والتعليم الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم
 :عنوان حتت

 أنواع االستفهام يف سورة األنعام )دراسة حتليلية بالغية(

 استقباال أحد عىادا  وإذا. اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زورته وما بنفسي وكتبته حضرته
 تكون ولن ذلك، ىعل املسؤولية أحتمل فأنا حبثي من ليس فعال أنه وتبني تأليفه من أنه

 احلكومية الميةاإلس أنتساري جامعة والتعليم الرتبية كلية  على أو املشرف على املسؤولية
   .بنجرماسني

 .ذلك على أحد جيربين وال اخلاصة رغبت على بناء اإلقرار هذا وحررت
 

 م 2019 يناير    بنجرماسني،

 اإلقرار صاحب توقيع
 
 

 السابق وحدة

1301230701 
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 ملخص البحث

أنواع االستفهام يف سورة األنعام )دراسة حتليلية بالغية(. . م2019وحدة السابق، 
اجستري عارف رمحان حكيم امل: تعليم اللغة العربية. املشرفانالبحث العلمي. قسم 

 و أمحد عارفني املاجستري.

 دراسة حتليلية بالغية، أنواع االستفهام، سورة األنعام الكلمات الرئيسية : 
ام ومن مباحثها االستفهام وأنواعه ووجدنا االستفهمباحث كثرية. يف علم البالغة 

تحلل الباحثة س وأنوعه كثريا يف القرآن الكرمي. وملعرفة بعض أنواع االستفهام يف القرآن.
 عن أنوع االستفهام يف سورة األنعام. 

( الذي Library research نوع البحث هو البحث املكتيب )واستخدمت الباحثة 
العديد من الكتب املتعلقة هبذا املوضوع، تقدمي األسس العامة  مجعيتكون من اخلطوات 

حتليل األيات  ،عن "أنواع االستفهام يف سورة األنعام" باستخدام كتب قواعد اللغة العربية
 من سورة األنعام الت تتضمن االستفهام باستخدام حتليل البالغة.

لزيادة املعلومات املباحثة خاصة وللقارئ عامة عن أنواع  وأُهية هذا البحث،
 االستفهام يف سورة األنعام.

 أدوات وأنواع االستفهام يف سورة األنعام. على لتعرفاهذا البحث، أهداف من و 
 بعةس :أنواع االستفهام يف سورة األنعامأما نتائج هذا البحث فهي: أّن عدد 

، واستفهام 22 ، واستفهام اإلنكار4، واستفهام التوبيخ 5، وهي: استفهام التقريرنيوأربع
 .1، واستفهام التكثري 3 ، واستفهام اإلخبار8، واستفهام النفي 4لتعجب ا
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ABTRAK 
Wahdah Ashabiqi, 2019. Macam-macam Istifham dalam Surah Al-An’am 

(Penelitian Balaghah). Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.  

Pembimbing I: Arif Rahman Hakim, S. Hum, M. Pd. Pembimbing II: Ahmad 

Arifin, M. Pd. 

Kata Kunci: Macam-macam Istifham, Surah Al-An’am, Penelitian Balaghah 

 Ada banyak pembahasan dalam Ilmu Balaghah. Salah satunya yaitu macam-

macam Istifham dan di dalam Al-qur’an banyak ditemukan macam-macam 

istifham. Untuk mengetahui macam-macam istifham didalam Al-Qur’an, Peneliti 

menganalisisnya di dalam Surah Al-An’am. 

 Peneliti menggunakan metode Library Research yang langkah-langkahnya 

sebagai berikut: mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian 

ini, menyajiakan teori umum dari “Macam-macam Istifham didalam Surah Al-

An’am” dengan menggunakan buku-buku Kaidah Bahasa Arab, menganalisis 

macam-macam Istifham yang terdapat pada ayat di dalam Surah Al-An’am dengan 

analisi balaghah. 

Dan pentingnya penelitian ini, Untuk menambah pengetahuan peneliti 

khususnya dan para pembaca pada umumnya tentang macam-macam istifham di 

dalam Surah Al-An’am 

Dari tujuan penelitian, untuk mengetahui Adad Istifham (alat kata tanya) dan 

macam-macam istifham di dalam Surah Al-An’am. 

Adapun hasil penelitian yaitu: pembagian macam-macam istifham didalam 

Surah Al-An’am, 47 yaitu: Istifham Taqrir 5, Istifham Taubikh 4, Istifham Inkar 

22, Istifham Ta’jib 4, Istifham Nafyu 8, Istifham Ikhbar 3, Istifham Taktsir 

1.  
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