
 ملخص البحث

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

 و أمحد عارفني املاسسير.

 دراسة حتليلية بالغية، أنواع االستفهام، سورة األنعام الكلمات الرئيسية : 
ام ومن مباحثها االسيفهام وأنواعه ووسدنا االسيفهمباحث كثرة. يف علم البالغة 

يحلل الباحثة س وأنوعه كثرا يف القرآن الكرمي. وملعرفة بعض أنواع االسيفهام يف القرآن.
 عن أنوع االسيفهام يف سورة األنعام. 

( الذي Library research نوع البحث هو البحث املكييب )واسيخدمت الباحثة 
العديد من الكيب امليعلقة هبذا املوضوع، تقدمي األسس العامة  مجعييكون من اخلطوات 

حتليل األيات  ،عن "أنواع االسيفهام يف سورة األنعام" باسيخدام كيب قواعد اللغة العربية
 من سورة األنعام اليت تيضمن االسيفهام باسيخدام حتليل البالغة.

لزيادة املعلومات املباحثة خاصة وللقارئ عامة عن أنواع  وأمهية هذا البحث،
 االسيفهام يف سورة األنعام.

 أدوات وأنواع االسيفهام يف سورة األنعام. على ليعرفاهذا البحث، أهداف من و 
 بعةس :أنواع االسيفهام يف سورة األنعامأما نيائج هذا البحث فهي: أّن عدد 

، واسيفهام 22 ، واسيفهام اإلنكار4، واسيفهام اليوبيخ 5، وهي: اسيفهام اليقريرنيوأربع
 .1، واسيفهام اليكثر 3 ، واسيفهام اإلخبار8، واسيفهام النفي 4ليعجب ا
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 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. 


