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إهداء

أىدل ىذا البحث التكميلي إىل:

ميمة" ك أيب "دمحم يس" الذم سامهو كثَتا ك الدم احملبوبُت ا١تكرمُت، أمي "نور ىا .ُ
ُب حياٌب، أشكركم على كل الدعاء ك النضاالت الىت أدت يب يعيد. عسى هللا 
أف يغفر ٢تما ك يرٛتهما كما ربياين صغَتا. كأف ينعمهما ابلصحة كطوؿ العمر 

 كأف يسهلهما كل األمور.
الذين قد ساعدكنٍت أخيت الصغَت احملبوبة، "صفى رٛتة يس" كٚتيع أفراد أسرٌب  .ِ

 ابلدعاء كتقدًن الدعم الكامل الستكماؿ ىذا البحث التكميلي.
ك أصدقائي ُب شعبة اللغة كأدهبا لكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ّتامعة سونن .ّ

أمبيل اإلسالمية، خاصة أشكر للزمالئي: مغي دكم فطرل، ك أمي رات مولدية، 
كل كقت.   ك منتارم فطرم. الالٌب ساعدف الباحثة ُب
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 َجرِّْب َواَلِحْظ َتُكْن َعارِفًا
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 كلمة الشكر و التقدير

اٟتمد هللا رب العا١تُت كبو نستعُت كعلى أمور الدنيا ك الدين، ك الصالة كالسالـ 
ك على آلو ك أصحابو أٚتعُت. أشهد أف ال على أشرؼ األنبياء ك ا١تنرسلُت سيدان دمحم 

  الو إال هللا كحده الشريك لو كأشهد أف دمحم عبد كرسولو ال ين بعده.

أما بعد، فتمت كتابة ىذا البحث التكميلي أخدتو الباحثة اب١توضوع "االستفهاـ 
ل ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالين )دراسة بالغية(". مقدـ الستيفاء الشركط لني

اآلداب كالعلـو اإلنسانية ّتامعة اليت قررهتا كلية  (S.Hum)شهادة الدرجة اٞتامعة 
فأتقدـ الشكر ك التقدير ك ا١تعرفاف إىل من اٟتكومية سورااباي.  سونن أمبيل اإلسالمية

 من ساعد ُب ا٧تاح ىذا العمل.

 كهبذه ا١تناسبة قدمت الباحثة جزالة الشكر ك التقدير:

اٟتكومية  داب كالعلـو اإلنسانية ّتامعة سونن أمبيل اإلسالميةاآل عميد كلية اآل .ُ
سورااباي "الدكتور أغوس أديطاين ا١تاجسًت" كىو قد الوسائل التعليمية ُب كلية 

 .اآلداب كالعلـو اإلنسانية
 سونن أمبيل اإلسالميةاألدب ّتامعة صاحب الفضيلة رئيس قسم اللغة ك  .ِ

 اجستَت".اٟتكومية سورااباي "أٛتد شيخوا ا١ت
 سونن أمبيل اإلسالميةصاحب الفضيلة رئيسة شعبة اللغة كاألدب ّتامعة   .ّ

 ة ".ا١تاجستَت  اٟتكومية سورااباي "مهة ا٠تَتة
البحث التكميلي "األستاذ الكرًن  امشرؼ الكاتب ُب ىذصاحب الفضيلة  .ْ

 أف عجعل حياتو حياة طيبة ك ". عسى هللاا١تاجستَتالدكتوراندكس فتح الرحيم 
 ه حق ا٢تداية.ىدا
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السادة الفضالء األساتذة كاالستاذات الذين قد علموا الباحثة ٥تتلف العلـو ك  .ٓ
 .كالعلـو اإلنسانية الفنوف ُب كلية اآلداب

ك أمُت ا١تكتبة  سونن أمبيل اإلسالمية اٟتكومية سورااباي ا١تكتبة ّتامعة أمُت .ٔ
تبا متنوعا حيتاج إليها الذين قد أعار الباحثة كاآلداب كالعلـو اإلنسانية بكلية 

 الباحثة. 
أمي "نور ىاميمة" ك أيب "دمحم يس" الذم سامهو كثَتا ك الذم احملبوبُت ا١تكرمُت،  .ُ

أخيت ا. ُب حياٌب، أشكركم على كل الدعاء ك النضاالت الىت أدت يب يعيد
الصغَت احملبوبة، "صفى رٛتة يس" كٚتيع أفراد أسرٌب الذين قد ساعدكنٍت 

  الدعم الكامل الستكماؿ ىذا البحث التكميلي.ابلدعاء كتقدًن
العربية كأدهبا قي الفصل )ج(. عسى هللا أف  أصدقائي ُب شعبة اللغةك ٚتيع   .ٕ

 عجمعنا ُب كل خَت ك عافية.
ة من ا٠تطاايت ُب ىذا فجزاىم هللا أحسن اٞتزاء. كأخَتا تساؿ الباحثة هللا ا١تغفر 

 ميلي للبحثة ك القارئُت، آمُت.البحث ك ترجوا أف يستفيد ىذا البحث التك
 
 

 الباحثة
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 ادلستحلص
ABSTRAK 

 االستفهام يف رواية "الربع العاصف" لنجيب الكيالين )دراسة البالغية(
Istifham dalam novel “arabi’ a’sif” karya najib kailani ( pelajaran balaghoh) 

 

Sastra ialah sebuah karya yang memiliki makna dan keindahan tersendiri, 

dan karya satra sangat banyak bentuk kategorinya salah satunya yang lagi dibahas 

dalam penelitian ialah novel. Dan novel yang akan dibahas dalam penelitian ini 

ialah novel “arrabi’ al-a’sif” karya Najib Kailani. Novel tersebut menceritakan 

tentang seorang perempuan cantik yang bernama manal yang sangat di cintai atau 

diperebutkan  oleh beberapa laki-laki yang berada di desa syarsyabah dan 

kemudia para penduduk juga menganggap manal yang telah membuat musibah 

yang terjadi di desa syarsyabah.  

Maka dalam penelitian ini akan mengkaji keindahan dari novel “arrabi’ 

al-a’sif” karya najib kailani. Dari segi balagho yaitu istifham, dalam pelajaran 

ilmu balagho. Dan sub bab yang di gunakan dalam penelitian ini pertama: alat-alat 

istifham apa saja dalam novel  “arrabi’ al-a’sif” karya Najib Kailani. Kedua: 

macam-macam dan maa’ni istifham dalam novel  “arrabi’ al-a’sif” karya Najib 

Kailani. 

Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif serta 

pengumpulan data menggunakan library research. Dari kajian yang telah 

dilakukan diketahui bahwa macam istifham sebanyak 36 data, yaitu pada halaman 

hamzah ada 51, hal ada 56, kaifa ada 2, mata ada 2, ma ada 51, man ada 8, aina 

ada 7, dan ayyu ada 5. Adapun maani istifham yaitu 36 terbagi pada: at-tahqir ada 

2, at-taswiq ada 55, atanbihu a’la khoto’ ada 5, at-taqrir ada 62, at-tahkim ada 5, 

at-taswiyah ada 4, at-taa’jjub ada 2, an-nafyu ada 4, al-istibtha’ ada 5, al-

istiba’du ada 2, dan at-tamanna ada 6. 

Kata kunci: istifham dan novel Arrabi’ Al-A’sif 
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 لفصل األولا

 أساسيات البحث
 مقدمة . أ

اٟتمد هللا رب العا١تُت نستعينو ك نستغفَته ك نعوذ ابهلل من شركر أنفسنا 
ك صحبو أٚتعُت  ك الصالة كالسالـ علي أشرؼ األنبياء ك ا١ترسلُت ك علي الو

 أٌما بعد
األدب كلمة أدب على معافو متعددة منها دعوة الناس إىل مأدبةو )إىل طعاـ(،  

الذم  ميكمنها تذىيب النفس كتعليم، كمنها ُب اجملالس العامة، منها الكالـ اٟتك
ينطوم على حكيم أك موعظة حسنة أك قوؿ صائب. كأما ا١تعٌت ا١تقصود ىنا 

٣تموع الكالـ اٞتيد ا١تركم نثرنا ك شعرنا. ك األديب ىو فهو الذم يطلق على 
  ُالذم يتذكؽ األدب ك يقدر على االنتاج األديب.

النثر ىو  ـ اٞتيد نثرنا ك شعرنا. مفهـو منالنوعاف من الكب ىناؾ األد
هو الكالـ ا١توزكف ف الشعرة من غَت التزاـ كزف. ك أما الكالـ عجرم على السليق

َت كمتانة السبك ودة ا١تعاىن ك ٗتَت الفاظ ك دقة التعبّت الشعرز ا١تقفى. فإذا امتا
ؿ مع التأثر ُب النفس. ألف الشعر ُب حقيقتو ما خلب العقل ك ايك حسن ا٠ت

 ِاستوىل على العاطفة ك استهول النفس.
ك النثر لو أنواع متعددة فيها ا٠تطابة ك الوصااي ك القصة ك اٟتكمة ك 

قصة طويلة، تشغل  امة ك القصص ك الركاية. الركاية ىياألمثاؿ ك الرسالة ك ا١تق
 ةك الركاية قصة طويل ّحَتنا زمانيان ك مكانينا معيننا، تنضمن أطوارنا كشخصيات.

أيخد من اٟتكاية حوؿ  ك أيضان أحياانن  أك خربة ُب اٟتياة. توجد من عمل يومي

                                                             
 ُٖـ(، ص:ُٖٔٗالدكتور عمر فركخ، ا١تنهاج اٞتديد ُب األدب العريب، اٞتوز األكؿ، )بَتكت: دارالعلم للماليُت ُ
 َِنفس ا١ترجع، ص:  ِ
 ْٔٗ(،ص:ََِٕأٛتد ٥تتار عمر،معجم اللغة العربة ا١تصرة، طبعة األكؿ، )القاىرة: عامل الكتب  ّ
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أنواع الركاية اليت ك  .فالركاية فيها خصائص ك عناصر ك ىيكل العائلة أك اجملتمع.
 ىي دراستها ُب علم البالغة. البحث.ىذا ديكن دراستها ُب 

اصطالحنا ىو الظهور ك البياف ك االنتهاء إىل ا١تعٌت ك علم البالغة ُب  
ك علم ْبلوغ ا١تراد ابللفظ اٞتيد ك القوؿ البليغ ا١تؤثر ك التعبَت اٟتسن الفصيح.

البديع. علم البياف ىو علم  عاىن كا١ت بالغة ينقسم إيل ثالث علم البياف كال
ٔتعرفة إبراز ا١تعٌت الواحد ُب صور ٥تتلفة، كتراكيب متفاكتة ُب كضوح  بو يستطاع

علم ا١تعاىن ىو التعبَت ابللفظ عما ٓاٟتاؿ. يالداللة، مع مطابقة كل منها مقتض
ـ علم البديع ىو علم يعرؼ بو الوجوه كا١تزااي اليت تزيد الكال ٔ.يتصوره الذىن

حسننا ك طالكة ك تكسوه هباءن كركنقنا بعد مطابقتو ١تقتضى اٟتاؿ ككضوح داللتو 
  ٕعلى ا١تراد.

 كالـ ا٠ترب ك كالـ اإلنشاء.كالـ ا٠ترب ىو علم ا١تعاىن ينقسم ايل نوعُت
كالـ اإلنشاء ىناؾ نوعاف طليب ك غَت  ٖحتمل الصدؽ ك الكذب لذاتو.اما 

فهو ما يستدعي مطلواب غَت حاصل كقت  طليبالكالـ اإلنشاء   طليب. ك أما 
ستفهاـ ك النداء، ك يعرؼ اع: األمر ك النهي ك التمٍت ك االٜتسة أنو ٗالطلب.

غَت طليب  ُب اعتقاد ا١تتكلم كقت الطلب. ك أبنو ما يستدعي مطلواب غَت حاصل
 َُكىو ما يستدعي مطلوابن حاصال.

ستفهاـ اال حدل أدكاتوإبستفهاـ ىو طلب فهم مل يتقدـ لك بو. اال
زة ك ىل كمىت ك أايف ك أين ك أنٌت ك كيف ك كم ك أم. ك تنقسم مكىي: ا٢ت

( ما يطلب بو التصور اترة، ك التصديق أخرل ُْتسب الطلب ثالث أقساـ: )
                                                             

 ٓص:  ـ (ََِٔ البالغة ُب علم البياف، ) فنوركو إندكنسيا: كلية ا١تعلمُت االسالمية ْ
 ٔنفس ا١ترجع، ص: ٓ
 ُِىداـ بناء، البالغة ُب علم ا١تعٍت، )فنورككو إندكنسيا: كلية ا١تعلمُت االسالمية( ص:  ٔ
  ِٖٗ: ص ع، ) بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية (السيد أٛتد ا٢تشمي، جوىرة البالغة ُب ا١تعٍت ك البياف ك البديٕ

 ُّص:  ىداـ بناء، البالغة ُب علم ا١تعٍت، )فنورككو إندكنسيا: كلية ا١تعلمُت االسالمية( ٖ ٖ
9
ِِص: نفس ا١ترجع،  ٗ 
 ُٔص: : دار الكتب العلمية (بَتكت لبنافأٛتد مصطفي ا١ترغي، علـو البالغية البياف ك ا١تعٍت ك البديع، )   َُ
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( ما يطلب بو ّ( ما يطلب بو التصديق فحسب كىو ىل. )ِكىو ا٢تمزة. )
      ُُالتصور فحسب كىو البقي.
ُب ىذا البحث دراسة علم ا١تعاين ُب كالـ إنشاء  ثفالكاتبة تريد أف تبح

طليب كحاصة االستفهاـ. ك يبحث البحث ُب ركاية الربيع العاصف ك كاتب 
ىذه ركاية ىو ٧تيب الكيالين. ٧تيب الكيالين ىو مشهور الناس ُب بلد مصر ك 

. ك إحدل مألفات ةشعر ك الركايالك ا١تسرحية ك القصص مؤلف أديب ُب شكل 
كيالين ىي ركاية الربيع العاصف. ركاية الربيع العاصف مثَتة جدا لال٘تاـ ٧تيب ال

ٖتكي ا١تراءة اٞتميلة عملت ُب ك جيدة كمكاف للبحث. ركاية الربيع العاصف 
دث الصراع بُت الواحد اٞتمعية للمستشفى كاٝتها مناؿ. ك ُب تلك القرية حي

 ك حاؿ قرية شرشابة. الرجاؿ اليت حيبها
صف اع العيركاية الرب ُب فألىذا البحث  الناحثة ارتحتك قد ا    

الؿ ىذا من خ ةستفهاـ. كستحاكؿ الباخثاال عن أمثلة كثَتةلنجيب الكيالىن 
ستفهاـ( هبدؼ ا١تالمح األدبية ك خالؿ دراسة البحث ا١تتوضع دراسة )اال

ة ك يستطيع يركز على فهم دراس ستفهاـ ُب ركاية لنجب الكيالين.ُب االالبالغية 
  ستفهاـ معاىن.اال

 ب. أسئلة البحث
 ما يلي: هاأما أسئلة البحث اليت سوؼ ٖتاكؿ الباحثة اإلجابة عليها في

 ؟ستفهاـ ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكياليناال أدكات. ما ُ
 ؟ستفهاـ ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكياليناال معاين ما. ِ

 ج. أهداف البحث
 ىت تسعى ىذا البحث إىل ٖتقيقها فهي ما يلي:أما أىداؼ البحث ال

 .ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالين. ١تعرفة أدكات االستفهاـ ُ

                                                             
 ْٔـ(ص: ََِٕبَتكت لبناف: دار الكتب العلمية أٛتد مصطفى ا١ترغي، علـو البالغة البياف كا١تعاىن كالبديع )ُُ
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 .ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالين معانيها ستفهاـاال. ١تعرفة أنواع ِ
 د. أمهية البحث 

 أتتى أمهية ىذا البحث ٦تا يلي:
 . األمهية النظريةُ

تقدر ك أف يكوف ىذا البحث أثر من آثر العلمية اٞتيدة الذم  ترجو       
إىل نتيجة البحث األحسن ك سوؼ يكوف  مسامهة علمية ُب دراسة  صوؿ

ستفهاـ ك أنمل أيضا أف يكوف ىذا البحث االالبالغية خصوصنا ُب دراسة معاىن 
مفيدة للطالب الذم يريد حيللو عن األدب ك خاصة ُب دراسة األدبية ك 

 .ستفهاـ ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكياليناال
 . األمهية التطبقيةِ

لزايدة ا١تعرفة دراسة البالغة ك سوؼ أف يكوف مراجعا خصوصا  ُب        
ك أيضا خاصة  ستفهاـ ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكياليناال البحث
 ا١تستقبل.العربية. أف يكوف مفيدة ُب البحث  اآلداب اللغة ك كلية  طالب

 ادلصطلحات  توضيحه. 
ح الباحثة فيما يلي ا١تصطلحات الىت تتكوف منها صياغة عنواف ىذا يتوض       

 البحث، ىي:
: طلب العلم بشيءو مل يكن معلمو منا من قبل ك ذلك أبداة ستفهاـاال .ُ

كىي ا٢تمزة كىل كما كمن ك مىت كأايف ككيف ك أين ك أىنى ك كم  –إحدل أدكاتو 
  ٌُِل.ك أ
الركاية ُب ىذا البحث ٖتكي عن ا١ترأة اٞتميلة إٝتها  :الربيع العاصف. ركاية ِ

مناؿ عملت ُب ا١تستشفى. ك ُب تلك يتحدث عن الرجاؿ اليت حيبها. أيضا 
 حيكي عن حوؿ القرية اٝتو القرية حسُت مكانو ُب القاىرة ا١تصرم.  

                                                             
ْٔ:ص ـ(ََِٕبَتكت لبناف: دار الكتب العلمية أٛتد مصطفى ا١ترغي، علـو البالغة البياف كا١تعاىن كالبديع ) 12



5 
 

 
 

ب الكيالين. ٧تب يو إٝتو ٧تُب ىذا الركاية ى تب ا١تألفا: ك. ٧تيب الكيالينّ
ـ. ىو ُٓٗٗـ ُب  القرية شرشبو كتوُب ُب شهر مارس  ُُّٗالكيلٍت كلد سنة 

ُب اٟتياتو يصنع القصص ك ا١تسرحية ك الركاية ك شعر. ك إحد من فنو ُب ىذا 
 ع العاصف لنجيب الكيالين".يالبحث "الرب

 و. حتديد البحث
عا فحٌددتو ال يٌتسع إطارا ك موضو لكي تركز ْتثها فيما كضع ألجلو ك        

 لي:الباحثة ُب  ضوء ما ي
ستفهاـ ُب اركاية الربيع اال إف ىذا البحث عن دراسة البالغية ُب موضوع        

ستفهاـ دراسة البالغية ك ىذا البحث أيضا يركز ُب اال العاصف لنجيب الكيالين
 . لنجيب الكيالين ربيع العاصفالالذم كجد ُب ركاية 

 لدراسة السابقةز. ا
كاف ىذا البحث دراسة مكتبية ك ألجل ذلك كجب على الباحثة أف تبحث  

ل. ك ىذا البحث يبحث األكؿ عن دراسات ك الرساالت سابقة من قب
ستفهاـ ك معاين ك األاثين يبحث عن ركاية الربع العاصف لنجيب الكيالين اال

١تعرفة ك النقاط ا١تميز بُت )دراسة البالغية(. ك ىدؼ الدراسات السابقة لزايدة ا
 البحث كما سبقة ُب ىذا الدراسات السابقة، كىي:     

الدراسة السابقة األكؿ، دراسة اٞتامعة لنور عزيزة ُب سعبة اللغة العربية ك أدهبا 
" معاىن ٔتوضوع  َُِّٕتامعة سونن أمبيل اإلسالمية اٟتكومية سورااباي سنة 

. من ىذا ْتث زيدان )دراسة بالغية(" ستفهام يف رواية عزازل ليوسفاال
صف اع العيستفهاـ ُب دراسة البالغية ك ليس ُب ركاية الربمفهـو عن معاين اال

ن ىذا لنجيب الكيالين ك لكن ُب ركاية عزازؿ ليوسف زيداف. الفرؽ بُت م
ستفهاـ ُب مكاف البحث ركاية عزازؿ ليوسف زيداف. الباحثة ٗتتو على دراسة اال
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صف لنجيب اع العيستفهاـ من ركاية الربا البحث دراسة االُب ىذك أما 
 الكيالين.

الدراسة السابقة الثاين، دراسة اٞتامعة لنور حياٌب ُب سعبة اللغة العربية ك أدهبا 
" العناصر ٔتوضوع  َُِّْتامعة سونن أمبيل اإلسالمية اٟتكومية سورااباي سنة 

. من ىذا يالين )دراسة أدبية("صف لنجيب الكاالداخلية يف رواية الربيع الع
صف لنجيب الكيالين ك ليس ُب اع العيْتث مفهـو عن الباحثة ُب ركاية الرب

ستفهاـ ُب دراسة البالغية  ك لكن ُب العناصر الداخلية ُب دراسة دراسة اال
صف لنجيب اع العيأدبية. اإلختالؼ من ىذا البحث ٖتتو على ركاية الرب

.ك ُب ىذا البحث ث العناصر الداخلية ُب دراسة أدبيةالكيالين ك أما دراسة البح
 ع العصف لنجيب الكيالين )دراسة البالغية(.يستفهاـ ركاية الربدراسة اال

الدراسة السابقة الثالث، دراسة اٞتامعة لسيت مرًن ُب سغبة اللغة العربية ك أدهبا 
"معاىن ع ٔتوضو  َُِّٓتامعة سونن أمبيل اإلسالمية اٟتكومية سورااباي سنة 

من ىذا البحث مفهـو عن  .االستفهام يف سورة الشعراء )دراسة البالغية("
ستفهاـ ُب دراسة البالغية ك ليس ُب ركاية الربع العصف لنجيب معاين اال

ن ىذا الباحثة ٗتتو الكيالين ك لكن ُب سورة الشعراء ُب القرأف. الفرؽ بُت م
. ك أما ُب ىذا الباحثة رة الشعراءستفهاـ ُب مكاف الباحثة ُب سو على دراسة اال

 صف لنجيب الكيالين.استفهاـ من ركاية الربع العدراسة اال
الباحثة، ك أما اإلختالؼ بُت دراسة السابقة ك ىذا الباحثة الذم يستحدـ 

ستفهاـ ركاية الربع العصف لنجيب الكيالين" )دراسة كالذم ٖتت ا١توضوع " اال
ستفهاـ دراسة البالغية ك ث يدرس عن معاين االف األكؿ ك اثلكىو أالبالغية(، 

عزازؿ ليوسف زيداف ك ُب سورة الشعراء، ك الثاين يدرس عن يتخد ُب ركاية 
كيالين. ك أما صف لنجيب الاع العيالعناصر الدخلية دراسة أدبية ك يتخد ُب الرب

ستفهاـ كما ُب البحث األكؿ ك لكن البحث األكؿ ىذا البحث يبحث اال
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بحث ُب ركاية عزازؿ ليوسف زيداف. ك أما الثاين يستعمل العناصر يستعمل ال
ع يالداخلية دراسة أدبية ك مكاف ُب البحث نفسو دراسة السابقة ُب ركاية الرب

 صف لنجيب الكيالين.االع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

  لفصل الثاينا
 اإلطار النظري

 صف لنجيب الكياليناع العيالبحث األول : رواية الرب
 الكيالين جنيب .ٔ

 سرية األديب:
اٝتو الكامل ٧تيب بن عبد اللطيف بن أبراىيم الكيالين الذم كلد ُب  

ـ بقرية شرشابة ٖتت مركز زفىت ٔتحافظة الغربية مصر.  ُُّٗحزيراف ُب سنة 
ىجرية كلده. كانت مسقط  َُّٓإحدل احملافظات ُب مصر ُب شهر ٤تـر 
ة )األ٧تليزية(. عائلة ٧تيب الكيالين رأسو ُب ذلك الوقت ال تزاؿ ُب حوزة الغزا

عائلة كبَتة. كالده مزارع عادم. من زكجتو، لديو العديد من األطفاؿ كىم ٧تيب 
 ك أمُت ك دمحم.

نشأ ٧تيب الكيالىن عندما كانت أرض مصر ٖتت االحتالؿ الربيطاين.  
لذلك الديكن القوؿ أف حياتو ألقة ك أكثر لذيذ. عندما كاف ٧تيب الكيالىن 

بلغ من العمر ٙتاين سنوات كانت ىناؾ اٟترب العا١تية الثانية ك جعلت عائلة ي
٧تيب تعاين، كاف كضعو االقتصادم ضئيال، انىيك عن اضطرار عائلتو إىل 
تسليم جزء من دخلها للجيش الربيطاين. ك مع ذلك، التعامل مع كل ذلك  

 كحقيقة من حقائق اٟتياة. 
طفال أم دراسة القرآف عندما كاف عمره  التعليمي عندما كاف أتربيتو يبد 

ٍب التحق ٙتاين سنوات. بدأ ٧تيب الكيالىن الدراسة ُب إحدل ا١تدارس ُب قريتو 
. ك التحق ابلكلية ُب جامعة فؤاد )إ٧تليزية( ُب مدينة توركنتو ثناكيةابلدراسة ال

األكؿ من خالؿ أخذ الطب. الواقع يفضل ٧تيب الكيالين الدراسة ُب كلية 
 دب أك كلية اٟتقوؽ لكن كاده يفضل أف يكوف ُب الطب.األ
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عاصمتو الرئيسية مغرمة ابلقراءة، كال سيما اجملالت األدبية ا١تنشورة ُب  
ذلك الوقت، مثل الرسالة، ك الصحافة، ك ا٢تالؿ، ك ا١تقاطعات. من خالؿ ىذه 
اجملاالت، كاف يعرؼ كتاب عظماء مثل السيد قطب، مصطفي صادؽ رفيعي، 

٤تمود العقاد، ا١تيزاين، ا١تنفلوٌب، توفيق اٟتكيم، ا١تتنيب، سياقي ك حفيظ  عباس
 الرباىيم.

كعضو ُب اجملتمع، كاف مبارؾ ٧تيب الكيالين مع ثالثة أبناء ك ابنة.   
بدأت مهنتو بعد أف أًب ٧تيب دراستو، كطبيب ُب مستشفى كزارة النقل ا١تصرية 

ق، ُّٕٖـ / ُٕٔٗة. ُب عاـ ك مستشفى للسكك اٟتديدية ُب نفس ا١تدين
غادر مصر ك عمل ُب الكويت ٍب ُب ديب. ك كاف آخر منصب شغل منصب 
مدير العلـو الصحية ُب اٞتمهورية العربية ا١تتحدة. ك كاف أيضا عضوا ُب ٣تلس 
الصخة ُب اٖتاد األمم ا١تتحدة ك حضر أيضا مؤ٘ترات ٥تتلفة ُب كزارة الصحة 

 على مستول الدكؿ العربية.
ك  الكيالين سواء ُب شكل شعر أك نثرف كاضحنا ُب أعماؿ ٧تيب ككا

٧تيب الكيالين ٔتا ُب ذلك الكتاب  أيضا كتابة ا١تسرحية ك ٥تطوطات األفالـ. ك
٥تتارات من الشعر، كما  ّركاية ك  ّّالعرب اٟتديثة ا١تنتجة. قاـ بتأليف 

  ُّنشاط الكتابة منذ حضور ا١تدرسة الثانوية.
 يالينجنيب الك مؤلفات .ٕ

العديد من أعماؿ ٧تيب الكيالين تنبع من الواقع ك التاريخ. ىو يريد أف 
أعُت القراء علي عظمة التارخ. ينظر كثَتكف إيل أعمالو علي أهنا انعكاس نقدم 
علي مشاكل العامل. ك ٧تيب الكيالين ىو شخصية أدبية ظهرت ُب العصر 

عقد  ُب عصره ُب مصر ك االجتماعي ك الثقاُب ك السياسي ك االقتصادية ك ا١ت
العديد من األماكن ُب الشرؽ األكسط. ظركؼ كقتو أثرت بشكل كبَت عملو. 

                                                             
13

 Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern,(Tintah Surga: Yogyakarta 

2157) hal.584 
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٘تت ترٚتة بعض أعمالو إىل لغات ٥تتلفة ٔتا ُب ذلك اإل٧تليزية ك اإليطالية ك 
  ُْـ. ُٓٗٗمارس  ٔالركسية ك الًتكية ك اإلندكنسية. ك توُب ُب 

اٞتواز ك اٞتوائز. من بينها  بسبب إ٧تازاتو فقد حصل علي العديد من
 ىي:

جائزة من قسم الًتبية ك التعليم عنة ركايتو بعنواف "الطريق  .ُ
 (.ُٕٗٗالطويل" )

جائزة من قسم الًتبية ك التعليم عنة ركايتو بعنواف "ُب الظالـ"  .ِ
(ُٖٗٓ.) 

جائزة من قسم الًتبية ك التعليم عنة ركايتو بعنواف "إقباؿ الشاعر  .ّ
 (.ُٖٓٗالثائر" )

زة من كزير الًتبية ك التعلم لكتاب بعنواف "ا٠تالدين شوقي ُب جائ .ْ
 (.ُٖٓٗركب" )

"اجملتمع  بعنواف لكتابجائزة من قسم الًتبية ك التعليم عنة  .ٓ
 (.ُٖٓٗا١تريض " )

جائزة اندم الركاية ك ميدالية ذىبية ك طو حسُت جملموعتة من  .ٔ
 (.ُٗٓٗ" غد موعدان" ) صص القصَتة بعنوافق

لس األعلي لتعزيز الفن ك األدب للركاية بعنواف جائزة من اجمل .ٕ
 (.َُٔٗ"اليـو ا١توعود" )

٥تتارات  من القصص جائزة من قسم الًتبية ك التعليم عنة  .ٖ
 "دموع األمَت". بعنوافالقصَتة 

جائزة من معجم اللغة العربة على ركاية بعنواع " قاتل ٛتزة"  .ٗ
(ُِٕٗ.) 

                                                             
14

 Ibid. Hal 185 
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اء اٟتق علي جائزة ميدالية ذىبية من رئيس ابكستاف، ضي .َُ
 (.َُٖٗالكتاب بعنواع "إقباؿ الشاعر الثائر" )

 أما أعماؿ ٧تيب الكيالين ُب ٣تاؿ األدب  فهو علي ٨تو التايل:
 رواية  .أ 

 أرض األنبياء (ُ
 حكاية جاد هللا (ِ
 ٛتامة سالـ (ّ
 دـ لفطَت صهيوف (ْ
 الذين حيًتقوف (ٓ
 رأس الشيطاف (ٔ
 رحلة إيل هللا (ٕ
 الربيع العاصف ) ُب قصة سيبحثها الباحث( (ٖ
 رمضاف حبييب (ٗ
 الطريق الطويل (َُ
 طالئع الفجر  (ُُ
 الظل األسود (ُِ
 عذراء جاكرات (ُّ
 علي أبواب خيرب (ُْ
 عمالقة الشماؿ (ُٓ
 ُب الظالـ (ُٔ
 قاتل ٛتزة (ُٕ
 ليلي تركستاف (ُٖ
 ليل ا٠تطااي (ُٗ
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 مواكب األحرار (َِ
 النداء ا٠تالد  (ُِ
 نور هللا (ِِ
 اليـو ا١توعود (ِّ
 قصة قصرية .ب 

 ُب قلب السيطاف ابتسامة (ُ
 أرض األشواؽ (ِ
 أمَتة اٞتبل  (ّ
 السودالراايت  (ْ
 عذراء القرية (ٓ
 الكأس الفارغة (ٔ
 لقاء عند زمـز (ٕ
 يوميات الكلب مشلوؿ (ٖ
 ليل العبيد (ٗ

 دموع األمَت (َُ
 حكاايت طبيب (ُُ
 عند الرحيل (ُِ
 فارس ىوازف (ُّ
 موعدان غدا (ُْ
 العامل الضيق (ُٓ

 الشعر .ج 
 (ُُٕٗ) عصر الشهداء (ُ
 (ُِٕٗ) أغاين الغرابء (ِ
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 (َُٖٗكيف ألقاؾ ) (ّ
 (ُٖٖٗمدينة الكبائر ) (ْ

 ادلسرحية .د 
 عنده ٜتسة موضوعات  "" علي أسرار دمشق -

 الكتب العلمية و الدينية و الصحية والسياسية .ه 
 حوؿ الدين ك الدكلة (ُ
 (ُِٔٗالطريق إيل اٖتاد إسالمي ) (ِ
 ٨تن ك اإلسالـ (ّ
 ٖتت راية اإلسالـ (ْ
 اجملتمع ا١تريض (ٓ
 إقباؿ الشاعر الثائر (ٔ
 شوقي ركب  ا٠تالدين (ٕ
 أعداء اإلسالمية (ٖ
 اإلسالمية ك ا١تذاىب األدبية (ٗ
 حملات من حياٌب (َُ
 ُب رحاب الطب النبوم (ُُ
 الصـو ك الصحة (ُِ
 ُٓمستقبل العامل ُب صحة الطفل (ُّ
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 ُب قلب السيطاف ابتسامة (ُٔ
 أرض األشواؽ (ُٕ
 أمَتة اٞتبل  (ُٖ
 الراايت السود (ُٗ
 عذراء القرية (َِ
 الكأس الفارغة (ُِ
 لقاء عند زمـز (ِِ
 يوميات الكلب مشلوؿ (ِّ
 ليل العبيد (ِْ
 دموع األمَت (ِٓ
 حكاايت طبيب (ِٔ
 عند الرحيل (ِٕ
 فارس ىوازف (ِٖ
 موعدان غدا (ِٗ
 العامل الضيق (َّ

 الشعر .و 
 (ُُٕٗ) عصر الشهداء (ٓ
 (ُِٕٗ) أغاين الغرابء (ٔ
 (َُٖٗكيف ألقاؾ ) (ٕ
 (ُٖٖٗمدينة الكبائر ) (ٖ
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 ادلسرحية .ز 
 عنده ٜتسة موضوعات  " علي أسرار دمشق" -

 الكتب العلمية و الدينية و الصحية والسياسية .ح 
 حوؿ الدين ك الدكلة (ُْ
 (ُِٔٗالطريق إيل اٖتاد إسالمي ) (ُٓ
 ٨تن ك اإلسالـ (ُٔ
 اية اإلسالـٖتت ر  (ُٕ
 اجملتمع ا١تريض (ُٖ
 إقباؿ الشاعر الثائر (ُٗ
 شوقي ركب  ا٠تالدين (َِ
 أعداء اإلسالمية (ُِ
 اإلسالمية ك ا١تذاىب األدبية (ِِ

 حملات من حياٌب (ِّ
 ُب رحاب الطب النبوم (ِْ
 الصـو ك الصحة (ِٓ
 ُٔمستقبل العامل ُب صحة الطفل (ِٔ

 خالصة رواية الربع العاصف .ٖ
جيب الكيالين. حيلص أف ُب ىذه بعد انتهاء من قراءة ركاية "الربيع العاصف" لن

الركاية حيكي أف ا١ترأة اٞتميلة اٝتها "مناؿ" ىي لقد قضت كل سٌت حياهتا ُب 
القاىرة، ُب حى السيدة زينب، درست ابالبتدائية ك عامُت َب ا١تدارس الثانوية، ٍب 
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عادت أعوامان إىل مدرسة اٟتكيمات ابلقصر العيٍت حيث تعلمت فن ا١تريض، ك 
 ذها حكيمة، ك على الفور ًب تعيينها ُب مستشفى الوحدة اجملتمع هبٖترجت منه

القرية اليت تدلف إليها ألكؿ مرة َب حياهتا، لتقـو بعملها كحكيمة ُب ا١تؤسسة 
  ُٕاٞتديدة اليت مل ديض على افتتاحها سول أايـ قليلة.

ك ركاية الربيع العاصف حيكي أف مناؿ قد أحبها الرجاؿ من أىل  قرية 
ابة. منهم اٝتو طبيب رمزل إبراىيم ىو الطبيب اٞتديد الذم كصل منذ يومُت الشرش

اثنُت. كاف ٝتيننا ٟتدما ال يستطيع أف خيفى معطوفو االبيض كرشو الصغَت ا١تستدير 
  ُٖك بدت نظارتو البيضاء فوؽ عينيو لتزيده  النظافة ك األانقة.

رية إذ إنو يقف للعمدة إنساف ٥تيف ُب الق ىوٝتو عبد ا١تعطى االرجاؿ الثاين 
كمشايخ البلد ك ٤تصل الضرائب اب١ترصاد. كال ينسى أىل القرية يـو أف أكقع عبد 
ا١تعطي شيخ البلد ُب الفخ حينما أمسك بو متلبسنا ببعض ا١تخالفات التموينية 
ا٠تطرة اليت كانت كفيلة أبف تقذؼ بو إىل السجن، ىنا موطن ا٠تطورة ُب عبد 

   ُٗب نفسو أطلقوا عليو اسم   الباشكاتب عبد ا١تعطي.ا١تعطي، ك٢تذا السب
ك الرجاؿ الثالث اٝتو ا١تعلم حامد ا١تليجي  ىو صاحب ا١تقهى الريفى اجملاكر 
للوحدة. ٢تذه العالقة ا١تتينة أكثر من سبب، فمناؿ منذ أف نزلت القرية أفسح ٢تا 

للنب ُب الصباح ا١تعلم ُب قلبو منزلة كبَتة ك أصبحت ك جبة الفطور ك الشال اب
ك لكن ا١تعلم حامد ا١تليجي ُب دنياه الصاخبة اب٠تشيش ك األقيوف ك  َِتقليدا متبعنا.

                                                             
   ْق(: ص  ُّْٔ، ) مصر : الصحوة الربيع العاصف٧تيب الكيالين،  ُٕ
 َُنفس ا١ترجع: ص  ُٖ
 ُٔنفس ا١ترجع: ص   ُٗ
ّٖنفس ا١ترجع: ص  21
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التجارات من دنيا مناؿ الفتاة ا١تتعلمة. ك إف ا١تعلم حامد داىية ال يشق لو غبار، ك 
 ُِليست ىذه أكؿ مرة يتعامل فيها مع نساء قادمات من ا١تدينة.

ج على ىو شيخ بلد شرشابة. ك صفة اٟتاج على  ك الرجاؿ األخر إٝتو اٟتا  
حينما يزكر  ِِكربايء ك نظرات التعاىل، مل كلن يطأطئ رأسو ال مرأة، رغم أنو أعزب.

اٟتاج على إيل بيت مناؿ ُب مصر، اٟتاج على صرحاء اي حاجة، اٟتاج على يقوؿ 
فض ك لكن برغم أف مناؿ أبدت  الر  ِّ"إين أتيت طالبنا يدىا.. أخطبها لنفسي.

ابدئ األمر بينها ك بُت أمها، كإف كانت قد عاملت اٟتاج علي برقة زائدة ك أبدت 
  ِْلو الكثَت من ضركب اجملاملة.

ك حينما عادت مناؿ من عطلتها بعد ثالث أايـ ُب مصر، أصاهبا الصداع 
شديد ا١تراس ال يؤتر فيو األسبَتين، كمشاىد كثَتة مؤرقة تتوارد على ذىنها ا١تكدكد 

سبب عبد ا١تعطي ٤تركؽ بنار حسد سنكتب شوكول للمباحث اٞتنائية  ِٓش.ا١تشو 
 ِٔعن نشاط اٟتاج على ك ا١تعلم حامد ك الطبيب رمزم إبراىيم.

ك بعد اٟتادث ذلك فجاءت العواصف ُب القرية  كىي الكوارث أيخذ بعضها 
كمنزؿ ا١تعلم  ِٕبرقاب بعض، لقد أصابت اآلفات شجَتات القطن ا٠تضراء فجأة.

ك يوحي اب١تطر ك الزكابع ُب عز  ِٖد ك قد احًتاؽ النَتاف ك التهمت كل ما فيو.حام
الربيع، كعلم اٞتميع أف األركح الشريرة اليت ٖتدث عنها الشيخ ا١تداح مل تكن سول 

                                                             
 ِٔنفس ا١ترجع: ص  ُِ
َُٕنفس ا١ترجع: ص  22

 ُُُق( : ص  ُّْٔ، ) مصر : الصحوة الربيع العاصف٧تيب الكيالين،  ِّ
24

ُُٕنفس ا١ترجع: ص  

 ُِٗا١ترجع: ص  نفس ِٓ
ُّٕنفس ا١ترجع: ص  26

ُُْنفس ا١ترجع: ص  27

ُْْنفس ا١ترجع: ص  28
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ا أف ينفي عنها التهم ا١توجهة إليها، ك يثٌت على  ِٗمناؿ. ك عبد ا١تعطي جاىدن
 َّ.أخالقها ك سلوكها ك يربز كل حسناهتا

ك بعد ىذه الوقعة مات الباشكاتب عبد ا١تعطي بسبب مرضو الذم أصابو، ك 
الشيخ ا١تداح يريد مناؿ ك الطبيب رمزم شهادة كفاتو. ك ُب الساعة ا١تعينة رجع 
الطبيب ك مناؿ من قرية الشرشابة إىل ا١تدينة يعوداف إىل دكاهنا اٞتديد ٔتدينة القاىرة 

 مصر.   
 

 االستفهام البحث الثاىن : مفهوم 
 تعريف االستفهام .ٔ

ىو طلب العلم بشىء ك مل يكن معلوما من قبل، ُب االصطالح  االستفهاـ
، كذلك أبداة من إحدل أدكاتو اآلتية، ىي: ا٢تمزة، كىل، كمن، كما، كمىت، ك أايف

  ُّ.مٌ ككم، ك أ كأىن،ك كيف، كأين،
اليب االستفهاـ فهو من أس ك أكثر علماء البالغة على استعماؿ مصطلح

أك الطىلب اليت دعا ٢تا أكائل النحويُت، إذ عقد لو ابابن ٝتىاهي االستفهاـ ك  اإلنشاء
   ِّتكلم فيو عن أدكاتو. كما ٖتىىدىث عنو الفرىاء ك ا١تربٌد.

ك يل ٖتقيق ا٠ترب  ،سؤاؿ غَت كاضحةك  االستفهاـ يستخدـ فقدك أدكات 
دكات االستفهاـ ليسأؿ اٟتاؿ ك صف كثَت يستخدـ أاع العيمعُت، ك ُب ركاية الرب

  بُت الصواب ك ا٠تطاء ك كقت ك غَت ذلك معُت. 

                                                             
ُّٓنفس ا١ترجع: ص  29

ُْٓق( ص: ُّْٔ، ) مصر : الصحوة الربيع العاصف٧تيب الكيالين،  31

 َّىداـ بٌناء، البالغة ُب علم ا١تعاىن، مقررللصٌف ا٠تامس )فونورككو: كلية ا١تعلمُت االسالمية( ص: ُّ
ُِِ ـ(ص:ََِٔنعاـ فٌواؿ عٌكاكم، ا١تعجاـ ا١تفصل ُب علـو البالغة، )بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية إ 32
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 فهامتأنواع االس .ٕ
أدكات االستفهاـ ُب دراسة البالغة ىي ا٢تمزة، كىل، ك كمن، كما، كمىت، ك 

ك أل. ك ينقسم ْتسب الطلب إىل ثالثة أقساـ:  ك أىٌن، أايف، ك كيف، كأين، ككم،
( ما يطلب بو ِأخرل كىو ا٢تمزة، ) ك التصديق ة( مايطلب بو التٌصوراتر ُ)

( ما يطلب بو التصور فقط كىو بقية أدكات ّالتصديق فقط كىو ىل، )
  ّّاالستفهاـ.

 "اذلمزةحرف " .أ 
 يطلب اب٢تمزة أحد أمرين: تصور أك تصديق. 

لد؟" تعتقد اىو إدراؾ ا١تفرد، ٨تو "أعلىٌّ مسافر أـ خ فالتصور -ُ
اب عجي ا لكن تطلب تعيينو ك لذأف السفر حصل من أحدمها، ك 

لد" ك حكم ا٢تمزة الىت لطلب التصور أف اعيُت فيقاؿ "خابلتٌ 
  :ليها ا١تسئوؿ عنو هبا، سواء أكافي

مسندا إليو، ٨تو )) أ أنت فعلت ىذا أـ  .ُ
 يوسف؟ ((

أ راغب أنت عن األمر أـ  )أـ مسندا، ٨تو ) .ِ
 راغب فيو؟((

 ا؟ ((أـ مفعوالبو، ٨تو )) أ إايل تقصد أـ سعيد .ّ
 أـ حاال، ٨تو )) أ راكبا حضرت أـ ما شيا؟ (( .ْ
أـ يـو  أـ ظرفا، ٨تو )) أ يـو ا٠تميس قدمتى  .ٓ

كيذكر ا١تسؤؿ عنو ُب التصور بعد  اٞتمعة؟ ((

                                                             
 َّنفس  ا١ترجع، ص:  ّّ
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لو معادؿ يذكر بعد أـ غالبا، ك  ا٢تمزة ك يكوف
يسمى متصلة كقد يستغٌت عن ذكر ا١تعادؿ،  
٨تو قولو تعاىل: أأنت فعلت ىذا آب٢تتنا 

 إبراىيم؟.اي
ة بُت ا١تسند ك ا١تسند إليو أك ة اتمٌ بىو إدراؾ كقوع نس التصديق -ِ

قوعها، ٨تو: )) أ قدـ الوزير؟ ((، )) أ على مسافر؟ (( كي  ـً عدى 
)) نعم  ظلنسبة أك عدمها، ك ٢تذا عجاب بلفتستفهم عن ثبوث ا

ادؿ فإف جاءت )) أـ (( بعدىا ع(( أك )) ال (( ك ديتنع ذكر ا١ت
طعة ك تكوف ٔتعٌت )) بل (( ٨تو: )) أ حضر القائد القدرت منق

 ّْأـ حضر جيشو(( أل بل حضر جيشو.
 "هلحرف " .ب 

يطلب هبل التصديق فقط، أل معرفة كقوع النسبة أك عدـ كقوعها ال 
غَت. ٨تو: )) ىل جاء األستاذ؟ (( ىل حافظ ا١تسلموف على دمحم 

 ة.أسالفهم؟ ك اٞتواب بنعم أكال كىل نوعاف: بسيطة ك مركب
ىي اليت يستفهم هبا عن كجود شىء َب نفسو أك عدـ  فالبسيطة -ُ

نقاء موجودة؟ ((، )) ىل االنساف كجوده، ك٨تو )) ىل العى 
 الكامل موجودة؟ ((.

ىي اليت يستفهم هبا عن كجود شيء لشيء، أك عدـ  ك ا١تركبة -ِ
كجوده لو ,٨تو: )) ىل النبات حٌساس؟ ((، ك )) ىل ا١تريخ 

 مسكوف؟ ((.

                                                             
  ُّ-َّىداـ بٌناء، البالغة ُب علم ا١تعاىن، مقررللصٌف ا٠تامس )فونورككو: كلية ا١تعلمُت االسالمية( ص:ّْ
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 تدخل على: ك ىل ال
 ؟ ((ا١تنفى، فاليقاؿ )) ىل مل يفهم علىٌ  .ُ
ا١تضارع الذل ىو للحاؿ، اليقاؿ )) ىل ٖتتقر  .ِ

 علٌيا ك ىو شجاع؟ ((.
 إٌف، فال يقاؿ )) ىل إف األمَت منتصر؟ ((. .ّ
 الشرط فال يقاؿ )) ىل إذا زرتك تكرمٌت؟ ((.  .ْ
قاؿ )) ىل فيتقدـ أك ىل حرؼ العطف فال ي .ٓ

 ؟((.ٍب يتقدـ
بشَتنا منا  ه فعل، فال يقاؿ )) ىلاسم بعد  .ٔ

 ((. كاحدا نتبعو؟
 ّٓٓتالؼ ا٢تمزة فإهنا تدخل على ٛتيع ما ذكر.

  "ماحرف " .ج 
 ما موضوعة لالستفهاـ عن أفراد غَت العقالء ك يطلب هبا: 

؟(( فيقاؿ ُب اٞتواب إنو دي جً سٍ إيضاح االسالـ، ٨تو: ))ما العى  -ُ
 .ذىبه 

مس؟(( فيجاب أبنو  ى. ٨تو: )) ما الشبياف حقيقة ا١تسمى  -ِ
 .كوكب هنارلٌّ 

 .ليل؟(( كجوابو طويل أك قصَت مثالخبياف الصفة، ٨تو: )) ما  -ّ

                                                             
  ِّرللصٌف ا٠تامس )فونورككو: كلية ا١تعلمُت االسالمية( ص: ىداـ بٌناء، البالغة ُب علم ا١تعاىن، مقر ّٓ
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طة ُب الًتتيب العقلى بُت "ما" إليضاح سيك تقع "ىل" الب 
نساف. إيقة ا١تسمى، مثل ))ما البشر؟(( االسم ك "ما" لبياف حق

 ّٔ.نساف موجود؟ )نعم(، كما اإلنساف؟ ) حيواف انطق(إلاىل 
 ف "من"حر  .د 

يطلب هبا تعيُت أفراد العقالء، ٨تو: ))من فتح مصر؟((، ))كمن 
 كضع اٟتجر األسود؟((.

 "مىتحرف " .ه 
يطلب هبا تعيُت الزماف سواء أكاف ماضينا ك مستقبال، ٨تو: )) مىت 

 ّٕتوىل ا٠تالفة عمر؟ (( ك ))مىت كلد النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟((.
 "أاّينحرف " .و 

ك يطلب هبا تعيُت الزماف ا١تستقبل خاٌصةن أايف موضوعة لالستفهاـ، 
كقوؿ تعاىل ) يىٍسأىؿي   ّٖكتكوف ُب موضع التهويل ك التفخيم دكف غَته،

فى يػىٍوـي الًقيىامىة(.  ّٗأىايى
 "كيفحرف " .ز 

كقولو تعاىل )   َْكيف موضوعة لالستفهاـ كيطلب هبا تعيُت اٟتاؿ
نىا ًمٍن كلًٌ أيمىةو ًبشهيدو(.  ُْفىكىيفى إذىا ًجئػٍ

 "أين" حرف .ح 
                                                             

 ّّنفس ا١ترجع، ص:  ّٔ
ّْنفس اجملغ، ص:  ّٕ

ٕٔ اسيد أٛتد ا٢تشمي، جوىرة البالغية ا١تعاين ك البياف ك البديع،)بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية( ص: 38

 ٔسورة القيامة:   ّٗ
ٕٔ ، ص:عنفس اجمل 41

 ُْسورة النساء:  ُْ
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كاؤ كم؟،  أىينى شيرى  -أين لالستفهاـ ك يطلب هبا تعيُت ا١تكاف ٨تو
 .ِْأين تذىب؟

 "أىنّ حرف " .ط 
 :ةأىنى لالستفهاـ  ك أتتى ١تعاف كثَت 

ًي ىًذًه هللاي بػىٍعدى   –فتكوف ٔتعٌت كيف   -ُ كقوؿ لو تعاىل )أىن حيي
مىوهًتىا(

ّْ. 
ا(ى )ايى مىرًني أىٌن لىكً  كقولو  –كتكوف ٔتعٌت من أين   -ِ  .ْْذى
 . ْٓئتى ىن أىٌن شً ر زي  –كقولك   –ك تكوف ٔتعٌت مىت   -ّ

 حرف "كم" .ي 
كقوؿ لو تعاىل )    ،ْٔهمو بمي  كم لالستفهاـ ك يطلب هبا تعيُت عددو 

 .ْٕ(كىم لىًبثٍػتيمٍ 
 حرف "أّى" .ك 

   اهمى م  عي أٌل لالستفهاـ ك يطلب  هبا ٘تييز أحد ا١تتشاركُت ُب أمرو يػى 
كييسأؿ هبا عن الزماف ك  ْٖما (اقى كقولو تعاؿ ) أل الفريقًُت حَته مى 

   ْٗا١تكاف ك اٟتاؿ ك العدد ك العاقل ك غَته على حسب ما تضاؼ اليو.
    

                                                             
ّْ اـ بٌناء، البالغة ُب علم ا١تعاىن، مقررللصٌف ا٠تامس )فونورككو: كلية ا١تعلمُت االسالمية( ص:ىد 42

 ِٗٓسورة البقرة:  ّْ
 ّٕسورة آؿ عمر:  ْْ
45

ٕٔاسيد أٛتد ا٢تشمي، جوىرة البالغية ا١تعاين ك البياف ك البديع،)بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية( ص: 

ٕٔ ، ص:عجر نفس ا١ت 46

 ِٗٓالبقرة: سورة  ْٕ
 ّٕسورة ا١ترًن:  ْٖ
ٕٕاسيد أٛتد ا٢تشمي، جوىرة البالغية ا١تعاين ك البياف ك البديع،)بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية( ص:  ْٗ
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 معاين االستفهام .ٖ
كقد ٖترج االستفهاـ طلب ا١تعرفة،  تاستعماؿ أداك  ي منغرض األساسال

فيستفهم هبا عن الشئ مع العلم بو_  – يوها األصليناظ االستفهاـ عن معاألف
 ل تفهم من سياؽ الكالـ ك داللتو ك من أىم ذلك:ألغراض أخر 

تػىهىوي (  -األمر .ُ فمعٍت اآلية الكردية:  َٓكقولو تعاىل ) فػىهىٍل أىنٍػتيٍم مينػٍ
 ُٓتنهي عن العدكة ك البغضاء ك ا٠تمر ك ا١تيسر.

فمعٍت ِٓكقولو تعاىل ) أٗتىٍشىٍونػىهيٍم فىاهلل أحقي أىٍف ٗتىٍشىٍوهي(– و الّنهي .ِ
للمؤمنُت بقتاؿ الكفىار الىذم مه وا إبخراج  اآلية الكردية: ٗتصيص

 ّٓالرسوؿ من مكىة ١تىا تشاكركا فيو بدار النىدكة.
رتػىهيم أىـٍ ملٍى تػيٍنًذٍر ىيم الى   - و التسوية .ّ كقولو تعاىل ) سىوىاءه عىلىٍيًهٍم أىأىنذى

يػيٍؤمنيوف(
أم الناس الذين خيتبئوف ك تسًت اٟتقيقة. لقد حدد ٢تم  ْٓ

  ٖٓٓتذر أـ ال، سيبقوف كفار ك ال تصدؽ ما ٖتضره.ما إذا كنت 
 ٔٓكقولو تعاىل ) ىىٍل جىزىاءي اإًلٍحسىاًف إاٌل اإلٍحسىاف(– و النفى .ْ

فمعٍت اآلية الكردية: إف ا١تؤمن ا١تطيع لربًٌو تعلى سيجزيو اٞتزاء اٟتسن 
 ٕٓابإلنعاـ عليو بفضلو ك رٛتتو.

                                                             
 ُٗسورة ا١تائدة :  َٓ

51 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Pustaka Imam Asy-

syafi’i: jakarta, 2118) hal.541 
 ُّسورة التوبة :  ِٓ

ُّٔص: ـ(ََِٔإنعاـ فٌواؿ عٌكاكم، ا١تعجاـ ا١تفصل ُب علـو البالغة، )بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية  53

 ٔسورة البقرة:  ْٓ
55 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 5, (Pustaka Imam 

Asy-syafi’i: jakarta, 2118) hal. 16  
 َٔسورة الرٛتن:  ٔٓ
   ُّٔـ(ص: ََِٔإنعاـ فٌواؿ عٌكاكم، ا١تعجاـ ا١تفصل ُب علـو البالغة، )بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية ٕٓ
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ٍلقىهيمكقولو تعاىل ) أى – و اإلنكار .ٓ ا١تقصود: ما شهدكا  ٖٓ( شىًهديكا خى
 ٗٓذلك.

تينًجيكيم ًمٍن  كقولو تعاىل ) ىىٍل أىديل كم على ًٕتىارىةو   – و التشويق .ٔ
علي سبيل اجملازٕتارة مضمونة الربح، اإلدياف ابهلل ك  َٔ(عىذىابو أىلًيم

رسولو، ك اجملاىدة ُب سبيلهما ابألمواؿ ك األنفس، ذلكم خَته لكم 
. ك ىذا كلو علي سبيل التىشويق من عذاب ال يعلم بو إالى هللا

 ُٔاالستفهاـ، ترغيبا ابإلدياف ك بعد عن النار العذاب.
على  ِٔكقولو تعاىل ) كما تًٍلكى بًيىًميًنكى ايميسىى (  – ستئناسو اال .ٕ

ىا عن حقيقتها، فيعريف ما ُب  معٌت التقرير اٟتقيقي ُب حاؿ تغَت 
 ّٔليو ا١تعجزة فيها.يده حيت ال ينفر إذا انقلبت حيىة، ك لَتتًٌب ع

أم لقد ينور  ْٔكقوؿ تعاىل ) أىملٍى نىٍشرىح لىكى صىٍدرىؾى (  – و التقرير .ٖ
 ٓٔحضنك ابضوءان، ك نكوف تسا٤تك كاسع.

 ٔٔتعاىل ) اٟتىاٍقةي مىا اٟتىاقىةي كىمىا أٌٍدرىاؾى مىا اٟتىاقىةي ( وكقول  – و التهويل .ٗ
القلوب  فمعٌت اآلية الكردية على كصف يـو القيامة اليت تقرع

أبىوا٢تا، ك ىي القيامة اليت حيق فيما ماأنكر من البعث ك اٟتساب 
                                                             

 ُٗ:الزحرؼسورة  ٖٓ
ُِٓنفس ا١تراجع، ص: 59

 َُسورة الصف:  َٔ
َُّص:  ـ(ََِٔكت لبناف: دار الكتب العلمية ، )بَت ا١تعجاـ ا١تفصل ُب علـو البالغةإنعاـ فٌواؿ عٌكاكم،  61

 ُٕسورة طو:  ِٔ
 ُِٔنفس ا١ترجع. ص: ّٔ
 ُسورة االنشراح:  ْٔ

65 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir  jilid 51, (Pustaka Imam 

Asy-syafi’i: jakarta, 2118) hal.    616  
 ّ-ِسورة اٟتاقة:  ٔٔ
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ك اٞتزاء، أك ا١تظهرة لذلك، أٌما تكرارىا فدليل التهويل لشأهنا ك 
 ٕٔالتعظيم ٢تا.

كقولو تعاىل ) أىىنى ٢تىيٍم الذًٌٍكرىل كىقىٍد جاءىىيٍم رىسوؿه   – و االستبعاد .َُ
زكؿ العذاب ك قد جاءىم رسوؿه أم ال ينفعهم اإلدياف عند ن ٖٔمبُت(

 ٗٔبُت الرسالة.
 َٕكقولو تعاىل ) مىٍن ذى الًذل يىٍشفىعي ًعندىهي إال إًبًنًو (  – و التعظيم .ُُ

ٔتعٌت ال أحد يشفع لو يـو الينفع ماؿ كال بنوف ًخلىة ُب الدنيا ك 
 ُٕاآلخرة إالى إبذنو.

ا الىًذم يىٍذكيري آ٢ًتىتىكي  – و التحقري .ُِ أم إذا رآهي  ٍِٕم(كقوؿ تعلى )أىىىذى
 ّٕالكيفىار قاليوا ٖتقَتنا لو ك ىيزءنا منو: أىذا يذكر آ٢تتكم ك يعيبها؟.

ا الرىسوؿ أيكيلكقولو تعاىل )  – و الّتعجُّب .ُّ ـى ك ديشى َب  ما٢ًتىذى الطىعا
أم الناس التعجب مع الرسوؿ كما أنكل ك ٨تتاج كما  ْٕ(األىسواىؽً 

   ٕٓجارة.٨تتاج، ك دير فيو إلعجاد األعماؿ كالت
 ٕٔ؟" أعقلك يسوًٌغي لك أف تفعل كذا "٨تو: – و التهّكم .ُْ

                                                             
 ُّْص:  ـ(ََِٔ، )بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية ا١تعجاـ ا١تفصل ُب علـو البالغةـ فٌواؿ عٌكاكم، إنعا ٕٔ
 ُّسورة الدخاف:  ٖٔ
ُِْ نفس ا١ترجع. ص: 69

 ِٓٓسورة البقرة:  َٕ
ُُّص:  ـ(ََِٔ، )بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية ا١تعجاـ ا١تفصل ُب علـو البالغةإنعاـ فٌواؿ عٌكاكم،  71

 ّٔرة اأنبياء: سو  ِٕ
ُِٖ نفس ا١ترجع. ص: 73

 ٕسورة الفرقاف :  ْٕ
75 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir  jilid 3, (Pustaka Imam 

Asy-syafi’i: jakarta, 2118) hal.634 
ٖٕاف: دار الكتب العلمية( ص:)بَتكت لبن جوىرة البالغة ُب ا١تعاين ك البياف ك البديغ،أٛتد ا٢تامشي،  76
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أم ىم منكركف  ٨ٕٕتو:  ) أمل تىر كىيف فعل ربك بعادو ( –ك الوعيد  .ُٓ
كمنعجرؼ، كمنكركا الرسوؿ ك الكتاب. ك هللا قد تدمَت كمادة 

 ٖٕللمحادثة ك التعلم.
تنبطاء أم عند اس ٕٗكقوؿ تعاىل ) مىىتى نىٍصري هللا (  – و االستنبطاء .ُٔ

 َٖالنصر، لتنهي الشدة عليهم.
ذل ىيوى أىٍدىنى أىتىٍستػىٍبًدلوفى الكقوؿ تعاىل )  – و الّتنبيه على اخلطأ .ُٕ

توبيخ بصوتعاؿ كإدانة لتصرفاهتم لطلب ىذه  أم ُٖ(ابلًذل ىوى خَته 
األطعمة السيئة مرة أخرل منخفضة، علي الرغم من أهنا ُب حياة 

 ِٖك ا١تفيدة. ٞتيدةجيدة ك مليئة ابألطعمة اللذيذة ك ا
سًمع الص مى أك هتًدل أفأىٍنتى تي كقولو تعاىل )  – و التنبيه على الباطل .ُٖ

ىذا العجعل عملك ك لكن عملك فقد لتقدًن، ك ليس  ّٖ(العيٍمى
 ْٖإعطاء تعليمات ٢تم

 ٖٓكقولو تعاىل ) فىأىٍينى تىٍذىىبيوفى (  – الّطريق لو التنبيه على ضال .ُٗ
نكاركم القرآف ك إعراضكم عنو. إف على معٌت فبأم طريق تسلكوف إ

                                                             
 ٔسورة الفجر:  ٕٕ

78 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 51, (Pustaka Imam 

Asy-syafi’i: jakarta, 2118) hal.275 
 ُِْسورة البقرة:  ٕٗ

ُِْ ـ( ص: ََِٔبناف: دار الكتب العلمية ، )بَتكت لا١تعجاـ ا١تفصل ُب علـو البالغةإنعاـ فٌواؿ عٌكاكم،  81

 ُٔسورة البقرة :  ُٖ
82

 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 5, (Pustaka Imam 

Asy-syafi’i: jakarta, 2118) hal. 542 
 َْسورة الزخرؼ:  ّٖ

84 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir8, (Pustaka Imam Asy-

syafi’i: jakarta, 2118) hal.661 
 ِٔسورة التكوير:  ٖٓ
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ىو "أم القرآف" إال عظةه لإلنس ك اٞتٌن ١تن شاء من العا١تُت اتًٌباع 
 ٖٔاٟتق.

ٔتعٍت كم  ٕٖكقولو تعلي: ) فىكىأىيىٍن ًمٍن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا ( – التَّكثري و .َِ
من قرية أىلها كفركا أىلكناىا بكفرىم، فهي خاكية ساقطة، على 

 ٖٖ.سبيل التكثَت
أم ىل  َٗكقولو تعلي: ) فػىهىٍل لىنىا ًمٍن شيفىعىاءى (  – ٜٛالتمٌتو  .ُِ

رؾ ابهلًل ك غَته.  ُٗيشفع الر سل ٢تم على ماكانوا يفعلوف من الشًٌ
 
 
 
 

                                                             
ُِٔ ص:  ـ(ََِٔ، )بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية ا١تعجاـ ا١تفصل ُب علـو البالغةإنعاـ فٌواؿ عٌكاكم،  86

 ْٓسورة اٟتج:   ٕٖ
ُّّنفس ا١تراجع، ص:   88

89 Robit Hasyim Yasin, Al-Jauhar Al-Maknun, ( Cirebon: Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu 2117) 
hal. 69 

 ّٓسورة األعراؼ:  َٗ
ُّّ فس ا١ترجع. ص:ن 91
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 لفصل الثالثا

 منهجة البحث
يلـز على الباحثة أف تعرؼ منهج البحث  ،ف تناقش كتعرض الباحثة على ْتثهاقبل أ

  :ىذه ىي ا٠تطوات ،انت ا٠تطوات ُب منهج البحثامة. كٟتصوؿ األىداؼ الت

 مدخل البحث و نوعه  .أ 
ا١تدخل الذم استخدمتو الباحثة ىي ا١تدخل الكيفي يعٍت اإلجراء الذم 

 ينتج البياانت الوصفية ا١تتصورة أك ا١تقولة عن أكصاؼ األفراد كاٟتوادث كاألسباب
وع منهج الوصفي. ك ك أما ُب ىذا الباحثة يستخدـ من ن ِٗمن اجملموع ا١تعُت.

ٖتليل الوصفي ىو البياانت الىت قد ٚتعها ُب شكل كلمات ك الصور ك ليس 
ك ُب ىذا البحث يستخدـ االستفهاـ ُب ركاية "الربيع العاصف" لنجيب  ّٗاألرقاـ.

 الكيالين )دراسة البالغية(.   
 

 بيانت البحث و مصادرها  .ب 
 من أين ت البحث ك الثاىننوع ك معاين بياان ىذا البحث يبُت نوعُت: األكؿ

ت ذللك. ك أما بياانت ىذا البخث فهي الكلمات أك اٞتملة أك البياانتلك 
النصوص اليت تدؿ على االستفهاـ ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالىن ) 

                                                             
92 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2157), Hal 9 
ُُنفس ا١ترجع: ص  93
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" لنجيب  فدراسة البالغية(. ك أما مصدر ىذه البياانت فهو ركاية " الربيع العاص
 الكيالين.

 البياانت أدوات مجع .ج 
هي األدكات ف البحثُب ىذا ىذا البحث يبُت أدكات ٚتيع البياانت 

أداكت البشرية ىي خيدـ لضبط الًتكيز البحث، ك خيًت ا١تعلومات كمصدر  البشرية.
للبياانت، ك ٚتع البياانت، كٖتليل البياانت، ك قم بتفسَت البياانت ك استخلص 

اـ "الربيع العاصف" لنجيب الكيالين ) ك ُب ىذا البحث ٔتوضوع االستفه ْٗالنتائج.
 دراسة البالغية(. ك ُب  ىذا البحث  يستحدـ أدكات بشرية .

 
 طريق مجع البياانت .د 

احث فهي طريقة الواثئق. طريقة الواثئق أما طريقة ٚتيع البياانت ُب ىذا الب
ىي سجل األحداث اليت مرت. ديكن أف تكوف ا١تستندات ُب شكل كتابة، ك 

قرأ الباحثة ركاية الربيع العاصف عدة مرات ك ت ٓٗعماؿ ضخمة لشخص.صورة، أك أ
قسم تلك البياانت ك يصنفها حسب لتستخرج منها البياانت  اليت يريدىا. ٍب ت

ك معاين ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب  أدكاتاالستفهاـ ُب دراسة البالغية عن 
  الكيالين.
 

 طريق حتليل البياانت .ه 

                                                             
94 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ( Bandung: ALFABETA 

CV, 2119 ), Hal 222   
95

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ( Bandung: ALFABETA 

CV, 2119 ), Hal 241.   
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ت ُب مدخل كيفي ىو ُب البياانت اليت ًب اٟتصوؿ عليها من طريقة ٖتليل البياان
مصادر ٥تتلفة، ابستخداـ تقنيات ٚتع البياانت ا١تختلفة، ك نفدت بشكل مستمر 
حيت يتم تشبع البياانت.ك ابلتايل فإف البياانت النتائج ُب أشكاؿ ٥تتلفة من 

ريقات ُب ٖتليل طريق ٖتليل البياانت ُب ىذا الباحثة ىناؾ ثالث طك  ٔٗالبياانت.
 البياانت، كىي:

االستفهاـ ُب  عن البياانت من الباحثة ٖتتار كىناؾ :  حتدبد البياانت .ُ
ركاية "الربيع العاصف" لنجيب الكيالىن )دراسة البالغية( اليت ٚتعها 

 .البحث أبسئلة صلة كأقول كأساسية مهمة ماتراىا
تفهاـ الربيع عن االس البياانت الباحثة تصنف : ىناؾ تصنف البياانت .ِ

 حسب( ٖتديدىا ًب اليت) العاصف لنجيب الكيالين دراسة البالغية 
 البحث. أسئلة ُب النطاؽ

: ىناؾ عرض البياانت عن االستفهاـ  عرض البياانت و مناقشتها .ّ
الربيع العاصف لنجيب الكيالين ) دراسة البالغية( ٍب تفسَتىا ًب 

  .اهب عالقة ٢تا الىت ابلنظرايت تناقشها كربطها
 

 تصديق البياانت.ك 
تصديق  ىل التصديق, كتتبع  الباحثة ُبالبياانت اليت ًب ٚتعها كٖتليلها ٖتتاج إإف 

 البياانت إىل الطرائق التالية:
اليت  الربيع العاصف لنجيب الكيالىنمراجعة مصادر البياانت ُب ركاية  .ُ

 أنواع كمعاين االستفهاـ.    توجدفيها

                                                             
96 Ibid, Hal 246. 
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ٚتعها ٔتصادرىا. أم ربط البياانت عن أنواع  الربط بُت البياانت اليت ًب  .ِ
الربيع كمعاين االستفهاـ )اليت ًب ٚتعها كٖتليلها( ابلكلمة ُب ركاية 

 اليت تشرح ىذه األمور.الغاصف لنجيب الكيالين 
 مناقشة البياانت مع الزمالء كا١تشرؼ أم مناقشة البياانت عن معاين .ّ

ٚتعها كٖتليلها( مع الزمالء  )اليت ًب الربيع العاصفاالستفهاـ ُب ركاية 
 .كا١تشرؼ

 
 طوات البحتخ.ز 

 ىذه ا١تراحل الثالث التالية: هاتتبع الباحثة ُب إجراء ْتث
 ُب ىذه ا١ترحلة بتحديد موضوع ْتث ةقـو الباحثت: مرحلة التخطيط .ُ

قـو بتصميمو, كٖتديد أدكاتو, ككضع الدراسات السابقة اليت تكمركزاتو, ك 
 نظرايت اليت ٢تا عالقة بو.٢تا عالقة بو, كتناكؿ ال

، : يقـو الباحث ُب ىذه ا١ترحلة ّتمع البياانت, كٖتليلهامرحلة التنفيذ .ِ
 ها.كمناقشت

: ُب ىذه ا١ترحلة تكمل الباحثة ْتثها ك يقـو بتغلفية ك مرحلة اإلهناء .ّ
ٕتلبده. ٍب تقدـ للمناقشة للدفاع عنو، ٍب يقـو بتعديلة ك تصحيحو على 

 ُت.أساس مالحظات ا١تناقش
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 بعاالفصل الر 
 عرض البياانت و حتليلها و مناقشتها 

 
 أدكاتقسمت الباحثة البحث ُب ىذا الفصل إىل قسمُت، األكؿ البحث عن 

أنواع اإلستفهاـ ك ، ك الثاين البحث عن ستفهاـ ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكياليناال
. من أدكات االستفهاـ: مهزة )أ(، ىل،  معانيها ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالين

ىناؾ كاحد  أنواع اإلستفهاـ ك معانيهاكيف، من، أين، ميت، كم، أايف، أىن، أٌم. ك أما من 
ك عشرين نوعا: أمر، ك ٖتقَت،ك تعجب، ك هني، ك غَت ذلك من أنواع االستفهاـ ك معانيها 

 ُب دراسة البالغية.
 صف لنجيب الكيالينستفهام يف رواية الربيع العاأدوات اال .ٔ

توجو البياانت الكلمة ا١توصوغة أبساليب االستفهاـ ُب ركاية " الربيع 
مهزة )أ(،  ت االستفهاـ ُب دراسة البالغية ىيالعاصف" لنجيب الكيالين. أدكا

 ىل، كيف، من، أين، ميت، ما، كم، أايف، أىن، أٌم. ك ديكن عرضو إيل ما يلي: 
 "مهزةحرف " .أ 

قسم  يةالستفهاماجلملة ا صفحة منرة
 االستفهام

 السبب

الرايضة مثل  تزاؿ أ َِ .ُ
 رقعاء ا١تدارس؟

ألف السؤاؿ يستوجيب  التصديق
اٞتواب نعم أك ال. ك 
ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
أمو تسأؿ إيل عبد 
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ا١تعطي الرايضة أك ال 
 يعمل الرايضة. 

ألف السؤاؿ يستوجيب  التصديق ٗتافو؟ أ ْْ .ِ
 اٞتواب نعم أك ال. ك

ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
مناؿ تسأؿ إىل دكتور 
ٗتاؼ نعم أك ال مع 

 معلم حامد ا١تليجى. 

جيب ستو ألف السؤاؿ ي التصديق تقولُت رشوة؟أ ٓٓ .ّ
. ك اٞتواب نعم أك ال

ُب ىذه اٞتملة يبُت أف  
مناؿ تسأؿ إىل ا١تعلم 
ا٢تدية تعطى ١تناؿ ىي 

 رشوة.

ال تفحصٍت اي  أ ّٕ .ْ
 دكتور؟

ب يجستو ألف السؤاؿ ي التصديق
. ك نعم أك الاٞتواب 

ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
عبد ا١تعطي يسأؿ إىل 
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دكتور يريد يفحصن 
 عبد ا١تعطي أـ ال. 

ألف السؤاؿ   التصديق ب من قبل؟مل ٕتر أ ُُٗ .ٓ
ييستوجب اٞتواب نعم 

. ك ُب ىذه أك ال
اٞتملة يبُت أف الطبيب 
يسأؿ إىل مناؿ عن 
ٕتريب اٟتب ك 

 بة.ا١تداع

كى تعتقد أف اٟتاج أ ُِّ .ٔ
علي قد سافر إىل 

 القاىرة لوجو هللا؟

ألف السؤاؿ   التصديق
ييستوجب اٞتواب نعم 

. ك ُب ىذه أك ال
اٞتملة يبُت أف مناؿ 
تسأؿ إىل عبد ا١تعطى 
أف اٟتاج على قد 
سافر إىل القاىرة لوجو 

 هللا.

ستوجيب ألف السؤاؿ ي التصديقٖتس بشيء من  الأ ِٕ .ٕ



36 
 

 
 

اٞتواب نعم أك ال. ك  الفراغ؟
ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
منل تسأؿ إيل الطبيب 
من عملو ُب 

 ا١تستشفي.

ال تعتقد أف ا٢تدية أ ّٓ ٖ
تكوف بداية لعهد 
جديد من األلفة ك 
الصداقة؟ أنت ضيفة 
على قريتنا، ك ا٢تدية ك 
سيلة من سائل 
التعارؼ ..أليس  

 كذلك؟ 

ألف السؤاؿ يستوجيب  التصديق
اب نعم أك ال. ك اٞتو 

ُب ىذه اٞتملة يبُت أف  
ا١تعلم يريد يبيُت عن 
الغرض من ا٢تدية اليت 
قدمها مناؿ، ك ا١تعلم 
يريد لعهد جديد من 
األلفة ك الصداقة، ك 
ا٢تدية كسيلة من 

 كسائل التعارؼ.    

ىكذا تفعلينها اي أ ّٔ ٗ
 مناؿ؟

ألف السؤاؿ يستوجيب  التصديق
اٞتواب نعم أك ال.  ك 

ىذة اٞتملة يبُت أف ُب 
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يًٌبي إىل  عبد ا١تعطى خيي
 مناؿ ُب معاملًتها.

فيال شرشابة .. كوردة  ُٕ َُ
ليس  أُب بركة.. 

 كذلك؟

ألف السؤاؿ يستوجيب  التصديق
اٞتواب نعم أك ال. ك 
ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
مناؿ قد التحقَت ا١تعلم 
عن بناء فيال ُب 

 شرشابة لو.

أك ك إال انديت ا٠تفَت  ّٖ ُُ
التومرجى ك جعلتو 
يقذؼ ىب إىل ا٠تارج 

 ليس كذلك؟أ.. 

ألف السؤاؿ يستوجيب  التصديق
اٞتواب نعم أك ال. ك 
ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
مناؿ  تريد طرد ا١تعلم 
عن طريق التهديد 

 ابستدعاء ا٠تفَت.

لست معى ُب أف أ ُُْ ُِ
مناؿ ٢تا رأيها ىى 
األخر؟؟ أال يصح أف 
٘تنحنا فالصة لعرض 

ألف السؤاؿ يستوجيب  التصديق
اٞتواب نعم أك ال. ك 
ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
أمها مناؿ تريد اٟتاج 
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ألمر عليها ك التفكَت ا
 فيو؟

على يسمع رأم مناؿ 
عن حطبتو. ك أيضا 
فرصة لعرض األمر 
 عليها ك التفكَت فيو.    

تريد أف تتزكجٍت أنت أ ُِّ ُّ
 اآلخر؟

ألف السؤاؿ يستوجيب  التصديق
ٞتواب نعم أك ال. ك  ا

ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
مناؿ التهكم عبد 
ا١تعطي ألف كيل  
األقوايء الثالثة ُب 
شرشابة ترغبوف َب 

 الزكاج مناؿ. 

ألف السؤاؿ يستوجيب  التصديق ب الفقر؟مل ٕتر أ ُِّ ُْ
اٞتواب نعم أك ال. ك 
ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
مناؿ ٖتقَت عبد 

 ا١تعطى ا١تسكُت .  

ألف السؤاؿ يستوجيب  التصديقيذىبوف إىل الوسااي  أ ُّْ ُٓ
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ك الًتاحيل، أـ 
امنا ُب  يشتغيلوف خيدى

 ا١تدف؟

اٞتواب نعم أك ال. ك 
ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
عبد ا١تعطى ا٠تلط 
يبحث عن كظيفة 

 ٟتياتو العائلية.

 
 "هلحرف "  .ب 

قسم  يةاالستفهاماجلملة  صفحة منرة
 االستفهام

 سببال

شرشابة هبذه  لهك  ٔ .ُ
 الصورة؟؟

ألف السؤاؿ  التصديق
يستوجب نعم أك ال. 
ك ُب ىذا اٞتملة يبُت 
أف مناؿ تسأؿ إىل 
سواؽ عن شكل 

 صورة قرية الشرشابة.

ألف السؤاؿ  التصديق حييينا ؟؟ هل ٖ .ِ
يستوجب نعم أك ال. 
ك ُب ىذا اٞتملة 
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مناؿ تسأؿ إيل 
سواؽ عن القرية كلها 
تعرؼ مناؿ ُب 

إيل قرية الطريق 
 الشرشابة. 

ألف السؤاؿ  التصديق نسيت ا١تيعاد؟ هل ْٔ .ّ
يستوجب نعم أك ال. 
ك ُب ىذا اٞتملة 
ا١تعلم حامد يسأؿ 
إىل مناؿ عن ا١تيعاد 
ستذىب إيل اب١تعلم 
لتزكر أـ العز اليت 

 ْتمل.

ىو مسًتيح أـ  هل ّٕ .ْ
 ال؟

ألف السؤاؿ  التصديق
يستوجب نعم أك ال. 
 ك ُب ىذه اٞتملة

يبُت أف عبد ا١تعطي 
يسأؿ إىل الطبيب 
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مسًتيح أـ ال ُب 
مستشفى الوحدة 

 اجملتمع.

ألف السؤاؿ  التصديق ستطوؿ غيبتها؟ هل َُٗ .ٓ
ييستوجب اٞتواب 

. ك ُب ىذه نعم أك ال
اٞتملة يبُت أف اٟتاج 
على يريد يعريف 
تذىب مناؿ مزلت 

 قدًن أـ ال.

تظن أف ا١تعلم  هلك  ُِّ .ٔ
إىل  حامد ُب حاجة

عملية الزائدة الدكدية 
فعالن ك اإلقامة ىنا ُب 

 ا١تستشفى؟

ألف السؤاؿ  التصديق
ييستوجب اٞتواب 

. ك ُب ىذه نعم أك ال
اٞتملة يبُت أف مناؿ 
تسأؿ إىل عبد 
ا١تعطى ال يظن أف 
ا١تعلم حامد مريض 

 ُب ا١تستشفى.  
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تقاس ىذه  هلك  ٗ .ٕ
الضوضا الواىنة ا١تؤقتة 
بضوضاء الًتاـ ُب 
ميداف السيدة زينب، 
ك ضحيج 
األكتوبيسات العرابت 
ك الباعة ك اجملاذيب ك 

ا١تقاىى ك أجهزة  
الراديو اليت تنطلق ك 
٘تأل ٝتاء ا١تدينة 
أبألنغاـ ك األغنيات ك 

 األانشيد؟ 

ألف السؤاؿ  التصديق
يستوجب نعم أك ال. 
ك ُب ىذه اٞتملة 
يبُت أف منل ال ٖتب 
مع قرية الشرشابة عن 

حل قرية حوؿ أك 
شرشابة عامرة ك  ال

كثَت ضوضاء ك 
كتوبيسات ك غَت األ

 ذلك. 

يصح أف نعيس  هلك  َّ  .ٖ
ُب منفي ك ال أننا 

 بشر؟

ألف السؤاؿ  التصديق
 يستوجب نعم أك ال. 
ك ُب ىذه اٞتملة 
يبُت أف الطبيب 
يوضح أف البشر 
الذين يعيشوف 
بفردىم ال حيمل أف 
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يكوف لديهم الرغبة 
منل ُب اٟتصوؿ على 

 اٞتميلة. 

من االستفهامة  هلك  ْٓ .ٗ
أف نقبل الرشوة ا١تقنعة 
ا للمعلم؟   ك نصَت عبدن

ألف السؤاؿ  التصديق
 يستوجب نعم أك ال. 
ك ُب ىذه اٞتملة 
يبُت أف مناؿ ٖتقَت 
إىل طبيب ألف 
طبيب ال يريد كسر 

 نظمو ك قوانينة. 

كاف حيلم أبف يرل   هل  ٖٔ .َُ
مناؿ ُب الصباح ك 

ء، ك ينعم ابلقرب ا١تسا
 منها أطوؿ مدة ٦تكنة؟

ألف السؤاؿ  التصديق
يستوجب نعم أك ال. 
ك ُب ىذه اٞتملة 
يبيُت أف عبد ا١تعطي 
حيلم أبف يرل مناؿ 

ُب الصباح ك ا١تساء،  
ك يريد اٟتصوؿ على 

 مناؿ. 
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ىناؾ من ال  هلك  َُٔ . ُُ
 يتمٌت ذلك ك حيلم بو؟ 

ألف السؤاؿ  التصديق
ال. يستوجب نعم أك 

ك ُب ىذه اٞتملة 
يبُت أف اٟتاج على 
يتمٌت  ك حيلم سوؼ 
يًٌز إىل مناؿ شقة  ديي
كاسعة نظيفة ك ُب 

.  حى ٤تًـت

أان اليت أحرقت ك  هل ُْٗ .ُِ
سجنت ك أرسلت 
آفات ا١تزركعات؟؟ 
ا  ىل حرضت أحدن

 على أحد؟

ألف السؤاؿ  التصديق
يستوجب نعم أك ال. 
ك ُب ىذه اٞتملة 
 يبُت أف مناؿ تبكي

ألف إهتاـ من أىل 
قرية ك ىي تعًتؼ  
ال تعمل ٖترقت ك 
ترسل آفات 
ا١تزركعات ُب قرية 

 الشرشابة.  
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تبكى حقيقة من  هل ُٕٔ .ُّ
 أجلو ك ملى تبكى؟  

ألف السؤاؿ  التصديق
يستوجب نعم أك ال. 
ك ُب ىذه اٞتملة 
يبُت أف عبد ا١تعطي 
يفكر عن مناؿ لو 
مثاالن عبد ا١تعطي قد 

اؿ تبكى كفة، ىل من
 أـ ال. 

  
 حرف "كيف"  .ج 

قسم  اجلملة االستفهام صفحة منرة
 االستفهام

 سببال

تعيش ابنتها  كيف ُُٕ .ُ
غربية ك على مقربة 
ىذا الرجاؿ الذل مل 
يستطيع أف يقولو لو 

 أحد "ال"؟؟  

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
ييستوجب اٞتواب نعم 

. ك ُب ىذه أك ال
اٞتملة يبُت أف أمها 

و أف ابنتها مناؿ كاثقت
ا  سوؼ تبدأ عهدن
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ا من ا١تتاعب.     جديدن

ألف السؤاؿ ال  رالتصو  عرفت؟ كيفك  ُِٕ .ِ
ييستوجب اٞتواب نعم 

. ك ُب ىذه أك ال
اٞتملة يبُت أف ا١تعلم 
يعريف عن اٟتاج على 
يزكر إىل بيت مناؿ 

 ٠تطبتها. 

 
 حرف "ميت" .د 

قسم  االستفهاميةاجلملة  صفحة منرة
 االستفهام

 سببال

ألف السؤاؿ عن زمن  رالتصو  نصل شرشابة؟؟ ميت ّ .ُ
أك كقت. ك ُب ىذه 

االستفهاـ   ٞتملةا
يبُت  ميت منل تصل 
إيل قرية شرشابة إىل 

 سواؽ 
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ألف السؤاؿ عن زمن  رالتصو  تعود؟  مىت ٖٗ .ِ
أك كقت. ك ُب ىذه 

اٞتملة االستفهاـ  
يبُت أف إخوت مناؿ 
تسأؿ إىل أمها عن 

 تعود أبلة مناؿ. 

 
 حرف "ما"  .ه 

قسم  االستفهاميةاجلملة  صفحة منرة
 االستفهام

 السبب

ال ديدكف ىذا  دلاذا ٔ .ُ
 الطريق؟؟

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذا  أك ال.
اٞتملة االستفهاـ 
السؤاؿ عن حل ُب 
الطريق قرية الشرشابة. 
ك الطريق قرية 

 الشرشابة قد فاسد.
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 عبد تعمل اي ماذا َِ .ِ
 ا١تعطي؟

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذا  أك ال.
اٞتملة االستفهاـ 
السؤاؿ عن أمو تسأؿ 

 يعمل عبد ا١تعطي.

تنسى نفسك  دلاذا ُِ .ّ
 اي عبد ا١تعطي؟

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذا  أك ال.
السؤاؿ عن أمو تسأؿ 
ك توبيخ عن الصحة 

 ا١تعطي. عبد

ألف السؤاؿ ال  رالتصو  فائدة ىذا الكالـ؟ ما  ِِ .ْ
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذه  أك ال.
السؤاؿ عن أمو تسأؿ 
إيل عبد ا١تعطي ما 

 ا١تراد من كلمو.
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جرل لك اي  ماذا ِِ .ٓ
 كلدل؟

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذه  أك ال.
السؤاؿ عن تشعر األـ 

ق إزاء طفلها ابلقل
الذم يثَت األفكار 

 ا١تزعجة.

ألف السؤاؿ ال  رالتصو  ُب ذلك؟  ماذا ِٔ .ٔ
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذه أك ال.
السؤاؿ عن ا١تراد من 
عملها الذم ثقيل 

 جدا.

ألف السؤاؿ ال  رالتصو  ىذا كلو اي معلم؟ ما ِْ .ٕ
يستوجب اٞتواب نعم 

.ك ُب ىذا أك ال
السؤاؿ عن أـ العز 
تسأؿ إىل معلم ألف أـ 
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العز حيكم ٔتعلم أف 
 تسارع بتنظيف البيت. 

ُب ىذا السؤاؿ عن  رالتصو  اي دكتور؟ ماذا ّْ .ٖ
مناؿ تسأؿ إىل دكتور 
ماذا يقوؿ الناس عن 
مناؿ ك معلم بعد يزكر 

 بيت معلم.

يقوؿ الفالحوف  ماذا ّٔ .ٗ
عٍت كقد ىبأت بيىت 
ك كأنو يستقبل الليلة 

 عركسنا؟

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذا أك ال.
السؤاؿ عن ا١تعلم يريد 
يعريف يقوؿ 
الفالخوف عنو ك ىو 
 يسأؿ ذلك إىل مناؿ. 

ألف السؤاؿ ال  رالتصو  ىذا اي ا١تعلم؟ ما ّٓ .َُ
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذا أك ال.
السؤاؿ عن مناؿ 
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يسأؿ إىل ا١تعلم ك 
ا١تعلم يبُت ا٢تدية 

 ى ١تناؿ.تعط

أصابك اي  ماذا ْٔ .ُُ
 كلدل؟

ألف السؤاؿ ال  رتصو ال
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذا أك ال.
السؤاؿ يبُت أف أمو 
يسأؿ إىل عبد ا١تعطي 
الذم أصابو حيت عبد 

 ا١تعطى يبكى.

حامد ا١تليجي  دلاذاك  ٗٔ .ُِ
 ابلذات؟

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذه أك ال.
لسؤاؿ يبُت أف مناؿ ا

تسأؿ إىل عبد ا١تعطي 
عن إهتاىو ٢تا صالت 

 ْتامد ا١تليجي. 

ألف السؤاؿ ال  رالتصو  غَت التقاليد؟ ماذاك  ٕٖ .ُّ
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ييستوجب اٞتواب نعم 
ك ُب ىذه أك ال.

السؤاؿ يبُت أف مناؿ 
تسأؿ إىل عبد ا١تعطي 
عن غَت التقاليد ُب 

 قرية الشرشابة. 

ذه يفعل ُب ى ماذا ُْٓ .ُْ
االسرة الصغَت بعد أف 
احًتؽ البيت ك 
ا١تقهى؟؟ كٔتاذا 
يعاقب صديقة ا٠تائن 
الذل مل يكلف نفسو 
مؤكنة التحرل الدقيق 
ك البحث عن سبب 

 الكارثة؟

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذه  أك ال.
السؤاؿ يبُت أف البيت 
ك ا١تقهى ا١تعلم حامد 
قد احًتؽ ك مل يعاقب 

قة ا٠تائن ك مل صدي
يبحث عن سبب 
الكارثة. ك بعد من 
ىذه الوقعة ىو قبض 
عليها من ا٠تفراء ألف 
ا١تعلم حامد التجارات 
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 ٥تدرات.   

سبب ا٠تالؼ بُت  ما ُْٓ .ُٓ
 ا١تعلم ك اٟتاج على؟

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
ييستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذه  أك ال.
السؤاؿ يبُت أف أىل 

ما القرية يريد يعريف 
سبب صديقُت 

اًئٌي.  ٛتيمُت عدى

 
 حرف " من" .و 

قسم  اجلملة االستفهام صفحة منرة
 االستفهام

 السبب

ألف السؤاؿ ال  رالتصو  كاف يصدؽ؟  من ُِ .ُ
اٞتواب   يستوجب  

نعم أك ال. ك ُب ىذه 
اٞتملة يبُت أف عبد 
ا١تعطي اقنع ك الدتو 

 بكلماتو.
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ألف السؤاؿ ال  رالتصو  ىذه؟ َمن َٓ .ِ
اٞتواب نعم جب  و تسي

أك ال. ك ُب ىذه 
اٞتملة يبُت أف مناؿ 

تسأؿ إىل ا١تعلم حامد  
عن ا١ترأة ُب بيت 

 ا١تعلم حامد. 

ألف السؤاؿ ال  رالتصو  الذم مات؟ َمنلكن  ٗٓ .ّ
جب اٞتواب نعم و تسي

. ك ُب ىذه أك ال
اٞتملة يبُت أف مناؿ 
تساؿ إىل ا١تعلم حامد 
عن قصص أبو زيد ك 

ير سامل ا٢تالىل ك الز 
الذم مات ُب 

 قصتهم.

األقول ُب ىذه  من ٕٖ .ْ
 القرية اي عبد ا١تعطى؟

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
يستوجب اٞتواب نعم 
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أك ال. ك ُب ىذه 
اٞتملة  يبُت أف مناؿ 
تسأؿ إىل عبد ا١تعطي 
عن األقول ُب ىذه 

 القرية.   

ألف السؤاؿ ال  رالتصو  ىو..؟  َمنْ  ٕٖ .ٓ
ييستوجب اٞتواب نعم 

. ك ُب ىذه أك ال
اٞتملة يبُت أف مناؿ 
تريد تعريف الشيخ 
ا١تداح ًمن عبد 

 ا١تعطي.

بعدؾ من  َمنك  ٖٗ .ٔ
 األقوايء؟ 

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
ييستوجب اٞتواب نعم 

. ك ُب ىذه أك ال
اٞتملة يبُت أف مناؿ 
تريد تعريف األقول 
بعد عبد ا١تطي ُب 
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 قريتو. 

يصدؽ أف ا١تعلم  َمن ُْٖ .ٕ
مد ا١تليجي ك حا

اٟتاج على ينقلباف 
من صديقُت ٛتيمُت 
 إىل خصمُت لدكدين؟ 

 الألف السؤاؿ  رالتصو 
يستوجب اٞتواب نعم 

ك ُب ىذه  أك ال.
اٞتملة يبُت أف ٚتيع 
أىل قرية ال يصدؽ 
صديقُت ٛتيمُت إىل 

 خصمُت لدكدين. 

الذم أكجد  منك  ُْٓ .ٖ
قلبيهما، ك قذؼ 
هبما إىل السجن رىن 

 ؟ التحقيق

ألف السؤاؿ ال  رالتصو 
يستوجب اٞتواب نعم 

. ك ُب ىذه أك ال
اٞتملة يبُت أف ٚتيع 
أىل القرية يريد يعرؼ 
من الذل أكجد قلبهما 
ك قذؼ هبما إىل 

 السجن. 

 
 حرف "أين" .ز 
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قسم  اجلملة االستفهام صفحة منرة
 االستفهام

 السبب

يذىب منهم  أين ُٖ .ُ
 عبد ا١تعطي؟

يف ألف السؤاؿ ليعر  رالتصو 
مكاف. ك "أين" ُب 
ىذه اٞتملة ليعريف 

 يذىب منهم.

ألف السؤاؿ ليعريف  رالتصو  الشرابت؟ أين ِٓ .ِ
. ك "أين" ُب مكاف

ىذه اٞتملة يبُت أف 
ا١تعلم حامد يسأؿ إىل 
أـ العز عن الشرابت 

 ١تناؿ.

ألف السؤاؿ ليعريف  رالتصو  األرز ؟ أين ٕٗ .ّ
. ك "أين" ُب مكاف

ىذه اٞتملة مناؿ 
أؿ إىل ا١تعلم عن يس

األرز لتناكؿ االفطار. 
كلكن ا١تعلم يبدؿ 
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 ٔتكركنة. 

ألف السؤاؿ ليعريف  رالتصو  إخوٌب؟ أين ٕٗ .ْ
. ك ُب ىذه مكاف

اٞتملة يبُت أف مناؿ 
تريد تعريف إخوهتا من 
أمها ألف مناؿ قد 
ترجع من قرية 
الشرشابة إىل القاىرة 

 مصر لعطلة.  

الفطَت ا١تشلتت  أين َُُ .ٓ
 ك القشدة الفالحى؟

ألف السؤاؿ ليعريف  رالتصو 
ك ُب ىذه  مكاف.

اٞتملة يبُت أف 
األطفاؿ يطلب الفطَت 
ا١تشلتت ك القشدة 
الفالح ُب تىرًحيب 

 مناؿ.

ألف السؤاؿ ليعريف  رالتصو  ذىب مناؿ؟ أين َُٗ .ٔ
ك ُب ىذه  مكاف.
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اٞتملة يبُت أف اٟتاج 
على يسأؿ إىل أـ 
مناؿ أين تذىب 

 مناؿ.

عجد لقمة  أين ُّْ .ٕ
 العيش؟

ألف السؤاؿ ليعريف  رالتصو 
ك ُب ىذه  مكاف.

اٞتملة يبُت أف عبد 
ا١تعطي يبحث لقمة 

 العيش لعائلتو.

 
 حرف "أى" .ح 

قسم  اجلملة االستفهام صفحة منرة
 االستفهام

 السبب

ألف السؤاؿ عن ا١تراد  رالتصو  فراغ تقصد؟ أى ِٕ .ُ
فراغ من كلمة منل إيل 

ا منل الطبيب ك أيض
تطلب تفسَتا إيل 

 الطبيب عن عملو.
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 ستفهام يف رواية الربيع العاصف لنجيب الكياليناال معاين .ٕ

ستفهاـ ُب ركاية " الربيع توجو البياانت الكلمة ا١توصوغة أبساليب اال
كىي ُب دراسة البالغية ك معانيها االستفهاـ  أنواعالعاصف" لنجيب الكيالين. 
ر، ك النهي، كالتسوية، ك النفى، ك اإلنكار ك التعجب، كالتحقَت، ك األم

التسويق، ك الستئناس، ك التقرير، ك التهويل، ك االستبعاد، ك التعظيم، ك 
التهٌكم، ك االستنبطاء، ك التنبيو على ا٠تطأ، ك ك التنبيو على الباطل، ك التنبيو 

 ك ديكن عرضو إيل ما يلي: على ضالؿ الٌطريق، ك التكثَت، ك التمٌت.
 حقريالت .أ 

 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "أ"  ب الفقر؟مل ٕتر أ ُِّ .ُ
ىو "التحقَت". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت 
 أف مناؿ ٖتقَت عبد ا١تعطى ا١تسكُت .  

منها نساء القرية  أين َِ .ِ
العجفات الغارقات ُب 

 السواد ك الوحل؟

من حرؼ  معٌت اٞتملة االستفهامية
" ىو "التحقَت". ك ُب ىذه اٞتملة أين"

 نساءيبُت أف عبد ا١تعطي حيتقَت إيل 
العجفات الغارقات ُب السواد  القرية اليت
 .ك الوحل
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 التشويق .ب 
 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة
يعيس بدكف  كيفك  ِّ .ُ

 ؟طعاـ
 معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 

 ىذه يبُت  "التشويق". ك ُب ىو "كيف" 
عن حاؿ يعيس بدكف طعاـ ك أيضنا عبد 
ا١تعطي تشجيع على االستمرار ُب تناكؿ 

 الطعاـ لصحتو.  
ذىبت تلك األايـ  أين ّْ .ِ

.. األايـ اليت مل يكن لو 
فيها عمل سول أف 
يفكر ُب أعدائو ك الذين 

 أىانوف أك صخركا منو؟

تفهامية من حرؼ معٌت اٞتملة االس
ق". ك ُب ىذه اٞتملة ي"أين" ىو "التسو 

يبُت أف عبد ا١تعطي يريد يعريف مكاف 
 الذم قد أىانوه أك صخركا منو.

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ  عرفت؟ كيفك  ُِٕ .ّ
ك ُب ىذه اٞتملة  " ىو "التسويق"كيف"

يبُت أف ا١تعلم يعريف عن اٟتاج على 
 يزكر إىل بيت مناؿ ٠تطبتها.

بعدؾ من  َمنك  ٖٗ .ْ
 وايء؟األق

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 
ك ُب ىذه اٞتملة ".التسويق" ىو "من"

يبُت أف مناؿ تريد تعريف األقول بعد 
 عبد ا١تطي ُب قريتو.

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ الذم أكجد  منك  ُْٓ .ٓ
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قلبيهما، ك قذؼ هبما 
إىل السجن رىن 

 التحقيق؟

ة " ىو "التسويق". ك ُب ىذه اٞتملمن"
يبُت أف ٚتيع أىل القرية يريد يعرؼ من 
الذل أكجد قلبهما ك قذؼ هبما إىل 

 السجن.
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ  ىو..؟ َمنْ  ٕٖ .ٔ

" ىو "التسويق". ك ُب ىذه اٞتملة من"
 أك التسويق يبُت أف مناؿ تريد تعريف

 عبد ا١تعطي. حكاية الشيخ ا١تداح ًمن
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ  الذم مات؟ َمنلكن  ٗٓ .ٕ

"من" ىو "التسويق". ك ُب ىذه اٞتملة 
يبُت أف مناؿ تساؿ إىل ا١تعلم حامد عن 
قصص أبو زيد ك ا٢تالىل ك الزير سامل 

 الذم مات ُب قصتهم.
" مامعٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ " فائدة ىذا الكالـ؟ ما ِِ .ٖ

". ك ُب ىذه السؤاؿ عن التسويقىو "
مو تسأؿ إيل عبد ا١تعطي ما ا١تراد من  أ

 كلمو.
" أمعٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ " مل ٕتريب من قبل؟أ ُُٗ .ٗ

ىو "التسويق". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
الطبيب يسأؿ إىل مناؿ عن ٕتريب 

 اٟتب ك ا١تداعبة.
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كى تعتقد أف اٟتاج علي أ ُِّ .َُ
قد سافر إىل القاىرة 

 لوجو هللا؟

" أاٞتملة االستفهامية من حرؼ "معٌت 
ىو "التسويق". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
مناؿ تسأؿ إىل عبد ا١تعطى أف اٟتاج 

 على قد سافر إىل القاىرة لوجو هللا.
" مامعٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ " ىذا كلو اي معلم؟ ما ِْ .ُُ

ىو "األمر". ك ُب ىذا السؤاؿ عن أـ 
ف أـ العز اٟتصوؿ العز تسأؿ إىل معلم أل

 على أمر أف تسارع بتنظيف البيت.
 

 التنبيه على خطأ .ج 
 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة

من االستفهامة  هلك  ْٓ . ُ
أف نقبل الرشوة ا١تقنعة ك 

ا للمعلم؟  نصَت عبدن

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "ىل" 
".  ك ُب ىذه التنبيو على خطػأىو "

إىل  التنبيو على خطأاؿ اٞتملة يبُت أف من
يقبل الرشوة ا١تقنعة  طبيبالطبيب ألف ال

ـٌ الطبيب    يصَت عبدا للمعلم.ك أ
 

 التقرير .د 
 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة
لست معى ُب أف مناؿ أ ُُْ .ُ

٢تا رأيها ىى األخر؟؟ 
ستفهامية من حرؼ "أ" معٌت اٞتملة اال

ىو "التقرير". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
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أال يصح أف ٘تنحنا 
فالصة لعرض األمر 

 عليها ك التفكَت فيو؟

أمها مناؿ تريد اٟتاج على يسمع رأم 
مناؿ عن حطبتو. ك أيضا فرصة لعرض 

 األمر عليها ك التفكَت فيو.    
ىل مناؿ تنظر إىل القرية  َٕ .ِ

ك رجا٢تا ك عواطفهم 
ىذه النظرة ا١تتعالية 

 الساخرة

ة من حرؼ معٌت اٞتملة االستفهامي
"ىل" ىو "التقرير". ك ُب ىذه اٞتملة 
يبُت أف مناؿ قد تسخر من ا١تعلم ك 
لكن عبد ا١تعطي كأزعج ُب مناؿ تنظر 

 إىل أىل القرية.
ماذا يقوؿ شيخك ُب  ٖٔ .ّ

أكلئك الناس الذين 
تقولوا علينا ابلباطل، ك 
أاثركا الشبهات حوؿ 
الزايرات الربيئة، ك 
قدحوا ُب أعراض الناس 

 سلوكهم رٚتنا ابلغيب؟ك 

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 
"ماذا"ىو "التقرير". ك ُب ىذه اٞتملة 
يبُت أف مناؿ ضىايق إىل عبد ا١تعطي عن 
قوؿ شيخو للناس عن ابلبطل ُب عالج 

 ا١ترضى  

فماذا تكوف نظرهتا إىل  َٕ ْ
عبد ا١تعطى العليل 

 الفقَت إذف؟

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 
"ماذا" ىو  "التقرير". ك ُب ىذه اٞتملة 
يبُت أف عبد العطى يريد يسمع نظرة 

 مناؿ إىل عبد ا١تعطى
ك كيف ال ألفت  ُٗ .ٓ

 النظر؟..
 معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 

ىو "التقرير".  ك ُب ىذه اٞتملة "كيف" 
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يبُت أف عبد ا١تعطي يريد يسأؿ ١تاذا  
ك أما  ٚتيع الناس ك منل ال ألفت نظره.

بدكف عبد ا١تعطي سوؼ منل ال أتٌب إيل 
 قرية الشرشابة.  

ماذا  تفعلُت ك عيوهنم  ْٖ .ٔ
ترشقك من كل مكاف 
ك تظل تتبعك حيت 

 ٗتتفى؟

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 
"ماذا" ىو "الًتىيب". ك ُب ىذه اٞتملة 
يبُت أف مناؿ تشعور ابلقلق ألف كل 

عًتؼ الناس يهتم مناؿ  ك معلم لال
 مشكلة بينهما.   

ك إال انديت ا٠تفَت أك  ّٖ .ٕ
التومرجى ك جعلتو 
يقذؼ ىب إىل ا٠تارج .. 

 ؟ليس كذلكأ

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "أ" 
". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف التقريرىو "

مناؿ  تريد طرد ا١تعلم عن طريق التهديد 
 ابستدعاء ا٠تفَت.

اٞتملة االستفهامية من حرؼ معٌت  فراغ تقصد؟ أى ِٕ .ٖ
ك ُب اٞتملة يبُت ". التقرير" ىو "ل"أ

عن ا١تراد فراغ من كلمة منل إيل الطبيب 
ك أيضا منل تطلب تفسَتا إيل الطبيب 

 عن عملو.
الفطَت ا١تشلتت ك  أين َُُ .ٗ

 القشدة الفالحى؟
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 

" ىو "التقرير".  ك ُب ىذه اٞتملة ين"أ
يبُت أف األطفاؿ يطلب الفطَت ا١تشلتت 
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 ك القشدة الفالح ُب تىرًحيب مناؿ.
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ  أصابك اي كلدل؟ ماذا ْٔ .َُ

" ىو "التقرير".ك ُب ىذا السؤاؿ ماذا"
يبُت أف أمو يسأؿ إىل عبد ا١تعطي الذم 

 أصابو حيت عبد ا١تعطى يبكى.
" ماٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "مع ىذا اي ا١تعلم؟ ما ّٓ .ُُ

ىو "التقرير".ك ُب ىذا السؤاؿ عن مناؿ 
يسأؿ إىل ا١تعلم ك ا١تعلم يبُت ا٢تدية 

 تعطى ١تناؿ.
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ  األرز ؟ أين ٕٗ .ُِ

" ىو "التقرير".ك "أين" ُب ىذه أين"
اٞتملة مناؿ يسأؿ إىل ا١تعلم عن األرز 

. كلكن ا١تعلم يبدؿ لتناكؿ االفطار
 ٔتكركنة.

يذىب منهم عبد  أين ُٖ .ُّ
 ا١تعطي؟

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 
" ىو "التقرير". ك "أين" ُب ىذه أين"

 اٞتملة ليعريف يذىب منهم.
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ  قاؿ ذلك؟ من ُّْ .ُْ

". ك ُب ىذه اٞتملة التقرير" ىو "من"
د تعريف مىن يقوؿ إىل يبُت أف مناؿ تري

عبد معطي عن سلوؾ الطبيب ٕتاه 
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 مناؿ.
األقول ُب ىذه  من ٕٖ .ُٓ

 القرية اي عبد ا١تعطى؟
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 

". ك ُب ىذه اٞتملة  قرير"من" ىو "الت
يبُت أف مناؿ تسأؿ إىل عبد ا١تعطي عن 

 ة.األقول ُب ىذه القري
ملة االستفهامية من حرؼ معٌت اٞت كاف يصدؽ؟  من ُِ .ُٔ

". ك ُب ىذه اٞتملة تقرير"من" ىو "ال
يبُت أف عبد ا١تعطي اقنع ك الدتو 

 بكلماتو.
تعمل اي عبد  ماذا َِ ُٕ

 ا١تعطي؟
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 

". ك ُب ىذا اٞتملة تقرير"من" ىو "ال
االستفهاـ السؤاؿ عن أمو تسأؿ يعمل 

 عبد ا١تعطي.
" أمعٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ " لُت رشوة؟تقو أ ٓٓ .ُٖ

". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف  قريرىو "الت
مناؿ تسأؿ إىل ا١تعلم ا٢تدية تعطى ١تناؿ 

 ىي رشوة.
" أمعٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ " ال تفحصٍت اي دكتور؟أ  ّٕ .ُٗ

". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف قريرىو "الت
كتور يريد عبد ا١تعطي يسأؿ إىل د 

 يفحصن عبد ا١تعطي أـ ال.
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ال ٖتس بشيء من أ ِٕ .َِ
 الفراغ؟

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "أ" 
". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف التقريرىو "

منل تسأؿ إيل الطبيب من عملو ُب 
 ا١تستشفي.

ىذا اي مناؿ؟ ُب ىذا  ما ٖٓ .ُِ
 الوقت ا١تتأخر؟

 

ؼ "ما" معٌت اٞتملة االستفهامية من حر 
". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف التقريرىو  "

طبيب ضىايىقى إىل مناؿ ألهنا ا١تتأخر إىل 
ك يريد يعريف سبب مناؿ  ا١تستشفى

   ا١تتأخر.

 
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "أ"  ٗتافو؟أ  ْْ .ِِ

". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف التقريرىو "
مناؿ تسأؿ إىل دكتور ٗتاؼ نعم أـى ال 

 ع معلم حامد ا١تليجى.م

ال تعتقد أف ا٢تدية أ ّٓ .ِّ
تكوف بداية لعهد جديد 
من األلفة ك الصداقة؟ 
أنت ضيفة على قريتنا، 
ك ا٢تدية ك سيلة من 
سائل التعارؼ ..أليس  

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "أ" 
". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف  التقريرىو "

لغرض من ا٢تدية ا١تعلم يريد يبيُت عن ا
اليت قدمها مناؿ، ك ا١تعلم يريد لعهد 
جديد من األلفة ك الصداقة، ك ا٢تدية 

ك ىو يريد كسيلة من كسائل التعارؼ. 
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  كذلك؟
 

 

 من مناؿ.   تقريريسمع 
  

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ  ذىب مناؿ؟ أين َُٗ .ِْ
". ك ُب ىذه اٞتملة التقرير"أين" ىو "

ؿ إىل أـ مناؿ يبُت أف اٟتاج على يسأ
أين تذىب مناؿ ألنو يريد يعرؼ مناؿ 

تذىب.

 نصل شرشابة؟؟ ميت ّ .ِٓ

 
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 

". ك ُب ىذه اٞتملة  التقرير"مىت" ىو "
االستفهاـ يبُت  منل تريد تعريف تصل 

إيل قرية شرشابة إىل سواؽ.

حرؼ معٌت اٞتملة االستفهامية من  الشرابت؟ أين ِٓ .ِٔ
ك "أين" ُب ىذه  ."التقرير"أين" ىو "

اٞتملة يبُت أف ا١تعلم حامد يسأؿ إىل أـ 
 .العز عن الشرابت ١تناؿ

تزاؿ الرايضة مثل أ  َِ ِٖ
 رقعاء ا١تدارس؟

 

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "أ" 
". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف التقريرىو "

أمو تسأؿ إيل عبد ا١تعطي الرايضة أك ال 
مل الرايضة.يع

ىكذا تفعلينها اي أ ّٔ ِٗ
مناؿ؟

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "أ" 
". ك ُب ىذة اٞتملة يبُت أف التقريرىو "
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يًٌبي إىل مناؿ ُب معاملًتها. عبد ا١تعطى خيي

تنسى نفسك اي  دلاذا ُِ َّ
 عبد ا١تعطي؟

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 
ذا السؤاؿ ". ك ُب ىالتقرير"١تاذا" ىو "

عن أمو تسأؿ ك توبيخ عن الصحة عبد 
 ا١تعطي.

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ   ٗتافُت؟ دلاذا ُُٗ .ُّ
". ك ُب ىذه اٞتملة التقرير"١تاذا" ىو "

مناؿ ألف ىي  التقريريبُت أف الطبيب 
 ٗتاؼ الذم يولداف النشوة.

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ  تعود؟ مىت ٖٗ .ِّ
" ىو "التمٌت". ك ُب ىذه اٞتملة "مىت

االستفهاـ  يبُت أف إخوت مناؿ تسأؿ 
إىل أمها عن تعود أبلة مناؿ أك التمٌت 

 تعود ا١تناؿ من عملها.
 

 التهكم .ه 
 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة
تريد أف تتزكجٍت أنت أ ُِّ .ُ

 اآلخر؟
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "أ" 

ىذه اٞتملة يبُت أف  ىو "التهكم". ك  ُب
مناؿ التهكم عبد ا١تعطي ألف كيل  األقوايء 
 الثالثة ُب شرشابة ترغبوف َب الزكاج مناؿ.
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 التسوية .و 

 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة
يذىبوف إىل الوسااي ك  أ ُّْ .ُ

الًتاحيل، أـ يشتغيلوف 
امنا ُب ا١تدف؟  خيدى

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "أ" 
"التسوية". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف ىو 

عبد ا١تعطى ا٠تلط يبحث عن كظيفة 
 ٟتياتو العائلية.

تسقط "منل" كل  هل ُٖ .ِ
ىذه االعتبارات، ك 
تتناسى تلك 
الشحصيات ك هتب 
نفسها لرجل فالح عليل 
مثل عبد ا١تعطي..ال 

 يلفت النظر..؟

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "ىل" 
ُب ىذه اٞتملة يبُت أف  ىو "التسوية". ك

عبد ا١تعطي ساخر منل سواء كاف امرأة 
مثل اآلخرين الذين نظركا جسداي ففط. 
ك أما عبد ا١تعطي أنو أصفر ك عنده 

 مرض كبد ك نصف أعمى.   

تفلسفُت اللحظات  دلاذا َُِ .ّ
 السعيدة ك نشوىينها؟

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 
ه اٞتملة  ىذ"التسوية". ك ُب"١تاذا" ىو  

مناؿ ألف ال  يبُت أف الطبيب يغضب إىل
 يستطيع يشعر السعيد ك نشوىيها.

تقاس ىذه  هلك  ٗ .ْ
 االضوضا الواىنة ا١تؤقت

بضوضاء الًتاـ ُب ميداف 

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "ىل" 
". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف التسويةىو "

التسوية بُت الضوضا الواىنة ا١تؤقتا ؿ امن
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السيدة زينب، ك 
ك ضحيج األكتوبيسات 

العرابت ك الباعة ك 
اجملاذيب ك ا١تقاىى ك 
أجهزة  الراديو اليت 
 تنطلق ك ٘تأل ٝتاء

ا١تدينة أبألنغاـ ك 
 األغنيات ك األانشيد؟

، ك بضوضاء الًتاـ ُب ميداف السيدة زينب
العرابت ك الباعة  ك ضحيج األكتوبيسات
   ذلك.  ك غَت  ك اجملاذيب ك ا١تقاىى

 
 التعجب .ز 

 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة
ال ك عبد  كيفك  ُٕ .ُ

ا١تعطِت ُب نظرىم ىو 
الذم جعل  ا١تستشفي 
حقيقة كاقعة، ك ىو 
ا١تهرب اٞتانب، ك الذم 
يفهم كل شيء ك ال 

ا..؟  يهـز أبدن

 معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ
ك ُب ىذه "التعجب". ىو  "كيف" 

ف عبد ا١تعطي الذم عجعل اٞتملة يبُت أ
ا١تستشفي ك ىو ا١تهرب ك أيضا ىو ال 

 يهـز أبدا.

فيال شرشابة .. كوردة  ُٕ .ِ
 ليس كذلك؟أُب بركة.. 

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "أ" 
". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف التعجبىو "

ا١تعلم عن بناء فيال ُب  التعجبمناؿ قد 
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 شرشابة لو.
 

 النفي .ح 
 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة
يصح أف نعيس  هلك  َّ .ُ

 ُب منفي ك ال أننا بشر؟
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "ىل" 
ىو  "النفي". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
الطبيب يوضح أف البشر الذين يعيشوف 
بفردىم ال حيمل أف يكوف لديهم الرغبة 

 ُب اٟتصوؿ على منل اٞتميلة. 

 
اليت أحرقت ك  أان هل ُْٗ .ِ

سجنت ك أرسلت 
آفات ا١تزركعات؟؟ ىل 
ا على  حرضت أحدن

 أحد؟

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "ىل" 
ىو "النفي". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
مناؿ تبكي ألف إهتاـ من أىل قرية ك ىي 
تعًتؼ  ال تعمل ٖترقت ك ترسل آفات 

 ا١تزركعات ُب قرية الشرشابة.  
أف ا١تعلم يصدؽ  َمن ُْٖ .ّ

حامد ا١تليجي ك اٟتاج 
على ينقلباف من 
صديقُت ٛتيمُت إىل 

 خصمُت لدكدين؟

" منمعٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "
". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف نفيىو "ال

ٚتيع أىل قرية ال يصدؽ صديقُت 
 ٛتيمُت إىل خصمُت لدكدين.

 لة االستفهامية من حرؼمعٌت اٞتمأتركك ىكذا ك  كيف ّّ .ْ
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"النهي". ك ُب ىذه يبُت    ىو "كيف"  أنت ُب ىذه اٟتالة؟
أف مناؿ ال ديكن تًتؾ عبد ا١تطعي ُب 

 حالة ا١تريض كبد.  
 

 االستبطاء .ط 
 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة
ذىب إليو ُب بيتو،  دلاذا ٖٕ .ُ

كتركت نفسها تستسلم 
 ألكامره ك اصراره؟

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ 
ماذا" ىو  "االستبطاء". ك ُب ىذه "

اٞتملة يبُت أف مناؿ بطيئ ُب القياـ 
أبعماؿ ال ينبغي لو فعلو ُب قبوؿ الطعاـ 

 من ا١تعلم حامد.
 

 عاداالستب .ي 
 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة
أفعل لو غابت  ماذاترل  ُِْ .ُ

شهرنا..لو انتقلت إىل 
 كحدة صحية أخرل؟

ة من حرؼ معٌت اٞتملة االستفهامي
"االستبعاد" ُب ىذه اٞتملة "ماذا" ىو  

يعٍت عن انتقل مناؿ إىل كحدة صحة 
أخرل ألف ُب قرية الشرشابة ىناؾ كظيفة 

 من مدرسة اٟتكيمات ابلقصر العيٌت.
الفائدة ُب ترؾ ىذه  ما ُِّ .ِ

العيداف اٞتافة ُب 
 معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "ما"

ك ُب ىذه اٞتملة يبُت "االستبعاد". ىو  
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أف الفالحُت يذىبوف إىل ا١تزرعة ليقطعوف  األرض؟
النبااتت سبب النبااتت لقد أصابت 

 اآلفات.
 

 التمٌت .ك 
 السبب مجلة االستفهامية صفحة منرة
كاف حيلم أبف يرل   هل ٖٔ .ُ

مناؿ ُب الصباح ك 
ا١تساء، ك ينعم ابلقرب 

 منها أطوؿ مدة ٦تكنة؟

حرؼ "ىل" معٌت اٞتملة االستفهامية من 
ىو "التمٌت". ك ُب ىذه اٞتملة يبيُت أف 
عبد ا١تعطي حيلم أبف يرل مناؿ ُب 
الصباح ك ا١تساء،  ك يريد اٟتصوؿ على 

 مناؿ.
ىناؾ من ال  هلك  َُٔ .ِ

 يتمٌت ذلك ك حيلم بو؟
معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "ىل" 
ىو "التمٌت". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 

يًٌز إىل اٟتاج على يتمٌت   ك حيلم سوؼ ديي
.  مناؿ شقة كاسعة نظيفة ك ُب حى ٤تًـت

تبكى حقيقة من  هل ُٕٔ .ّ
 أجلو ك ملى تبكى؟  

معٌت اٞتملة االستفهامية من حرؼ "ىل" 
ىو "التمٌت". ك ُب ىذه اٞتملة يبُت أف 
عبد ا١تعطي يفكر عن مناؿ لو مثاالن عبد 

 ا١تعطي قد كفة، ىل مناؿ تبكى أـ ال.
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث . أ
 بحث الباحثة ُب ىذا ا١توضوع حصلت إىل نتائج البحث كما يلي:بعد ما ت

البياانت   ّٔىي  لنجيب الكيالين "ركاية الربيع العاصف"ستفهاـ ُب أدكات اال .ُ
بياانت،  ُّبياانت، ك حرؼ "ىل" يوجد  ُٖحرؼ "مهزة" يوجد كما يلي: 

بياانت، ك حرؼ  ِبياانت، ك حرؼ "مىت" يوجد  ِك حرؼ "كيف" يوجد 
بياانت، ك حرؼ "أين" يوجد  ٖبياانت، ك حرؼ "من" يوجد  ُٓ"ما" يوجد 

حرؼ كم، ك أايف، ك أيٌن  كمل يوجد. بياانت ُبياانت، ك حرؼ "أل" يوجد  ٕ
    ُب الركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالين.

بياانت    ّٔىي  ستفهاـ ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكياليناال معاينأما  .ِ
بياانت، ك التنبو على  ُُياانت، ك التسويق يوجد ب ِ كما يلي: التحقَت يوجد

، ك  بياانت ُبياانت، ك التهكم يوجد  ِّبياف، ك التقرير يوجد  ُخطأ يوجد 
بياانت، ك  ْبياف، ك النفي يوجد  ِبياانت، ك التعجب يوجد  ْالتسوية يوجد 

كمل يوجد  بياانت. ّبيانة، ك التمٌت  ِبياف، ك االستبعاد يوجد  ُاالسنبطأ 
معاين االستفهاـ اإلنكار، ك االستئناس، ك التهويل، ك التعظيم، ك التنبيو على 

ركاية ، ك النهي، ك األمر ُب ، ك التنبيو على ضالؿ الطريق، ك التكثَتلالباط
  الربيع العاصف لنجيب الكيالين.
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 االقًتاح . ب
اٟتمد هلل، قد ًب كتابة ُب ىذا البحث عن " االستفهاـ ُب ركاية الربيع 

العاصف لنجيب الكيالين) ُب دراسة البالغة(". ك تشعر الباحثة ُب البحث  
يد عن الكماؿ   ك أيضنا ترجوا الباحثة أف يكوف االستفهاـ ُب ركاية التكميلي بع

الربيع العاصف لنجيب الكيالين) ُب دراسة البالغة( لنواؿ السعداكل يستطيع أف 
يزيد معلومات ك افكارا األدبية للقارئُت. ك أخَتا ترجوا الباحثة أف يكو انفعا لقراء ك 

     .مد هللا رب العلمُتالباحثة  ُب كل ك قت ك ُب كل سنة. اٟت
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 قائمة ادلراجع
 ادلراجع العربية . أ

بَتكت لبناف: . لبديعالغية ا١تعاين ك البياف ك اجوىرة البسيد ا٢تشمي،  ،أٛتد
 .دار الكتب العلمية

فونورككو: كلية  .علم ا١تعاىن، مقررللصٌف ا٠تامس البالغة ُبىداـ، ، بٌناء
 ُت االسالميةا١تعلم

.  العناصر الداخلية ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالينحياٌب، نور. 
شعبة اللغة العربية كأدبيها كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

 ـ.َُِْسورااباي. اٟتكومية 
. شعبة اللغة العربية كأدبيها  معاين االستفهاـ ُب ركاية ليوسف زيدافعزيزة، نور. 

كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اٟتكومية سورااباي . 
 ـَُِٕ

بَتكت:  .ا١تنهاج اٞتديد ُب األدب العريب، اٞتوز األكؿ.الدكتور فركخ ،عمر
 .ـُٖٔٗ .دارالعلم للماليُت
. بَتكت لبناف: دار فصل ُب علـو البالغةا١تعجاـ ا١تفٌواؿ، إنعاـ عٌكاكم. 
 ـ.ََِٔ الكتب العلمية.

معجم اللغة العربة ا١تصرة، طبعة األكؿ، القاىرة:  ـ. ََِٕ. أٛتد عمر، ٥تتار
 ا١ترغيعامل الكتب 

بَتكت .  علـو البالغة البياف كا١تعاىن كالبديعـ. ََِٕأٛتد مصطفى.  ،ا١ترغي
 لبناف: دار الكتب العلمية
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. شعبة اللغة العربية كأدبيها كلية معاين االستفهاـ ُب سورة الشعراءمرًن، سيت. 
 ـ َُِٓيل اإلسالمية اٟتكومية سورااباي. اآلداب جامعة سونن أمب

 .ق ُّْٔ. مصر : الصحوة ، الربيع العاصف ركاية. ٧تيب،الكيالين
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