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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ungkapan-ungkapan pertanyaan beserta jawabannya
tentang kehidupan sehari-hari yang diambil dari kitab al-ta’bi>r al-awwal yaitu salah satu kitab
pembelajaran bahasa arab untuk orang non arab. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
dengan menggunakan pendekatan analisa teks. Setelah mengumpulkan data-data, peneliti
melakukan analisis untuk mengetahui ungkapan-ungkapan pertanyaan beserta jawabannya tentang
kehidupan sehari-hari yang diambil dari kitab al-ta’bi>r al-awwal. Peneliti menulis data-data tersebut,
lalu memilih dan mengelompokkannya sesuai dengan temanya masing-masing. Adapun hasil
penelitian ini : bahwa momen-momen keseharian yang ada dalam kitab al-ta’bi>r al-awwal tentang
bepergian, naik taksi, perpustakaan, naik bus, membeli sepeda, hobi, pelabuhan, kantor pos, kantor
telegram, rumah sakit, hotel, jam, pergi ke masjid, wudlu, tayamum, shalat, menghabiskan hari libur,
menghabiskan waktu dan tata cara umrah. Adapun kata Tanya yang dipakai dalam ungkapanungkapan keseharian adalah mata>, kayfa, hal, min ʾayna, hamzah al-ʾistifha>m, ʾila> ʾayna, ma>, kam,
ʾayna, ʾayyu, lima>dha>, ma>dha>, fi> ʾayyi, bima>dha>, min ʾayyi.
Kata Kunci: ʾasa>li>b, ʾistifha>m, taʿbi>r

امللخص
هذا البحث يهدف إىل معرفة األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية من كتاب التعبري األول من كتب
. نوع البحث الذي كتبه الباحث هو البحث املكتيب ابستخدم املدخل التحليلي. سلسلة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 قام بتحليلها عن معرفة األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية،بعد أن مجع الباحث البياانت هلذا البحث
 أما النتيجة من هذا البحث.يقسمها بناء على الصنف املعني
ّ  يكتب الباحث البياانت وخيتارها مث.يف كتاب التعبري األول
، ركوب احلافلة، املكتبة، ركوب سيارة األجرة، السفر وما بتعلق به:  أن املواقف اليومية اليت وردت يف كتاب التعبري: فهي
 الذهاب إىل، الساعة، الفندق، املستشفى وما يتعلق ابلطب، مكتب الربقيات، مكتب الربيد، امليناء، اهلواية،شراء الدراجة
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املسجد ،الوضوء ،التيمم ،الصالة وما يتعلق هبا ،قضاء الوقت واإلجازة ،العمرة وكيفيتها وما يتعلق هبا .وأما أدوات االستفهام
اليت وردت يف األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية فمنها  :مىت ،كيف ،مهزة االستفهام ،من أين ،هل،
أي ،ملاذا ،ماذا ،يف أي ،مباذا ،ومن أي.
إىل أين ،ما ،كم ،أينّ ،
الكلمات األساسية  :أساليب ،استفهام ،تعبري
املقدمة
اللغة ليست سوى احلديث الشفوي الذي يعرب عن أفكار اإلنسان ويقوم اللسان ويعود األطفال على حسن النطق
ابحلروف من خمارجها ومعرفة الكلمات الصحيحة واستعماهلا يف مجل قصرية مفيدة ويعطي األطفال اجلرأة على القول دون
خوف وتردد 1.كما أن اللغة أداة االتصال بني جمموعة من اجلنس البشري ،وهذا االتصال ينتهي إىل نوع من التفاهم،
والتفاهم هو تفاعل الفهم بني طرفني.

2

ويدخل يف ذلك اللغة العربية فإن متعلمها حيسن له أن يتمكن من التحدث هبا شفواي يف املناسبات العديدة خاصة
عند احملادثة مع اآلخرين .لذا من املعلوم أن مهارة الكالم من أهم املهارات اللغوية األربع اليت ال بد أن يعتين هبا دارسها.
يعرف أبنه مهارة نقل املعتقدات واألحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتحدث إىل
التحدث ّ
اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء 3.وأما احملادثة فهي فن حيتاج إىل هتيؤ وإعداد وإال حتول
إىل ضرب من ضروب الثرثرة اليت ال طائل حتتها.

4

ومن املالحظة يف ساحة عملية تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها أن بعضهم يتعلم اللغة العربية ابلتعرف على مفرداهتا
وكلماهتا دون النظر إىل استعماهلا يف اجلملة  ،وأدى ذلك إىل اخلطأ يف تركيب اجلمل العربية على وضع صحيح ،بل يقع
1

2
3
4

يوسف الصميلي ،اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا( ،بريوت :املكتبة العصرية181 )1998 ،
أمحد فؤاد حممود عليان ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها( ،الرايض :دار املسلم للتشر والتوزيع.43 ،)1992 ،
حممد صاحل الشنطي ،املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا( ،حائل  :دار األندلس للنشر والتوزيع) .194
املرجع السابق.198 ،
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هذا اخلطأ يف أسهل العبارات اليت استعملها الناس يوميا ،وعلى سبيل املثال  :من امسك ؟ ،مع أن العبارة الصحيحة هي
ما امسك ؟ ،واألخطاء األخرى ال تزال ابقية على ألسنتهم .وأيضا بعضهم وقع يف اخلطأ عند احملادثة العتمادهم عند تعلم
مهارة الكالم على الكتب املدرسية اليت ال تعتمتد على العبارات الصحيحة فال بد من معاجلة هذه املشكلة ولو أبدىن
جهود وحماوالت تصحح عباراهتم ِّّ
وتقوم ألسنتهم.
لقد اطلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع األساليب االستفهامية عن املواقف اليومية
أو ما يتعلق هبا ،وكان من تلك الدراسات ما يلي:
 .1حبث حنيف حمفوظ ، 2016 ،مواد احملادثة ابستخدام أندرويد على أساس املواقف اليومية مبعهد جامعة موالان مالك
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ،حبث تكميلي للحصول على شهادة املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية كلية
الدراسات العليا يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .وهذا البحث يهدف إىل  )1( :معرفة
كيفية تطوير مواد احملادثة ابستخدام أندرويد على أساس املواقف اليومية مبعهد جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج ) 2( ،معرفة مستلزمات ملواد احملادثة ابستخدام أندرويد على أساس املواقف اليومية مبعهد جامعة
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج )3( ،معرفة فعالية ملواد احملادثة ابستخدام أندرويد على أساس املواقف
اليومية مبعهد جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .والبحث الذي أجراه الباحث هو البحث
التطويري ابملدخل الكمي.
.2

حبث فخرجال ،2015 ،أسلوب احملادثة يف قصة يوسف دراسة أسلوبية ،حبث علمي للحصول على درجة سرجاان يف
كلية العلوم اإلنسانية بشعبة اللغة العربية وأدهبا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .استخدم
الباحث هنجا كيفيا مبقارنة علم األسلوب أو األسلوبية ،وركز يف نظرية اختيار اجلملة وهبا حلل الباحث خربية اجلملة.
فالبياانت من هذا االلبحث هي احملاداثت بني األشخاص يف سورة يوسف.
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منهجية البحث
قام الباحث ابلبحث املكتيب ،ذلك ألن البياانت املستخدمة مأخوذة من املكتبة ،مثل الكتب والنصوص والواثئق
واجملالت والقصة وغري ذلك 5.أما مدخل البحث املستخدم هو املدخل االتحليلي .والطريقة املكتبية اليت استخدمها الباحث
هي طريقة مجع البياانت ابملطالعة على الكتب أو املطبوعات أو التقرير املتعلق ابملوضوع 6.واستخدم الباحث الكتب من
مكتبة جامعة علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورااباي.
بعد أن مجع الباحث البياانت هلذا البحث ،قام بتحليلها عن معرفة األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف
يقسمها بناء على الصنف املعني .أما منهج حتليل
اليومية يف كتاب التعبري األول .يكتب الباحث البياانت وخيتارها مث ّ
البياانت املستخدمة ف هي منهج التوزيع ابلتحليل إىل املكوانت املباشرة .منهج التوزيع هو كيفية حتليل البياانت إلجابة أسئلة
البحث آللة حامسة يف اللغة املبحوثة ،بل يكون واحدا ابلبياانت 7.أما التحليل إىل املكوانت املباشرة فهو طريقة حتليل
البياانت بتقسيم البناء إىل بضع أقسام.

8

نتائج البحث ومناقشتها
األسلوب
األسلوب هو الطريق والوجه واملذهب ،كأن يقول قائل :أنت يف أسلوب سوء ،ويقال :فالن يف أساليب من
القول أي يف أفانني منه .وهناك تعريفات اصطباحية لألسلوب ،فمثال عند فجوته أن األسلوب هو مبدأ الرتكيب النشط
الرفيع الذي يتمكن به الكاتب من النفاذ إىل الشكل الداخلي ملادته والكشف عنه .وعند مورية “ :أن األسلوب ابلنسبة

Mardalis, Metode peneliatian suatu pendekatan proposal, ED. 1, Cet. 6 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 28.
Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1998), 111.
7
Muhammad. Metode Penelitian Bahasa (Jokjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 263.
8
Ibid. 247
5
6
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لنا هو موقف من الوجود وشكل من األشكال الكينونة وليس يف احلقيقة شيئا نلبسه وخنلعه كالرداء ولكنه الفكر اخلالص
9

نفسه والتحويل املعجز لشيء روحي إىل الشكل الوحيد الذي ميكننا به تلقيه وامتصاصه”.
أدوات االستفهام
تقسم إىل قسمني .1 :حرفا االستفهام  .2أمساء االستفهام.
 .1حرفا االستفهام ،ومها :اهلمزة  ،هل.
أ .اهلمزة  :وهي أم ابب االستفهام ،وختتص مبا يلي :

 )1تستعمل لطلب التصور أي االستفهام عن املفرد ،وعندئذ يكون جواهبا بتحديد أحد الشيئني وأييت املسؤول
عنه بعد اهلمزة مباشرة وال بد أن أتيت بعدها (أم) العاطفة وتدعى املعادلة ألن ما بعدها يعادل ما قبلها يف ذهن
السائل مثل  :أحممد فاز أم خالد؟ـ
 )2تليها اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية مثل  :أحضر أمحد؟ أحممد يف البيت؟.
 )3وتستعمل لطلب التصديق ،أي االستفهام عن حقيقة نسبة فعل أو صفة إىل شخص معني ،ويكون اجلواب
ب ـ ـ ـ ـ ـ (نعم) أو (ال) يف الكالم املوجب مثل  :أقرأت كتاب البالغة؟
أما إذا كان الكالم منفياً فيجاب عنه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (نعم) لتصديق النفي ،مثل  :أمل تفهم الدرس؟ وبـ ـ ـ ـ ـ ـ(بلي) لتحويل
النفي إىل إثبات مثل  :أمل تستقبل الضيف؟ فتقول (بلى) إذا استقبلته.
وأتيت (بلى) يف جمال االعرتاف أبمر خطري ذي شأن عظيم كاأللوهية والقدرة على البعث وبدء اخللق كما يف
سورة البقرة اآلية { : 260وإِّ ْذ قَ َ ِّ ِّ
ال بـَلَى َولَكِّ ْن لِّيَطْ َمئِّ َّن
ال أ ََوَملْ تـُ ْؤِّم ْن قَ َ
ف ُْحت ِّي الْ َم ْوتَى قَ َ
ب أ َِّرِّين َكْي َ
يم َر ِّّ
َ
ال إبْـَراه ُ
ِّ
ك َس ْعيًا َو ْاعلَ ْم
قَـلِّْيب قَ َ
اج َع ْل َعلَى ُك ِّّل َجبَ ٍل ِّمْنـ ُه َّن ُج ْزءًا ُمثَّ ْادعُ ُه َّن َأيْتِّينَ َ
ص ْرُه َّن إِّلَْي َ
ك ُمثَّ ْ
ال فَ ُخ ْذ أ َْربـَ َعةً م َن الطَِّّْري فَ ُ
اَّلل الَّ ِّذي خلَق َّ ِّ
ِّ
يم} ،واألحقاف اآلية { : 33أ ََوَملْ يـََرْوا أ َّ
أ َّ
ض َوَملْ يـَ ْع َي ِِّبَلْ ِّق ِّه َّن
َن َّ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
َن ََّ
اَّللَ َع ِّز ٌيز َحك ٌ
9

صالح فضل ،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته( ،القاهرة :دار الشروق.97 - 94 ،)1998 ،
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بَِّق ِّاد ٍر علَى أَ ْن ُحييِّي الْموتَى بـلَى إِّنَّه علَى ُك ِّل َشي ٍء قَ ِّدير} ،ويس اآلية { : 81أَولَي َّ ِّ
السماو ِّ
ات
َ
س الذي َخلَ َق َّ َ َ
ْ َ َْ َ ُ َ ّ ْ
َْ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
و ْاأل َْر َ ِّ ِّ ٍ
ي
يم} ،والقيامة اآلية { : 4بـَلَى قَادر َ
َ
ين َعلَى أَ ْن نُ َس ِّّو َ
ض ب َقادر َعلَى أَ ْن َخيْلُ َق مثْـلَ ُه ْم بـَلَى َوُه َو ا ْخلََّال ُق الْ َعل ُ

بـنَانَه} ،واألعراف اآلية { : ۱۷۲وإِّ ْذ أَخ َذ ربُّ َ ِّ
آد َم ِّم ْن ظُ ُه ِّ
ورِّه ْم
ك م ْن بَِّين َ
َ
َ َ َ

ذُِّّريـَّتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَنْـ ُف ِّس ِّه ْم

ِِّّ
ِّ ِّ
ني} ،واألنعام اآلية َ { : ۳۰ولَ ْو تَـَرى
ت بَِّربِّّ ُك ْم قَالُوا بـَلَى َش ِّه ْد َان أَ ْن تَـ ُقولُوا يـَ ْوَم الْقيَ َامة إِّ َّان ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافل َ
أَلَ ْس ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
إِّ ْذ وقِّ ُفوا َعلَى الن ِّ
ني}.
ب ِِّب َايت َربِّّنَا َونَ ُكو َن م َن الْ ُم ْؤمن َ
َّار فَـ َقالُوا َاي لَْيـتَـنَا نـَُرُّد َوَال نُ َك ّذ َ
ُ
 )4اهلمزة هلا الصدارة يف اجلملة ،ولذا تقدم على حروف اجلر مثل :أيف البيت ضيوف؟ ،وعلى حروف العطف،
مثل :أوما مسعت اخلرب؟ ،وعلى ( إن ) ،مثل :أئنك لتؤيد احلق؟ ،وعلى املفعول به املقدم ،مثل :أخالداً زرت؟.
 )5جيوز حذفها إذا دلت عليها قرينة كورود (أم) املعادلة  ،مثل :فوهللا مـا أدري وإن كنـت داريـاً بسبـع رميـن اجلمـر
أم بثمـان ؟ والتقدير أبسبع؟.
 )6تسقط بعد مهزة الوصل املكسورة لفظاً وكتابة ،مثل :أتّعظت مبا حصل؟
اَّللِّ
آَّللُ أ َِّذ َن لَ ُك ْم أ َْم َعلَى َّ
 )7إذا وقعت بعدها (ألـ ـ ـ ــ) التعريف أدغمت فيها وأصبحتا مهزة ممدودة مثل{ :قُ ْل َّ
تَـ ْف َرتُون} يونس .59 :
 )8إذا كانت مهزة االستفهام للتسوية تليها مجلتان تفصل بينهما (أم) املعادلة املتصلة العاطفة ويصبح األسلوب
خرباي ،وتسبق بكلمة (سواء) أو ما يف معناها ،وهي مل تستخدم يف القرآن الكرمي إال يف موقف الدعوة إىل الدين
ً
أو الصدود عنه َ { :و َس َواءٌ َعلَْي ِّه ْم أَأَنْ َذ ْرَهتُْم أ َْم َملْ تـُْن ِّذ ْرُه ْم َال يـُ ْؤِّمنُو َن} يس .10 :وقد حتذف (سواء) ألهنا
يد ِّمبَ ْن ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض أ َْم أ ََر َاد ِّهبِّ ْم َرُّهبُْم َر َش ًدا} اجلن .10 :
َشٌّر أ ُِّر َ
مفهومة ،مثلَ { :وأ ََّان َال نَ ْد ِّري أ َ
ب .هل  :وقد وردت قرابة مثانني مرة يف القرآن الكرمي أكثرها مع اجلملة الفعلية ،وختتص مبا يلي :
 )1تدخل على اجلمل الفعلية ،مثل :هل جاء خالد؟ وعلى اجلملة اإلمسية مامل يكن خربها فعالً ،مثل  :هل الدرس
سهل ؟
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 )2تستعمل لطلب التصديق فقط ،ويكون جواهبا (نعم) وال تليها أم املعادلة ،مثل :هل حفظت القصيدة؟ وال
جيوز القول :هل حفظت النثر أم الشعر؟.
 )3يستفهم هبا يف اإلثبات فقط ،وال جيوز القول :هل مل حتضر الواجب؟.
 )4إذا دخلت على الفعل املضارع صرفته للمستقبل ،فال يقال :هل تلعب اآلن ؟ وجيب استخدام اهلمزة يف احلالتني
السابقتني.
 )5ال تدخل على (الفاء) أو (الواو) العاطفة بل أتيت بعدمها ،مثل :فهل أحضرت الكتاب؟ ،وهل نسيت القلم؟.
ال تدخل على (إن) واملفعول به املقدم كما هو احلال مع اهلمزة ،فال يقال :هل إنك مقبل؟.

10

 .2أمساء االستفهام
ِّ
َي".
كم ،وأ ُّ
كيف ،و ّ
َين ،و َ
"م ْنَ ،
أمساءُ االستفهام هي َ
أىن ،و ْ
وم ْن ذا ،وما ،وماذا ،ومىت ،و ّأاي َن ،وأ َ
أ .من ومن ذا
{م ْن ذا الذي
وم ْن ذا يُ َ
سافر؟ " ،قال تعاىل َ
فعل هذاَ .
ستفه ُم هبما عن الشخص العاقل ،حنو َ
َم ْن َ
وم ْن ذا ُم ٌ
"م ْن َ
يُ ِّ
ض هللاَ ْقرضاً َحسناً ،فَـيُضاعفه له؟} .البقرة .245 :
قر ُ
ب .ما وماذا
ِّ
الشيء أو ِّ
ِّ
هم هبما عن غري ِّ
صفته،
حقيقة
العاقل من احليواانت والنبات واجلماد واألعمال ،وعن
ما وماذا يُست َف ُ
غري ٍ
كتبت؟ " ،وتقول
كبت ،أو
عاقلُ ،
اشرتيت؟ ما أو ماذا َ
َ
تقول "ما أو ماذا ر َ
سواءٌ أكان هذا الشيءُ عاقالً أم َ
تستفهم عن حقيقة هذه األشياء ،وتقول "زهريٌ من فُحول
الذهب؟ "،
األسد؟ ما اإلنسا ُن؟ ما النَّخل؟ ما
"ما
ُ
ُ
ُ
يستعلم عن صفاته وممَُيزاته.
قائل "ما زهريٌ! "
شعر ِّاء اجلاهلية"ُ ،
ُ
فيقول ٌ
ج .مت
10
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نصر
أتيت؟ ومىت
ظرف يُستفهم به عن َّ
مىت ٌ
الزمانني املاضي واملُستقبل ،حنو "مىت َ
ُ
تذهب؟ " ،قال تعاىل {مىت ُ
هللا؟} .البقرة .214 :
د .أين
أين تتعلَ ُم؟ " .وإذا سبقته
حل فيه الشيءُ ،حنو "أين َ
أين ٌ
ظرف يُستفهم به عن املكان الذي َّ
أين َ
كنت؟ َ
أخوك؟ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
مت؟! ".
أين قَد َ
"م ْن" كان ُسؤاالً عن مكان بُروز الشيء ،حنو "من َ
ه .أاين
سافر؟
ظرف مبعىن احلني والوقت.
ويقارب معىن "مىت" .ويُستفهم به عن َّ
الزمان املستقبل ال غريُ ،حنو َّ
َّأاي َن ٌ
ُ
"أاي َن تُ ُ
سفرك؟ وأكثر ما يُستعمل يف مواضع التَّفخيم أو التَّهويل ،كقوله تعاىل {يَسألُْو َن َّأاي َن
" أي يف ّ
أي وقت سيكو ُن ُ
ِّ
ِّ
ٍ
يوم القيامة.
يوم اجلزاء على األعمال ،وهو ُ
يوم الدين ،أي ُ
أي وقت سيكو ُن ُ
ُ
يوم ال ّدين؟} الذارايت  ،12 :أي يف ّ
و .كيف
ٍ
كيف اسم يستفهم به عن ِّ
أنت؟.
حالة الشيء ،حنو
َ
أنت؟ " ،أي على أيَّة حالة َ
"كيف َ
َ ٌُ ُ
أن
زّ .
ِّ
أين كقوله
أىن تكو ُن لالستفهام ،مبعىن كيف  ،حنو ّ
ّ
يت عنه؟ " أي َ
تفعل هذا وقد ُهن َ
كيف تفعلهُ؟ ومبعىن م ْن َ
أىن ُ
ك هذا} [آل عمران ]37 :أي من أين ِّ
تعاىل{ :ايمرمي أىن لَ ِّ
لك هذا؟
َ
ح .كم
ٍ
ِّ
املشروعات اخلريية اليت أعنتها؟
كم َع َد ُد
كم مشروعاً ً
خرياي َ
أعنت؟ " أي ْ
كم يُستفهم هبا عن َع َدد يُراد تعيينُه ،حنو ْ
ْ
ط .أي
ِّ
"أي ٍ
رجل جاءَ؟ وأيَّةُ امرأة جاءت؟ " ،ومنه قوله تعاىل {أيُّكم زادتهُ هذهِّ إِّمياانً؟}
تعيني
الشيء ،حنو ُّ
طلب هبا ُ
أي يُ ُ

11

التوبة .124 :
11

مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية( ،بريوت :املكتبة العصرية. 145 – 139 ،)1993 ،
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كتاب التعبري األول
كتاب التعبري األول هو أحد كتب املستوى األول من سلسلة تعليم اللغة العربية وهي  )1( :مرحلة االستماع،
( )2مرحلة القراءة والكتابة )3( ،كتاب التعبري )4( ،دروس من القرآن الكرمي .واهلدف من هذا الكتاب ما يلي :
أ) تطويع عادات الدارس اللغوية القدمية إلنتاج األصوات واملفردات والرتاكيب العربية اليت هلا تظري يف لغة الدارس األم.
ب) تكوين عادات لغوية جديدة إلنتاج األصوات واملفردات والرتاكيب العربية اليت ليست هلا نظري يف لغة الدارس األم.
احلر عن املواقف احلياتية املباشرة حتداث أو كتابة.
ج) استغالل خمزون الدارس اللغوي يف التعبري ّ
د) متكني الدارس من القراءة الصامتة واجلهرية وفهم ما يقرأ.
هذا الكتاب يتضمن  10وحدات حتتوي على  32درسا تقوم على أساس من احلوارات املنتزعة من واقع احلياة اليومية
املعاشة .وقد تضمن املوضوع األخري مقدمة يف التعبري املصور ،قصد هبا أن تكون توطئة لدروس التعبري يف املرحلة الالحقة،
وحيتوي الكتاب على حوايل  500كلمة جديدة وحوايل  35تركيبا حنواي وصيغة صرفية جديدة.
مث إن حمتوى الكتاب عرض على شكل حوارات وتدريبات ،وصيغت دروسه يف إطار الكلمات والرتاكيب الضرورية
والشائعة تصحبها أربعة أنواع من التدريبات كتدريبات األمناط واالتصال والقراءة.

12

نتيجة البحث
اطلع الباحث على كتاب التعبري األول فوجد فيه عددا من املواقف اليومية وتفصيل ذلك ما يلي :
الرقم
1
12

77

املواقف اليومية
السفر

الرقم
31

املواقف اليومية
لزوم سرير املستشفى

جمموعة من املؤلفني ،كتاب التعبرياألول ( ،اململكة العربية السعودية  :حامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)13 ،
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2

حجز التذكرة

32

السؤال عن األقسام يف املستشفى

3

إقالع الطائرة

33

زايرة املريض

4

احلضور إىل املطار

34

حتليل الدم

5

تسليم اجلواز وبطاقة املغادرة

35

السؤال عن الدواء

6

االجتاه إىل بوابة اخلروج

36

السؤال عن كيفية استعمال احلبوب

7

السفر ابلقطار

37

مقابلة الطبيب

8

إجراءات السفر ابلقطار

38

إصابة اجلروح

9

السفر إىل األهل

39

السؤال عن الفندق

10

السؤال عن تكليف الرحلة

40

البحث عن موظف االستقبال يف

11

السؤال عن احلقيبة

41

حجز الغرفة يف الفندق

12

السؤال عن موقف سيارة األجرة

42

السؤال عن اإلقامة يف الفندق

13

الذهاب إىل السكن اجلامعي

43

مغادرة الفندق

14

السؤال عن مكان إدارة اجلامعة

44

السؤال عن الساعة

15

احلضور إىل املكتبة

45

الذهاب إىل املسجد

16

ركوب احلافلة

46

السؤال عن كيفية الوضوء

17

شراء الدراجة

47

السؤال عن مادة التيمم

18

السؤال عن اهلواية

48

السؤال عن كيفية التيمم

19

السؤال عن امليناء

49

الصالة يف الغرفة

واحلقن

الفندق

JURNAL AL-FAWA’ID : JURNAL AGAMA DAN BAHASA

78 STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA
Vol. XII No.1 Maret 2022

⧫ Abdul Basid

20

السؤال عن السفينة

50

السؤال عن فضل صالة اجلماعة

21

الذهاب إىل مكتب الربيد

51

صالة اجلمعة يف املسجد الكبري

22

إرسال الرسالة ابلربيد

52

السؤال عن بداية صالة اجلمعة

23

السؤال عن قيمة الرسالة املسجلة

53

قضاء اإلجازة

24

السؤال عن مكتب الربقيات

54

قضاء وقت النهار

25

السؤال عن نوع الربقية

55

قضاء وقت الليل

26

الدفع

56

الذهاب إىل احلرم حبافلة النقل اجلماعي

27

السؤال عن الصديق

57

الطواف ابلكعبة

28

حدوث املرض

58

تقبيل احلجر األسود

29

الذهاب إىل الطبيب

59

الزحام يف السعي

30

فحص الطبيب

60

السؤال عن كيفية إهناء العمرة

من اجلدول السابق يُعرف أن املواقف اليومية اليت وردت يف كتاب التعبري هي :السفر وما يتعلق به ،ركوب سيارة
األجرة ،املكتبة ،ركوب احلافلة ،شراء الدراجة ،اهلوية ،امليناء ،مكتب الربيد ،مكتب الربقيات ،املستشفى وما يتعلق ابلطب،
الفندق ،الساعة ،الذهاب إىل املسجد ،الوضوء ،التيمم ،الصالة وما يتعلق هبا ،قضاء الوقت واإلجازة ،العمرة وكيفيتها وما
يتعلق هبا.
وأما األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول فذلك ما يلي :
الرقم
1

املواقف اليومية
السفر

األساليب االستفهامية مع أجوبتها
أ  :مىت تسافر إىل اململكة العربية السعودية ؟
ب  :يف األسبوع القادم إن شاء هللا
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أ  :كيف تسافر ؟
ب  :ابلطائرة بعد إكمال إجراءات السفر
أ  :أابلدرجة األوىل أم السياحية ؟
ب  :ابلدرجة السياحية
أ  :من أين أنت قادم ؟
ب  :أان قادم من تركيا
أ  :هل حجزت ؟

2

حجز التذكرة

3

إقالع الطائرة

4

احلضور إىل املطار

5

تسليم اجلواز وبطاقة

أ  :هل تسمح ابجلواز وبطاقة املغادرة ؟

املغادرة

ب  :بكل سرور

6

االجتاه إىل بوابة اخلروج

أ  :إىل أين أنت متجه ؟

7

السفر ابلقطار

ب  :ال ،مل أتسلم التذكرة
أ  :مىت تقلع الطائرة ؟
ب  :يف العاشرة صباحا
أ  :ومىت أحضر إىل املطار ؟
ب  :قبل اإلقالع بساعة على األقل

ب  :أان متجه إىل بوابة اخلروج
أ  :هل تفضل السفر ابلطائرة أو ابلقطار ؟
ب  :أفضل القطار ،ألنين أشاهد املناظر اجلميلة
أ  :ما رأيك يف رحلة ابلقطار من الرايض إىل الدمام ؟
ب  :ال مانع ،نذهب يف العطلة األسبوعية
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أ  :ولكن ما إجراءات السفر ابلقطار ؟

8

إجراءات السفر ابلقطار

9

السفر إىل األهل

10

السؤال عن تكليف

أ  :كم تكلف الرحلة إىل هناك ؟

الرحلة

ب  :عشرين رايال

11

السؤال عن احلقيبة

أ  :أين حقائبك ؟

12

السؤال عن موقف سيارة

أ  :أين موقف سيارات األجرة ؟

األجرة

ب  :أان سائق سيارة أجرة .أي مكان تريد ؟

الذهاب إىل السكن

أ  :أي مكان تريد ؟

اجلامعي

ب  :أريد أن أذهب إىل السكن اجلامعي

السؤال عن مكان إدارة

أ  :وهل تعرف مكان إدارة اجلامعة ؟

اجلامعة

ب  :نعم

15

احلضور إىل املكتبة

أ  :ملاذا ال حتضر إىل املكتبة كل يوم ؟

16

ركوب احلافلة

17

شراء الدراجة

ب  :عليك فقط أن تذهب إىل احملطة وتشرتي التذكرة
أ  :هل ستسافر إىل أهلك ؟
ب  :ال  ،لن أسافر هذه املرة إىل أهلي

ب  :معي حقيبة واحدة

13

14

ب  :ألنين أسكن قرب املطار ،وسيارات األجرة غالية
أ  :ملاذا ال حتضر ابحلافالت ؟ هناك خطوط كثرية هلا
ب  :إنين ال أعرف من أين أركبها
أ  :وهل هناك وسيلة أخرى ؟ فاحلافالت دائما مزدمحة
ب  :ميكنك أن تشرتي دراجة
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أ  :هل هوايتك القراءة ؟

18

السؤال عن اهلواية

19

السؤال عن امليناء

20

السؤال عن السفينة

21

الذهاب إىل مكتب الربيد أ  :أراك تلبس مالبس اخلروج ،إىل أين أنت ذاهب ؟

ب  :نعم ،أان أحب القراءة
أ  :وأنت ،ما هوايتك ؟
ب  :أان أحب السفر
أ  :هل هو (ميناء الدمام) أكرب من الرايض العاصمة ؟
ب  :ال هو أصغر منها ولكنه أكرب املوانئ السعودية
أ  :وما هذه السفينة الضخمة ؟
ب  :إهنا انقلة للنفط

ب  :إىل مكتب الربيد
أ  :ملاذا ال تضعها فيه (صندوق الربيد) ؟

22

إرسال الرسالة ابلربيد

23

السؤال عن قيمة الرسالة

أ  :كم قيمة الرسالة املسجلة ؟

املسجلة

ب  :ادفع رايال ......خذ اإليصال

السؤال عن مكتب

أ  :من فضلك ،أين مكتب الربقيات ؟

الربقيات

ب  :أمام مكتب الطرود على اليسار

السؤال عن نوع الربقية

أ  :هل هي برقية عادية أو مستعجلة ؟

ب  :ألنين أريد أن أرسلها ابلربيد املسجل
أ  :ملاذا ال ترسلها ابلربيد العادي ؟
ب  :الربيد املسجل أضمن

24

25

ب  :برقية عادية
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أ  :كم أدفع لك ؟

26

الدفع

27

السؤال عن الصديق

28

حدوث املرض

29

الذهاب إىل الطبيب

30

فحص الطبيب

31

لزوم سرير املستشفى

32

السؤال عن األقسام يف

أ  :يف أي قسم هو ؟

املستشفى

ب  :يف قسم الباطنية يف الطابق الثالث احلجرة الرابعة

33

زايرة املريض

أ  :كيف حالك اآلن اي عمر ؟

34

حتليل الدم

ب  :عشرة رايالت
أ  :أهال اي علي ،أين صديقك عمر ؟
ب  :هو مريض جدا
أ  :مىت حدث ذلك ؟
ب  :لقد شعر حبمى وأمل يف بطنه بعد أ ،رجع إىل السكن
أ  :هل ذهبتم به إىل الطبيب ؟
ب  :نعم ،اتصلنا ابإلسعاف هاتفيا ليأخذه للطبيب
أ  :ماذا قرر الطبيب لعمر أمس ؟
وحوله إىل املستشفى
ب  :فحصه ّ
أ  :وهل رجع إىل السكن ؟
ب  :ال ،فقد لزم سرير املستشفى ليعاجله الطبيب

ب ِ :بري واحلمد هلل .أشكرك على الزايرة
أ  :هل أجريت بعض التحاليل ؟
ب  :نعم ،أجريت حتليال للدم يف املخترب
أ  :وهل ظهرت النتيجة ؟
ب  :نعم  ،ظهرت عندي مالراي يف الدم
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أ  :وأي دواء قرر الطبيب ؟

35

السؤال عن الدواء

36

السؤال عن كيفية

أ  :وكيف تستعملها (بعض احلبوب وبعض احلقن) ؟

استعمال احلبوب واحلقن

ب  :آخذ حبتني ثالث مرات يوميا وحقنة يف العضل كل

ب  :بعض احلبوب وبعض احلقن

يوم
أ  :وهل قابلت الطبيب ؟

37

مقابلة الطبيب

38

إصابة اجلروح

39

السؤال عن الفندق

40

البحث عن موظف

أ  :أين موظف االستقبال من فضلك ؟

االستقبال يف الفندق

ب  :أهال بك.

41

حجز الغرفة يف الفندق

أ  :هل من خدمة ؟

42

السؤال عن اإلقامة يف

أ  :كم يوما ستقيم ؟

الفندق

ب  :أربعة أايم

مغادرة الفندق

أ  :يف أي وقت ستغادر الفندق اليوم ؟

ب  :نعم  ،ونصحين بعدم استعمال املاء
أ  :ملاذا ال تستطيع الوضوء ؟
ب  :أان مصاب جبروح يف أعضاء جسمي
أ  :أتريد فندقا من الدرجة األوىل أن الثانية ؟
ب  :أفضل فندقا من الدرجة الثانية
أ  :أتعين فندق الصداقة ؟
ب  :نعم ،فأسعاره مناسبة وغرفه واسعة

ب  :أريد غرفة لشخص واحد
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ب  :يف الساعة التاسعة والنصف متاما
جهزت فاتورة احلساب ؟
أ  :هل ّ
ب  :ها هي  ،وأرجو أن يكون الفندق قد أعجبك
أ  :كم الساعة اآلن ؟

44

السؤال عن الساعة

45

الذهاب إىل املسجد

46

السؤال عن كيفية الوضوء أ  :وكيف أتوضأ ؟

ب  :التاسعة والثلث
أ  :إىل أين اي والدي ؟
ب  :إىل املسجد ألداء الصالة

ب  :تقول بسم هللا الرمحن ِّ
الرحيم  ،مث غسل الكفني
واملضمضة  ،مث االستنشاق واالستنشار  ،مث غسل الوجه مث
غسل اليدين إىل املرفقني  ،مث مسح الرأس  ،مسح األذنني ،
وأخريا غسل الرجلني إىل الكعبني.
47

السؤال عن مادة التيمم

48

السؤال عن كيفية التيمم

49

الصالة يف الغرفة

أ  :مباذا تتيمم ؟
ب  :ابلرتاب الطاهر
أ  :وكيف يتيمم املسلم ؟
ب  :أوال  :يقول بسم هللا الرمحن ِّ
الرحيم  ،مث يضرب الرتاب
بكفيه  ،وميسح هبما وجهه مث يديه.
أ  :أتصلي يف غرفتك ؟
ب  :نعم

85

JURNAL AL-FAWA’ID : JURNAL AGAMA DAN BAHASA
STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA
Vol. XII No.1 Maret 2022

⧫……… Tah{li>l al-ʾAsa>li>b al-ʾIstifha>miyyah ma’a ʾAjwibatiha> ‘an al-Mawa>qi>f

50

السؤال عن فضل صالة

أ  :وما فضل صالة اجلماعة ؟

اجلماعة

وسلم  :صالة اجلماعة أفضل
ب  :قال النيب صلى هللا عليه َ
من صالة أحدكم وحده ِبمسة وعشرين درجة

صالة اجلمعة يف املسجد

أ  :أين نصلي صالة اجلمعة ؟

51

الكبري

ب  :يف املسجد الكبري

السؤال عن بداية صالة

أ  :مىت تبدأ صالة اجلمعة ؟

اجلمعة

ب  :حني نسمع األذان يف الثانية عشرة نقريبا

53

قضاء اإلجازة

أ  :إذن أين ستقضي اإلجازة ؟

54

قضاء وقت النهار

55

قضاء وقت الليل

56

الذهاب إىل احلرم حبافلة

أ  :أابحلافلة ذهبت أم بسيارة األجرة ؟

النقل اجلماعي

ب  :ذهبت حبافلة النقل اجلماعي حىت وصلت احلرم

الطواف ابلكعبة

أ  :من أي ابب دخلت ؟

52

ب  :سأذهب إىل مكة إلداء العمرة وصيام شهر رمضان
هناك
أ  :وكيف كنت تقضي هنار يومك ؟
ب  :كنت أصلي الظهر والعصر يف احلرم  ،وبعد غروب
الشمس أتناول اإلفطار مع اجلماعة  ،مث نصلي صالة املغرب
أ  :وكيف كنت تقضي ليلك ؟
ب  :أعود للحرم لصالة العشاء والرتاويح
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ب  :دخلت احلرم من ابب السالم .وطفت حول الكعبة
سبعة أشواط مث صليت ركعتني خلف مقام إبراهيم وشربت
ماء زمزم
أ  :وهل قبلت احلجر األسود ؟

58

تقبيل احلجر األسود

59

الزحام يف السعي

60

السؤال عن كيفية إهناء

أ  :وكيف أهنيت العمرة ؟

العمرة

ب  :بعد السعي حلقت شعر رأسي مث خلعت مالبس

ب  :ال  ،فقد كان الزحام شديدا .مث ذهبت للسعي سبعة
أشواط
أ  :وكيف كان السعي ؟
ب  :كان فيه الزحام شديدا

اإلحرام

اجلدول السابق يعرض األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول .ويُعرف منه
أيضا أدوات االستفهام اليت وردت يف األساليب االستفهامية منها  :مىت ،كيف ،مهزة االستفهام ،من أين ،هل ،إىل أين،
أي.
أي ،مباذا ،ومن ّ
أي ،ملاذا ،ماذا ،يف ّ
ما ،كم ،أينّ ،

الزمانني املاضي واملستقبل يستعمل "مىت" .ومثال
وحتليل تلك األساليب االستفهامية ما يلي :إذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن َّ
ُ
ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول :مىت تبدأ صالة اجلمعة ؟ حني نسمع
األذان يف الثانية عشرة نقريبا .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال عن وقت صالة اجلمعة فيكون اجلواب "حني نسمع األذان
يف الثانية عشرة نقريبا".
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وإذا اُستُـ ْف ِّهم عن ِّ
حالة الشيء يستعمل "كيف" .ومثال ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف
ْ َ
اليومية يف كتاب التعبري األول :كيف تسافر ؟ ابلطائرة بعد إكمال إجراءات السفر .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال عن
كيفية السفر فيكون اجلواب "ابلطائرة بعد إكمال إجراءات السفر".
وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن طلب التصور أي االستفهام عن املفرد يستعمل "مهزة االستفهام" .ومثال ذلك األساليب
االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول :أتريد فندقا من الدرجة األوىل أم الثانية ؟ أفضل فندقا
من الدرجة الثانية .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال عن حتديد أحد الشيئني فيكون اجلواب "أفضل فندقا من الدرجة
الثانية".
وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن املكان الذي انتقل منه يستعمل "من أين" .ومثال ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها
عن املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول" :من أين أنت قادم ؟ أان قادم من تركيا" .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال عن
املكان الذي انتقل منه فيكون اجلواب " أان قادم من تركيا".
وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن طلب التصديق فقط يستعمل "هل" .ومثال ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن
املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول " :وهل تعرف مكان إدارة اجلامعة ؟ نعم " .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال عن
طلب التصديق فقط فيكون اجلواب "نعم".
وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن املكان الذي سيتوجه إليه يستعمل "إىل أين" .ومثال ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها
عن املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول" :إىل أين أنت ذاهب ؟ إىل مكتب الربيد" .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال عن
املكان الذي سيتوجه إليه فيكون اجلواب "إىل مكتب الربيد".

وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن غري ِّ
العاقل من احليواانت والنبات واجلماد واألعمال يستعمل "ما" .ومثال ذلك األساليب
االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول" :وما هذه السفينة الضخمة ؟ إهنا انقلة للنفط".

فالسائل هبذا األسلوب للسؤال عن غري ِّ
العاقل من اجلماد فيكون اجلواب "إهنا انقلة للنفط".
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وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن َع َد ٍد يُراد تعيينُه يستعمل "كم" .ومثال ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف
اليومية يف كتاب التعبري األول" :كم يوما ستقيم ؟ أربعة أايم" .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال عن َع َد ٍد يُراد تعيينُه فيكون
اجلواب "أربعة أايم".
حل فيه الشيءُ يستعمل "أين" .ومثال ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها
وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن املكان الذي َّ
عن املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول" :أين نصلي صالة اجلمعة ؟ يف املسجد الكبري" .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال
حل فيه الشيءُ فيكون اجلواب "يف املسجد الكبري".
عن املكان الذي َّ

ِّ
"أي" .ومثال ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف
وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن ُ
تعيني الشيء يستعمل ّ
اليومية يف كتاب التعبري األول" :أي مكان تريد ؟ أريد أن أذهب إىل السكن اجلامعي" .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال

ِّ
الشيء فيكون اجلواب "أريد أن أذهب إىل السكن اجلامعي".
تعيني
عن ُ
وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن السبب يستعمل "ملاذا" .ومثال ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية
يف كتاب التعبري األول " :ملاذا ال حتضر إىل املكتبة كل يوم ؟ ألنين أسكن قرب املطار ،وسيارات األجرة غالية" .فالسائل
هبذا األسلوب للسؤال عن السبب فيكون اجلواب "ألنين أسكن قرب املطار ،وسيارات األجرة غالية".

وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن غري ِّ
العاقل من احليواانت والنبات واجلماد واألعمال يستعمل "ماذا" .ومثال ذلك األساليب
وحوله إىل
االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول" :ماذا قرر الطبيب لعمر أمس ؟ فحصه ّ

املستشفى" .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال عن غري ِّ
وحوله إىل املستشفى".
العاقل من األعمال فيكون اجلواب "فحصه ّ
أي" .ومثال ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف
وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن تعيني الشيء يستعمل "يف ّ
اليومية يف كتاب التعبري األول" :يف أي وقت ستغادر الفندق اليوم ؟ يف الساعة التاسعة والنصف متاما" .فالسائل هبذا
األسلوب للسؤال عن تعيني الشيء فيكون اجلواب "يف الساعة التاسعة والنصف متاما".
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وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن غري ِّ
العاقل من احليواانت والنبات واجلماد واألعمال يستعمل "مباذا" .ومثال ذلك األساليب
االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية يف كتاب التعبري األول" :مباذا تتيمم ؟ ابلرتاب الطاهر" .فالسائل هبذا األسلوب

للسؤال عن غري ِّ
العاقل من اجلماد فيكون اجلواب "ابلرتاب الطاهر".
أي" .ومثال ذلك األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف
وإذا اُ ْستُـ ْف ِّه َم عن تعيني الشيء يستعمل "من ّ
اليومية يف كتاب التعبري األول" :من أي ابب دخلت ؟ دخلت احلرم من ابب السالم" .فالسائل هبذا األسلوب للسؤال
عن تعيني الشيء فيكون اجلواب "دخلت احلرم من ابب السالم".

اخلالصة
بعد البحث واالطالع على كتاب التعبري األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني به وجد الباحث
فيه عددا من املواقف اليومية ،منها  :السفر ،حجز التذكرة ،إقالع الطائرة ،احلضور إىل املطار ،تسليم اجلواز وبطاقة املغادرة،
االجتاه إىل بوابة اخلروج ،السفر ابلقطار ،إجراءات السفر ابلقطار ،السفر إىل األهل ،السؤال عن تكليف الرحلة ،السؤال
عن احلقيبة ،السؤال عن موقف سيارة األجرة ،الذهاب إىل السكن اجلامعي ،السؤال عن مكان إدارة اجلامعة ،احلضور إىل
املكتبة ،ركوب احلافلة ،شراء الدراجة ،السؤال عن اهلواية ،السؤال عن امليناء ،السؤال عن السفينة ،الذهاب إىل مكتب
الربيد ،إرسال الرسالة ابلربيد ،السؤال عن قيمة الرسالة املسجلة ،السؤال عن مكتب الربقيات ،السؤال عن نوع الربقية،
السؤال عن الصديق ،حدوث املرض ،الذهاب إىل الطبيب ،فحص الطبيب ،لزوم سرير املستشفى ،السؤال عن األقسام يف
املستشفى ،زايرة املريض ،حتليل الدم ،السؤال عن الدواء ،السؤال عن كيفية استعمال احلبوب واحلقن ،مقابلة الطبيب،
إصابة اجلروح ،السؤال عن الفندق ،البحث عن موظف االستقبال يف الفندق ،حجز الغرفة يف الفندق ،السؤال عن اإلقامة
يف الفندق ،مغادرة الفندق ،السؤال عن الساعة ،الذهاب إىل املسجد ،السؤال عن كيفية الوضوء ،السؤال عن مادة التيمم،
السؤال عن كيفية التيمم ،الصالة يف الغرفة ،السؤال عن فضل صالة اجلماعة ،صالة اجلمعة يف املسجد الكبري ،السؤال عن
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بداية صالة اجلمعة ،قضاء اإلجازة ،قضاء وقت النهار ،قضاء وقت الليل ،الذهاب إىل احلرم حبافلة النقل اجلماعي ،الطواف
ابلكعبة ،تقبيل احلجر األسود ،الزحام يف السعي ،والسؤال عن كيفية إهناء العمرة.
وأما أدوات االستفهام اليت وردت يف األساليب االستفهامية مع أجوبتها عن املواقف اليومية فمنها  :مىت ،كيف،
أي ،ملاذا ،ماذا ،يف أي ،مباذا ،ومن أي.
مهزة االستفهام ،من أين ،هل ،إىل أين ،ما ،كم ،أينّ ،
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