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  .الجمل التي ال تحتمل الصدق أو الكذب الطلب

ـــب ـــواع الطل ـــدعاء -النهـــي -األمـــر -: االســـتفهامأن  -العـــرض والتحضـــیض -الترجـــي -التمنـــي -ال
  النداء.

  االستفهام
  .ویراد به الجواب هو طلب معرفة أمر مجهول وقت الطلباالستفهام 

  هي الجملة التي تبدأ بأداة االستفهام. :جملة االستفهام
  :: نوعانات االستفهامأدو 

  عرابهما: ال محل لها من األعراب.أ .هل – الهمزة :حروف -أ
  ]يود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنةٌ من نَّخيلٍ وأَعنابٍ تَجرِي من تَحتها األَنْهار أَ[ قال تعاىل: 
  ]لَنا  عندكُم من علْمٍ فَتُخْرِجوههلْ قُلْ  [ قال تعاىل: 

  :األسماء مبنیة عدا ( أّي ) فهي معربة كلّ  :أسماء -ب
 : اسم استفهام یسأل به عن العاقل.َمنْ  .١

  ]أَصدقُ من اللّه حديثًا  منو[ قال تعاىل: 
 ألوم؟ َمنْ ف ألُم المسيءَ  مْ إذا أتت اإلساءة من وضیٍع       ولَ 

  ) لكنها أقوى في التعبیر. نْ مَ  فهام أیضًا بمعنى () وتفید االست من ذا ) فتصبح ( ذا وقد تلحقها (
  ]الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضًا حسنا من ذَا[  قال تعاىل:

 .اسم استفهام یسأل به عن غیر العاقل وأجناسه وصفاته :مـا .٢

  ]تلْك بِيمينك يا موسى ماو[ قال تعاىل: 

  عٌر. فیقال: كاتب أو شا ما محمٌد؟: كأن تقول وتكون للسؤال عن صفة من یعقل.
  ] الرحمن ماوإِذَا قيلَ لَهم اسجدوا للرحمنِ قَالُوا و[  قال تعاىل:نحو:  وللسؤال عن حقیقة الشيء.

  ). ما ) وتفید االستفهام بمعنى ( ماذا فتصبح ()  ذا وقد تلحقها (
    ] ون قُلِ الْعفْوينفقُ ماذَاويسأَلُونَك  [ قال تعاىل: 

  على من شم تربة احمد     أال یشّم مدى الزمان غوالیا ماذا
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  عن (ما) االستفهامیة:  :ةفائد
)  مـا ألفها تحذف للتخفیـف فـأن بقیـت هـذه األلـف بعـد ( بقت (ما) االستفهامیة بحرف جر فأنّ إذا سُ 

    المجرورة فهذا یعني أنها غیر استفهامیة.
   أصلها عن ما.   ]يتَساءلُون عم [ قال تعاىل: 

  أصلها لـ ما.  ]تَقُولُون ما لَا تَفْعلُونلم  [ قال تعاىل: 

  بـ ما. ] يرجِع الْمرسلُونبِم وإِنِّي مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرة  [ قال تعاىل: 

   .أصلها في ما  ]مستَضْعفني في األَرضِا كُنتُم قَالُواْ كُنفيم  قَالُواْ [ قال تعاىل: 

  أصلها من ما.  ]خلق ممفَلْينظُرِ الْإِنسان  [ قال تعاىل: 
  .أصلها إلى ما لطي األصیل وجوب السحر     ركوبك متن الرمال           إالمَ 

  أبقى في العذاب وأمكث حتّامو         أموالي إني في هولك معذبٌ 
  یلومني        كما المني في الحي قرُط بن معبد  عالمَ ري یلوُم وما أد

  ه إلى مسماه./ فك تركیب ما تحته خط ثم ردّ وزاري
  حرمتني إنشاد شعري        لدیك وقد تناشده األیام عالمَ 
  عالم: على + ما. على: حرف جر. ما: استفهامیة. ج/

  :) موصولة ( لـ(ما) غیر االستفهامیة أمثلة
  ] إِن اللّه بِما تَعملُون بصري  [قال تعاىل:  
م تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضَعت  [قال تعاىل:   وي[  
   ] لَّوالَ كتَاب من اللّه سبق لَمسكُم فيما أَخذْتُم عذَاب عظيم [قال تعاىل:  

 الماضي والمستقبل. : اسم استفهام یسأل به عن الزمانمتى .٣

   ]هذَا الْوعد إِن كُنتُم صادقنيمتَى يقُولُون  [قال تعاىل: 
  متى ینجلي بالصبح یاقوم لیلكم         فتذهب عنكم غفلة وخمول

 وتفید التهویل والتضخیم. : اسم استفهام یسأل به عن الزمان المستقبل،أیّـانَ  .٤

م الْقيامةي أَيانيسأَلُ    [قال تعاىل: و[   
  أّیان ندرك أخطاءنا فنعترف بها ونصححها؟
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  ]مرساها  أَيان يسأَلُونَك عنِ الساعة [  قال تعاىل:وزاري: 
  ما الفرق بین اسم االستفهام ( أّیان ) و ( متى )؟

مستقبل وتفید ج/ ( متى ) یستفهم بها عن الزمن الماضي والمستقبل و ( أّیان ) یستفهم عن زمن ال
  التضخیم والتهویل.

  : اسم استفهام یسأل به عن المكان.أین .٥

      ]شركَآئي الَّذين كُنتُم تُشاقُّون فيهِم أَين[ قال تعاىل:  
                                    نسائل أین صارت دار لیلى           فضن الربع عنا بالبیان 

 به عن الحال. اسم استفهام یسأل :كیف .٦

فأَولَم يسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا  [قال تعاىل:  كَي هِملن قَبم ينةُ الَّذباقع كَان[   
  قیل لي كیف أنت قلُت علیل          سهٌر دائٌم وحزٌن طویل

 ولها ثالثة معان یستفهم بها:: أَنّى .٧

  :) كیف (بمعنى إذا كانت  أ_ ویسأل بها عن الحال
  ]ذه اللّه بعد موتهايحيِي ه ىنَّقَالَ أَ [قال تعاىل: 

  ): من أین (بمعنى  ب_ عن المكان
  ] لَك هذَا أَنَّىقَالَ يا مريم [ قال تعاىل: 

  ویكون االستفهام بها عن الزمان قلیل: ) متى (بمعنى  جـ_ عن الزمان
 فقلت لها ال علَم لي فلي القدر   رحیلك عنهـُم              أّنىوقائلٍة 

ویجــب أن  ال یفهــم معنــاه إالّ بتمییــز یوضــح معنــاهیســأل بــه عــن العــدد.مــبهم : اســم اســتفهام ك99م .٨
 یكون مفردًا منصوبًا:

 كم قتیُال صرعته للحظ منكم                وكم أسیرًا كبلت منك العیون 

  خیریًا ساهمت فیه؟مشروعاً  كم
  :یة نوعان هما( كم ) في اللغة العرب

  نحو:كم االستفهامیة: ویكون تمییزها منصوبًا  -١
  كم منزًال في األرض یألفه الفتى.

  خًال صحبت وكم خلیلة كمتسألني وهل أحببت قبلي             و 
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  كم الخبریة. -٢
أداة تخبرنا عن معدود حصل في الزمن الماضي، ودلیـل معرفتنـا إلیهـا وجـود اسـم نكـرة مجـرور یقـع 

  نحو: ) من ا وقد یكون هذا المجرور مجرورًا بحرف الجر الزائد (بعده
بت فئَةً كَثرية بِإِذْنِ اللّه كَم[ قال تعاىل:   .]من فئَة قَليلَة َغلَ

 صولٍة صلت واالرماح مشرعة        والنصر یخفق حول الجحفل اللجب كم

  :نحو یجوز أن تحذف التمییزو 
  ( كم یومًا لبثتم ). :والتقدیر  ]لَِبثْتَم قَالَوا لَِبثْنا يوما أَو بعض يومٍ كَم قَالَ[ قال تعاىل: 

  یجوز أن تفصل بینها وبین التمییز بفاصل نحو:   كما
  علینا من قطع لیٍل بهیم كموافتحي الباب وانظري في النجوم       

 بة.مبهم ال یعرف معناه إال بحسب المضاف إلیه وتكون معر : اسم أيّ  .٩

  غّیَب النأُي شخصه     وحال زمان دونه وخطوب حبیبٍ  أيّ وزاري/ و 
  من أین تأخذ ( أّي ) معناها؟ 

 ج/ ( أّي ) تأخذ معناها من المضاف إلیه.

    رجٍل شاهدت؟ أيَّ وتدل على العاقل: 
    كتاٍب قرأَت؟ أيّ  وغیر العاقل:

    وقٍت تسافر؟ أيّ  :لزمانوعلى ا
  اتجهت؟  ناحیةٍ  أيّ  :والمكان
بون يوسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَ[ قال تعاىل: : وللحدث نقَلبٍ ي    ]منقَلَ
  فائدة:

  وتفهم من سیاق الكالم:أنواع ( أّي ) 
   ] أَيما الْأَجلَينِ قَضَيت فَلَا عدوان علَي[ قال تعاىل: أّي الشرطیة.  -١
 على أّیهم أفضل  إذا ما لقیت بني مالك     فسلم. أّي الموصولة -٢
   وأتى النهاُر وساَر به طارٌق     یبني لملك الشرِق أّي بناءِ الكمالیة.  أيّ  -٣
   ] يا أَيها الَّذين آمنوا [ قال تعاىل: أّي التي یتوصل بها إلى نداء ما فیه ( أل ).  -٤
 أّي التي تفید التعمیم. سنلتقي في أّي مكاٍن. -٥
    أّي اسم استفهام معرب. -٦
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   حقیقي ومجازي فهام نوعان هما:االست
  ویكون االستفهام الحقیقي على قسمین :

    اإلثبات، أریدإْن  ) عمنَ  (ـ ویكون جوابه بیقصد به أدراك النسبة  :االستفهام للتصدیق -١
:ألن المســتفهم خــالي  الــذهن مــن الجــواب ومصــدقًا لمــا  ویســمى تصــدیقاً  ) إْن أریــد النفــي. ال وبـــ(

  یجاب به.
    .الهمزة بدون أم /هل أدواتھ:

بد اللّه وحدهأَقَالُواْ  [قال تعاىل:  عنا لْئتَن     ] جِ

  ] أَدلُّكُم علَى تجارة تُنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ هلْ [قال تعاىل: 

ِبني وجاء السحرة فرعون قَالْواْ إِن لَنا ألَجرا إِن كُنا نَحن [ قال تعاىل: غَال  ] قَالَ نَعم  الْ

ا قَالُواْ نَعم هلْفَ [قال تعاىل:  قح كُمبر دعا ودتُّم مجو[  
  عم هذا عمرالفتى     قالت الوسطى نَ  تعرفنَ أقالت الكبرى 

  لي ِمن وصالك بعاثُ  هلفدیُتك إنَّ الشوق لي ُمذ هجرتني    ممیٌت ف
  :ةفائد

)  نعـم ) إذا أریـد بـالجواب اإلثبـات وبــ( بلى كان لطلب التصدیق بـ( إذاي یجاب عن االستفهام المنف
  إذا أرید بالجواب  النفي.

   ]قَالُوا بلَى قَد جاءنَا لَم يأْتكُم نَذيرأَ(  قال تعاىل:
  لم یأت. : أما إذا كان الجواب (نعم)

  ] لَست بِربكُم قَالُواْ بلَىأَ  [قال تعاىل: 

ب الْإِنسان أَلَّن نَجمع عظَامه بلَى قَادرِين علَى أَن نُّسوي بنانَهأَ [اىل: قال تع سحي [   
  ]غَير اللّه تَدعون إِن كُنتُم صادقني أَ [ قال تعاىل: 
بِري أَ [ قال تعاىل:  طيف الْخَ   ]لَا يعلَم من خلَق وهو اللَّ

  أمریك نهٌي وال ما للهوى علأ
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٢ویكون ذلك عنـدما یسـتفهم عـن مفـرد. أي یكـون عنه بالتعیین. ویجاب  :االستفهام للتصور
  طلبًا لتعیین أمر بین أمرین.

  / كل أسماء االستفهام.المعادلة العاطفة الهمزة + أم أدواته:
  أم الخلق في شخص حي أعیدا        جدیداً  زماناً  أمنرى  حلماً أ

مذَلك خير أَ  [  قال تعاىل:   ]  اخللد جنةُ أَ
ى أَ [قال تعاىل:  دأَه هِهجلَى وا ع ب كي مش من يفَميمٍأَمتَقسم اطرلَى صا ع وِيي سش من ي [   

   هو اآلن واقعُ  أم موتي ناءٍ أ          أبالي بعد فقد مالكاً  ولستُ 
  أالقي الذي القاه أمثالي إذاً لها جلد       أمال اصطبار لسلمى أَ 
  شیمتك الحیاء قد كفاني         حیاؤك أم أنَّ  أم أذكُر حاجتيأ

شها قَبلَ أَن يأْتُوني مسلمنيأَيقَالَ يا أَيها اَمللَأُ  [قال تعاىل:  ري بِعينأْتي كُم [   
   ] تُم صادقنيهذَا الْوعد إِن كُن متَىويقُولُون [ قال تعاىل: 

  أصبحت؟ كیفَ حضر؟    نْ مَ 
  وزاري/ أیدري الربع أّي دٍم أراقا     وأّي قلوِب هذا الركب شاقا

 في البیت ثالثة أسالیب استفهامیة حددها وبین نوع كل منها.
  ج/ أیدري: تصدیق     أّي: تصور     أّي: تصور

  ) ؟ الفقراء والمهاجرونخیركم عند اهللا نْ أتدرون مَ  قال الرسول (ص): ( /وزاري
 في النص الشریف استفهامان استخرجهما مبینًا نوعیهما..

  .من خیركم؟ تصور -٢أتدرون؟ تصدیق.     -١ج/ 
غْفر اللَّه لَهم[ وزاري/ قال تعاىل  لَن ي ملَه رغْف م لَم تَستَ ت لَهم أَ غْفَر    ]سواء علَيهِم أَستَ

  العاطفة في اآلیة الكریمة؟ألي معنى ترد (أم) 
  ج/ أم: حرف معادل.

  ن ربیعة أم مضرال كمعشر        أتوني فقالوا مِ  فأصبحت فیهم آمناً  /وزاري
  ؟ ما نوع االستفهام الوارد ذكره؟ ولماذا
  ج/ تصور ألنه یجاب عنه بالتعیین.
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م علَى قُلُ [وزاري/ قال تعاىل:  آن أَ الْقُر ونربتَداأَفَلَا يوبٍ أَقْفَالُه[   
  علل ذلك. االستفهام في النص الكریم استفهام لطلب التصدیق ال التصور.

  ج/ ألن (أم) حرف ابتداء وما بعدها منقطع ولیس متصال والجواب یكون بالحرف ال بالتعیین.
  / أیا راكب الوجناء هل أنت عالم؟    فداؤك نفسي كیف تلك المعالم؟وزاري

  جاعًال االستفهام تصورًا. استبدل بـ(هل) الهمزة
  ج/ أأنت عالم أم جاهل.

  / ویبسمن عن دّر تقلدن مثله        كأنَّ التراقي وشحت بالمباسموزاري
  لفظ وأخفه. بأوجزصغ سؤالین منفصلین یكون الجار والمجرور جوابَا لهما 

  ج/ عمَّ یبسمن . ِبَم وشحت .
  ما بدا من ساعة الحشر مطلعُ / أیدري عباد اهللا أین مالُهم         إذا وزاري

  .ام في بدایة البیت استفهامًا تصورّیاً اجعل االستفه
  ج/ أیدري عباد اهللا أم یجهلون.

  تسیل منه النفوس إنَّ یوم الفراق یوم عبوس         أّي سیلٍ وزاري/ 
  ما نوع االستفهام؟

  ج/ استفهام تصور.
  ا والزمان نضرُ في ظله       تذكُر كم لیلًة لهونا          وزاري/

  مبینًا نوعه.استخرج ما تجده من استفهام 
  ج/ تذكر: استفهام تصدیق والهمزة محذوفة للتخفیف.

  كم: استفهام تصور.    
  وزاري/ یبكي ویضحك ال حزنًا وال فرحًا       كعاشق خطَّ سطرًا في الهوى ومحا

  صغ استفهامًا وبأداة مناسبة لمضمون الشطر األول من ( یبكي ).
  ج/ كیف یبكي.

  وزاري/ قیل لـ ( مطیع بن إیاس ): ما فیك عیٌب إال كثرة كالمك، قال: أفتسمعون صوابًا أم خطأ؟
  قالوا: بل نسمع صوابًا، قال: فالزیادة من الخیر خیر.

  ما نوع االستفهام في النص؟
  ج/ استفهام تصور.
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  هل) –حرفا االستفهام (الهمزة 
االستفهام تصدیقا مثبتا حیـث یمكـن اسـتبدال الهمـزة بـدال مـن هـل  عندما یكونتتشابه الهمزة مع هل 

  وبالعكس.
  ؟  المدرُس  حضرَ أ؟  المدرُس  حضرَ  هل

  بالكرة ؟ اللعبَ  تحسنُ  هل بالكرة ؟ اللعبَ  تحسنُ أ
  تختلف الهمزة عن هل في عدة مسائل أهمها:

  فقط._ تدخل الهمزة في االستفهام للتصدیق والتصور بینما هل تدخل للتصدیق ١
  ؟  ماشیاً  أمجئت  راكباً أ   ،  عندك زید؟أ 

ن الجـــواب هنـــا بـــالتعیین. والهمـــزة فـــي دخولهـــا علـــى مـــن الهمـــزة أل وهنـــا ال یمكـــن اســـتبدال هـــل بـــدالً 
وردت أم فـي جملـة هـل فهـي  وٕاذااالستفهام للتصـور تجـيء معهـا أم المتصـلة أو المعادلـة العاطفـة. 

  للتصدیق. ألنهار هل ) والبد من تكرا حرف ابتداء منقطعة (
م هلْ تَستَوِي الظُّلُمات والنور [قال تعاىل:  بصري أَ    ]هلْ يستَوِي األَعمى والْ

  ن متردم         أم هل عرفت الدار بعد توهم هل غادر الشعراء مِ 
  الهمزة في االستفهام المثبت واالستفهام المنفي وهل في االستفهام المثبت فقط._ ٢
ا فَاطرِ السماوات واألَرضِأَقُلْ [ ال تعاىل: ق يلذُ وأَتَّخ اللّه رغَي [   

كَ أَ[ قال تعاىل:  ردص لَك ح رش   ]لَم نَ
  العالمین بطون راحِ  وأندىالمطایا           ركبَ  نْ لستم خیر مَ أ

ى[وزاري/ قال تعاىل:  ري اللَّه بِأَن لَمعي أَلَم [.   
  تمیزت همزة االستفهام في القول المبارك بخاصیة من خصائصها، ما هي؟

  ج/ یستفهم بها عن المنفي.

  وزاري/ ألیس فیك من العشاق حیرتهم     فكیف ال یفهم العشاق نجواك
  بماذا اختصت الهمزة في البیت؟ 

  ج/ اختصت بدخولها على المنفي.

  فیه بیض الهند واللمم أما ترى ظفرًا حلوًا سوى ظفر     تصافحتوزاري/ 
  لماذا ال یجوز أن یكون االستفهام الوارد في النص بغیر الهمزة؟ ولماذا؟

  ج/ ألن الكالم منفي، االستفهام تصدیق.
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  فضلى أما یعرُف اإلحسان إنسانُ         وزاري/ وال أفرط في حق غدًا لیٍد 

   أیمكنك وضع ( هل ) مكان الهمزة؟ علل ذلك.
  وهل للمثبت فقط.همزة یستفهم بها عن المنفي، ج/ ال یمكن، ألن ال

ـــواو، الفـــاء، تســـبق أحـــرف العطـــف ( أنهـــا إذ_ الهمـــزة لهـــا الصـــدارة فـــي الكـــالم ٣      ) أمـــا هـــل  ثـــم ال
  فتتقدمها الفاء والواو.

   ]أَمنواْ أَن تَأْتيهم َغاشيةٌ من عذَابِ اللّهفَأَ [ قال تعاىل: 
   ]ينظُرواْ في ملَكُوت السماوات واألَرضِلَم وأَ [ قال تعاىل: 
   ]إِذَا ما وقَع آمنتُم بِه آآلن وقَد كُنتُم بِه تَستَعجِلُون ثُمأَ [ قال تعاىل: 
ْغنون عنا من عذَابِ اللّه من شيءفَ [ قال تعاىل:  لْ أَنتُم مه[   
  ] حديث موسىهلْ أَتَاكَ و  [قال تعاىل: 

اشعر الناس؟ قال: عندي أم عند الناس؟ قیـل النـاس. قـال امـرؤ القـیس. قیـل  نْ قیل للعتبي: مَ  /وزاري
  هذا الشعر؟ نْ مَ وعندك. قال: أبو نؤاس. ثم أنشد أبیاتًا وقال أفتدرون لِ 

 )؟ وكیف تستبدل هل بالهمزة؟ فتدرون لمن أ ما نوع االستفهام في ( -١

 ). عندي أم عند الناس قدر المحذوف في ( -٢

 ). فهل تدرون ) االستفهام للتصدیق بالهمزة. ( فتدرون أ _ (١ج/ 

  _المحذوف همزة االستفهام. ٢
  تقابل بالرد الّ جوابها    فهل أكرمت أَ  / فما بال كتبي ال یردُ وزاري

 استبدل بحرف االستفهام حرفًا آخر واكتب العبارة مع التعلیل.

  زة لها الصدارة في الكالم.ألنَّ الهم كرمت.أف ج/ أ
  أومنه ما تتعلمین أفوال      أنجوم لیلي أین بدري طالعاً  /وزاري

  ) باألداة الثانیة معززا إجابتك بالتعلیل. هل استبدل بـ(
  ج/ وهل منه / تقع الواو بعد الهمزة ألن الهمزة لها الصدارة في الكالم أما هل فتسبقها.

  أعوج      وهل ذهب صرف یساویه بهرجوزاري/ متى یستقیم الظل والعود 
  استبدل بحرف االستفهام حرفًا آخر.

  ج/ أوذهب صرف.
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/ قــال المــأمون ألحــد قضــاته: ( رویــدك أیهــا القاضــي، ال تشــمت بــّي األعــداء، أفتحــبُس وزاري
أصحابي ولي بهم حاجة؟ قال: نعم لـئال یمشـوا فـي أمـر ال حـق لـك فیـه، فقـال لـه: اقـِض _أیـدك 

  ). ئت فإنما االمتحان أردتاهللا_ بما ش
  )؟ هل ماذا تسمي االستفهام المذكور، وِبَم اتسمت الهمزة؟ وكیف تقول لو كانت األداة (

  ج/ تصدیق. وللهمزة الصدارة في الكالم فسبقت الفاء. فهل تحبس أصحابي...
وهــو  (، أو إذا دّل علیهــا دلیــل الم تخفیفــا وتفهــم مــن ســیاق الكــالم_ یجــوز حــذف الهمــزة مــن الكــ٤

  وهذا غیر ممكن مع هل. ). المعادلة العاطفة أموجود 
ْحرَ قَاَل آَمنتُْم لَھُ قَْبَل أَْن آَذَن لَُكْم إِنَّھُ لََكبِیُرُكُم [ قال تعالى:    ] الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ

  آمنتم له ...أ والتقدیر:
    مانِ أم بث الجمرَ  رمینَ  بسبعٍ             فواهللا ما ادري وان كنت داریاً 

  بسبع رمین الجمر أم بثمان أوالتقدیر: 
    مني وذو الشیب یلعبُ  وال لعباً        أطربُ  البیضِ  إلى وما شوقاً  طربتُ 

  الشیب یلعب ؟  اأوذو  والتقدیر:
  بذكراه أجزع واني متى اسمعُ          رى عنده علم بشجوي وأدمعي      ت

  عنده علم ....أترى  :ترى عنده    أوأوالتقدیر: 
  / یا دار سعدى ما لربعك خاشعًا     حلى البلى بطولها فأحالهاوزاري

  استخرج ما تجده من استفهام مبینًا نوعه.
  ج/ ما لربعك: استفهام نوعه تصور.

  حل البلى: استفهام نوعه للتصدیق وهمزة االستفهام محذوفة.   
رین حرفًا للهجاء فهل لك أن عماه إّن األوائل قد رتبوا ثمانیة وعش قال أبو العالء: نعم قال یا

  تزید علیها حرفًا؟ فدهش المعري وقال إّن هذا الغالم ال یعیش.
  استخرج االستفهام الوارد في النص مبینًا نوعه. -١
  ما الخصیصة التي تمیزت بها الهمزة في النص؟ -٢
  متى نجیب بالحرف (نعم)؟ -٣

  زید: تصدیق.من أنت: تصور. أأنت القائل: تصدیق. هل لك أْن ت -١ج/ 
  حذفت للتخفیف، والتقدیر: أأنت القائل. -٢   
  إذا كان االستفهام تصدیقًا وأرید إثبات النسبة. -٣   
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  وزاري/ قدمَت على الكریم بغیر زاٍد     ِمَن األعماِل ذا ذنٍب عظیم
  ما نوع االستفهام؟ وما میزة أداته؟
  ج/ تصدیق، حذفت الهمزة تخفیفًا.

  ) وال یجوز ذلك مع هل. إنّ  الحرف المشبه بالفعل (_ تدخل الهمزة على ٥
ئذَا كُنا عظَاما ورفَاتًا [ قال تعاىل:  بعوثُون  أَإِنَّا وقَالُواْ أَ لَم[  

   ناجحٌ  الطالبَ  أأنَّ 
  _ تدخل الهمزة على أسلوب الشرط وال یجوز ذلك مع هل.٦

ئن قَالُوا َطائركُم معكُم [قال تعاىل:  م مسرِفُونذُ أَ قَو لْ أَنتُمتُم بكِّر[   
بتُم علَى أَعقَابِكُم أَفَإِن [ قال تعاىل:    ] مات أَو قُتلَ انقَلَ
برتُم أَفَكُلَّما [ قال تعاىل:  ى أَنفُسكُم استَكْ وا الَ تَهولٌ بِمسر اءكُمج [  

  معه أبي سافرتُ  سافرَ  أأنْ 
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  فائدة:
  تأتي على وجهین:( أم ) :   _١

: أن تكــون حــرف عطــف، ویســّمونها اصــطالحًا: المّتصــلة، أو المعاِدلــة، ألّن مــا قبلهــا الوجــه األول
ق مـن تعـاُدِل مـا قبلهـا ومـا  وما بعدها، ال َیستغني أحدهما عن اآلخـر. وهـي معاِدلـة، بسـبب مـا یتحقـَّ

  مزتین:وال بّد في هذه الحال ِمن أن تسبقها إحدى هبعدها. 
  .)سعید (أو ) زهیر (، ویكون الجواب بالتعیین: ) أزهیٌر أم سعیٌد عندك؟ (* همزة استفهام، نحو: 
  في هذه الحال بین جملتین نحو: ) أم (* أو همزة تسویة، وتقع 

  ). غضُبك ورضاك سواء (تؤوَّالن بمفرَدین، أي:  ) سواٌء علّي أغضبَت أم رضیت (
، فال یفارقها معنى اإلضراب، ویسّمونها ) بل (ف استئناف بمعنى: : أن تكون حر والوجه الثاني
  .، وتقع بین جملتین مستقّلتین) المنقطعة، أو المنفصلة (اصطالحًا: 

زيلُ الكتابِ ال ريب فيه من رب العاملني. أم يقولون افرتاه [  قال تعاىل: تن[ 

م لَكُم كتَاب فيه تَدرسونأَفَنجعلُ الْمسلمني كَالْمجرِ [قال تعاىل:  ف تَحكُمون  أَ كَي ا لَكُمم نيم[   
م علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها [ قال تعاىل: آن أَ الْقُر ونربتَدأَفَلَا ي[  

  الهمزة في اللغة العربیة ثالثة أنواع هي: -٢
  ع داللة الجملة على االستفهام.) م هل : وهي التي یمكن إبدالها بالحرف (همزة االستفهام أ_

 ) ویأتي بعدها اسم. یا (ـ: ویمكن معرفتها إذا أبدلتها بحرف نداء ب_

  أو منه ما تتعلمین أفوال       لیلي أین بدري طالعاً  أنجومَ 
  من الزحام أنتِ  عندي كّل بنت        فكیف وصلتِ  الدهرِ  أبنتَ 
  أزمعت هجري فأجمل وان كنت قد      بعض هذا التدللِ  مهالً  أفاطمُ 

مــا  ) أو ( ســواء : وهــي مصــدریة ویمكــن معرفتهــا اذا كانــت واقعــة بعــد كلمــة (همــزة التســویة -جـــ
) ونحــوهن، وهــذه الهمــزة ال یــراد بهــا االســتفهام الحقیقــي، فهــي ال تســتحق  ( لیــت شــعريأو)  أبــالي
  والكالم معها قابل للتصدیق والتكذیب ألنه خبر. جواباً 

م لَم تُنذرهم الَ يؤمنون إن [قال تعاىل:    ] الَّذين كَفَرواْ سواء علَيهِم أَأَنذَرتَهم أَ
م بعيد ما تُوعدون  [قال تعاىل:    ]وإِن أَدرِي أَقَرِيب أَ

  ما تناولت أم كسبا أبالي بعد إدراكي العال            أكان تراثاً  ولستُ 
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  االستفهام المجازي _٢
 أنیخــرج االســتفهام مــن معنــاه الحقیقــي إلــى أغــراض أخــرى إذ أن المــتكلم ال یریــد مــن المخاطــب قــد 

  :یجیب عن شيء مجهول وٕاّنما فیه معان بالغیة أهمها
  .االستفهام المجازي الذي یتضمن النفي -أ

   ]ومن أَصدقُ من اللّه حديثًا [ قال تعاىل: 
ف يهدي  [ قال تعاىل:  كَي هِمانإِمي دعواْ با كَفَرمقَو اللّه[  
  ]هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون [ قال تعاىل: 
  إذا كنت تبنیه وغیرك یهدم تمامه            البنیان یوماً  متى یبلغُ 

  سلیل المجد أّي مهند       طال القراع به ولم یتفلل مهالً  /وزاري
  ؟أي معنى خرج االستفهام في البیت؟ وما نوعه إلى

  ، نفي ضمني.ج/ خرج إلى معنى النفي
  االستفهام المجازي الذي یتضمن التعجب. -ب

ف[  قال تعاىل:  كَي اكُمياتاً فَأَحوأَم كُنتُمو بِاللَّه ونتَكْفُر  [  
   ] جوزٌ وهذَا بعلي شيخًا إِن هذَا لَشيء عجِيبقَالَت يا ويلَتَى أَأَلد وأَنَاْ ع  [قال تعاىل: 

  وكیف تعلك الدنیا بشيء          وأنت لعلة الدنیا طبیب
  ركوبك متن الرمال     لطي األصیل وجوب السحر / إالمَ وزاري

  في النص استفهام، إلى أي غرض خرج؟
  ). التعجب ج/ وقد خرج إلى معنى المجازي (

  یوم عرفة فقال له: بن عبد اهللا سائالً رأى ا /وزاري
  أفي مثل هذا الیوم غیر اهللا تسأل ؟ ) یا عاجزُ  (

  ج/ خرج إلى معنى التعجب.إلى أي معنى خرج االستفهام ؟ 
ئفْكًا آلهةً دون اللَّه تُرِيدون[ قال تعاىل:  /وزاري بدون  أَ اذَا تَعم همقَوو أَبِيهإِذْ قَالَ ل [  

  ى أداتي االستفهام خرجت إلى غرض مجازي. دل علیها مبینًا نوع الغرض.إحد
  ج/ الهمزة. الغرض هو التعجب.
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بتُم مثْلَيها قُلْتُم أَنَّى هذَا[ قال تعاىل:  وزاري/ أَص ةٌ قَديبصتْكُم مابا أَصلَمأَو [  
  إلى أّي معنى خرجت (أنى) في النص الكریم ؟ 

  ازي خرج للتعجب.ج/ استفهام مج
  بمعان مختلفة، وضحها من خالل ما یأتي: ) كیف (ترد /وزاري

  _(كیف حالك في االمتحان)٣_(كیف ینام المرء مستشعر الجوى)٢_(كیف تكفرون باهللا)١
  _استفهام حقیقي.٣_ خرج إلى معنى النفي.٢_ خرج إلى معنى التعجب.١ج/ 

  ماء غیري في إنائيأتنكر یا ابن اسحق إخائي        وتحسب  وزاري/
  في النص استفهام، فما الغرض الذي أفاده؟

           ج/ استفهام تضمن معنى التعجب.
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  إعراب أسماء االستفهام
أسماء االستفهام كلها مبنیة عدا (أّي) فهي معربة، ولهـذه األسـماء مواقـع إعرابیـة بحسـب معانیهـا * 

  وما یقع بعدها من أجزاء الجملة.
أسماء االستفهام لها الصدارة في الكالم، والقاعـدة فـي إعـراب أسـماء االسـتفهام هـو أن ننظـر فـي * 

الجــواب إلــى اللفـظـة التــي تحــل محــل اســم االســتفهام، فمــا تســتحقه هــذه مــن اإلعــراب یســتحق اســم 
  االستفهام.

  دّل على العاقل وما یدل على غیر العاقلیما 
  :األسماءوتعرب هذه  .المضافة إلى العاقل وغیر العقل ) أيّ  ()،  ذاما (ما ، ) ذا من ( نْ مَ وهي: 

  مفعوله. لم یستوفِ  إذا جاء بعدها فعل متعدٍ  وجوباً  مقدم به تعرب مفعوالً  -١
المفعـول بـه  وهـي هـاء ،تعـود علـى غیـر المصـدر، : عالمة الفعل المتعدي أن تتصل بـه الهـاءفائدة

  .الباب أغلقتهنحو: 
        ( استعرته )تبة؟  استعرَت من المك ما
  ( ساعدته ) ساعدَت؟ َمنْ  

    أمثلة:
  تواصل؟ نْ فمَ  غباء تروم          ونبتَ  نْ عنك فمَ  تْ أعرضَ 

  من: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبًا.
  السبب: تاله فعل متعد لم یستوف مفعوله.

  لیس تضام  األیامُ بك األیام      ضامتك و  فعلتْ  ما یا دارُ 
  م مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبًا.ما: اسم استفها

         السبب: تاله فعل متعد لم یستوف مفعوله.
   ]فَأَي آيات اللَّه تُنكرون (قال تعاىل: 

  .مضافوهو  بالفتح منصوب وجوباً  اسم استفهام معرب مفعول به مقدم :أيّ 
  . عل متعد لم یستوف مفعوله: تاله فالسبب

  تزور بعد الخصیبِ  فتىً  فأيّ    ارض الخصیب ركابنا      لم تزر  ذاإ

  .وهو مضاف بالفتح منصوبوجوبًا اسم استفهام معرب مفعول به مقدم  أّي:
                                           .: تاله فعل متعد لم یستوف مفعولهالسبب
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  ) غیر مجزأة معززًا بالقاعدة. ماذا أعرب ( ) قال قلبك ماذا (لو قلت  وزاري/ 
  .وجوباً  في محل نصب مفعول به مقدممبني على السكون ج/ ماذا: اسم استفهام 

  متعد لم یستوف مفعوله.فعل تاله : السبب
ع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا [قال تعاىل:  /وزاري ز بِري حتَّى إِذَا فُ   ] الْحق وهو الْعلي الْكَ

  ) موحّدة غیر مجزأة معززًا ذلك بالقاعدة. ماذا في ضوء منهجك أعرب (
  في محل نصب مفعول به مقدم وجوبًا.على السكون ج/ ماذا: اسم استفهام مبني 

  السبب: تاله فعل متعٍد لم یستوِف مفعوله.
  ) رمَت؟َمْن أك ) . ( أيَّ رجٍل أكرمَت؟ / (وزاري

  في الجملتین اسمان لالستفهام، أعربهما إعرابًا تامًا مبینًا الفرق بینهما.
: اسم استفهام معرب مفعول به مقدم   وهو مضاف. بالفتحوجوبًا منصوب  ج/ أيَّ

  في محل نصب مفعول به مقدم وجوبًا. على السكون َمْن: اسم استفهام مبني    
  وأّي أیادیك الجلیلة أذكر       / أّي جمیٍل من جمیلك اشكر     وزاري

  ) في النص أعاله معلًال . أيّ  اضبط حركة (
  .  وهو مضاف بالفتح منصوب : اسم استفهام معرب مفعول به مقدم وجوباً ج/ أيَّ جمیلٍ 

  السبب تاله فعل متعد لم یستوف مفعوله.
  .افوهو مض بالفتح منصوب : اسم استفهام معرب مفعول به مقدم وجوباً أّي أیادیك

  السبب تاله فعل متعد لم یستوف مفعوله.
  ) الواردة ؟ أيّ  وزاري/ أتعلمین أّي حزن یبعث المطر. ما اعراب (

  وهو مضاف. بالفتحبه مقدم وجوبًا منصوب  : اسم استفهام معرب مفعولج/ أيّ 
  وزاري/ ماذا سألقي في غٍد ال تسألي            أنا لست في علم النجوم خبیرا

  ستفهام معلًال.أعرب اسم اال
  .ج/ ماذا: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوباً 

  السبب: تاله فعل متعد لم یستوف مفعوله.
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  :تالهامبتدأ، إذا وتعرب  – ٢
    :اسم نكرة -أ

    ] أشد عذاباً وأبقىأينا ولتعلمن  ( قال تعاىل:
  السبب: تاله اسم نكرة. وهو مضاف.بالضمة أّي: اسم استفهام معرب مبتدأ مرفوع 

  ولم أتبلد خلت أنني    عنیت فلم اكسلْ  فتىً  نْ قالوا مَ  إذا القومُ 
  السبب: تاله أسم نكرة.  في محل رفع مبتدأ.على السكون من: اسم استفهام مبني 

   ]ومن أَصدقُ من اللّه حديثًا [ قال تعاىل: / وزاري
  ن موقعه اإلعرابي معلًال.ورد اسم االستفهام بی

  السبب: تاله اسم نكرة. ج/ من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
  :شبه جملة -ب
  نداك بالمرصاد  بأنَّ  جهلتْ        كأنها عليَّ  طغتْ  للخطوبِ  ما

    .السبب: تاله شبه جملة (جار ومجرور) في محل رفع مبتدأ.على السكون ما: اسم استفهام مبني 
  َمْن فوق هامات الذرى                  غیر العرق الحر رمزاً 

    السبب: تاله شبه جملة (جار ومجرور). من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
اللُ فَأَنَّى تُصرفُون  (  قال تعاىل:/ وزاري الَّ الضَّ     ]  فَماذَا بعد الْحق إِ

  ( ماذا ) غیر مجزأة معززًا ذلك بالقاعدة. في ضوء منهجك أعرب
  .( ظرفیة ) السبب: تاله شبه جملة ج/ ماذا: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

  / یا دار سعدى ما لربعك خاشعًا     حلى البلى بطولها فأحالهاوزاري
  .أعرب اسم االستفهام معلالً 

  ل رفع مبتدأ ألنه تاله شبه جملة (جار ومجرور).: اسم استفهام مبني على السكون في محما
  إیاك أعني وعندك الخبر    قلب ما لي أراك ال تقّر      / یاوزاري 

  أعرب ( ما ) معززًا ذلك بالقاعدة.
  ج/ ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. السبب: تاله شبه جملة.

  :فعل الزم -جـ
  المنایا بین عینیه مصلت وسیفُ         حجةٍ و  بعذرٍ  دليیُ  وأّي أمريءٍ 

  السبب: تاله فعل الزم. وهو مضاف. بالضمة أسم استفهام معرب مبتدأ مرفوع :أيّ 
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الَّ من سفه( قال تعاىل:  ب عن ملَّة إِبراهيم إِ غَ رن يمو[   
  زم.السبب: تاله فعل ال .مبتدأفي محل رفع على السكون من: اسم استفهام مبني 

  أنت بالحي عارف أموقالت حنان ما أتى بك ها هنا          أ ذو نسٍب 
  السبب: تاله فعل الزم. ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

  :فعل ناقص استوفى خبره -د
  ]من يكُون علَيهِم وكيال [ قال تعاىل: 

  السبب: تاله فعل ناقص استوفى خبره. اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ. من:
  من األرض أن لو كنت املك كلها        لها یا نفس ما كنت آخذاً  فقلتُ 
  السبب: تاله فعل ناقص استوفى خبره. اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ. ما:

    ؟في االمتحان أصبح متفوقاً  نْ مَ 
  فعل ناقص استوفى خبره.السبب: تاله  .اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ من:

  :فعل متعد استوفى مفعوله -هـ
غْفر الذُّنُوب ومن (قال تعاىل:  ي إال ا[   

  فعل متعد استوفى مفعوله.تاله  السبب: اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ. من:
ى لِّلناسِ قُلْ من أَنزلَ الْكتَاب الَّذي جاء بِه موسى نُورا (قال تعاىل: / وزاري دهو [  

  في اآلیة الكریمة اسم استفهام استخرجه ثم أعربه معلًال.
الســبب: تــاله فعــل متعــد اســتوفى  فــي محــل رفــع مبتــدأ.علــى الســكون اســم اســتفهام مبنــي  مــن:ج/ 

  مفعوله.
شها [ قال تعاىل:  ري بِعينأْتي كُما اَمللَأُ أَيها أَيقَالَ ي[  

الســـبب: تـــاله فعـــل متعـــد اســـتوفى  معـــرب مبتـــدأ مرفـــوع بالضـــمة وهـــو مضـــاف. اســـم اســـتفهام أي:
  مفعوله.

ئن سأَلْتَهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه[ قال تعاىل:  لَ و [  
  السبب: تاله فعل متعد استوفى مفعوله. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. من:

الَّ تَسجد قَالَ ما من[ قال تعاىل:    ]عك أَ
  السبب: تاله فعل متعد استوفى مفعوله. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما:
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   :فائدة
  :نحو الهاء لتحویله إلى اسم نضیف مبتدأیعرب جعل اسم االستفهام ل

  ما أنجزته؟  تصبح: ما أنجزت من عمل؟
  واألیام لیس تضام بك األیام    ضامتك یا دار ما فعلتْ وزاري/ 

 كیف یكون السؤال لو أردنا إعراب اسم االستفهام مبتدأ؟

  ج/ ما فعلته.
  قلوب هذا الركب شاقا دم أراقا     وأيّ  أیدري الربع أيّ وزاري/ 

 ) األولى في البیت تعرب مفعوًال به اجعلها تعرب مبتدأ. أيّ  (
  ج/ أي دم أراقه الربع.

  :فعل مبني للمجهول -و
  لیس بطائلٍ  بأمريءٍ  عُیصنَ ما 
  السبب: تاله فعل مبني للمجهول. في محل رفع مبتدأ.على السكون اسم استفهام مبني  ما:

  رهدَ فلو اطلعت على تباریح الهوى     لعلمت أّي دم بحبك یُ 
  السبب: تاله فعل مبني للمجهول. وهو مضاف.بالضمة   مرفوع معرب مبتدأ أسم استفهامأّي: 
  .معرفةإذا تالها أسم خبرا مقدما أو تدأ ویعرب كل منها مب -٣

بكُم أَيها الْمرسلُون (قال تعاىل:  طْ ا خفَم [                        
 تاله أسم معرفة. السبب: .مبتدأ أو خبر مقدم رفع في محلعلى السكون مبني اسم استفهام  :ما

بين لَنا ما لَ( قال تعاىل:  ي كبا رلَن ع اادنُهو[   
  تاله أسم معرفة. السبب: .في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدمعلى السكون  مبني اسم استفهام :ما

  ] من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضًا حسنا فَيضَاعفَه لَه (قال تعاىل: 
  سم معرفة.تاله أ السبب: .في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم على السكون مبني اسم استفهام من ذا:

  للبكاء تعار عیرك عینه تبكي بها              أرأیت عیناً ذا یُ  نْ مَ 

    تاله أسم معرفة. السبب: .في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدمعلى السكون  مبني اسم استفهام من:
   ]وما تلْك بِيمينك يا موسى [/ قال تعاىل: وزاري

  إعرابه.في النص الكریم استفهام استخرجه ووجه 
  .ج/ ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم
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اشعر الناس؟ قال: عندي أم عند الناس؟ قیل الناس. قال امـرؤ القـیس.  نْ قیل للعتبي: مَ وزاري/ 
  هذا الشعر؟ نْ قیل وعندك. قال: أبو نؤاس. ثم أنشد أبیاتًا وقال أفتدرون لمِ 

  )؟ ولماذا؟ من ما أوجه اإلعراب في (
  .في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدمعلى السكون من: اسم استفهام مبني ج/ 

 تاله اسم معرفة.: السبب

  حرف الجر.على السكون في محل جر. السبب: سبقه من: اسم استفهام مبني 
  تقابل بالرد الّ أكرمت أَ  لكتبي ال یرد جوابها    فه فما بالُ وزاري/ 

 ز اإلعراب بالقاعدة.ما إعراب اسم االستفهام؟ عز 

  : تالها اسم معرفة.على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر السببج/ ما: اسم استفهام مبني 
  ذا الذي ُترضى سجایاه كّلها       كفى المرُء نبًال أن ُتعدَّ معایُبه نْ / ومَ وزاري

حـــدة فـــاإلعراب ) كلمـــة وا مـــن ذا ، أو جعلـــت () الـــركن الثـــاني لجملـــة االســـتفهام ذا ســـواء جعلـــت (
  . ّجه ذلك مبینًا موقعه من اإلعرابواحد. و 

   .  ي على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدمم استفهام مبنسج/ من ذا: ا
  السبب تاله أسم معرفة.

  .) خیركم عند اهللا؟ الفقراء والمهاجرون َمنْ  أتدرون قال الرسول (ص): (وزاري/ 
 أعرب ما تحته خط.

  ني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم.من: اسم استفهام مب
  ] وأَصحاب الْيمني ما أَصحاب الْيمني  [قال تعاىل:  /وزاري

  ؟ما إعراب اسم االستفهام معلالً 
  في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم. تاله اسم معرفة.على السكون اسم استفهام مبني  ما: ج/
ما باإلضافة إذا سبقها سبقها حرف جر وأ إذابحرف جر  امّ إوتعرب هذه األسماء مجرورة  -٤

  اسم نكرة.
  أین للحر الكریم صحاب نْ یثق اإلنسان فیما ینوبه       ومِ  نْ مَ بِ 

  السبب: سبق بحرف جر. في محل جر بحرف الجر.على السكون من: اسم استفهام مبني 
    افبمض كان مسبوقاً  اإذ)  مضاف إلیه وقد یقع اسم االستفهام في محل جر باإلضافة (

 قالوا ابن َمْن أنت یا هذا فقلت لهم      اني أمرٌؤ جدُه االعلى ابو البشر 

  .باإلضافةفي محل جر على السكون َمن: أسم استفهام مبني وهو مضاف. خبر مقدم  :ابن
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 حفظت؟   شاعرٍ  أيَّ  قصیدةَ 

  .وهو مضاف باإلضافةأّي: اسم استفهام معرب مجرور  .فعول به مقدم وهو مضافقصیدة: م
  وال كأس وال سكن وال وطن     وال ندیمٌ  ال أهلٌ  التعللُ  مَ بِ  وزاري/

  في البیت استفهام عینه ثم أعربه موضحًا ما طرأ علیه من تغییر.
مـــا: اســـم اســـتفهام مبنـــي فـــي محـــل جـــر بحـــرف الجـــر، حـــذفت األلـــف تخفیفـــًا وتمیـــزًا عـــن  ،ج/ بـــم

  الموصوف.
  الرمال               لطي األصیل وجوب السحروزاري/ إالَم ركوبك متن 

  علیه من تغییر والى أي غرض خرج؟ طرأ فهام، عینه ثم أعربه موضحا مافي النص است
فــي محــل جــر وقــد حــذفت ألفــه  علــى الســكون  مــا: اســم اســتفهام مبنــي  .: حــرف جــرج/ إالم: إلــى

  ). تعجبال وقد خرج إلى معنى المجازي ( .) الن سبق بحرف جر للتخفیف (
/ قال المنصور لرجل: ( اسأل حاجتك اآلن، فقال وِلَم یا أمیر المؤمنین فواهللا ما استقصرت وزاري
  ). أجلك

  كیف تعرب اسم االستفهام؟
  ): اسم استفهام مبني في محل جر بحرف الجر وحذفت األلف للتخفیف. ما ج/ ِلَم (

   ة:فائد
  ( ماذا ) تأتي في العربیة على أوجه:

  ن ( ما ) استفهامیة و ( ذا ) اسم إشارة نحو: أن تكو  -١
  ما هذا السكوت. :أي   ماذا السكوت؟

  أن تكون ( ما ) استفهامیة و ( ذا ) موصولة بمعنى ( الذي ) نحو:  -٢
  أي: ما الذي فعلت.فعلت؟     ماذا 

  أن كون ( ماذا ) كلها كلمة واحدة مركبة تفید االستفهام نحو:  -٣
         یا وأعجبه          إني بما أنا شاٍك منه محسودُ ماذا لقیُت من الدن

  فائدة:
لیس كل جار ومجرور بعد اسم االستفهام هو یمكـن االعتمـاد علیـه فـي اإلعـراب، وٕانمـا یقـاس علـى 

  أنه یكون معه جملة ذات معنى نحو: 
    یقولون جاهد یا جمیل بغزوٍة          وأّي جهاٍد غیرهنَّ أرید  

  نى بـ ( وأّي جهاٍد غیرهنَّ ).فلم یكتمل المع
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  مكانوما یدل على الزمان الدّل على یما 
 .) متى، أّیان، أّنى، أّي المضافة إلى ما یدل على الزمان ( :ما یدل على الزمان وهي .١

  ). أیَن، أّنى، أّي المضافة إلى ما یدل على المكان ( وهي: ما یدل على المكان .٢
  وتعرب هذه األسماء: 

  خبرًا مقدمًا إذا تالها اسم معرفة، وأعرب االسم المعرفة مبتدأ مؤخرًا.في محل رفع  -١
  بیننا          وأین أمارات المحبة والود الرسائلِ  فأین حالواتُ  
  السبب: تاله اسم معرفة. في محل رفع خبر مقدم.على الفتح ام مبني اسم استفه أین: 

    ] ويقُولُون متَى هذَا الْوعد (قال تعاىل: 
  السبب: تاله اسم معرفة. في محل رفع خبر مقدم.على السكون ستفهام مبني اسم ا متى: 

  كلما قلت متى میعادنا      ضحكت هند وقالت بعد غد
  تاله اسم معرفة. السبب: اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم. متى:

  ] ايسأَلُونَك عن الساعة أَيان مرساه (قال تعاىل: 
  تاله اسم معرفة. السبب: في محل رفع خبر مقدم. على الفتحةستفهام مبني اسم ا أّیان:

    ؟سفرك  یومٍ  أيُّ 
  تاله اسم معرفة. السبب: وهو مضاف. اسم استفهام معرب خبر مقدم مرفوع بالضمة أّي:

ى( قال تعاىل:  الذِّكْر أَنَّى لَه [  
    السبب: تاله اسم معرفة. ل رفع خبر مقدم.في محعلى السكون اسم استفهام مبني  ى:أنّ 

   فائدة:
  اسم االستفهام ( أّنى ) یكون بمعنى ( من أین ) إذا جاء بعده شبه جملة ( جار ومجرور )

  .وهو األغلب
  / إّن المطامع ما عملت مزّلة           للطامعین وأین ذاك المطمعوزاري

  ؟ وثق إجابتك بالقاعدة.كیف یعرب اسم االستفهام
  السبب: تاله اسم معرفة. في محل رفع خبر مقدم. على الفتحج/ أین: اسم استفهام مبني 

  رحیلك عنهم        فقلت ال علم لي فلي القدر أّنى / وقائلةوزاري
  أعرب ما تحته خط.

  في محل رفع خبر مقدم.على السكون ج/ أّنى: اسم استفهام مبني 
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  منه ما تتعلمین أفوالأو      / أنجوم لیلي أین بدري طالعاً وزاري
  أعرب أسم االستفهام.

  في محل رفع خبر مقدم. على الفتحج/ أین: اسم استفهام مبني 
    ]قَالُواْ أَين ما كُنتُم تَدعون من دونِ اللّه قَالُواْ ضَلُّواْ عنا( قال تعاىل: وزاري/ 
  ربه معلًال.الكریمة اسم استفهام أع في اآلیة

  والسبب تاله اسم معرفة. .خبر مقدم في محل رفع على الفتحستفهام مبني ج/ أین: اسم ا
ي (قال تعاىل: / وزاري    ] ان مرساهايسأَلُونَك عنِ الساعة أَ

  یرد اسم االستفهام (أّیان) باسم آخر، ما هو؟ وما موقعه من اإلعراب؟ ولماذا؟
  ج/ االسم االخر هو: متى

  السبب: تاله أسم معرفة. بني في محل رفع خبر مقدم.أّیان : اسم استفهام م
  / أیدري عباد اهللا أین مالُهم         إذا ما بدا من ساعة الحشر مطلعُ وزاري

  استخرج اسم االستفهام في البیت ثم أعربه.
          في محل رفع خبر مقدم. على الفتحج/ أین: اسم استفهام مبني 

فعـل تـام أو فعـل نـاقص اسـتوفى  تالهـا) إذا  أو ظـرف مكـانظرف زمـان  تعرب مفعوًال فیه ( -٢
  .خبره

   ]فَأَين تَذْهبون إِن هو إِلَّا ذكْر لِّلْعالَمني (قال تعاىل: 
    .) ظرف مكانمفعول فیه ( في محل نصب  على الفتحاسم استفهام مبني : أین

  السبب: تاله فعل تام.
  إذا كنت تبنیه وغیرك یهدم     متى یبلُغ البنیان یومًا تمامه     

    .) ظرف زمانمفعول فیه ( في محل نصب على السكون متى: اسم استفهام مبني 
  السبب: تاله فعل تام.
  أنى أجلُب لَك الكتاب.

  .) مكانظرف مفعول فیه ( في محل نصب على السكون اسم استفهام مبني  أّنى:
  .تاله فعل تام السبب:
  القوم ارفدُ  متى یسترفدولكن         بحالل التالع مخافةً  ولستُ 
    .) ظرف زمانمفعول فیه ( في محل نصب على السكون اسم استفهام مبني  متى:
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  السبب: تاله فعل تام.
  شدید والزحامُ  وصلتَ  ىأنّ 

    .) ظرف زمانمفعول فیه ( في محل نصب على السكون اسم استفهام مبني  أّنى:
  السبب: تاله فعل تام.

  ا ألمك مقتوینامتى كنّ          ا رویداً تهددنا وتوعدن
  .) رف زمانمفعول فیه . ( ظفي محل نصب على السكون اسم استفهام مبني  متى:

  .تاله فعل ناقص أستوفى خبره السبب:
 ] بديع السماوات واألَرضِ أَنَّى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لَّه صاحبةٌ   (قال تعاىل: 

  .) ظرف مكانمفعول فیه ( في محل نصب على السكون م استفهام مبني اس أنى:
  تاله فعل ناقص أستوفى خبره. السبب:
  أین صبركم    ال حبذا أمل إن قلت ال كانا ال تأسفن لماضٍ / وزاري

  بتغییر مناسب اجعل اسم االستفهام یعرب ظرفًا.
  أین تصبرون؟ :ج/ أین صبرتم؟ أو
   وهل عادة للربع أن یتكلما   ت أم سالم       ى یمموزاري/ سل الربَع أنّ 

  ؟في البیت اسم استفهام أعربه معلالً 
  .) ظرف مكان( في محل نصب مفعول فیه على السكون ى: اسم استفهام مبني ج/ أنّ 

  تام.تاله فعل  :السبب 
  وزاري/ متى یستقیم الظل والعود اعوج          وهل ذهب صرف یساویه بهرج

  الستفهام الوارد في البیت موثقًا.ما إعراب اسم ا
  متى: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول فیه ( ظرف زمان ).

  السبب: تاله فعل تام.
  وزاري/ تسافر منتقًال في العصور               فأّیان تلقي غبار السفر

  بّین داللة اسم االستفهام وموقعه اإلعرابي مع ذكر السبب.
  لداللة على الزمن المستقبل. ج/ أّیان: ا

  أّیان: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فیه ( ظرف زمان ).
  السبب: تاله فعل تام.  
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  خبرًا مقدمًا للفعل الناقص إذا تالها فعل ناقص لم یستوف خبره. -٣
  أصبح ودٌّ         كان باألمس مورقًا فیناناً  وكیفم صرتُ  أین

  هام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص.أین :أسم استف
  السبب: تاله فعل ناقص لم یستوف خبره.

  واشتیاق        ثم قالت متى یكون التالقي ودعتني بلهفةٍ 
  أسم استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص. متى:

  السبب: تاله فعل ناقص لم یستوف خبره.
  ك؟  ان امتحانُ ك یومٍ  أيّ 
  وهو مضاف. بالفتح منصوبللفعل الناقص  مخبر مقداسم استفهام معرب  :أيّ 

  السبب: تاله فعل ناقص لم یستوف خبره.
  وتعرب هذه األسماء مجرورة بحرف الجر إذا سبقها حرف جر:  -٤
  للحر الكریم صحاب أین نْ فیما ینوبه      ومِ  اإلنسانیثق  نْ مَ بِ 

  بق بحرف جر.السبب: سُ  في محل جر بجرف الجر. على الفتحني أین: اسم استفهام مب
  فاه نحوك یهوي فاغراً  والموتُ      وفي لعبٍ  حتى متى أنت في لهوٍ 

  بق بحرف جر.السبب: سُ  في محل جر بجرف الجر.على السكون اسم استفهام مبني  متى:
  كارموال سبیل سنها الشعر ما درى     بغاة العال من أین تؤتى الم/ وزاري

  أعرب اسم االستفهام مستضیئًا بالقاعدة. -١
 بإمكانك وضع أداة استفهام بدل األداة المذكورة تشبهها بالمعنى. -٢

  بق بحرف الجر.سُ  بحرف الجر. من أین: اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر -١ج/ 
  أّنى. -٢   
  كلما قلت متى میعادنا             ضحكت هند وقالت بعد غد / وزاري

 اجعل االستفهام في محل نصب مستوفیًا األوجه الممكنة.

  متى نتواعُد؟ج/ 
    متى یكوُن میعادنا؟   

  متى یصبح میعادنا حقیقًة؟    
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  ما یدل على الحال
  ) وتعرب: كیف إذا كانت بمعنى ( ) أّنىكیَف، و ( وأدواته 

  .في محل نصب حاًال إذا تالها فعل تام أو فعل ناقص استوفى خبره -١
ف تَكْفُرون وأَنتُم تُتْلَى علَيكُم آيات اللّه( ال تعاىل: ق كَيو[   

  السبب: تاله فعل تام. في محل نصب حال. على الفتحاسم استفهام مبني  كیف:
ف تَحكُمون( قال تعاىل:  كَي ا لَكُمفَم [   

  .عل تامالسبب: تاله ف في محل نصب حال. على الفتحكیف: اسم استفهام مبني 
بر وامرأَتي عاقر (قال تعاىل:  الْك يَغن م وقَد بلَ ال    ]قَالَ رب أَنَّى يكُون لي غُ

  في محل نصب حال.على السكون اسم استفهام مبني أّنى: 
  السبب: تاله فعل ناقص استوفى خبره.

زها ثُم( قال تعاىل:  نُنش فظَامِ كَيإِلَى الع انظُرا وما لَحوهنَكْس [  
  .السبب: تاله فعل تام في محل نصب حال. على الفتح: اسم استفهام مبني كیف

  ویأتي بما یأتي به كل فاسق       مهذباً  حراً  وكیف یكون المرءُ 
  في محل نصب حال. على الفتحاسم استفهام مبني  كیف:

  سبب: تاله فعل ناقص استوفى خبره.ال
  بعدما            ظهَر الدواُء وفي یدیك عناُنها نْ تخاُف  جماحها مِ   أّنى

  السبب: تاله فعل تام . في محل نصب حال.على السكون أّنى:اسم استفهام مبني 
  البریة آدُم            وأبوك والثقالن أنت محمدُ  یكون أباأّنى 

  في محل نصب حال.على السكون أّنى:اسم استفهام مبني 
  توفى خبره.السبب: تاله فعل ناقص اس

ف تَكْفُرون بِاللَّه وكُنتُم أَمواتاً فَأَحياكُم( قال تعاىل: / وزاري كَي[   
  ) من خالل السیاق القرآني؟ ثم أعربها. كیف ما المعنى الذي أفادته (

  في محل نصب حال. على الفتحج/ أفادت التعجب، كیف: اسم استفهام مبني 
  مو    إلى أهل النوافل والفضولألم تر النوائب كیف تسوزاري / 

 أّنى. ج/     ) أداة مبنیة أخرى.  كیف استبدل بـ(
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) فمــا  عظیمــة تســمو النوائــب ) أجبــت عنهــا بقولــك ( كیــف تســمو النوائــب إذا كنــا نســأل فــي جملــة (
 )؟ كیف إعراب (

  في محل نصب حال. على الفتحج/ كیف: اسم استفهام مبني 
  نقًا         تغلي عداوة صدره في مرجل/ هللا دّرك كیف تأمن محوزاري

  ما إعراب اسم االستفهام؟
  في محل نصب حال. على الفتحج/ كیف: اسم استفهام مبني 

  / ألیس فیك من العشاق حیرتهم      فكیف ال یفهم العشاق نجواكوزاري
  كیف توجه إعراب اسم االستفهام معلًال؟

  السبب: تاله فعل تام. صب حال.في محل ن على الفتحج/ كیف: اسم استفهام مبني 
  / ثكلتك أرًض لم تلد لك ثانیًا        أّنى ومثلك معوز المیالدِ وزاري

  ) ما إعرابه؟ ولماذا؟ أّنى تلد ) والتقدیر ( أّنى ورد االستفهام (
  السبب: تاله فعل تام. في محل نصب حال.على السكون ج/ أّنى: اسم استفهام مبني 

ف كَان نَكري(    قال تعاىل:/ وزاري فَكَي هِملب    ]ولَقَد كَذَّب الَّذين من قَ

  )؟ فكیف یفعلون ) إذا كان هناك فعل محذوف تقدیره ( كیف ما إعراب (
  في محل نصب حال. على الفتحج/ كیف: اسم استفهام مبني 

ب ف (   قال تعاىل:/ وزاري يمٍ الَّ رويل ماهنعمإِذَا ج ف فَكَييه [   

  ؟) على تقدیر فعل تام محذوف ( كیف یفعلون ) كیف ( إعرابما 
  .في محل نصب حال على الفتحج/ اسم استفهام مبني 

َزيناها [قال تعاىل: / وزاري ا واهنينب ف كَي مقَهاء فَوموا إِلَى السنظُري أَفَلَم [  
  ؟یمةلوارد في اآلیة الكر كیف تعرب اسم االستفهام ا
  .الفي محل نصب حعلى السكون ج/ كیف اسم استفهام مبني 

  تعلمین أّي حزن یبعث المطر/ قال السیاب : أوزاري
  .وكیف یشعر الوحید فیه بالضیاع                  
  ؟ب ( كیف ) على وفق النص الوارد فیهكیف توجه اعرا

  .في محل نصب حال على الفتحج/ كیف اسم استفهام مبني 
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   .) الفعلیة بوجع الحّساد حلّ  لة (ادخل اسم استفهام داًال على الحال على جم /وزاري
  ؟/ كیف حلَّ الحاُل بوجع الحّسادِ ج
  في محل نصب خبرًا مقدمًا إذا تالها فعل ناقص لم یستوف خبره. -٢

بةُ الَّذأ( قال تعاىل:  اقع كَان ف واْ كَينظُرضِ فَيي األَرواْ فريسي فَلَمهِملب    ]ين من قَ
  في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص. على الفتحأسم استفهام مبني  كیف:

    خبره. لم یستوفالسبب: تاله فعل ناقص 

ف كَان نَكري(   قال تعاىل: فَكَي هِملب   ] ولَقَد كَذَّب الَّذين من قَ
  للفعل الناقص. في محل نصب خبر مقدم على الفتحأسم استفهام مبني كیف: 

    السبب: تاله فعل ناقص لم یستوف خبره.

  یا جوى الروح والهوى والهیام          سقامِ  بعد طولِ  كیف أصبحتَ 
  في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص. على الفتحأسم استفهام مبني  كیف:

  خبره. لم یستوفالسبب: تاله فعل ناقص 
  سقیُم؟بعد رحیِل غیوِم العذاِب وأنت  تكونأّنى 
  في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص.على السكون أسم استفهام مبني  :أّنى

  خبره. لم یستوفالسبب: تاله فعل ناقص 
  في یدیك القندیل ذاك فعّلم     جیلنا كیف یشعل القندیالوزاري/ 

  )؟ كیف فما إعراب ( ) كیف كان القندیل لو أنه قال (
  في محل نصب خبر كان مقدم.ة على الفتحج/ كیف: اسم استفهام مبني 

  في محل رفع خبرًا مقدمًا إذا تاله اسم معرفة. -٣
  من الخطوب تخلصًا    من بعد ما أنشْبَن فيَّ مخالباً  كیف الرجاءُ 

  السبب: تاله اسم معرفة. مقدم.في محل رفع خبر  على الفتحأسم استفهام مبني  كیف:
  وصالك دّلني لىإ كیف السبیلُ یا من هواه اعّزه وأذلني       

  السبب: تاله اسم معرفة. مقدم.في محل رفع خبر  على الفتحأسم استفهام مبني  كیف:
  وحزن طویل دائمٌ  علیل     سهرٌ  قلتُ  قیل لي كیف أنتَ 

  السبب: تاله اسم معرفة. في محل رفع خبر مقدم. على الفتحأسم استفهام مبني  كیف:
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  فداؤك نفسي كیف تلك المعالم       / أیا راكب الوجناء هل أنت عالٌم وزاري
  وجه إعراب اسم االستفهام في الشطر الثاني معلًال.

  السبب: تاله اسم معرفة. في محل رفع خبر مقدم. على الفتحج/ كیف: اسم استفهام مبني 
  / بالملح نصلح ما نخشى تغیره    فكیف بالملح إن حّلت به الغیروزاري

  ) زائدة ذاكرًا السبب؟ بالملح الباء ( إذا علمت أنَّ )  كیف ما إعراب (
  )؟ نفعل ) تقدیره ( كیف وما إعرابها لو علمت أنَّ هناك فعًال محذوفًا بعد (

  السبب: تاله اسم معرفة. في محل رفع خبر مقدم. على الفتحج/ كیف: اسم استفهام مبني 
  ).  كیف نفعل رنا الفعل (إذا قدّ  في محل نصب حال. على الفتحكیف: اسم استفهام مبني 

  ى اآلن والشیب طالع/ ولقد كنت في عصر الشباب مجانبًا        صباي فأنّ وزاري
  ) رى األمأنّ  ( هناك محذوف تقدیره ما معنى أداة االستفهام؟ وكیف توجه إعرابها إذا كان

  ج/ أّنى: بمعنى (كیف).
  في محل رفع خبر مقدم.على السكون أنى: اسم استفهام مبني 

  متعتني بزفرة واشتیاق     وقالت كیف یكون التالقي -١الشاعر: قالوزاري/ 
  في بالد رویت فیها األناما  أیها النیل كیف نمسي عطاشا    -٢وقال آخر: 
                      ثناؤنا -لیت شعري -فكیف علینا       فهذا ثنائي إن نأت وٕان تلت -٣وقال آخر: 

  ) في كل من األبیات الثالثة؟ كیف الستفهام (كیف توجه إعراب اسم ا
  ) المقدم. یكون في محل نصب خبر ( على الفتحمبني كیف: اسم استفهام  -١ج/ 
  في محل نصب حال. على الفتحمبني  كیف: اسم استفهام -٢     
  خبر مقدم.رفع في محل  مبني على الفتحكیف: اسم استفهام  -٣     

  ناؤها       فصیحًا ولم تفغر لمنطقها فما/ عجبُت لها أّنى یكون غوزاري
  ما معنى اسم االستفهام؟

  ج/ أّنى: للحال بمعنى كیف.
  وزاري: ویعشق الناس َمن خال بوجنته      فكیف بي وحبیبي كله خالُ 

  إذا عّدت الباء في ( بي ) زائدة فما إعراب ( كیف )؟
  م. السبب: تاله اسم معرفة.اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقد  ج/ كیف:

إذا جاء حرف الجر ( الباء ) بعد ( كیف ) فهو زائد للتوكید فتعرب في محل رفع خبر مقدم  فائدة:
  تاله اسم معرفة.
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  االستفهامیة(كم) وأدواتهما یدل على العدد 
ي للداللـة ) فتـأت كـم وهذا التمییز هو الـذي یحـدد داللـة ( اسم مبهم یمیز بنكرة مفردا منصوباً  ) كم( 

نحـو:  وتـأتي للزمـان .كـم كتابـًا قـرأتنحـو: وعلـى غیـر العاقـل . كم رجـًال شـاهدت نحو:على العاقل 
كـم طوفانـًا طفـت حـول نحـو:  والحـدث. كم مـیًال سـرتنحـو: والمكان  .كم یومًا مكثت في المصیف

  وتعرب: .الكعبة
  .إعرابهماربت لذات ( العاقلة وغیر العاقلة ) أعإذا دلت على ا -١
  ف مفعوله.فعل متعٍد لم یستو  اإذا وقع بعده وجوباً  به مقدماً  عرب مفعوالً ت -أ

  قرأَت؟ كم كتابًا 
  .وجوباً  في محل نصب مفعول به مقدمعلى السكون كم: أسم استفهام مبني 

  تاله فعل متعد لم یستوف مفعوله.السبب: 
    كم رجًال شاهدت؟

  .مفعول به مقدم وجوباً في محل نصب على السكون كم: أسم استفهام مبني 
  بتاله فعل متعد لم یستوف مفعوله. السبب:

    :اعرب مبتدأ إذا تالهت -ب
  اسم نكرة -١

  ؟  كم متسابقًا فائزٌ 
    تاله اسم نكرة. السبب: .في محل رفع مبتدأعلى السكون : اسم استفهام مبني كم

  كم اصطباٌر على ضیٍم ومنقصٍة        وكم على الذل إقراٌر وٕاذعان
  تاله اسم نكرة. السبب: .في محل رفع مبتدأعلى السكون : اسم استفهام مبني كم
         شبه جملة  -٢

  ؟ في الدیوان كم قصیدةً 
  تاله شبه جملة. السبب: .في محل رفع مبتدأعلى السكون : اسم استفهام مبني كم
        فعل الزم  -٣

  كم متسابقًا حضر؟
  فعل الزم. السبب: .محل رفع مبتدأ فيعلى السكون : اسم استفهام مبني كم

  فكم هجرًا توّلد من عتاب      وال تعتب على ذنٍب حبیبًا        
    فعل الزم. السبب: .في محل رفع مبتدأعلى السكون : اسم استفهام مبني كم
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        استوفى خبره فعل ناقص -٤
  ؟ كم العبًا كان مشاركاً 

  فعل ناقص استوفى خبره. السبب: .رفع مبتدأفي محل على السكون : اسم استفهام مبني كم
  كم صاحبًا مازلت أحمل اسمه           كر تعیش مدى الزمان ببالي

  فعل ناقص استوفى خبره. السبب: .في محل رفع مبتدأعلى السكون : اسم استفهام مبني كم
        فعل متعد استوفى مفعوله -٥

  ؟   كافأته المدرسة متفوقاً  طالباً كم 
  فعل متعد استوفى مفعوله. السبب: .في محل رفع مبتدأعلى السكون استفهام مبني  : اسمكم
         جهولفعل مبني للم -٦

  ؟ وفئكم طالبًا كُ 
    فعل مبني للمجهول. السبب: .في محل رفع مبتدأعلى السكون : اسم استفهام مبني كم

  )  كم بین حیطانها من فارس بطل (وزاري/ 
  ) مستندًا إلى القاعدة. كم هامیة مختارًا لها تمییزًا مناسبًا، ثم أعرب (اجعل (كم الخبریة) استف

  ج/ كم فارسًا بطًال بین حیطانها.
  السبب: تاله شبه جملة. في محل رفع مبتدًأ.على السكون كم: اسم استفهام مبني 

  / كم راح منك حبیب كنت تعشقه       وأین منك دیار كنت تغشاهاوزاري
  ؟إعرابها؟ اذكر السببما ؟ و ما نوع ( كم )

  : تالها فعل الزم.السبب .رفع مبتدأ في محلعلى السكون اسم استفهام مبني  .: خبریةج/ نوعها
  .أو خبرًا مقدمًا إذا تالها اسم معرفةعرب مبتدأ ت _ج 

  كم شاعرًا مجموع المساهمین في المهرجان؟
   .مقدم على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبراسم استفهام مبني  كم:

  السبب: تاله اسم معرفة.
، وتــأتي كــم مجــرورة بحــرف جــر إذا ســبقت بحــرف جــر ویكــون تمییزهــا مجــروراً  مجــرورةتعــرب  -د 

  أیضا باإلضافة إذا سبقت بمضاف.
  ؟یتكون الفریق كم العبٍ  نْ مِ 

  رف جر.سبقت بح السبب: في محل جر بحرف الجر.على السكون كم: اسم استفهام مبني 
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  ؟ قرأت راً قصائد كم شاع
  السبب: سبقت بمضاف. في محل جر باإلضافة.على السكون كم: اسم استفهام مبني 

  ؟قرأت مقاالت كم كاتباً 
    السبب: سبقت بمضاف. .على السكون في محل جر باإلضافةكم: اسم استفهام مبني 

  فتعرب:المكان إذا دلت على الزمان أو  -٢
  .فعل تام اتاله إذامفعوًال فیه ( ظرف زمان أو مكان )  -أ 

  الطریق؟ قطعتَ  كم ساعةً 
    .مفعول فیه ( ظرف زمان ) في محل نصبعلى السكون كم: اسم استفهام مبني 
     السبب: تاله فعل تام.

  ؟كم میًال سرتَ 
    .) ظرف مكان(  مفعول فیه في محل نصبعلى السكون كم: اسم استفهام مبني 
    السبب: تاله فعل تام.

  ) ویفهم من سیاق الكالم. نحو: التمییز المعدود ( : وقد یستغنى عنمالحظة
  والتقدیر: كم یومًا لبثتم ؟ .] یَْوًما أَْو بَْعَض یَْومٍ  نالَبِثْ  واقَالَ  مقَاَل َكْم لَبِْثتَ [ قال تعالى:  

  / تذكر كم لیلة لهونا         في ظلها والزمان نضروزاري
  أعرب اسم االستفهام الوارد في البیت معلًال.

  كم: اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول فیه(ظرف زمان). ج/
  یزها یدل على الزمان.السبب: تاله فعل تام وتمی

  .یستوف خبره فعل ناقص لم اخبرًا مقدمًا للفعل الناقص إذا تاله -ب
  كم میًال كان طوُل المسافة؟

  في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص.على السكون كم: اسم استفهام مبني 
  لسبب: تاله فعل ناقص لم یستوف خبره.ا

  انعقاد المؤتمر؟ كم یومًا كانت فترةُ 
  في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص.على السكون كم: اسم استفهام مبني 

  السبب: تاله فعل ناقص لم یستوف خبره.
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  وتاله فعل.مصدرًا  هاتمییز  جاءإذا وتعرب مفعوًال مطلقًا  -٣
  اق على أعدائه؟العر  انتصارًا انتصرَ كم 

  منصوب. مفعول مطلقعلى السكون  كم: اسم استفهام مبني
  مصدر من لفظ فعل الجملة. هاالسبب: تمییز 

  فاض النهر. كم فیضاناً 
  منصوب. مفعول مطلقعلى السكون  كم: اسم استفهام مبني

  مصدر من لفظ فعل الجملة. هاالسبب: تمییز 
  یفهم من سیاق الكالم. نحو:وقد یستغنى عن المعدود (التمییز) و  مالحظة:

  فیعجزكم        ویكره اهللا ما تأتون والكرم كم تطلبون لنا عیباً 
  تطلبون ؟ والتقدیر: كم مرة تطلبون ؟ أو : كم طلباً 

  فائدة:
ـــة خالیـــة مـــن ضـــمیر عائـــد علـــى التمییـــز  إذا دلّ التمییـــز علـــى الزمـــان أو المكـــان وتـــاله جملـــة فعلی

  زمان أو ظرف مكان نحو: أعربت ( كم ) في محل نصب ظرف
  كم ساعًة مكثت في القاعة ؟          

  كم میًال سرت ؟ 
  أّما إذا ورد في جملة الفعل ضمیر یعود على التمییز أعربت ( كم ) في محل رفع مبتدأ نحو:

  كم یومًا عشته في السفرة ؟
  كم وطنًا تحبه ؟ 

  كم مسكنًا تحنُّ إلیه ؟ 
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  ما یدل على الحدث
  ) المضافة إلى مصدر بعده فعل من لفظه. أيّ  (وأدواتهیدل على الحدث  ما -١

  . ] وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبون (قال تعاىل: 
  وهو مضاف.بالفتح منصوب نائب عن المصدر أّي: اسم استفهام معرب مفعول مطلق 

  مصدر بعده فعل من لفظه. إلىالسبب:مضافة 
  أنت في الحرب تثبت وأّي ثباتٍ       في الحرب معلماً  ألقاك فأّي فتىً / ريوزا

  في كل مرة ؟ أفادت) في البیت مرتین ماذا  أيّ  تكررت (
  السؤال عن الحدث -٢السؤال عن العاقل     -١ج/ 

  / أّي جمیٍل من جمیلك اشكر            وأّي أیادیك الجلیلة أذكروزاري
  ) مفعوًال مطلقًا . أيّ  فیها ( صغ جملة استفهامیة تعرب

  ج/ أيَّ ُشكٍر من جمیلك أشكُر ؟ أو أيَّ ذكٍر من أیادیك الجلیلة أذكُر ؟
  فائدة:

بعــد فعــل مــن أفعــال الظــن أو الیقــین، أعربــت مبتــدأ ومــا بعــدها خبــر  الســتفهامیةا)  إذا وقعــت ( أيّ 
  والجملة االسمیة في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل نحو:

ِبثُوا أَمدا (ىل: قال تعا زبينِ أَحصى لما لَ الْح أَي لَمعنل ماهثْنعب ثُم[    
  ولكنني راٍض على كّل حالٍة                  لتعلَم أيُّ الحالتین سرابُ 
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