السالم عليكم
طلبيت األعزاء :

هذه حماضرة الفرق بني اهلمزة و (هل) :

حرفا االستفهام:

1ـ لالستفهام حرفان مها:هل واهلمزة (الحمل هلما من اإلعراب).

داللة مهزة االستفهام:

تستعمل اهلمزة لطلب أحد أمرين:

َّصور:هو إدراك املفرد بشرط أن يُذكر بعدها املسؤول عنه ومعادله مسبوقا ب(أم).
 -1الت ّ

مثال:أشااي شربت أم قهوًة؟ الحظ كيف جاء املسؤول عنه (شاي) بعد اهلمزة وتبعه معادله (قهوة)
مسبوقا ب(أم).

 -2التَّصديق:هو إِدراك النِّسبة،ويف ِ
هذه احلالة ال حاجة لذكر املعادل.

مثال:أدمحم مسافر؟ أيتأمل املريض؟

داللة (هل) يف االستفهام:

تستعمل (هل) لطلب التصديق فقط،مثال:هل يصدأ النحاس؟ هل أنت يف البيت؟

كيفية اإلجابة عن االستفهام هبل واهلمزة:

أوال:إذا كانت األداة هي (اهلمزة وهل) يف حالة طلب التصديق:

1ـ إذا كانت اجلملة االستفهامية مثبتة يكون اجلواب ب(نعم)،يف حالة اإلثبات وب(ال) يف حالة النفي .

أمثلة:

 -س:هل تدخن؟ (إذا كان يدخن،جييب:نعم ،وإذا كان ال يدخن ،جييب:ال).

 -س:أمريض أنت؟ (إذا كان مريضا،جييب:نعم وإذا مل يكن مريضا ،جييب:ال).

2ـ وإذا كانت اجلملة االستفهامية منفية يكون اجلواب ب(بلى) يف حالة اإلثبات،وب(نعم) يف حالة
النفي  .أمثلة:

 -س:أليست فلسطني عربية؟ ج:بلى( .يف حالة اإلثبات) يعين:فلسطني عربية.

 -س:أليست اجلزائر دولة أوروبية؟ ج:نعم(.يف حالة النفي) يعين:ليست اجلزائر دولة أوروبية.

صور:
اثنيا:إذا كانت األداة هي (اهلمزة) يف حالة طلب التّ ّ

يكون اجلواب بتعيني املسؤول عنه الصحيح .مثال:أخالد أخوك أم عمر؟ (يف هذه احلالة أعني األخ
الصحيح بقويل:خالد أخي أو عمر أخي).
إعراب أمساء االستفهام :
أي )وذلك ألهنا تضاف إىل مفرد.
أمساء االستفهام كلها مبنية عدا ( ّ
 _1إعراب " مـن " و " مـا " :إعراهبما واحد وجيري على النحو التايل:
• إذا كان بعدمها مجلة امسية،أو شبه مجلة،أو فعل الزم،أو فعل ٍ
متعد قد ذُكر مفعوله فإعراهبما :مبتدأ
(اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ)
واألمثلة على الرتتيب وسأكتفي ابلتمثيل ب"من" وقس عليها "ما"
* من خلقه كرمي؟ **** من يف البيت ؟ **** من جاء ؟ **** من أكرم زيداً ؟

 -2إذا جاء بعدمها فعل ٍ
متعد مل يُذكر مفعوله،فهما مفعول به مقدم.
* من حتب من الناس ؟ من " اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم.
 -3إذا جاء بعدمها اسم فهما خرب مقدم  ***.من زيد ؟
جيب أن تالحظ أن "ما" االستفهامية إذا دخل عليها حرف جر ُح ِذفت ألفها وجواب،فنقول :
ٍمل _ ِِب _ إالم_حتام و ذلك للتفرقة بني"ما" االستفهامية و"ما" املوصولة.
 -2إعراب " ماذا " لك أن تعرهبا على ثالثة أوجه:
(أ) أن جتعلها كلمة واحدة،فتكون حسب موقعها يف اجلملة:على حنو ما قلنا يف " من"
(ب) أن جتعل " ذا " زائدة ال حمل هلا من اإلعراب ،وتكون "ما" حسب موقعها يف اجلملة كما مر بنا.
(ج) أن جتعل "ذا :امسا موصوال خربا عن "ما".
ما ذا _ ختتلف عن ( -ما) :
وذكر ابن هشام_رمحه هللا_تفصيالت أخرى ل "ماذا" يف مغين اللبيب اجلزء األول صـ 333طبعة املكتبة
العصرية
 -3إعراب " مـىت " تعرب اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب ظرف زمان دائماً،وتتعلق
ابلفعل بعدها إذا جاء بعدها مجلة فعلية،وتتعلق مبحذوف يف حمل رفع خرب مقدم إذا جاء بعدها اسم.
مىت تسافر؟ اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب ظرف زمان متعلق بتسافر.
مىت السفر؟ اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب ظرف زمان متعلق ،وهو متعلق مبحذوف خرب
مقدم للمبتدأ املؤخر.
 -4إعراب " ّأاين" مثل إعراب " مىت " ولكن االختالف يف املعىن ألن " ّأاين" تدل على املستقبل.
 -5إعراب " كيف " ليس هلا إال إعراابن ال غري.

(أ) حاال  :إذا جاء بعدها فعل اتم **** .كيف صليت ؟ اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب
حال.
(ب) خرب مقدم  :إذا جاء بعدها اسم،أو فعال انقصا .كيف أنت ؟ اسم استفهام مبين على الفتح يف
حمل رفع خرب مقدم.
* كيف كان االمتحان؟ اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب خرب كان.
 -6إعراب " كم " اسم استفهام مبين على السكون ،وهو مبهم حيتاج إىل ما يوضح إهبامه،ومتييزه مفرد
منصوب ...ويُعرب على النحو التايل:
(أ) مبدأ  :إذا جاء بعدها فعل الزم،مثل  :كم طالبا حضر؟
أو شبه مجلة  :كم كتااب يف مكتبتك ؟
(ب) خرب مقدم  :إذا جاء بعدها اسم مرفوع على أساس أن التمييز حمذوف كما يف املثال املستخدم :
كم مالُك؟ والعلماء يقدرون التمييز احملذوف  :جنيها أو دينارا
(ج) مفعول به مقدم إذا جاء بعدها فعل ٍ
متعد  :كم كتااب قرأت ؟
(د) ظرف زمان،إذا جاء بعدها ظرف زمان  :كم ساعةً قرأت ؟
(هـ) ظرف مكان إذا جاء بعدها ظرف مكان  :كم ميالً مشيت ؟
(و) مفعول مطلق إذا جاء بعدها مصدر :كم أكلةً أكلت اليوم ؟
ملحوظة  :إعراب " كم " مرتبط بتمييزها ،فإذا أردت أن تتعرف على إعراهبا أجب عن السؤال،وانظر
إىل موقع الكلمة اليت حلّت حمل " كم يف اإلجابة.
تنبيه  :متييز " كم" منصوب ومفرد ال جيوز جره مطلقا إال أذا ُجرت " كم " حبرف جر ،ويف هذه احلالة
جيوز نصب التمييز وهو األكثر وجيوز جره ،ويكون هنا جمرورا مبن وجواب ال ابإلضافة ،فلك أن تقول:

بكم دينارا اشرتيت الكتاب لسيبويه؟ ********** و بكم دينا ٍر اشرتيت الكتاب لسيبويه؟

تصويب خطأ  :يشيع بني الناس استعمال " كم" مع كلمة " عدد " فيقولون  :كم عدد الزائرين
للمنتدى؟ وهي مجلة غري صحيحة ألن متييز " كم " جيب أن يكون مفردا ،وإذا اضطررت إىل استخدام
"عدد" فقل  :ما عدد كذا ؟ .

