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 االستفهام - تمارين محلولة



التمرین 1

حدد أدوات االستفهام في العبارات التالیة:

هل لك إخوة ؟

لماذا التقیم مع أسرتك؟

من قام بشرح الدرس ؟

كم عدد شهور السنة ؟

متى ستسافر إلى فرنسا ؟

الحل

هل لك إخوة ؟ الجواب : هل

لماذا التقیم مع أسرتك؟ :الجواب : لماذا

من قام بشرح الدرس ؟ : الجواب : من

كم عدد شهور السنة ؟: الجواب : كم

متى ستسافر إلي فرنسا ؟: الجواب : متى

التمرین 2

استنبط الداللة االستلزامیة من االمتلة التالیة ألدوات االستفهام:

أحقا أنت مریض ؟

ما كان هذا التكاسل ؟

من قام بهذا العمل غیرك یا شقي؟

أأنت من تدعي الشجاعة ؟

الحل

أحقا أنت مریض ؟ الجواب :التشكیك

ما كان هذا التكاسل ؟ الجواب : االستهزاء

من قام بهذا العمل غیرك یا شقي؟ الجواب :التوبیخ

أأنت من تدعي الشجاعة ؟ الجواب :االستهزاء

التمرین 3

حدد في التراكیب التالیة أدوات االستفهام ووظائفها الداللیة:

هل لك إخوة ؟

كیف أصبحت آمك ؟

أفعال التصلي ؟

أي الفریقین فاز ؟
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الحل

هل: التصدیق

كیف: الحالة أو الهیئة

أ: التعیین

أي: التعیین

التمرین 4

تأكد من سالمة العبارات التالیة وذالك بصحیح أم خطأ

حال صدیقك كیف ؟

لمادا تكاسلت هذه السنة ؟

ستسافر متى إلي أكادیر؟

ذهبت أین إلي ؟

الحل

حال صدیقك كیف ؟ خطأ

لماذا تكاسلت هذه السنة ؟ صحیح

ستسافر متى إلى أكادیر؟ خطأ

ذهبت أین إلى ؟ خطأ

التمرین 5

حدد الطبیعة المقولیة لألدوات االستفهامیة التالیة : هل – كیف – الهمزة – متى – أین

الحل

هل: للداللة علي طلب التصدیق

كیف: تدل علي طلب التصور

الهمزة: تدل علي طلب التصدیق وكذلك تأتي للداللة علي التصور

متى : تدل علي طلب التصور

أین : تدل علي طلب التصور

التمرین 6

آت بجملتین تتضمنان أسلوب إنشائیا استفهامیا

الحل

قال عز وجل " هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان "

قال الشاعر "متى یبلغ البنیان یوما تمامه   اذا كنت تبنیه وغیرك یهدم ؟

التمرین 7

هل األدوات االستفهامیة تقوم بوظیفة واحدة ولماذا؟

الحل



ال تقوم األدوات االستفهامیة بوظیفة واحدة، الن هل ترد في الكالم للداللة علي طلب التصدیق، والهمزة لتدل علي التصدیق وكذلك

للداللة علي التصور، أما بالنسبة لباقي األدوات االستفهامیة تدل علي طلب التصور الذي یقتضي تعین معلومة معینة.

التمرین 8

ایت بجملتین تكون داللتهما االستلزامیة تفید االستهزاء والتشكیك؟

الحل

التشكیك : أحقا نعیش حالة تهمیش الكتروني ؟

االستهزاء : ما كل هذا الجهل بالتقنیة الحدیثة ؟

التمرین 9

أنتج جمال تكون أدواتهم االستفهامیة .هل و أم و من ؟

الحل

هل تمتلك حاسوبا شخصیا ؟

قال تعالى " أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون " سورة الواقعة

من یقبل على االنترنیت ؟


