
أوال: أمثلة االنطالق 

المجموعة األولى: 

1-أنقل العلم أفید أم التكنولوجیا؟ 
2- أتتطور التكنولوجیا بالدول النامیة؟ 

3- ھل تستطیع التكنولوجیا أن تحل النتائج الناجمة عنھا؟ 

المجموعة الثانیة: 

من أین یستورد المغرب حاجیاتھ من التكنولوجیا المتطورة؟ 1.

 ما اآلثار التي تخلفھا التكنولوجیا في حیاتنا العامة؟ 2.

متى اكتشف اإلنسان الھاتف؟ 3.

أیان تتحقق الثورة التكنولوجیة الكبرى بدول الجنوب؟ 4.

كیف تستطیع الدول النامیة تأصیل التكنولوجیا؟ 5.

أین یوجد مصنع السیارات؟ 6.

أنى تتقدم الدول اإلفریقیة وقد تفشت فیھا األمیة؟ 7.

كم طائرة اشترى المغرب؟ 8.

أي الصناعات التكنولوجیة أفید لبالدنا؟ 9.

المجموعة الثالثة: 

_قال الشاعر: أسرب القطا ھل من  یعیر جناحھ *** لعلي إلى من ھویت 
أطیر 

_قال آخر:ما للخطوب طغت علي كأنھا    ***     جھلت بأن نداك بالمرصاد 

المدیریة اإلقلیمیة مراكش 

       ثانویة الزھراء التأھیلیة

المستوى: 2 باك ع 
إعداد: ذة زكیة مصات

المكون: علوم اللغة 
عنوان الدرس: االستفھام



ثانيا: املالحظة والتحليل 

إذا الحظنا المجموعتین األولى والثانیة ، سیتبین لنا أن الجمل تفید االستفھام، إذ 1.
یتم التساؤل عن شيء لم یكن معلوما من قبل، وذلك عن طریق أدوات ھي: 

_ الھمزة-ھل وھما حرفان. 

_ من- ما- متى- أیان- كیف- أین- أنى- كم- أي، وھي أسماء 

إذا عدنا لألمثلة مجددا سنجد السائل تارة یستفسر عن أمر یرید إثباثھ أو 2.
نفیھ(الجواب بنعم أم ال "المثالین 2و"3) وھذا ما یسمى بالتصدیق، وثارة یطلب 

تعیین أمر ما من خالل االستفھام( المثال1) وھذا ما یسمى بالتصور. 

أما في المجموعة األخیرة فقد خرج االستفھام عن معناه الحقیقي لیفید 3.
التمني في المثال األول والتعجب في المثال الثاني. 

معاني أدوات االستفھام: 4.

  
ثالثا:االستنتاج 

االستفھام ھو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل، ویكون بأدوات 1.
ھي:  

المطلوب بھاأداة االستفھامالمطلوب بھاأداة االستفھام
تعیین المكانأینتعیین العاقلمن
تكون بمعنى كیف، أنىشرح االسمما

وأین، ومتى
تعیین العددكمتعیین الزمان متى
تعیین الزمان أیان

الحاضر 
تعیین أحد أي

المتشاركین في أمر 
یھمھما

تعیین الحالكیف



       الھمزة- ھل- من- ما- متى- أیان- كیف- أین- أنى- كم- أي. 

تنقسم أدوات االستفھام إلى: 2.

- أدوات التي تفید التصور والتصدیق: الھمزة. 

- أدوات ال تفید إال التصدیق: ھل. 

- أدوات ال تفید إال التصور: باقي األدوات. 

3- قد یخرج االستفھام عن معناه الحقیقي لیفید معاني أخرى تستفاد من 
سیاق الكالم، مثل التمني، والتعجب، والنصح واإلرشاد، والسخریة... 

رابعا: التطبيقات: 

أنجزا(ي) التطبيقات 1-2-5 ص +69 من الكتاب املدرسي. 

التصحيح: 
استفهام غير حقيقي يفيد التعجب 1.

استفهام غير حقيقي يفيد التحسر 2.

  3_هل ذهبت إلى املسجد؟نعم 

4_ هل حقق العالم هدفه في القضاء على فيروس كرونا؟ ال


