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: ةشر ع الثانيةاحملاضرة   

 
 ِكَناََيُت الَعَددِ 

 أوال : َكْم االْسِتْفَهاِميَُّة وحكم متييزها
 َميَّـْز يف االْسِتْفَهاِم َكْم ِبِْثِل َمـا         َميـَّْزَت ِعْشرِيَن َكَكْم  َشْخصاً ََسَا                      

 ِإْن َولَِيْت َكْم َحْرَف َجرًّ ُمْظَهـَرا       َوَأِجـْز َأْن  ََتُـرَُّه ِمْن ُمْضَمـَرا                          
 ما نوع كم االستفهامية ؟ وما حكم متييزها ؟

تع  ل كم االستفهاميية  استمو لالتلليل  لتك دلتل درتوا حترل ااتر  لياتمو ايتو  برتتم الال ا؟تومن الولتم ع لينت   توهلم   لتك      ِذ كتم  
ضتمر،و َسَوه َن بيَفل ع لهي اسم لعلدل ُيبامو لالبلَّ هلم ين متييزو لمتييزهم كفمييز  شرمن مرتون  يهتردا  ينوتو، و لزتور ِترـ) بتت(يذن   ي

و كمتتم زتتور النوتت   برتتتم الال ع  تت ن م تتن  الال  لدلتتل ادا ُستتبون كتتم ،تترل ِتترو ايتتو  برتتتم الال ا؟تتومن هتتعا ع لالفوتتلمر  برتتتم يذ
َن ع ل تل ذتعل الفمييتز ادا دـا  ليت  دليتل و ايتو   كتم ُصتمنع  ملرل  لك كم حرل ِر ِل  نو  الفمييزو ايو  كم مويم  ُصم 

 ُن هعاع (أي  كم الال مثن  ع  .(أي  كم مويم  ُصمنع لايو  كم مث
ََبِيَُّة, وكَ                                                     َأي, وَكَذااثنيا : كم اْلَْ

 دالالهتا, وحكم متييزها
َهـا ُُمْـَِباً َكَعَشـَرْه          َأْو ِمـائٍَة َكَكْم رَِجـاٍل َأْو َمَرهْ   َواْستَـْعِمَلنـْ

َتِصـْب           مَتِْييُز َذْيِن َأْو بِِه ِصْل ِمْن ُتِصبْ          َكَكْم  َكَأي  وََكـَذا َويـَنـْ
 وكذا ؟ وما حكم متييزها ؟ عالم تدّل كم اْلَبية, وكأيًّ,

 تسفعمل كم اخلربمة  لللاللة  لك الفرتثري(أي  ترتثري َ لدل ُيبام اانس لاملولاا ليثلام يف اللاللة  لك الفرتثري  كأيًّو لكعا .
 تووا  كتتم بيتتو ل لمتييتتز(كم  اخلربمتتة مرتتتون رعتتم  إلتترلاا  ،متيتتم ة يثتتل متييتتز( العشتتر، أل مرتتتون  يهتتردا  إلتترلاا  ،متيتتم ة كفمييز(يم تتة

 يلرتَنو لكم الال أنهونو لاملعىن  كثريا  يذن البيو  يلرتَنو لكثريا  ين الرلال  أنهوَن .

 .         يذن  كمم يف  ول  تعمىل لزور ِرُّ متييزهم بت(
 أيم متييز(كأـي  مألكثر ِرُّ) بت(يذن   لزور نوب  .

ل ولتتت  تعتتتمىل           مثتتتما ِتتترـ)  ولتتت  تعتتتمىل  
 

ليثتتتما     
ال  اأمَن .نوب     كأيًّ ِا

تتال و ليثتتما ااتتر  يف  ب نوتتب و لزتتور ِتترـ)  لتتيال ،متيتتم ةو أل بتتت(ين  ُيضمر، .  مثتتما النوتت   اأمتتن كتتعا ِا لأيَّتتم متييز(كتتعا  مألِا
 .  املونع كعا  ميلل
لدلتل كنممتة  تن أحتل  شتر اىل تستعة بةو ايو  يلرتُن كعا كعا الال (لتسفعمل يركـ  -كمم يف املثملني السمبوني  -لُتسفعمل كعا يهرد،

  شر  لُتسفعمل يعطو م  ليامو ايو   نلي كعا لكعا دامهم (لدلل كنممة  ن لاحل ل شرمن اىل تسعة لتسعني   .
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تال ولال أتيت(كعا يف صلا الرتالمو أَيَّم(كم بنو يامو لكأيًّ  لام صلا الرتتالم   ت تال  لال توتو ال توتوا  يتربن كتم ِا   اأمتن كتأي ِا

  . 
 

 ما أوجه االتَّفاق واالختالف بني كم االستفهامية, وكم اْلَبيّة ؟
  و هييتَّفقان يف أمور -
 يبنيفمن  لك السرتون . -2أهنمم كنممفمن  ن  لد يبام .          -1
 و  ال معمل  يامم يم  بلامم اال املضملو لحرل اار .يالريفمن للولاا، -3

  و هين يف أموروخيتلفا
ُِرَّ (كم  ،ترل ِترو أيتم اخلربمتة  فمييزهتم رتع إلترلاو أل يهترد أن متييز االسفهاميية يهرد ينووب -1 و ل ل زـر بت(يذن   يوـلا، ادا 

 إلرلاو لال ملرل  ليام حرل ِر .
 كثريو لال حتفمج اىل ِواب .  االسفهاميية تلا  لك الطَّل و لحتفمج اىل ِوابو أيم اخلربمة  فلـا  لك امتربما  ن  لد -2
 و أيم اخلربمة  فحفمل الفولمق لالفرتعم  .اميية ال حتفمل الفولمق لالفرتعم االسفه -3
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