
 

( 4تا2) درس درسنامه عربی هفتم کلمات پرسشی    

 
« ال « یا »  نَعَم« هستند که در جواب آن ها » آیا « دو حرف پرسشی به معنی » أ« و »هَل : »1

 می آید. 

هَل هُنا فُندُقٌ ؟    ال              نَعم     ←أهذا طالبٌ ؟ آیا این دانش آموز است      

أ هذه حقیبةُ المدرسةِ ؟  ال                           هَل هُوَ  العِب ٌ ممتازٌ ؟    نَعَم            

                                                 : در برخی موارد پاسخ » نعم « یا »ال « فرقی نمی کند1نکته 

؟   نَعم  یا  » ال«  مانند : هَل هُوَ طالبٌ  

یا در مورد حقیقتی سوال بپرسیم باید بر اساس واقعیت اما در مواردی که تصویر داشته باشیم 

 یکی از جواب های » نعم « یا »ال« را انتخاب کنیم . 

 هل هذه شجرة العِنب؟         نَعم 

                                                                    هل هُنا مدینة رشت ؟   ال        

 هَل الوقتُ مِن الذَهَبِ ؟    نعم   

            



: » آیا این پسراست یا دختر ؟«    گاهی می خواهیم بپرسیم  :2نکته   

عنوان پاسخ در پاسخ دیگر نیازی به »بله« یا »خیر« نداریم بلکه باید یکی از موارد را به  

     « به جایأ انتخاب کنیم . فقط الزم به ذکر است که در چنین مواردی باید از کلمه پرسشی »

وَلد      ←هذا ولدٌ اَم بِنتٌ ؟  اَ استفاده کنیم .       «هَل »  

کتابٌ ؟     قلمٌ  هذا قلمٌ اَمْ اَ  

( استفاده می چه کسی یا چه کسانی = مَن  : برای سوال در باره » اشخاص « از کلمه پرسشی ) 2

                هُوَ طبیبٌ          مَن هِیَ ؟  طبیبة ٌ      مَن اَنتَ  ؟ اَنا مُدَرّسٌ     ←کنیم .    مَن هُوَ ؟ 

مَن هذان الرجالنِ ؟  هذانِ سائقانِ        نَ مَن هوالءِ ؟ هوالء العبو       مَن اَنتِ ؟ اَنا مُدرّسةٌ  

                                                 « برای مونث است.مَن هِیَ « برای مذکّر و » مَن هُوَ  :  » 1نکته

.زی به ترجمه ندارد در این جمله نیا «» هوَتذکر:     مَن هُوَ مدیرُ المدرسة ؟  السّید اخالقیّ  

زی به ترجمه ندارددر این جمله نیا «هِیَ» تذکر: مَن هِیَ مدیرةُ المدرسة ؟    السیّدة حسینیّ   

« برای مالکیت به کار می رود و لِمَن : مال چه کسی یا مال چه کسانی  :  کلمه پرسشی »2نکته 

« استفاده می کنیم . لِ در جواب  آن از حرف »  

مَن هذا القلمُ ؟ لِتلکَ الطالبةِ لِمَن هذا الجوال؟  لِهذا الرجلِ          لِمن تلکَ السیّارةُ ؟ لِاُمِّی       لِ  

برای پرسش در مورد اشیاء به کار می رود .« ما = چه،  چه چیز، چیست : کلمه پرسشی » 3  

 ماذلکَ ؟ ذلکَ عَمودٌ           ما هذه؟  مِنضدةٌ             ما هاتانِ ؟ هاتانِ شجرتانِ  



 

: گاهی به جای »ما« از کلمه پرسشی » ماذا« استفاده می کنیم.                                                                  1نکته

 ماذا فی تلکَ السیّارةِ ؟ حقائبُ المسافرینَ       ماذا علی المِنضدةِ ؟ جَوّالُ اُمّی

هِیَ « به کار می رود. : کلمه پرسشی »ما« گاهی به صورت »ماهوَ یا ما2نکته   

الّلغة الرسمیّةُ فی ایرانَ ؟ الفارسیّة  هِیَحَولَ البیتِ ؟ عَمودٌ کبیرٌ           ما  هُوَمانند : ما  

 تذکر : » هُوَ ، هِیَ « در دو مثال باال ترجمه نمی شود. 

« برای سوال در باره مکان اشخاص یا اشیاء به کار می رود . أینَ = کجا  : کلمه پرسشی » 3  

هُنا، الْیَسارِ، عَلَی الْیَمینِ، عَلَی عَلی، فی، بَیْنَ، حَوْلَ، عِنْدَ، جَنْبَ، )وَراءَ(، خَلْفَ أَمامَ، تَحْتَ، فَوْقَ،  

کنیم؛ می ،  استفادههُناكَ   

 أینَ الکتابُ ؟ علی المِنضدة               أینَ الطفلُ ؟  عِندَ اُمّهِ 

« مِن أینَ ؟ :  برای این که از کسی بپرسیم » شما اهل کجا هستید ؟ «  از اصطالحِ » 1نکته 

 استفاده می کنیم 

                   می کنیم ود را ذکرخبه دو شکل به سوال می توان جواب داد : اَنا مِن ......... نام شهر یا کشور 

نام شهر یا کشور خودمان را بیان می کنیم ولی به آخر شهر یا کشور ) یّ (  «یا بدون » مِن

اضافه می کنیم . در صورتی که از یک فرد مونث سوال شده باشد در جواب به آخر شهر یا 

 کشور خودش باید )یّة ( اضافه کند. 

( یّةٌ (       مِن أینَ اَنتِ ؟ اَنا مِن رشت  ) اَنا رشتیّ ٌ یا )  اَنا رشتمِن أینَ اَنتَ ؟  اَنا مِن رشت    



 

«  برای سوال در باره تعداد به کار می رود. چند« به معنای»  کَم:  کلمه پرسشی »4  

 در پاسخ به پرسش » کَم« از اعداد اصلی زیر  استفاده می کنیم. 

    سِتَّة - ٦     خَمْسَة -٥     أَرْبَعَة -4    ثَالثَة -3 اِثْنانِ -2 واحِد-1

اِثْناعَشَرَ - 12     أَحَدَعَشَرَ - 11 عَشَرَة    – 1٠ تِسْعَة  – ٩ ثَمانیَة    -٨ سَبْعَة    -7  

: برخی اعداد واقعیت و حقیقت هستند و باید درست به کار روند لذا دانستن شکل  1یاد آوری

ها الزم است مانند مثال های زیر :  عربی آن  

ربعة هورِ ؟ اثنا عَشَر       کَم اُسبوعًا فی الشهر ؟ اَصولِ ؟ اَربعة        کَم عددُ الشُکَم عددُ الفُ  

کَم العبًا فی کرة القدم ؟  اَحدَعَشَرَ  تعداد بازیکن در     کَم صَفًّا فی المرحلة اإلبتدائیّة ؟ سِتّة 

 فوتبال 

+ عَشَرَ (   بدست آورد .  ٩تا3را می توان با ترکیب اعداد)  1٩تا  13: اعداد  2یاد آوری   

ثالثةَ عَشَرَ    ←سیزده یعنی سه + عَشَرَ     

، سَبعةَ عَشَرَ ، ثمانیةَ عَشَرَ ، تِسعَةَعَشَرَ عَشَرَ  سِتّةَرَ ، شَعَ عَشَرَ ، خمسةَ ربعةَاَ  

14                  1٥            1٦         17              1٨             1٩  

( ٥٠( خمسونَ خمسینَ )4٠(  اَربعونَ ، اربعین )3٠، ثالثون، ثالثینَ ): عِشرونَ     یا عِشرینَ  2٠  

( 1٠٠) ة(  مِئ٩٠َ(  تِسعونَ ، تِسعینَ )٨٠(  ثمانونَ ،ثمانینَ ) 7٠،سَبعینَ )( سَبعونَ ٦٠،سِتّینَ )ستّونَ   

 



 

 به سواالت زیر پاسخ دهید : 

 صحیح یا غلط بودن پرسش و پاسخ های زیر را مشخص کنید . 

. هَل هذه شجرة العِنب ؟ ال هذه شجرة العِنَب       ص           غ 1  

غ        ص                   . مَن هِیَ ؟ اَنا مدیرةُ المدرسة          2  

غ      مَن فی الغُرفة ؟ الکُتُبُ فی الغرفة                  ص       . 3  

. أینَ اَنتَ  ؟  اَنا مِن ایران                              ص           غ 4  

. کَم یومًا اَیّامُ االُسبوعِ  ؟ سبعة                       ص           غ ٥  

 

 برای جاهای خالی کلمه پرسشی مناسب انتخاب کنید . 

............علی السیّارة ؟ الحقیبة  -یّ                  ب............السفینةُ ؟   فی الخلیج الفارس -الف  

 

کتابٌ  ......هذا کتابٌ اَم قلمٌ ؟  -..............هذا الجوالُ ؟ لِوالدی                               د -ج  

 

.............تلکَ البِنتُ ؟ هِیَ اُخت مریم   -ه  

 

 

 

 


