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 أسلوب االستفهام - التمارين



التطبيق رقم 1

حدد فيما يلي أداَة االستفهام ونوعها مع اإلجابة عن االستفهام ِ بالنفي:

هل شاركُْتْم في المسابقِة الثقافيِة ؟

ا�ال ُتشاِهُد العروَض المسرحيَة ؟

التطبيق رقم 2

عين المستفهم عنه فيما يلي وحدد نوَع ِ الجواب:

أُتطالع الصحَف أم المجالِت ؟

كم تلميذًا َتخل�َف عن الدرِس ؟

التطبيق رقم 3

امأل الفراَغ بأداِة االستفهام المناسبة:

..... الفن� السابُع ؟

..... تحيُن العطلُة ؟

..... لسَت ِمْن ُهواِة المسرحِ ؟

التطبيق رقم 4

أجب باإلثبات عما يلي:

هل تستمُع إلى الطرِب األندلسي� ؟

ألَْم تخرْج إلى التنزِه مع إخوِتَك ؟

التطبيق رقم 5

اجعل من الجمل التالية جمًال استفهاميًة:

ـَقب�لِ اإلهانَة. ت ال، لم ا�

سأهاجُر إلى القريِة.

َعْنُتُه على تجاوِز محنِتِه. بلى، قد ا�

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1951
https://www.alloschool.com/element/79623
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 أسلوب االستفهام - التصحيح



تصحيح التطبيق رقم 1 (تحديد أدوات االستفهام واألجوبة)

الجواب بالنفينوعهاأداة االستفهامالجملة

ال، لم نشارك في المسابقة الثقافية.حرفهلهل شاركُْتْم في المسابقِة الثقافيِة ؟

نعم، ال أشاهد العروض المسرحية.حرفالهمزةا�ال ُتشاِهُد العروَض المسرحيَة ؟

تصحيح التطبيق رقم 2 (تعيين المستفهم عنه ونوع الجواب)

نوع الجوابالمستفهم عنهالجملة

بالتعيينمطالعة الصحف أو المجالتأُتطالع الصحَف أم المجالِت ؟

بالتعيينتخلف التالميذ عن الدرسكم تلميذًا َتخل�َف عن الدرِس ؟

تصحيح التطبيق رقم 3 (ملء الفراغ)

أداة االستفهامالجملة

ما الفن� السابُع ؟..... الفن� السابُع ؟

متى تحيُن العطلُة ؟..... تحيُن العطلُة ؟

ألسَت ِمْن ُهواِة المسرحِ ؟.... لسَت ِمْن ُهواِة المسرحِ ؟

تصحيح التطبيق رقم 4 (اإلجابة باإلثبات)

اإلجابة باإلثباتالجملة

نعم، أستمع إلى الطرب األندلسي.هل تستمُع إلى الطرِب األندلسي� ؟

بلى، خرجت.ألَْم تخرْج إلى التنزِه مع إخوِتَك ؟

تصحيح التطبيق رقم 5 (التحويل إلى أساليب االستفهام)

تحويلهاالجملة

ـَقب�لِ اإلهانَة. ت هل تقبلَت اإلهانَة ؟ال، لم ا�

إلى أيَن ستهاِجُر ؟سأهاجُر إلى القريِة.

َعْنُتُه على تجاوِز محنِتِه. ألم ُتِعْنُه على تجاوِز محنِتِه ؟بلى، قد ا�

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1951
https://www.alloschool.com/element/79631

