
 

Open Questions Or WH Questions 

 

 أو أسئلة دبليو أتش األسئلة المفتوحة
 

للحصول علي مزيد وتستخدم وتسمي األسئلة المفتوحة وتسبق الفعل في تكوين األسئلة  تستخدمو Hو أ W التي تبدأ بحرف هي االستفهامية األدوات

 ( . ؟بعالمة االستفهام )والسؤال ينتهي  مختصرة من المعلومات وتكون اإلجابة طويلة أو 
 

  هي ضمائر الوصل التي تربط بين جملتين . Wوأدوات االستفهام التي تبدأ بحرف 
 

 ولتكوين األسئلة نتبع التالي :
 

  االستفهام . أداةضع وناسم أو ضمير . نحذف الفاعل فقط فعل مساعد  يوضعإذا كان السؤال عن الفاعل ال 

 االستفهام ونتبع التالي :أداة د فعل مساعد بعضع نإذا كان السؤال عن المفعول به 

 .من الفعل  sاالستفهام ونحذف أداة بعد  Does عدالفعل المسا ضعن  Singular, He, She, Itوالفاعل الجملة في زمن المضارع البسيط  إذا

 .االستفهام أداة بعد   Do ضع الفعل المساعدن  Plural, I, You, We, Theyوالفاعل إذا الجملة في زمن المضارع البسيط 

أداة بعد  Didضع الفعل المساعد ن Singular , Plural, I, He, She, It You, We, They   الفاعلالماضي البسيط و الجملة في زمنإذا 

 .االستفهام ونرجع الفعل إلي التصريف األول للفعل 

أداة بعد  Willضع الفعل المساعد ن Singular , Plural, I, He, She, It You, We, They  المستقبل البسيط والفاعل  إذا الجملة في زمن

 . الفعل إلي التصريف األول للفعلرجع االستفهام ون

 واألدوات االستفهامية هي كالتالي : االستفهام قبلها .أداة ضع نفقط األزمنة يوجد بها أفعال مساعدة  أما بقية

What  
 :أمثلة شياء األمعلومات عن عن ويستخدم للسؤال   ماذاما ، بمعني 

What is your name?                      ما اسمك ؟    

What is your favorite song?         ما أغنيتك المفضلة ؟ 

What do you want? ماذا تريد ؟                         

What is he doing? ماذا تعمل ؟                           

Who  
 الفاعل العاقل المفرد أو الجمع المذكر أو المؤنث أمثلة : عن للسؤالستخدم يو  منبمعني 

Who are you?                                 من أنت ؟   

Who were his friends?          من كانوا أصدقائه 

Who discovered this?             ؟  من اكتشف ذلك 

Whom 
 المفعول به العاقل المفرد أو الجمع المذكر أو المؤنث أمثلة : عن للسؤالستخدم يو  منبمعني 

Whom do you like? ؟                       بمن تح   

Whom does she help?                 من تساعد ؟    

Whom did you meet there?        من اجتمعت هناك ؟

Whose  
 و الجمع المذكر أو المؤنث أمثلة :للسؤال عن المالك المفرد أستخدم يو  لمنبمعني 

Whose is that?                     لمن ذلك ؟   

Whose pen is this?          لمن هذا القلم ؟  

Whose house is that?    لمن ذلك البيت ؟   

 

Look to 


 

 



 

Which 
 أمثلة :األشياء األشخاص أو للسؤال عن ويستخدم  ي منأو يهما، أ أيبمعني 

Which teacher do you want to see him?        أي معلم تريد رؤيته ؟  

Which hotel do you prefer?                              ي فندق تفضل ؟    أ 

Which of these boys is your brother?         هؤالء البنات أختك ؟  من أي 

When 
 مثلة :وقت والزمان أستخدم للسؤال عن اليو متى بمعني 

When do you want me to come?         متي تريدني أن أجيء ؟   

When does he visit his brother?                   متي يزور أخاه ؟ 

When are you doing that?    متي تعمل ذلك ؟                          

Where 
 ويستخدم للسؤال عن األماكن واالتجاهات والمواقع أمثلة :  أينبمعني 

Where do you live?                              أين تعيش ؟     

Where did you go last night?     أين ذهبت ليلة أمس ؟ 

Where have you been?                   أين سبق أن كنت ؟ 

Why 
  أمثلة : عن السبب أو الغرضتخدم للسؤال ويس  لماذابمعني 

Why are you here?                             لماذا أنت هنا ؟   

Why did she go there?               لماذا هي ذهبت هناك ؟ 

Why you did that?                     لماذا أنت عملت ذلك ؟  

Why has he gone?                                لماذا ذهب ؟   

How  
 الطريقة ، األسلوب أمثلة :  الحالة ،ستخدم للسؤال عن يو  كيفبمعني 

How are you? كيف حالك ؟                                  

How do we open it?      كيف نفتحه ؟                 

How are you going to get that? كيف أنت ستحصل علي ذلك ؟         

How shall we start?                         كيف نبدأ ؟  

How deep 
 مثال :األشياء  للسؤال عن عمقويستخدم   مابمعني 

How deep is Nile?                         ما عمق النيل ؟ 

How far  
 : مثالعن المسافة أو البعد  للسؤالويستخدم   كمبمعني 

How far is Lebanon from here? د لبنان من هنا ؟       عكم تب   

How heavy 
 ستخدم للسؤال عن الوزن مثال :وي كم بمعنى 

How heavy is my luggage?                         أمتعتي ؟ ثقلكم  

 

Look to 


 

 

 



 

How high 
 مثال :للسؤال عن ارتفاع األشياء  ويستخدم  مابمعني 

How high is your house?          ما هو ارتفاع بيتك ؟   

How long 
 : أمثلةأو المدة  طول األشياءعن للسؤال  ويستخدم  منذ متى،  إلي متىكم ،  بمعني

. 

How long does it take from Libya to Egypt? كم من الوقت أخذ من ليبيا إلي مصر ؟         

How long has she lived in Lebanon?                                  إلي متي عاشت في لبنان ؟  

How long have you been here?                                                  منذ متي وأنت هنا ؟   

How many  
 :أمثلة  عدد األشخاص أو األشياء المعدودةلسؤال عن ل تخدم ويس كم بمعني 

How many languages can speak?         كم عدد اللغات يمكن ان تتكلم ؟    

How many stories do you have?  ؟  كم عدد القصص عندك                       

How much  
 : أمثلة الغير معدودةأو الكمية  السعر سؤال عنم للستخدوي ماأو   كمبمعني 

How much does it cost?                                                كم يكلف ؟    

How much water is there in the sea?       ما مقدار الماء هناك في البحر ؟ 

How often 
 مثال :ويستخدم للسؤال عن عدد المرات  كم بمعنى 

How often write the letter?           كم مرة تكتب الرسالة ؟ 

  How old 
 ويستخدم للسؤال عن العمر مثال : كم بمعنى 

How old are you?   كم عمرك؟          

How tall  
  مثال : للسؤال عن طول الشخص ويستخدم  كمبمعني 

How tall are you?              كم طولك ؟  

How wide    
 مثال :للسؤال عن عرض األشياء ويستخدم   كمبمعني 

How wide is this road? كم هو عرض هذا الطريق ؟            

 


