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Wh Question سوال پرسیدن با

در زبان فارسی ما یک سری کلمه داریم که برای گرفتن اطالعات و پرسش درباره چیزهای مختلف از اونها استفاده 

:شروع می شوند مثل ”چ“ می گیم معموال با حرف کلمه پرسشی می کنیم. این کلمات که به آنها

.…چرا؟ چگونه؟ چند؟ چه؟ چطور؟ چقدر؟ چندتا؟ چی؟ چه کسی؟ چه چیزی؟

ساده نمی تونیم بگیم بلکه مجبوریم ” خیر“و ” بله“شروع می شوند  کلمات پرسشی ما در جواب سوالهایی که با

.یه سری اطالعات رو در اختیار سوال کننده بذاریم

…چون من دیروز جواب ندادی؟چرا دیروز به تلفن من  : مثال

کلمات پرسشی کلماتی هستند که برای پرسش در مورد شخص، مکان، زمان، تعداد و یا مالک یک چیز به کار می 

.روند

هستند. برای پاسخ این  yes/no questions وجود دارد. دسته اول سواالت سوال در زبان انگلیسی دو دسته

وال توضیح بود پس از تایید یا رد س دسته از سواالت ابتدا باید با بله یا خیر پاسخ داد و اگر نیاز به توضیح بیشتری

https://www.en45.com/enarticles/post/322/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%DB%8C-question-word-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://www.en45.com/enarticles/post/322/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%DB%8C-question-word-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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نام دارند. این گونه سواالت را نمی توان با بله   information questions را ارائه دهید. دسته ی دوم سواالت

 .یا خیر پاسخ داد. برای پاسخ به این گونه سواالت باید حتما اطالعاتی راجع به موضوع سوال شده ارائه شود

:دسته تقسیم می شوندکلمات پرسشی به دو 

:الف( کلمات پرسشی دسته ی اول

بعد از کلمات پرسشی دسته ی اول همواره جمله به شکل سوالی بکار می رود.

ردیفکلمه پرسشیمعنیکلمه حذفیمثال برای جواب

a book – a doctor چه کار -چه چیز شیء –شغلwhat۰

green - blue - whiteچه رنگیرنگWhat color۵

At 5 o’clock - at 10چه ساعت –کی ساعتWhat time7

at Monday - Saturdayچند شنبهروز هفتهWhat day4

slowly - hard - rapidlyچطوری –چگونه قید حالتHow0

every day - yesterdayچه وقت –کی قید زمانWhen0

at home - in the parkکجاقید مکانWhere3

Ali - Mr. Iraniچه کسیشخصWho8

Six years oldچند سالهسنHow old5

: ب( کلمات پرسشی دسته ی دوم

بعد از کلمات پرسشی دسته ی دوم ابتدا اسم بکار رفته و پس از اسم, جمله به شکل سوالی بکار می رود.

ردیفکلم پرسشیمعنیکلمه حذفیمثال برای جواب

two - many - someچند تاصفت مقدارHow many1

much - a littleچه مقدارصفت مقدارHow much6

My-his-Ali’sصفت ملکی 'sمال چه کسیدارWhose3

little - thin - cleverکدامصفتwhich4

دهیم .برای سوالی کردن جمالت انگلیسی به وسیله ی کلمات پرسشی مراحل زیر را انجام می 

کلمه ی پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله سوالی قرار می دهیم. -۰
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پس از کلمه ی پرسشی جمله را به شکل سوالی در می آوریم. -۵

با توجه به معنی کلمه ی پرسشی و طبق جداول فوق کلمه یا کلمات حذفی را از جمله حذف می کنیم . -7

نوع دوم باشد، اسم را در جمله پیدا کرده و آن را پس از کلمه چنانچه کلمه ی پرسشی جزء کلمات پرسشی -4

ی پرسشی قرار می دهیم . )اسم همیشه بعد از کلمه ی حذفی قرار دارد(.

چنانچه کلمه ی حذفی در ابتدای جمله قرار داشته باشد فقط کافی است که آن را از جمـــله حذف کنیم  :تذکر

را قرار داده و بقیه ی جمله را بدون تغــییر بازنویسی کنیم. و به جای آن، کلمه ی پرسشی مورد نظر

مثالهای زیر تفهیم این کلمات را برایتان ساده می سازد.

 There is a book on the table.         (What) What is there on the table?

 They saw him yesterday.              (When( When did they see him?

 My father is at home.                    (Where) Where is he?

 He is Mr Irani .  (Who) Who is he? 

adverb of frequencyقیدهای تکرار:

عملی  دفعات تکراربرای مشخص کردن  adverb of frequencyاز قید تکرار در زبان انگلیسی یا همان 

استفاده می کنیم یا حتی می توانیم بگوییم اتفاقی هر چند وقت یک بار می افتاد.

آموزان آموخت همین قیود تکرار هستند. زبان به باید که گرامر ترین ای پایه از یکی آموزش زبان انگلیسی در

برای استفاده صحیح از قید تکرار درزبان انگلیسی: چهار قانون طالیی

  قرار می گیرد. فعل اصلیاز  قبلبه زبان خیلی ساده قید تکرار

Adverb + Main verb

 I always watch TV in the morning.

 She never listens to music because she is a real Muslim.

 فعل  بعد ازTo be

To Be + Adverb

 He is always ill.

 We were never tired as break layers.

https://delinglish.com/
https://delinglish.com/
https://delinglish.com/general/grammar
https://delinglish.com/general/grammar
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  اگر از فعل کمکی در جمله استفاده کنیم(Have, can, must, could, would, should, might, 

will ) اصلی قرار می گیرد. بین فعل کمکی و فعلقید

Auxiliary + Adverb + Main verb

 He can never learn English.

 I have always been tired in my classes.
  در جمالت سوالی ازFrequency adverb .بعد از فاعل استفاده می کنیم

 Why do you always get up so early?

(simple past): زمان گذشته ساده

معموال برای بیان وقایعی که یک یا چند بار در گذشته  ( simple past) از زمان گذشته سادهدر زبان انگلیسی 

.اتفاق افتاده اند استفاده می شود

https://delinglish.com/grammar/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84
https://delinglish.com/grammar/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84
https://delinglish.com/grammar/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84

