
6 For more, visit NHK WORLD-JAPAN

LE
SSON

1はるさんハウスはどこですか

タム
تام

： すみません。
Sumimase⎤n.

عذًرا.

はるさんハウスはどこですか。
Haru-san-Ha⎤usu wa do⎤ko de⎤su ka.

أين هاروسان - هاوس؟

海
かい

斗
と

كايتو
： はるさんハウス？

Haru-san-Ha⎤usu?
هاروسان - هاوس؟

あれ？ ぼくたちのうちだよね。
Are? Bo⎤kutachi no uchi⎤ da yo ne.

عجًبا، إنه منزلنا.

ミーヤー
مي يا

： すぐ近
ちか

くです。
Su⎤gu chi⎤kaku de⎤su.

إنه قريب جًدا.

一
いっ

緒
しょ

に行
い

きましょう。
Issho ni ikimasho⎤o.

تعالي نذهب مًعا.

海
かい

斗
と

كايتو
： こっちだよ。

Kocchi⎤ da yo.
هذا االتجاه.

タム
تام

： はい。ありがとうございます。
Ha⎤i. Ari⎤gatoo gozaima⎤su.

حسًنا، شكًرا جزيًال.

المفردات

すみません　عذًرا / من فضلك
sumimase⎤n

どこ　أين
do⎤ko

ぼくたち　نحن
bo⎤kutachi

うち　منزل
uchi

すぐ近
ちか

く　قريب جًدا
su⎤gu chi⎤kaku

一
いっ

緒
しょ

に　مًعا
issho ni

行
い

く　يذهب
iku

こっち　هنا / في هذا االتجاه
kocchi⎤

はい　نعم / حسًنا
ha⎤i

حوار اليوم

Haru-san-Hausu wa doko desu ka
أين هاروسان - هاوس؟
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العبارة الرئيسية

はるさんハウスはどこですか。
Haru-san-Ha⎤usu wa do⎤ko de⎤su ka.

أين هاروسان - هاوس؟
……wa doko desu ka عند السؤال عن مكان ما، قل

wa هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى االسم الذي يمثل موضوع الجملة. ويكتب بحرف 
الهيراغانا ” は (ha)“ ولكنه هنا ينطق wa. وبإضافة desu ka بعد أداة االستفهام doko أي ”أين“ 

مع رفع نبرة الصوت في النهاية، تتحول الجملة إلى سؤال.

استخدمها

すみません。トイレはどこですか。
Sumimase⎤n. To⎤ire wa do⎤ko de⎤su ka.

あそこです。
Asoko de⎤su.

من فضلك، أين الحمام؟
هناك.

هل تستطيع استخدامها؟

すみません。～はどこですか。
Sumimase⎤n. ~wa do⎤ko de⎤su ka.

من فضلك، أين ......؟

①駅
え き

e⎤ki
المحطة

②コンビニ
konbini

متجر االحتياجات اليومية 

عبارة إضافية
ありがとうございます。

Ari⎤gatoo gozaima⎤su.
شكًرا جزيًال

اختصاره  يمكن  العائلة،  وأفراد  كاألصدقاء  قريب  لشخص  الشكر  تقدم  وعندما  االمتنان.  تعبير  إنه 
.arigatoo فيكون

Can-do!السؤال عن الطريق
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أصوات اللغة اليابانية

جواب ① すみません。駅
えき

はどこですか。 Sumimase⎤n. E⎤ki wa do⎤ko de⎤su ka.
② すみません。コンビニはどこですか。 Sumimase⎤n. Konbini wa do⎤ko de⎤su ka.

معظم المقاطع الصوتية في اليابانية مكونة من حرف ساكن وحرف لين.

التشديد في اليابانية يكون برفع أو خفض نبرة الصوت وليس بقوة الصوت أو ضعفه. وكل كلمة لها 
قالب محدد من الحروف المشددة وغير المشددة. بعض الكلمات تنطق بنبرة موحدة بينما تنطق 

أخرى بخفض نبرة الصوت في بعض المقاطع المبينة هنا بعالمة ⎤.

ka

k a
حرف ساكن حرف لين

تساقط المطر

مطر حلوى / 
بونبون

تساقطت الحلوى


