اسئلة ثقافٌة لالطفال فً اللغة العربٌة
اختبر معلوماتك واكتشف كلمات جدٌدة فً اللغة العربٌة والعب مع أصدقائك من خالل مسابقة ثقافٌة فً قالب سؤال وجواب و أفكار مسابقات اللغة
العربٌة لتشجٌع جمٌع أفراد األسرة على حب اللغة العربٌة وتنمٌة حصٌلتهم اللغوٌة بٌن كلمات جدٌدة ومعانٌها وجموع ومفرد فً اللغة وقواعد نحوٌة
وإنجازات علماء العرب ؛ إحٌا ًء لتراث اللغة فً الٌوم العالمً للغة العربٌة.
هٌا نفكر م ًعا وسؤال وجواب فً اللغة العربٌة

*ماهً األشهر العربٌة التً بها ثمانٌة وعشرون ٌوما؟
جمٌع األشهر

*كم عدد أنبٌاء هللا المذكورٌن فً القرآن؟
خمسة عشر ً
نبٌا علٌهم الصالة والسالم

*لماذا سمً نهر العاصً بهذا االسم؟
ألنه ٌجري من الجنوب للشمال

* ما هو أول فرٌق عربً تأهل لؤلدوار النهائٌة لكأس العالم لكرة القدم؟
مصر سنة 4999:م

*ما متوسط عمر النعامة؟
ستة وعشرون عا ًما

*من هم المرأتان اللتان ضرب هللا بهم ً
مثال فً القرآن الكرٌم؟
امرأة فرعون ومرٌم علٌها السالم

*ما جمع عندلٌب ؟
عنادل

اسئلة فً قواعد اللغة العربٌة
*ماهو تصرٌف فعل وقى فً األمر مع الضمٌر أنتَ ؟
ق

*قضٌت ست أم ستة لٌال فً األقصر ؟
ست لٌا ٍل  ....العدد من ثالثة إلى تسعة ٌخالف المعدود.

*كم عدد الحروف األبجدٌة ؟
ً
منفصال.
ثمانٌة وعشرون ( )82حر ًفا أساس ًٌا ،والبعض ٌعتبرها تسعة وعشرون ( )89حر ًفا باعتبار الهمزة حر ًفا

*ما جمع دَ ْل ٌو؟
دالء

*أٌهما أصح :المدٌرون دعوا أم دعو الموظفٌن إلى االجتماع ؟
دعوا

* اسم المفصل الواقع بٌن العضد والساعد (الذراع) الكوع أم المرفق ؟
المرفق

أسئلة مسابقات فً النحو
*اعرب الجملة  " :اللغة العربٌة لغة الضاد"
الكلمة

اإلعراب

اللغة

مبتدأ مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

العربٌة

نعت مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

لغة

خبر مبتدأ مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

الضاد

مضاف إلٌه مجرور  ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة.

أسئلة مسابقة فً اللغة العربٌة
*ما هً أطول كلمة فً اللغة العربٌة؟
فأسقٌناكموه ،كما وردت فً القرآن الكرٌم

*ما أقدم الخطوط المستخدمة فً كتابة اللغة العربٌة؟
الخط الكوفً

أسئلة عن الٌوم العالمً للغة العربٌة
*ماأقدم نص باللغة العربٌة ؟
نقش أم الجمال

*أي الدول فً العالم تتحدث اللغة العربٌة كلغة أولى رسمٌة للبالد أو ثانٌة ؟
جمٌع دول الوطن العربً باإلضافة إلى تشاد وأرٌترٌا  ،كما تدرس بشكل رسمً أو غٌر رسمً فً كافة الدول اإلسالمٌة.

*كلمة فً اللغة العربٌة لها اكثر من  411معنى  ..ما هً ؟
عٌن

اسئله عن العلماء والمخترعٌن المسلمٌن
*هل تعرف من هو أول من ابتكر الروبوت وٌطلق علٌه أبو المٌكانٌكا الحدٌثة والذي شكلت أفكاره أساسا ً لعصر
النهضة فً أوروبا؟
بدٌع الزمان ابو العز بن الرزاز الجزري الشهٌر بالجزري

*من العالم المسلم الذي اكتشف الدورة الدموٌة الصغرى؟
ابن النفٌس

*من هو مؤسس علم البالغة؟
أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجانً

*من هو مؤلف علم النحو واإلعراب؟
أبو األسود الدؤلً

أسئلة وأجوبة عن اللغة العربٌة لالذاعة المدرسٌة
من هو األدٌب العربً الذي نال جائزة نوبل لآلداب عام 4922م؟
نجٌب محفوظ.

*كم ٌبلغ العدد من الرهط؟
من  41إلى  91فرد

*على أي شًء أطلق العرب اسم الفرصاد؟
التوت.

*ما معنى صه؟
اسكت

أسئلة عن اللغة العربٌة لالطفال سهلة جدا
*من صاحب قصٌدة البردة؟
كعب بن زهٌر.

*الكتف مذكر أم مؤنث؟
مؤنث

*من صاحب قصٌدة نهج البردة؟
أحمد شوقً.

* ماهو مؤنث عطشان؟
عطشى

