
 

 

 سؤال وجواب عن اليوم العالمي للغة العربية

إّن اللغة العربية هّي لغة عريقة، لغة معجزة، لغة لها مكانتها على مر األزمنة والعصور، وفي التعريف باللغة نرفق 

 :الُمتنوعة عن اليوِم العالمي للغة العربية مع أجوبتها كاملةمجموعة من األسئلة 

 متى يصادف تاريخ اليوم العالمي للغة العربية؟ :السؤال 

 .يصادف تاريخ اليوم العالمي للغة العربية الثامن عشر من شهر كانون األول/سبتمبر لكِل عام   :الجواب

 لغة العربية؟منذ أي عام يتم االحتفال في اليوم العالمي ل :السؤال 

 .م، أي قبل ما ُيقارب ثمانية وأربعين عام3791يتم االحتفال في اليوم العالمي للغة العربية منذ عام  :الجواب

 ما هو سبب االحتفال الرئيسي في اليوم العالمي للغة العربية؟ :السؤال 

ربية، ألنه تم فيه إدخال اللغة تحتفل إدارة األمم المتحدة لشؤون االتحاد في اليوم العالمي للغِة الع :الجواب

 .العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل فيها

 ما هي أبرز مظاهر االحتفال في اليوم العالمي للغة العربية؟ :السؤال 

تقام العديد من مظاهر االحتفاالت في اليوم العالمي للغة العربية، لعل  أبرزها هو إقامة الندوات  :الجواب

 .تعزز من مكانة اللغة العربية، وتظهر أصالتها، وتثبت مدى عراقتها والتنظيمات التي

 سؤال وجواب عن اليوم العالمي للغة العربية لألطفال

ال بد  من تثقيف األطفال في جميع جوانب اللغِة، وال بد من تعزيز اللغة العربية بقواعدها الصحيحة وألفاظها السليمة عند 

 :األطفال، وفي ذلَك ندرج مجموعة من األسئلة واألجوبة بمناسبة اليوم العالمي  للغة العربية لفئة األطفال

 جًدا بالنسبة للمسلمين؟ لماذا تعتبر اللغة العربية لغة مهمة :السؤال 

 .ألنها لغة التشريع اإلسالمي من كتاب هللا تعالى وسنة نبيه الحبيب، وألن الصالة ال تجوز إال بإتقانها :الجواب

 لماذا خصص يوم عالمي للغة العربية في مختلف أنحاء العالم؟ :السؤال 

عتزاًزا بها، حيث أنها لغة القرآن، ولغة النبي تذكيًرا بعراقة اللغة، وبياًنا لعظيم فصاحتها، وفخًرا وا :الجواب

 .-صلى هللا عليه وسلم-األمي 

 ؟ 2222في أي يوم يصادف اليوم العالمي للغة العربية لعام  :السؤال  ميالدي 

 .ميالدي يوم األحد بتاريِخ الثامن عشر من سبتمبر 2222يصادف اليوم العالمي للغة العربية لعام  :الجواب

 اعتماد شعار رسمي في اليوم العالمي للغة العربية؟هل يتم  :السؤال 

نعم في كل  عام يعتمد شعار مختلف يوحي  بجمال اللغة العربية، وجماِل خطوِطها التي تظهُر في  :الجواب

 .الشعار الرسمي  

 سؤال وجواب عن اللغة العربية

 :ن اللغِة العربية الفصحىفيما يأتي ندرُج جدوالً يحتوي على مجموعة متنوعة من األسئلة واألجوبة ع

 الجواب السؤال

 كم حرًفا تشمل اللغة العربية الفصحى؟
تشمل اللغة العربية الفصحى تسعة وعشرين حرًفا بما في 

 .ذلك الهمزة التي أضافها اللغويون إلى قائمة الحروف حديًثا

 .أبو األسود الدؤلي من هو واضع علم النحو في اللغة العربية؟

 .كلمة فأسقيناكموه هي أطول كلمة في اللغة العربية الفصحى لمة في اللغة العربية الفصحى؟ما هي أطول ك

 .ألنها اللغة الوحيدة التي تحتوي على حرف الضاد لماذا أطلق على اللغة العربية اسم لغة الضاد؟

 أسئلة مسابقات عن اللغة العربية مع أجوبتها

 :فيما يأتي ندرُج مجموعة من أسئلة المسابقات عن اللغة العربية الفصحى مع أجوبتها الكاملة



 

 

 ما هو اسم المؤسسات الدولية التي اعتمدت اللغة العربية كلغة رسمية فيها؟ :السؤال 

 يها كلغةمنظمة األمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، حيث تحتل اللغة العربية المرتبة السادسة ف :الجواب

رسمية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، والمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم "إيسسكو"، ومنظمة الوحدة 

 ."اإلفريقية، ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك

 ما هو ترتيب اللغة العربية من حيث االنتشار في العالم وعدد المتحدثين بها؟ :السؤال 

 .تعتبر اللغة العربية اللغة الرابعة من حيُث االنتشار، ومن حيث عدد المتحدثين بها :الجواب

 استخدم العرب قديًما كلمة الرهط للداللة على رقم أو عدد معين، فما هو؟ :السؤال 

 .شخص 12 - 32كلمة الرهط تدل على األعداد في الفئة ما بين  :الجواب

 ما هي لغة أهل الجنة يوم القيامة، وما هو الحديث النبوي الدال على ذلك؟ :السؤال 

: "أحبُّوا العرَب لثالٍث، -صلى هللا عليه وسلم-اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، حيث قال رسول هللا  :الجواب

، وكالُم أهِل الجنِة عربيٌّ  ، والقرآُن عربيٌّ  ."[1]ألني عربيٌّ

 أسئلة ثقافية عن اللغة العربية الفصحى

إن  اللغة العربية هي لغة عريقة، لغة معجزة، لغة ال يضاهيها أي لغة في اإلعجاز والبيان  والفصاحة، وفيما يأتي  مجموعة 

 :من األسئلة الثقافية عن اللغة العربية الفصحى مع أجوبتها الحصرّية

 في اللغة العربية على مر العصور؟ ما هي أقدم الخطوط التي عرفت :السؤال 

 .إن الخط الكوفي هو من أقدم الخطوط في اللغة العربية الفصحى :الجواب

 من هو الشاعر الذي قتل بسبب شعره في الصحراء؟ :السؤال 

 .الشاعر الذي قتله شعره هو أبو الطيب المتنبي :الجواب

 صحى؟ما هي األلقاب التي تطلق على اللغة العربية الف :السؤال 

 .يطلق على اللغة العربية الفصحى اسم لغة الضاد، أو اسم لغة القرآن الكريم :الجواب

 ما هي أهم اآلداب التي تميز بها العرب قديًما عن غيرهم من األقوام؟ :السؤال 

 .الشعر العربي   :الجواب

 اسئلة عن اليوم العالمي للغة العربية مع أجوبتها

 :سئلة الُمتنوعة عن اليوِم العالمّي للغة العربية الفصحى مع أجوبتها الكاملةفيما يأتي  ندرج مجموعة من األ

اسئلة عن اليوم العالمي للغة العربية مع 

 أجوبتها

 في أي عام احتفل في اليوم العالمي للغة العربية للمرة  :السؤال

 األولى؟
 .ميالدي   3791في عاِم  :الجواب

 لغة العربية؟إلى ماذا يهدف اليوم العالمي ل :السؤال 

إلى تعزيز مكانة اللغِة العربية، وإظهار بديعها  :الجواب

 .وبالغتها وفصاحتها، وإظهار مدى الفخر واالعتزاز بها

 ما هي أهم الفعاليات التي تقام في اليوم العالمي للغة  :السؤال

 العربية؟
تقام الندوات، وتلقى القصائد، وترسم اللوحات بخطوط  :الجواب

 .عربية جميلة

 اسئلة واجوبة عن اللغة العربية سهلة

 :فيما يأتي ندرُج مجموعة من األسئلة واألجوّبة السهلة عن اللغِة العربية الفصحى

 كم يبلغ عدد األسماء التي تطلق على األسد وتدل على معناه في اللغة العربية الفصحى؟ :السؤال 

 .اسم 3022قرابة  :الجواب



 

 

 على ماذا يطلق اسم اليراع في اللغة العربية الفصحى؟ :السؤال 

 .اليراع هو  اللغة العربية هو القلم   :الجواب

 على ماذا تدل كلمة السمهري في اللغة العربية؟ :السؤال 

 .تدل على الرمح الطويل :الجواب

 كم يبلغ عدد الكلمات في اللغة العربية الفصحى؟ :السؤال 

 .كلمة 32،122،732ة العربية حوالي يبلغ عدد كلمات اللغ :الجواب

  

 


