
لعبة تريفيا
كأس العالم

باللغة العربية 
اختبر معلوماتك حول

كأس العالم بالّلغة العربّية!



اختاروا األسئلة من كل فئة لتقرؤوها للطالب باالستناد إىل
مهاراتهم ومدى استيعابهم للمفردات.

وّزعوا الطالب ضمن مجموعاٍت مؤلفة من 3 إىل 5 أشخاص.

. يجيب بعدها الطالب عىل كل سؤال باللغة العربية ضمن ِفَرق.

وفي نهاية كل جولة، يقدمون إجاباتهم المكتوبة للتقييم وإحصاء
النقاط لكل فريق.

التعليمات

ويكون الفريق الذي يحصل عىل أكبر عدد من النقاط هو الفائز.



يمكن للطالب أيًضا اإلجابة شفهًيا بدًال من كتابتها.

فيمكن للطالب األول أن يرفع يده بعد قراءة السؤال ويحاول
اإلجابة عىل السؤال باللغة العربية.

إذا كانت إجابته صحيحة، تتم إضافة نقطة إىل فريقه.

أما إذا كانت اإلجابة خاطئة، فينتقل السؤال إىل الطالب الذي
تاله برفع اليد.

بالتوفيق!

التعليمات



ت
وال
ج

أسماء الدول
األرقام

المفردات
التمائم
األلوان

: أسئلة إضافية\مفتوحة 



أسماء الدول

الجولة األوىل



ما هو أّول
فريق عربي

تأّهل إىل بطولة
كأس العالم؟

س 1#

B. تونس

C. المملكة العربية
D. الجزائر     السعودية 

A. مصر



ج 1#

مصر



أي فريق عربي
تأّهل ألكبر عدد

من بطوالت
كأس العالم؟

س 2#

B. تونس

C. المملكة العربية
C & B .D     السعودية 

A. المغرب



ج 2#

المملكة العربية
السعودية وتونس
سؤال خدعة: تأهل فريقان اثنان لسّت مرات -

المملكة العربية السعودية وتونس



أي دولة فازت
ببطولة كأس

العالم األخيرة
(عام 2018)؟

س 3#

B. األرجنتين

D. البرتغالC. فرنسا

A. ألمانيا



ج 3#

فرنسا



أي دولة
شاركت في
كل بطوالت

كأس العالم؟

س 4#

B. البرازيل

D. اليابانC. المكسيك

A. إنجلترا



ج 4#

البرازيل



: أين أقيمت أول
بطولة لكأس

العالم خارج
األمريكيتين

وأوروبا؟

س 5#

B. جنوب إفرقيا

C. كوريا الجنوبية

A. اليابان

C & A .D

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_(%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9)


ج 5#

اليابان 
وكوريا الجنوبية

 سؤال خدعة: أقيمت في بلدين -
 اليابان وكوريا الجنوبية



األرقام

الجولة الثانية



في أي سنة
تأّهل أول فريق

عربي لبطولة
كأس العالم؟ 

س 1#

١٩٣٤ .B

١٩٣٨ .C١٩٤٢ .D

١٩٣٠ .A



١٩٣٤
ج 1#



متى أقيمت
أول بطولة

لكأس العالم
في التاريخ؟

س 2#

١٩٣٤ .B

١٩٣٨ .C١٩٤٢ .D

١٩٣٠ .A



١٩٣٠
ج 2#



ما هي النتيجة
األكثر شيوًعا
في المباريات

النهائية لبطولة
كأس العالم؟

س 3#

٢-١  .B

١-٠ .C٣-١ .D

٤-٢ .A



١-٠
ج 3#



ما هو 
عدد الِفرق

المشاِركة في
بطولة كأس

العالم؟

س 4#

٣٢ .B

٢٨ .C١٦ .D

٦٤ .A



٣٢
ج 4#



 في أي عام تم
استخدام أول 

كرة قدم «رسمية»
خاصة لبطولة
كأس العالم؟

س 5#

١٩٦٦ .B

١٩٧٠ .C١٩٧٤ .D

١٩٦٢ .A



١ ٩ ٧ ٠
ج 5#



كم عدد األشخاص
الذين حضروا

أصغر مباراٍة
لبطولة كأس

العالم عام 1930؟

س 6#

B. شخص ٤٠٠ 

D. شخص ٦٠٠ C. شخص ٥٠٠

A. شخص ٣٠٠ 



شخص ٣٠٠
ج 6#



المفردات
الجولة الثالثة

إىل المعلمين الكرام، ال تترددوا في تعديل الكلمات في هذه الفقرة وفًقا للمستوى اللغوي لدى
طالبكم. فيمكن استخدام المصطلحات اإلنجليزية وطلب تعريفها باللغة العربية، أو استخدام

المصطلحات العربية وطلب تعريفها باللغة اإلنجليزية. وإن كان مستوى الطالب متقدم في
اللغة العربية، يمكن إعطاء التعريف باللغة العربية وطلب منهم تحديد المصطلحباللغة العربية.



ما معنى كلمة
«mascot»

باللغة العربية؟

س 1#



تميمة (ج.) تمائم 
أم

تعويذة (ج.) تعاويذ 

ج 1#



ما معنى كلمة
«goal»

باللغة العربية؟

س 2#



هدف 
(ج.) أهداف 

ج 2#



ما معنى كلمة
«match»

باللغة العربية؟

س 3#



مباراة
ج 3#



ما معنى كلمة
 «ball»

باللغة العربية؟

س 4#



كرة
ج 4#



ما معنى كلمة
 «win»

باللغة العربية؟

س 5#



فوز
أم

كسب

ج 5#



ما معنى كلمة
 «team»

باللغة العربية؟

س 6#



منتخب
أم 

فريق

ج 6#



ما معنى كلمة
 «field»

باللغة العربية؟

س 7#



ملعب
أم 

ملعب كرة قدم

ج 7#



ما معنى كلمة
 «referee»

باللغة العربية؟

س 8#



حكم
ج 8#



التمائم

الجولة الرابعة



ما هي الدولة التي
كان لديها أول

تميمة / تعويذة
لبطولة كأس

العالم عام 1966؟

س 1#

B. المكسيك

D. األرجنينC. ألمانيا الغربية

A. إنجلترا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_(%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9)


إنجلترا

ج 1#



ما هو اسم تميمة /
تعويذة بطولة كأس

العالم لهذا العام؟

س 2#



لعيب
ج 2#



سم� ثالثة حيوانات
كانت تمائم 

لبطولة كأس العالم
في الماضي:

س 3#



كلب
ديك
أسد

قد تشمل اإلجابات:

ذئب
فهد

أرماديلو
طير

ج 3#



ما هو البلد
الذي كانت

تميمته طير؟

B. الواليات المتحدة

D. فرنساC. البرازيل

A. أيطاليا

ج 4#

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_(%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_(%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_(%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9)


فرنسا

ج 4#



ما هو البلد
الذي كانت

تميمته حبة
من الفاكهة؟

س 5#

B. إسبانيا

D. جنوب إفرقياC. األرجنين

A. المكسيك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_(%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_(%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9)


إسبانيا

ج 5#



 سؤال إضافي: 
ما هي الفاكهة 

التي كانت تميمة /
تعويذة ذلك البلد؟

س 6#



البرتقالة
ج 6#



األلوان

الجولة الخامسة



ما هي األلوان
التقليدية 

لكرة القدم؟

س 1#



ابيض
واسود

ج 1#



ما هي ألوان
تميمة / تعويذة

جنوب أفريقيا؟

س 2#



األخضر
واألصفر

ج 2#



ما هي ألوان
تمائم اليابان

وكوريا الجنوبية؟

س 3#



 البنفسجي
والبرتقالي

واألزرق

ج 3#



ما هو لون
األسد رمز

إنجلترا؟

س 4#



األصفر
ج 4#



سم� أكبر عدٍد ممكٍن من البلدان
المشاِركة في بطولة كأس العالم

لهذه السنة والتي يضّم َعَلمها
الّلونين األحمر واألبيض فقط.

س 5#



قد تشمل اإلجابات:
قطر،

إنجلترا،
اليابان،
كندا،

بولندا،
سويسرا،
الدنمارك،
وتونس.

*(نقطة واحدة لكل بلد صحيح)

ج 5#



أي بلداٍن مشاِركة في
بطولة كأس العالم لهذه

السنة تضّم أعالمها الّلون
األسود واألحمر واألصفر؟

س 6#



ألمانيا
وبلجيكا

ج 6#



أسئلة إضافية\مفتوحة 

الجولة السادسة

(شرط أن تتم اإلجابة عنها باللغة العربية)



أي بلٍد تشّجع 
في بطولة كأس

العالم لهذه السنة؟

س 1#



ما هي األلوان 
التي سترتديها

لتشجيع فريقك؟

س 2#



أكتب (أو ُقل) جملًة 
تستخدم فيها كلمات

«فريق» و«كرة» و«ملعب».

س 3#



أكتب (أو ُقل) جملًة تصف
فيها تميمًة، والبلد الذي

تنتمي إليه، وألوانها. 

س 4#



والفائز هو...
المعلمون: تقييم وإحصاء النقاط لكل فريق. ويكون

الفريق الذي يحصل عىل أكبر عدد من النقاط هو الفائز!
*يمكن للمعلمين في الفصول الدراسية المشاركة في اللعبة تحميل صور/مقاطع
(QFI) فيديو حول النشاط وصور لسجالت النتائج عىل موقع مؤسسة قطر الدولية

اإللكتروني للحصول عىل ملصقات SPEAKARABIC# أو سلع أخرى خاصة
بمؤسسة قطر الدولية كجوائز للصف. ال تترددوا في إرسال النتائج حتى لو لم

تنجزوا الّلعبة كّلها!*


