
 

 

 اسئلة عامة للمسابقات مع خيارات

تمنح الخيارات المطروحة مسارات الُمسابقات الكثير من التشويق والُمتعة، وهي من األمور التي تزيد من بهجة المسابقة، 

 سرور خاللها، وعن ذلك نقوم بطرح األسئلة اآلتية:وتزيد من مساحات التشويق وال

إّن البحر الميّت هو عبارة عن نقطة تحويل بين صفيحتين مهّمتين، فما هما هذان الصفحتين الذين يقوم  السؤال: •

 على تحويلهما؟

: صفيحة انتاركتكا والصفيحة العربية، ثانياا: الصفيحة اإلفريقية والصفيحة العربية، ثالثاا:  • الخيارات: )أوًلا

 الصفيحة األوًلوبية والصفيحة العربية( 

 اإلجابة: هي الخيار الثّاني، وهو الصفيحة األفريقية إلى الغرب والصفيحة العربية إلى الشرق. •

بحر العرب المميّز، هو أحد البحور التي تُطل عليها منطقة الخليج العربي، وهو جزء من محيط واسع،   السؤال: •

 فإلى أي محيط ينتمي هذا البحر؟

: الخيارات: •  المحبط الهندي(  ثالثاا: المحيط الهادي، ياا:ثان المحبط األطلسي، )أوًلا

 المحيط الهندي. اإلجابة: •

 هي امرأة طيّبة جاء ذكرها في القرآن الكريم، وقد كانت ابنة نبي، وزوجة نبي، فمن تكون؟ السؤال: •

: الخيارات: •  فاطمة الزهراء( ثالثاا: ثانياا: مريم بنت عمران، ابنة شعيب وزوجة النبي موسى )أوًلا

 ابنة شعيب وزوجة النبي موسى.  ة:اإلجاب •

 السؤال: الرقيم هو مصطلح إسالمي جاء ذكره في القرآن الكريم، في قّصة من القصص الُمباركة، فما هو الرقيم؟  •

: جبل في جنوب مكة، ثانياا: كهف أهل الكهف، ثالثاا: المغار الذي اختبأ فيه الرسول صلى هللا   • الخيارات: )أوًلا

 (عليه وسلم يوم الهجرة

 اإلجابة: هي الخيار الثاني )كهف أصحاب الكهف(. •

 حيوان مميز بطريقة وًلدته الفريدة، فهو يلد عن طريق الفم، فمن يكون هذا الحيوان الفريد؟ السؤال: •

• :  الفقمة البحريّة، ثالثاا: الضفدع المعدي( التمساح، ثانياا: الخيارات: )أوًلا

 دي.هي الخيار الثالث وهي الضفدع المع اإلجابة: •

 اسئلة عامة للمسابقات لالطفال 

تضمن الفعاليات الثقافيّة والُمسابقات المميّزة الكثير من الُمتعة لألطفال، وتقوم كوادر الُمعلّمين على تنظيم تلك المسابقات  

 لما فيها من أجواء مميّزة ومثيرة، وقد اخترنا لكم األسئلة المميزة اآلتية: 

أنا أحد األشياء الثمينة التي ًل تقوم الحياة بدون وجودي، كذلك أنا أحد األشياء رخيصة الثمن، فأنا أهون السؤال:  •

  الموجود، وأثمن الموجود في نفس الوقت، فمن أكون؟

 الماء.اإلجابة: 

"السؤال:  •  من هو الّشاعر الذي قال "قف للمعلّم وفّه التبجيل، كاد المعلّم أن يكون رسوًلا

 أحمد شوقي. أمير الشعراءاإلجابة: 

 كيف تتكاثر الّطيور؟  •

 عن طريق البيوض.اإلجابة: 

بعد أن كان يُدير لها تجارتها في مدينة مّكة  -صلّى هللا عليه وسلّم-من هي السيّدة التي تزّوجها رسول هللا السؤال:  •

 المكّرمة قبل البعثة؟

 رضي هللا عنها وأرضاها.-السيدة خديجة اإلجابة: 

دة، ويُعتبر  ما هو الطائر الوحيد الذي خالف قاعدة التكاثر بالبيوض، فهو يستطيع الّطيران، ويتكاثر بالوًلالسؤال:  •

 من الثدييات، وينام بشكل معكوس، فمن هو؟

 طائر الخفاش.اإلجابة: 

 اسئلة عامة للمسابقات مضحكة

تمنح اًلبتسامة جميع الجلسات نكهة مميّزة، فيتم اًلهتمام بتلك المسابقات التي تبعث على اًلبتسامة، والتي بدورها تتعدد في 

 ى توضيح اآلتي: الخيارات التي تُطرح خاللها وعن ذلك نقوم عل



 

 

مّر احدهم على المقبرة بعد ُمرور الجنازة، بعد أن سمع صوت صراخ، فرأى امرأة تجلس فوق قبر  السؤال: •

وتقوم بالبكاء والنّواح، فسألها من الميت، قالت له، دعني بشأني وارحل عنّي، فأّن أخو زوجة الميّت خالي، فمن  

 هو الميت؟

 اذا الميت هو والدها.  أخو زوجة الميت هو خالها، اإلجابة:

يطير بال جناح، وتبكي بال عيون، وتُسافر دونما مكان ُمحدّد، فهي صديقة الّريح أينما ذهب، ذهبت معه،   السؤال: •

 فما هي؟

 السحابة.  اإلجابة:

ا لك، وًل حتّى أختك، فمن هو هذا الّشخص المقّرب من عائلتكم؟ السؤال: •  هو ابن أّمك وأبيك، وليس أخا

 و أنت.ه اإلجابة:

لو فرضنا أّن طائرة تتبع إلى الوًليات المتحدّة األمريكيّة قد تحّطمت على الحدود مع المكسيك، فأين يتم   السؤال: •

 دفن الناجين في أمريكا أم في المكسيك؟ 

 الناجين ًل يُدفنوا، األموات فقط.  اإلجابة:

 مر في المنزل، فمن أكون أنا؟أخضر في الحقول البعيدة، وأسود في المحال والبقاليات، وأح السؤال: •

 الشاي.  اإلجابة:


