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ما ھي أكبر دولة في العالم؟السؤال:.1
روسیا.اإلجابة:

أین یعیش السمك؟السؤال:.2
في الماء.اإلجابة:

ما ھي مھنة معظم سكان الجزر؟السؤال:.3
الصید.اإلجابة:

ما ھو أطول نھر في العالم؟السؤال:.4
النیل.اإلجابة:

السؤال: ما ھي أكبر دولة عربیة؟.5
الجزائر.اإلجابة:

ما ھي الدولة التي عاصمتھا بغداد؟السؤال:.6
العراق.اإلجابة:

ما ھو لون رداء لیلى في قصة لیلى والذئب؟السؤال:.7
أحمر.اإلجابة:

مع أشعة الشمس؟ما ھي مجموعة األلوان التي تنشأ من التقاء الندىالسؤال:.1
ألوان الطیف.اإلجابة:

ما ھي اللغة التي یتحدث بھا أھل الكویت؟السؤال:.2
العربیة.اإلجابة:

خلیجیة؟نشید: (عیشي بالدي) ھو النشید الوطني ألي دولةالسؤال:.3
اإلمارات العربیة المتحدة.اإلجابة:

أین یقع برج خلیفة؟السؤال:.4
في دبي.اإلجابة:

ما ھو صوت الحمامة؟السؤال:.5
ھدیل.اإلجابة:

ما ھو لون شعر معظم أھل الخلیج؟السؤال:.6
أسود.اإلجابة:

ما ھو لون علم المملكة العربیة السعودیة؟السؤال:.7
األخضر.اإلجابة:

أین تقع الكعبة المشرفة؟السؤال:.8
في مكة المكرمة.اإلجابة:

دولة أوروبیة تشتھر خریطتھا بأنھا على شكل حذاء؟السؤال:.1
إیطالیا.اإلجابة:

ما معنى كلمة أبكم؟السؤال:.2
أخرس.اإلجابة:

أین یقع تمثال الحریة؟السؤال:.3
في الوالیات المتحدة األمریكیة.اإلجابة:

ما ھي جنسیة الشاعر أحمد شوقي؟السؤال:.4
مصري.اإلجابة:



یعتبر التنقیط من طرق؟السؤال:.5
الري.اإلجابة:

ما ھو أبعد كوكب عن الشمس؟السؤال:.6
بلوتو.اإلجابة:

ما ھو الجبل الذي یطل على مدینة دمشق؟السؤال:.7
جبل قاسیون.اإلجابة:

ما ھو االسم السابق لدولة روسیا؟السؤال:.1
االتحاد السوفیاتي.اإلجابة:

ھو اسم المجموعة التي نعیش فیھا؟السؤال:.2
المجموعة الشمسیة.اإلجابة:

كم عدد حواس اإلنسان؟السؤال:.3
حواس.5اإلجابة:

شد الحزام من األمور التي ینصح بھا في أي حالة؟السؤال:.4
في حالة الضائقة المالیة.اإلجابة:

ما ھو الموطن األصلي للكنغر؟السؤال:.5
أسترالیا.اإلجابة:

ما ھو أطول برج في العالم؟السؤال:.6
برج خلیفة.اإلجابة:

من أین یأتینا الماء؟السؤال:.7
من المطر الساقط من الغیوم في السماء.اإلجابة:

ما ھو لون البرتقال؟السؤال:.1
برتقالي.اإلجابة:

إشارة إثنین في أصابع الید ھي عالمة؟السؤال:.2
النصر.اإلجابة:

ما ھي القناة األولى في عرض أفالم الكرتون عربًیا؟السؤال:.3
سبیس تون.اإلجابة:

منظف المداخن وأصدقائھ؟ما ھو اسم المسلسل الكرتوني الذي یتحدث عن رومیوالسؤال:.4
عھد األصدقاء.اإلجابة:

معجون األسنان ونضعھا على الشاي؟ما ھي الخضار الورقیة التي تستخدم في صناعةالسؤال:.5
النعناع.اإلجابة:

األبیض واألحمر؟ما ھو اللون الذي نحصل علیھ عند مزج اللونینالسؤال:.6
اللون الوردي.اإلجابة:

الفیدیوھات؟ما ھو اسم التطبیق الذي نستخدمھ لالطالع علىالسؤال:.7
الیوتیوب.اإلجابة:

المناسبة؟یقال: (أصبح العالم .... صغیرة)، ما الكلمةالسؤال:.8
قریة.اإلجابة:


