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The size of the Common Quail is usually : 
 

a) 20 cm  
b) 17 cm  
c) 15 cm  

 عادة يبلغ طول طائر السمان:
 

 سنتيمتر  02 .1

 سنتيمتر  11 .0

 سنتيمتر  11 .3

 
 

Where would you usually find the European Robin 
hopping: 
 

a) High from the ground in open areas  
b) Close to the ground in shadow 
c) On the surface of the water 

 
 

 عادة ما يقفز طير أبو الحناء األوروبي:
 

 عالياً عن األرض في المساحات المفتوحة  .1
 قريباً من األرض تحت الغطاء  .0
 على سطح مياه البحر  .3

In which habitat would you find the European Roller: 
 
 

a) The Desert  
b) Water and coasts  
c) Fields and cities  

 

 :موطن طائر غراب زيتوني أوربيا هو
 

 الصحراء  .1
 المياه والشواطئ  .0
 الحقول والمدن .3

 

What colour is the Little Stint bird: 
 

a) Grey and white  
b) Brown and white  
c) Brown and yellow  

 اإلسم المحلي لطائر الدريجة الصغيرة هو:
 

 القطقاط الصغير  .1
 الفطيرة الصغيرة  .0
 غير المدروان الص .3

 
The colour of the Arfaj plant is: 
 

a) Brown  
b) Yellow  
c) grey 

 

 لون نبتة عرفج هو:
 

 بني  .1
 أصفر  .0
 رمادي  .3

In which habitat would you find the Alqa plant: 
 

a) Sandy areas  
b) Green gardens  
c) Water  

 

 موطن نبتة علقة هو:
 

 المناطق الرملية  .1
 المناطق المائية  .0
 المناطق المزروعة .3
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The size of the Arabian Gumtree is: 
 

a) 500 – 2000 cm  
b) 1500 – 2500 cm 
c) 2500 – 3500 cm  

 

 قياس شجرة الصمغ العربي هو:
 

 سنتيمتر  0222 – 122 .1

 سنتيمتر 0122 – 1122 .0

 سنتيمتر 3122 – 0122 .3

When does the Arta plant usually flower: 
 

a) Mar – Apr 
b) June – July  
c) July – August  

 

 موعد اإلزهار لنبات أرطا هو:
 

 أبريل  –مارس  .1
 يوليو  –يونيو  .0
 سبتمبر –أغسطس  .3

The colour of the Blue Flower is: 
 

a) Green & purple  
b) Green & blue  
c) Green & grey  

 

 لون نبتة الوردة الزرقاء هو:
 

 أخضر وبنفسجي  .1
 أخضر وأصفر  .0
 أخضر ورمادي  .3

What is the colour of the Adesmia Beetle: 
a) Brown  
b) Grey  
c) Black  

 

 لون خنفساء آديسميا هو:
 

 بني  .1
 رمادي  .0
 أسود  .3

What is the average size of the BroadScarlet or 
Scarlet Dragonfly: 
 

a) 25 – 31 mm  
b) 32 – 40 mm  
c) 40 – 45 mm 

 

 قياس حشرة رعاش سكارليت هو:
 

 مم 31 – 01 .1

 مم  02 – 30 .0

 مم  01 – 02 .3

What is the habitat of the Black Percher is: 
 

a) The Desert  
b) Fields  
c) Water  

 

 موطن حشرة الرعاش األسود هو:
 

 الشجيرات في الصحراء  .1
 نباتات الحقول  .0
 حول البرك  .3

How can the Golden Jackal be distinguished from the 
fox species? 

a) by the red tip of the tail 
b) by the brown tip of the tail 
c) by the black tip of the tail 

 الثعلب؟ عن اآلسيوي آوى ابن تمييز يمكن كيف

 األحمر ذيله بطرف .1
 البني ذيله بطرف .0
 األسود ذيله بطرف .3

How many different kinds of snakes can be found in 
Qatar? 

a) 7 
b) 9 
c) 11 

 كم نوع من الثعابين يوجد في قطر؟
1. 1 

0. 9 

3. 11 
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The Hadramut Sand lizard measures less than: 
 

a) 15cm 
b) 20 cm 
c) 25cm 

 ال يزيد عن: سحلية حضرموت الرمليةطول  
 

 سم 11 .1
 سم 22 .2
 سم 21 .3

Where would you most commonly find Arabian Sand 
Boa during the day? 
 

a) On the surface  
b) Deep in the sand  
c) Under the shade of a plant 

 

 خالل النهار؟ بوا الرمال العربيةاين يتواجد 
 

 على سطح الرمال .1
 عميقة داخل الرمال .2
 تحت ظالل نبتة .3

How many types of reptiles can be found in Qatar? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 

 قطر؟ في يوجد الزواحف من نوع كم
1. 3 
0. 4 
3. 5 

Which lizard that lives in Qatar is the only lizard 
without legs , and moves  like snakes? 

a) Zarundnyi´s Worm Lizard 
b) Blandford's Semaphore Gecko 
c) Eastern Skink 

 بدون الوحيدة السحلية وهي قطر في تعيش التي السحلية هي ما
 كاألفعى؟ وتتحرك أرجل

 (الداحوس) الدودية السحلية .1
 الملّوح بالندفورد برص .0
 الشرقي السقنقور .3

Sand Gazelle are the largest gazelle species in Arabia 
a) True 
b) False 

 العربية الجزيرة في الغزالن أنواع أكبر هو الرمال غزال
 صحيح .1
 خطأ .0

The Arabian Oryx is a herbivore? 

a) True 
b) False 

 العشب على العربي المها يتغذى
 صحيح .1
 خطأ .0

The Arabian Oryx can go without drinking water for: 
a) 6 months 
b) 9 months 
c) 12 months 

 ...لمدة ماء بدون العربي المها يعيش أن يمكن
 اشهر  6 .1

 اشهر 9 .0

 شهر 10 .3

What is the colour of a sand cat's tip of the tail? 

a) Grey 
b) Brown 
c) Black 

 الرمال قط ذيل طرف لون هو ما
 رمادي .1
 بني .0
 اسود .3

How many Nature reserves are found in Qatar? 
a) 6 
b) 9 
c) 12 

 ؟الموجودة في قطر الطبيعية كم عدد المحميات
1. 6 

0. 9 

3. 10  
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Where is Al Reem reserve located in Qatar? 

a) North west 
b) North East 

c) South East 
 

 ؟في قطر اين تقع محمية الريم
 شمال غرب .1
 شمال شرق .0
 جنوب شرق .3
  

How far is Um Qarn reserve from Doha? 
1. 15 km  
2. 25 km  
3. 35 km 

 

 تبعد محمية ام قرن عن الدوحة:
 كم 11 .1

 كم 01 .0

 كم 31 .3

 


