
                      
           Schools Contest 2019 - Sample questions  

 

The pectoral fin of a Milkfish is :  
 

A. Large and forked  
B. Small and forked  
C. Small and not forked  
D. Medium and not forked  

 تعتبر الزعنفة الزيلية لسمكة الحليب :
 

 كبيرة متفّرعة -1
 متفّرعةصغيرة  -2
 صغيرة غير متفّرعة -3
 متوسطة غير متفّرعة  -4

 

The Hardwicke’s Rat Snake tail’s is 
approximately : 
 

A. 75% 
B. 50% 
C. 25% 
D. 10% 

 

 يشكل ذني ثعبان الجرذان :
 

 من الطول الكلّي للثعبان   % 57 -1
 من الطول الكلّي للثعبان  % 75 -2
 من الطول الكلّي للثعبان  % 27 -3
 للثعبان من الطول الكلّي  % 15 -4

 

The Dbekk herb is considered : 
 

A. Dense Grass   
B. Introduced, Rare 
C. Local  
D. Seasonable 

 

 تعتبر عشبة دبيق :
 

 كثيفة -7
 دخيلة نادرة  -6
 محلية -5
 موسمية -8

How many different breeds have been 
recorded of a Yellow Wagtail: 
 

A- 6 breeds 
B- 7 breeds 
C- 8 breeds  
D- 11 breeds 

 

 الصفراء :   ما هو عدد السالالت التي تم تسجيلها من طائر الذعرة 
 

 سالالت  6 -1
 سالالت  5 -2
 سالالت  8 -3
 ساللة 11 -4

The habitat of the Raqrouq herb is : 
 

A. Sandy areas  
B. Cultivated areas 
C. Rocky areas and Roadsides 
D. Near lakes  

 موطن عشبة رقروق : 
 

 المناطق الرملية -1
 المزروعةالمناطق  -2
 المناطق الصخرية وجوانب الطرق -3
 قرب البحيرات -4

 

The colour of a Ndeewa herb is : 
 

A. Green violet 
B. Green white   
C. Violet silver  
D. Green blue  

 ما هو لون عشبة نديوة : 
 

 أخضر بنفسجي -1
 أخضر أبيض   -2
 بنفسجي فّضي  -3
 أخضر أزرق   -4

 



The total length of a Longtail Seamoth 
reaches : 

A. 18 cm 
B. 15 cm 
C. 8 cm 
D. 11 cm 

 

 يصل طول عثّة البحر طويلة الذيل  الى :
 

 سنتيمتر  18 -1
 سنتيمتر17 -2
 سنتيمتر  8 -3
 سنتيمتر  11 -4

 

 Where is Um Al Amad Reserve located in 
Qatar : 
 

A- North – Western  
B- North – Eastern  
C- South – Western  
D- South – Eastern  

 العمد في دولة قطر :أين تقع محمية أم  
 

 شمالي غرب  -1
 شمالي شرق -2
 جنوبي غرب -3
 جنوبي شرق -4

 

The total length of a Sabellastarte 
Spectabilis (known by Feather Duster 
Worm) is:  
 

A. 55 mm 
B. 66 mm 
C. 70 mm 
D. 80 mm 

 

المعروفة بدودة   Sabellastarte spectabilis يبلغ طول 
 المنفضة الريشية :

 
 ميليمتر  77 -1
 ميليمتر  66 -2
 ميليمتر 55 -3
 ميليمتر  85 -4

 

The scientific name of an Ocypode 
Rotundata is : 
 

A. Long footed  
B. Short footed  
C. Swift footed  
D. Slow footed 

أو ما يعرف  Ocypode Rotundata ماهو اإلسم العلمي ل
 بسرطان الشبح :

 
 طويل القدم  -1
 قصير القدم -2
 سريع القدم -3
 بطيء القدم  -4

 

 Who does the Hooded Wheatear reminds 
us of when it catches its prey:  
 

A. Blue Flycatcher  

B. Squacco Heron  

C. Long-eared Owl 

D. Lizards 
 

 يذكرنا أبلق أبو قلنسوة عندما يصطاد فريسته : 
 

 بخاطف الذباب األرق  -1
 بطائر البلشون الذهبي  -2
 بالبومة القرناء -3
 بالسحالي -4

 

The colour of an Indian Throat Roller’s 
and breast is: 

A. Turquoise-blue 
B. Sky-blue 
C. Vinous Cinnamon 
D. Green, Violet  

 

 ما هو لون زور وصدر الغراب الزيتوني الهندي :
 

 أزرق توركوازي  -1
 أزرق سماوي  -2
 لون القرفة الخمري -3
 أخضر بنفسجي  -4

Which family does the Mesaieed Psylla 
insect belong to :  
 

A. Scincidae 
B. Elapidae 
C. Psyllidae 
D. Gekkonidae 

 
 

 تعتبر حشرة بسيال مسيعيد من فصيلة :
 

 السقنقور  -1
 العرابيد -2
 قمل النبات القافز  -3
 أبو بريص -4



The size of a Tiger beetle is : 
 

A. 9 - 12 mm 
B. 12 – 16 mm 
C. 14 – 18 mm 
D. 20 mm 

 ما هو قياس خنفساء الميريوشيال )خنفساء النمر(:
 

 مم 12 - 9 -1
 مم 16 – 12 -2
 مم 18 – 14 -3
 مم 25 -4

 

The colour of the young Gull Sooty bill  
is : 
 

A. Yellow-green 
B. Pale blue-grey 
C. Dark grey-brown 
D. Orange  

 

 ما هو لون منقار النورس الفاحم اليافع :
 

 أخضر مصفرّ  -1
 رمادي مزرق شاحب  -2
 بني مسودّ  -3
 برتقالي -4

The wing-beats of an Alpine Swift are:  
 

A. Faster than the wing-beats of a 
Common Swift 

B. Slower than the wing-beats of a 
Common Swift 

C. Same as the wing-beats of a 
Common Swift 

D. Changing according to the seasons 
 

 :تعتبر ضربات جناح سمامة الصرود 
 
 أسرع من ضربات جناح السمامة العادية -1
 أبطأ من ضربات جناح السمامة العادية -2
 مثل ضربات جناح السمامة العادية -3
 تتغير حسب الفصول -4

 

The Thistle Mantis is : 
 

A- A prey to other insects 
B- an omnivore 
C- predator to other insects 
D- A herbivore   

   

 تعتبر حشرة فرس النبي الشوكي :
 

 فريسة للحشرات األخرى -1
 آكلة النبات والحيوان -2
 مفترسة للحشرات األخرى  -3
 آكلة األعشاب -4

 
 

The Golden Jackal female gives birth 
once a year to:  

A- 2 – 6 pups 
B- 3 – 5 pups 
C- 6 – 10 pups 
D- Only ONE  

 تلد أنثى ابن آوى الذهبي في العام :
 

 صغار 6 – 2من  -1
 صغار 7 – 3من  -2
 صغار 15 – 6من  -3
 فقط واحد -4

 

The Yellow-Spotted Agama changes to 
colour of their head to deap blue in cases 
of:  
 

A. Hunger  
B. Illness 
C. Fear  
D. Climate change  

 
 

 يتغيّر لون رأس سحليّة الصفراء المرّقطة الى أزرق داكن في 
 حاالت :

 
 الجوع -1
 المرض -2
 الخوف -3
 مع تغيّر المناخ -4

The size of Dbbek herb is : 
 

A. 16 cm 
B. 20 cm 
C. 26 cm 
D. 36 cm                          

 ما هو قياس عشبة دبيق :
 

 سنتيمتر 16 -1
 سنتيمتر 25 -2
 سنتيمتر 26 -3
 سنتيمتر 36 -4


