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What is the size of a Peregrine falcon? 
 

a) 12 - 22 cm  
b) 40 - 52 cm  
c) 60 - 70 cm  

 كم يبلغ طول طائر الشاهين؟
 

 سنتيمتر  11- 11  .1
 سنتميتر  21 - 04 .1
 سنتميتر  04 - 04 .3

What is the colour of the back of a Cotton Pygmy 
goose? 

 
a) White back with greenish & purple gloss  
b) Black back with greenish & purple gloss  
c) Black back with reddish & purple gloss  

 
 

 ما هو لون ظهر طائر الحذف القطني؟
 
 

 أبيض وبه لمعة خضراء وأرجوانية -1
 معة خضراء وأرجوانيةلأسود وبه  -1
 أسود وبه لمعة زرقاء وأرجوانية  -3

In which habitat would you find a Rose-ringed 
parakeet? 
 

a) The Cities 
b) The Deserts 
c) The Water and the coasts  

 

 ر الدرة الهندية المطوقة؟موطن طائأين 
 
 

  المدن .1
 الصحراء .1
 المياه والشواطئ .3
         

What are the colour of the eyes  of a Pharoah Eagle 
owl? 
 

a) Black 
b) Brown 
c) Orange 

 

 المخططة؟ما هو لون عيون البومة النسارية 
 

 أسود .1
 بّني .1
 برتقالي .3

 
 

What is the period of pregnancy for a Ruppel’s Sand 
fox? 
 

a) 65 days  
b) 56 days  
c) 75 days 

 

 كم هي فترة الحمل ألنثى الثعلب روبل الرملي؟
 

 يوم   02 .1
 يوم 20 .1
    يوم 02 .3

 

What is the weight of an Ethiopian Hedgehog? 
 

a) 600 – 800 gram 
b) 600 – 700 gram 
c) 450 – 600 gram  

 

 كم يبلغ وزن القنفذ األثيوبي الصحراوي؟ 
 

 غرام 044 - 044 .1
 غرام 044 - 044 .1
 غرام 044 - 024 .3
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Is the Ratel Honey Badger an endangered animal in 
Qatar? 
 

a) True  
b) False 

 

هل ُيعتبر الراتل، غرير العسل من الحيوانات المهَددة 
 القطرية؟ باالنقراض في البيئة

 
 صح .1
 خطأ .1

 
Where does the wild cat live? 
 

a) In the Desert 
b) On beaches 
c) In rocky areas 

 

 أين يعيش القط البٍري؟
 

 في الصحراء  .1
 على الشواطىء .1
 في األماكن الصخرية .3

 
What is the size of a Blue Pansy wing? 
 

a) 40 mm  
b) 50 mm 
c) 60 mm  

 

 دقيق البرسيم؟أبو كم يبلغ طول امتداد جناح فراشة 
 

 مم 04 .1
 مم 24 .1
 مم 04 .3

 
In which habitat would you find a Sitona Weevil? 
 

a) Desert 
b) Fields 
c) water and coasts 

 

 أين موطن خنفساء السيتونا؟
 

 الصحراء .1
 الحقول  .1
 ءالمياه والشواطى .3

How many eggs does a Red Date Weevil lay during 
it’s lifetime? 
 

a) 200 eggs 
b) 250 eggs 
c) 400 eggs 

 

 كم بيضة تضع أنثى سوسة النخيل الحمراء خالل فترة حياتها؟
 

 بيضة 144 .1
 بيضة 124 .1
  بيضة 044 .3

Where can you find Cheat grass? 
 

a) Sandy areas 
b) Rocky areas 
c) Gardens 

 أين يتواجد عشب الغش؟
 

 المناطق الرملية  .1
 المناطق الصخرية  .1
 الحدائق .3

 
When does the Prickly Golden Fleece flower? 
 

a) March – April 
b) August – September 
c) November - December 

 

 متى ُتزهر شائكة الصوف الذهبية؟
 

 أبريل -مارس  .1
 سبتمبر -أغسطس  .1
 ديسمبر -نوفمبر  .3
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Where can you find Cleome Noeana? 
 

a) Gravel desert on the North Coast  
b) Soft desert on the North Coast 
c) Gravel desert on the South Coast 

 

 ؟كليومأين توجد نويانا  
 

 في الصحراء ذات التربة الخشنة في الساحل الشمالي -1
 في الصحراء ذات التربة الناعمة في الساحل الشمالي -1
 في الساحل الجنوبي خشنةة الفي الصحراء ذات الترب -3

 
What is the size of a desert Thumb? 

 
a) 60 – 70 
b) 55 – 65 
c) 15 – 30 

 
 

 كم يبلغ طول ابهام الصحراء؟
 

 سنتيمتر 04 – 04 -1
 سنتيمتر 02 – 22 -1
 سنتيمتر  34 – 12 -3

 

What is the colour of a Jumby Bean? 
 

a) Green, Rose 
b) Green, Yellow 
c) Green, Purple 

 ما هو لون الفول الجمبي؟
 

 أخضر، وردي -1
 أخضر، أصفر -1
 أخضر، بنفسجي -3

 
 

What is the shape of the head of an Afro-Asian sand 
snake? 

1- Short and wide  
2- Short and narrow 
3- Long and narrow 

 

 اسيوية؟  -مال األفروركيف هو شكل رأس الثعبان ال
 

 قصير وضخم  -1
 قصير ونحيف  -1
 طويل ونحيف -3

 
 
Does the Spiny-Tailed Agama live alone? 
 

a) True 
b) False 

 

 
 الشوكي الذيل وحيدا"؟هل يعيش الضب 

 

 صح  -1
 خطأ -2

Where does a  Baluch Rock Gecko hide during the day? 
 

a) In the Trees  
b) Under the Rocks 
c) On the Beaches 

 
 
 

 

 ؟ خالل النهار اين يختبئ البُرص الُحبيبي
 

 في األشجار -1
 في الصخور -1
 على الشواطئ -3
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Is the tail of the Eastern skink? 
 

a) Short  
b) Medium 
c) Long 

 ذيل السقنقور الشرقي؟ حجم كيف هو
 

 قصير  -1
 متوسط -2
 طويل -3

 
Where does the Mangrove Red Snapper live? 
 

a)  Offshore areas 
b)  Surface of water  
c)  On beaches 

 نغروف الحمراء؟ماأين تعيش سمكة نيسره ال
 

 في عرض البحر -1
 على وجه المياه  -1
 على الشواطئ -3

 
What is the maximum size of the Striped Eel Catfish? 
 
 

a) 22 cm 
b) 28 cm 
c) 32 cm 

كم يبلغ طول أقصى طول اجمالي لسمكة السلور األنقليسي 
 المخطط؟

 
 سنتيمتر 22 -1
 سنتيمتر 22 -2
 سنتيمتر 32 -3

 
  

Does the Blackspotted Rubberlip inhabit depths 
between 3-55 meters? 

a) True  
b) False 

الشفة، سوداء النقط في أعماق البحر هل تقطن السمكة المطاطًية 
مترا"؟ 55-3بين ح تتراو  

 صح  -1
 خطأ -1

 
 

Where is Al Mashabiya reserve located in Qatar? 
 

a) South West 
b) South East 
c) North East 

 أين تقع محمًية المسحبًية؟

 
 جنوب غرب -1
 جنوب شرق -1
 شمال شرق -3

 
 

What is the size of the area of Al Rafa reserve? 
 

a) 65 km 
b) 55 km 
c) 53 km 

 كم تبلغ مساحة محمًية الرفاع؟
 

 كيلومتر 02 -1
 كيلومتر22 -1
 كيلومتر 23 -3

 
 

 


