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The habitat of a Glasswort is: 
 

A. Cultivated areas  
B. Sandy areas  
C. Moist areas 

 موطن عشبة أشنان هو:
 

 المناطق المزروعة .1
 المناطق الرملية .2
 المناطق الرطبة .3

 

The Rowaf flowers in : 
 

A- February – March  
B- January – March  
C- March – April  
D- April – May  

 

 تزهر نبتة رواف في :
 

 مارس  –فبراير  -1
 مارس   –يناير  -2
 ابريل  –مارس  -3
 مايو –أبريل  -4

The African Sacred Ibis is a: 
 

A- Summer Visitor  
B- Passage Migrant 
C- Vagrant  
D- Imported 

 

 طائر أبو منجل المقدس هو : 
 

 طائر زائر صيفي  -1
 طائر مهاجر وعابر -2
 طائر شار -3
 طائر مستجلب -4

 

What is the colour of a Sardous Beetle : 
 

A- Light Brown  
B- Dark Brown  
C- Purple  
D- Black 

 

 ما هو لون خنفساء ساردوس :
 

 بني فاتح  -1
 بني غامق  -2
 بنفسجي  -3
 أسود -4

 

The Camelthorn exists in  : 
 

A- North East of Al Khor Town  
B- South East of  Al Wakra Town  
C- North West of Al Khor Town  
D- North of Abu Samra 

 

 : شوكة االبل العقول فيتوجد 
 

 شمال شرق مدينة الخور  -1
 جنوب شرق مدينة الوكرة  -2
 شمال غرب مدينة الخور  -3
 شمال أبو سمره  -4

 

What is the Colour of an Orangespotted-Grouper’s 
Fin:  

A- Light Greyish Brown  
B- Light Greyish Orange 
C- Dark Greyish Orange  
D- Dark Brown Orange   

 زعانف سمكة الهامور برتقالي النقط :ما هو لون 
 

 رمادي بني فاتح  -1
 رمادي برتقالي فاتح -2
 رمادي برتقالي غامق -3
 بني برتقالي غامق  -4
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Reversed Trefoil is considered : 
 

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

 

 تعتبر عشبة قلب البرسيم :
 

 كثيفة -1
 دخيلة نادرة  -2
 محلية -3
 موسمية -4

The size of a Snout Beetle is about : 
 

A- 15 – 20 mm 
B- 15- 22 mm 
C- 15 – 18 mm 
D- 10.5 – 17 mm 

 حجم حشرة سوسة الليكسوس هو حوالي :
 

 مم 22 – 11 -1
 مم 22 – 11 -2
 مم 11 – 11 -3
 مم 11 -1201 -4

 

When was the Gulf Sand Gecko first discovered 
in Qatar : 

A- In Summer 2012  
B- In Spring 2012 
C- In Spring 2013 
D- In Autumn 2014 

 

 تم العثور على برص الرمال الخليجي في قطر : 
 

 2212في صيف   -1
 2212في ربيع   -2
 2213في ربيع   -3
 2214 في خريف  -4

The average tail length of a Desert Hare or 
Arabian Hare is : 

A- 3 – 8 cm 
B- 2 – 5 cm  
C- 5 – 8 cm  
D- 5 – 10 cm 

 الصحراوي أو األرنب العربي :يبلغ طول ذيل األرنب 
 

 سنتيمتر 1 – 3 -1
 سنتيمتر  1 – 2 -2
 سنتيمتر  1 – 1 -3
 سنتيمتر 12 - 1 -4

 

What is the length of a Slender Sunfish : 
 

A- 65 cm 
B- 70 cm 
C- 80 cm 
D- 85 cm 

 

 كم هو طول سمكة الشمس النحيلة : 
 
 سنتيمتر 51 -1
 سنتيمتر 12 -2
 سنتيمتر 12 -3
 سنتيمتر      11 -4

The Green Lacewing is a: 
 

A- Passage Migrant 
B- Resident breeder 
C- Visitor 
D- Extinct 

 حشرة أسد المن هي :
 

 مهاجرة عابرة -1
 مقيمة تتوالد -2
 زائرة  -3
 منقرضة -4
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What is the total length of a Branford’s Short – 
Nosed Lizard : 

1- 15 cm  
2- 17 cm 
3- 20 cm 
4- 25 cm 

 

 قصيرة األنف :يبلغ حجم سحلية بالنفورد الصحراوية  
 

 سنتيمتر  11 -1
 سنتيمتر  11 -2
 سنتيمتر  22 -3
 سنتيمتر 21 -4

The Falcon Amur bird is a : 
 

A- Resident breeder  
B- Passage Migrant 
C- Vagrant  
D- Winter Visitor 

 

 طائر صقر عمورية هو :
 

 طائر مقيم يتوالد  -1
 طائر مهاجر وعابر  -2
 طائر شارد أو ضل طريقه  -3
 طائر زائر شتوي -4

What is the size of a Eurasian Wryneck : 
 

A- 18 cm  
B- 22 cm  
C- 28 cm  
D- 32 cm  
 

 ما هو قياس طائر اللواء :
 

 سنتيمتر 11 -1
 سنتيمتر  22 -2
 سنتيمتر  21 -3
 سنتيمتر 32 -4
 

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

A- 6 breed 
B- 7 breed 
C- 8 breed  
D- 9 breed 

 

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

 سالالت  5 -1
 سالالت  1 -2
 سالالت  1 -3
 سالالت 9 -4

What is the colour of a male Pallid Harrier: 
 

A- Pale Black  
B- Pale Grey  
C- Pale Brown 
D-  Dark Black 

 
 
 
 
 

 : ما هو لون ذكر طائر المرزة الباهتة من األعلى
 

 أسود باهت  -1
 رمادي باهت  -2
 باهتبني  -3
 بني غامق  -4
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How far is Khor Al Adaid Reserve from Doha : 
 

A- 80 km towards South east  
B- 90 km towards South east  
C- 100 km towards South east  

D- 110 km towards South east 

 

 كم تبعد محمية خور العديد عن مدينة الدوحه :
 

 كيلومتر بأتجاه الجنوب الشرقي  12 -1
 كيلومتر باتجاه الجنوب الشرقي  92 -2
 كيلومتر باتجاه الجنوب الشرقي 122 -3
 كيلومتر باتجاه الجنوب الشرقي  112 -4

 

Where is Um Al Amad Reserve located in Qatar : 
 

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

 

 أين تقع محمية أم العمد في دولة قطر :
 

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

The characteristics of a headwind are : 
 

A. Rainy & Cold  
B. Rainy & Warm  
C. Moderate 

 تتميز الرياح العكسية بأنها :
 

 ممطرة وشديدة البرودة  .1
 ممطرة ودافئة  .2
 معتدلة .3

 
What is the colour of a Jewel beetle: 
 

A. Glossy blue colour with glossy red spots 
B. B. Glossy green colour with glossy orange spots  
C. Glossy green colour with glossy yellow spots 

 

 :ما هو لون الخنفساء الجوهرة 
 

 أزرق لماع مبرقشة ببقع حمراء لماعة .1
 أخضر لماع مبرقشة ببقع برتقالي لماعة .2
 أخضر لماع مبرقشة ببقع صفراء لماعة .3

 
The Desert Finch-bird is: 
 

A. vagrant 
B. resident breeder  
C. Passage migrant 

 هو: الحٌسون الصحراويطائر 
 

 طائر شارد أو ضٌل طريقه .1
 طائر مقيم يتوالد .2
 طائر مهاجر وعابر .3

 
The Baltic Gull-bird is:  
 

A. The biggest in size of the gull group 
B. The smallest in size of the gull group 
C. Medium size of the gull group 

 

 

 هو: طائر النورس البلطيقي
 

 األكبر حجما" من مجموعة النوارس  .1
 األصغر حجما" من مجموعة النوارس .2
 متوسط الحجم .3

 

The habitat of the Arabian Schismus Grass is:  
 

A. Moist areas 
B. Sandy areas 
C. Rocky areas 

 موطن عشب الشسموس العربي هو:
 

 الرطبةالمناطق  .1
 المناطق الرملية .2
  المناطق الصخرية .3
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The size of the Groundsel is:  
 

A. 10 – 41 cm 
B. 10 – 55 cm 
C. 21 – 40 cm 

 

 عشبة القريض هو:  قياس
 

 سنتيمتر 41 -12 .1
 سنتيمتر 11 -12 .2
 سنتيمتر 42 -21 .3

A female Blanford Short-Nosed Desert Lizard lays eggs 
in:  

A. Trees 
B. Sands 
C. burrows  

   أنثى سحلية بالنفورد الصحراوية قصيرة األنف تضع بيوضها 
 في :

 االشجار .1
 الرمال .2
 الجحور .3

 
The tail of a Crowned Dwarf Snake constitutes: 
 

A. 20% of the total length 
B. 40% of the total length 
C. 50% of the total length 

 

 يشكل ذيل الثعبان القزمي المتموج:
 

 %  من اجمالي طوله  22 .1
 من اجمالي طوله  % 42 .2
 %  من اجمالي طوله 12 .3

Yellow Tail Surgeonfish inhabits: 
 

A. Sandy areas 
B. Plankton-rich coastal waters 
C. Coral-rich areas 

 يسكن السمك الجراح أصغر الذيل في:
 

 المناطق الرملية .1
 المناطق الغنية بالعوالق .2
 المناطق الغنية بالمرجان .3

 
Sawtooth Barracuda species reaches in total length: 
 

A. 78 cm 
B. 87 cm 
C. 97 cm 

يصل الطول االجمالي لسمكة دوليمي منشاري األسنان كحد أقصى 
 الى: 

 سنتيمتر 11 .1
 سنتيمتر 11 .2
 سنتيمتر 91 .3

 
The length of a male Clark’s Anemonefish is:  
 

A. 8 cm 
B. 10 cm 
C. 15 cm 

 

 سمكة الكالرك الشقائقية: يبلغ طول ذكر 
 

 سنتيمتر 1 .1
 سنتيمتر 12 .2
 سنتيمتر 11 .3

 

 


