
اسئلة عامة للمسابقات
یعتبر الضحك والسعادة من األمور التي تدخل الفرح والسعادة إلى القلب، لذلك یفضل الحصول على األسئلة المضحكة حتى یتم

االستعانة بھا في المسابقات العامة، ومنھا:

: شیئان ال یمكن لھم تناول وجبة الفطور ما ھما؟السؤال●

: الغذاء والعشاء.الجواب
: سقط ھاتف في كوب من القھوة ولكنھ لم یبتل لماذا؟السؤال●

: ألنھ سقط في كوب مسحوق من القھوة؟الجواب

أین یتم دفن الناجیین؟: سقطت طائرة ما بین الوالیات المتحدة وكندا،السؤال●
: الناجیین ال یتم دفنھم.الجواب

: ماذا سیحدث للبیضة عندما تقع في البحر؟السؤال●
: تبتل بالماء.الجواب

شعره لم یبتل لماذا؟: خرج رجل في المطر ولم یكنھ معھ شمسیة، ولكنالسؤال●
: ألنھ أصلع.الجواب

: شيء كلما أخذنا منھ كبر، فما ھو؟السؤال●

: الحفرة.الجواب
: شيء كلما ذبحناه بكینا علیھ، فما ھو؟السؤال●

: البصل.الجواب

اسئلة عامة للمسابقات لالطفال
تتمیز األسئلة العامة أنھا من أفضل الطرق التي یتم من خاللھا توصیل المعلومات لألطفال، ومن بین تلك األسئلة ما یلي:

: یمتلك أسنان ولكنھ ال یعض، فما ھو؟السؤال●
: المشط.الجواب

: یمشي بدون قدمین، وأبكي بدون عینین،. فما ھو؟السؤال●
: السحاب.الجواب

السالم؟: ما اسم الطیر الذي تحدث معھ النبي سلیمان علیھالسؤال●
: الھدھد.الجواب

: حیوان ینام وھو یرتدي حذائھ فما ھو؟السؤال●

: الحصان.الجواب
ھو؟: شيء یتحرك طوال الوقت، ویوجد في أي مكان فماالسؤال●

: الھواء.الجواب
مسمار فما ھو؟: شيء یمكنھ أن یحمل سفینة ولكن ال یمكنھ أن یحملالسؤال●

: البحر.الجواب
: یمتلك عین واحدة وال یمكن الرؤیة بھا فما ھو؟السؤال●

: اإلبرة.الجواب

اسئلة عامة للمسابقات مع خیارات
أسئلة الخیارات من األسئلة التي تزید من روح اإلثارة والتشویق في المسابقات، لذلك من خالل ما یلي سیتم عرض مجموعة من تلك

األسئلة:



: حاسة قویة عند النسور ما ھي؟السؤال●

(الشم، البصر، التذوق).
: البصر.الجواب

ھو؟: نوع من أنواع البقولیات یصنع منھ الفالفل فماالسؤال●
(العدس، الحمص، الفاصولیا).

: الحمص.الجواب
: ما ھو صوت القطة؟السؤال●

(عواء، ثغاء، مواء).

: مواء.الجواب
: ثاني أكبر الثدییات البریة ما ھو؟السؤال●

(الفیل اإلغریقي، األسد اإلفریقي، فرس النھر).
: فرس النھر.الجواب

: أین یوجد جسر المدیرج؟السؤال●
(األردن، اإلمارات، لبنان).

: لبنان.الجواب
: ماذا یطلق على صوت أوراق الشجر؟السؤال●

(زئیر، حفیف، خریر).

: حفیف.الجواب

: حیوان یطلق علیھ اسم اآلنسة الخرساء، فما ھو؟السؤال●

(الطاووس، النعامة، الزرافة).
: الزرافة.الجواب


