
 

 

 
 
 
 
 
 

 أسئلة وأجوبة لمسابقة تايمز أوف عمان 2222
 

 التسجيالت
 
 ؟االختبار هذا في التسجيل يمكننا كيف .1

 هذا استخدام يمكنك مدرستك. مع اإلنترنت عبر التسجيل نماذج إلى يوجهك الذي الرابط مشاركة سيتم اإلنترنت. عبر التسجيل سيتم اإلجابة:
 المدرسة. خالل من المادية التسجيالت إجراء أيضا يمكن فريقك وعضو نفسك لتسجيل الرابط

 
 ؟قفري لكل همب المسموح األعضاء عدد كم .2

 معًا العضوين كال تفاصيل تسجيل يجب عضوين. من فريق كل يتكون أن يجب اإلجابة:
 

 الحق؟ تاريخ في اآلخر والعضو التسجيل فقط واحد لعضو يمكن هل .3
 .اإلنترنت عبر التسجيل استمارات تقديم يمكن ال ذلك، خالف الوقت. نفس في التسجيل العضوين كال على يجب ال. :إلجابةا

 
 واحدة؟ مدرسة من المشاركة يمكنها التي الفرق عدد كم .4

 .العربية اللغة أو اإلنجليزية اللغة اختبار في بريليمس لبرنامج مدرسة أي من المشاركة الفرق لعدد حد يوجد ال اإلجابة:
 
  فريق؟ / طالب لكل التسجيل رسوم هي ما .5

 المشاركة الطالب أراد إذا لغة. اختبار لكل فريق( لكل عماني ريال ٢) طالب لكل االختبار هذا في المشاركة رسوم عماني ريال ۱ :ةاإلجاب
 الطالب. لهؤالء عماني ريال ٢ فسيكون والعربية، اإلنجليزية باللغتين

 
 نسجل؟ أن يجب متى .6

 لدينا سيكون ،٢٢٢٢ أكتوبر في سيكون الفعلي االختبار أن من الرغم على التسجيل. رابط على حصولك بمجرد التسجيل يمكنك اإلجابة:
 يًضاأ مؤهلين اإلنترنت عبر ميةالوه االختبارات يجرون الذين المسجلون الطالب سيكون اإلنترنت. عبر الوهمية االختبارات من الكثير

 / جوائزب والفوز اإلنترنت عبر االختبارات هذه جميع في المشاركة فرصة عاجالً  يسجلون الذين ألولئك ستتاح خاصة. جوائز على للحصول
 مغرية. هدايا

 
 والكبيرة الصغيرة للفرق التأهيل

 
 المتقدمين؟و المبتدئين لفئات االعتبار في أخذها يتم التي الدرجات هي ما .7

 اإلجابة: 
 

 
 فئة المبتدئين في اختبار اللغة العربية: الصفوف من الخامس إلى الثامن اعتباًرا من أكتوبر ٢٢٢٢

 فئة الكبار في االختبار العربي: الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر اعتباًرا من أكتوبر ٢٢٢٢
 

 فئة المبتدئين في اختبار اللغة العربية: الصفوف من الخامس إلى التاسع اعتباًرا من أكتوبر ٢٢٢٢
 فئة الكبار في االختبار العربي: الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر اعتباًرا من أكتوبر ٢٢٢٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 االختبار شكل حول
 
 هذه؟ االختبار مسابقة شكل هو ما .8

 اإلجابة: االختبار القصير سيكون له ٤ جوالت. بريليمس، ميغا بريليمس، جوالت نهائية
 

 مدرستك في ستقام مكتوبًا. اختباًرا (االولى التأهيل مرحلة )أو بريليمس سيكون
  
 بريليمس لـ مشترك مكان إلى استدعاؤك سيتم ذلك، عدا

 
 بير.الك والنهائي النهائي نصف الدور من يومين أو يوم قبل مسقط في هذا سيعقد مكتوبًا. اختباًرا (2 التأهيل مرحلة )أو بريليمس ميغا سيكون

 
 العربية( )باللغة أكتوبر ٢٢و اإلنجليزية( )باللغة ٢٢٢٢ أكتوبر ٢٢ في بالقرم المدينة مدرج في النهائية الجوالت ستقام

 
 مرئية / صوتية أسئلة على أيًضا النهائية الجوالت ستحتوي

 
 األسئلة؟ طرح سيتم مواضيع أي من .9
 والدولية ةالوطني الجارية الشؤون الحصر( ال المثال سبيل )على ذلك في بما العالمية؛ العامة المعرفة مستوى على ستكون المسابقة :جابةاإل

 ذلك إلى وما والتاريخ الترفيه وصناعة والرياضة والعلوم والجغرافيا
 

 عامة وأسئلة مهمة تواريخ
 
 ؟سبريليم جولة مواعيد هي ما .11

 ورقة تعيين سيتم ذلك، ومع المدرسة. قبل من ،٢٢٢٢ أكتوبر ٢٢ إلى ۱١ من الفترة في المعنية المدارس في بريليمس إجراء سيتم اإلجابة:
 المدرسة. قبل من الدقيق التاريخ إخطار سيتم المنظمين. قبل من وتقديمها األسئلة

 
 مدرسة؟ كل من بريمليس ميغا إلى بريلميس من ستتأهل التي الفرق عدد كم .11

 في فرق ۱٢و الصغار فئة في فرق ۱٢ إلى يصل وما اإلنجليزية للغة كبار فئة في فرق ١و الصغار فئة في فرق ١ إلى يصل ما اإلجابة:
 .المدرسة تلك من التسجيالت على الرقم هذا يعتمد ذلك، ومع العربية. للغة الكبرى المسابقات

 
 ؟سبريليم ميغا مواعيد هي ما .12

 لمؤهلينا ألولئك والتوقيت المكان إخطار سيتم .بريلميس ميغا ستقام ة()العربي أكتوبر ٢٢و اإلنجليزية( )باللغة ٢٢٢٢ أكتوبر ٢٢ في اإلجابة:
 
 ؟النهائيات إلى بريلميس ميغا من ستتأهل التي الفرق عدد كم .13

 والعربية اإلنجليزية اللغة اختبار في فئة كل في مدرسية فرق ٢ ستتأهل اإلجابة:
 
 النهائيات؟ مواعيد هي ما .14

 اإلجابة: الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٢٢٢ - اإلنجليزية - الجوالت النهائية
 النهائية الجوالت - العربية - ٢٢٢٢ أكتوبر ٢٢ السبت

 
 ؟التوقيت هو ما .15

 مساءً  ٢::٢ المسابقة تبدأ البوابات. تفتح مساءا ٢ :اإلجابة
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 الفائزون؟ عليها سيحصل التي الجوائز هي ما .16

 المرموق المتداول الزدجالي عيسى كأس منح سيتم مشاركة. شهادات على ،بريلميس جولة من بدًءا المشاركين، جميع سيحصل إلجابة:ا
 الميداليات / الجوائز على الثاني والوصيف األول، والوصيف الفائزين، من الفريق أعضاء سيحصل فئة. كل في الفائزة للمدرسة

 
 كهدية. تقديمها ليتم )برعاية( القيمة عالية أخرى إلكترونية عناصر تنظيم أيًضا نحاول

 
 
 
 المسابقات؟ محترفي سيكون من .17

 سوبرامانيام باال جيري "Pickbrain" :اإلنجليزية اللغة اختبار اإلجابة:
 المعمري فايز السيد العربية: اللغة اختبار

 
 
 
 المسابقة؟ لهذه لالستعداد طريقة أفضل هي ما .18

 وصين العادة، هذه لديهم ليس الذين ألولئك بالنسبة أسهل. األمر سيجدون بانتظام األخبار مشاهدة / القراءة عادة لديهم الذين الطالب إلجابة:ا
 في ذاه سيساعدك التلفزيون. / الراديو على األخبار مشاهدة في والبدء يوميًا الشبيبة / عمان أوف تايمز صحف قراءة في يبدأوا أن بشدة

 األسئلة. معظم على اإلجابة
 
 

 يوصى أيًضا باإلحالة إلى كتب حول المعرفة العامة
 

 لمزيد من التوضيح، يرجى االتصال بمدرستك أو التواصل معنا على
 

  events.com-info@orbit اإللكتروني: البريد
 968+ 99626072 الواتساب:
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FAQs for Times of Oman Quiz 2022 
 
REGISTRATIONS 
 
1. How can we register for this Quiz? 

Answer: Registrations will be done online. The link that directs you to online registration forms will be 
shared with your school. You may use that link to register yourself & your team member 

 Physical registrations can also be done through the school. 
 

2. How many members per team are allowed? 
Answer: Each team will have to consist of 2 members. Details of both the members must be registered 

together 
 

3. Can just one member register and the other member on a later date? 
Answer: No. Both the members must register at the same time. Otherwise online registration forms 

cannot be submitted 
 

4. How many teams can participate from one school? 
Answer:  There is no limit to number of teams participating from any school for Prelims in English or 

Arabic Quiz 
 

5. What is the registration fee per student / team? 
Answer: RO 1 is the fee for participation in this quiz per student (RO 2 per team) for each language 

quiz. If a student wants to participate in English & Arabic, it will be RO 2 for such students. 
 

6. When should we register? 
Answer: You may register as soon as you get the Registration Link. Although the actual quiz will be in 
                    Oct 2022,  we will have lot of online mock quizzes.    Registered students who take the mock  
                    quizzes online will also be eligible for special prizes.  Those who register sooner will have the  
                    opportunity to participate in all these online quizzes and win attractive gifts /prizes.   
 
 

 
QUALIFICATION FOR JUNIOR & SENIOR TEAMS 
 
7. What grades are considered for Junior & Senior categories? 

Answer: Junior Category for English Quiz: Classes 5 to 8 as of October 2022. 
                Senior Category for English Quiz: Classes 9 to 12 as of October 2022. 

 
Junior Category for Arabic Quiz: Classes 5 to 9 as of October 2022. 
Senior Category for Arabic Quiz: Classes 10 to 12 as of October 2022. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
ABOUT THE QUIZ FORMAT 
 
8. What is the format of this Quiz Competition? 

Answer:  The Quiz will have 4 rounds. Prelims, Mega Prelims, Final Rounds 
Prelims (or Qualifying Round 1) will be a written test. It will be held in your respective school 

 
 
Mega-Prelims (or Qualifying Round 2) will be a written test. This will be held in Muscat one 
or 2 days before the Semi Final & Grand Final. 
 
Final Rounds will be held at City Amphitheater Qurm on the 28th Oct 2022 (English) & 29th Oct 
(Arabic)   

   
  Final Rounds will also have audio / video questions 
  

9. From what subjects will the questions be asked? 
Answer:  Quiz will be on Global General knowledge; including (but not limited to) national & 

international current affairs, geography, science, sports, entertainment industry, history etc., 
 
 
IMPORTANT DATES & GENERAL QUESTIONS  
 
10. What are the dates of the Prelims round? 

Answer:  Prelims will be conducted in respective schools between 15th to 20th Oct 2022, by the school. 
However, question paper will be set and provided by Organizers. Exact date will be notified 
by the school. 

 
11. How many teams will qualify from Prelims to Mega Prelims from each school? 

Answer: Upto 5 teams in Junior & 5 teams in Senior category for English & upto 10 teams in Junior & 
10 teams in Senior for Arabic Quiz Mega Prelims. However, this number depends on 
registrations from that school 

 
12. What are the dates for the Mega Prelims? 

Answer:  On 26th Oct 2022 (English) and 27th Oct (Arabic) Mega Prelims will take place. Venue and 
timing will be notified to those who qualify. 

 
13. How many teams will qualify from Mega Prelims to Finals 

Answer: 8 school teams in each category will qualify in both, English & Arabic Quiz 
 

14. What are the dates of the finals? 
Answer: Friday, 28th Oct 2022 – English - Final Rounds 

Saturday, 29th Oct 2022 – Arabic - Final Rounds 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
15. What is the timing! 

Answer: 5pm Gates open; 6.30pm Quiz starts 
 

16. What awards will the winners be receiving? 
Answer:  All participants, starting from Prelims round, will receive Participation Certificates. The 

coveted Issa Al Zadjali Rolling Trophy will be given to the winning school in each category. 
Team members of Winner, 1st Runner up & 2nd Runner up positions will receive trophies / 
medals 

 
 We are also trying to organize other (sponsored) high value electronic items to be given away 

as gift. 
 

17. Who will be the quizmasters? 
Answer:  English Quizmaster: ‘Pickbrain ’Giri Bala Subramaniam 

    Arabic Quizmaster: Mr. Faiz Al Mamari 
 

18. What is the best way to prepare for this competition? 
Answer: Students who have the habit of regular reading / watching news will find it easier. For those 

who do not have that habit, we strongly recommend that they start reading Times of Oman / 
Al Shabiba newspapers daily and start watching news on radio / TV. This will help you answer 
most of the questions. 

 
 Referring books on general knowledge is also recommended 

 
For any further clarification, please contact your school or reach us on: 
 
Email:   info@orbit-events.com    
WhatsApp: +968 99626072 
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