
اسئلة ذكاء صعبة لالطفال
على الرغم من أن مستوى األطفال الذھني بسیط إال أن األطفال األكثر ذكاًء یحتاجون إلى أسئلة أكثر صعوبة لمعرفة مستواھم

الذھني بشكل أدق، وفیما یأتي سوف نسرد لكم اسئلة ذكاء صعبة لالطفال یمكنكم االستعانة بھا:

.500تساويمعادلةلعملالخمساتمنالصفھذافيمامكانفيرمًزاأضف-55555السؤال:●
.500=55-555الجواب:

أبحر بعیًدا، أطیر بال أجنحة في السماء. ما أنا؟أحب أن أرقص وأتلوى وأقفز، وأھز ذیلتي، فبینماالسؤال:●
طائرة ورقیة.الجواب:

ومارجریت تطبخ، وكیت تلعب الشطرنج، وماري تغسل المالبس.ھناك خمس أخوات في الغرفة. آن تقرأ كتاًبا،السؤال:●
ماذا تفعل األخت الخامسة؟

تلعب الشطرنج مع كیت.الجواب:
ما الذي یمكن كسره ولكن ال یمكن اإلمساك بھ؟السؤال:●

الوعد.الجواب:
ما الذي یحیا إذا تم إطعامھ ویموت إذا شرب؟السؤال:●

الحریق.الجواب:
وكندا، فأین یدفن الناجون؟إذا تحطمت طائرة على الحدود بین الوالیات المتحدةالسؤال:●

ال یتم دفن الناجین.الجواب:
فكم من الوقت سیستغرق أربعة رجال في بناء نفس الجدار؟إذا استغرق بناء جدار ثمانیة رجال عشر ساعات،السؤال:●

ال شئ. الجدار مبني بالفعل.الجواب:
حبات ، فكم عدًدا لدیك؟إذا كان لدیك وعاء بھ ستة تفاحات وأخذت أربعالسؤال:●

األربعة التي أخذتھا.الجواب:
ومكث في البلدة ثالثة أیام ثم خرج منھا یوم الخمیس. كیف یعقلركب أحد البدویین الخمیس وذھب إلى المدینة،السؤال:●

ذلك؟
حصانھ اسمھ الخمیس.الجواب:

في منزل أرجواني، ورجل أزرق في منزل أزرق،إذا عاش رجل أخضر في بیت أخضر، ورجل أرجوانيالسؤال:●
ورجل أصفر في منزل أصفر، ورجل أسود في منزل أسود. من یعیش في البیت األبیض؟

رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة.الجواب:
وأنا أسعد السیدات، ما أنا؟جمیل ومستدیر، أتألق بنور شاحب، أنام في الظالم،السؤال:●

لؤلؤة.الجواب:
في داخلي أحتوي على العدید من األشیاء التي یمكنك رؤیتھا؟یمكنني أن أكون نحیًفا مثل إطار الصورة، لكننيالسؤال:●

التلفاز.الجواب:

اسئلة لتنمیة ذكاء االطفال
األلغاز واألسئلة التي تعتمد على المنطق والتفكیر من األمور التي تنمي القدرات العقلیة عند األطفال وتزید من نسبة ذكائھم بشكل

كبیر، لھذا سوف نسرد لكم فیما یأتي مجموعة اسئلة لتنمیة ذكاء االطفال یمكنكم االستعانة بھا:

أنا؟أنا ملیئة بالثقوب، لكن یمكنني حمل الماء. منالسؤال:●
االسفنجة.الجواب:

ال یمكن فتح الباب؟ما الذي یحتوي على العدید من المفاتیح ولكنالسؤال:●
لوحة المفاتیح.الجواب:

ما الذي یأتي دائًما ولكنھ ال یصل أبًدا؟السؤال:●
الغد.الجواب:

یزال ھناك شيء ما. ماذا یمكن أن یكون؟یالحظ الرجل أن جیوب بنطالھ فارغة. ولكن الالسؤال:●
ثقب.الجواب:



ما ھو الشيء الذي یأخذ أكثر، كلما أصبح أكبر؟السؤال:●
الحفرة.الجواب:

ما الذي ال یمكن استخدامھ حتى یتم كسره؟السؤال:●
جوز الھند، والبیضة.الجواب:

طوب أصفر، مما یتكون البیت األخضر؟البیت األزرق لھ حجر أزرق، والبیت األصفر بھالسؤال:●
یتم الزراعة فیھ.الزجاج، البیت األخضر یعني البیت الزجاجي الذيالجواب:

في الوقت الحاض ، لكن المستقبل ال یمكن أن یفسدني أبًدا. ماستجدني دائًما في الماضي. یمكن أن أكون مخلوًقاالسؤال:●
أنا؟

التاریخ.الجواب:
ما ھو الشيء الذي یتبلل أثناء التجفیف؟السؤال:●

المنشفة.الجواب:
ما ھو الشيء الرقیق لدرجة أنھ حتى ذكره یكسرھا؟السؤال:●

الصمت.الجواب:
اإلفطار؟ما ھما الشیئین اللذین ال نستطیع تناولھما علىالسؤال:●

الغداء والعشاء.الجواب:
طوال الوقت؟ما الذي ال یطرح سؤاالً ولكن یتم الرد علیھالسؤال:●

ھاتف.الجواب:

pdfلالطفالالذكاءاختباراسئلة
اختبارات الذكاء التي تحتوي على األسئلة المنتقاة بعنایة من األمور التي یستعین بھا اآلباء والمعلمون في زیادة وعي األطفال وتنمیة

:pdfبصیغةتحمیلھیمكنكمثمومنلالطفالالذكاءاختباراسئلةیأتيفیمالكمنسردوسوفالعقلیة،قدراتھم

  ما الذي یخصك ولكن الجمیع یستخدمھ أكثر منك؟السؤال:●
اسمك.الجواب:

ما أنا؟یشتریني الناس لألكل، لكنھم ال یأكلونني أبًدا.السؤال:●
الطبق.الجواب:

شيء یذھب دائًما للنوم بحذائھ، ما ھو؟السؤال:●
الحصان.الجواب:

أعلى شجرة جوز الھند، فمن سیحصل على الموز أوالً؟إذا كان القرد والسنجاب والطیور یتسابقون إلىالسؤال:●
ال یوجد على أشجار جوز الھند الموز.الجواب:

لدي أسنان ولكن ال أستطیع األكل. ما أنا؟السؤال:●
مشط.الجواب:

النار على واحدة، فكم عدد الطیور المتبقیة على الشجرة؟إذا كانت عشرة طیور جالسة على شجرة وأطلق صیادالسؤال:●
ال أحد. كل الطیور طارت بعیًدا.الجواب:

ما ھو الشيء الذي یرتفع حالما یھطل المطر؟السؤال:●
مظلة.الجواب:

ستتدحرج؟إذا وضع الدیك بیضة على سطح الحظیرة، فبأي طریقةالسؤال:●
الدیوك ال تضع البیض.الجواب:

دون أن تكسرھا؟كیف یمكنك إسقاط بیضة نیئة على أرضیة خرسانیةالسؤال:●
یصعب كسر األرضیات الخرسانیة.الجواب:

شيء بحجم الفیل ولكنھ ال یزن شیًئا على اإلطالق؟السؤال:●
ظل الفیل.الجواب:

واألخرى سارة. ما ھو اسم االبنة الثالثة؟أم فرح لدیھا ثالث بنات. إحداھما تدعى الراالسؤال:●
فرح.الجواب:

في المركز الثاني، في أي مركز تكون اآلن؟إذا كنت تجري في سباق وتجاوزت الشخص الموجودالسؤال:●
الثاني.الجواب:




