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 Hvad er et af de mest anvendte krydderi i Mellemøsten?
 A peber                          B karry                                C spidskommen

 Hvordan vinder man I domino?
 A den der har lagt brikker med det højeste antal øjne
 B den der kan forhindre sine modstandere i at få lagt deres brikker
 C den der kommer af med sine brikker først

 Hvorfor bærer de muslimske mænd ofte en lille hat?
 A for at vise at de er muslimer
 B for at ære den gud de tror på, Allah
 C for ikke at blive solbrændt

 Hvad er den særlige Mellem Øst konfekt lavet af?
 A tørret frugt og vand B sukker og husblas C juice og majsmel

 Hvad betyder halvmånen på toppen af moskeen?
  A den er et gammelt symbol, der har fulgt den verden, 
      der regner tiden efter månens facer
 B den er muslimernes symbol på deres tro
 C den er et billede af den gud, som de ikke må afbillede 

 Hvad sker der i en Minaret?
 A det er kun mænd der kommer der for at bede
 B der holdes gudstjenester ligesom man gør i en dansk kirke
 C her kaldes til bøn

 Hvilken sport er en af de mest populære i Mellemøsten?
 A kamelvæddeløb  B bil-racerløb i ørkenen C fodbold

 Når det er rigtig varmt er det så?
 A over 30 grader  B over 40 grader C over 50 grader

 Når det er rigtig koldt er det så?
 A minus 2   B under 10 grader C minus 15

 Hvad spiser de mest af?
 A ris   B bulgur  C kartofler

 Hvad elsker de at have på fødderne?
 A sandaler  B almindelige sko C sutsko

 Hvor levede de første der kaldte sig kristne?
 A Europa   B Mellemøsten C Amerika

 Hvad hedder den tro der er mest udbredt i området?
 A Muhammedanismen B Sunnier  C Islam
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