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 متكررة  أسئلة
 
 

 "؟كويز الفوت  فيما تتمثل مسابقة " 
كة  ،ذات محتوى رياضي تونسي ترفيهية هي مسابقة ظمة من قبل شر

ّ
اكة  Eklecticمن   مع اتصاالت تونس، متاحةبالشر

   لجميع حرفاء الهاتف الجوال التصاالت تونس قصد تمكينهم من المشاركة والفوز بجوائز هامة: 
 . شهريا  ألف دينار  30 ✓

 
ة المسابقة هام:   يجب عىل المتسابق استعمال رقم هاتف شخصي واحد طيلة فتر
 

ي 
 
 كويز الفوت "؟ مسابقة “كيف يتم التسجيل ف

 #3*404*الرمزاضغط على ، دينار شهريا 30000للتسجيل في هذا المستوى، والحصول على فرصة الفوز بمبلغ 
        https://quizelfoot.tn أو أدخل مباشرة إلى موقع المسابقة عبر الرابط

ي تلقيتها عبر   تسجيل الدخول " اضغط عىل الزر 
" ثم قم بتسجيل بياناتك )رقم هاتفك الجوال وكلمة العبور( الت 

ة من خالل الضغط عىل  اك  "اإلرسالية القصبر  .  "إشتر
ي ومحاولة اليوم األول مهداة. 

ي اللعبة مجان 
 التسجيل ف 

 
ي 
 
 الفوت "؟ مسابقة “كويز كيفية اللعب ف

ي هذا المستوى، ولبدء محاولتك اليومية، اضغط عىل الزر "
ستتحصل يوميا عىل باقة  "، اللعبة ابدأ  إثر التسجيل ف 
ي شهدتها الساحة الرياضية طيلة  األحداثأسئلة تخص أهم  الثةثمتكونة من 

ي  األسبوع الت 
، كل ما عليك فعله  المنقض 

ي أشع مدة زمنية ممكنةحالصحي اإلجابةهو اختيار 
 .ة عىل كل سؤال ف 

ي يتم إسناد الجائزة الشهرية 
، بواسطة عملية القرعة اعتمادا عىل عدد النقاط المحرزة طيلة  دينار  30000والمتمثلة ف 

 كامل  شهر 
ي اليوم. 

ك بمحاولة واحدة ف   يتمتع كل مشب 
اف عدل التنفيذ األستاذة نادية العياري. بواسطة عملية القرعة  السحب لتحديد الفائزينتتم عملية   تحت إشر
 

 كيف يتم إسناد النقاط ؟
 يجب عىل المتسابق التقيد بالمدة الزمنية المخصصة لكل إجابة والمحددة بثالثير  ثانية 

ي يتحصل كل مشارك قدم إجابة صحيحة عىل عدد نقاط يساوي الرصيد  ✓
ي من الثوان 

   :المتبق 
ي غضون 

ي سوف تتحصل عىل  10مثال، إذا قدمت إجابة صحيحة ف 
نقطة، لذلك احرص عىل اختيار  20ثوان 

ي أكبر عدد ممكن من النقاط. 
ي أشع وقت ممكن لجت 

 اإلجابة الصحيحة ف 
 كل إجابة خاطئة تساوي صفر من النقاط.  ✓
 نقاط.  5كل متسابق يتجاوز الوقت المحدد لإلجابة تخصم من رصيده  ✓
ك أجاب بشكل صحيح عىل جميع األسئلة اليومية، عىل فرصة إضافية لكسب مزيد من  يتحصل ك ✓ ل مشب 

 النقاط من خالل تدوير عجلة الحظ. 
 

 ؟ما هو عدد وطبيعة الجوائز المتاحة للرب  ح
:   3يبلغ عدد الجوائز   ، موزعة كالتالي

 07/05/2023و  2023/ 06/04تخص الفترة الممتدة بين  ألف دينار 30 ✓
 04/06/2023و  2023/ 08/05تخص الفترة الممتدة بين  ألف دينار 30 ✓
 07/2023/ 04و  2023/ 05/06تخص الفترة الممتدة بين  ألف دينار 30 ✓

 

ي مسابقة  
 
اك ف  كويز الفوت"؟ "ما هو سعر االشتر

، كذلك تكون المحاولة اليومية األول إثر أول   ي
ي المسابقة مجان 

اك، بعد ذلك يتم احتساب مبلغالتسجيل ف  مليم    450  اشب 
 . اك اليومي

 كسعر لالشب 
 
 

https://quizelfoot.tn/


2023/04/06 

؟  ي تأجيلها لليوم الموالي
ي اليومية، هل يمكنت 

ي حالة عدم القيام بمحاولتر
 
 ف

 الليل. المحاولة اليومية صالح ليوم واحد وإل غاية منتصف 
 

ي حالة الفوز بالجائزة؟
 
 كيف سيتم إعالمي ف

ي المسابقة. 
 إذا كنت الفائز المحظوظ، سيتم إعالمك عبر مكالمة هاتفية عىل خط هاتفك الجوال الذي شاركت به ف 

 
ي االطالع عىل قائمة الفائزين؟

 كيف يمكنت 
أو عبر صفحة  https://quizelfoot.tn المخصص للمسابقة موقعاليمكنك االطالع عىل قائمة الفائزين من خالل 

 الفيسبوك الخاصة باتصاالت تونس 
 

ي صورة نسيان كلمة العبور؟
 
ٌ أن أفعل ف  ماذا عىلي

ة. كلمة العبور؟ نسيت الستعادة كلمة العبور، اضغط عىل الزر " ي اإلبان بواسطة إرسالية قصبر
 " وسيتم إرسالها ف 

 
ي االطالع عىل رصيدي من النقاط؟

 كيف يمكنت 
ي المسابقة لالطالع عىل عدد النقاط المحرزة

ي ، اضغط عىل الزاوية "منذ بداية المشاركة ف  أعىل   " الموجودةحساب 
 الصفحة الرئيسية. 

 
ي مسابقة  

 
اك ف  كويز الفوت "؟ "كيف يتم إلغاء االشتر

اكك مجانا من هذا المستوى، اضغط عىل الرمز إل  #3*4*404*لغاء اشب 
 

 كويز الفوت "؟  "ماهي المدة الزمنية لمسابقة 
 . 2023جويلية   04إل غاية  2023 أفريل 06يوما وتمتد من  90مدة المسابقة 

https://quizelfoot.tn/

