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 متكررة  أسئلة
 مسابقة "�شنشينة "

 
 

 "؟ �شنشينة""ف�ما تتمثل مسابقة 
كة   ي تو�س، مّنظمة من قبل �ث

ط الضوء ع� األلغاز الشعب�ة �ض
�
ا�ة مع   Eklectic�ي مسابقة ثقاف�ة ترفيه�ة �سل بال�ث

 اتصاالت تو�س، متاحة لجميع حرفاء الهاتف الجوال التصاالت تو�س قصد تمكينهم من المشاركة والفوز بجوائز هامة: 
 30   شه��األف دينار . 

 
ة المسابقة هام:   �جب ع� المتسابق استعمال رقم هاتف شخ�ي واحد ط�لة ف�ت

 
ي مسابقة  "

 "؟ �شنشينة ك�ف يتم التسج�ل �ف
ي هذا المستوى من المسابقة، 

، اضغط ع�  دينار شه��ا   30000بمبلغ  والحصول ع� فرصة الفوزللتسج�ل �ض
ة إ� موقع المسابقة ع�ب الرابط   أو  *500*1# الرمز  ،  //:comtchanchinahttps. أدخل مبا�ث

ي تلقيتها ع�ب   �سج�ل الدخول " اضغط ع� الزر  " ثم قم بتسج�ل ب�اناتك (رقم هاتفك الجوال وكلمة العبور) اليت
ة من خالل الضغط ع�  اك  "اإلرسال�ة القص�ي  .  "إش�ت

ي ومحاولة اليوم األول مهداة. 
ي اللعبة مجايض

 التسج�ل �ض
 

ي مسابقة  "
 "؟  �شنشينة  ك�ف�ة اللعب �ف

ي هذا المستوى، ولبدء محاولتك اليوم�ة، اضغط ع� الزر "
ستتحصل يوم�ا ع� باقة  "،  ابدأ اللعبة إثر التسج�ل �ض

ي أ�ع مدة زمن�ة ممكنة.   ،متكونة من خمسة �شنشينات
 كل ما عل�ك فعله هو اخت�ار اإلجابة الصح�حة ع� كل سؤال �ض

ي 
بواسطة عمل�ة القرعة اعتمادا ع� عدد النقاط المحرزة ط�لة    دينار ، 30000يتم إسناد الجائزة الشه��ة والمتمثلة �ض

 شهر كامال. 
ي اليوم. 

ك بمحاولة واحدة �ض  يتمتع كل مش�ت
اف عدل التنف�ذ األستاذة ناد�ة الع�اري.   تتم عمل�ة السحب لتحد�د الفائ��ن بواسطة عمل�ة القرعة تحت إ�ث

 
 ك�ف يتم إسناد النقاط ؟

ض ثان�ة �جب ع� المتسابق التق�د بال   مدة الزمن�ة المخصصة ل�ل إجابة والمحددة بثالثني
  ي

ي من الثوايض
   :يتحصل كل مشارك قدم إجابة صح�حة ع� عدد نقاط �ساوي الرص�د المتب�ت

ي غضون 
ي سوف تتحصل ع�  10مثال، إذا قدمت إجابة صح�حة �ض

نقطة، لذلك احرص ع� اخت�ار  20ثوايض
ي أ��ب عدد ممكن من النقاط.  ي أ�ع وقت ممكن لجيض

 اإلجابة الصح�حة �ض
  .كل إجابة خاطئة �ساوي صفر من النقاط 
  نقاط.  5كل متسابق يتجاوز الوقت المحدد لإلجابة تخصم من رص�دە 
 ك أجاب �شكل صحيح ع� جميع األسئلة اليوم�ة، ع� فرصة إضاف�ة ل�سب م��د من  يتحصل ك ل مش�ت

 النقاط من خالل تدو�ر عجلة الحظ. 
 

 ؟ ما هو عدد وطب�عة الجوائز المتاحة لل��ــح
:   3يبلغ عدد الجوائز   ، موزعة كالتا�ي

 30 ض  ألف دينار ة الممتدة بني  . 06/2023/ 18و   2023/ 05/ 17تخص الف�ت
 30 ض  ألف دينار ة الممتدة بني  .  16/07/3202و  19/06/2023تخص الف�ت
 30 ض  ألف دينار ة الممتدة بني  .14/08/3202و  17/07/3202تخص الف�ت

 
اك  ي مسابقة  " �شنشينة"؟ ما هو سعر االش�ت

 �ف
، كذلك تكون المحاولة اليوم�ة األو� إثر أول   ي

ي المسابقة مجايض
اك، بعد ذلك يتم احتساب مبلغ  التسج�ل �ض مل�م    350اش�ت

 . اك اليو�ي  كسعر لالش�ت

https://tchanchina.com/


2023/05/17 

 
؟  ي تأج�لها لليوم الموا�ي

ي اليوم�ة، هل �مكنيف
ي حالة عدم الق�ام بمحاوليت

 �ف
 الل�ل. ليوم واحد و�� غا�ة منتصف ة المحاولة اليوم�ة صالح

 
ي حالة الفوز بالجائزة؟

 ك�ف سيتم إعال�ي �ف
ي المسابقة. 

 إذا كنت الفائز المحظوظ، سيتم إعالمك ع�ب مكالمة هاتف�ة ع� خط هاتفك الجوال الذي شاركت به �ض
 

ي االطالع ع� قائمة الفائ��ن؟
 ك�ف �مكنيف

أو ع�ب صفحة   https://tchanchina.com المخصص للمسابقة موقعال�مكنك االطالع ع� قائمة الفائ��ن من خالل 
 الف�سبوك الخاصة باتصاالت تو�س 

 
ي صورة �س�ان كلمة العبور؟

ٌ أن أفعل �ف  ماذا ع�ي
ة. كلمة العبور؟ �س�ت الستعادة كلمة العبور، اضغط ع� الزر " ي اإلبان بواسطة إرسال�ة قص�ي

 " وسيتم إرسالها �ض
 

ي االطالع ع� 
 رص�دي من النقاط؟ك�ف �مكنيف

ي المسابقة، اضغط ع� الزاو�ة "
ي لالطالع ع� عدد النقاط المحرزة منذ بدا�ة المشاركة �ض أع�   " الموجودةحسايب

 الصفحة الرئ�س�ة. 
 

ي مسابقة  "
اك �ف  "؟ �شنشينة ك�ف يتم إلغاء االش�ت

ا�ك مجانا من هذا المستوى، اضغط ع� الرمز إل  #1*4*500*لغاء اش�ت
 

 ؟ "�شنشينة "ما�ي المدة الزمن�ة لمسابقة 
  2023 أوت 14غا�ة  إ�  2023 ماي 17يوما وتمتد من  90مدة المسابقة 

 

https://tchanchina.com/

