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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائٌة علٌا بنات
 

 ورقة عمل تقوٌمٌة .... الصف السادس :

  النباتات الحولٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة./  (1) .... الدرساألولىالوحدة  

 

 

  السؤال األول :  :  )أ( اختر المفهوم أو المصطلح التً تدل علٌه العبارات اآلتٌة

  )ب( بم تفسر:

  اهتمام دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بإنشاء المحمٌات الطبٌعٌة؟

 

 م العبارة المفهوم أو المصطلح

كائنات حٌة حمٌمٌة النواة غٌر متحركة وغٌر ذاتٌة التغذٌة  ............................
لتربة والماء.وتعٌش فً الهواء وا  

1.  

............................ 
تعرض األرض للتدهور فً المناطك الماحلة وشبه الماحلة 
والجافة شبه الرطبة ، وهذا ٌؤدي إلى فمدان الحٌاة النباتٌة 

 والتنوع البٌولجً بها.

2.  

فعة، وتستخدم فً مادة تعمل على إمدادنا بالطالة الحرارٌة النا .............................
 العدٌد من المجاالت الحٌاتٌة.

3.  

النباتات التً تنمو دون تدخل اإلنسان ، مثل : السمر والغاف  ..............................
 والسدر والحمٌض والخبٌز

4 .  

 نباتات ٌتجدد نموها فً كل عام بعد سموط األمطار ، حٌث تنبت ................................
 وتزهر فً الفترة من فبراٌرإلى إبرٌل من كل عام.

5.  

نباتات تنمو دون تدخل اإلنسان ، وتظل لسنوات طوٌلة فً  ..................................
 األرض

6. 

................................... 
نوع من المهن المدٌمة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ، وهً 

الصٌدلة وتستخدم النباتات الطبٌعٌة كعالجات طبٌة  نفسها مهنة
 لبعض األمراض.

7.  

 النباتات الطبٌعٌة النباتات المعمرة النباتات  الحولٌة التصحر الوقود الفطرٌات العطارة

...................................................... الشعبة : ...........................................االسم : ..........  

 الفطرٌات

 التصحر

 الولود

 النباتات الطبٌعٌة

 النباتات الحولٌة

 النباتات المعمرة

 العطارة

  ةٌئٌبلا ةاٌحلا ىلع ظافحلاو ًئٌبلا نزاوتلا بهدف تحمٌك
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائٌة علٌا بنات
 السؤال الثانً  :  

  )أ( اختر اإلجابة الصحٌحة لكل عبارة مما ٌأتً:

....................... ضمن المنطمة تمع دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  .1  

.المطبٌةج.           .     المعتدلةب.                .     المدارٌة الجافةأ.   

.............  تتصف اإلمارات بطبٌعة نباتٌة فمٌرة بسبب -2  

جمٌع ماسبك -د     .التضارٌس -ج   الظروف المناخٌة.  -ب   المولع الجغرافً.  -أ  

  .........................اتات التً تنمو دون تدخل اإلنسان  النب -3

.نبات الظل -ج               .النباتات المزروعة -ب         .النباتات الطبٌعٌةأ.   

.الدولة ...................توجد األنواع النباتٌة األكثر انتشاراً فً . -4  

.غرب -ج      .         جنوبب.           .         شمالأ.   

  أبرٌلإلى نباتات ٌتجدد نموها كل عام بعد سموط المطر فً الفترة من فبراٌر  -5

...............  

.نباتات مزروعةج.              .    نباتات معمرة.  ب           نباتات حولٌةأ.   

 6- من النباتات الحولٌة بدولة اإلمارات .......................... :

.ب. السدر.                   ج.الغاف                . مٌضالحأ.   

% من النباتات  66 هً األكثر انتشاراً حٌث تمثل.............. تعتبر النباتات -7

  . الطبٌعٌة بالدولة

.المــائٌة.                  ج. المعمــرةب.                      الحولٌة.أ.   

.....النباتٌة والتنوع الحٌوي... ٌؤدي إلى فمدان الحٌاة تعرض األرض للتدهور مما -8  

ب. التصحــر.             ج. الكثافة.                أ. التذمر.       
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائٌة علٌا بنات
تتمٌز بذور النباتات الحولٌة بأنها تحافظ على نفسها وتكون صالحة للنمو حتى بعد  -9

 خمس أو ست سنوات فً حالة عدم ........................

هبوب الرٌاح.             ج. ارتفاع الحرارة.أ. سموط المطر.      ب .    

.................ٌة بعد سموط المطر موسم ٌطلك على موسم ظهور النباتات البر -16  

 أ. الحٌا أوالعشب.              ب. الحصاد.                 ج. الشتاء.

 11- من النباتات الحولٌة الجذرٌة ..................

 أ. الخبٌــز.                ب. الحمٌض.          ج. الفمع.

من النباتات التً تعد مرعى للحٌوانات .................. -12  

 أ.الثمام.            ب. العرٌون.               ج. الطرثوث.

ًّ  ٌتم تحمٌصها وإعداد .................... -13 نبتة الحب  

  ب. المهوة.             ج. العصائر.      أ. الشاي .   

تمتد المنطمة الجبلٌة فً اإلمارات من .................فً الشمال إلى حتا والعٌن  -14

 فً الجنوب الشرلً .

 أ.غٌاثً والسلع.        ب. كلباء وخورفكان.         ج. شعم و دبا.

اإلمارات ...............ب من أنواع النباتات السائدة فً المنطمة الجبلٌة -15  

ب. حرمل وعرٌون.           ج. حنظل وأرطى.     أ. الحماض والكوثر.     

.......الطبٌعة المناخٌة و........ تعتمد أنواع النباتات فً المنطمة الساحلٌة على -16  

ج. المٌاه.               ب. التضارٌس.           أ. نوع التربة.         
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائٌة علٌا بنات
النباتات فً المنطمة الساحلٌة تحت تأثٌر الرٌاح واألمواج والمد والجزر لذلن تمع  -17

................تتمٌز بـ...  

ج. العرض.         ب. المصر.                     أ. الطول.         

 ........مغبرة الحتوائها على ........ تتمٌز النباتات الحولٌة الساحلٌة بأن أورالها -18

تحمٌها من الترسبات الملحٌة.   

طبمة صخرٌة. أ. طبمة ملحٌة.            ب. طبمة شمعٌة.            ج.  

من أنواع النباتات الحولٌة الساحلٌة .......................... -19  

 أ. الحماض.             ب. بصٌالت مً.           ج. الطرثــوث.

...... التً تنمل الرمال من مكان آلخر..........تتكون الكثبان الرملٌة بفعل .. -26  

  الرطوبة.          ج. الرٌاح. -أ. األمطار.        ب

............. تتمٌز التربة فً المنطمة الصحراوٌة بأنها  -21  

ج.شدٌدة النفاذٌة للماء.   ثٌرة المسامات الهوائٌة.   ب. ك   أ. مفككة كبٌرة الحبٌبات.    

د. جمٌع ما سبك.                    

  من النباتات الحولٌة التً تنمو فً الكثبان الرملٌة ................ -22

 أ. الدغابٌس .                 ب. بصٌالت مً.                     ج. الخبٌزة.        

تبدأ السهول .......... عند ألدام الجبال الشمالٌة والشرلٌة بدولة اإلمارات. -23  

  ب. الحصوٌة .                ج. الفٌضٌة.         الساحلٌة.         أ.

  من النباتات التً تنمو فً السهول الحصوٌة ......... -24

 أ. لفرٌفرو والنفل.             ب. الحماض والكوثر.          ج. األرطى.
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائٌة علٌا بنات
.......مادة تعمل على إمدادنا بالطالة الحرارٌة النافعة............ -25  

 أ. النبات الحولً.          ب. الولود.                 ج. التصحر.

نبات حولً نوعه فطر ٌتمٌز باللون األبٌض وٌعالج العٌون..................... -26  

 أ. العرٌون.             ب. الحماض.        ج. الطرثوث.

،وهو لذٌذ إذا شوي على  نبات عشبً له سنبلة لونها لرمزي ، ٌفرح من ٌكتشفه -27

  الفحم ........

 أ. الطرثوث .         ب. الخبٌزة.            ج. العرٌون.

عشب حولً ونبته محببه فً دولة اإلمارات ، ٌوجد على سفوح الجبال ، أوراله  -28

 مثلثة الشكل نبتة ...........

  أ. الحمٌض.             ب. العرٌون.             ج. الهرم.

...هو نبتة ..نبات عشب حولً زاحف ٌستعمل لعالج الروماتٌزم وآالم المفاصل  -29  

 أ. العرٌون.             ب. الخبٌزة.              ج. الهرم.

عشب حولً أورالة مستدٌرة أو كروٌة ٌوجد فً المنخفضات الرسوبٌة ٌعالج  -36

  ...........النزالت الصدرٌة....

ب. العرٌون .                  ج. الطرثوث          أ. الخبٌزة.              

أول مركز متخصص فً مدٌنة أبوظبً ٌهدف إلى المحافظة على التراث المحلً  -31

 والعربً واإلسالمً فً مجال العالج باألعشاب والطب التملٌدي ..................

مركز الطب العربً واألعشاب الطبٌة. -أ  

بدبً.الطب البدٌل  مركز -ب  

الهالل اإلمارتً لألعشاب . مركز -ج  
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائٌة علٌا بنات
 الســؤال الثالث :-      أكمل المخططات الذهنٌة األتٌة :

   (1  )  

  

 

  

 

 

 

(2)   

 

 

 

(3)     

 

 

  

  

 

 

 

 

 غذاء لإلنسان
غذاء ومرعى 

 للحٌوانات

مصدر للدواء 

 والعالج
مصدر للطاقة 

 والتدفئة

 الحماض 

 الكوثر

 العسبج

 أهمٌة النباتات الحولٌة

 أنواع النبات الطبٌعً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

 النباتات المعمرة
اتات الحولٌةالنب  

 تنقسم النباتات الحولٌة حسب بٌئتها إلى

النباتات فً المنطقة 

 الجبلٌة

 بصٌالت مً

دغابٌس  –أرطى 

 –طرثوث  –

السبط -الثمام   

 لفرٌفرو

 النفل

العوامل الطبٌعٌة التً أثرت فً خصائص 

 النبات  الطبٌعً

النباتات فً المنطقة 

 الساحلٌة

النباتات فً المنطقة 

 الصحراوٌة

النباتات فً المنطقة 

 السهول الحصوٌة

www.almanahj.com



 
  
 
 
 
 

7 

 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائٌة علٌا بنات
 

4-  

 

 

 

 

 

 

 السؤال الرابع:

 )أ(- صنف النباتات الحولٌة  وفك الجدول اآلتً :

 –السبط  –الدغابٌس  –األرطى  –النفل  –الحماض  –الكوثر  -الت مً  )بصٌــ

العسبج ( –لفرٌفرو  –الحنظل  –الحرمل   

نباتات السهول الغرٌنٌنة 
 الحصباوٌة

نباتات المنطمة 
 الصحراوٌة

نباتات المنطمة 
 الساحلٌة

 نباتات المنطمة الجبلٌة

 الكوثر  بصٌالت مً األرطى لفرٌفرو

 الحماض  الدغابٌس النفل

 العسبج  السبط 

  الحنظل 
 

 

 

 

 

بم تفسر : –)ب(   

الجغرافًالمولع   
 الظروف المناخٌة التضارٌس
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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائٌة علٌا بنات
 * إنشــاء مركز الطب العربً واألعشاب الطبٌة فً مدٌنة "أبو ظبً" ؟

............................................................................................. 

ة.)ج( سجل مثل شعبً مرتبط بالنباتات الطبٌعٌ  

.......................................................................................... 

 

 

 مع تمنٌاتً بالنجاح و التفوق

 خاللة العوه بالبطن تتلوه

ى التراث المحلً والعربً واإلسالمً فً مجال العالج باألعشاب والطرق التقلٌدٌة فً الطب التقلٌدي ٌهدف إلى المحافظة عل  
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