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 أسئلة ضع دائرة على الوحدة االولى الدرس األول ) النباتات الولية في دولة اإلمارات (

 اإلقليم الذي يسود دولة اإلمارات :  -

 ج. القطبي    الصحراوي الحار ب.    أ. الموسمي 

 من العوامل الطبيعية التي أثرت في خصائص النبات الطبيعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة :  -

  الموقع الجغرافي والظروف المناخيةج.   ب. الظروف المناخية فقط   أ. الموقع الجغرافي فقط 

 النباتات الطبيعية في دولة اإلمارات إلى نوعين هما :   تقسم -

 . صنوبريات ج  نباتات حولية ونباتات معمرة . ب  نباتات شهريةو . نباتات حوليةأ

 مناخ دولة اإلمارات في فصل الشتاء يكون : -

  دافئ قصير، قليل األمطارج.   ب. دافئ قصير، كثير األمطار  أ. دافئ طويل ، قليل األمطار

 مناخ دولة اإلمارات في فصل الصيف يكون : -

 ج. بارد ، قليل األمطار   حار جاف كثير االمطارب.    حار جاف قليل االمطارأ. 

 - تسمى النباتات التي تنمو دون تدخل اإلنسان  : 

 ب. نباتات ذاتية    نباتات طبيعيةب.    أ. النباتات اإلصطناعية 

 تسمى النباتات التي تنمو طوال العام ، وتعيش لسنوات عديدة :  -

 ج. النباتات الصنوبرية   ية ب. النباتات السنو    النباتات المعمرةأ. 

 تسمى النباتات التي يتجدد نموها في ُكل عام بعد سقوط األمطار:  -

 النباتات الحوليةج.     الصحراويةب. النباتات    أ. النباتات المعمرة 

تسمى النباتات التي تتميز بقدرتها على تحمل البيئات الحارة والجافة والتأقلم معها :  -  

 ج. النباتات الحولية   النباتات الصحراوية ب.    أ. النباتات المعمرة 

 يسمى موسم ظهور النباتات البرية بعد سقوط االمطار :  -

 ج. موسم الحبوب     موسم الحياب.     أ. موسم اإلنبات 
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 تكمن أهمية النباتات الحولية في أنها :  -

  جميع ما ذُكرج.    ب. مصدر للدواء والعالج  أ. غذاء لإلنسان والحيوان 

:  توجد االنواع النباتية األكثر انتشارا فيفي دولة اإلمارات  -  

 ج. شرق الدولة   ب. جنوب الدولة     أ. شمال الدولة

 نسبة النباتات الحولية من النباتات االكثر انتشارا في دولة اإلمارات هو :  -

 %60ج.    % 80ب.     %70أ. 

 

النباتات الحولية في دولة اإلمارات تُنبت وتُزهر في الفترة ما بين :  -  

 ج. فبراير إلى ابريل   ب. ابريل إلى يونيو أ. يناير إلى مارس 

 أكثر أنواع النباتات انتشاراً في دولة اإلمارات هي :  -

 ج. النباتات المعمرة    ب. النباتات الحولية  أ. الغابات 

 ظهور النباتات البرية بعد سقوط المطر :  يُطلق على موسم -

 ج. موسم االحياء  ب. موسم الحشائش   أ. موسم الحيا

 النبات التي يتم تحميصه وصنع القهوة منه :  -

 ج. العريون    ب. الفقع    أ. الحبّيّ 

 النبات الذي يُكسب لبن اإلبل رائحة زكية :  -

 ج. السبط   ب. العريون    أ. الفقع 

 نبتة يتسابق المواطنون في فصل الربيع إلى جمعها وأكلها :  -

 ج. الحنظل   ب. األرطى     الحماضأ. 

 نبات عشبي له ُسنبلة لونها قرمزي وهو لذيذ إن شوي على الفحم :  -

 ج. العريون    ب. الفقع     الطرثوثأ. 

www.almanahj.com



حكمة الخاصة الصف : السادس/ فصل ثالث  عمل الطالبة : ميرة محمد مدرسة الـ 

 

3 

 

 . :نبات حولي وهو نوع من الفطر لونه بيض ويرتبط بموسم المطر  -

  العريونج.    ب. الفقع     الطرثوثأ. 

 عشب حولي أوراقه مستديرة أو كروية يستخدم في عالج النزالت الصدرية :  -

  العريونج.    ب. الفقع     الخبيزةأ. 

 عشب حولي زاحف ويستعمل في الطب الشعبي في عالج الروماتيزم وآالم المفاصل :  -

  العريونج.     الهرمب.     الخبيزةأ. 

 نوع من المهن القديمة في دولة اإلمارات وهي نفسها مهنة الصيدلة أو العشاب :  -

 العطارةج.     ب. الجوالة    أ. الطب البديل

 يعود اهتمام دولة اإلمارات العربية المتحدة بانشاء المحميات الطبيعية إلى :  -

 االكتفاء الذاتي . تحقيق3   . زيادة مصادر اللحوم 2   تحقيق التوازن البيئي. 1

 نبتة تستخدم لعالج مرض السكر :  -

  ُخنصرج.     ب. ليعدة   أ. الخبيزة

 نبتة تستخدم لعالج أوجاع البطن  :  -

 ج. ُخنصر     ليعدةب.    أ. الخبيزة

 تتميز النباتات الحولية في المنطقة الساحلية بالقصر ألنها تقع تحت تأثير  :    -

 جميع ما ذُكر ج.   ب. أمواج البحر والمد والجزر.      أ. الرياح            

 تتميز النباتات الحولية في المنطقة الساحلية من اإلمارات بأن ألوان أوراقها مغبرة ألنها :  -

  تحتوي على طبقة شمعية تحميها من الترسبات الملحية.أ. 

 ب. تحتوي على طبقة شمعية تزيد من امتصاص أشعة الشمس . 

 على صبغة الكلوروفيل .  ج. تحتوي
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 تتكون الكثبان الرملية بفعل :  -

 ج. حركتي المد والجزر     الرياحب.     أ. مياه األمطار 

 الصفات التي تتميز بها رمال الكثبان الرملية أو الرمال الصحراوية :  -

 تفتقر للمواد الغذائية .أ. رملية مفككة كبيرة الحبيبات كثيرة المسامات الهوائية شديدة النفاذية للماء، 

 ب. رملية مفككة صغيرة الحبيبات كثيرة المسامات الهوائية شديدة النفاذية للماء، غنية  بالمواد الغذائية .

 ج. طينية متماسكة صغيرة الحبيبات قليلة المسامات الهوائية شديدة الحفاظ على الماء، غنية بالمواد الغذائية .

 نباتات المنطقة الساحلية : من  -

 بصيالت ميج.    ب. الحرمل     أ. األرطى 

 :  نباتات المنطقة الصحراويةمن  -

 الحنظل والطرثوثج.   ب. بصيالت مي     أ. الكوثر والحماض

 :  نباتات السهول الغرينية الحصباويةمن  -

 جميع ما ذكر ج.    ب. الحرمل      و لفريفو أ. النفل 

 النبات الذي يستخدم لتقوية البصر :  -

 العريونج.     ب. الهرم     أ. الطرثوث 
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