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    حراءالص   -ج           بات الطبيعيالن   -ب        بات الصناعيالن    -أ 
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          مرالس   -ج                     الغاف -ب                  الحميض -أ  

 ............ة في بيعي  باتات الط  استخدم أجدادنا الن   -3

 

                   كل ما ذكر -ج                    الوقود -ب         العالجو عامالط   -أ

 ز بندرة األمطار ة قاحلة تتمي  منطقة جغرافي   -4

 

          حراءالص   -ج                     الغابات -ب                الجبال  -أ
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 :نبات الزعتر

 يخفض نسبة الكوليسترول -1
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 آلمو يعالج آلم البطن والغثيان -5
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ج النباتات التي استخدمت في العال
الطبي قديما

الحنظل الزعتر الحرمل  اليعدة 



 رة يتم زراعتها في المنازل لالستفادة من ظلها و ثمرها و خشبها شجرة معم   -5
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 .......ة و....ي  عة المناخي  ة على الطبي  ة الساحلقالمنط يتعتمد أنواع النباتات ف -8

 

 اهيج. الم              س.       يضارب. الت            أ. نوع التربة.         

 ل الرمال من مكان آلخرقتن ية بفعل ................. التيتتكون الكثبان الرمل -9 
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رة باتات الأ. الن    نبات الظل. -المزروعة.         جباتات الن   -.         بمعم 

 ها وثمرها هو ..............لإلستفادة من تزرع في المنازل  درشجرة الس    -14

 )العريون ( -)الفقع (                         ج -ب                        بق()الن    -أ

 ...........ويطلق عليها شجرة المظل ة هي من أهم األشجار المحلية  -15

اض                         ج -الغاف                          ب -أ  الس مر -الحم 

 صحراء اإلمارات ليست صحراء قاحلة بل صحراء ........... -16

 غنية بالنباتات -غنية بالحيوانات                ج -تنبض بالحياة                ب -أ

 لقب باسم ) رجل ................( الش يخ زايد رحمه هللا -17

 الصحراء -البر                            ج -فارس الميدان                 ب -أ



 من الص حراء نستمد ونتعلم ال............. -18

بر                      ب -أ  الصبر والقوة  -القوة                            ج -الص 
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 دولة اإلمارات العربيـة المتحدة

والمعرفة  التعليم  دائرة  

 

Al Ain English Speaking School 

ية  مدرسة العي   الناطقة باإلنجلي  

 

 ملخص درس النّبات الّطبيعّي في بالدي

2019 - 2018 

 االسم  :....................              الخامسالّصف:             الدراسات االجتماعيّة

 

:شجرة السدر   

 :لإلستفادة من   تزرع في المنازل 

 ظلها وخشبها ووثمرها)النبق( وأوراقها

 منها :

 لحميض ا

  الخبيز 

 والمرار 

 الدغابيس

 

 حولية                                                               النباتات ال                                                                       النباتات المعمرة      

 :شجرة الغاف 

 أكثر األشجار البرية -1 

تتحمل درجات الحرارة والملوحة وتقلبات  -2 

 الجو والرياح  

 سريعة النمو -3

 ل تستهلك الكثير من المياة- 4 

 مصدر غذاء ودواء لإلنسان -5

 الكمأة )الفقع( 

نوع من النباتات الفطرية التي تنبت 

تحت سطح األرض  ول يظهر شيء 

ئها فوق األرض فليس لها ورق من أجزا

 رأو جذ زهرول 



 

 

 

 

 

 

 السؤال األول :

 سجل اسم النبات الطبيعي تحت الصورة المناسبة 

 الفقع )الكمأ(  -الحميض     -السمر    -) الغاف   

 

 

 

 

 

 :ر مشجرة الس

 من أهم األشجار المحلية  -5

 العين وسويحان والذيدتكثر بمناطق  -6

وتجميل  مفيده في مجالت التشجير  -7

 المناظر

 تسمى شجرة المظلة  -8

النباتات الحولية أغذية يستطاب 

 تناولها كالخضروات



 السؤال الثاني :

 ماهو علم األعشاب الطبية ؟؟  -3

 تخدم فية األعشاب الطبية اسم الطب البديلالعلم الذي يس

 ماهي الفوائد الطبيه لكال من نبات اليعدة ونبات الزعتر؟؟ -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث :

 أكمل المخطط الذهني التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نبات اليعدة

 التخلص من آلم البطن  -5

 التخفيف من عسر الهضم  -6

 تحسين الشهية لتناول الطعام -7

 عالج لسعات العقارب  -8

 

 :نبات الزعتر

 يخفض نسبة الكوليسترول -6

 ينظم ضغط الدم -7

 يحفز أداء الجهاز المناعي -8

 يحسن الصحة النفسية -9

 البطن والغثيانيعالج آلم  -10

  األذن ونزلت البرد آلمو

  

 

ج النباتات التي استخدمت في العال
الطبي قديما

الحنظل الزعتر الحرمل  اليعدة 



 السؤال الرابع :

 :أ( اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي

 ...............سان يعرف بــ دون تدخل اإلن  بات الذي ينمو من تلقاء نفسه الن   -9

    حراءالص   -ج           بات الطبيعيالن   -ب        بات الصناعيالن    -أ 

 ة باتات الحولي  من الن   -10

          مرالس   -ج                     الغاف -ب                  الحميض -أ  

 ............ة في بيعي  باتات الط  استخدم أجدادنا الن   -11

                   كل ما ذكر -ج                    الوقود -ب         العالجو عامالط   -ب

 ز بندرة األمطار ة قاحلة تتمي  منطقة جغرافي   -12

          حراءالص   -ج                     الغابات -ب                الجبال  -ب

 رة يتم زراعتها في المنازل لالستفادة من ظلها و ثمرها و خشبها شجرة معم   -13

  الكمأ-ج                       الحميض -ب                   السدر -أ  

 . نبات ينمو بعد سقوط األمطار و يحبه الناس -14

  الفقع-ج                 الدغابيس -ب               الغاف -ب

 

 .يطلق على العلم الذي تستخدم فيه األعشاب كعالج  -15

 الطب الحديث          -ج   الفيزياء             -ب                      الطب البديل -ب

 .......ة و....ي  عة المناخي  ة على الطبي  ة الساحلقالمنط يتعتمد أنواع النباتات ف -16

 اهيج. الم              س.       يضارب. الت                     أ. نوع التربة.

 ل الرمال من مكان آلخرقتن ية بفعل ................. التيتتكون الكثبان الرمل -9 

 اح.يج. الر                  الرطوبة.      -ب                أ. األمطار.     

 ةقحدة ضمن المنطة المت  ي  ع دولة اإلمارات العربقت  -10

 ة.ي  طبق.               ب. المعتدلة     .          ج. ال     ةفالجاة ي  أ. المدار

 هو....... عالج لسعات العقاربالنبات الذي يستخدم في  -11

 السدر -ج                          اليعدة -بالزعتر                  -ب

 ............... هي  وط المطرقتجدد نموها كل عام بعد سيباتات ن -12

 ب  .نباتات معمرة    .             ج. نباتات مزروعة.           ةي  . نباتات حولأ 



 ......................ل اإلنسان  دون تدخ  ُطوال العام تنمو  يباتات التا الن  -13

رةباتات الأ. الن    نبات الظل. -باتات المزروعة.         جالن   -.         ب معم 

 ها وثمرها هو ..............لإلستفادة من تزرع في المنازل  درشجرة الس    -14

 )العريون ( -)الفقع (                         ج -ب                        بق()الن    -أ

 ويطلق عليها شجرة المظل ة هي ...........من أهم األشجار المحلية  -15

اض                          -الغاف                          ب -أ  الس مر -جالحم 

 صحراء اإلمارات ليست صحراء قاحلة بل صحراء ........... -16

 غنية بالنباتات -غنية بالحيوانات                ج -ب                تنبض بالحياة -أ

 رجل ................(الش يخ زايد رحمه هللا لقب باسم )  -17

 الصحراء -جالبر                             -فارس الميدان                 ب -أ

 من الص حراء نستمد ونتعلم ال............. -18

بر                      ب -أ   الصبر والقوة -جالقوة                             -الص 

 

 

 انتهت
 


