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معدالت الحرارة والتبخر عالٌة أثرت على كثافة ونوعٌة الحٌاة / 2

 .الجغرافًالنباتٌة وتوزٌعها 
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. ٌروٌها  
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. للوقود  
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.األمراضلبعض ............... تستخدم النبات الطبٌعً كــ /  6  
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  -:النباتأي ممل ٌلً لٌس من فوائد / 7

التربة من االنجرافحفظ          

علٌها بٌئة مناسبة للطٌور والحٌوانات  التً تعٌش        

جمالٌة للبٌئة ٌعطً          
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م تقدٌراً 1997التً حصل علٌها الشٌخ زاٌد فً مارس الجائزة / 8

  -:جائزةالتً بذلها فً مجال الحفاظ على البٌئة هً لجهوده 
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  -:الصٌفدولة االمارت فً فصل مناخ / 9
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. تكوناالمطار فً فصل الصٌف /   10  
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.الشتاءدولة االمارات فً فصل مناخ / 11  
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. األمطارفصل الشتاء تكون فً /  12  
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النباتات التً تنمو طوال العام دون تدخل هً / 13

.اإلنسان  
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. الصحراوٌةعدٌدة من الدولة وخاصة جهات   
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  √اختار اإلجابة الصحيحة وضع عالمة 



المنازل شجرة مشهورة ٌتم زراعتها فً هً /15
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أكثر األشجار البرٌة التً تتحمل درجات الحرارة هً / 16
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.الزعترمما ٌلً لٌس من فوائد أي / 29  
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ضغط الدمٌنظم            

الصحة النفسٌة ٌحسن           
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. الطبٌعٌةمما ٌلً لٌس من استخدامات األعشاب اي / 30  
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 القدرة فً عالج الكثٌر من األمراض وتخفٌف اآلم 
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