
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/7social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/7social3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد الرحمن حربي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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هي النباتات التي تنمو طوال العام دون تدخل اإلنسان، ومنها ما يعيش -
لسنوات عديدة، وتتحمل درجات الحرارة والجفاف الشديد

تحول األراضي الزراعية إلى أراٍض صحراوية بفعل الجفاف وزحف -
العمران



التخفيف من حدة التغير المناخي-
تثبيت الرمال ومكافحة التصحر-

القرط-الغاف     -السدر    -



توعية األفراد عن أهمية ودور النباتات الطبيعية في البيئة-
ةفرض القوانين الصارمة ضد من تسول له نفسه اجتثاث النباتات الطبيعي-

عمل مبادرات للمحافظة على النباتات الطبيعية وتقبل أفكار األفراد-
إنشاء محميات طبيعية للنباتات لتنميتها واالهتمام بها-





الموقع الجغرافي-
الظروف المناخية-
مظاهر التضاريس-

تخزن المياه في أوراقها أو سيقانها أو جذورها-
ومنها من تمتد جذورها لتصل إلى المياه الجوفية مثل الصبار-



شجرة معمرة قاعدتها خشبية -
والسيقان قوية وخشنة وعديدة 
التفرع وعند كسر أي جزء 
منها تخرج مادة لبتية لزجة

اإلمارات الشمالية -
من الدولة

نبات معمر خشبي، سيقانه أسطوانية -
خضراء مزرقة عند الصغر، تتحول إلى 
اللون الرمادي عندما تكبر، واألوراق 

مختزلة إلى حراشيف صغيرة 

منتشر في السهول -
الرملية والحصوية ماعدا 

الجبال



محمية الزوراء في عجمان   -



التصحر

التمسك باألخالق الحسنة-
الترابط األسري-

راحة النفس والسعادة-





بناء المساكن ووضع األثاث والجسور-
صناعة الفحم واألدوات الصغيرة-

صناعة األدوية التقليدية والمستحضرات الطبية الحديثة-

خالصة التجارب الشعبية المتوارثة -
حول طرائق العالج والشفاء من خالل 
ما تنبت األرض من نباتات وأعشاب

األدوية الجديدة واألدوات الطبية -
الحديثة التي ساهمت في القضاء على
األمراض التي لم تكن لها عالج قديما  



يستخدم في عالج آالم المفاصل وعالج الجروح-

صناعة السواك الذي يستخدم لتنظيف األسنان وإزالة الروائح الكريهة من الفم-

وميستخدم كعلف للحيوانات وبخاصة اإلبل ويستخدم أيضا  في طهي اللح-


