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                                                        م                               وزارة التربية والتعلي

---------- /  الصف                                                                                           منطقة عجمان التعليمية  

 مدرسة الحكمة الخاصة              نشاط داعم عن درس النباتات المعمرة فى دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 اقرأ الفقرة التاليه  ثم إخت ر اإلجابة الصحيحة  ممابين القوسين : 

.لعربية المتحدة بطبيعة نباتية فقيرة نوعا ما تتسم دولة اإلمارات ا  

% من اجمالي 70بينت الدراسات العلمية أن اكثر االنواع النباتية انتشار في شمال الدولة وتمثل حوالي 
% من هذة النباتات أما النباتات المعمرة أقل انتشار60تشكل النباتات الحوالية نسبة حوالى نباتات الدولة   

 لذلك ا  ر% من هذة النباتات أما النباتات المعمرة أقل انتشا60تشكل النباتات الحوالية نسبة حوالى 

المحميات الطبيعية ومتاحف التاريخ الطبيعي للمحافظة علي الثروة  ءاشنإلجأت دولة اإلمارات الى 
 من المبادرات لدولة بالعديد ا تقام امك اإلنقراضالطبيعية وضمان إستمرارهذه االنواع وحمايتها من 

و بنك الجينات   خيلشجار النمشروع التمييز بين  ا  ,  نها الحديقة االسالميهة مة الرائدالبيئي  

 

       التي تقع  .... الدولههى المناطق ى فى الدوله الطبيع ينتشر بها النبات اكثر المناطق التى - 1

   شرق                     شمال                           جنوب                   

 يه  فى الدولةات الطبيعمالى النباتى الشمال من اجتقع ف يالتالنباتات  .  تمثل نسبة 2

        70 %                              60                            %40  %  

 فظة على الحياة البيئية االمارات للمحا بها دولة ة التى قامن ئي. من المباردرات البي 3

 روع  بنك الجينات           كالهمامشروع التمييز بين اشجار النخيل         مش 

 لتى تقع  فى المنطقه الشمالية ااتات اجمالى النب ت المعمرة منلنباتاا نسبة  تمثل.  4

60        %                 40                   %70  %      


