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 ق الطبيع المناط 
 

على كوكب األرض هناك الكثير من الحياة سواء في الجو، وعلى األرض وفي البحر. 

. ينقسم المحيط الحيوي إلى مناطق األرضيةوتسمى هذه األماكن بالمحيط الحيوي للكرة 

 واألمطارهي مناطق طبيعية تتشابه فيها الحياة النباتية،  مناطق الحيويةحيوية مختلفة. ال

 .قارات واسعة وعدةعبر مناطق لمناطق الحيوية اودرجة الحرارة. تمتد 

 

 .المناطق الحيويةبعض االمثلة على  

 

 التندرا 

التندرا هي مناطق واسعة متجمدة على مدار السنة. في فصل الصيف يذوب الثلج في الطبقة 

العليا من الهضاب فقط.  ال تنمو األشجار في مناطق التندرا.  أغلب مناطق التندرا تقع في 

 .ا وكندا واالسكاروسي 

 

Foto: Tundra i Nord-Russland (Adobe Stock, annatronova).
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 الصحراء

الصحراء هي مناطق واسعة وجافة وتغطيها األحجار والرمال. الصحارا هي أكبر منطقة 

 صحراوية على الكرة االرضية.

 
Foto: Saharaørkenen i Nord-Afrika (Shutterstock, Gaper). 

 

 

  سافاناال

مناطق فيها الكثير من العشب واالشجار المنتشرة في المناطق  العشبية هيالسافانا او السهول 

 توجد في أفريقيا. االسافان . العديد من مناطق االستوائية

 

Foto: Savanne (Adobe Stock, 25ehaag6).  
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  بلسهوا
 

السهوب هي مناطق  .توجد السهوب في المناطق المعتدلة في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية

السهوب في  تستخدم مناطقال يوجد فيها غابات وتكون تُربتها غنية بالعناصر الغذائية. لذلك 

وأمريكا الشمالية مناطق عديدة في العالم للزراعة. نجد السهوب في المناطق المعتدلة في أسيا 

 .والجنوبية

 

Foto: Steppelandskap i Tyrkia (Adobe Stock, Engin Korkmaz). 

 

 

 الغابات المطيرة 
 

الغابات المطرية هي غابات كبيرة ونظرة تمتد حول الكرة االرضية بمحاذاة خط االستواء. 

 .هي مثال على الغابات المطريةالجنوبية في امريكا  األمازونغابات 

 
Foto: Regnskog i Sørøst-Asia (Adobe Stock, quickshooting). 
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  اختر الجواب الصحيح
 

 والتساقطاتالحرارة  ودرجة ،الحياة النباتيةمواصفات ماذا نسمي المناطق التي لها نفس  .1

 المطرية؟

 تندرات. ال  األرضيةالمحيط الحيوي للكرة ب.  لمناطق الحيويةأ. ا

 

 

 ؟االستواءالتي تمد على طول خط الكبيرة النظرة ماذا نسمي الغابات  .2

 المطريةت. الغابات  تندراب.ال  السهوبأ. 

 

 

 ماذا نسمي المناطق الشاسعة المملوءة بالرمال والحصى؟ .3

 ا السافان ت.   بب. السهو  أ. الصحراء

 


