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 تعیمناطق طب

اد  یکره ست یا ز ی وسفر یب  مناطق به نامن یوجود دارد. ا   اتیحا یو هم در در  ، هم در هوا، هم در خشک ی   اره زم یدر س

هستند که  یعیطب ها مناطق  وم یم. بیکنم یمیمختلف تقس  یهاوم یبا یها بوم ست یز کره را به ست یز ا یوسفر یبما . شود یم

 
 

 ایهیگ  از نظر زندگ
 

ن قاره  یچند  به ع و یوس  به نوایح ها بوم ست یا ز ی ها ومیهستند. ب هیشب  ار باهمیبس و دما  ، بارندگ

ش   . افته اند یگست 

  است. ی   زم  یرو  یهاوم ی ب ا یها بومستیز  از  بریح   می   در باره ن یا

 (Tundra) توندرا 

فقط  ده است. در تابستان یآن را پوشان  یرو خ یاز  یاهیل است که در تمام طول سال   یعی مناطق وس (Tundraتوندرا )

، کانادا و آلسکا واقع شده  هیندرا در روسو ت مناطق تر ش ی بد.  یرو نم  درختدر توندرا شود. ذوب یم  ی   زم  ی  بال هیل 

  است. 

 

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

 است.  ی   زم یرو  ابانیب نیتر است. صحرا بزرگ  یادیسنگ و ماسه ز  یخشک و بزرگ است که دارا یامنطقه ابانیب

 

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

 )دشت(  ساوانا 

ا  یها ٔ دشت از  یار یبس ل شده است. یتشک بلند و درختان پراکنده   یها علف   که از   بوده  ت  در مناطق گرمس یا ساوانا منطقه 

 .   اند واقع شده   قا یبزرگ در آفر   یساواناها 

 

Foto: Savanne (Adobe Stock, 25ehaag6).  
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 درخت ع ب  یا جلگه وسی استپ

، مناطق  نیاست. بنابرا ت   خحاصل ار یبس  خاک آن ها از استپ یار یدر بس است.  درختمنطقه باز و بدون  کی استپ

 
 

  یکای و آمر  ا یها در مناطق معتدل در آساستپ  نیشود. ااستفاده یم  یکشاورز   یدر جهان برا استپ   یهای   زم از  بزرگ

 .  اقع شده اند و  و جنوی   شمایل

 

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

 باراب  ا ی استواب  جنگل 

ش    ی   خط استوا در اطراف زم  به امتداد   بزرگ و رسست   است که جنگیل بارای  ا جنگل  ی ی  استوا جنگل است.   افتهیگست 

 است.  بارای  ا جنگل  ی ی  استواجنگل   کی  جنوی   یکایآمازون در آمر 

 

Foto: Regnskog i Sørøst-Asia (Adobe Stock, quickshooting). 
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 دیابیپاسخ درست را ب

 

  از نظر که   . مناطق  ۱
 

 ایهیگ  زندگ
 

 شوند؟ اد یم یه هستند به نام چه  یار شب یباهم بس   ، دما و بارندگ

 ج. توندرا کره  ستیا ز یوسفر یب. ب بوم  ست یا ز یومر ی الف. ب

 

ش  ی   . جنگل بزرگ و رسست   که به امتداد خط استوا در اطراف زم ۲    شود؟اد یم یبه نام چه   افته استی گست 

  ا جنگل بارای  ی ی  ج. جنگل استوا درا  ب. تون الف. استپ  

 

 شود؟  اد یم یبه نام چه  ماسه و سنگ است  ی. منطقه بزرگ و خشک که دارا۳

 ا دشت یج. ساوانا   ب. استپ  ابان یالف. ب

 


