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 عالقے   ی درت ق 

 ہی  ۔ںیم سمندر اور پر نی زم ،ںی م ہوا۔ ںی ہ  ےجات ےئ پا جاندار سے بہت ہپ  ضار راہک 

 یاتی ح  ۔ںی ہ ٹےبان  ںی م خّطوں یاتی ح  مختلف ہم کو  اتی ات ی ح  ۔ںی ہ  یکہالت  اتی اتی ح  ہںجگ

 املت  یکاف حرارت درجہ   اور  بارش ،یزندگ ینباتات  جہاں ںیعالقے ہ  یوہ قدرت  خّطے

عظم ئک اور وںعالق ڑےب ہخطّ  یات ی ح ہے۔ الت ج    ال ہوا ہے۔ھی پ پہ وںبر 

 

 ہے۔ ںی کے بارے م خّطہ یات ی ح  زمین پر پائے جانے والےری تحر ہی  

 

 کا خطہ  ٹنڈرا

 یجم ہتہ وجہ سے برف کی یک ٹھنڈپر  نی زم سال بھر جہاں ہے ہعالق ابڑ کیا ٹنڈرا

 ںی نہ درخت ںی م ٹنڈرا ۔ہے یت پا پگھل ہتہ یپرو ا   صرف یک نی زم ںی م وںی گرم۔ ہے یہتر

  جاتا ہے۔  ای پا ںی م آالسکااور  ڈای نی ، کوس ر رت  ادہی ذ ٹنڈرا۔ ا گتے

 

.(annatronova, Adobe Stock) ں یروس  م یٹنڈرا شمال  
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 {ِگستانیرصحرا}

ستانی ر  کا ای دن رااح ص ہے۔  بھراسے  تی اور ر پتھر جو ہے عالقہ خشک اور بڑا کی ا گ 

ستانیر بڑا سے سب   ہے۔ گ 

 
 (Gaper, Shutterstock).صحارا

 

 

خطہ سرطان اور سوانّا منطقہ حارہ کا ایک بڑا عالقہ ہے } 

 خطہ جدی کا درمیانی حصہ{
افریقہ  ۔ںی ہ  تےگا   سے فاصلےاور درخت  گھاس ینچوا   جہاںبڑا عالقہ ہے  کی ا سوانا

 ۔ںی جاتے ہ  ۓپا اسواّن  ڑےب میں بڑے

 
  (25ehaag6, Adobe Stock).ںیم ہیسوانا منطقہ حارہ سومال
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 ن دایم کا گھاسمنطقہ معتدلہ ۔ 

۔ان عالقوں ےہ  ہعالق وسیعبغیر جنگالت کے جو میدان اک، گھاس معتدلہزمین پر منطقہ 

لٰہذا منطقہ معتدلہ کے بڑے حصے کھیتی  ،ز ہےیکی زمین زراعت کے لئے بہت زرخ 

 ینوبج    اور یش مال ،ای شی ا دانی م کےباڑی کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ منطقہ معتدلہ 

 ۔یںہ ےت جا ئےپا ںی م عالقوں گرم کے کہیامر

 

rدانیمنطقہ معتدلہ کا م ںیم یترک .(Engin Korkmaz ,Adobe Stock) 

 

 

 جنگالت کے باِرش

ش  ئے ہو  ےلی پھقرب و جوار میں   کے ا ستوا خط   جنگالتبڑے اور سر سبز   کے بار 

ش  ںی م کہی امر   یب جنو   امازون  ۔یںہ     ۔ہے جنگل کا بار 

 

  (quickshooting, Adobe Stock). ایشیبارش کے جنگال ت جنوب مشرق ا 
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 ۔یںکر الشت جواب حیح ص کا سوالوں

 

نباتاتی زندگی، بارش  اور درجہ  ا ن عالقوں کو کیا کہا جاتا ہے جہاں کی  .1

لتا ہے؟  حرارت ملتا ج 

 ٹنڈرا   .ت  حیاتیات.  ب  حیاتی خّطہ .أ

 

     

خط  ا ستوا  کے گرد پھیلے ہوے سر سبز اور وسیع  جنگالت   کو کیا کہتے  .2

 ہــیں؟

ش کے جنگالت .ت  ٹنڈرا.  ب  منطقہ معتدلہ .أ  بار 

 

 

 کہالتا ہے؟وسیع ریتیال اور پتھریال عالقہ کیا  .3

ش .ت  ٹنڈرا . ب  { گستانی}رصحرا .أ  جنگالت  کے بار 

 


	ٹنڈرا کا خطہ
	صحرا{ریگِستان}
	سوانّا منطقہ حارہ کا ایک بڑا علاقہ ہے { خطہ سرطان اور خطہ جدی کا درمیانی حصہ}
	سوانّا منطقہ حارہ کا ایک بڑا علاقہ ہے { خطہ سرطان اور خطہ جدی کا درمیانی حصہ}
	سوانّا منطقہ حارہ کا ایک بڑا علاقہ ہے { خطہ سرطان اور خطہ جدی کا درمیانی حصہ}
	منطقہ معتدلہ ۔ گھاس کا میدان
	بارِش کے جنگلات
	سوالوں کا صحیح  جواب تلاش کريں۔

