-1جنگل های منطقه استپی کوهستانی درکدام قسمت ایران واقع شده است؟
الف -کوه های شمال خراسان و آذربایجان
ب -بخش وسیعی از مناطق بیابانی
ج -درحاشیه فالت ایران
د -جنگل های ناحیه زاگرس
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-2از مهم ترین اکوسیستم های دریای خزر است؟
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الف -جزیره میانکاله
ب -مرداب انزلی
ج -خلیج گرگان
د -جزیره آشوره

-3قوچ و میش وحشی مربوط به کدام اکوسیستم است؟
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الف -جنگلی
ب -آبی و تاالبی
ج -استپی
د -کوهستانی

-4کدام یک از این جانوران مربوط به اکوسیستم جنگلی است؟
الف -گربه وحشی  -گراز
ب -خرس قهوه ای  -سمور
ج -آهو  -پلنگ
د -گراز  -آهو

-5بیشترین آب آشامیدنی جهان از چه منبعی تامین می شود؟
الف -زیرزمینی
ب -دریا
ج -اقیانوس
د -چشمه

-6این محیط های طبیعی سایبانی متراکم دارند و شاخ و برگ درختان به هم می رسند و گاهی در هم تنیده می
شوند؟
الف -استپ
ب -درختزار
ج -جنگل
د -تاالب

-7کدام اکوسیستم قطب گردشگری تفریحی ایران است؟

-8کدام جانور در اکوسیستم های بیابانی زیست می کند؟
الف -خرگوش
ب -گرگ
ج -قرقاول
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الف -دریاچه ارومیه
ب -دریای مازندران
ج -دامنه های زاگرس
د -خلیج فارس

د -جبیر
-9بارندگی زیاد و تبخیر کم مربوط به کدام اکوسیستم است؟
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الف -استپی
ب -کوهستانی
ج -تاالبی
د -جنگلی
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-10پهنه بزرگی از آب شور که به اقیانوس راه دارد؟
الف -دریاچه
ب -دریا
ج -چشمه
د -رودخانه

-11این بخش از اکوسیستم پس از گذشت زمان طوالنی یاخشک می شود یا به باتالق تبدیل می گردد؟
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الف -دریاچه
ب -چشمه
ج -دریا
د -رودخانه

-12کدام اکوسیستم نقش زیست محیطی در تنظیم سطح آب های زیرزمینی در محیط های اطراف خود را دارد؟
الف -تاالب
ب -کوهستان
ج -جنگل
د -علفزار

-13از مهم ترین گونه های حیات وحش اکوسیستم های کوهستانی است؟
الف -کل
ب -مارمولک
ج -آهو
د -جبیر
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