
 سواالت تستی مطالعات نهم

 پنجمدرس 

 : گزینه صحیح را انتخاب کنید

 در این ناحیه فقط گیاهانی چون خزه و گُلسنگ می توانند بِرویند؟1-

 توندرا( د        استوایی بارانی های جنگل( ج                ساوان( ب          الف( تایگا 

 

 سبزند و برگ ریزان ندارند؟درختان این ناحیه مانند کاج و سرو همیشه 2-

 استوایی بارانی های جنگل( د       تایگا( ج             ساوان( ب            الف( توندرا 

 

 از میان عناصر آب و هوایی در زیست بوم ها کدام عامل بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد؟3-

 ارتفاع و بارش( د        بارش و دما( ج         دما و باد( ب            الف( ارتفاع و باد 

 

 کدام عامل جزء عوامل تنوع زیست بوم ها نیست؟4-

 زمین ارتفاع میزان( د        ناهمواریها شکل( ج            خاک جنس( ب        الف( باد 

 

 وجود دارد . آب و هوای ...................... در تمام طول سال گرم است و در آن دو فصل خشک و مرطوب5-

 ساوان( د             ج( مراتع مدیترانه ای                بارانی استوایی  های جنگل( ب                 الف( تایگا 

 

 بخش عمده ای از بیابان های گرم و خشک جهان در مجاورت کدام مدارها واقع شده اند؟6-

 استوا مدار و السرطان رأس مدار( ب                 الف( مدارقطبی شمال و مدار استوا 

 استوا مدار و الجدی رأس مدار( د                 الجدی رأس و السرطان رأس مدار( ج

 

 در میان عوامل تنوع زیست بوم ها ، مهم ترین و بیشترین تأثیر را کدام عامل دارد؟7-

 هوا و آب( د        ناهمواریها شکل( ج          خاک جنس( ب            الف( ارتفاع 

 

 میلیمتر است؟2500درصد و میزان بارندگی سالیانه 80در این منطقه هوا همیشه گرم ، رطوبت حدود 8-

 تایگا( د                               ج( جنگل های پهن برگ ساوان         ( ب          الف( جنگل های بارانی استوایی 

 

 به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است . ناحیه ی ......................9-

 استوا بارانی های جنگل( د      تایگا( ج                  توندرا( ب               الف( ساوان 

 

ن ناحیه این زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و درختان شاه پسند ، نارگیل ، هوِآ و بامبو از نمونه گیاهان ای10-

 است؟

 برگ پهن های جنگل( د                   ج( تایگا استوا              بارانی های جنگل( ب          الف( ساوان 
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