
 

 فصل سوم:

 اند؟ شــده طبیعــی هــای چرخه خــوردن برهــم ســبب چگونه ها انســان-1

 

 منابــع غیرمنطقــی و رویــه بی مصــرف بــا 

 

 .اســت فســیلی هــای ســوخت مصــرف طبیعــی هــای چرخــه بــر موثــر عوامــل از یكــی -2

 

 .ببرید رانام طبیعــی هــای چرخه نمونه چند-3

 

 ...و جانــوران؛کربن و گیاهــان زندگــی غــذا، ؛سنگ؛ آب چرخه

 

 می هــم به موقع چه زمیــن کــره در هــا چرخه تــوازن. )دهید توضیح را یكدیگر بر ها چرخه ارتباط -4

 (خــورد؟

 

 زا یكــی در انــدك هرچنــد تغییــری کــه طــوری به. دارنــد ارتبــاط یكدیگــر بــا طبیعی ی هــا چرخه

 چرخه تــوازن نتیجــه در و گــذارد می اثــر دیگــر هــای چرخــه طبیعــی هــای فعالیت بــر هــا، چرخه

 .خــورد می هــم به زمیــن کــره در هــا

 

 چیست؟ چرخه-5

 

 .شود می تكرار بارها و بارها و رسد نمی پایان به گاه هیچ که تغییرهاست از ای  مجموعه چرخه،

 



 است؟ آفریده ها چرخه این چرا خداوند -6

 

 است داده قرار جانداران زندگی برای مناسب ای راگاهواره طبیعی؛زمین های چرخه دادن باقرار آفریدگارهستی

 

 عوامــل و رویــداد ایــن بــاره در ببریدو نام را طبیعــی هــای چرخه خوردن هــم بــر تبعــات از یكــی-7

 .بنویسید چندسطر آن احتمالــی نتایــج و بــرآن موثــر

 

 هــم بــر تبعــات از یكــی زمســتان در درختــان هــای شــكوفه هنــگام زود بازشــدن

 

 .اســت طبیعــی هــای چرخه خوردن

 

 دارد؟ بســتگی چیزی چه به جانــداران حیــات ادامــه-8

 

 طبیعــی هــای چرخه در تــوازن رعایــت بــه

 

 بتوانیــم تــا کــرد خواهــد کمــك مــا بــه(کنند؟ می کمكی چه ما به. )بنویسید را ها چرخه اهمیت -9

 .کنیــم فراهــم زندگــی بــرای بهتــری محیــط و ببخشــیم بهبــود را خــود زندگــی روشهــای

 

 چیست؟ کربــن چرخــه-10

 

 و کــره ســنگ کــره، هــوا در گوناگونــی تغییرهــای درآن که طبیعــی ی چرخه نوعی کربــن، چرخــه

 به. شــود می تولیــد یــا اکســیدمصــرف دی کربن شــكل بــه کربــن و شــود می انجــام کــره آب

 .مانــد می باقــی ثابــت ـوعمجمـ در کربــن مقــدار کــه طــوری



 

 کند؟ می ایجــاد توانــد می را مشــكالتی کربن،چه چرخــه در تغییــر هرگونــه-11

 

 .کنــد ایجــاد را مشــكالتی و دهــد تغییــر هــوا در را اکســید دی کربن مقــدار توانــد می


