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GEZEGENİMİZ ISINIYOR 

Haberlerde “küresel ısınma” ve “iklim değişikliği” denildiğini duymuşsunuzdur. Peki, kasırga, fırtına, sel ve kuraklık 

konularında neler biliyorsunuz? Birçok bilim insanı, bu doğa olaylarının sayılarının son yıllarda artmasını bu soruna 

bağlıyor. Bu konuda tüm dünyada çok önemli çalışmalar ve araştırmalar yapılıyor. Peki bu sorun nasıl ortaya çıktı? Son 

yüzyılda sanayi, tarım ve ulaşım gibi alanlardaki etkinliklerin artması, doğal iklim dengesini etkilemeye başladı. Bu 

etkinlikler, sera gazlarında artışa neden oldu ve bunun sonucunda Dünyamız ısınmaya başladı. Daha önce hiç görülmemiş 

bir hızda gerçekleşen bu ısınmaya, “küresel ısınma” deniliyor. Küresel ısınma, hava koşullarını etkiliyor ve iklim 

değişikliklerine yol açıyor. Trafiğe çıkan araç sayısının artmasının ve petrol, kömür gibi yakıtların kullanımına devam 

edilmesinin küresel ısınmayı daha da artıracağı düşünülüyor. Peki küresel ısınmayı azaltma konusunda bize düşen nedir? 

Kullanılmayan lambaları söndürerek, televizyonları kumandayla uyku hâline getirmeyip düğmesine basıp tamamen 

kapatarak, kâğıt ve cam gibi malzemelerin geri kazanımı konusunda özen göstererek, muslukları tam kapatarak bu işe 

başlayabilirsiniz. Unutmayın, ……. 

 

1 ve 5. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız. 

1) Doğal afetlerin artmasının nedeni nedir? (5p) 

 

 

 
2) Trafiğe çıkan araç sayısının artması ile petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımının Dünyamıza nasıl bir 

etkisi vardır? (5p) 

 

 

3) Küresel ısınma nasıl ortaya çıkmıştır? (10p) 

 

 

4) Küresel ısınmayı azaltmak için neler yapılabilir? (10p) 

 

 

5) Metnin anlam akışını dikkate alarak metnin sonuna bir cümle ekleyiniz. (10p) 

 

6) Metinde koyu olarak yazılmış sözcüklerden bazılarının anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri 

belirleyerek uygun boşluklara yazınız. (10p) 

…………………………: Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma. 

…………………………: Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen 

etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu 

…………………………: Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu 

…………………………: Gereç 

…………………………: Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması 

gereken durum, mesele, problem. 
 

7) Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden 

mecaz anlamıyla kullanılanları işaretleyiniz. (10p) 

 İnternet bağlantısının hızı düştü. 

 Bulutları izlemek en sevdiğim etkinliktir. 

 Tişörtün rengi iki yıkamada attı. 

 Çocukların dünyası bizimkinden renklidir. 

 Yeni komutan sakin bir kişiliğe sahipti. 

8) Aşağıdaki cümlelerden ek fiil bulunanları 

işaretleyiniz. (10p) 

 Beklediğim kargo akşamüzeri geldi. 

 Eskiden burası gür bir ormanmış. 

 Ülkemiz çok hızlı bir şekilde gelişiyor. 

 Dedem her gün buraya gelirmiş. 

 Okuldan sonra teyzesine gidecekmiş. 

Küresel ısınmadır. 

Dünya'nın ısınmasına yani küresel ısınmaya sebep olmaktadır. 

Sanayi, tarım ve ulaşım alanlardaki insan faaliyetleri sonucu sera gazları ortaya çıkmış, bu da küresel 

ısınmaya neden olmuştur. 

Kullanılmayan lambaları söndürmek, televizyonları düğmesine basıp tamamen kapatarak, kâğıt ve cam gibi 
malzemeleri geri dönüştürmek, muslukları tam kapatmak. 

Metnin anlam akışına uygun olan cümlelere puan verilir. 
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1) Tanımlama 2) Karşılaştırma 3) Örneklendirme 4) Tanık Gösterme 

5) Sayısal Verilerden Yararlanma 

9) Aşağıdaki boşluklara, cümlelerde kullanılan söz sanatlarını yazınız. (5p) 

• “Toprağın yüzeyi taş gibiydi.” cümlesinde .......................................... söz sanatı kullanılmıştır. 

• “Kedi yardım dileyen gözlerle baktı.” cümlesinde ......................................... söz sanatı kullanılmıştır. 

 
10) Aşağıda boş bırakılan yerlere yanda verilen deyimlerden uygun olanları getiriniz. (10p) 

 

• Etrafa bakarken masada duran saate ………………………………. 

• Ürünün ucuzlamasını ....................................................... hemen satın aldım. 

• Mutlu olmak için sorunlarınla .............................. öğrenmelisin. 

• Fabrika kurarak iş dünyasına ………………………………………….. 

• Bu sorunu toplantıda ................................................. , çözüme kavuşturduk. 

 

11) Aşağıdaki fiillerin yapısı hakkında doğru olan kutucuğu işaretleyiniz. (10p) 

 
 Basit Türemiş Birleşik 

bakakalmak    

toplamak    

inat etmek    

oturmak    

affetmek    

gezdirmek    

çevirmek    

söyleyebilmek    

hissetmek    

yürümek    

 
12) Aşağıdaki metinlerde hangi düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını belirleyiniz. Metinlerin üstüne 

kullanılan düşünceyi geliştirme yolunun numarasını yazınız. (5p) 

 

 
…………………………………… ………………………………….. 

 

Dünya üzerinde yaklaşık 10 bin kuş türü olduğu biliniyor. 

Bu türlerin 1.373 tanesinin nesli tehlike altında. 

Türkiye’de düzenli üreyen ve kışlayan kuş türü sayısı 

357; nesli tehlikede olan kuş türü sayısı ise 35. Dünyada 

ve ülkemizde nesli tehlike altında olan kuş türleriyle ilgili 

birçok koruma çalışması yürütülüyor. 

Adana ve Antalya aynı bölgede bulunur. İki şehir de 

Akdeniz’in sıcak sularına omuz verir fakat iki şehir 

birbirinden çok farklı özelliklere sahiptir. Adana, tarım ve 

sanayi ile ünlenen bir şehirken Antalya turizm ile 

ünlenmiştir. Adana’nın uçsuz bucaksız ovalarına karşın 

Antalya’nın uçsuz bucaksız dağları vardır. 

 

 
Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim. 

1) Adım atmak 

2) Baş etmek 

3) Fırsat bilmek 

4) Ele almak 

5) Gözü ilişmek 

benzetme 

kişileştirme 
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5 (Sayısal Verilerden Yararlanma) 2 (Karşılaştırma) 

 

 

 

 


