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1. ÖNCESİ SONRASI

Haberlerde ülkemizin doğal güzelliklerinden biri olan ve Trabzon’da bulunan Uzungöl’ün önceki ve 
sonraki hâlini gören 7. sınıf öğrencisi Merve, bu duruma çok üzülmüştür. Göl çevresindeki muhteşem 
manzaranın yok olmaya başladığını gören Merve, ülkemizde buna benzer çevre sorunlarına dikkat 
çekmek için bu sorunun çözümü ile ilgili afişler hazırlayıp okula götürmeye karar verir.

Merve’nin bu konuyla ilgili hazırladığı aşağıdaki afişlerden hangisi sorunun çözümüne katkı 
sağlamaz?

A)  B)  C)  D) 

2. 
“Dünyanın birçok ülkesinde yiyecek da-
ğılımında dengesizlik ve adaletsizlikler 
söz konusudur.”

Verilen ifadede aşağıdaki küresel sorunla-
rın hangisine dikkat çekilmektedir?

A) Terör                      

B) Doğal Afet

C) Açlık                         

D) Küresel ısınma

3. 
I. Küresel ısınma II. Çarpık kentleşme

III. Terör IV. Açlık

Dünyamızın doğal dengesinin bozulmasına 
bağlı olarak ortaya çıkan ve tüm insanlığı et-
kileyen sorunlara küresel sorun denilmektedir.

Buna göre tabloda verilenlerden hangisi bir 
küresel sorun değildir? 

A) I  B) II C) III D) IV 

Küresel Sorun: Dünyada 
geniş alanları etkileyen doğal 
afetler, bulaşıcı hastalıklar, 
savaş, açlık, yoksulluk gibi 
olayların neden olduğu so-
runlar.

Küresel sorunların çözümle-
rinin yaşama geçirilmesinde 
uluslararası kuruluşların, ül-
kelerin, insanlığın kısacası 
birey olarak hepimizin yerine 
getirmesi gereken sorumlu-
lukları vardır.

Küresel sorunların çözümü 
için küresel iş birliği şarttır. 
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4. Sosyal bilgiler öğretmeni Yusuf, tahtaya selin tanımını ve seli oluşturan etmenleri yazmıştır.

Sel

Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren su taşkınına 
sel adı verilir. 

Seli Oluşturan Başlıca Etmenler

• Toprak tabakaların geçirimsiz olması

• Bitki örtüsünün olmaması ya da cılız olması

• Akarsuyun akacağı doğrultudaki dere yataklarının tıkalı olması 

Yusuf öğretmen öğrencilerden sel ve taşkınlarda meydana gelecek can ve mal kaybını azaltmak için ne 
tür önlemler alınması gerektiğini söylemelerini istemiştir.  

Buna göre öğrencilerden hangisi sorunun çözümüne yönelik yanlış bir öneride bulunmuştur?

A) 
Dere yataklarına ev yapılmasına 
izin verilmemeli. 

B) 
Dere önlerinin tıkanmasına neden 
olabilecek atıklar temizlenmeli.

C) 
Sel tehlikesini haber veren erken 
uyarı sistemleri oluşturulmalı.

D) 
Dere kenarlarındaki ağaçlarlar ke-
silerek tıkanıklıklar önlenmeli.

5. 
Konya Kapalı Havzası’nda Akşehir, Bey-
şehir, Meke, Eber ve Akgöl başta olmak 
üzere birçok göl ve akarsu birer birer ku-
rumaya başladı. Yağış yetersizliği nede-
niyle barajlardaki su seviyesi de önemli 
ölçüde azalınca buğday ambarı olarak 
bilenen Konya Ovası’ndaki üretim bu yıl, 
son yılların en düşük düzeyinde gerçek-
leşecek.

Verilen haberde küresel ısınmanın aşağıda-
ki sonuçlarından hangisi öne çıkmıştır?

A) Aşırı sıcaklık

B) Kuraklık

C) Ürün çeşitliğinin azalması 

D) Tayfunlar

6. 
Atmosfere salınan gazların neden olduğu 
düşünülen sera etkisinin sonucunda kara-
da, denizde ve havada ölçülen ortalama 
sıcaklıklarda görülen artıştır. Bu sıcaklık ar-
tışı binlerce bitki ve hayvan türünün yok ol-
masına, dünyanın iklim dengesini bozarak 
afetlerin yaşanmasına neden olmaktadır.

Buna göre;

I. Deniz seviyelerinde artış

II. Tarımda verimliliğin artması

III. Biyolojik çeşitliliğin yok olması

IV. Dünyanın dönme hızında artış

sonuçlarından hangileri küresel ısınmanın 
beklenen sonuçları arasında gösterilemez?

A) Yalnız II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV


