
Küresel Isınma Çalışma Yaprağı 
 
Đnsan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, 
dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. Đklim sisteminde 
vazgeçilmez bir yere sahip olan sera gazları, güneş ve yer radyasyonunu tutarak, 
atmosferin ısınmasında başlıca etkendirler. Sera gazlarının bulunmaması 
durumunda yeryüzünün sıcaklığının bugüne göre 30oC daha soğuk olacağı 
hesaplanmıştır. Son yıllarda atmosferde çeşitli insan aktivitelerinden kaynaklanan 
nedenlerle karbondioksit, metan, ozon ve di azot monoksit gibi gazlardan oluşan 
sera gazları, yeryüzü sıcaklığında belirgin artmalara sebep oluyor. Sera etkisinin 
artması, troposferin ısınmasında, stratosferin de soğumasında en önemli etken 

olarak gösteriliyor. 
        1. Bu açıklamalardan yola çıkarak aşağıdaki şekli yorumlayınız. 
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2. Aşağıdaki şekli yorumlayınız. 
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3. Sera gazları tabii olarak doğada bulunurlar ve ayrıca insanların çeşitli 
faaliyetleri sonucu 
ortaya çıkarlar. Sera gazları içerisinde en bol miktarda bulunanı okyanuslar, 
denizler, göller ve akarsulardan buharlaşma yoluyla atmosfere karışan su 
buharıdır. Karbon dioksit (CO2) ikinci en fazla bulunan sera gazıdır. 

O halde sera gazları nasıl oluşur? Açıklayınız. 
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4. Sıcaklıklar artınca, büyük su yüzeylerinden buharlaşma artacak, toprak 
kuruyacaktır. Bunun sonucunda 
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5. 



Karbondioksit, fosil yakıtların (petrol ve 
türevleri, kömür ve doğal gazın) sanayide kullanılması sonucunda oluşarak 
atmosfere karışmaktadır. Atmosfere karışan karbondioksitin yüzde 80-85’i fosil 
yakıtlardan, yüzde 15-20’si canlıların solunumundan ve mikroskobik canlıların 
organik maddeleri ayrıştırmasından kaynaklanmaktadır.  Karbondioksitin etkisini 
ve oluşumunu açıklayınız.---------------------------------------------------------------
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gazlarının küresel ısınmadaki payları ve atmosferdeki yoğunlukları birbirinden 
farklıdır. 

Karbondioksit  

Bu gaz, fosil yakıtların (petrol ve türevleri, kömür ve doğal gazın) sanayide 
kullanılması sonucunda oluşarak atmosfere karışmaktadır.  

Ozon 

Yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarındaki ozon’un başlıca kaynağı, egzoz 
gazlarının 2/3’ünü oluşturan azotoksitlerin ultraviyole ışınları ile fizikoşimik 
reaksiyona girmesidir. 

Kloroflourkarbon Gazları(CFC-H) 

Spreylerdeki püskürtücü gazlar, soğutucu aletlerde kullanılan gazlar, bilgisayar 
temizleyiciler, bu gazların başlıca yapay kaynaklarıdır. 
Verilen bu bilgilere göre bu gazların küresel ısınmadaki paylarını azdan çoğa 
doğru sıralayınız. 
7. 



 
Yukarıdaki şekli yorumlayınız.----------------------------------------------------------
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8.aşağıdaki grafikte gösterilen yıllık sıcaklık değişimlerini yorumlayınız. 
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