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Weather and climate are all around us. Take a moment to look at the sky;
maybe you see clouds, fog, or rain. Feel the wind; smell the familiar aromas
around you. The sky, or atmosphere, connects the land, ocean, and life. It is
something that everyone on Earth shares. It protects us and gives us life, and
yet it is easy to take for granted. Short-term variations in atmospheric
phenomena that interact with the environment, and affect life, are called
weather. These variations take place on a timescale of minutes, hours, days,
weeks, or occasionally months. Weather is defined as the state of the
atmosphere at a given location and time. It includes such variables as
temperature, precipitation, cloudiness, wind speed and direction, and relative
humidity.Climate, on the other hand, is a long-term pattern. By one definition,
it is the statistical average of the weather conditions for a particular area over a
long term, usually a 30-year period. Climate patterns allow us to have a
general sense of the weather to expect at any given time. Because it is defined
by long-term averages, it is more consistent and predictable than weather; just
think of how we associate seasons and events with typical weather patterns.
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İlgili kavram/kuramları gerçek hayata/verilen diğer durumlara/vakalara
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olarak analiz edebilecek
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Yeni yaklaşım geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen parametreler çerçevesinde yeni bir ürün geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen çalışmayı bağımsızca yürütebilecek
Verilen bir çalışma üzerinde grup halinde çalışabiliecek
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