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1- Bir kıyıda dalgaların biriktirme faaliyeti yapabilmesi 
için;

I. Şelf alanının dar olması
II. Gel-git etkisinin az olması 

III. Dalga ve akıntıların az olması
verilenlerden hangilerinin bulunması gerekir?
A) Yalnız I          B) Yalnız II              C) I ve II
D) I ve III          E) II ve III

Gelgit genliği iç denizlerde az, okyanus kıyılarında ise 
fazladır.

2- Buna göre haritada numaralandırılmış alanların hangi-
sinde gel-git genliği daha fazladır?
A) I               B) II               C) III               D) IV               E) V

Aşağıdaki şekilde dalga aşındırma şekillerinden biri göste-
rilmiştir.

3- Bu aşındırma şekli ve bulunduğu bölge ile ilgili aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dalga aşındırma şekillerinden faleze ait bir oluşumdur.
B) Kıta sahanlığının dar olduğu alanlarda görülür.
C) Dağların denize paralel uzandığı alanlarda görülür.
D) Bu alanlarda dalga birikim şekillerine fazla rastlanmaz.
E) Sadece okyanusa kıyısı olan ülkelerde görülür.

Dalgalar da diğer dış kuvvetler gibi aşındırma ve biriktirme 
faaliyeti yapar.

4- Aşağıdakilerden hangisi bu şekiller arasında yer almaz?
A) Tombolo
B) Kıyı oku
C) Lagün
D) Tafoni
E) Aşınım düzlüğü

I. Lagün 
II. Falez

III. Tombolo

5- Yukarıdakilerden hangileri dalga biriktirme şekilleri 
arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Bülent Bey yaz tatilinde bir tur şirketine ait gemi ile tatile 
çıkmıştır. Yolculuk sırasında rehber turistlere çeşitli bilgiler 
aktarmaktadır. Kıyıya yakın bir alandan geçerken dalgaların 
kayaların alt kısımları oyması ve zamanla üst kısmının çök-
mesi sonucu oluşan diklikleri görüyorsunuz demiştir. Daha 
sonra bir yarımadada konaklayacakları söyleyen rehber, bu 
yarımadanın daha önce bir ada olduğunu dalgaların getirdiği 
malzemelerin zamanla birikmesi ile karaya bağlandığı 
anlatmıştır. 

6- Rehberin anlattığı dalga şekilleri aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Lagün ve kıyı oku  
B) Lagün ve falez
C) Kumsal ve kıyı oku  
D) Falez ve tombolo
E) Falez ve kıyı oku
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Diğer testlere sitemizden ulaşabilirsin.

Coğrafya Öğretmeni Mehmet Bey, dalga ve akıntıların 
oluşturduğu yer şekilleri ile ilgili aşağıdaki doğru-yanlış 
etkinliğini hazırlamıştır.

Doğru Yanlış

I Dalga ve akıntılar iç denizler görülmez.

II Dalgaların taşıdığı kumları kıyılarda biriktirmesi ile 
falezler oluşur.

III Akıntıların oluşmasında seviye farkı, yoğunluk farkı ve 
rüzgarlar etkilidir.

IV Kıyı kordonlarının bir koyun önünü kapatması ile 
lagünler meydana gelir.

V Dalgaların oluşmasında rüzgarlar, depremler ve 
volkanik patlamalar etkilidir.

Öğrencisi Damla, bu etkinliği yukarıdaki tablodaki gibi 
cevaplamıştır.

7- Buna göre Damla’nın hangi cevapları yanlıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) II ve V
E) IV ve V

8- Aşağıdaki şekilde bir adanın iki farklı kıyısında kıta sahan-
lığının özellikleri gösterilmiştir.

Şekildeki bilgilere göre I ve II numaralı alanlarda aşağıda-
ki şekillerden hangilerinin görülmesi beklenir?
                    I         II
A)  Kumsal   Tombolo
B)  Falez   Tombolo
C)  Falez   Kumsal
D)  Lagün    Falez
E)  Lagün   Falez

9- Kıta sahanlığının geniş olduğu, dalga ve akıntıların 
fazla etkili olmadığı kıyılarda aşağıdaki yer şekillerden 
hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Delta     B) Tombolo 
C) Kıyı oku   D) Falez
E) Lagün

Aşağıda bir bölgeye ait izohips haritası gösterilmiştir.

10- Bu bölgede aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin 
görülme olasılığı daha düşüktür?
A) Falez
B) Lagün
C) Kumsal
D) Tombolo
E) Kıyı oku

Kıyıdan itibaren 200 metre derinliğe kadar olan deniz taba-
nına kıta sahanlığı ya da şelf alanı adı verilir. Şelf alanının ge-
niş olduğu bölgelerde dalga birikim şekillerine, dar olduğu 
bölgelerde ise dalga aşınım şekillerine rastlanır.

11- Buna göre, aşağıdaki yer şekillerinden hangisi şelf 
alanının dar olduğu kıyılarda daha fazla görülür?
A) Lagün
B) Falez
C) Kumsal
D) Kıyı oku
E) Tombolo

I. Koy veya körfezlerin kıyı oklarıyla kapanması 
sonucu oluşan göllerdir. Bu tür oluşumlara deniz 
kulağı adı da verilir.

II. Kıyıya yakın bir ada ile kara arasında gelişerek 
adayı karaya bağlayan, dalga ve akıntılar tarafından 
oluşturulan birikim şeklidir.

12- Yukarıdaki maddelerde tanımları yapılan yer şekilleri, 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
      I         II
A)  Lagün   Kıyı oku
B)  Lagün   Tombolo
C)  Kıyı oku   Tombolo
D)  Kıyı oku   Falez
E)  Tombolo   Lagün
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