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Magmanın yer kabuğunun içerisindeki boşluklarda yavaş 
yavaş soğuyup katılaşması sonucu iç püskürük kayaçlar 
oluşur. Magmanın yeryüzüne çıkıp soğuması sonucu ise dış 
püskürük kayaçlar oluşur.

1- Buna göre aşağıdaki seçeneklerdeki kayaç eşleştirmele-
rinden hangisi yanlıştır?
             İç Püskürük            Dış Püskürük
A) Granit        Bazalt
B) Siyenit                  Obsidyen
C) Andezit                Konglomera
D) Gabro            Tüf
E) Diyorit                Sünger taşı

Tortul kayaçların büyük bir kısmı dış kuvvetler tarafından 
yeryüzünün aşındırılmasıyla meydana gelen çeşitli büyük-
lükteki unsurların taşınarak bazı alanlarda birikmesi sonucu 
oluşur. Bu olaya tortullaşma adı verilir.

2- Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi tortullaşma 
alanları arasında yer almaz?
A) Göl tabanları
B) Dağ zirveleri
C) Deniz tabanları
D) Okyanus tabanları
E) Akarsu deltaları

Tortul ve püskürük kayaçların yerin derinliklerinde yüksek 
sıcaklık ve basınç altında mineral ve yapısal özelliklerinin 
değişmesi sonucu başkalaşım kayaçları meydana gelir.

3- Buna göre, aşağıdakilerden hangisi başkalaşım kayaçla-
rına örnek değildir?
A) Şist    B) Gnays
C) Mermer    D) Antrasit
E) Kuvarsit

I. Kum taşı
II. Çakıl taşı

III. Alçı taşı
IV. Kireç taşı

4- Yukarıdakilerden hangileri kimyasal tortul kayaçlara 
örnektir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV 
E) III ve IV

Aşınmaya karşı sert ve dirençli kayaçlar çevresine göre daha 
yüksek yer şekillerinin oluşmasını sağlar.

5- Buna göre aşağıdaki kayaçların hangisinin yaygın oldu-
ğu araziler çevresine göre daha yüksektir?
A) Jips
B) Kalker
C) Granit
D) Traverten
E) Kaya tuzu

Coğrafya öğretmeni Salim Bey, öğrencilerde kalıcı öğren-
meler gerçekleştirmek amacıyla yıl içerisinde farklı yöre-
lere coğrafi geziler düzenlemektedir. Salim Bey, öncelikle 
Kapadokya yöresine öğrencileri götürmüş ve peri bacaları 
hakkında bilgiler vermiştir. Başka bir gezide ise öğrencilerini 
Denizli Pamukkale Travertenlerine götürmüş ve traver-
tenlerin oluşumu hakkında bilgiler vermiştir. Oluşumları 
açısında peri bacaları ve travertenleri karşılaştıran Salim Bey 
farklı kayaç gruplarının yer şekillerinin oluşumu üzerindeki 
etkilerini öğrencilerine anlatmıştır.

6- Buna göre peri bacaları ve travertenlerin oluşmasında 
etkili olan kayaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?
        Peri bacaları  Travertenler
A)  Kimyasal tortul  Başkalaşım
B)  Organik tortul  Magmatik
C)  Magmatik   Kimyasal tortul
D)  Fiziksel tortul  Organik tortul
E)  Başkalaşım  Dış püskürük

Dış Püskürük

İç Püskürük
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Diğer testlere sitemizden ulaşabilirsin.

7- Kimyasal tortul kayaçların özellikleri ile ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Suda kolay çözünebilen kayaçlardır.
B) Fay hatlarında, volkan konilerinde ve levha sınırlarında 
yaygın olarak rastlanır.
C) Kalker (kireç taşı), jips (alçı taşı) ve kaya tuzu bu tür 
kayaçlar arasındadır.
D) Lapya, dolin, uvala, mağara gibi şekillerin oluşumunda 
kimyasal tortul kayaçlar etkilidir.
E) Bu grupta yer alan kayaçların çözünmesi sonucu oluşan 
şekillere karstik şekiller adı verilir.

Dış kuvvetler tarafından aşındırılan ve taşınan materyaller 
çukur alanlarda birikir. Taşınan bu materyallerin doğal bir 
çimento ile birleşmesi sonucu fiziksel tortul kayaçlar oluşur.

8- Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel tortul kayaç-
lar arasında yer almaz?
A) Kum taşı 
B) Moloz taşı
C) Kil taşı
D) Alçı taşı
E) Çakıl taşı

Coğrafya öğretmeni Murat Bey, yazılıda kayaçlar konusu 
ile ilgili bir soru sormuştur. Öğrencisi Zeynep’in bu soruya 
verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Özellik Kayaç Grubu

I Bitki ve hayvan kalıntılarının belli alanlarda birikip 
sertleşmesiyle oluşur. Organik Tortul

II Yer kabuğunun yaklaşık %65'ini oluşturur. Metamorfik

III Mermer, kuvarsit, gnays bu kayaçların örnekleri 
arasında yer alır. Dış Püskürük

IV Bu tür kayaçların çözünmesiyle oluşan şekillere 
karstik şekiller denir. Kimyasal Tortul

V Bu kayaçlara verilebilecek başlıca örnekler kil taşı, 
kum taşı ve çakıl taşıdır. Fiziksel Tortul

9- Zeynep tablodaki hangi sorulara yanlış cevap vermiş-
tir?
A) I ve II    B) I ve III
C) II ve III   D) III ve IV
E) III ve V

10- Aşağıdaki seçeneklerde verilen kayaçlar ikişerli grup-
lara ayrıldığında, hangi kayaç dışarıda kalır?
A) Tüf 
B) Granit
C) Mermer
D) Andezit
E) Gabro

Volkanik patlama sonrasında etrafa yayılan lavların soğuma-
sı sonucu dış püskürük kayaçlar oluşur. Bu kayaçlar arasında 
aşınıma karşı dirençli ................ ve kolay aşınabilen ................ 
bir arada bulunduğu alanlarda dış kuvvetlerin etkisiyle peri-
bacaları meydana gelebilir.

11- Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdaki kayaçlardan hangileri yazılmalıdır?
A) Tüf - Granit 
B) Tüf – Mermer 
C) Bazalt – Tüf 
D) Bazalt – Kalker 
E) Granit – Gnays

Damlataş Mağarası, ülkemizde turizme açılan ilk mağaradır. 
Mağara içerisinde sarkıt, dikit ve sütun şekillerinin en güzel 
örnekleri görülebilir. Her yıl yerli ve yabancı  binlerce turis-
tin ziyaret ettiği doğal güzellikler arasında yer almaktadır.

12- Damlataş Mağarası’nın oluşmasında etkili olan kayaç 
grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç püskürük
B) Dış püskürük
C) Organik tortul
D) Fiziksel tortul 
E) Kimyasal tortul

Kayaçlar


