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Mariana Çukuru, dünya üzerinde bilinen en derin noktadır. 
Büyük Okyanus’ta yer alan bu çukurun en derin noktası 
10.994 metredir. İki okyanusal levhanın çarpışması sonucu 
oluşmuştur.

1- Marina Çukuru’nun oluşmasında etkili olan levhalar 
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Pasifik Levhası – Nazka Levhası
B) Pasifik Levhası – Filipinler Levhası 
C) Antarktika Levhası – Avrasya Levhası
D) Antarktika Levhası – Nazka Levhası
E) Nazka Levhası – Afrika Levhası

Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu levha ya da plaka adı ve-
rilen parçalardan oluşmaktadır. On iki adet büyük levhadan 
oluşan yer kabuğu yapbozun parçaları gibi birbirini tamam-
lar niteliktedir. Levhalar manto üzerinde tıpkı denizdeki bir 
gemi gibi hareket etmektedir.

2- Levhaların hareket etmesi ile ilgili en bilinen kuram 
olan Kıtaların Kayması Kuramı’nı ortaya koyan bilim 
adamı kimdir? 
A) Alexander Von Humboldt
B) Friedrich Ratzel
C) Carl Ritter
D) Alfred Lothar Wegener
E) James Cook

Levhalar her yıl santimetrelerle ifade edebileceğimiz küçük-
lükte hareket etmektedir. Bu hareket çok küçük olduğu için 
bunu hissetme şansımız yoktur. Ancak bilim adamları kıtala-
rın hareket ettiğini çeşitli araştırmalarla kanıtlamışlardır.

3- Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kıtaların hareket 
ettiğinin kanıtları arasında yer almaz?
A) Farklı kıtalarda benzer iklimlerin görülmesi.
B) Ayrılan kıta kenarlarının birbiriyle uyumlu olması.
C) Benzer tortul tabakaların farklı kıtalarda yer alması.
D) Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kömür yataklarında ben-
zer fosillere rastlanması.
E) Brezilya’nın doğu kıyıları ile Afrika'nın batı kıyılarındaki 
kayaçların aynı olması.

Wisconsin Üniversitesi bilim adamlarının Antarktika’da 
yaptığı araştırmalarda 280 milyon yıl önce ormanlık bir 
bölgenin varlığını kanıtlayan fosiller bulundu. Bu ormanlar-
da Glossopteris cinsinden bir ağaç türünün hakim olduğu 
belirtilmekte. Günümüzde Antarktika’da yaşaması mümkün 
olmayan bazı hayvan fosilleri de çıkartılmıştır.

4- Buna göre, Antarktika Kıtası’nda yaşanan bu durumun 
temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jeolojik devirlerde soğuğa daha dayanıklı bitki ve hay-
vanların olması 
B) Antarktika Kıtası ile Güney Amerika Kıtası’nın yakın 
zamana kadar birleşik olması
C) Bitki ve hayvan fosillerinin dış kuvvetler tarafından 
Antarktika’ya taşınması
D) Antarktika Kıtası’nın levha hareketleri sonucu Güney 
Kutbu’na doğru hareket etmesi
E) İklim değişiklikleri sonucu Antarktika Kıtası’ndaki bitki 
ve hayvanların neslinin tükenmesi

Avustralya, Antarktika, Güney Afrika ve Güney Amerika kı-
talarında jeolojik zamanlarda yaşamış olan aynı canlı türüne 
ait fosillere rastlanmıştır. 

5- Buna göre;
I. Kıtalar zamanla birbirinden uzaklaşmıştır.

II. Kıtalar aynı jeolojik yapıya sahiptir.
III. Kıtalar geçmişte Pangea adı verilen tek bir kıtada yer 

almaktaydı.
yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
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Diğer testlere sitemizden ulaşabilirsin.

Yer kabuğu üzerinde on iki büyük levha parçası vardır. Bu 
levhalardan bazıları birbirlerine doğru yaklaşmakta bazıları 
birbirinden uzaklaşmakta bazıları ise yanal hareket etmek-
tedir.

6- Buna göre, aşağıdaki levha ikilisinden hangisinin birbi-
rine sınırı yoktur?
A) Pasifik Levhası – Nazka Levhası 
B) Pasifik Levhası – Avusturalya Levhası 
C) Afrika Levhası – Pasifik Levhası 
D) Kuzey Amerika levhası – Avrasya Levhası 
E) Güney Amerika Levhası – Afrika Levhası

Yer kabuğunu oluşturan levhalar ağırlıkları oranında manto-
ya batmış halde dengede dururlar. Buna izostatik denge adı 
verilir. Bu dengeyi bozan bazı faktörler vardır.

7- Aşağıdakilerden hangisi izostatik dengenin değişmesi-
ne neden olan olaylardan biri değildir?
A) Kıtalar üzerinde dış kuvvetlerin aşındırma faaliyeti 
yapması
B) Kıtalardaki buzul kütlelerinin zamanla erimesi
C) Volkanik patlamalar sonucu levhaların ağırlığının artması
D) Depremler sonucu fay hatlarının oluşması
E) İklim değişikliği sonucu yeni buzul kütlelerinin oluşması

Kıtaların kaymasına yönelik en ayrıntılı tezi 1912 yılında 
Alman bilim adamı Alfred Wegener ortaya koydu. Wegener 
çok sayıda jeolojik ve paleontolojik verilerden yararlanarak 
kıtaların uzun bir süre boyunca aşağıdaki çizimde görüldüğü 
gibi tek bir parça olduğunu ileri sürdü. Daha sonra bu bütün 
parçalara ayrılmış ve parçalar birbirinden uzaklaşmaya 
başlamıştır.

8- Alfred Wegener bütün kıtaların tek bir parça halinde 
bulunduğu süperkıtaya ne ad vermiştir?
A) Pangea   B) Gondvana
C) Lavrasya   D) Panthalassa
E) Astenosfer

Yer kabuğunu oluşturan farklı büyüklükteki parçalara plaka 
veya levha denir. Bu levhaların hareket etmesi sonucu birçok 
olay meydana gelmektedir.

9- Aşağıdakilerden hangisi levha hareketleri sonucu 
gerçekleşen durumlardan biri değildir?
A) Toprak erozyonunun artması
B) Himalaya Dağları’nın oluşması
C) Volkanik patlamaların yaşanması
D) Tektonik kökenli depremlerin yaşanması
E) Okyanus ortası hendeklerinin oluşması

İki kıtasal levhanın birbirine yaklaşmasıyla çarpışma meyda-
na gelir. Bu çarpışma sonucu yüksek dağ sıraları ve platolar 
ortaya çıkar.

10- Buna göre, haritada numaralandırılarak gösterilen 
yerlerden hangileri iki kıtasal levhanın çarpışma alanında 
yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Birbirinde uzaklaşan iki okyanusal levha sınırı arasında olu-
şan boşluğa üst manto kaynaklı akışkan materyalin dolması 
ve soğuyup katılaşması ile .................................. meydana gelir.

11- Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alana yazılması 
gereken kavram hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Astenosfer
B) Levha tektoniği
C) Okyanus krateri
D) Dalma-batma zonu
E) Okyanus ortası sırtları
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