
 

 

  

1) Aşağıdaki ülkelerden hangisi, aktif volkanların 
bulunduğu bir bölgede yer almaz? 
A) Kanada  B) İtalya  C) Filipinler  
D)Japonya  E) Endonezya 
 
 
 
 
 
 
2) Aşağıdaki şekilde, bir yanardağın kesiti 
gösterilmiştir. 

 
 
Buna göre, kesitte numaralandırılan kesimlerin 
isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

1   2  3 
A)  Volkan bacası   Lav akıntısı          Krater 
B)  Lav akıntısı                     Krater   Volkan bacası 
C)  Krater                Lav akıntısı   Volkan bacası 
D)  Lav akıntısı                Volkan bacası         Krater 
E)  Volkan bacası        Krater       Lav akıntısı 
 
 
 
 
 
3)  Yeryüzünde aktif volkanların en fazla olduğu 
yerler Büyük Okyanus çevresidir. 
Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Tabakaların uzanış yönü 
B) Kırıklı yapıların çok olması 
C) Derin çukurlukların yer alması 
D) Tortul tabakaların geniş yer tutması 
E) Yer kabuğunun gevşek yapıda olması 
 
 

4) Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine 
yaklaşmaları ile sıkışan jeosenklinallerdeki tortul 
tabakalar yan basınçların etkisiyle kıvrıldığında bir 
kısmı yükselir, bir kısmı ise alçalır. 

 
Buna göre, yukarıdaki şekilde X ve Y olarak 
gösterilen yerlere ne ad verilir? 

X       Y 
A)  Antiklinal  Senklinal 
B)  Fay   Ova 
C)  Graben  Fay 
D)  Ova  Plato 
E)  Horst  Graben 

 
 
5) Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç 
kuvvetlerin payı en büyüktür? 
A) And Dağları’nın 
B) Falezlerin (Yalıyar) 
C) Çukurova Deltasının 
D) Toprak erozyonunun 
E) Kimyasal çözünmelerin 
 
 
6) “Bir depremin hasar derecesi, yalnızca depremin 
şiddetine bağlı değildir. Yerin yapısı, meydana 
geldiği noktanın yerleşim merkezlerine olan 
uzaklığı, binalarda kullanılan yapı malzemesinin 
cinsi ve kalitesi gibi birçok etkene bağlıdır.” diyen 
bir kişi, aşağıdakilerden hangisini söylerse 
görüşünü destekleyen bir yargı belirtmiş olur? 
A) Depremin yaşandığı iki merkezde denize 
uzaklıkların farklı olması 
B) Farklı bölgelerde iklim ve bitki örtüsünün de 
farklılıklar göstermesi 
C) Depremlerin sadece tektonik hareketlere bağlı 
olarak meydana gelmemesi 
D) Aynı deprem şiddetinin görüldüğü iki merkezde 
can ve mal kaybının farklı olması 
E) Depremlerin sadece can ve mal kaybına değil, 
yangın ve sel gibi olaylara da yol açması 
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7) Yeryüzünün çok geniş alanlarında meydana gelen 
yükselme ve alçalma hareketlerine epirojenik 
hareketler denilmektedir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi epirojenik 
hareketlere örnek olarak gösterilebilir? 
A) Himalaya Dağları’nın oluşması 
B) Çukurova’nın sürekli olarak çökmesi 
C) Kıyı Ege’de delta ovalarının oluşması 
D) Japonya’da volkanik dağların oluşması 
E) Batı Akdeniz’de karstik ovaların oluşması 
 
 
8) Enerji kaynağını Yer’in iç kısmından alan 
kuvvetlere iç kuvvetler denilmektedir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlere 
örnek olarak verilebilir? 
A) Sıradağların oluşması 
B) Yer altı sularının oluşması 
C) Kıyılarda falezlerin oluşması 
D) Karstik ovaların meydana gelmesi 
E) Akarsu yataklarında kum adacıklarının oluşması 
 
 
9) Alüvyal tabanlı vadi üzerinde akan akarsuyun 
gücünün yeniden artmasına bağlı olarak derine 
aşındırması hızlanır. Bunun sonucunda, akarsu 
yatağının her iki tarafında taraçalar meydana gelir. 
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisinin 
sonucunda taraçalar oluşabilir? 
A) Orojenez   B) Volkanizma 
C) Epirojenez   D) Erozyon 
E) Buzul aşındırması 
 
 
10) Amerika kıtasının batısındaki Kayalık ve And 
dağları, Avrupa’da Alpler, Asya’da Toroslar ve 
Himalayalar, kıtalar arasında kalarak sıkışan deniz 
dibindeki tortul tabakaların yükselmesi sonucunda 
oluşmuş sıradağlardır. 
Aşağıdakilerden hangisi, bu dağların kıvrılmadan 
önce deniz dibinde tortullar halinde olduğunu en 
iyi açıklar? 
A) Denizlere yakın olmaları 
B) Kıvrılarak yükselmeleri 
C) Sıradağ oluşturmaları 
D) Fay hatları ile parçalanmaları 
E) Deniz canlılarına ait fosil bulundurmaları 

 
11) I. İtalya’nın Venedik şehrinin, her yıl 4 mm kadar 
alçalması 
II. Birinci zamanın başlarında İskoçya ve Norveç’teki 
dağların oluşması 
III. Japonya’nın başkenti Tokyo’nun yılda 2 cm kadar 
çökmesi 
IV. İskandinavya Yarımadası’nın, üzerindeki buzullar 
eridiği için yükselmeye başlaması 
Yukarıdakilerden hangileri epirojenik olaylara 
örnek olarak gösterilemez? 
A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) I ve II  
D) I ve IV  E) III ve IV 
 
 
12) Yer’in derinliklerinde bulunan magmanın 
yeryüzüne yakın yerlerde veya yeryüzüne çıkarak 
katılaşması sonucu oluşan taşlara püskürük taşlar 
denir. 
Aşağıdaki taşlardan hangisi bu şekilde 
oluşmamıştır? 
A) Granit  B) Volkan camı  C) Mermer 
D) Bazalt  E) Andezit 
 
 
 
 
13) Aşağıdakilerden hangisi, epirojenik hareketlere 
neden olan olaylardan biri değildir? 
A) Geniş çukur alanlara lavların birikmesi 
B) Buzul alanlarının genişlemesi 
C) Okyanus tabanlarındaki tortulanmalar 
D) Kara kütlelerinin dış kuvvetler sonucunda 
aşındırması 
E) Levhaların yatay doğrultuda hareket etmesi 
 
 
 
14) Yeryüzünde fay hatlarının dağılımı ile deprem 
alanları arasında bir benzerlik vardır. 
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Bitki örtüsünün gür olması 
B) Peneplenlerin yaygın olması 
C) Zeminin geçirimli yapıda olması 
D) Akarsular tarafından parçalanmış olması 
E) Yer kabuğunun kırıklı yapıda olması 
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