
 
ADI SOYADI: 
 
İÇ VE DIŞ KUVVETLER ÇALIŞMA KÂĞIDI 
 

1. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında görülen kıyı tipi: 
…………………. Kıyılardır.  

2. İç Anadolu bölgesinde platolar geniş yer kaplar. Bunun 
sebebi: …………………. 

3. Horst ve Grabenlere Ege bölgesinde rastlanır. Buna 
göre ……………... Dağı Horsta, ………………ovası Grabene 
örnek verilebilir.  

4. Yanardağın tepe kısmındaki baca çukurluğuna Krater 
denir. Zamanla buraya suların dolmasıyla göller oluşabilir. 
Örneğin ………………. 

5. Van Gölü, Nemrut yanardağından çıkan lavların bir 
akarsuyun önünü kapatmasıyla oluşmuş bir göldür. Bu tür 
göllere ……………………………………..Set  gölü denir.  

6. Akarsuyun yatağını derine doğru aşındırabileceği en son 
seviyeye ………………………..denir. Ülkemiz akarsuları genç 
oluşumlu oldukları için o noktaya ulaşmamışlardır.  

7. Mantar kaya …………….. tarafından oluşturulmuş aşınma 
şeklidir. Konya ve Niğde çevresinde görülür.  

8. Dalgaların aşındırdığı yüksek ve uçurumlu kıyılara 
………………… denir. Ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz 
bölgelerinde yaygındır. 

9. Akarsuyun biriktirme yapabilmesi için ilk şart 
………………………………… dır. 

10. Kireçtaşının oluşturduğu yeryüzü şekillerine Karstik 
şekiller denir. Bunlara en fazla ………….………bölgesinde  
rastlanır. 

11. İngiltere kıyılarında ve okyanuslarda Delta ovaları 
oluşmaz. Bunun sebebi: ……………………………. 

12. Ülkemizde en az etkili olan dış kuvvetler …….. ………… 
dır. Bunun sebebi: ……………………… 

13. Kuzey Anadolu ve Toroslar üçüncü jeolojik zamanda 
kıvrılmayla oluşmuş dağlardır. Dağ oluşumuna coğrafyada 
…………..………….. denir. l 

14. Bir akarsuyun yıl içindeki akım düzenine …………….… 
…………………………… denir.  

15. Çağlayanların çarptığı zemini aşındırmasıyla oluşan 
oyuk biçimli şekillerdir…………………. 

16. Türkiye’deki delta ovalarına ………………., ………………., 
………………., ………………., örnek olarak verilebilir. 

17. Akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerde salınımlar 
yaparak akmasına ………………. denir. Ege bölgesinde 
yaygındır.  

18. Ülkemizden doğup yurt dışına dökülen akarsular: 
…………….., ……………., …………………., ………………….. 

19. Buzulların aşındırarak oluşturduğu kıyılara 
…………… Kıyılar deniz. Bu kıyılar ülkemizde görülmez.   

20. Karaya yakın bir adanın kıyı oku ile karaya 
bağlanması üzerine oluşan şekle ………………. denir. 
Sinop ile Kapıdağ yarımadası buna örnektir.  

21. Koy veya körfezlerin önünün kıyı oku ile 
kapanması ile oluşan göllere …………….denir. Büyük ve 
Küçükçekmece gölleri buna örnektir.  

22. Eğimli toprak tabakalarının ana kaya ile bitlikte 
kütle halinde yer değiştirmesi olayına  
…………………….denir. Özellikle Karadeniz bölgesinde 
ilkbahar mevsiminde görülür.  

23. Erozyon toprağın üst kısmının yağmur veya 
rüzgarla aşınması demektir. Bitki örtüsü toprağı 
koruduğundan erozyonu önler. Buna göre erozyon 
ülkemizde en çok nerelerde görülür? …………………… 

……………………………. 

24. Fiziksel çözülme ………………. iklim bölgelerinde, 
kimyasal çözülme ise ……………….iklim bölgelerinde 
görülür. 

25. Rüzgar aşınım ve birikim şekillerine ülkemizde 
……….., ………….. gibi yerlerde rastlanır.  

26. Mantarkaya ………….. tarafından,  Menderes ……….. 
tarafından, Hörgüçkaya ………………. Tarafından, 
Peribacaları …………….. tarafından, falez ise ……………. 
Tarafından oluşturulmuştur.  

27. Eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla 
oluşan kıyılara Ria Kıyı denir. Ülkemizde Çanakkale ve 
İstanbul boğazları buna örnek verilebilir.  

28. Taşeli platosu kireçtaşlarıyla oluşan bir platodur. 
Bu tür platolara ……………………………… denir.  

29. Ülkemizdeki Fay hatları a. ……………… 

b…………………….… c. …………………….. 

30. Peribacalarını oluşturan dış kuvvet ………………Dır.  

31. Sel sularıyla oluşan aşırı engebeli arazilere 
…………………………. Denir. Ülkemizde özellikle İç ve 
doğu bölgelerinde görülür.  

32. Farklı dirençteki yerlerin aşınmasıyla oluşan 
vadilere …………………. Vadi denir. 

33. Mağara tavanlarının çökmesi ile oluşan 
çukurluklara ………………., bu çukurluklara suların 
dolması ile oluşan göllere de ………………….. denir 

34. Sapanca, İznik, Tuz gölü, gibi göller oluşum 
bakımından …………… göllere örnektir.   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yıldız Dağları-Yüksekova-
Gaziantep -Kaçkar-Uzunyayla-
Çukurova-Çatalca.Kocaeli –
Erzurum.Kars-Nur -Menteşe -
Gediz -Taşeli -Ergene -
Çarşamba -Küre  
Yandaki haritada bulanan 
yeryüzü şekillerinin adı 
yukarıda belirtilmiştir. Tabloya 
bu yeryüzü şekillerinin 
isimlerini yazınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.                                                6.    a.      
2.    7.    b. 
3.    8.    c. 
4.    9.    d. 
5.    10.    e. 

 
1.                                                     6.     
2.    7.     
3.    8.     
4.    9.     
5.    10.     
                                                                                                                                    


