
YERİN YAPISI İÇ KUVVETLER TEST 
 
1. Yerkürenin yapısı ile ilgili aşağıdaki özelliklerden 
Hangisi yanlıştır? 
A) Sıcaklık, kabuktan çekirdeğe doğru artar. 
B) Kabuğun kalınlığı karalar altında fazla, okyanuslar altında 
azdır.  
C) Deprem, volkanizma gibi iç kuvvetlerin kaynağı mantodur. 
D) Basınç ve yoğunluk çekirdekten litosfere doğru artar. 
E) Dünya kalınlıkları ve yoğunlukları farklı iç içe kürelerden 
oluşmuştur. 
 
2. Jeotermal enerji ile aşağıdakilerdern hangisi arasında yakın 
bir ilişlki vardır? 
A) Rüzgar                 B) Volkanizma            C) Epirojenez  
                    D) Erozyon                E) Buzullaşma 
 
3. Doğu Avrupa, İskandinavya, Kanada, Avusturalya ile Kuzey 
Asya'da volkanik hareketler ile depremlere hemen hemen hiç 
rastlanmaz. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Yükseltinin az olması                           B) İkilimin sert olması 
C) Yer kabuğunun çok ince olması        D) Arazinin eski olması 
                       E) Yükseltinin fazla olması 
 
4. Taşkömürü yeryüzünün ilk zamanlarında oluşan madenler-
den biridir. Buna göre Türkiye'de taşkömürü yataklarının 
oldukça az olması aşağıdakilerden hangisine bir kanıt oluşturur?  
A) Türkiye’nin yeraltı kaynakları bakımından fakir olduğuna 
B) Ülkemizde sık sık deprem görüldüğüne 
C) Ülkemizin daha çok yakın zamanda oluştuğuna 
D) Ülkemizde volkanizmanın etkili olduğuna  
E) Ülkemizin orta kuşakta yer aldığına 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi depremlerin hasar derecesini 
azaltmada etkili bir önlem değildir? 
A) Yapıların temelini sağlam zemine oturtmak 
B) Yüksek katlı binalar yapmamak 
C) Depremlere dayanıklı konutlar yapmak 
D) Deprem bölgelerini ağaçlandırmak  
E) Yapılarda hafif ve esnek malzeme kullanmak 
 

 
6. Şekilde oluşumu gösterilen dağlara numaralandırılmış 
bölgelerin hangisinde rastlanılmaz?  
A) 1             B)2              C) 3               D) 4                E) 5 
 
 
7.Yeryüzünde çöküntü depremleri daha çok nerelerde 
görülür? 
A)  Karstik bölgelerde                    B)  Yaşlı arazilerde 
C)  Birikinti ovalarında                   D)  Dağlık bölgelerde 
                                       E) Fay hatlarında 
 

 

 
8. Yukarıda numaralarla gösterilen ovalardan hangisi bir 
“GRABEN” içine yerleşmiştir?  
A) I            B) II            C) III           D) IV             E) V 
 
9. Yeryüzü iç ve dış kuvvetler tarafından şekillendirilmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu, iç kuvvetler ile ilgili 
değildir? 
A) Yerkabuğunun blok halinde yükselmesi 
B) Kırıklı dağların ve fay hatlarının oluşması 
C) Jeosenklinallerde tortulların kıvrılması 
D) Topraklarda erozyonun oluşması 
E) Okyanus tabanlarında volkanların meydana gelmesi 
 
10. Dünya'da tektonik ve volkanik hareketlerin daha çok 
okyanus tabanlarında olmasının temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)   Bu alanların karalara göre daha genç yapıda olması 
B)   Yerkabuğunun kalınlığının daha az olması 
C)   Dalgaların aşındırmasının güçlü olması 
D)   Tortullaşma alanı olması 
E)   Bu alanların altındaki magmanın daha akışkan olması 
 
11. Genç oluşum arazilerinin yaygın olduğu yerlerde tektonik 
depremler etkilidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde 
tektonik depremler daha fazla görülür? 
A) İngiltere                 B) Irak                           C) Suriye 
                     D) İsveç                 E)Japonya 
 
12. Etkin volkanik hareketlerin olduğu bir yöreyle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisinin söylenmesi yanlış olur? 
A)  Tektonik depremler yaşanabilir. 
B)   Verimli topraklara sahiptir. 
C)   Fay hatları bulunur. 
D)   Eski kıta çekirdekleri üzerinde bulunur. 
E)   Sıcak su kaynaklarına sahiptir. 
 
13. Aşağıda depremlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
A)   Depremler;  çökme,  volkanik ve tektonik kökenli olabilir.  
B)    Yeryüzünde en yaygın ve en tehlikeli depremler tektonik 
kökenlidir. 
C)    Deprem,  yeni  oluşumlu  ve  kırıklı  yapıya  sahip yörelerde 
daha fazla görülür, 
D)   Yeraltında çok sayıda boşluğun bulunduğu karstik 
arazilerde çökme depremleri oluşur. 
E)    Volkanik depremler geniş alanda etkili ve şiddetli olur. 
 
14. İç Anadolu Bölgesi'nde çakıl, balık fosili gibi denize 
ait kalıntılara rastlanmaktadır. Bu durum aşağıda verilen 
şekillendirici kuvvetlerden hangisiyle ilgilidir? 
A) Orojenez                     B) Volkanizma                  C) Epirojenez 
                       D) Akarsular                  E) Deprem 
 
 
 



15. Tehlikeli olmasına rağmen Volkanik alanlarda yerleşmenin 
sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) O çevrede başka yerleşim bölgelerinin yokluğu 
B) Volkanın çok iyi bir doğal ısı kaynağı oluşu 
C) Volkanlar çevresinin turizm bakımından canlı oluşu 
D) Volkanik toprakların çok verimli oluşu 
E) Volkan çevresinde yerleşmenin bir gelenek oluşu 
  
16. Türkiye’de geçtiğimiz dönemlerde kesinlikle Epirojenez 
görülmüştür diyen bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini 
kanıt gösterebilir? 
A) Egeid karasının çökmesini 
B) Yükseltinin doğuya doğru artması 
C) Kıyılarda delta ovasının oluşmasını 
D) Kıvrım dağların varlığını 
E) Tektonik göllerin çok olmasını 
  

 
17. Yukarıdaki yer şeklinin görüldüğü yerde aşağıdaki 
kuvvetlerden hangisi etkilidir? 
A) Epirojenez (Kıta oluşumu)   B) Orojenez (Dağ oluşumu) 
C) Volkanizma                            D) Depremler 
                            E) Heyelan 
 
18. Aşağıda kesiti verilen yer şeklinin olduğu bölge ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 
 
 
 
 
 
A)  Dış Kuvvetlerin etkisi sonucu oluşmuştur. 
B)  Tektonik depremler görülebilir. 
C)  Graben alanı vardır. 
D)  Kırıklı bir yapıya sahiptir. 
E)  Ülkemizde Ege bölgesinde yaygındır. 
 
19. Yeryüzü İç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak 
değişmektedir. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç 
kuvvetlerin etkisi yoktur? 
A) Dağ oluşumunda                 B) Depremlerin oluşmasında 
C) Volkanların oluşmasında   D) Delta ovalarının oluşmasında 
                     E) Epirojenik olayların oluşmasında 
 
20. I. İskandinav yarımadasının yükselmesi 
      II. Toros Dağlarının oluşması  
     III. Kuzey Anadolu Fayında sarsıntıların olması 
     IV. İtalya’da Etna yanardağında hareketlenme olması 
     V. Anadolu’nun toptan yükselmesi   
Yukarıda bazı coğrafi olaylar sıralanmıştır. Verilen coğrafi 
olayların aşağıdakilerden hangisiyle bir ilgisi yoktur?  
A) Kırılma                   B) Epirojenez                 C) Volkanizma  
                       D) Kıvrılma                E) Depremler 
 
 
 

21.  “Mağma üzerinde dengede duran yerkabuğu, ağırlığının 
arttığı bölümlerde çökerken, azaldığı bölümlerde yükseltir. 
Aşağıdaki şekilde ağırlığı artan jeosenklinal tabanın çökmesi 
sırasında hafifleyen kara kütlesinin yükselme hareketi 
verilmiştir.” 
   
 
 
 
 
 
 
Buna göre, oluşum şekli verilen yerkabuğu hareketi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Deprem                     B) Volkanizma                 C) Orojenez 
                   D) Epirojenez                 E) Peneplen 
 
 
22. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın iç yapısını oluşturan 
katmanların sıcaklık, yoğunluk ve kalınlıkları verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? 
A) Sıcaklıklar iç çekirdeğe gidildikçe artar. 
B)Yoğunluğu en az olan katman yerkabuğudur. 
C) Manto katmanındaki yoğunluk yerkabuğundan fazladır. 
D) Kalınlığı en az olan katman yerkabuğudur. 
E) Manto katı haldedir. 
 
23. Yerin derinliklerinden kaynaklanan ve yeryüzünde doğal 
nedenlerle meydana gelen titreşim ve salınım hareketlerine 
deprem denir. Depremin çevrede oluşturduğu hasar çeşitli 
faktörlere bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden 
biri değildir? 
A) Zeminin sağlam olup olmaması  
B) Binaların depreme karşı mukavemeti 
C) Deprem bölgesindeki kayaçların cinsi 
D) Depremi oluşturan enerjinin büyüklüğü 
E) Yer şekillerinin sade veya engebeli oluşu 
 
24.      Büyük Okyanus çevresi,  Atlas Okyanusu’nun orta 
kesimleri, Akdeniz ve çevresi ve Doğu Afrika ‘da volkanların 
yoğun olduğu görülmüştür. Buna göre bu bölgelerin ortak 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yer kabuğunun hareketli olması 
B) Yaşlı arazilerin bulunması 
C) Dağlık alanların fazla olması 
D) İklim tiplerinin benzer olması 
E) Yoğun nüfuslu olmaları 
 
CEVAPLAR:  
1.D  2.B  3.D  4.C  5.D  6.A  7.A   8.D  9.D  10.B  11.E  12.D  13.E  
14.C  15.D  16.A  17.B  18.A  19.D  20.A  21.D  22.E  23.E  24.A 

Manto 

Kabuk 

Sial 
Geosferler 

22 km 
33 km 

2900 km 

Dış çekirdek 

5120 km 

İç çekirdek 

6370 km 

Yoğunluk 
2, 7-3 
3-3, 5 

2000ºC 
3, 5-6 

3000ºC 

10-12 

5000ºC 
12-13 

6000ºC 

Yükselen Kara 
Kütlesi 

Çöken 
Jeosenklinal 


