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1-Topraklar; toprak oluşu u, 
Toprak oluşu u uzu  yıllar ister ve farklı etke ler etkilidir. 
Bunlar; 

     

2- Topraklar; toprak oluşu u,  
Toprak oluşu u ……………………………………………………………… 

İle aşlar ve uzu  ……………………………………  alır. 

3-Topraklar; oluşu  kat a ları ı elirti iz. 

 
4- Topraklar; toprak oluşu u, kayaçları  ufala ası, 
Kayaçları  ufala ası kaç şekilde olur? 

  

Açıkla a  

 

 

 

Açıkla a  

5-Topraklar; kayaçları  fiziksel ufala ası a yardı  ede  
faktörler ve yardı  et e yö te leri; 
 Faktörler  Yöntemler  

1   

2 Su  Çatlaklara dol ası, ası ç yap ası, do ası-
erimesi parçala ayı hızla dır ası 

3   

4   

5   

6-Topraklar; 5-Kayaçlar; kayaçları  ki yasal ufala asına 

yardı  ede  kayaç çeşitleri ve yardı  et e yö te leri; 
 Faktörler  Yöntemler  

1 Kalker Suda kolay çözülmesi 

2   

3   

 

 

 

7-Toprakları ; toprak oluşu u a yardı  ede  faktörlerde  
ola  ikli  ha gi özellikleri ile u işle i aşarır? 

 Özelliği  Başar a şekli  
1 Sı aklık   

2   

3   

4   

5   

8-Toprakları ; toprak oluşu u a yardı  ede  faktörlerde  
ola  yer şekilleri ha gi özellikleri ile u işle i aşarır? 

 Özelliği  Başar a şekli  
1   

2   

3   

9-Toprakları ; toprak oluşu u a yardı  ede  faktörlerde  
olan a lılar elerdir? 

 Ca lılar  Özelliği  
1   

2   

3   

9-Topraklar; toprakları  sı ıfla dırıl ası, ör ekler, 
Topraklar 

   

  Örnekler Örnekler  Örnekler  

   

 

  

   

  

 

   

 

  

10-Topraklar; taşı ış-yerli olarak topraklar, 

 Topraklar  Zo al//Azo al //İ trazo al-hangisi 

1 Lateritler   

2 Terra rossa   

3 Lös   

4 Moren   

5 Kalsimorfik   

6 Hidromorfik   

7 Litosoller   

8 Podzoller   

9 Çöl toprakları  

10 Çernezyomlar   

11 Kolüvyal   
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11-Topraklar; toprak özellikleri, hangisi, 

 Toprak özelliği  Toprak çeşidi  
1 Aşırı yıka ada  dolayı Hu us 

ora ı düşük toprak 

 

2 Kır ızı re kli toprak  

3 Ge iş yapraklı or a  altı da 
gelişe  toprak, hu uslu  

 

4 Bozkır itkisi altı da gelişe , era 
için uygun toprak 

 

5 Buzulları  taşıyıp, iriktirdiği 
toprak 

 

6 Eği li arazilerde oluşa  iri parçalı, 
verimsiz toprak 

 

7 Rüzgarları  taşıyıp iriktirdiği 
toprak 

 

8 Kurak,yarı kurak ölgelerdeki 
tuzlu topraklar 

 

9 Kireçli ve ar lı arazide oluşa  
topraklar 

 

10 Kutup altı ikli i de görüle  
topraklar 

 

12- Topraklar;toprakları kısa a elirti iz, 

Toprak ismi  Açıkla a  
Çernezyomlar  

Vertisoller  

Regasoller   

Lateritler   

Alüvyal toprak  

13-Topraklar;                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Yukarıda a ve  ol ak üzere iki yüzey veril iştir. Ha gisi de 
toprak oluşu u daha iyi gelişir? Niçi ? 

13-Topraklar;  yükselti etkisi                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Toprak oluşu u ha gi yükseltide hızlı, ha gi yükseltide yavaş 
olur? Niçin? 

a b c 

   

 

14- Topraklar;gösterile  yerlerde ha gi topraklar yaygı dır? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-Topraklar;toprakları  gü lük hayatta kulla ı ı, topraklar 
gü lük hayatı ızda çok çeşitli kulla ı  ala ları a sahiptir. 
Bunlar; 

 Başlıklar  Kulla ı  özelliği 
1 İ şaat  Tuğla yapı ı da kulla ıl aktadır 

2   

3   

4   

 

16- Topraklar; iklim-toprak ilişkisi 
İkli ler  Toprak çeşitleri 
Çöl iklimi  

Ekvatoral iklim  

Akdeniz iklimi  

Orta kuşağı  okya usal ikli i  

Kutup iklimi  

Step iklimi  

Karasal iklim   

17-Topraklar;  Toprak kayıpları ı ö le ek ve aza i dir ek içi  
eler yapıl alıdır? 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

 

a 
b 

a 

b 

c 

0 m yükselti 

2000mh 

4000mh 

 

 


