
 

  

9. Biri karasal diğeri okyanusal iki levhanın kar-

şılaşması sonucunda, aşağıdaki olaylardan 

hangisi ortaya çıkmaz? 

A) Okyanusal levha kıtasal levhanın altına dalar. 

B) Okyanusal levha çevresinde okyanus ortası 

sırtlar oluşur. 

C) Karşılaşma alanları boyunca deprem ve vol-

kanlar meydana gelir. 

D) Okyanusal levha ile kıtasal levha arasında derin 

okyanus çukurları oluşur. 

E) Okyanusal levha, kıtasal levhanın altından 

mantoya kadar hareket eder. 

10. Magmaya yakın sahalara kadar inen yer altı sula-

rının ısınarak yeryüzüne çıkmasıyla sıcak sular 

oluşur. 

 
Haritada işaretli sahaların hangisi sıcak sular 

bakımından zengindir? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

11. Levha hareketleri birbiriyle etkileşimleri bakımından 

uzaklaşma (ayrılma) ve yakınlaşma (çarpışma) 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

Buna göre; 

I. Avrasya, 

II. Afrika, 

III. Pasifik, 

IV. Güney Amerika 

levhalarından  hangileri,  birbirlerine doğru 

yaklaşan levhalar içinde yer alır? 

A) I ve II B) I ve III C) II ve III 

D) II ve IV E) III ve IV 

13. Aşağıdakilerden   hangisi,   levha   sınırlarının 

özelliklerden biri değildir? 

A) Derin okyanus hendekleri bulunabilir. 

B) Yer altı kaynakları bakımından fakirdir. 

C) Yeryüzünün zayıf ve çatlaklı sahalarıdır. 

D) Şiddetli depremlerin yaşandığı alanlardır. 

E) Volkanik faaliyetlerin yoğun olarak görüldüğü 

sahalardır. 

14. Depremler, volkanlar ve sıcak sular yer kabuğunda 

dar ve uzun kuşaklar boyunca uzanmaktadırlar. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu sahaların özellikleri 

arasında yer alır? 

A) Ortalama yükseltinin fazla, olması 

B) Dağlık sahalar boyunca uzanmaları 

C) Karaların iç kısımlarında yer almaları 

D) Nemli iklim bölgelerinde yer almaları 

E) Yer kabuğunu oluşturan levha sınırlarında bu 

lunmaları 

15. Aşağıdaki haritada, Dünya üzerindeki deprem ve 

volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir. 

 

12. Levha sınırları depremin yoğun olduğu sahalardır. 

Levha sınırında yer alan ülkelerde sık sık ve 

şiddetli deprem yaşanmaktadır. 

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisi şiddetli 

depremlerin yaşandığı sahada yer almaktadır? 

A) Almanya        B) Moğolistan        C) Brezilya 

D) Kanada E)Japonya 

Verilen haritalarda işaretli yerler ile buralarda 

meydana gelen olaylar, aşağıdakilerden hangisi 

yönüyle benzer değildir? 

A) Enerjilerini mantodan almaları 

B) Levha sınırlarında bulunmaları 

C) Aynı zaman diliminde oluşmaları 

D) Fay ve kırık hatlarında bulunmaları 

E) Genellikle okyanus ve denizlerde olmaları 

 

 


