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TOPRAK VE TOPRAK EROZYONU 
ÇALIŞMA YAPRAĞI (DOLU) 

 
 

1) Toprak nedir? 

Toprak; kayaların ve organik maddelerin 
çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden 
meydana gelen, içinde geniş bir canlılar 
topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve 
besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, 
uzun zaman içerisinde belirli özellikler 
kazanan en üst kısmını saran doğal, 
dinamik bir yapıdır. 

 
 
 

 
2) Toprak oluşumuna hizmet eden kimyasal olayları maddeler halinde sıralayınız. 

♦ oksidasyon-redüksiyon,  
♦ hidroliz,  
♦ hidrasyon-dehidrasyon,  
♦ kompleksleşme,  
♦ karbonatlaşma 
♦ çözünme 
 

 
3) Toprak katmanlarından A ve 
C ile gösterilen katmanların 
özelliklerini yazınız. 
A Katmanı 
Toprağın en üst kısmındaki A 
katmanı toprağın yoğun olarak 
işlendiği kısmıdır. Humusu 
çok olduğu için rengi koyudur 
(Kahverengiden siyaha kadar). Bu 
katmanın üst kısmı taze 
organik maddece çok zengindir. 
A katmanı içerisinde bolca bitki 
kökü ve çeşitli 
organizmalar bulunur. Toprağın 
en aktif olan kısmı A katmanıdır. 
C Katmanı 
B katmanının altında yer 

almaktadır. C katmanı henüz ayrışmaya yeni başlamış olan ana 
materyaldir. Ana materyal toprağın oluştuğu ana maddedir. C katmanında hiç organik 
madde ya da mikroorganizma yoktur. Bitki kökü ve artıkları bulunmaz. Bu tabaka zamanla 
ayrışarak B katmanına dönüşür 



4) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 
 
-Kaya ve kayaçların doğal etkenle parçalanmasıyla oluşan maddeye …kum….    

adı verilir. 
 
- …kalker…. humustaki karbonun, karbonik asit haline geçmesini 
kolaylaştırdığı gibi, humustaki azotun da amonyak haline geçmesini 
sağlayarak, bitkilerin kullanabileceği nitrik asidi oluşturur. 
 
- Toprağın asit ya da alkali karakterli olmaları durumuna  …toprak 

reaksiyonu… ismi verilir. 
 
- Kilin üç özelliği vardır. Bunlar: Rötre, plastisite ve kohezyondur. 
 
-…kireç…… mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın 
maddesini oluşturan kalsiyum oksittir. 

 
5)  Tabloda yazan maddelerden erozyonu arttıran sebeblerin yanına ‘erozyon sebebi’ , 
erozyondan korunmanın yolları olan maddelerin yanına ‘erozyondan korunma yolları’ 
yazınız.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Doğal bitki örtüsünün yok edilmesi Erozyon sebebi 
Arazinin çok engebeli ve eğimli olması. Erozyon sebebi 
Ülkemizdeki araziler yetenek sınıflarına 
göre kullanılmalıdır. 

Erozyondan korunma yolları 

Çiftçiler eğitilmelidir. Erozyondan korunma yolları 
Đklimin etkisi – sağanak yağışlar Erozyon sebebi 
Araziyi yanlış kullanma Erozyon sebebi 
Ağaçlandırma yapılmalıdır. Erozyondan korunma yolları 
Dağınık alanlarda değişik yerleşmeyle 
birlikte ortaya çıkan tarla olayları 
engellenip, toplu köyler kurulmalıdır 

Erozyondan korunma yolları 

Ana kayanın etkisi- dirençsiz tabakalar Erozyon sebebi 
Doğayı ve doğal kaynakların koruma 
konusu devlet politikası olmalıdır 

Erozyondan korunma yolları 


