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YANARDAĞLAR (VOLKANLAR) 

 

Volkanlara yanardağ da denir. Mağmanın yer yüzeyinden dışarı püskürerek 

çıktığı yerlerde volkanlar oluşur (yanardağlar). Yanardağların altlarında volkan 

odacıkları (Magmakammer) oluşur. Mağma, bu volkan odacığında toplanır ve 

içindeki gazlar sayesinde çok büyük bir basınç oluşturur. Bu basınç o kadar 

fazladır ki, belli bir zaman sonra büyük bir güçle patlayarak yerkabuğundan 

dışarı fırlatılır. Dışarıya püskürtülen kızgın sıvıya lav ve bu olaya lav püskürtme 

denir. Lavın içinde gaz, kül, taşlar ve karbondioksit bulunur. Yanardağların 

püskürttükleri, gözenekli taşlara ise volkan tüfü (vulkanische Tuffe) denir. 

Aslında bütün püskürtmeler çok kuvvetlidir. Dışarıya çıkan lavlar bazen akarak 

yayılır bazen ise püskürtme (patlama) şeklinde olurlar. Yanardağın ağzına 

krater (Krater) denir.  

Yanardağlar şekillerine göre ikiye ayrılır: 

Kalkan yanardağlar (Schildvulkan): 

Bu volkanlar bir kalkana benzer. 

Kalkan yanardağların 

patlamalarında lavların içindeki 

gazlar daha hızlı serbest kaldıkları 

için lavlar akarak yayılır. Yayılan 

lavlar belli bir süre sonra soğur. 

Soğumuş lav kalıntılarına bazalt 

denir.   

Koni yanardağlar (Schichtvulkan): Koniye benzedikleri için bu ad verilmiştir. 

Koni yanardağlar genelde büyük bir güçle patlayarak, lavlarını çok uzaklara 

püskürtebilirler. Lavla birlikte küller de atmosfere yayılır. Küller güneş ışığını 

engellediği için dünya atmosferinde soğumaya neden olur. İtalya'da bulunan 

Vezüv dağı (Vesuv), bir koni yanardağdır. Vezüv, İS 79 yılında patlamış ve dağın 

eteklerindeki Pompei şehri lavlar altında kalarak katılaşarak ölmüşlerdir.  

Bilder: www.openclipart.com by svtcalvin  
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SORULAR: 

1. Volkanlara Türkçe aynı zamanda ne denir? Volkanın diğer adı nedir? 

_______________________________________________________________ 

2. Yanardağların alt kısımlarında mağmanın toplandığı odacığa ne ad verilir? 

_______________________________________________________________ 

3. Yanardağın ağzından çıkana nedir? 

_______________________________________________________________ 

4. Lavın içinde neler bulunur? 

_______________________________________________________________ 

5. Lavlar ne şekillerde dışarıya çıkarlar (İki tür), kısaca açıkla. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Yanardağlar şekillerine göre kaça ayrılır, bunların isimlerini yaz. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Kalkan yanardağlara niçin bu isim verilmiştir, kısaca açıkla. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Bazalt nedir? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



Lale und Göksel Yılmaz                          CC BY-SA 3.0                                   Yanardağlar (Volkanlar) 
3 

Aşağıda volkanların kısımları bir resimde Almanca, diğerinde ise Türkçe olarak 

verilmiştir. Sen bu resimleri inceleyerek aşağıdaki listeyi tamamla!  

 

        Almanca      Türkçe 

_____________________         _________________________ 

_____________________         _________________________ 

_____________________         _________________________ 

_____________________         _________________________ 

_____________________         _________________________ 

 

Aşağıdaki volkan resimlerinin kısımlarını Almanca ve Türkçe olarak yaz! 

                   Almanca             Türkçe 

 

Krater krater 
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Bu çizimi defterine yapıştır ve uygun renklere boya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışma kağıdı Creative Commons Lisansına uymak koşuluyla herkesin kullanımına açıktır.  

 


