




Arda, evdeki değerli vazoyu kırınca annesinden azar işitmemek 
için yine kendini kırlara atmıştı. 



Ne zaman yaramazlık yapsa evlerinin yanındaki patikadan 
yürüyerek kırlara çıkardı. Yağmur yağmıştı. Toprak 
nemliydi. Sınıfta öğretmeninin söylediği sözler, kulaklarında 

yankılanmaya başladı. 





Arda, üzerine bastığı toprağa bakarak 

diye düşünüyordu. 



Çünkü bu zamana kadar Arda çimenleri söken, ağaçların dallarını 
koparan, çiçeklerin üstüne hiç düşünmeden basan, çöpleri ve 
pilleri doğaya atan bir çocuktu. Bastığı yeri çoğu zaman -belki de 
her zaman- toprak deyip geçip gidiyordu. 



Oysa toprağa bir kiraz çekirdeği düştüğünde, ondan bir kiraz ağacı 
çıkar. Aynı toprağa bir elma çekirdeği düştüğünde ise, bir elma 
ağacı… 



Arda’nın bu umursamaz davranışları Toprak, Su, Ateş ve Hava 
Tanrıçalarını çok rahatsız ediyordu. Arda’ya toprağın korunması 
gerektiğini bir şekilde anlatmak gerekiyordu. 



Toprağa bu kadar zarar verilmesi Toprak Tanrıçası’nı yıpratıyor ve 
giderek güçsüzleştiriyor. Güçsüzleşen Tanrıça rüzgar ve sel 
sularıyla aşınıp sürükleniyordu. 



Diğer Tanrıçalar, 
Toprak Tanrıçası’nı 
böyle görmeye 
dayanamayarak 
Arda’ya ceza vermeye 
ve onu toprağın en alt 
katmanına 
göndermeye karar 
verdiler. 



Arda, toprağın 
katmanlarından 
birinde saklanan 
Toprak 
Tanrıçası’nı 
bulmak 
zorundaydı. 
Böylelikle 
yapacağı 
yolculukta 
toprağı daha iyi 
tanıyabilecekti 



Arda toprağın en alt katmanında iri kaya parçaları ile karşılaştı. 
Yeryüzündeki kayalar, rüzgarın, suyun, sıcağın ve soğuğun etkisi 
ile zaman içinde parçalanır ve kırılırlar. Bu çözülme iri kayalar 
ufalanana dek sürer gider. 



Toprak ilk olarak C dediğimiz en alt katmanla oluşmaya başlar. 
Taşlar arasında zor hareket eden Arda, kaya parçalarına bu 
katmanın nasıl oluştuğunu sordu. 



Yerkabuğunu oluşturan taşlar, iklim ve canlılar gibi dış olayların 
etkisi altında zamanla değişikliğe uğrayarak parçalara ayrılır, 
ufalanır. İşte, kayaların ve taşların uğradıkları bu değişikliklere 
çözülme denir.Taşların çözülmesinde taşın cinsi de etkili 
olmaktadır. Taşların çözülmesi fiziksel ve kimyasal yolla iki 
şekilde gerçekleşir. 



Fiziksel (Mekanik) Çözülme 
Kayaların, kimyasal yapıları değişmeden, 
yalnızca fiziki yapılarında görülen 
parçalanma, ufalanma ve ayrışma olayıdır. 
Fiziksel çözülme, kayaları gündüzleri aşırı 
sıcaktan genişlemesi, geceleri de aşırı 
soğuktan dolayı büzülmesi sonucu gerçekleşir. 



Kimyasal çözülme: Kayaları oluşturan unsurların su ile  eriyerek, 
kimyasal bileşimlerinin değişmesi sonucunda kayaçları oluşturan 
minerallerin ayrışması olayıdır.  
Ayrışan ana kaya malzemesi zamanla giderek daha da ayrışıp iyice 
ufalanıp incelmeye başlar. 



Arda, böylece bu katmanın ana kaya üzerinde meydana gelen ilk 
katman olduğunu ve kayaların çözülmesiyle oluştuğunu öğrenmiş 
oldu. Kayalara Tanrıça’nın nerede olabileceğini sordu. 



Bunun üzerine 
Arda, 
kayaların 
üzerine 
basarak bir üst 
katmana 
çıkmaya 
çalıştı. 



Bir üst katman, B katı yani birikim katmanıdır. Tuz ve 
minerallerden oluştuğundan açık renklidir. Arda burada tuz 
kristallerinin oluşturduğu tünellerden geçmeye başladı. Toprak 
Tanrıçası bu tünellerin birinde saklanmış olabilir diye düşündü. 



Ancak bu sırada 
aşırı yağış, bir 
üst katmandaki 
mineral veya 
çözünmüş 
maddeleri, B 
katına doğru 
taşımaya 
başlayınca Arda, 
üst kısımdaki 
bitki köklerine 
ulaşmaya çalıştı. 



     Kökler birbirlerine 
yardımı sever. Onlar 
topraktan suyu 
uzaklaştırır ve 
toprağın çok ıslak 
kalmasını önlerler.  

     Toprak susuz kalırsa 
kökler derinlerden 
suyu çekebilir. Bu su 
onların sağlıklı 
kalmasını sağlar. 

 



Bitki köklerine tutunan Arda, toprağın üst kısmını oluşturan 
koyu renkli tabakayla karşılaştı 



Bitki örtülerinin gür olduğu bölgelerde bitki kalıntıları toprağa 
karışarak toprağın koyu renk almasına yol açmaktadır. 
Mikroorganizmalarda topraktaki organik maddeleri ayrıştırarak 
beslenir. Ayrıştırma sonucu humus meydana gelir.Bu katman 
humusun yani ölü bitkiler, ile hayvanların atık ve artıklarının en 
zengin olduğu katmandır. 



Arda bu katmanda pek çok canlı türü ile karşılaşır. solucan, 
kabuklu böcek, çok sayıda karınca, rahatlıkla toprağın içinde 
yaşamaktadır. 



Solucanlardan biri hemen gururlanarak 
Arda’ya seslenir. A katmanı bizlerin 
sayesinde gelişmekte ve verimli hale 
gelmektedir. Buradaki canlıların hepsi 
ne yaptığını çok iyi biliyor, hiçbiri 
görevini aksatmıyor. 



Fakat 1 cm’lik topraktan tarla olmaz. Bunun için en az 60 cm 
kalınlığında toprağa ihtiyacınız vardır.Toprak verimsizleşir ve yok 
olursa bizlerde yaşam alanlarımızı kaybederiz. Sizlerde  ürün 
yetiştiremeyeceğiniz için beslenemezsiniz. 



Arda, solucana bu 
yolculuktan çok şey 
öğrendiğini ve 
Toprak Tanrıçası’na 
bir an önce verdiği 
tüm zararlardan 
dolayı özür dilemek 
istediğini anlatır. 
Bunun üzerine 
solucan, Arda’yı 
sırtına bindirir ve 
onu O katında 
bulunan 
Tanrıça’nın yanına 
getirir 



O katı toprak yüzeyini koruyan bitkilerden oluşan ince bir 
katmandır. Renk renk çiçekler arasında bulunan  Tanrıça da 
Arda’nın  bu üzgün halinden etkilenir.Tanrıça Arda’ya: “Bir kaya 
parçası iken zamanla dönüştüğüm şu “toprak” denen karışım 
yaşam için o kadar gerekli ki… Üzerime atılan tohumlara  su, hava 
ve  besin verdim. Tohumlar köklendi, insanlar zamanı gelince 
onları biçip un yaptı, tohumlar pamuk oldu, onları toplayıp 
kendilerine giysi dikti.Tohumlar büyüdü oksijen deposu  ağaçlar 
gelişti. Bu yüzden toprağı  korumamız gerekiyor.” der ve devam 
eder. 
 



Yüzey Maddeleri 

(Toprak ve Kayaç) 

Koparıcı ve Taşıyıcı 

Doğal Güçler 

Yerkabuğundan 

Ayrılma, Taşınma, 

Başka Yerlere  

Yığılma 

Toprak için en önemli tehlikeyi oluşturan erozyon, toprağın 
aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu 
örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve 
taşınması olayıdır. 
 



Erozyonla aşınmış bir toprak görürsen çimen ve  
diğer bitkilerle kaplanmasını sağlamalısın.  
Yağışın topraktan sızmasını sağlamak ve yüzey akışını azaltmak 
gerekir.Bunu yapmazsan toprak hastalanacak ve  beslenmemiz 
için gerekli  ürünleri yetiştirmeyecektir 



Çiftçiler topraklarını korumak için bilgili olmalıdır. Örneğin 
tarlaların kenarlarında ağaç sıraları yetiştirerek toprağın rüzgarla 
uçmasını engelleyebilirler.Ayrıca eğimli arazilerde yetiştirdikleri 
bitkileri şeritler halinde ve suyu tutacak şekilde ekebilirler. 
Toprak yüzeyini bitki kalıntıları ile örtebilirler.Bu gibi önlemler ile 
toprağı korurlar. 



Arda Tanrıça’ya verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eder ve ona 
bir söz verir. 



Birden burnuna ve alnına gelen sert damlacıklar şiddetlenmeye 
başlar, Gözlerini açtığında kendini büyük bir ağacın gövdesine 
yaslanmış olarak bulur. Gördüğü rüyanın etkisiyle mutlu ve biraz 
da mahcup bir tavırla derin bir nefes alır. Toprağın kokusunu iyice 
hisseder. Etrafındaki rengarenk çiçeklere, ağaçlara bakar ve evine 
doğru yola koyulur. 



Toprağı Oluşturan Faktörler nelerdir? Boşluklara yazınız 

..................................................... 

.......................................... 

............................................. 

 ........... 

....................................... 



Aşağıdaki soruları cevaplandıralım 

 Arda tanrıçalar tarafından neden cezalandırılmıştır? 

 Arda,ilkönce  toprağın hangi katmanına  

gönderilmiştir?gördüklerini söyleyiniz. 

 Hava değişimleri toprağa nasıl etki eder? 

 Arda’nın  B katında gördüklerini söyleyiniz. 

 Arda bitkileri hangi katmanda görmüştür? 

 Bitkiler toprağı neden sever? 

 Toprak farklı renklerde olabilir mi? 

 Toprağı korumak için neler yapmalıyız? 

 

 

 

 



1)Toprağı aşındıran kuvvetlerden biri. 
2)En alt katmanda Arda ................. ile karşılaştı. 
3)Toprak  ilk olarak .......... dediğimiz katmanla oluşmaya başlar 
4)Kayaların zamanla parçalanıp, ufalanmasına .................... denir. 
5)Bol su ve sıcaklığın olduğu yerlerde taşlar en fazla bu şekilde çözülür. 
6)Kayaların gündüzleri aşırı sıcaktan genişlemesi,geceleri ise soğuktan büzülmesi 
................... çözülmeye örnektir. 
7)Toprağın ayrışması, bitki ve hayvan artıkları  sonucu ………. meydana gelir. 
8)………. topraktaki organik maddeleri ayrıştırarak beslenir. 
9)1 cm. toprak oluşması için en az ………. yıl geçmesi gerekir. 



Bu hikayede Toprak 
Tanrıçası’nı kurtarmak 
isteyen Arda’ya yardım 
etmekle kalmayacak aynı 
zamanda toprakla ilgili 
daha önce bilmediğiniz 
şeyler öğrenecek ve 
kitapçıkta bulunan 
alıştırmalar ile 
öğrendiklerinizi 
uygulamaya 
koyabileceksiniz. 
Notre Dame de Sion 
Fransız Lisesi Çevre 
Kulübü öğrencileri olarak 
Toprak Hikayesi’ni 
beğenmenizi umuyoruz… 


