
 
10. SINIF COĞRAFYA I. DÖNEM II. YAZILI 

 
ADI SOYADI   : 
 
SINIFI VE NO  : 
 

1- Aşağıda 1950-2005 yılları arasında Dünya nüfusunun artış 
oranları % olarak gösterilmiştir 
 

 
Buna göre aşağıdaki yorumlardan doğru olanına D, yanlış olanına 
Y yazınız. 
 
(     ) Dünya nüfusunun artış oranlarında fazla bir değişiklik   
         olmamıştır.                          
(    ) En düşük artış oranı 1960 yılında gerçekleşmiştir. 
(    ) 1970 yılından sonra Dünya nüfusu sürekli azalmıştır. 
(    ) Dünya nüfusu sürekli artmıştır. 
(    ) Artış oraları arasındaki en büyük fark 1960-1965 yılları   
       arasında gerçekleşmiştir.  

2- Doğanın en şaşırtıcı olaylarından birini 
izlemek için binlerce insan İzlanda'ya gidiyor. 
Avrupa'dan İzlanda'ya artık 
akın eden turistler ise soluğu, 
başkent Reykjavik ve 
çevresinde bulunan doğa 
harikası sıcak su alanlarının  
başında alıyor. Kutuplara 
yakın olmasına rağmen 
İzlanda, sıcaklıkları 250 
dereceyi bulan ve belli aralıklarla gökyüzüne fırkırarak 
çıkan doğal su kaynaklarına sahip.Şehirdeki konutların 
büyük bir kısmı bu su kaynaklarıyla ısıtılır.  
a) Kutuplara yakın olmasına rağmen İzlanda’nın sıcak su 
kaynakları bakımından zengin olmasının sebepleri nelerdir? 
............................................................................ 
  
b) Haberde belirtilen sıcak su kaynağının adı nedir?  
.................................................  
c) Reykjavik’te konutların ısıtılmasında hangi enerji kaynağı 
kullanılmaktadır? ............................................  
 
 
 
 

 
3. Yukarıdaki iki şekilde bitkilerin kuşaklar 
oluşturmasındaki ortak nedeni yazınız. .(10 puan) 
 
 
 
 
4- İstanbul Tuzla’da belediye başkanı veya kaymakam 
olduğunuzu düşünün. İlçenize oldukça yoğun göçe var. 
İlçenizde ne tür problemler ortaya çıkar? Bu problemleri 
giderebilmek için ne gibi tedbirler alabilirsiniz? Açıklayın… 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-Aşağıdaki tabloda sol sütunda sorular, sağ sütunda ise cevaplar 
bulunmaktadır. Her sorunun bir doğru cevabı vardır. Buna göre 
soruların karşısındaki boşluğa doğru cevabın sembolünü yazınız. 
     
  
      SORULAR                  

    
   CEVAPLAR 

1-Doğumların ölümlerden fazla 
olmasına ne denir? 
 
2-Bir ülkede yıl içerisinde meydana 
gelen canlı doğumların nüfusa 
oranına ne denir? 
  
3-Dünya nüfusunda ilk nüfus 
patlamasının gerçekleştiği dönem 
hangisidir? 
  
4-Ölenlerin doğanlardan fazla 
olmasına ne denir? 
  
5-Nüfus artışı en az olan kıta 
hangisidir? 
  

  
  
  
  
  
  
  

a-Genç nüfus 
b-Yerleşik hayata 
geçiş 
c-Doğum oranı 
d-Alet yapımının keşfi 
e-Durağan nüfus 
f-Avrupa 
g-Azalan nüfus 
h-Doğal nüfus artışı 
ı-Güney Amerika 

        
7-   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle 
doldurunuz    
* Volkanizmanın en etkili olduğu kuşak …………. 
   …….. çevresidir.     
* …………. Ve çevresinde bitki yaprakları geniştir. 
* Doğum oranı %0 17, ölüm oranı %0 11 olan bir ülkede doğal 
nüfus artışı %0 ………..    dir.  
* Günümüzde dünya nüfusu sayı olarak ………………….’ı 
geçmiştir. 
* Göç alan şehirlerdeki önemli sorunlardan biri de sanayi 
kuruluşlarının………………………………………… dır. 
     
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Yandaki nüfus piramidine göre; 
a. Ülkenin gelişmişlik düzeyi nasıldır? Neden? 

b. Ülkenin nüfus artış oranı bu şekilde devam ederse ileride 
ne tür problemler yaşar? 

c. Bu ülkenin eğitim, sağlık, altyapı vb. durumları nasıldır? 

d. Bu ülkedeki nüfusun bağımlılık oranı ve ortalama ömür 
nasıldır? 

e. Nüfusun kır – kent durumu  nasıldır? 

 


