
Özellik Somali Kanada 

Beslenme koşullarının iyi olması   

Kişi başına düşen millî gelirin yüksek olması   

Teknolojiyi daha aktif kullanması   

Eğitim seviyesinin düşük olması   

Genç nüfus oranının fazla olması   

Yaşlı nüfus oranının yüksek olması   

Bebek ölüm oranlarının yüksek olması   

Aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe çalışması   

 
 

Bilgi DOĞRU YANLIŞ 

Nüfus bilimine DEMOGRAFİ denir.    

Nüfus piramitlerine bakılarak ülkedeki kır ve kent oranı bulunabilir.   

Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı 1831 yılında II. Mahmut 
döneminde yapılmıştır. 

  

Ekvator üzerinde yüksek dağlar daha yoğun nüfusludur.   

Gelişmiş ülkeler (Almanya İngiltere vb.) nüfusu artırıcı politikalar 
uygular.  

  

 15 yaşın altındaki nüfus bağımlı nüfus olarak değerlendirilir.    

Genellikle göç veren yerlerde kadın nüfus, göç alan yerlerde ise 
erkek nüfus oranı daha fazladır. 

  

Gelişmiş ülkelerde sosyoekonomik şartlar iyi olduğu için doğum 
oranları fazla ve nüfus piramidinin taban kısmı da geniştir. 

  

Ülkemizde nüfus en fazla tarım sektöründe çalışır.    

Gelişmiş ülkelerde nüfusun bağımlılık oranı yüksektir.    

Aritmetik nüfus yoğunluğuna bakılarak bir ülkenin gelişip gelişmediği 
anlaşılabilir.  

  

 
Nüfus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan 3 madde yazınız.  

 
 Dünya nüfusunda genel olarak 3 ana sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bunlar hangileridir kısaca yazınız.  
 
 
Dünya’da nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden yeryüzü şekillerinin etkisini bir örnekle açıklayın.  
 
 
İç göçlerin sebeplerinden 3 madde yazın.  
 
 
Birincil, ikincil ve üçüncül faaliyetteki iş kollarına birer örnek verin.  
 
 
Dünyada nüfusun sık olduğu yerlerden üç bölge yazarak buralarda nüfusun yoğun olma sebebini kısaca 
açıklayın.  

 



1. Aşağıdakilerden hangisi göç alan bir ülke ile ilgili yanlış 
bir bilgidir? 
A) Şehirleşme oranı yüksektir 
B) Gelişmişlik seviyesi yüksektir 
C) Dış ülkelere hammadde satışı yüksektir  
D) Bağımlı nüfus oranı azdır 
E) Gerçek nüfus artışı doğal nüfus artışından yüksektir 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi siyasi göç kapsamında 
değerlendirilebilir?  
A) Mübadele göçleri                       B) Doğal afet göçleri 
C) Türklerin Orta Asya'dan göçü   D) İşçi göçleri 
E) Avrupa'dan Amerika'ya göç 
 
3. Genellikle su kaynakları çevresinde nüfus yoğunluğu 
fazladır. Ancak çok sıcak ve çok soğuk iklimlerde tam tersi 
bir durum gözlenebilir. Buna göre aşağıdaki akarsulardan 
hangisinin havzasında nüfus yoğunluğu daha azdır? 
A) Fırat      B) Tuna     C) Ganj      D) Amozon       E) İndus 
 
4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik 
derecesi hakkında bilgi vermez? 
A. Aritmetik nüfus yoğunluğu   
B. Okur-yazar oranı   
C. Genç nüfusun toplam nüfusa oranı 
D. Kişi başına düşen milli gelir        
E. Kent nüfusunun toplam nüfusa oranı 
 
5. Mevsimlik göçler tarım, turizm, yaylacılık gibi 
faaliyetlere bağlı oluşan göçlerdir. Buna göre aşağıda 
verilen kentlerimizden hangisine mevsimlik göç daha azdır?   
A) Gümüşhane             B) Adana               C) Rize  
       D) Muğla                 E) İzmir  
 
6. Nüfusunun büyük çoğunluğu birincil ekonomik 
faaliyetlerde istihdam edilen bir ülkenin demografik 
özellikleri ile ilgili aşağıda verile özelliklerden hangisi 
doğrudur? 
A) Okuma yazma oranı yüksektir 
B)  Sanayileşmiş bir ülkedir 
C)  Doğum ve ölüm oranları yüksektir 
D) Ortalama ömür uzundur 
E)  Dışarıdan hammadde ithal eder 
 
7. Aşağıda verilen bölge ve bölgelerin en seyrek nüfuslu 
yöreleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  
A) Marmara - Yıldız Dağları Bölümü  
B) Ege - Menteşe Yöresi  
C) Akdeniz - Taşeli Platosu  
D) Doğu Anadolu - Erzurum / Kars Bölümü  
E) İç Anadolu – Ankara Eskişehir çevresi  
 
8. Almanya’da doğal nüfus artışı eksi olmasına rağmen ülke 
nüfusu sürekli artmaktadır. Bunun sebebi nedir? 
A) Ülke dışarıdan sürekli göç almaktadır 
B) Nüfus sayımları yerinde yapılmamaktadır 
C) Turizm ile ülke nüfusu artmaktadır 
D) Sayılmayan insanlar vardır  
E) Ülke nüfusunu arttırmak için teşvik uygulanmaktadır 
 

9. Aşağıda nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını gösteren 
dört piramit verilmiştir.  
 

 
Yukarıda piramitleri verilen ülkelerin hangilerinde hizmet 
ve sanayide çalışanların oranları daha yüksektir?  
A) I ve II                        B) I ve III  
C) II ve III                      D) II ve IV  
                     E) III ve IV 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin 
özelliklerinden değildir? 
A) Nüfusun dağılışı doğal koşullara bağlıdır 
B) Hammadde ithal eder, mamül madde ihraç eder 
C) Yıllık nüfus artış hızı azdır 
D) Kişi başına düşen milli gelir yüksektir 
E) Doğurganlık oranı düşüktür. 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu 
olduğunun gösterir?  
A) Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması 
B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması 
C) Tarımla uğraşan nüfusun azalması 
D) Nitelikli işçi sayısının fazla olması 
E) Ortalama yaşam süresinin uzun olması 
 
 

 
12. Toplam nüfusun yüz ölçüme bölünmesiyle aritmetik 
nüfus yoğunluğu bulunur. Buna göre yukarıda verilen 
yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu sırasıyla en fazla ve en 
azdır?  
A) I ve III                    B) I ve IV 
C) III ve I                    D) II ve IV 
                    E) I ve II 
 


