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CO ĞRAF YA KONU TEST Ġ
KONU: NÜFUS ÖZELLĠKLERĠ
1.

TEST NO : 5

Bir yerin tarımla uğraşan nüfusunun tarım
alanları yüzölçümüne bölünmesiyle tarımsal
nüfus yoğunluğu elde edilir. Bir bölgede tarıma
ayrılan alanın az , tarımla uğraşan nüfusun
fazla olması o bölge de tarımsal nüfus
yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir.
Aşağıdaki tabloda yüzölçümleri birbirine yakın
olan beş bölgenin tarım alanları ve tarımsal
nüfus miktarları gösterilmiştir.
Ülke
I
II
III
IV
V

Tarım alanı
( bin/ ha)
620
530
260
420
110

4.

Tarımsal nüfus
miktarı (milyon)
45
34
20
32
20

Tarımsal nüfus yoğunluğu , tarımda çalışanların
tarım alanlarına oranıdır.

Yukarıdaki Türkiye haritasında tarımal nüfus
yoğunluğunun en fazla olduğu alan kaç
numara ile gösterilmiştir ?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Yukarıdkai bilgilere göre , bu beş bölgeden
hanisinde
tarımsal
nüfus
yoğunluğu
diğerlerine göre daha yüksektir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

5.

Yıllara göre doğum ve ölüm oranları verilen
bir bölge ile aşağıda verilen bilgilerden
hangisine ulaşamayız ?
Ölüm oranlarında meydana gelen artma ve
azalmalara
B) Ülkede kız ve erkek çocuk doğumları
arasındaki farka
C) Hangi yıllarda doğum oranının arttığına
D) Doğal nüfus artışının yıllara göre göstermiş
olduğu değişimlere
E) Ölüm oranı ile doğum oranı arasındaki
farka
A)

2.

Aşağıdaki grafikler iki farklı ülkedeki nüfusun
yaş
gruplarına
göre
dağılışlaırnı
göstermektedir.

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışının iki
ülkede farklı olmasına ;
I. Nüfus artış hızlarının farklı olması
II. Toplam nüfus miktarlarının farklı olması
III. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olması
etmenlerinden hangilerinin neden olduğu
söylenebilir ?

6.

Ġç Anadolu
olması ;

Bölgesinde

koşullarından hangilerinin
olmasının kesin sonucudur ?
A) I ve IV
D) I ve III

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin
nüfus yapısına ait özellikler arasında yer
almaz ?
A) Okur yazar oranı kadınlarda ve erkeklerde
yüksektir
B) Ortalama ömür uzundur
C) Nüfusu artış hızı düşüktür
D) Çalışanların oranı fazladır
E) Genç nüfus oranı fazladır

fazla

I. Ulaşım imkanlarını fazla olması
II. İklim koşullarının uygun olması
III. Yer altı kaynaklarının fazla olması
IV. Hizmetler sektörünün gelişmiş olması

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız III

3.

nüfusun

7.

birlikte

B) II ve III

var

C) III ve IV
E) I ve II

Ege Bölgesinde yer alan aşağıdaki kentleirn
hangisinde yıl içinde turizme bağlı olarak
nüfus miktarındaki değişimin diğerlerinden
daha az olması beklenir ?
A) Kuşadası
D) Bodrum

B) Dikili

C) Marmaris
E) Efes
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8.

İnsanların bazı nedenlerle yaşadıkları yerleri
terk edip başka bir yere yerleşmesine göç
denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin nedenleri
arasında yer almaz ?
A) Tarım sahalarında makine kullanımının
yaygınlaşması
B) Doğal nüfus artış hızının yüksek olması
C) Savaş ve ihtilal gibi olayların sıklıkla
yaşanması
D) Miras
yoluyla
tarım
topraklarının
paylaşılması
E) Turizm alanlarını gezip görmek istenmesi

12. Nüfus artışını azaltmak için yapılabilecek en
önemli şey doğum oranlarını azaltmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yönelik
önlemler arasında yer almaz ?
A)
B)
C)
D)
E)

Kadınların iş hayatına girmesini sağlamak
Ataerkil aile yapısını teşvik etmek
Kadınlarda eğitim seviyesini yükseltmek
Aile planlamasını yaygınlaştırmak
Sağlık hizmetlerinin en küçük yerleşim
alanlarına kadar yaymak

13. Hızlı nüfus artışının doğurduğu en önemli
sonuçlardan biri de köyden kentte göçlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi kentlerin nüfus
çeken yerler olmasında temel etken
olmuştur ?

9.

A)
B)
C)
D)
E)

Sağlık hizmetlerinin daha iyi olması
Eğitim olanaklarının gelişmiş olması
Sosyal etkinliklerin fazla olması
İş imkanlarının fazla olması
Altyapı hizmetlerinin yeterli olması

Yukarıdaki
Türkiye
haritası
üzerinde
işaretlenmiş yerlerden hangisi göç almaz ?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

10. Aşağıdaki tabloda bir ülkede nüfusun yaş
gruplarına göre dağılımı gösterilmiştir.
Yaş Grubu
0 –14
15- 64
65 +

Toplam Nüfus İçindeki
payı
% 10
% 65
% 25

Buna göre , bu ülke ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?
A) Doğum oranının fazla olduğuna
B) Yaşlı nüfus oranının az olduğuna
C) Tarım
yapabilme imkanlarının kısıtlı
olduğuna
D) Genç
nüfus
sayısının
aktif
nüfus
sayısından az olduğuna
E) Gelişmemiş ülke olduğuna
11.

14. Aşağıdaki bölümlerin hangisinde nüfus
artışı
Yukarı
Kızılırmak
bölümündeki
artışıdan farklı bir nedene dayanmaktadır ?
A) İç Batı Anadolu
B) Çatalca – Kocaeli
C) Doğu Karadeniz
D) Erzurum – Kars
E) Orta Kızılırmak

15. Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunun
hızlı bir şekilde artmasında etken değildir ?
A)
B)
C)
D)
E)

Tarım alanlarının artması
Beslenme koşullarının iyileşmesi
Çocuk ölüm oranlarının azalması
Sağlık alanındaki gelişmeler
Daha iyi yaşam koşullarına sahip olunması

16. Soğuk ve buzlarla kaplı alanlar ,çöller, tropikal
ormanlar , yüksek dağlık bölgeler dünyanın
genellikle insansız ortamlarını oluşturmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisi
seyrek nüfuslu bölgeler içerisinde yer
almaz?
A) Nijerya
B) Hindistan
C) Grönland
D) Nepal
E) Ekvador

17. Aşağıdakilerden
hangisi
plansız
kentleşmenin özelliği değildir ?
Haritada
numaralnadırılmış
yerlerin
hangisinde hem okuma yazma oranının hem
de sanayide çalışanların oranının fazla
olması beklenir ?
A) I

B) II

C) III

D) IV

A)
B)
C)
D)
E)

bir

Altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması
Trafik sorunlarının sıklıkla yaşanması
Sanayi tesislerinin kent içerisinde kalması
Çevre sorunlarının yaşanması
Organize sanayi tesislerinin bulunması

E) V
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Nüfus ve yerleşme test no:5
1.E
2.C
3.E
4.C
5.B
6.A
7.B
8.E
9.E
10.D
11.B
12.B
13.D
14.B
15.A
16.B
17.E
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