
 

 

7. Gelişmiş ülkelerin nüfuslarıma süreçleri dikkate 

alınarak hazırlanan ve nüfuslanma sürecini 5 ayrı 

safhaya ayırarak ülkelerin nüfus özelliklerini buna 

göre değerlendiren modele nüfus geçiş modeli 

denmektedir. 

Nüfus geçiş modelinin 4. ve 5. safhasında yer alan 

gelişmiş ülkelerin nüfusları ya çok yavaş artmakta 

ya da hafif azalma eğilimi göstermektedir. 

Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş ülkelerdeki 

bu nüfus durumu ile ilgili değildir? 

A) Aile plânlaması 

B) Çok iyi tıbbi imkanlar 

C) Dini ve sosyal teşvikler 

D) Daha uzun insan ömrü 

E) Kadının sosyal statüsünün artması 

10. Tarihten günümüze akarsu boyları ve oluşturmuş 

oldukları alüvyal ovalar, nüfus yoğunluğunun en 

fazla olduğu yerlerdir. 

Buna göre, aşağıdaki akarsulardan hangisinin 

çevresinde nüfus yoğunluğu azdır? 

A) Nil B) Ganj C) Fırat 

D) Amazon E) Indus 

11. Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfus içindeki kadın -

erkek oranı dengeli dağılmıştır. 

Buna göre, aşağıda çalışan nüfus içindeki kadın 

- erkek oranlarının gösterdiği grafiklerden 

hangisinin ait olduğu ülke daha çok gelişmiştir? 
  

8. Amerika'nın keşfi ile başlayan süreçte, Amerika'da ve 

Dünya'nın birçok yerinde yerleşimler kuran Avrupa 

devletleri, birçok Afrikalı'yı güç kullanarak gemiler 

vasıtasıyla bu yeni kıtalara köle olarak 

taşımışlardır. 

Buna göre, parçada anlatılan göç olayı ile ilgili 

aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? 

A) Bu kısa süreli bir göçtür. 

B) Afrikalılar zorunlu olarak göç etmişlerdir. 

C) Afrikalılar kendi istekleriyle göç etmişlerdir. 

D) Afrikalılar Amerika'daki iş fırsatları için göç et-

mişlerdir. 

E) Bu göçte Afrika'da meydana gelen doğal 

afetler etkili olmuştur. 

9.    Aşağıda, Brezilya'nın 2005 yılı nüfus piramidi ve-

rilmiştir. 

Bu grafikten yararlanılarak, aşağıdakilerden 

hangisi hakkında bilgi elde edilemez? 

A) Çocuk ölüm oranı 

B) Brezilya'nın toplam nüfusu 

C) Genç nüfusun yaşlı nüfusa oranı 

D) Erkek nüfusun kadın nüfusa oranı 

E) Kadın ve erkeklerde çalışma çağındaki nüfus 

miktarı 

 

12. Nüfus sayımı, belirli bir zamanda bir ülke ya da 

ülkenin iyi tanımlanmış bir bölgesindeki tüm kişilere 

ilişkin, demografik, ekonomik, toplumsal verilerin 

toplanma, değerlendirilme, analiz edilme ve 

yayınlama işlemlerinin tümüdür. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi bir 

yerde yapılan nüfus sayımı sonrasında yayın-

lanacak bilgilerden biri olamaz? 

A) Nüfusun % 53'ü kadındır. 

B) 10 milyon insan yaşamaktadır. 

C) İklim koşulları oldukça çetindir. 

D) Nüfusun % 10'u üniversite mezunudur. 

E) Nüfusun % 60'ı kentlerde yaşamaktadır. 

13. Doğum oranının ölüm oranından fazla olduğu 

yerlerde nüfus artarken, ölüm oranının doğum 

oranından fazla olduğu yerlerde nüfus azalmakta-

dır. Bu şekildeki nüfus değişikliğine doğal nüfus 

artışı veya doğal nüfus azalması denmektedir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfusun 

doğal seyrini etkileyen faktörlerden biri değil-

dir? 

A)  Göçler B)  Savaşlar 

C) Doğal afetler D) Sağlık hizmetleri 

E) Nüfus planlaması 

 

 


