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Günümüzde demografik, sosyal ve ekonomik verilerin top-
lanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi amacıyla nüfus 
sayımları yapılmaktadır.

1- Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarının amaçları 
arasında yer almaz?
A) Toplam nüfus miktarını tespit etmek
B) Kadın-erkek nüfus miktarını tespit etmek
C) İnsanların ilgi ve yeteneklerini tespit etmek
D) Nüfusun eğitim durumunu tespit etmek
E) Kır ve kent nüfus miktarını tespit etmek

Dünyadaki ortalama yaşam süresi 2017 yılı verilerine göre 
72,4 yıldır. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre bu sayı 
artmakta veya azalmaktadır.

Ülkeler Ortalama yaşam süresi

Almanya 81 yıl

Gana 64 yıl

Arjantin 77 yıl

Pakistan 67 yıl

Endonezya 72 yıl

2- Buna göre, tabloda verilen ülkelerden sırasıyla en geliş-
miş ve en geri kalmış ülke hangisidir?
A) Almanya – Gana 
B) Almanya – Pakistan  
C) Arjantin – Gana 
D) Arjantin – Pakistan
E) Endonezya – Pakistan 

3- Bir ülkede yapılan nüfus sayımı sonucunda;
I. Ortanca yaş

II. Bağımlı nüfus oranı
III. Ortalama yaşam süresi 

verilenlerden hangileri hakkında bilgi sahibi oluruz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

4. ve 5. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin toplam nüfus miktarı ve 
nüfusun yaş gruplarına dağılım oranları verilmiştir.

Ülkeler Toplam
Nüfus

0-14 yaş 
çocuk nüfus 

oranı 
(%)

15-64 yaş 
aktif nüfus 

oranı 
(%)

65 ve üstü 
yaş yaşlı 

nüfus oranı 
(%)

İsveç 10 milyon 18 62 20

Nijer 22 milyon 50 47 3

Brezilya 210 milyon 21 70 9

Endonezya 267 milyon 27 68 6

ABD 327 milyon 19 65 16

4- Tablodaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) En gelişmiş ülke İsveç, en geri kalmış ülke Nijer’dir.
B) Nijer’de ülke nüfusunun yarısını çocuklar oluşturmakta-
dır.
C) Nijer’in çocuk nüfusu İsveç’in toplam nüfusundan 
fazladır.
D) Yaşlı nüfusu en fazla olan ülke İsveç, en az olan ülke 
Nijer’dir.
E) Çocuk nüfusu en fazla olan ülke Endonezya, en az olan 
ülke İsveç’tir.

5- Tabloda verilen ülkelerden bağımlı nüfus oranı en fazla 
ve en az olan ülke hangisidir?
       En fazla   En az
A)  Endonezya  ABD
B)  Brezilya   Nijer
C)  Nijer   İsveç
D)  Nijer   Brezilya
E)  İsveç   Nijer

18. yüzyılda buhar gücüyle çalışan makinelerin icat edilmesi 
ile bu dönem başlamıştır. İlk olarak İngiltere’de ortaya 
çıkmış, daha sonra Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve 
bütün dünyaya yayılmıştır. Bu dönemde dünya nüfusu hızlı 
bir şekilde artmıştır.

6- Yukarıda özellikleri anlatılan nüfus sıçrama dönemi 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alet yapımı            B) Sanayi devrimi
C) Tarımın başlaması           D) Ulaşımın gelişmesi
E) Madenlerin keşfi
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Diğer testlere sitemizden ulaşabilirsin.

Dünyada ilk nüfus sayımları Mezopotamya, İran, Roma, 
Mısır ve Çin uygarlıkları tarafından yapılmıştır.

7- Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki ilk nüfus sayımları-
nın amaçları arasında yer alır?
A) İnsanların eğitim durumunu tespit etmek
B) Şehir ve köylerde yaşayan insanları tespit etmek
C) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını tespit etmek
D) Orduya alınacak askerlerin sayısını tespit etmek
E) Ülkeye gelen turist sayısını tespit etmek

Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin doğum oranları, ölüm oran-
ları ve gerçek nüfus artış hızları verilmiştir.

Ülkeler Doğum Oranı (‰) Ölüm Oranı (‰) Gerçek nüfus artış 
hızı (‰)

Fransa 11 9 5

Kanada 10 8 10

Meksika 18 6 14

Kongo 42 10 32

Nijer 47 9 38

8- Tablodaki değerler dikkate alındığında aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Doğal nüfus artış hızı en fazla olan ülke Nijer’dir.
B) Fransa ve Kanada’nın doğal nüfus artış hızları aynıdır.
C) Nüfusu en fazla olan ülke Nijer, en az olan Fransa’dır.
D) Fransa, Kanada ve Meksika dışarıdan göç almaktadır.
E) Kongo’nun doğal ve gerçek nüfus artış hızları aynıdır.

Orta Afrika ülkelerinden Gabon’da nüfus artış hızı ‰30’dur. 
Nüfus artış hızının yüksek olması ülkede bazı olumsuzlukla-
rın yaşanmasına neden olmaktadır.

9- Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluklardan biri 
değildir?
A) Devletin demografik yatırımlarının artması
B) Ülkenin dinamik bir nüfus yapısına sahip olması
C) Sağlık ve eğitimde aksamaların yaşanması
D) Artan nüfusla birlikte işsizliğin de artması
E) Doğal kaynak tüketiminin hızla artması

Günümüzde dünya nüfusunun %55’i kentlerde, %45’i ise 
kırsal kesimde yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerde kent nüfus 
oranı artarken, geri kalmış ülkelerde ise kırsal nüfus oranı 
daha fazla olmaktadır.

10- Buna göre, aşağıdaki ülkelerin gelişmişlik seviyeleri 
dikkate alındığında, hangi ülkede kent nüfus oranı daha 
fazladır?
A) Çin
B) Arjantin 
C) Belçika
D) Hindistan
E) Pakistan

Nüfus artış hızı ülkelerin gelişmişlik özelliklerine göre değiş-
mektedir. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük iken az 
gelişmiş ülkelerde ise daha yüksektir.

11- Buna göre haritada gösterilen ülkelerden hangisinde 
nüfus artış hızı daha yüksektir?
A) Umman
B) Brezilya
C) Avusturalya
D) Rusya Federasyonu
E) Güney Afrika Cumhuriyeti

Dünya nüfusunda hızlı bir artışın olduğu dönemlere nüfus 
sıçraması adı verilmektedir. Dünya nüfusunda üç sıçrama 
dönemi olduğu kabul edilmektedir.

12- Aşağıdakilerden hangisi bu sıçrama dönemlerinden 
biridir?
A) Sağlık sektörünün gelişmesi
B) Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi
C) Tarımsal faaliyetlerin başlaması
D) Şehir yerleşmelerinin artması
E) Okyanusa dayanıklı gemilerin üretilmesi

Rusya

Güney Afrika Cum.

Avustralya

Brezilya

Umman
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