
 

 

  

1)  - Fransa 
- İngiltere 
- Almanya 
Yukarıda verilen ülkelerin ortak özellikleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 
A) Akdeniz’e kıyılarının olması 
B) Yüz ölçümlerinin küçük olması 
C) Yer şekillerinin engebesiz olması 
D) Hidroelektrik enerji potansiyellerinin yüksek 
olması 
E) Nüfus artışını yükseltmeye yönelik politikalar 
izlemeleri 
 
 
 
2) 19. yüzyılda nüfus bilimiyle uğraşan bilim 
adamları gelecek adına en büyük tehlike olarak 
aşağıdakilerden hangisini görmüşlerdir? 
A) Salgın hastalıkların yaygınlaşacağını 
B) Anne ve bebek ölümlerinin artacağını 
C) Küresel ısınmanın yol açacağı sorunları 
D) Meteorolojik kökenli doğal afetlerin artacağını 
E) Dünya’daki doğal kaynakların bir dönem sonra 
yetersiz kalacağını 
 
 
3) Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızı düşük 
olan ülkelerin karşılaşabileceği sorunlardan 
biridir? 
A) İş olanaklarının azalması 
B) Doğal kaynakların yetersiz gelmesi 
C) Nitelikli iş gücü açığının ortaya çıkması 
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması 
E) İnsanların temel gereksinimlerinin 
karşılanamaması 
 
 
4) I. Yerleşme tipleri 
II. Yer altı kaynaklarının dağılışı 
III. Kişi başına düşen millî gelir 
IV. Doğal kaynakların kullanımı 
Yukarıda verilenlerden hangileri nüfus artışından 
etkilenmez? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 

D) II ve IV E) III ve IV 
 

5) Nüfus artış hızının en düşük olduğu kıta 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Asya  B) Afrika  C) Avrupa 
D) Kuzey Amerika  E) Güney Amerika 
 
 
 
6) Aşağıdakilerden hangisi, hızlı nüfus artışının 
sonuçlarından biri değildir? 
A) İşsizlik 
B) Kalkınma hızının azalması 
C) Ülke tasarruflarının azalması 
D) Nüfusa dayalı yatırımların artması 
E) Tarım arazilerinin kullanılamaz hâle gelmesi 
 
 
 
 
7) Fransa’da nüfus artış hızının düşmesinin 
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
gösterilemez? 
A) Doğum oranlarının düşük olması  
B) Az gelişmiş ülkelerden işçi göçleri alması  
C) Çalışan kadın nüfus oranının fazla olması  
D) Eğitim ve kültür seviyesinin yüksek olması  
E) Aile planlaması uygulamalarının etkili olması 
 
 
 
 
8) Aşağıdaki ülkelerden hangisi, nüfus artış hızım 
azaltıcı politikalar izlemektedir? 
A) Almanya  B) Çin         C) Fransa 

D) ABD  E) İsveç 
 
 
 
9) Bir ülkede hızlı nüfus artışının sorun olmaması 
aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
A) İşsizlik oranının yüksek olmasına 
B) Kalkınma hızının yüksek olmasına 
C) Sanayi tesislerinin sınırlı olmasına 
D) Tarım arazilerinin yetersiz olmasına 
E) Kırsal kesimden kentlere göçlerin olmasına 
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10) Farklı nüfus politikaları izleyen ülkeler 
öncelikle aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklılık 
gösterir? 
A) İklim 
B) Yer şekilleri 
C) Coğrafi konum 
D) Gelişmişlik düzeyleri 
E) Kadın ve erkek nüfusu 
 
 
 
11) Nüfus artış hızım azaltmaya yönelik politikalar 
izleyen bir ülkenin nüfus piramidinde, 
I. 0-4, 
II. 40 - 44, 
III. 75-79 
yaş gruplarından hangilerinin oranında öncelikli 
olarak azalma beklenir? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 

D) I ve II  E) II ve III 
 
 
 
12) Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan 
ülkelerin öncelikle uygulaması gereken nüfus 
politikalarındandır? 
A) Nüfus artış hızını artırmaya yönelik uygulamalar 
B) Yurt dışına olan işçi göçlerini teşvik eden 
uygulamalar 
C) Tarımla uğraşan nüfusu azaltmaya yönelik 
uygulamalar 
D) Ülke içindeki nüfus dağılışını düzenlemeye 
yönelik çalışmalar 
E) Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik 
uygulamalar 

 
 

 
13)  Japonya’nın nüfus artış hızının sürekli 
düşmesinde, aşağıdakilerden hangisi daha etkili 
olmuştur? 
A) Doğal afetler 
B) II. Dünya Savaşı 
C) Sanayileşme faaliyetleri 
D) Diğer ülkelere verilen göçler 
E) Aile planlaması uygulamaları  
 

 
14) Nüfus artış hızının düşük olması veya nüfusun 
azalması bazı ülkelerin varlığını ve geleceğini tehdit 
etmektedir. 
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yukarıda sözü edilen 
duruma örnek olarak gösterilebilir? 
A) Fransa  
B) Suriye  
C) Afganistan 
D) Endonezya  
E) Kenya 

 
 
 
 
15) Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi, son 
yıllarda nüfus artış hızım artırmaya yönelik 
politikalar izleyen bir ülkeye ait olabilir? 
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