NÜFUS POLİTİKALARI -II

1) Günümüzde bazı Avrupa ülkelerinde değişik
sektörlerde iş gücü ve eleman açığı yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun en önemli
nedenidir?
A) Ulaşım sektörünün gelişmesi
B) Ülke dışına olan göçlerin artması
C) Nüfus artış hızlarının çok düşük olması
D) Sanayi tesislerinin dengeli dağılmaması
E) İş kazalarında hayatını kaybeden insan sayısının
fazla olması

2) Bir ülkede cinsiyet dengesizliğinin görülmesi
aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Tüketimin artmasına
B) Kalkınma hızının düşmesine
C) Nüfus artış hızının artmasına
D) Nüfus artış hızının düşmesine
E) Ekonomik kalkınma hızının azalmasına

3) Aşağıdakilerden hangisi, hızlı nüfus artışının
olumlu sonuçlarından biri değildir?
A) Yeni iş kolları ortaya çıkar.
B) Üretim ve vergi gelirleri artar.
C) Mal ve hizmetlere talep artar.
D) Yer altı ve yer üstü kaynaklarının tüketimi artar.
E) İş gücü ucuzladığı için sanayi üretiminde maliyet
düşer.

4) 19. yüzyılda şehirlerin çevrelerinde kenar
mahalle ve banliyöler ortaya çıkmıştır.
Bu durum ürerinde, aşağıdakilerden hangisi daha
etkili olmuştur?
A) Ticaretin gelişmesi
B) Sanayi tesislerinin şehirlerin içinde kalması
C) Şehirlerdeki su oranlarının artış göstermesi
D) Şehir merkezlerine yerleşmenin sınırlandırılması
E) Ulaşım araçlarının, özellikle de trenlerin
yaygınlaşması

TEST
5

5) I. Çok çocuk sahibi olmayı özendirici kampanyalar
düzenlemek
II. İş gücü açığını kapatmak amacıyla göçmen kabul
edilmesi
III. Birden fazla çocuğu olan ailelerden vergi
alınması
IV. Aile planlaması uygulamalarının
yaygınlaştırılması
Yukarıdaki uygulamalardan hangileri, nüfus artış
hızını düşürmeye yönelik politikalar izleyen
ülkelere aittir?
A) I ve II
B) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

6) Aşağıda, 2010 yılında üç ülkenin yaş gruplarına
göre nüfus grafikleri gösterilmiştir.

Grafiklerden yararlanarak, ülke nüfusları ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) II. ülkenin nüfus artış hızı fazladır.
B) I. ülkenin nüfus miktarı III. ülkeden fazladır.
C) Genç nüfus oranının en az olduğu ülke III. ülkedir.
D) I. ülke son yıllarda nüfus artış hızını artırmaya
yönelik politikalar izlemektedir.
E) III. ülkenin nüfus artış hızının düşmesinde bebek
ölümlerinin payı fazladır.

7) Bir ülke nüfusunun genç olması;
I. doğum oranının yüksek olması,
II. ortalama yaşam süresinin uzun olması,
III. bebek ölüm oranının düşük olması,
IV. yaşam standardının yüksek olması
koşullarından hangilerinin birlikte var olmasının
kesin sonucudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Testlerimizin tamamı için web sitemizi ziyaret edin.

TEST
5
8) Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin genç
nüfuslu olduğunu 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

9) Gelişmekte olan bir ülkede meydana gelecek
aşağıdaki değişikliklerden hangisi, bu ülkenin
gelişmiş ülke durumuna geçmekte olduğunun bir
göstergesi olamaz?
A) Ham madde dış alımının artması
B) Nitelikli iş gücü gereksiniminin artması
C) Enerji tüketiminin artması
D) Doğum oranının artması
E) Yaşam düzeyinin yükselmesi

10) Nüfus politikaları, nüfusun niteliğini ve niceliğini
etkileyen bilinçli uygulamalardır. Dünyada,
I. nüfus artış hızını azaltma,
II. nüfus artış hızını artırma,
III. nüfusun niteliğini iyileştirme
amacıyla uygulanan üç çeşit nüfus politikası vardır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu nüfus politikalarını
uygulayan ülkeler doğru olarak verilmiştir?
I
II
III
A) İngiltere Türkiye
Fransa
B) Çin
İngiltere
Türkiye
C) Fransa
Çin
İngiltere
D) Türkiye
Hindistan
Japonya
E) Japonya
Fransa
Hindistan

11) Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik çalışmalar
yapan ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nüfus yoğunluklarının az olması
B) Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
C) Kişi başına düşen millî gelirin az olması
D) Ortalama yaşam sürelerinin uzun olması
E) Nüfus artışının ekonomik kalkınmayı olumsuz
etkilemesi

12) 1950’li yıllara kadar Çin’de nüfus artışının
teşvik edilmesinin temel gerekçesi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş gücü ihtiyacının karşılanamaması
B) Aritmetik nüfus yoğunluğunun az olması
C) Kişi başına düşen millî gelirin düşük olması
D) Nüfusun askerî ve siyasi güç olarak görülmesi
E) Ekonomik kalkınmanın yeterince sağlanamaması

13) Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun nitelik ve
niceliğini iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapan
ülkelerin ortak özelliğidir?
A) Doğal kaynak yönüyle zengin olması
B) Ortalama yaşam süresinin kısa olması
C) Ekonomilerinin gelişme sürecinde olması
D) Kişi başına düşen millî gelirin fazla olması
E) Nüfuslarının ülke geneline dağılımlarının dengeli
olması

14) I. Hindistan
II. İngiltere
III. Pakistan
IV. Fransa
Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde, nüfus artış
hızının yükselmesi bir sorun oluşturmaz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

15) Aşağıda eşleştirilen ülkelerden hangilerinin
benzer nüfus politikaları uygulamaları beklenir?
A) Japonya - Çin
B) Nijerya - İngiltere
C) Almanya - Fransa
D) Hindistan - Belçika
E) Hollanda - Bangladeş

Cevap Anahtarını Web Sitemizden İndirebilirsiniz.

