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1- Nüfusun tanımını yapınız. 

 

2-Nüfus bilimini nedir? 

 

3-Dünya’da ilk nüfus sayımları ne zaman ve nerede 
başlamıştır? 

 

4-Dünya’da ilk nüfus sayımları ne amaçla yapılmıştır? 

 

5-Türklerde ilk nüfus sayımı kim tarafından ne zaman 
yapılmıştır? 

 

6-Türkiye Cumhuriyeti’nde  ilk nüfus sayımı  ne zaman 
yapılmış ve nüfus miktarı ne kadar hesaplanmıştır? 

 

7-De Facto ve De Jure kavramları nüfus alanında ne 
anlama geliyor? 

 

 

8-Nüfusun özellikleri nelerdir? 

S Nüfusun temel özellikleri 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

9- Nüfusun cinsiyet yapısı göz önüne alındığında; 
Durum Erkek nüfus 

oranı 
Kadın nüfus 
oranı 

Dünya 

genelinde  

  

Göç veren 

yerlerde 

  

Göç alan 

yerlerde 

  

10-Nüfusun ortalama yaşam süreleri göz önüne 

alındığında; 
Durum  Ortalama yaşam süresi- yaş 

Dünya genelinde   
Gelişmiş ülkelerde  
Gelişmemiş ülkelerde  

11-Nüfusun yaş grupları göz önüne alındığında; 
Durum  Yaş gruplarını adlandırma 

0-14 yaş grubu  

15-64 yaş grubu  

65+ yaş grubu  

 

12-Nüfusun eğitim durumu göz önüne alındığında; 
Durum  Okuma yazma bilme oranı 
Gelişmiş ülkelerde  
Gelişmemiş ülkelerde  

13-Nüfusun doğum-ölüm oranları göz önüne 
alındığında; 
Durum  Doğum oranı Ölüm oranı 
Dünya genelinde    

Gelişmiş ülkelerde   

Gelişmemiş ülkelerde   

14-Nüfusun doğum oranı nasıl hesaplanır? 

 

 

15- Nüfusun ölüm oranı nasıl hesaplanır? 

 

 

16- Hangi durumlarda doğal nüfus artar? 

 

 

17-Nüfusun artış oranı göz önüne alındığında; 
Durum  Tanımı  
Doğal nüfus 
artışı? 

 

 

 

Gerçek 

nüfus artışı? 
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18-Nüfus artışının faydaları var mıdır? Varsa bunlar 
nelerdir? 

- …………………………………………………………………………………. 

S  Nüfus artışının faydaları- varsa 

1  
2  
3  
4  
5  

19-Nüfus artışının zararları var mıdır? Varsa bunlar 
nelerdir? 

- …………………………………………………………………………………. 

S  Nüfus artışının zararları- varsa 

1  
2  
3  
4  
5  

20-Hızlı Nüfus artışının faydaları var mıdır? Varsa 
bunlar nelerdir? 

 

 

 

 

 

21-Hızlı Nüfus artışının zararları var mıdır? Varsa bunlar 
nelerdir? 

 

 

 

 

 

 

22-Nüfusun kırsal- kentsel  nüfus özellikleri  göz önüne 

alındığında; 
Durum  Kentsel 

nüfus  oranı 
Kırsal nüfus 

oran 

Dünya genelinde    

Gelişmiş ülkelerde   

Gelişmemiş ülkelerde   

23- Gelişmiş ülkelerdeki aktif nüfusun çalışma alanları 
ve yüzde oranları, 

Çalışma alanı  Çalışma oranları 
  

  

  

 

24- Hangisi; 

Bilgiler  Almanya  Somali  

Beslenme koşullarının iyi olması   

Yaşam standartlarının düşük 
olması 

  

Kişi başına düşen millî gelirin 
yüksek olması 

  

Teknolojiyi daha aktif kullanması   

Eğitim seviyesinin düşük olması   

Genç nüfus oranının fazla olması   

Sağlık imkânlarının gelişmemiş 
olması 

  

Yaşlı nüfus oranının yüksek olması   

Bebek ölüm oranlarının yüksek 
olması 

  

Aktif nüfusun daha çok hizmet 

sektöründe çalışması 
 

 

 

Ortalama yaşam süresinin kısa 
olması 

  

 

25-Dünya nüfusunun kısa sürede çok artmasına 
sıçrama dönemi deniliyor. Bu dönemler önemli 

olaylarla beraber gelişmiştir. Bu olaylar ve yaklaşık 
zamanı 

 1.sıçrama 

dönemi 

2.sıçrama 

dönemi 

3.sıçrama 

dönemi 

Olaylar   

 

 

  

Yaklaşık 
zamanı 

   

 


