


Soru 1 Karışık olarak verilen bitki örtüsü ifadelerini şemaya doğru olarak yazınız.
BİTKİ 

FORMASYONLARI 

Ağaç 
Formasyonu

Çalı 
Formasyonu

Çöl
Formasyonu

Ot 
Formasyonu



Soru 2 Aşağıda verilen ifadelerin yanlarına ait oldukları bitki örtüsü 
formasyonunu yazınız.

Yağış, sıcaklık ve toprak koşullarının uygun olduğu yerlerde yetişen odunsu ve uzun 
ömürlü bitki topluluğudur. 

İklim, toprak ve yeryüzü şekilleri gibi koşulların ağaç yetişmesine uygun olmadığı yerlerde 
veya ormanların tahrip edildiği alanlarda ortaya çıkan kısa boylu ağaççıklardan oluşan 
bitki topluluğudur. 

Sıcaklık, yağış koşullarının ağaç ve çalı yetişmesini engellediği alanlarda veya ormanların 
tahrip edilmesi sonucu oluşup belli dönemlerde görülen yağışlara bağlı olarak yetişen 
bitkilerdir. 

Yıllık yağış miktarı 200 mm'nin altında olan, geniş kum örtüleri veya kayalıklarla kaplı 
alanlarda çalılar, kaktüsler ve çok seyrek olarak da kurakçıl otların bulunduğu bitkiler.



Soru 3 Ekvatoral yağmur ormanlarını açıklayınız.



Soru 4 Muson ormanları ve  iğne yapraklı tayga ormanlarının dünyadaki genel 
dağılış alanlarını verilen haritada tarayarak gösteriniz. 



Soru 5 Maki bitki örtüsünü açıklayınız.



Soru 6 Haritada işaretli yerlerde yaygın olarak görülen bitki örtülerini 
işaretli alanın yanına yazınız.



Soru 7 Aşağıda dağılışları verilen bitki türlerini haritanın üstüne yazınız.



Soru 8 Bitki topluluklarının dağılışında etkili olan faktörlerden iklimi 
açıklayınız. 



Soru 9 Türkiye'nin bitki formasyonlarının gösterildiği haritanın lejandına
ilgili bitki türlerini yazınız.



Soru 10 Endemik bitki ve relikt bitkileri açıklayarak Türkiye’den örnekler veriniz. 



Soru 11 Türkiye'deki başlıca ot topluluklarının gösterildiği haritanın lejandına
ot topluluğu türlerini yazınız.

Antropojen ve ağaçlı bozkır 

Bozkır

Dağ ve yüksek plato bozkırları

Çayırlar



Soru 12 Ana ve yan ürünler olarak bitkilerden doğrudan yararlanmaya ve 
bitkilerin dolaylı yararlarına örnekler veriniz. 

Bitkilerden Elde Edilen 
Ana Ürünler

Bitkilerden Elde Edilen 
Yan Ürünler 

Bitkilerin Dolaylı Yararları 



Soru 13 Nüfus, nüfus sayımları ve De Facto – De Jure nüfus sayım yöntemlerini 
tanımlayınız.



Soru 14 Aşağıda verilen ifadeleri ilgili kavram ile eşleştiriniz.

Bir yıl içinde meydana gelen doğum sayısının toplam nüfusa oranı 
Bir yıl içinde meydana gelen ölüm sayısının toplam nüfusa oranı

En genel anlamıyla nüfusun kadın ve erkek nüfus olarak dağılımı

Ülke kalkınmasında etkili olan iyi eğitim görmüş nitelikli iş gücü

0-14 yaş grubunun çocuk nüfus, 15-64 yaş grubunun yetişkin nüfus, 65 ve 
üstü yaş grubunun yaşlı nüfus olarak ifade edilmesi

Doğum ve ölüm oranları arasındaki fark

Doğal nüfus artışına ek olarak göçlerin etkisiyle meydana gelen nüfus artışı

Doğumların ölümlerden fazla olması sonucu meydana gelen nüfus değişimi

Nüfusun yerleşim birimlerine göre sınıflandırılması

Nüfusun yaş 
gruplarına dağılımı

Gerçek nüfus artışı

Doğum ve ölüm oranları

Cinsiyet yapısı,

Doğal nüfus artışı

Şehir ve kır nüfusu

Okuryazar oranı

Nüfus artış oranı



Soru 15

Gelişmekte Olan Ülke 
(Paraguay)

Gelişmiş Ülke 
(Almanya)

Beslenme koşullarının iyi olması 

Yaşam standartlarının düşük olması 

Kişi başına düşen millî gelirin yüksek olması

Teknolojinin daha aktif kullanılması

Eğitim seviyesinin düşük olması

Genç nüfus oranının fazla olması

Sağlık imkânlarının fazla gelişmemiş olması 

Yaşlı nüfus oranının daha yüksek olması

Bebek ölüm oranlarının daha yüksek olması 

Aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe çalışması

Doğuşta beklenen yaşam süresinin kısa olması 

Verilen ifadeleri ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre sınıflandırınız.



Soru 16 Dünya nüfusunun büyüme eğrisindeki sıçrama dönemlerini açıklayınız.



Soru 17 Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri yazarak dünya nüfus 
yoğunluğu haritasını yorumlayınız.

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

Doğal Faktörler Beşerî Faktörler

Dünya Nüfus Yoğunluğu Haritası 

Yoğun Nüfuslu Alanlar



Soru 18 Nüfusun dağılışı ile ilgili cümlelerde boş alanlara uygun ifadeleri yazınız.

İnsan yaşamı açısından elverişli şartların oluştuğu ılıman ……………………… bölgelerinde nüfusun yoğunlaştığı görülmektedir. 

Sıcaklık, yağış ve kuraklığın çok fazla olduğu veya aşırı ……………………..  bölgeler, yerleşmeye uygun olmadığı için seyrek 
nüfusludur. 

Tarihsel süreçte ilk yerleşmelerin genellikle ……………………………… kaynaklarına yakın yerlere kurulduğu görülür. Bu tür 
bölgeler, günümüzde de nüfusun sıklaştığı alanlar arasında yer almaktadır. 

Yeryüzü şekilleri …………………………… ve engebeli alanlar, insan faaliyetlerinin çoğunu güçleştirdiği için seyrek nüfuslanmıştır. 

Verimli ……………………………..topraklarının bulunduğu alanlar (Nil Deltası, Mezopotamya vb.) sık nüfuslu iken tarıma elverişli 
olmayan toprakların bulunduğu bölgeler (çöl, tundra vb.) ise seyrek nüfusludur.

Akdeniz kıyı kuşağında yer alan ülkelerde yaz mevsiminde, dağlık ve kış mevsiminin uzun sürdüğü ülkelerde ise kış 
mevsiminde ……………………….. etkisi ile nüfus artışı gözlenmektedir.

Yeryüzünün büyük bir kısmını kaplayan …………………….. yüzeyleri (okyanus, deniz, göl, bataklık vb.), nüfusun dengeli olarak 
dağılışını engellemektedir.

İnsanların yerleşik hayata geçmelerinde etkili bir faktör olan ……………………….., icra edildiği alanların sık nüfuslu olmasını 
sağlamıştır. 

……………………… bölgelerinde nüfusun yoğunlaştığı görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında sektörde iş gücüne duyulan 
ihtiyacın fazla ve bu alanlarda yaşam standartlarının üst seviyede olması etkili olmuştur. 



Soru 19 Aritmetik nüfus yoğunluğunun nasıl hesaplandığını yazarak, 
dünyada aritmetik nüfus yoğunluğunun en az ve en fazla 
olduğu kıtaları yazınız.



Soru 20 Verilen nüfus piramidini açıklayınız.

Erkek Kadın



Soru 21

Erkek Kadın

Verilen nüfus piramidini açıklayınız.



Soru 22

Erkek Kadın

Verilen nüfus piramidini açıklayınız.



Soru 23

Erkek Kadın

Verilen nüfus piramidini açıklayınız.



Soru 24

Erkek Kadın

Verilen nüfus piramidini açıklayınız.



Soru 25 Aşağıdaki demografik dönüşüm modeline ilgili nüfus piramitlerini çiziniz.

NÜFUS
PİRAMİTLERİ 



Soru 26 Türkiye'de nüfusun değişiminde birinci dönemi (1927-1960) açıklayınız.

Nüfus (Milyon)

Nüfus
miktarı

Nüfus 
artış hızı Nüfus artışı
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Soru 27 Türkiye'de nüfusun değişiminde ikinci dönemi (1960-1985 ) açıklayınız.

Nüfus (Milyon)

Nüfus
miktarı

Nüfus 
artış hızı Nüfus artışı

(Binde)
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Soru 28 Türkiye'de nüfusun değişiminde üçüncü dönemi (1985 yılı sonrası) açıklayınız.

Nüfus (Milyon)

Nüfus
miktarı

Nüfus 
artış hızı Nüfus artışı

(Binde)
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Soru 29

HIZLI NÜFUS ARTIŞININ SONUÇLARI OLUMLU OLUMSUZ

Mal ve hizmetlere olan talep artar. 

İç ve dış göçler artar. 

Sağlık ve eğitim hizmetleri yetersiz kalır.

Nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.

Üretim artar.

Ekonomik kalkınma hızı düşer. 

Hızlı nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçlarını 
işaretleyerek belirleyiniz.



Soru 30

Kıyı kesimlerde yer alan ve elverişli iklim 
şartlarının görüldüğü yerler sık nüfusludur. İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Bursa, Adana ve Samsun 

Yüksek, dağlık ve engebeli alanlarda
nüfus seyrekleşmektedir. Bingöl, Tunceli, Hakkari, Sivas, Samsun ve Artvin

Kuraklığın etkili olduğu alanlar 
nüfusun seyrekleştiği yerlerdir. Tuz Gölü çevresi ve Güney Marmara

Bazı alanlarda yerleşmelerin akarsu alanlarında 
toplandığı görülmektedir. Konya, Adana, Amasya, Eskişehir, Edirne ve Antakya 

Tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı verimli ovalar  
nüfusun arttığı alanlar olarak dikkat çekmektedir. Çukurova, Silifke, Gediz, Çarşamba, Malatya ve Yüksekova

Bazı yerleşim alanlarında sanayi faaliyetleri 
sonucu nüfusun arttığı görülür. İstanbul, İzmir, Bursa, Muş, Kocaeli, Adana, Gaziantep

Kara, deniz, demir ve hava yollarına yakın yerleşim 
alanları nüfusun sıklaştığı yerler arasındadır. Ankara, Konya, Eskişehir, Kastamonu Kayseri ve Gaziantep 

Birçok yerleşim alanı, turizm faaliyetlerine bağlı 
olarak gelişmiş ve bu alanlarda nüfus artmıştır. Bodrum, Marmaris, Alanya, Niksar, Kemer ve Kuşadası 

Türkiye’de nüfusun dağılışında etkili alan faktörlere verilen il 
örneklerinden yanlış olanı yuvarlak içine alarak belirtiniz.



Soru 31 Türkiye’nin 2021 nüfus verileri ile tablolardaki ifadeleri 
ve grafikleri doğru olarak eşleştiriniz. 

Türkiye nüfusu

Türkiye nüfus artış hızı

Türkiye’de en fazla nüfusa sahip il

Türkiye’de en az nüfusa sahip il

Türkiye nüfus piramidi

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı

Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun oranı (15-64)

Türkiye’de bir kilometrekareye düşen kişi sayısı

74 680 273

84 680 273

104 680 273
Binde 12,7

Binde 5,5

Binde 0,7

Tunceli

Sivas

Artvin

Ankara

Antalya

İstanbul

18,2

45,5

33,1

%40,9

%67,9 

%90,1
110 186 204



I. Nüfusun ülke içinde dengeli dağılması

II. Beslenme sorunlarının yaşanması

III. İşsizlik sorunlarının artış göstermesi

IV. Yaşlı nüfus oranının artması

Yukarıdakilerden hangileri, bir ülkede hızlı nüfus artışı sonucu oluşabilecek durumlar

arasında gösterilebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

Soru 32 2018-TYT/Sosyal Bilimler Testi



Soru 33

Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki topluluklarına rastlanır?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

2019-TYT/Sosyal Bilimler Testi



Soru 34 2019-TYT/Sosyal Bilimler Testi

Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayımlanan raporunda, ülke nüfusunun ortalama 

yaşının 17 olduğu belirtilmiştir.

Bu ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğum oranının yüksek olduğu

B) Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu

C) Ölüm oranının düşük olduğu

D) Gelişmiş bir ülke olduğu

E) Eğitim seviyesinin yüksek olduğu



Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Erkeklerde 
Doğumda Beklenen Yaşam Süresi”nin 75-79 yıl 
olacağı tahmin edilen ülkelerden biridir?

A) Irak B) Mısır  C) Umman     D) Suriye E) Kuveyt

Soru 35 2019-TYT/Sosyal Bilimler Testi

Birleşmiş Milletler tarafından çeşitli nüfus 
istatistikleri yayımlanmaktadır. Bu istatistiklerden 
biri de ülkelerin Doğumda Beklenen Yaşam 
Süreleri ile ilgili olanıdır. Bu süre çeşitli ülkelerdeki 
bireylerin ortalama yaşam sürelerini gösterir.
Yanda bir bölümü gösterilen harita, bazı ülkelerin 
2020-2025 dönemi için Erkeklerde Doğumda 
Beklenen Yaşam Sürelerine göre 
renklendirilmiştir.



Soru 36 2020-TYT/Sosyal Bilimler Testi

Aşağıda, bir ülkenin 2015 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.

Bu piramitteki bilgiler dikkate alındığında
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) 65 ve üstü yaş grubundaki nüfus oranına

B) Ülkedeki kadın nüfus oranına

C) 0-14 yaş grubundaki erkek nüfus oranına

D) Yıllık nüfus artış hızı ve oranına

E) 15-19 yaş grubundaki nüfus oranına



Soru 37 2021-TYT/Sosyal Bilimler Testi

Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) K ülkesinin şehirsel nüfus oranı, dünya geneli 
şehirsel nüfus oranından yüksektir.

B) L ülkesinin kırsal nüfus oranı, dünya geneli kırsal 
nüfus oranından yüksektir.

C) K ülkesinin kırsal nüfus oranı hem dünya geneli hem 
de L ülkesinin kırsal nüfus oranından düşüktür.

D) Dünya geneli şehirsel nüfus oranı, L ülkesinin 
şehirsel nüfus oranından yüksektir.

E) Dünya genelinde en az kırsal nüfus oranına sahip 
ülke K’dir.

Aşağıdaki grafikte şehirsel ve kırsal nüfus oranlarının dünya geneli, K ve L ülkelerindeki 
ortalama durumu gösterilmiştir.
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