7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi Nüfus ve Yerleşme Etkinliği
Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
çalışma hakkı, eğitim, nüfus, herkes, mutlaka, kültür
1. Ülkemizde ........................................ dağılışının birçok nedeni vardır.
2. Ülkemizde genç nüfusun ........................................ seviyesi giderek artmaktadır.
3. Vatandaşlar, ........................................ kullanmasını bilmelidirler.
4. Göç etmek isteyen ........................................ istediği yere gidemeyebilir.
5. Sık sık seyahat etmek ........................................ seviyemizi yükseltir.
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
1. ( ) Ankara, en kalabalık şehirlerimizdendir.
2. ( ) Ülkemizin nüfus artış hızı tamamen devletin kontrolü altındadır.
3. ( ) Eğitim imkânlarının ülke geneline dengeli bir şekilde yayılması sağlanmalıdır.
4. ( ) Her göç eden aile, büyük bir sorun yaşıyor anlamına gelmez.
5. ( ) Hayatı boyunca yaşadığı yerleşim biriminin dışına çıkmayan bir kişi hiçbir şey kaybetmiş sayılmaz.
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışına
etki eden faktörlerden değildir?
A. Doğal kaynaklar
B. Kısa süreli seyahat
C. Yeryüzü şekilleri
D. İklim elemanları
2. Aşağıdakilerden hangisi, ülke nüfusumuzun
özelliklerinden biridir?
A. Ülkemiz Avrupa ülkeleri gibi yaşlı nüfus ortalamasına
sahiptir.
B. Ülkemizde nüfus 50-60 yaş grubu arasında
kümelenmiştir.
C. Ülkemizde kadın ve erkek nüfusu arasında oldukça
belirgin farklılık vardır.
D. Ülkemizde ağırlıklı olarak genç nüfus vardır.
3. "Devletimiz vatandaşlarına iyi bir eğitim imkânı
sağlamak için bu alanda çeşitli yatırımlar
yapmalıdır. Özel sektör de devlete destek olmalıdır."
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyi desteklememektedir?
A. Toplumun farklı kesimleri eğitim üzerinde yatırımlar
yapmalıdır.
B. Toplum, çeşitli çalışmalarıyla devlete yardımcı
olmalıdır.
C. Eğitimin kontrolü ve denetlenmesi mutlaka özel
sektörün elinde olmalıdır.
D. Devlet, millet el ele vererek eğitim seviyesinin
yükseltilmesine çalışmalıdır.

4. Bir yerden bir yere göç eden ailenin göç etme nedeni,
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Doğal afete maruz kalmış olabilir.
B. Geçim sıkıntısı çekiyor olabilir.
C. Çocuğunun eğitimi için göç etmiş olabilir.
D. Sürekli seyahat etmek istediğinden olabilir.

5. 23. Madde - Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine
sahiptir. Yerleşme hürriyeti; suç işlenmesini önlemek,
sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve
düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını
korumak... amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç
soruşturması veya kovuşturması sebebiyle
hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır
dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun
bırakılamaz.
Anayasa'nın 23. maddesine göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A. Seyahat etme özgürlüğü Anayasa tarafından güvence
altına alınmıştır.
B. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü hiçbir şekilde
sınırlandırılamaz.
C. İnsanlara bu kadar serbestlik tanınmamalıdır.
D. Yerleşme sözcüğünden göç etmek anlaşılmalıdır.

