
Aşağıda verilen çetele tablosuna göre sıklık tablosunu ve şekil grafiğini oluşturalım.

 Her şekil 4 ağacı göstermektedir.

1. Bahçede toplam kaç ağaç vardır?

2. Üzüm ağaçları armut ağaçlarından kaç fazladır?

3. Şeftali ve ayva ağaçları toplam kaç tanedir?

4. En fazla hangi meyve ağacı vardır?

5. En az hangi meyve ağacı vardır?

6. En fazla bulunan meyve ağacı sayısı, en az bulunan meyve ağacı sayı-
sından kaç fazladır?

Ağaç türü

Ağaç sayısı

Şeftali  Armut  Ayva Üzüm

Meyve ağaçlarının
çetele tablosu

Şeftali    //// ///

Armut    //// //// //

Üzüm   //// //// //// /

Ayva     ////

Meyve ağaçlarının
sıklık tablosu

Şeftali    

Armut

Üzüm   

Ayva
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Her şekil 5 hayvanı göstermektedir.

Çiftleki hayvanların çetele 
tablosu

Kaz
Hayvan sayısıHayvanlar

Horoz
Koç
Eşek
İnek

Kaz
Horoz
Koç
Eşek
İnek

Çiftlikteki hayvanların sıklık
tablosu

Hayvan sayısıHayvanlar

Hayvan sayısı

Kaz Horoz Koç Eşek  İnek Ha
yv
an

la
r

Günler
Pazartesi     Salı      Çarşamba    Perşembe    Cuma

Sayfa Sayısı
Şekil grafiği: Okunan Sayfa Sayısı

Her şekil 9 sayfayı göstermektedir.

Aşağıdaki grafikte Derya’nın hafta içi günlerde okuduğu sayfa sayıları verilmiştir.

Aşağıdaki grafikte bir çiftlikteki hayvan sayıları verilmiştir. Sıklık ve çetele tabolusunu
grafiğe göre oluşturalım.

Derya, pazartesi ve salı günleri toplam kaç sayfa kitap okumuştur? 
.....................................................................................................................................................
Derya, perşembe günü çarşamba gününden kaç sayfa daha az okumuştur?
......................................................................................................................................................
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Her şekil 10 balığı göstermektedir.

Her şekil 5 poğaçayı göstermektedir.

Aşağıdaki şekil grafiği balıkçıda bir günde satılan balık türlerini ve bu türlerin sayısını
göstermektedir. Soruları grafiğe göre cevaplayalım.   

Şekil grafiği: ..............................................

Şekil grafiği: Satılan poğaçalar

Grafiğin adı ne olmalıdır?
.....................................................
En çok satılan balık türü hangisidir?
.....................................................
En az satılan balık türü hangisidir?
.....................................................
Satılan mezgit sayısı lüferlerden kaç
fazladır?
....................................................
En az ve en çok satılan balıkların toplam
sayısı kaçtır?
....................................................
 

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyelim.

Yandaki soruları aşağıda verilen grafiğe göre cevaplayalım.

Balık Sayısı

Poğaça Sayısı En çok satılan poğaça türü hangisidir?

Ka
şa
rlı

Kaşarlı

De
re
ot
lu

Dereotlu

Ba
de

m
li

Bademli

Ze
yt
inl

i

Lü
fer

Or
foz

Saz
an

Me
zgi
t Ba
lık
la
r

Po
ğa

ça
la
r

1.

Kaşarlı poğaça, zeytinli poğaçadan kaç
tane fazla satılmıştır?

2.

Satılan bademli ve dereotlu poğaça 
sayısının toplamı kaçtır?

3.

Satılan toplam poğaça sayısı kaçtır?4.

C.A. B.

10 2015 C.A. B.

35 4540 C.A. B.

60 7065 C.A. B.
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