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   Aşağıdaki şekil grafiğine göre soruları cevapla-Aşağıdaki şekil grafiğine göre soruları cevapla-
yalım.yalım.

   Aşağıdaki şekil grafiğine göre soruları cevapla-Aşağıdaki şekil grafiğine göre soruları cevapla-
yalım.yalım.

Bir günde kaç kilogram muz satılmıştır? Bu emlakçının en çok ev satışı yaptığı ay hangi-
sidir?

En çok satılan ürün ile en az satılan ürün ara-
sında kaç kilogram vardır?

Bu emlakçının en az satış yaptığı ay ve satış 
yaptığı ev sayısı kaçtır?

Bir günde kaç kilogram çilek satılmıştır?
Bu emlakçı ocak ayında, şubat ayından kaç 
fazla ev satmıştır?

Bir günde satılan patlıcan ile kivi toplam kaç 
kilogramdır?

Bu emlaçının en fazla ev satışı yaptığı ay ile en 
az satış yaptığı ay arasındaki fark kaçtır?

Bu manav bir günde toplam kaç kilogram ürün 
satmıştır?

Bu emlakçının verilen 5 aydaki toplam ev satış 
sayısı kaçtır?
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Ürün Miktarı (kg)

Grafik : Bir manavda gün boyunca satılan ürün 
miktarı

Grafik : Bir emlakçının bazı aylarda sattığı ev sayısı
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Bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?

Çocuklardaki toplam bilye sayısı kaçtır?

Arıların sayısı ile ineklerin sayısının toplamı kaçtır?

En çok bilyesi olan çocuk ile en az bilyesi olan çocuk arasındaki bilye sayısı farkı kaçtır?

Yusuf ile Arda’nın toplam kaç bilyeleri vardır?

Horozların sayısı, koyunların sayısından kaç fazladır?

Tablo: Çiftlikteki Hayvan Sayıları

Tablo: Çocuklardaki bilye sayıları ......................
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Not: Her resim 10 hayvanı göstermektedir.Not: Her resim 10 hayvanı göstermektedir.

Not: Her resim 5 bilyeyi göstermektedir.Not: Her resim 5 bilyeyi göstermektedir.

Hayvanlar

Hayvanlar

Sayısı

Sayısı

    Aşağıdaki nesne grafiklerini şekil grafiği ile gösterelim. Şekil olarak      kullanalım.    Aşağıdaki nesne grafiklerini şekil grafiği ile gösterelim. Şekil olarak      kullanalım.
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    Aşağıdaki sıklık tablolarından yararlanarak çetele tablolarını dolduralım.    Aşağıdaki sıklık tablolarından yararlanarak çetele tablolarını dolduralım.

Tablo:Tablo: Ağaçlar Sıklık Tablosu

Tablo:Tablo: Öğrencilerin Okuduğu Kitaplar Sıklık Tablosu

Tablo:Tablo: Ağaçlar Çetele Tablosu

Tablo:Tablo: Öğrencilerin Okuduğu Kitaplar Çetele 
Tablosu

Tablo:Tablo: Muhtarlık Seçimi Sıklık Tablosu Tablo:Tablo: Muhtarlık Seçimi Çetele Tablosu

Ağaçlar Ağaçlar

Gürgen 28
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Kavak

Palmiye

Çam

Kestane

Öğrenciler

Ahmet

Metin

Masal

Derin

Ada

Adaylar

Selim Bey

Hasan Bey

Perihan Hanım

Melis Hanım

Ayşe Hanım
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Ağaç Sayısı Ağaç Sayısı

Okuyan Sayısı

Seven Sayısı
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   Aşağıda verilen çetele tablosuna göre soruları Aşağıda verilen çetele tablosuna göre soruları 
cevaplayalım.cevaplayalım.

Aşağıdaki sıklık tablosuna göre soruları cevap-
layalım.

En çok sevilen renk hangisidir? Bu ilde kaç avukat vardır?

En çok sevilen renk ile en az sevilen rengin 
toplamı kaçtır?

Bu ilde bulunan doktor sayısı öğretmen 
sayısından kaç fazladır?

Mavi, sarı, yeşil rengi sevenlerin toplamı kaçtır? Bu ilde en az hangi meslek yapılmaktadır 
ve sayısı kaçtır?

Pembe rengi sevenler mavi rengi sevenlerden 
kaç fazladır?

Bu ilde bulunan mimar ve doktor sayısının 
toplamı kaçtır?

Sarı rengi sevenler ile mavi rengi sevenlerin 
toplamı yeşil rengi sevenlerden kaç fazladır?

Bu ilde bulunan avukat sayısı mimar sayısın-
dan kaç fazladır?
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Tablo:Tablo: Sevilen Renkler Sıklık Tablosu
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Meslek Adı

Tablo:Tablo: Bir ilde bulunan meslekler

Meslek Sayısı
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