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VERİ İŞLEME
• Veri Analizi
• Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

6. ÜNİTE
VERİ ANALİZİNDEN CİSİMLERİN 

FARKLI YÖNDEN GÖRÜNÜMLERİNE
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Tablo: Üretilen Buğday Miktarı (Ton)

4)

1)
Yıllar Üretim miktarı (Ton)
2013 20
2014 35
2015 30
2016 50

Yukarıdaki tabloda bir köyde 4 yılda üretilen buğ-
day miktarları verilmiştir. Bu bilgilerden yararlana-
rak yıllara göre üretilen buğday miktarlarını göste-
ren sütun grafiğini çiziniz.

3) Annenin 38, babanın 42 yaşında olduğu bir ailenin; 3, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuğu vardır. Bu 
ailenin yaş ortalamasını bulunuz.

Yanda verilen yapıyı oluştururken kaç tane küp kullanılmıştır?
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Grafik: Satılan Bilgisayar  Sayısı2) Yandaki grafikte bir mağazada 5 ayda satılan bilgi-
sayar sayıları verilmiştir. 
Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilgisayar satışı en çok mayıs ayında olmuştur.
B) 5 ayda ortalama 23 bilgisayar satılmıştır.
C) Mart ayındaki satış miktarı ocak ayına göre 
fazladır.
D) Bilgisayar satışının 22’den fazla olduğu ay 
sayısı üçtür.

Arkadaşlar, bu konu-
ya başlamadan önce 
“Hatırlayalım’’ sayfa-
mızdaki soruları evde 
yaparak derse hazır 
geliniz.

HATIRLAYALIM
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1. Bölüm: VERİ ANALİZİ
Çizgi Grafiği

Yıl İhracat İthalat

2009 102 142 613 140 928 421
2010 113 883 219 185 544 332 
2011 134 906 869 240 841 676

2012 152 461 737 236 546 141
2013 151 802 637 251 661 250
2014 157 610 158 242 177 117
2015 143 838 871 257 234 359

Günler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Sıcaklıkları (OC) 4 7 10 9 9 5 0

Birlikte Çözelim 1
Aşağıdaki tabloda Kayseri ilinin aralık ayına ait bir haftalık sıcaklık değerleri verilmiştir. Tabloda 
verilen sıcaklık değerlerini çizgi grafiği ile gösterelim ve grafiği yorumlayalım.

Grafiği oluşturmak için yatay ve dikey eksende gösterilecek değerleri belirlemeliyiz. Yatay eksende 
zamana bağlı değerleri yazmak grafiği daha anlaşılır hale getirir. Bu yüzden yatay eksene günleri, 
dikey eksene sıcaklık değerlerini yazalım. Her gün ve o güne ait sıcaklık değerlerini gösteren nokta-
ları belirtelim:

Pazartesi
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Sıcaklıklar (OC)

Günler
Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

 İthalat, başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma; ihracat ise bir ülkenin ürettiği malları 
başka bir ülkeye veya ülkelere satması demektir.
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Tablo: Türkiye'nin İthalat ve İhracat Verileri

Tablo: Kayseri İlinin Aralık Ayına Ait Bir Haftalık Hava Sıcaklıkları (OC)

Grafik: Kayseri İlinin Aralık Ayına Ait Bir Haftalık Hava Sıcaklık Değerleri (OC)

Grafik: Türkiye'nin İthalat ve İhracat Verileri
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Çözüm:
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Verilerin yatay ve dikey eksendeki değerleri işaretlenerek 
bulunan noktaların çizgilerle birleştirilmesi sonucunda elde 
edilen grafiğe "çizgi grafiği" denir. 

Çizgi grafiği oluşturmak için aşağıdaki adımlar uygulanır:
1) Verilerin değerleri biri yatay, diğeri dikey eksene yazılır.
2) Yatay ve dikey eksendeki verilerin kesiştiği noktalar elde edilir. 
Bu noktalar çizgi ile birleştirilir.
(Yatay eksene genellikle zamana bağlı değerler yazılır.)

Zamana bağlı artış ve azalışların olduğu değerleri göstermenin 
en iyi yolu çizgi grafiğidir. Sıcaklık ve nüfus değişimlerinin, can-
lıların kütlelerindeki artış ve azalışlarının gösterilmesinde çizgi 
grafiği tercih edilir.

* Sizce hangi durumlarda çizgi grafiği tercih edilmelidir? Çizgi grafiğini kullanabilece-
ğiniz farklı durumlara örnekler veriniz.

Grafiği incelediğimizde bebek ilk 2 ayda 
birer kilo almıştır. Daha sonraki aylarda 
ise bebeğin kilo alımının daha az olduğu 
görülmektedir.

Birlikte Çözelim 2

3 kg doğan bir bebeğin ilk 5 aydaki kütleleri; 1. ay 4 kg, 2. ay 5 kg, 3. ay 5,75 kg, 4. ay 6,5 kg ve 
5. ay 7 kg olarak ölçülmüştür. Bu bebeğin ilk 5 aydaki kütlelerini gösteren çizgi grafiğini oluşturup 
bu grafiği yorumlayalım.

Grafiği oluşturmak için yatay eksene ayları, dikey eksene bebeğin o ay ölçülen kütlesini yazalım. 
Aylar ile her ay ölçülen kütle miktarlarını gösteren noktaları işaretleyip çizgiyle birleştirelim:

Çözüm:

1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay
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Bebeğin Kütlesi (kg)
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Grafik: Bebeğin Aylara Göre Kütleleri.

3

5

7



 259

Birlikte Çözelim 3

Çözüm:

Birlikte Çözelim 4

Çözüm:

Can ve Ezgi’nin hafta içinde okudukları sayfa sayı-
ları yandaki tabloda verilmiştir. 
Can ve Ezgi’nin okudukları sayfa sayılarını göste-
ren çizgi grafiğini oluşturup bu grafiği yorumlaya-
lım.

Yandaki grafik bir aracın zamana bağlı hız deği-
şimini göstermektedir. Buna göre
a) Aracın 14.00’te ölçülen hızının kaç km/sa. 
olduğunu bulalım.
b) Saat 15.00 ile 16.00 arasında aracın hızını 
yorumlayalım.
c) Aracın hızının arttığı ve azaldığı zaman aralık-
larını belirleyelim.

a) Aracın 14.00’te ölçülen hızı 70 km/sa. tir. 
b) 15.00-16.00 arasında aracın hızının 0 olduğu görülmektedir. 
Bu zaman aralığında araç hareket etmemiştir.
c) Aracın hızı 13.00-14.00 ve 16.00-17.00 aralıklarında artmıştır. 
Bu aracın hızı 14.00-15.00 aralığında azalmıştır. Çünkü çizgi aşağı doğru 
inmekte ve aracın hızını gösteren eksende değerler azalmaktadır.

Yatay eksene günleri, dikey eksene 
sayfa sayılarını yerleştirerek istenen 
grafiği çizmiş oluruz. 

Grafiği incelediğimizde pazartesi, 
perşembe ve cuma günleri Can’ın 
Ezgi’den daha fazla sayfa okuduğu-
nu, çarşamba günü de her ikisinin 
eşit miktarda sayfa okuduklarını 
görürüz.

Grafikten Can’ın salı günü en az 
sayıda sayfa okuduğunu, salıdan 
sonraki günlerde ise okuduğu sayfa 
sayısının devamlı arttırdığını görürüz.

Günler Can Ezgi 
Pazartesi 30 20
Salı 20 30
Çarşamba 25 25
Perşembe 40 25
Cuma 50 40
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grafiklerde  
gösterileme-
yen aralıkları 
ifade eder. 

* Can ve Ezgi ile ilgili örneğin önceki örneklerden farklı olduğu noktaları belirleyiniz. Çok 
sayıda öğrencinin okuduğu sayfa sayısının aynı grafik üzerinde gösterilip gösterilemeye-
ceğini tartışınız.

Grafik: Aracın Zamana Bağlı Hız Değişimi

Tablo: Can ve Ezgi’nin Hafta İçinde Okudukları Sayfa Sayısı

Grafik: Can ve Ezgi'nin Hafta İçinde Okudukları Sayfa Sayısı

0
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Birlikte Çözelim 5

Birlikte Çözelim 1

Çözüm:

Yandaki grafik ELİPS Şirketinin 2013-2016 yılları 
arasındaki gelir gider durumunu göstermektedir. 
Bu grafiğe göre
a) Şirketin gelirinin en fazla olduğu yılı bulalım.
b) Şirketin giderinin en az olduğu yılı belirleyelim.
c) Bu şirketin kârının en fazla olduğu yılı belirle-
yelim.

Günlük hayatta grafikler, bazı durumları olduğundan daha iyi veya daha kötü göstererek okuyucuları 
yanlış yönlendirmek amacıyla tasarlanıp çizilebilirler. Grafikler bir veri grubuyla ilgili bilgi edinmemizi 
her ne kadar kolaylaştırsa da önemli olan verilerin sayısal değerleridir. 

a) ELİPS Şirketinin gelirinin en fazla olduğu yıl, 240 000 TL ile 2015 yılıdır.
b) ELİPS Şirketinin giderinin en az olduğu yıl 100 000 TL ile 2016 yılıdır.
c) Bu şirketin yıllara göre kârını bulmak için gelirden gideri çıkarmamız gerekmektedir. Bu durumda 
2013 yılı kâr zarar durumu: 140 000 - 160 000  = -20 000  (Şirket 20 000 TL zarardadır.)
2014 yılı kâr zarar durumu: 140 000 - 180 000  = -40 000  (Şirket 40 000 TL zarardadır.)
2015 yılı kâr zarar durumu: 240 000 - 180 000  =  60 000  (Şirket 60 000 TL kâr yapmıştır.)
2016 yılı kâr zarar durumu: 180 000 - 100 000  =  80 000  (Şirket 80 000 TL kâr yapmıştır.)
Şirketin kâr miktarının en fazla olduğu yıl 2016 yılıdır.

Aşağıda bir beyaz eşya mağazasındaki aynı çamaşır makinesine ait satış miktarları iki farklı grafik ile 
gösterilmiştir. Bu grafiklerden hangisinin satış miktarını daha iyi ifade ettiğini bulalım. 
Her iki grafik de aynı veriler kullanılarak oluşturulduğu hâlde grafiklerin farklı görünmelerinin sebebini 
bulalım.

Yanlış Yorumlamalara Neden Olabilecek Çizgi Grafikleri
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Grafik: ELİPS Şirketinin Gelir-Gider Durumu
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Çözüm:

Grafikler incelendiğinde soldaki grafik, nisan ayındaki satışların ocak ayına göre 4 katına çıktığını dü-
şündürmektedir. Bunun sebebi 1. grafikte dikey eksende 1 birime karşılık sayılar birer birer artmıştır. 
2. grafikte ise dikey eksende 1 birime karşılık sayılar beşer beşer artmıştır. Bu yüzden 2. grafikteki 
çamaşır makinesi satış miktarı 1. grafiktekine göre daha az algılanmaktadır.
2. grafikte dikey eksendeki tüm aralıklar 0’dan başlayarak eşit çizildiği için aylar arasındaki satış fark-
lılığının gerçek verilere daha yakın gösterildiği görülmektedir. Bu sebeple satılan çamaşır makinesi 
sayısını 2. grafikle göstermek daha gerçekçi ve uygundur. Satış sayısını olduğundan fazla göstermek 
isteyen firma veya reklamcılar 1. grafiği tercih etmektedirler.

Birlikte Çözelim 2

Çözüm:

Yandaki grafik bir aracın zamana göre yer değişimini 
göstermektedir. Grafiği inceleyerek aşağıdaki ifade-
lerin doğru ya da yanlış olduklarını değerlendirelim.
a) 0-1 zaman aralığında araç hiç yer değiştirmemiştir.
b) 1-2 zaman aralığında araç 20 km yer değiştirmiştir.
c) 3-4 zaman aralığında araç 10 km geriye gitmiştir.
ç) 4-5 zaman aralığında araç 30 km yer değiştirmiştir.

a) Verilen grafikte 0-1 zaman aralığında yol sabit kaldığı için araç hiç yer değiştirmemiştir. Değerlen-
dirme doğrudur.
b) 1-2 zaman aralığında 10 km uzaklaşmış olan araç, 2. saatin sonunda toplamda 20 km yer aldı-
ğından bu aralıkta km20 10 10- =  yer değiştirmiştir. Bu nedenle yapılan değerlendirme yanlıştır.
c) 3. saatte araç başlangıçtan 40 km ileride iken 4. saatin sonunda başlangıçtan 30 km ileridedir. Bu 
da bize 3-4 zaman aralığında aracın 10 km geriye gittiğini gösterir. Değerlendirme doğrudur.
ç) 4-5 zaman aralığında aracın başlangıç noktasına olan 30 km uzaklığı değişmemiştir. Yani araç bu 
aralıkta hareket etmemiştir. Yapılan değerlendirme yanlıştır.
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1) Yandaki tabloda çeyrek altının 
2019 yılı Ocak ile Nisan ayları arasın-
daki yaklaşık alış ve satış fiyatlarını 
göstermektedir. Ocak ile Nisan ayları 
arasında altının alış ve satış fiyatına ait 
grafiği çiziniz.

   Aylar Alış (TL) Satış (TL)

Ocak 353 360

Şubat 355 362

Mart 365 372

Nisan 375 383

Çözüm Sende 

Grafik: Aracın Zamana Bağlı Yer Değişimi

Tablo: Aylara Göre Altın Alış-Satış Fiyatları

0
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3) 

5) 

Yandaki grafikte Gülkız ve Aybüke’nin 
bir hafta boyunca okuduğu sayfa sayı-
ları verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıda-
ki ifadelerin doğru olanına “D”, yanlış 
olanına “Y” yazınız.
a) Gülkız’ın okuduğu sayfa sayısı sü-
rekli artmıştır. (...)
b) Perşembe ve cuma günleri Aybüke 
Gülkız’dan daha az sayfa okumuştur. 
(...)
c) Aybüke ve Gülkız çarşamba günü 
toplam 80 sayfa kitap okumuşlardır. 
(...)

Yandaki grafik bir su deposundaki su miktarının bir 
hafta içindeki değişimini göstermektedir. Grafiği in-
celeyerek aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “D”, 
yanlış olanlarına “Y” yazınız.
a) Depoda pazar günü 250 m3 su vardır. (...)
b) Depodan boşaltılan su miktarı 100 m3 tür. (...)
c) 7 gün içerisinde depoya 2 gün boşaltma ya da 
doldurma işlemi uygulanmamıştır. (...)
ç) 7 gün içerisinde depoya 3 gün su doldurulmuş-
tur. (...)
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4) 

Yandaki grafikte sabah evden aracıyla 
çıkan Ali’nin eve olan uzaklığının zama-
na göre değişimi verilmiştir. Bu grafiğe 
göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) 1-2 saat aralığında Ali’nin yer değişi-
mi hakkında ne söylersiniz?
b) Ali, eve dönüşe ne zaman geçmiş-
tir?
c) Ali, aracını en hızlı hangi zaman 
aralığında kullanmıştır?
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Grafik: Gülkız ve Aybüke'nin Bir Hafta Boyunca Okudukları Sayfa Sayısı

Grafik: Aracın Zamana Bağlı Yer Değişimi

Grafik: Su Deposundaki Su Miktarı

2) Aşağıdaki tablo bir şehre ait bir haftalık sıcaklık değerlerini göstermektedir. Bu sıcaklık değerleri-
ne ait çizgi grafiğini çiziniz.

Günler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Sıcaklık (OC) 12 8 5 9 13 13 15

Tablo: Haftalık Sıcaklık Değerleri
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Ortalama, Ortanca, Tepe Değer

ETKİNLİK
Araç-Gereçler: kâğıt, kalem
Uygulama Basamakları:
Yandaki tabloda 11 öğrencinin matematik yazılısından aldıkları      
puanlar verilmiştir.
Bu tablodan yararlanarak sınıfın başarı durumunu belirlemek için 
aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
•  Öğrencilerin aldığı puanları toplayınız.
•  Bulduğunuz sonucu öğrenci sayısına bölünüz.
•  Bulduğunuz sonuçla veriler arasında nasıl bir ilişki vardır?
•  İsimlere bakmaksızın alınan puanları küçükten büyüğe doğru       
sıralayınız.

•  Ortadaki puanı işaretleyiniz.
•  12 öğrenci olsaydı ortadaki puan için ne söylerdiniz?
•  Hangi puandan kaçar tane alındığını tespit ediniz.
•  En fazla hangi puanın alındığını belirtiniz.   

Sınıfın başarı durumunu belirlemede hangi adım daha iyi sonuç verir?  
                                                                                                                 

Öğrenciler Puan
Büşra 90
Atahan 80
Buse 100
Özge 75
Berkay 80
Tuncay 95
Defne 70
Ali Emir 80
Ada 90
Kayra 80
Efe 75

Bir veri grubundaki değerlerin toplamının veri sayısına bölün-
mesiyle ortalama (aritmetik ortalama) bulunur.

Birlikte Çözelim 1

Çözüm:

Bir iş yerinde çalışanların yaşları; 20, 25, 32, 42 ve 36’dır. Bu iş yerinde çalışanların yaşlarının ortala-
masını bulalım.

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), kişilerin 
yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tu-
tulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, MERNİS 
kayıtlarındaki T.C. kimlik numarasına göre kişiler ile ikamet 
adreslerinin eşleştirildiği bir kayıt sistemidir.
 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçla-
rına göre Türkiye’nin toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibarıyla 
79 milyon 814 bin 871’dir. Bu nüfusun yaşlara göre dağılı-
mı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yaş Aralığı Kişi Sayısı
0-14 18 925 782
15-24 12 989 042
25-44 24 685 102
45-54   9 504 758
55+ 13 710 187

Ortalama =
                       

Verideki değerler toplamı
Veri sayısı

 Tablo incelendiğinde 25-44 yaş aralığındaki 
kişi sayısının nüfusun ortalama üçte birine karşılık 
geldiği görülmektedir. 

.

Ortalama

olur

5
20 25 32 42 36

5
155

31

= + + + +

=

=

Tablo: Nüfusun Yaşlara Göre Dağılımı

Tablo: Öğrenciler ve Aldıkları Puanlar
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Birlikte Çözelim 2

Çözüm:

Bir ilimizde bahar mevsiminde son 8 gün boyunca ölçülen gündüz sıcaklık ortalamaları; 13, 21, 16, 
18, 10, 12, 14, 20 OC’tur. Bu ilimizin son 8 günlük sıcaklık ortalamasının kaç OC olduğunu bulalım.

Sıcaklıkların ortalamasını bulmak için bütün sıcaklık değerlerini toplayıp gün sayısı olan 8’e bölmemiz 
gerekir.

, .

Ortalama

C olarak bulunur

8
13 21 16 18 10 12 14 20

8
124

15 5 O

= + + + + + + +

=

=  

Birlikte Çözelim 3

Çözüm:

Bir basketbol takımının koçu, bir oyuncu transfer edecektir. Aynı mevkide oynayan iki oyuncunun 

son 5 maçta attığı sayılar aşağıdaki gibi olduğuna göre takım koçunun hangi oyuncuyu tercih etme-

si gerektiğini bulalım. Nedenleriyle açıklayalım.

A oyuncusunun attığı sayılar: 21, 22, 18, 19, 20

B oyuncusunun attığı sayılar: 20, 5, 25, 10, 40

A oyuncusunun sayı ortalaması 5
21 22 18 19 20 20= + + + + =

B oyuncusunun sayı ortalaması 5
20 5 25 10 40 20= + + + + =

Her iki oyuncunun da ortalaması aynı olmasına rağmen A oyuncusu için hesaplanan ortalamanın, 
verileri daha iyi temsil ettiği ve açıkladığı görülmektedir. Bunun sebebi A oyuncusunun attığı sayılar-
da çok büyük ve çok küçük değerlerin olmamasıdır.

Bu nedenle A oyuncusunun takımına her maç ortalama bir katkı sağladığı, B oyuncusunun ise 
bazı maçlarda çok kötü, bazılarında çok iyi olduğu görülmektedir. A oyuncusunun daha istikrarlı bir 
oyuncu olması, transferde onun tercih edilmesini sağlayacaktır.

Bir veri grubunda çok büyük ve çok küçük değerler, arit-
metik ortalamayı aşağı ya da yukarı çekebilir. Bu nedenle 
aritmetik ortalama çok büyük ve çok küçük değerlerden 
etkilenir.
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?Verilerin Ortalamas 2
152 158 155= + =

Büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe dizilmiş veri   
grubunda ortadaki sayıya “ortanca değer (medyan)’’ denir.

Veri sayısı tek ise ortadaki sayı ortanca değer iken veri  
sayısı çift ise ortanca değer, büyükten küçüğe veya      
küçükten büyüğe dizilmiş veri grubunda verilerden ortadaki 
iki sayının ortalamasıdır.

Birlikte Çözelim 4

Çözüm:

Bir bilgi yarışmasında finale kalan 7 okulun puanları; 7, 10, 12, 8, 7, 9, 10 ’dur. Bu veri grubunun 
ortancasını bulalım.

Ortancayı bulabilmek için öncelikle verileri sıralamalıyız.  
7, 7, 8, 9, 10, 10, 12    
       Ortanca

Verileri küçükten büyüğe sıraladığımızda ortadaki veri olan 9, bu puanların ortancasıdır. 9’dan küçük 
ve büyük üçer sayı vardır.

Birlikte Çözelim 5

Çözüm:

Aşağıdaki tabloda 7. sınıf öğrencilerinin 1 dakikada okuduğu kelime sayıları verilmiştir.

Öğrenci
1.

Öğrenci
2.

Öğrenci
3.

Öğrenci
4.

Öğrenci
5.

Öğrenci
6.

Öğrenci
7.

Öğrenci
8.

Öğrenci

Kelime 
Sayısı

145 200 152 140 160 140 158 165

Bu veri grubunun medyanını bulalım.

 Verilerin medyanı

Öncelikle verileri küçükten büyüğe doğru sıralayalım:
140, 140, 145, 152, 158, 160, 165, 200     
Veri sayısı çift sayı olduğundan medyan, ortadaki iki verinin ortalamasıdır.

’tir.

Tablo: Öğrencilerin Dakikada Okudukları Kelime Sayıları
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Birlikte Çözelim 6

Çözüm:

 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 10 verilerinin tepe değerini bulunuz.

 Veri grubunda; 3 tane 5, 4 tane 7, 2 tane 8, 1 tane 10 bulunmaktadır.
 Bu durumda en fazla tekrar eden 7, bu veri grubunun modudur.

Birlikte Çözelim 7

Çözüm:

100, 100, 90, 85, 80, 80, 80, 75, 100 veri grubunun tepe değerini bulalım.

100, 100, 90, 85, 80, 80, 80, 75, 100
Bu veri grubunda en çok tekrar eden sayılar 100 ve 80’dir (üçer kere). Bu yüzden tepe değeri 100 
ve 80’dir.

Bir veri grubunda birden fazla tepe değer bulunabilir.

Bir veri grubunda her veriden eşit sayıda varsa o 
veri grubunun tepe değeri yoktur.

Birlikte Çözelim 8

Birlikte Çözelim 9

Çözüm:

Çözüm:

 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veri grubunun tepe değerini bulalım.

15, 15, 15, 15, 15, 15 veri grubunun tepe değerini bulalım.

Bu veri grubunda her sayıdan bir tane olduğundan bu veri grubunun tepe değeri yoktur.

Bu veri grubundaki verilerin hepsi 15 olduğundan bu veri grubunun tepe 
değeri yoktur.

Bir veri grubu aynı verilerden oluşuyorsa bu 
veri grubunun tepe değeri yoktur.

Bir veri grubunda en fazla tekrar eden sayıya  
“tepe değer (mod)’’ denir.
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Birlikte Çözelim 10

Çözüm:

Bir ayakkabı mağazasında satılan erkek ayakkabılarının numaralarına ait veriler aşağıda verilmiştir.

Ayakkabı Numarası Satış Adedi
40 7
41 9
42 6
43 3
44 1

Bu tabloya göre en fazla satılan ayakkabı 
numarasını bulalım.

Tablodaki verilere bakıldığında en çok satılan numaranın 41 olduğu görülmektedir. Bu değer aslında 
veri grubunun tepe değerini (mod) vermektedir. Günlük hayatta tepe değeri, sıkça kullanılan veri 
analiz değerlerinden biridir.

Aritmetik ortalama her bir verinin değişiminden etkilenir.
Tepe değeri, veri sayısının çok olması durumunda daha 
kullanışlıdır.
Tepe değeri, aritmetik ortalamanın aksine uç değerlerden 
etkilenmez.
Ortanca, çok büyük ve çok küçük değerlerden etkilenmez.

Tablo: Ayakkabı Mağazasında Satılan Ayakkabı Sayısı

Birlikte Çözelim 11

Bir öğrencinin 1 hafta boyunca her gün çözdüğü soru sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre bu öğrencinin bir haftada çözdüğü soru sayısının aritmetik ortalaması, tepe değeri ve 
ortancasını bulalım. Bilgilerden hangisinin bize bu öğrencinin performansı hakkında etkili yorum 
yapabilme olanağı sağlayacağını bulalım.  

Günler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Soru sayısı 5 14 15 80 5 5 16

Tablo: Öğrencinin Bir Hafta Boyunca Çözdüğü Soru Sayısı

Çözüm:

Önce öğrencinin bir hafta boyunca çözdüğü soru sayılarının aritmetik ortalamalarını bulalım:

Aritmetik ortalamanın, veri grubunun en büyük değeri olan 80 dışındaki tüm verilerden büyük ol-
duğu görülmektedir. Bu veri grubunda diğer verilere göre çok büyük bir değer (80) bulunmaktadır. 
Aritmetik ortalama çok büyük ve çok küçük değerlerden etkilendiği için öğrencinin performansını 
belirlemede tam olarak etkili değildir.

Aritmetik ortalama 7
5 14 15 80 5 5 16

7
140

20

= + + + + + +

=

=
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9 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden aldıkları notlar: 60, 63, 70, 70, 75, 90, 95, 97, 
100 şeklindedir. Bu notların aritmetik ortalama, tepe değeri ve ortancasını bir tablolama programı 
kullanarak hesaplayalım. 

Günlük çözülen soru sayılarını yazalım.
5, 14, 15, 80, 5, 5, 16 
Günlük çözülen soru sayılarından en çok tekrar eden 5 sayısı olduğundan veri grubunun tepe de-
ğeri 5’tir. 

Tepe değer, veri grubundaki en küçük değerdir. En sık 5 soru çözülmüş olması bu öğrencinin her 
zaman az soru çözdüğü anlamına gelmez. Bundan dolayı öğrencinin performansını belirlemede 
tepe değer de tam olarak etkili değildir.

Verileri küçükten büyüğe sıralayalım.
5, 5, 5, 14 ,15, 16, 80
Bu veri grubunun ortancası 14’tür.
Veriler genel olarak incelendiğinde ortanca, öğrencinin performansı hakkında aritmetik ortalama ve 
tepe değere göre daha etkilidir. Buradaki ortanca, öğrencinin en az çözdüğü soru sayısından fazla, 
en fazla çözdüğü soru sayısından azdır. 
Bu örnekte diğer verilere göre çok büyük bir değer olduğundan öğrencinin performansını belirleme-
de en etkili olan ortancadır.

Birlikte Çözelim 12

Çözüm:

▶Tablolama programını açalım.

▶Boş bir sayfaya verileri girelim.

▶ f(x) tuşunu tıklayalım. 

▶Açılan pencereden

ortalama için     → ORTALAMA
ortanca için       → ORTANCA
tepe değer için  → EN ÇOK OLAN 

işlevlerini seçerek istenilen değerleri 
hesaplayalım.

Verilerin ortalaması 80, ortancası 75, 
tepe değeri 70 olarak bulunmuştur.
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1) 5, 5, 5, 6, 6, 3, 3, 2, 8 veri grubunun
a) Aritmetik ortalamasını
b) Tepe değerini (mod)
c) Ortancasını (medyan) bulunuz. 

2) Aşağıdaki ifadelerden doğru olana “D”, yanlış olana “Y” yazınız.

▶ 3, 4, 4, 5 veri grubunun modu yoktur. (...)

▶ 7, 8, 9 veri grubunun medyanı 9’dur. (...)

▶ 3, 6, 7, 8, 8 veri grubunun modu 8’dir. (...)

▶ 7, 6, 5, 4 veri grubunun medyanı 5’tir. (...)

▶ 2, 2, 3, 4, 4, 5 veri grubunun modu 2’dir. (...)

3) 

Yandaki tabloda 7/E sınıfındaki öğrencilerin matematik 
sınavından aldığı notlar verilmiştir. Bu tabloya göre 7/E 
sınıfı matematik notlarının
a) Aritmetik ortalamasını
b) Tepe değerini (mod)
c) Ortancasını (medyan) bulunuz. 

a) Her bir sınıfın aldığı puanların 
aritmetik ortalamasını bulunuz.

b) Her bir sınıfın aldığı puanların 
tepe değerini bulunuz.

c) Her bir sınıfın aldığı puanların 
ortancasını (medyan) bulunuz. 

ç) Hangi sınıf daha başarılıdır?
Nedenleriyle açıklayınız.

d) A sınıfına yeni gelen bir öğrenci 
sınavdan 10 puan almıştır. Sınıfın 
ortalaması ve medyanı kaç olur? 
Bu durumdan hangisi daha çok 
etkilenir?

Notlar Öğrenci Sayısı
1 3
2 2
3 8
4 6
5 5

4) 5 kişilik Yılmaz ailesinin yaşlarının ortalaması 24’tür. Yılmaz ailesinin 70 yaşındaki dedeleri de 
onlarla yaşamaya başlayınca ailenin yeni yaş ortalaması kaç olur?

5) Bir gruptaki 6 kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 30’dur. Bu gruptan 28 ve 40 yaşlarında 2 kişi 
ayrılırsa grubun yaş ortalamasında nasıl bir değişiklik olur? Açıklayınız.

6) “4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, a’’ veri grubunda a yerine kaç yazılırsa veri grubunun tepe değeri ile 
aritmetik ortalaması eşit olur?
7) Bir öğretim üyesi beşer kişilik 3 sınıfta yıl sonu sınavı yapmıştır. Alınan puanlar aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

1. 

Öğrenci

2. 

Öğrenci

3. 

Öğrenci

4. 

Öğrenci

5. 

Öğrenci

A Sınıfı 90 80 70 75 85

B Sınıfı 100 100 80 80 60

C sınıfı 40 65 95 90 90

Sınıflar

Öğrenciler

Çözüm Sende 

Tablo: 7/E Sınıfı Matematik Sınavında Alınan Notlar

Tablo: Öğrencilerin Aldıkları Puanlar
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Tablo: Adayların Aldıkları Oylar

Daire Grafiği

ETKİNLİK
Araç-Gereçler: makas, açıölçer, kâğıt, boya kalemleri
Uygulama Basamakları:
Bir komisyondaki başkanlık seçiminde adayların oy dağılımları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Kişiler Oy Sayısı
Ahmet Bey 3

Asiye Hanım 2
Cem Bey 2

Gülnaz Hanım 1
 
 Bu tablodan yararlanarak aşağıdaki yönergelerle bir grafik oluşturunuz.

• Bir daire çiziniz ve çizdiğiniz daireyi kesiniz.
• Daireyi merkezinden katlayarak 8 (kullanılan oy sayısı) eşit dilim elde ediniz.
• Bir dairenin merkez açısı 360O olduğuna göre elde ettiğimiz eşit dilimlerden birinin merkez açısının 
kaç derece olduğunu yazınız.
• Ahmet Bey’in aldığı oyları temsil eden daire dilimlerini (3 dilim) mavi renge boyayınız.
• Asiye Hanım’ın aldığı oyları temsil eden daire dilimlerini (2 dilim) kırmızı renge boyayınız.
• Cem Bey’in aldığı oyları temsil eden daire dilimlerini (2 dilim) yeşil renge boyayınız.
• Gülnaz Hanım’ın aldığı oyları temsil eden daire dilimlerini (1 dilim) mor renge boyayınız.
• Her renk daire diliminin merkez açısının 360O nin kaçta kaçı olduğunu ve dilimlerin merkez açılarının 
kaçar derece olduğunu yazınız.
• Ahmet Bey ile Gülnaz Hanım’ın aldığı oyların oranlarını yazınız.
• Ahmet Bey’in aldığı oyları gösteren daire diliminin merkez açısı ile Gülnaz Hanım’ın aldığı oyları gös-
teren daire diliminin merkez açılarının oranlarını yazınız.
• Yukarıda aşamalardan yola çıkarak dairenin merkez açısı ile daire dilimlerinin sayısı ve dilimlerin mer-
kez açıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiyi açıklayınız.                                                                                                                

Makası 
dikkatli 
  kullanalım!

Hastane enfeksiyonu kaynaklı ölümler

Savaşta alınan yaralardan kaynaklanan 
ölümler

Diğer nedenlerden kaynaklanan 
ölümler

      Modern hemşireliğin kurucu ve 
temsilcisi olan Florence Nightingale (Flo-
rans Naytingeyl), 1850’li yıllarda Doğu 
Avrupa’da baş gösteren savaşta binlerce 
yaralı askerin gönderildiği hastenede 
hemşirelik yapmıştır. Onun en önem-
li özelliği, matematik bilgisi ve yaptığı 
istatistik çalışmalarıdır. Bu çalışmalarında 
Nightingale, hastanede ölen askerlerin 
ölüm nedenleri ile ilgili çizelgeler oluştur-
muştur. 

       Nightingale, hastanedeki ölüm nedenlerinin istatistiksel ana-
lizlerini yaparak savaştan ölen askerlerin sayısının hijyenik  prob-
lemlerden ölen  askerlere göre daha  az olduğunu kanıtlamıştır. Bu 
çalışmalarını uzun bir rapor haline getirmiş ve sağlık komisyonu 
kurulmasını talep etmiştir. Kraliçe Victoria’yı (Viktorya) bu raporla 
ikna edemeyince yandaki grafiği oluşturmuş ve sağlık komisyonu-

• Sizce Florence Nightingale’in kraliçeyi ikna etmesinde daire grafiğinin rolü nedir?

nun kurulması sağlanmıştır. Bu grafik tam olarak daire şeklinde olmasa da daire grafiğine en yakın 
ilk örneklerdendir. 



 271

Verilerin daire dilimleriyle gösterilmesi sonucu oluşan grafiklere 
“daire grafiği’’ denir. Bir değişkenin bir bütün içindeki oranını 
belirtmek için daire grafiği kullanılır. Verilerin bir bütün içindeki 
oranları yüzde veya merkez açı ölçüleri ile gösterilir.

Çiftlikteki toplam hayvan sayısı: 45 30 10 5 90+ + + = ’dır.
90 hayvan, dairenin tamamıdır ve 360O ile gösterilir.

90 hayvan    360O lik merkez açı ile gösterilirse
45 inek       x  merkez açı ile gösterilir.
D.O.

90 hayvan   360O lik merkez açı ile gösterilirse
30 koyun       y  merkez açı ile gösterilir.
D.O.

  

90 hayvan   360O lik merkez açı ile gösterilirse
10 keçi          z  merkez açı ile gösterilir.
D.O.

90 hayvan   360O lik merkez açı ile gösterilirse
5 kuzu             t merkez açı ile gösterilir.
D.O.

Birlikte Çözelim 1

Çözüm:

Bir çiftlikte 45 inek, 30 koyun, 10 keçi, 5 kuzu vardır. Bu çiftlikteki hayvanların türlerinin dağılımını 
daire grafiğinde gösterelim.

İneklerin sayısının gösterileceği daire diliminin merkez açısı 180O dir.

Koyunların sayısının gösterileceği daire diliminin merkez açısı 120O dir.

Keçilerin sayısının gösterileceği daire diliminin merkez açısı 40O dir.

Kuzuların sayısının gösterileceği daire diliminin merkez açısı 20O dir.

Buna göre bu çiftlikteki hayvanları yandaki gibi daire grafiğinde gösterelim.

x

x
90

90
90

45 360

180

O

O

$ $=

=

y

y
90

90
90

30 360

120O

O$ $=

=

z

z
90

90
90

10 360

40

O

O

$ $=

=

Keçi 40 O

Koyun
120O

İnek
180O

180O 
İnek

120O  

Koyun

Keçi 40 O

Kuzu 20 O
Kuzu 20 O

t
t

t

90 5 360

90
90

90
5 360

20

O

O

O

$ $

$ $

=

=

=
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Birlikte Çözelim 2

Çözüm:

Bir turist kafilesindeki turistlerin sayılarına ait yüzdeler yandaki 
daire grafiğinde verilmiştir. Kafilede 40 tane Fransız olduğuna göre 
kafilede
a) Toplam kaç turist olduğunu
b) Bu daire grafiğinde İngiliz turistleri gösteren daire diliminin mer-
kez açısının kaç derece olduğunu bulalım.

a) Bir dairenin tamamı %100’dür.
    % % %

% % %

45 35 80

100 80 20

+ =

- =

   40 Fransız turist, kafilenin %20’si olduğundan

   %20’ si           40 kişi ise
   %100’ü            x  kişi
   D.O.

 

   Kafiledeki toplam turist sayısı 200 kişidir.

Fransız turistler kafilenin %20’sidir.

Bir daire grafiği-
nin tamamı derece 
olarak 360O olup 
yüzdelik olarak 
%100’dür. 

b) 

İngiliz turistlerin sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı 126O dir.

%

% ' .

ise

x tir

D

100 360

35

.O.

O

Daire grafiği oluşturmak için aşağıdaki adımlar uygulanır:
1) Verilerin toplamı 360O veya %100 olacak şekilde belirlenir.
2) Bir verinin daire dilimindeki merkez açısı veya yüzdelik değeri 
360O veya %100 ile orantı kurularak bulunur.
3) Bulduğumuz daire diliminin içine değişkenin merkez açısı ya da 
yüzdelik değeri ile değişkenin adı yazılır.

Fransız

Grafik: Kafiledeki Turist Sayıları

x

x

20 100 40

200

$ $=

=

x

35 360

126

100 x O

O

$ $=

=

Alman
%45

İngiliz
%35
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b) 

İngiliz turistlerin sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı 126O dir.

Birlikte Çözelim 3

Çözüm:

▶Tablolama programını açalım. Verileri bilgisayar programının çalışma sayfasına iki sütun halinde 
yazalım. 

▶Verileri seçerek “Ekle” sekmesinden “Pasta” menüsünü tıklayalım. İstenilen daire grafik türünü 
seçerek grafiği elde edelim.

3) 

2) Bir bahçedeki ağaçların %40’ı ceviz, %25’i armut, %35’i ise ayva ağacıdır. Bu ağaçları gösteren 
daire grafiğini çizip merkez açılarını gösteriniz.

1) A Ortaokulundaki öğrencilerin sınıflara ilişkin dağılımı aşağıda verilmiştir.

Bir ülkenin yıllık nohut üretim miktarı 518 000 ton, mercimek üretim miktarı 438 000 ton, fasulye üre-
tim miktarı 410 000 tondur. Bu verilere ait daire grafiğini bir tablolama programı kullanarak çizelim.

Yandaki daire grafiği A, B ve C dergilerinin günlük satışlarını gös-
termektedir. A dergisinden günde 1800 adet satıldığına göre
a) Kaç adet C dergisi satılmıştır?
b) B dergisinin günlük satış oranı yüzde kaçtır?

Sınıf 5. Sınıflar 6. Sınıflar 7. Sınıflar 8. Sınıflar

Öğrenci Sayısı 30 45 60 15
a) Bu sınıflardaki öğrenci dağılımını gösteren daire grafiğini çizip her birinin merkez açısını gösteriniz.
b) Her bir sınıfın, okulun yüzde kaçı olduğunu bulunuz.

4) Yandaki grafikte AB doğrusal olup bu grafik bir ailenin yıllık har-
camalarını göstermektedir. Ailenin yıllık fatura ve yakıt harcamaları 
eşittir. Bu aile kiraya yıllık 4400 TL ödediğine göre aşağıdaki boş-
lukları doldurunuz.
* Giyim için yıllık .................... TL ödenmektedir.
* Mutfak için yıllık .................... TL ödenmektedir.
* Yakıt ve faturalar için toplam .................... TL ödenmektedir.
* Yıllık masrafın % .......... mutfak masrafıdır.

Çözüm Sende 

Tablo: A Ortaokulundaki Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Grafik: A, B ve C Dergilerinin Günlük Satışları

Grafik: Bir Ailenin Yıllık Harcamaları
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Bir değişkenin bir bütün içindeki değerini belirlemek için daire 
grafiğini kullanmak daha uygundur.

Burada bir bütünün bazı parçalarının oranının gösterilmesi isten-
mektedir. 

36 öğrenci             360O

20 öğrenci                 x   

Birlikte Çözelim 1

Birlikte Çözelim 2

Çözüm:

Çözüm:

Günler Sıcaklık (OC)
Pazartesi 18
Salı 20
Çarşamba 16
Perşembe 22
Cuma 24

Yandaki tabloda Kütahya ilinde beş gün boyunca saat 16.00’da 
ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir.
Hava sıcaklığının zaman içindeki değişimini incelemek üzere da-
ire grafiği, çizgi grafiği, sütun grafiği ve sıklık tablosu seçenekle-
rinden hangisini kullanmanın daha uygun olduğunu bulalım.

Buna göre verileri gösteren grafikleri çizelim, hangi grafiğin daha 
uygun olduğunu belirleyelim.

Bir sınıftaki 36 öğrencinin 20’si kızdır. Bu sınıftaki öğrenci dağılımını göstermek için çizgi, sütun, 
daire grafiklerinden hangisini kullanmanın daha uygun olacağını bulalım.
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Verilere Uygun Grafik Belirleme
Her veri grubu farklı grafiklerle gösterilebilir. Önemli olan ilgili veri setinin özelliklerine uygun gösterimi 
kullanmaktır. Örneğin zamana bağlı değişimleri çizgi grafiği ile gösterirken (yıllara göre ihracat rakam-
ları) bir bütünü oluşturan verileri daire grafiğinde (seçimde oy oranları) göstermek daha uygundur.

Sıcaklık (OC) Sıcaklık (OC)

Günler Günler

Tablo: Kütahya İlinin Sıcaklık Değerleri

Grafik: Kütahya İlinin Sıcaklık Değerleri Grafik: Kütahya İlinin Sıcaklık Değerleri

D.O.

Sıcaklık artış veya azalışlarındaki ani değişikler görülemediğinden bu verilerin gösterimi için sütun 
grafiği uygun değildir. 
Sıcaklık değerlerinin bütün içindeki dağılımı önemli olmadığından bu verilerin gösterimi için daire 
grafiği uygun değildir.
Sıcaklığın değişimindeki artış ve azalışlar çizgi grafiğinde daha net görülmektedir.
Bu nedenle bu verilerin gösterimi için en uygun grafik türü çizgi grafiğidir.
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Birlikte Çözelim 3

Çözüm:

Okullardaki öğrenci sayıları karşılaştırılmak isten-
diğinden sonuçlara vurgu yapmak gerekir. Okul-
lar arasındaki öğrenci sayısının artış veya azalışı 
önemli değildir. Bu nedenle okullardaki öğrenci 
sayılarını sütun grafiğinde göstermek uygundur.

Yandaki grafik bir ilin 4 okulundaki öğrenci sayılarını 
göstermektedir. Verileri sütun grafiği ile göstererek öğ-
renci sayılarını karşılaştırmak için hangi grafiğin daha 
kullanışlı olduğunu belirleyelim.

1) Yandaki tabloda bir ülkenin yıllara göre ithalat 
ve ihracat verileri verilmiştir. Bu verileri hangi grafik 
türünde göstermek daha uygun olur? Grafiği çizip 
nedenleriyle açıklayınız.
   

2) Mart ayında dikilen biri 10 cm, diğeri 20 cm olan 
iki bitkinin aylara göre boylarının uzunlukları tabloda 
verilmiştir. 

a) İki bitkinin boylarının zamana göre değişimini hangi 
grafik türünde göstermek daha uygun olur? Açıklayınız.
b) Uygun grafiği çiziniz.
c) Bu iki bitki aynı şekilde uzamaya devam ederse 
boyları hangi ay içerisinde eşit olur?

Yıllar
İhracat

(milyon TL)
İthalat

(milyon TL)
2011 15 10

2012 16 8

2013 16 12

2014 11 13
2015 15 15

Aylar
1. Bitkinin 
Boyu (cm)

2. Bitkinin 
Boyu (cm)

Mart 10 20

Nisan 14 22
Mayıs 18 24

Haziran 22 26

Temmuz 26 28

Çözüm Sende 
Tablo: Yıllara Göre İhracat ve İthalat Sayıları

Tablo: Aylara Göre Bitkilerin Boyları

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Grafik: Okullardaki Öğrenci Sayıları

Grafik: Okullardaki Öğrenci Sayıları
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ETKİNLİK
Araç-Gereçler: eş küpler, izometrik kâğıt, kareli kâğıt
Uygulama Basamakları:
•  Aşağıda izometrik kâğıda çizilmiş ve eş küplerle 

oluşturulmuş iki ayrı yapıyı siz de eş küplerle oluşturunuz.

•  Oluşturduğunuz yapıların üstten, sağdan, önden görünümlerini kareli kâğıda çiziniz.
•  Siz de istediğiniz herhangi bir yapıyı oluşturup izometrik kâğıda çiziniz.
•  Aşağıda üstten, sağdan, önden görünümleri kareli kâğıda çizilmiş  şekilleri eş küplerle elde edi-
niz.

•  Oluşturduğunuz şekillerin kaç eş küpten oluştuğunu belirtiniz.
•  Oluşturduğunuz şekilleri izometrik kâğıda çiziniz.

2. Bölüm: CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ

Sağdan Görünüm

Soldan ve Sağdan
       Görünüm

Soldan GörünümÜstten Görünüm

Üstten GörünümÖnden Görünüm

  Eş küpler 3 boyutlu yapı oluşturmada, bu yapıların farklı yönlerden görünümlerinin çizimlerini 
yapabilmemizde, dik prizmaların hacimlerini bulmada işimizi kolaylaştıran matematik materyalleri-
dir.
 

•  Eş küplerle farklı yapılar oluşturarak görünümlerini değişik yönlerden inceleyiniz.

Sol
Ön
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Üst

Alt

ÖnSol

Sağ
Arka

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Önden Görünüm Arkadan Görünüm

Sağdan Görünüm

Alttan Görünüm

Birlikte Çözelim 1

Çözüm:

Eş küplerle oluşturulmuş yandaki yapının önden, 
arkadan, sağdan, soldan, üstten ve alttan görü-
nümlerini çizelim.

Yapının görünümleri iki boyutlu olacak ve karelerden oluşacaktır.
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Birlikte Çözelim 2

Çözüm:

Yanda verilen şeklin önden ve arkadan, alttan ve üstten görünümleri-
ni çizelim. Çizimleri inceleyelim.

Önden bakılınca görünecek yüzeyleri okla 
gösterelim. Daha sonra yerlerine dikkat ede-
rek şeklin ön ve arkadan görünümlerini kareli 
kâğıda çizelim.

Üstten bakılınca görünecek yüzeyleri okla göste-
relim. Daha sonra yerlerine dikkat ederek şeklin 
üstten ve alttan görünümlerini kareli kâğıda 
çizelim.

* Verilen yapının ön ve arka görüntüleri ile üst ve alt görüntülerinin birbirinin aynadaki 
görüntüsü olduğunu fark ettiniz mi?

Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerde görünümlerinde ön 
ile arka, sağ ile sol ve alt ile üst görüntüleri simetriktir.

Ön

Ön

Üst

Üst

Arka

Arka

Ön ÜstArka Alt
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Birlikte Çözelim 1

Birlikte Çözelim 2

Çözüm:

Çözüm:

Üstte  bir yapının ön, sağ, sol ve üstten görünümleri verilmiştir. Yapının çizilebilmesi için bu görü-
nümlerin verilmesi yeterli midir? Eğer yeterliyse bu yapıyı çizelim.

Bir yapının görünümlerinde ön ve arka, sağ ve sol, alt ve 
üst birbiriyle simetriktir. Bu yüzden yapıların çizilebilmesi 
için bu çiftlerden birer tanesinin verilmesi yeterlidir. Soru-
daki görünümler çizim için yeterlidir. Buna göre yapının 
üç boyutlu hâli yandaki gibi olacaktır.

Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıları Oluşturma

Ön Sağ Sol Üst

Üst

1 br

1 
br

Üstten Soldan Önden

Yanda bir yapının üstten, 
soldan ve önden görü-
nümleri verilmiştir. Bu 
yapıyı eş küplerle oluş-
turup kaç tane eş küp 
kullanıldığını bulalım.

Ön

SağÖn

Eş küplerle oluşturduğumuz yapı yandaki gibi olacaktır. Bu 
yapı 6 eş küpten oluşmaktadır.
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1) Aşağıda verilen yeşil yapının üstten, soldan, önden ve alttan görünümleri verilmiştir. Bunlardan 
yanlış olanı bulup doğru görünümü çiziniz.

Çözüm Sende 

▶Yapıyı oluşturmak için karelere 
tıklayalım.

▶Tıkladığımız karede bir küp oluşa-
caktır. Küpün yanına veya üstüne 
her tıklamayla eş küpler oluşmaya 
devam edecektir.

▶Tıkladığımızda oluşan küp doğru 
yerdeyse düzlemlerdeki sarı renk 
yeşile dönecek, aksi takdirde kırmızı 
renk oluşacaktır.

▶Kırmızı renk oluştuğunda klav-
yeden “Z” tuşuna basarak yanlış 
oluşturduğumuz küpü silmiş oluruz.

▶Yapıyı doğru oluşturduğumuzda yapı, kendiliğinden dönmeye başlayacaktır. Yapı dönerken arka 
düzlemdeki görünümleri de yapının duruşuna göre değişecektir.

Üstten

Soldan

Önden

Alttan

Ön

Üç boyutlu tasarım programını kullanarak üç boyutlu yapılar oluşturalım.

▶Programı bilgisayarımıza indirelim. Karşımıza çıkan üç düzlemden ortadaki düzlem, yapıyı inşa 
edeceğimiz düzlemdir. Arkadaki iki düzlem, yapının farklı yönlerden görümünü sarı renkte verecektir.

Birlikte Çözelim 3

Çözüm:
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Sol

2) Aşağıda verilen yapıların ön, arka, sağ, sol, alt ve üst görünümlerini çiziniz.

Sol Ön

Sol

Sol

Ön

Ön

Ön
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Ön Arka Üst Sağ Sol

3 ) Aşağıda verilen yapıların önden, arkadan, üstten, sağdan, soldan görünümleri verilmiştir. Bu yapıları  
yandaki izometrik kâğıda çiziniz.

Ön

Ön

Arka

Arka

Üst

Üst

Sağ

Sağ

Ön Arka Üst Sağ Sol

Sol

Sol
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2)

Yandaki grafik 1 hafta boyunca bir 
otele giriş-çıkış yapan turist sayıla-
rını vermektedir.

1 hafta boyunca otele giriş yapan 
turist sayısı, çıkış yapan turist 
sayısından ne kadar fazladır?

15

  5

20
25
30
35

70

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

10

40
45
50
55
60
65

75
80

Cumartesi Pazar
Günler

Turist Sayısı

Otelden çıkış yapan turist sayısı

Otele giriş yapan turist sayısı

1) Yandaki daire grafiği bir okuldaki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğ-
rencilerinin dağılımlarını göstermektedir.

5, 6, 7 ve 8. sınıfların bulunduğu daire dilimlerinin mer-
kez açılarının ölçüleri aşağıdaki seçeneklerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?     

A) 45O        80O       144O       91O             

B) 54O        72O       144O       90O       

C) 55O        90O       135O       80O             

D) 90O       100O       72O        54O

3) Üç sayının aritmetik ortalaması 9 ve modu 12’dir. Bu sayıları bulunuz.

4) Aşağıdaki veri gruplarının mod ve medyanını bulunuz. 

       a) 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8
       b) 66, 77, 88
    

Grafik: 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin       
            Dağılımları

Grafik: Otele Giriş-Çıkış Yapan Turist Sayısı

6. ÜNİTE DEĞERLENDİRME 
SORULARI

5) 10 kişilik bir grubun yaş ortalaması 24’tür. 6 yıl sonra bu grubun yaş ortalaması kaç olur? 

8.Sınıflar
%25

5.Sınıflar
%15

6.Sınıflar
%20

7.Sınıflar
%40

5.Sınıflar 6.Sınıflar 7.Sınıflar 8.Sınıflar
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8) 

9) Aşağıdaki tabloda bir mağazadaki ürünlerin aylık satış sayıları verilmiştir.

 Bu sütun grafiğindeki verilere ait daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 

Pirinç
Bulgur

Kuru fasulye

Mercimek

Nohut

108O

72O
50O

40O

Yandaki daire grafiği bir ailenin 1 yılda tükettiği baklagil ve 
tahıl dağılımını göstermektedir. Bu ailede bir yılda tüketi-
len kuru fasulye miktarı toplam baklagil ve tahıl miktarının 
yüzde kaçıdır?

6) Bir kulübün basketbol takımındaki 5 oyuncunun yaş ortalamaları 24’tür. Kulübün 3 kişilik teknik 
heyetinin yaş ortalaması ise 40’tır. Bu takımın teknik heyetle birlikte yaş ortalaması kaç olur?

7) 11, 14, 12, 13,12
Bir grup öğrencinin yaşları yukarıda verilmiştir.  Bu gruba yeni bir öğrenci katıldığında grubun yaşla-
rının ortancası 12 olmaktadır. Buna göre gruba yeni katılan öğrencinin yaşı aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

    A) 10                         B) 11                             C) 12                           D) 13

100o 160o

BuzdolabıFırın

Radyo

10o Radyo
120o

140o

10o
Radyo

18o
108o

144o
144o

120o

80o
16o

  A)   B)     C) D)

Grafik:Tüketilen Yıllık Baklagil ve Tahıl Dağılımı

Satış Sayıları
Grafik: Ürünlerin Satış Sayıları
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 Yukarıda farklı yönlerden görünümleri verilen yapıda kaç eş küp kullanılmış olabilir?     
    
         A) 5                  B) 6                C) 7                 D) 8  

11) 

12) 

13) 

Yandaki şeklin önden görünümü hangisidir?
A)           B)    C)         D) 

Beş eş küple oluşturulmuş yandaki yapıdan 3 numaralı küp 
çıkarıldığında yapının hangi yönden görünümü değişir? 

A) Önden          B) Üstten          C) Sağdan           D) Soldan      

Ön

Önden Sağdan Üstten

10) Aşağıdaki harflerle verilen ifadeleri sağda verilen uygun grafik türüyle eşleştiriniz.

   a) Son 5 yıl içerisinde ithal edilen buğday miktarının değişimi  1. Sütun grafiği
   b) Sınıf başkanlığı seçiminde finale kalan 2 adayın aldığı oylar  2. Çizgi grafiği
   c) 3 değişik fabrikada üretilen araç sayısı     3. Daire grafiği

4

1
2 3

Ön Sağ

Sol

Üst
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VERİ ANALİZİ
CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ

ORTA İYİ
ÇOK 
İYİ

Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturup bu grafiği yorumlayabilirim.

Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulabilirim. 
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturup bu grafiği yorum-
layabilirim.
Sütun, daire ve çizgi grafiklerini birbirine dönüştürebilirim.
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizebilirim. 
Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları 
oluşturabilirim.

Tam olarak öğrendiğim konular:

Tekrar etmem gereken konular:

Öğretmenimden aldığım öneriler:

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
 Aşağıdaki formda 6. ünitede işlenen konulara ilişkin sizden beklenen beceri ifadeleri bulun-
maktadır. Tablonun her bir satırındaki derecelendirme durumunu kendinizi değerlendirerek işaret-
leyiniz. Bu değerlendirme formunu öğretmeninizle paylaşıp öğretmeninizin görüş ve önerilerini de  
alarak yapmanız gerekenleri planlayınız.
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BİRAZ DA EĞLENELİM

Üstten görünümü yandaki gibi 
olan şeklin üç boyutlu hâli 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

D)C)




