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 ÜN‹TE V

SAYMANIN TEMEL ‹LKELER‹

A. OLASILIK
1. Sayman›n Temel ‹lkeleri
2. Olas›l›kla ‹lgili Temel Kavramlar
3. Olay Çeflitleri

ALIfiTIRMALAR
ÖZET
TEST V - I

B. ‹STAT‹ST‹K
1. Araflt›rmalar ‹çin Sorular Oluflturma ve Veri Toplama
2. Tablo ve Grafikler
3. Merkezi E¤ilim ve Yay›l›m Ölçüleri

ALIfiTIRMALAR
ÖZET
TEST V - II
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Bu ünitenin konular›n›  kavrayabilmek için;
* Aç›klamalar› dikkatle okuyunuz.
* Örnekleri ilgili uyar›lar› dikkate alarak çözünüz.
* Günlük hayatta karfl›laflt›¤›n›z olaylar ve çevrenizdeki eflyalarla ilgili problem 

oluflturmaya çal›fl›n›z. 
* Kitaplarda ve çevrenizde gördü¤ünüz grafik ve tablolar› inceleyiniz.
* Günlük gazetelerdeki istatistiksel tablo ve grafikleri yorumlay›n›z.
* Anlamad›¤›n›z konularda çevrenizdeki bilenlerden yard›m isteyiniz.

Bu ünitenin konular›n› çal›flt›¤›n›zda;
* Sayman›n temel ilkelerini karfl›laflt›rabilecek ve problemlerde kullanabilecek,
* Olas›l›kla ilgili temel terimler hakk›nda bilgi edinecek,
* Olas›l›k temel terimlerini bir durumla iliflkilendirecek,
* Bir olay› ve bu olay›n olma olas›l›¤›n› aç›klayacak,
* Bir olay›n olma olas›l›¤› ile olmama olas›l›¤› aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilecek,
* Bir sorunla ilgili araflt›rma sorular› üretecek,
* Tablo oluflturabilecek,
* Tablo yorumlayabilecek,
* Grafik ve tabloyu do¤ru yorumlaman›n önemini kavrayacak, 
* Bir olay›n olma olas›l›¤› ile ilgili problemleri çözebileceksiniz. 

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍



MATEMAT‹K 6

193

SAYMANIN TEMEL ‹LKELER‹

ÖRNEK 

Serkan arkadafl›na do¤um gününde hediye almak için gitti¤i ma¤azada 2 kitap, 
4 k›rtasiye malzemesi be¤eniyor.

a) Serkan bu malzemelerden birini hediye olarak almak isterse kaç farkl› flekilde
alabilir?

Toplama Kural›

Kitap K›rtasiye malzemesi

fiiir Defter

Hikâye Kalemlik

Pastel boya

Resim çantas›

2         +            4  = 6

b) Serkan 1 kitap ve 1 k›rtasiye malzemesi almak isterse kaç farkl› flekilde alabilir?

Çarpma Kural›

Defter

Kalemlik

fiiir kitab› Pastel boya

Resim çantas› 

Defter

Kalemlik

Hikâye kitab› Pastel boya

Resim çantas› 

2 x 4 = 8
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ALIfiTIRMA

Yalç›n evlilik y›l dönünümünde efline hediye olarak 3 çeflit çiçek, 4 çeflit tak› be¤eniyor. 

a) Yalç›n efline, bir hediye almak isterse kaç farkl› flekilde alabilir?

b) 1 çeflit çiçek ve 1 çeflit tak› almak isterse kaç farkl› flekilde alabilir?

ÖRNEK

Ankara’dan ‹stanbul’a kara yolu, demir yolu ve hava yolu ile gidilebilmektedir.
‹stanbul’dan Samsun’a kara yolu, hava yolu, demir yolu ve deniz yolu ile gidilebilmektedir.
Ankara’da oturan bir kifli ‹stanbul’a u¤ramak kofluluyla Samsun’a kaç farkl› yoldan
gidebilir? 

ÇÖZÜM

Ankara ‹stanbul Samsun     

3 . 4 = 12 

ÖRNEK

A ve B kentleri aras›nda 2 farkl›, B ve C kentleri aras›nda 4 farkl› yol vard›r. A’dan
hareket eden bir kifli B’ye u¤ramak üzere C’ye kaç de¤iflik yoldan gidebilir?

A B C 2 . 4 = 8 farkl› yoldan gidebiler.

ÖRNEK 

Afla¤›daki menüden bir çeflit çorba ve bir çeflit sebze yeme¤e seçilecektir. Kaç
de¤iflik seçim yap›labilir? 

Kara yolu

Hava yolu
Demiryolu 

Hava yolu

Deniz yolu

Demir yolu 

Kara yolu

3 . 5 = 15

15 de¤iflik seçim yapabilir.

Çorbalar Sebze yemekleri

Tarhana Patates

Mercimek Patl›can

Yayla Fasulye

Kabak

Biber dolmas›

Tablo: Menü
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ÖRNEK

Mustafa 4 pantolon, 3 gömlek ve 2 kravat›n› kaç farkl› flekilde giyebilir?

O hâlde, Mustafa 4 pantolon, 3 gömlek ve 2 kravat› 24 farkl› biçimde giyebilir.

Olas›l›kla ilgili Temel Kavramlar

Günlük yaflant›m›zda flu ifadeleri çok s›k kullan›r›z:

“Bu gün ya¤mur ya¤ma olas›l›¤› var.”

“Bir y›l içinde zengin olma olas›¤›l›m var.”

“Bizim tak›m›n bu y›l flampiyon olma olas›l›¤› var.”

“Bu y›l turizimde patlama yaflanma olas›¤› var.”

Bu ifadelerde, kesin olarak emin olmad›¤›m›z durumlar anlat›lmaktad›r. ‹flte bun-
lar ve benzeri türden sorular olas›l›k konusunda incelenir ve sonuçlar› ile ilgili bilgilere
ulafl›l›r.

Günümüzde, olas›l›k hesaplar› büyük önem tafl›r. Örne¤in, meteoroloji tahminlerinde,
bütçelerin yap›m›nda, istatistik çal›flmalar›nda, ticarette, tar›mda, sa¤l›kta, e¤itimde,
flans oyunlar›nda v.b durumlarda olas›l›k hesaplar› yap›l›r.

ÖRNEK

Nuray 1’den  20’ye kadar numaraland›r›lm›fl ayn› büyüklükte 20 topu bofl bir 
torbaya koyuyor.  Faruk, torbadan rastgele bir top çekiyor. Çekilen topun numaras›n›n
tek say› olmas› olas›l›¤› nedir?

ÇÖZÜM

Deney: Efl özelliklere sahip top üzerine yaz›lm›fl numaralardan birinin seçilmesi

Örnek Uzay

Ö = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}

s (Ö) = 20

Pantolon Gömlek Kravat

4 3 2 4 . 3 . 2  =  24
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➠

Olay

H = { Tek say›n›n çekilmesi} veya  H = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19}

s(H) = 10

Olay›n Ç›kt›lar›

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Efl olas›l›kla olma: Her bir say›n›n çekilme olas›l›¤› eflittir.

ÖRNEK

Üç metal para at›ld›¤›nda her üçünün yaz› ya da her üçünün tura gelme olas›l›¤› nedir?

ÇÖZÜM 

Deney: Üç metal paran›n at›lmas›

Örnek uzay: Üç metal para at›ld›¤›nda ç›kabilecek tüm sonuçlar.

Ö = {YYY, YYT, YTY, TYY, TTY, TYT, YTT, TTT}

s(Ö) = 8 

Olay: Üç metal paran›n ayn› gelmesi

H = {YYY, TTT} 

s(H) = 2

Olay›n ç›kt›lar›: YYY, TTT

Efl olas›l›kla olma: Her paran›n yaz› ya da tura gelme olas›l›¤› eflittir.

Bir olay›n olma olas›l›¤› = ‹stenen olay›n ç›kt›s›
Mümkün olan tüm olaylar

                

O(H) = s(H)
s(Ö)

 = 10
20

 = 1
2

               

Bir olay›n olma olas›l›¤› = ‹stenen olay›n ç›kt›s›
Mümkün olan tüm olaylar

                

O(H) = s(H)
s(Ö)

 = 10
20

 = 1
2

               

Bir olay›n olma olas›l›¤› = ‹stenen olay›n ç›kt›s›
Mümkün olan tüm olaylar

                

O(H) = s(H)
s(Ö)

 = 2
8

 = 1
4

               

Bir olay›n olma olas›l›¤› = ‹stenen olay›n ç›kt›s›
Mümkün olan tüm olaylar

                

O(H) = s(H)
s(Ö)

 = 2
8

 = 1
4

               



❂

❂

➠
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Evrensel kümede her eleman bir kez yaz›l›r. Fakat örnek uzayda ç›kt›lar kaç tane
ise o kadar yaz›l›r.

➠ Herhangi bir H olay›n›n olas›l›¤›, 0 ≤ O(H) ≤ 1’ dir.

ÖRNEK

“MATEMAT‹K” kelimesinin harflerinden oluflan evrensel küme

E= {m, a, t, e, i, k}

“MATEMAT‹K” kelimesinin her bir harfi ayn› özellikteki ka¤›tla yaz›larak 
torbaya at›lm›flt›r. Bakmadan bir ka¤›t çekildi¤inde ç›kan harfin “M” olma olas›l›¤›
nedir?

Örnek uzay

Ö = {m, a, t, e, m, a, t, i, k}    s(Ö) = 8

Olay›n ç›kt›s› = M, 

s(H) = 2

OLAY ÇEfi‹TLER‹

Kesin olay: Her zaman gerçekleflen olaylara kesin olay denir.

Örnek uzay kesin olay›d›r. Kesin olay›n olas›l›¤› 1’dir.

ÖRNEK

Bir  torbada 7 tane k›rm›z› top vard›r. Torbadan rastgele bir top çekildi¤inde topun
k›rm›z› renkte olma olas›l›¤› 1’dir. Çünkü torbada sadece k›rm›z› top vard›r.

Örnek uzay; s(Ö) =  7 olay; s(B) = 7, Topun k›rm›z› renkte olma olas›l›¤› 0(B) =          1’dir. 

‹mkâns›z olay: Gerçekleflmesi mümkün olmayan olaylara imkâns›z olaylar denir.

‹mkâns›z olay›n olas›l›¤› 0 (s›f›r) d›r.

Bir olay›n olma olas›l›¤› = ‹stenen olay›n ç›kt›s›
Mümkün olan tüm olaylar

  

O(H) = s(H)
s(Ö)

 = 2
8

 = 1
4

      

Bir olay›n olma olas›l›¤› = ‹stenen olay›n ç›kt›s›
Mümkün olan tüm olaylar

  

O(H) = s(H)
s(Ö)

 = 2
8

 = 1
4

      

 7
7

 = 
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ÖRNEK

Alfabemizdeki bütün harfler ayn› özelliklere sahip kâ¤›tlara yaz›larak bofl bir 
torbaya konuluyor. Torbadan rastgele bir kâ¤›t çekiliyor.

a) Çekilen ka¤›tta ünlü harf olma olas›l›¤› nedir?

b) Çekilen ka¤›tta “W” harfi  olma olas›l›¤› nedir?

ÇÖZÜM

Örnek uzay

Ö = {a, b, c,...}, s (Ö) = 29

Olay 

H = {a, e, ›, i, o, ö, u, ü} s(H) = 8

O(H) = 

b) Alfabemizde “W” harfi yoktur.

A = {     },   s(A) = 0

A olay›na imkâns›z olay denir.

ALIfiTIRMA

1’den 18’e kadar say›lar›n yaz›ld›¤› eflit bölmeli bir çark haz›rlanm›flt›r. Çark
çevrildi¤inde;

a) Çift say› gelme olas›l›¤› nedir?

b) Tek say› gelme olas›l›¤› nedir?

c) 19’dan küçük bir say› gelme olas›l›¤› nedir?

d) 21 gelme olas›l›¤› nedir?

e) 12’den büyük say› gelme olas›l›¤› nedir?

f) 14’den küçük say› gelme olas›l›¤› nedir?

g) Asal say› gelme olas›l›¤› nedir?

8
29

O(A) = s(A)
s(Ö)

 = 0
29

 = 0'd›r.   
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Tümleyen olay:

Afla¤›daki tabloyu inceleyiniz. Bir olay›n olmama olas›l›¤› ile tümleyen olay›n
olma olas›l›¤›n› düflününüz. 

ÖRNEK

Bir  torbada ayn› özelli¤e sahip 5 mavi, 8 sar›, 4 k›rm›z› ve 3 pembe renkte bilye
vard›r. Torbadan rastgele bir bilye çekiyor.

Çekilen bilyelere ait olas›klar› inceliyelim.

Torbada; 5 + 8 + 4 + 3 = 20 tane bilye vard›r.

Olay Olay›n olma
olas›l›¤›

Tümleyen 
olay

Tümleyen olay›n
olma olas›l›¤›

{1,2,3,4,5} den tek
say› çekme olas›l›¤›

{1,2,3,4,5} den çift
say› çekme olas›l›¤›

Madeni para at›l›nca
tura gelme olas›l›¤›

Madeni para at›l›nca
yaz› gelme olas›l›¤›

Bir s›n›ftaki 15 k›z,
14 erkek ö¤renci
aras›ndan s›n›f

baflkan› seçilecektir.
S›n›f baflkan›n›n  k›z

olma olas›l›¤›

Bir s›n›ftaki 15 k›z,
14 erkek ö¤renci
aras›ndan s›n›f

baflkan› seçilecektir.
S›n›f baflkan›n›n

erkek olma olas›l›¤›

3
5

  2
5

1
2

 

14
29

   

1
2

 

15
29

 

f)          Mor renkte olma olas›l›¤›:  0
20

  = 0 =  %0  f)          Mor renkte olma olas›l›¤›:  0
20

  = 0 =  %0  

e)          Sar› renkte olma olas›l›¤›: 1 - 8
20

  = 12
20

 = %60e)          Sar› renkte olma olas›l›¤›: 1 - 8
20

  = 12
20

 = %60

d)          Pembe renkte olma olas›l›¤›: 1 - 8
20

  = 12
20

 = %60d)          Pembe renkte olma olas›l›¤›: 1 - 8
20

  = 12
20

 = %60

ç)          Mavi renkte olma olas›l›¤›: 5
20

  = %25 ç)          Mavi renkte olma olas›l›¤›: 5
20

  = %25 

c)          Sar› renkte olma olas›l›¤›: 8
20

   = %40   c)          Sar› renkte olma olas›l›¤›: 8
20

   = %40   

b)          Pembe renkte olma olas›l›¤›: 3
20

 = %15   b)          Pembe renkte olma olas›l›¤›: 3
20

 = %15   

a)          K›rm›z› renkte olma olas›l›¤›: 4
20

  = %20 a)          K›rm›z› renkte olma olas›l›¤›: 4
20

  = %20 
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ALIfiTIRMALAR

1. Soner’in 3 k›rm›z›, 2 mavi ve 4 yeflil kravat› vard›r. Bu kravatlardan bir tanesini 
takmak istedi¤inde kaç alternatifi olur?

2. Pelin’in al›flverifl yapt›¤› büfede 5 çeflit dergi ve 9 çeflit gazete sat›lmaktad›r. Bu 
büfeden 1 dergi ve 1 gazete almak isterse kaç farkl› flekilde alabilir?

3. Gülflen, kitapç›dan 6 tane hikâye kitab›, 3 tane fliir kitab› ald›.

a) Gülflen, hafta sonu kaç farkl› kitap okuyabilir?

b) Gülflen, hafta sonu 1 tane hikâye ve 1 tane fliir kitab› okumak isterse, bu kitaplar› 
kaç farkl› flekilde seçer?

4. Pelin, kalem kutusundaki ayn› büyüklükte 2 k›rm›z›, 6 siyah ve 3 mavi kalemlerden 
rastgele bir kalem seçiyor. Seçilen kalemin; 

a) K›rm›z› renkte olma olmas›l›¤›,

b) Siyah renkte olma olas›l›¤›,

c) Mavi renkte olma olas›l›¤› nedir?

➠

➠

Olas›l›k de¤erlerinden anlafl›ld›¤› gibi, olas›l›k de¤erleri 0 ile 1 aras›nda de¤iflir.
(%0 ile %100 aras›nda de¤iflir.)

Bir olay›n olma olas›l›¤› ile olmama olas›l›¤›n›n toplam› 1’dir.
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ÖZET

Sayman›n temel ilkeleri toplama kural› ve çarpma kural›d›r.

Günümüzde olas›l›k hesaplar› büyük önem tafl›r.

ÖRNEK

‹ki metal para at›ld›¤›nda her ikisini de yaz› gelme olas›l›¤› nedir?

Deney: ‹ki metal paran›n at›lmas›

Örnek uzay: ‹ki metal para at›ld›¤›nda ç›kabilecek tüm sonuçlar

Ö = {YY, YT, TY, TT}

s(Ö) = 4

Olay: ‹ki metal paran›n yaz› gelmesi

H = {YY}, s(H) = 1

Olay›n ç›kt›lar›:YY

Efl olas›l›kla olma: Her paran›n yaz› ya da tura gelme olas›l›¤› eflittir.

Her zaman gerçekleflen olaylara kesin olay denir. Gerçekleflmesi mümkün
olmayan olaylara imkâns›z olay denir.

O(H) = s(H)
s(Ö)

  = 1
4
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✎

A flehrinden C flehrine gidecek bir kifli B flehrine u¤ramak kofluluyla kaç farkl›
yoldan gidebilir?

A) 4
B) 7
C) 11
D) 12

4. Bir imkans›z  olay›n olma olas›l›¤› kaçt›r?

TEST V - I

1. Eda, 3 etek ve 4 bluzu ile kaç farkl› tak›m k›yafet yapabilir?

A) 3
B) 4
C) 7
D) 12

2.

3. Bir kesin olay›n olma olas›l›¤› kaçt›r?

A) 0

B) 1
4

C) 1
2

D) 1

A) 0 

B) 1
4

C) 1
2

D) 1

A B C
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5. Olabilecek tüm olas›l›klar hangi say›lar aras›ndad›r?

A) - 1 ile 0
B) 0 ile 1
C) - 2 ile 1
D) 1 ile 2

6. 6/A s›n›f›ndaki 16 k›z ve 19 erkek ö¤renci aras›ndan s›n›f baflkan› seçilecektir.
Seçilen baflkan›n, k›z ö¤renci olma olas›l›¤› kaçt›r?

7. Gülden tebeflir kutusundaki 8 k›rm›z›, 7 mavi tebeflirden rastgele birini seçiyor.
Seçilen tebeflirin k›rm›z› renkte olma olas›l›¤› kaçt›r?

8. Altu¤ bir zar at›yor. Bu zarda üste gelen say›n›n asal say› olma olas›l›¤› kaçt›r?

A) 3
19

 B) 16
35

C) 19
35

D) 16
19

A)  1
8

  

B) 7
15

C) 8
15

D) 7
8

A) 1
6

B) 1
3

C) 1
2

D) 5
6
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9. Bir torbada 1’den 17’ye kadar numaraland›r›lm›fl ayn› özelli¤e sahip 17  top vard›r.
Bu torbadan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun 3 ile bölünebilen bir say› 
olma olas›l›¤› kaçt›r?

10. Asiye, pazardan içinde  15 tane limon olan bir file limon ald›. Filedeki limonlardan 
4 tanesinin çürük oldu¤unu gördü.  Asiye, bu file içerisinden rastgele bir limon 
ald›¤›nda, al›nan limonun çürük olmama  olas›l›¤› kaçt›r? 

11. Bir madenî para at›ld›¤›nda tura gelme olas›l›¤› yüzde kaçt›r?

A) % 25
B) % 50
C) % 75
D) % 100

A) 3
17

B) 4
17

C) 5
17

D) 6
17

A) 4
15

B) 7
15

C) 8
15

D) 11
15

A)  1
6

  

B) 1
3

C) 2
3

D) 5
6

12. Bir zar at›l›yor zar›n üst yüzüne gelen say›n›n 3 ile bölünebilen say› olma olas›l›¤› 
kaçt›r? 
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13. Üç madenî para at›l›yor. Bu madeni paralar›n ikisinin yaz›, birinin tura gelme
olas›l›¤› kaçt›r?

14. Afla¤›daki torbalarda farkl› say›da pembe ve mor bilyeler vard›r. Bu torbalar›n 
hangisinden rastgele bir bilye çekildi¤inde pembe olma olas›l›¤› en fazlad›r?

A) 4 pembe, 5 mor
B) 3 pembe, 6 mor
C) 2 pembe, 7 mor
D) 6 pembe, 3 mor

A) 1
8

 

B) 1
4

C) 3
8

D) 3
4

 

A) 0

B) 1
6

C) 1
3

D) 1
2

15. Bir zar at›ld›¤›nda üst yüze gelen say›n›n 5’ten büyük tek say› olmas› olas›l›¤›
kaçt›r?
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ARAfiTIRMALAR ‹Ç‹N SORULAR OLUfiTURMA VE VER‹ TOPLAMA

‹statistik nedir?

‹statistik, çeflitli alanlarda planl› ve programl› çal›flmay› sa¤layan, verimi art›rmay›
amaçlayan bir bilim dal›d›r. ‹statistik gözlem yoluyla elde edilen bilgilerden
olufltu¤undan matematikten yararlanarak sonuçlara var›l›r. Ülkemizde resmi istatistik
bilgilerini Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) toplar ve sonuçland›r›r.

‹statistik için  bilgi toplama

Bir  konuda istatistik haz›rlan›rken ilgili konu hakk›nda araflt›rma yap›larak bilgi
toplan›r. Bu bilgiler belli bir kurala göre yaz›larak düzenlenir.

‹statistikte bilgi toplamada kullan›lan yöntemlerden baz›lar›; anket yapma, rastgele
seçme ve örneklemdir.

Anket yapma

Anket, bilimsel araflt›rma çal›flmas›n›n sadece veri toplama k›sm›d›r. Anket
yaparken bilinmesi gereken konuyla ilgili çeflitli sorular› kapsayan bir form haz›rlan›r.
Haz›rlanan form uygulanarak sorular›n cevaplar› toplan›r. Verilen cevaplar grupland›r›l›r.

Rastgele seçme

Yap›lacak araflt›rma ile ilgili olarak haz›rlanan sorular, gelir ve kültür düzeyleri
farkl› kesimlerden rastgele seçilen kiflilere sorulup yan›tlar aran›r. Do¤ruya yak›n sonuç
elde edilmeye çal›fl›l›r.

Örneklem

Üzerinde araflt›rma veya deney yap›lacak grup örneklem olarak isimlendirilir.
Bütünü anlamak için bütünden seçilen araflt›rma teknikleri uygulanaca¤› grup dikkatli
seçilmelidir.

Örne¤in; Türkiye’deki kifli bafl›na düflen gelir hesaplan›rken sadece ‹stanbul’un
zengin semtlerinden seçilen bir örneklem üzerinde araflt›rma yap›lmas› yanl› sonuçlar
do¤urur.
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TABLO VE GRAF‹KLER

ÖRNEK

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verilerine göre, 2004 ve 2005, 2006 ve 2007
Temmuz ay›nda ulafl›m yoluyla ülkemize girifl yapan yabanc› ziyaretçi say›s› afla¤›daki
tabloda verilmifltir.

Tablo:  Temmuz ay›nda  Türkiye’ye gelen yabanc› ziyaretçiler

Tablo incelendi¤inde, Türkiye’ye gelen yabanc› ziyaretçi say›s›nda her y›l art›fl
oldu¤u görülmektedir.

2004-2005 y›llar›nda %19,7’lik bir art›fl,

2006-2007 y›llar› aras›nda %16’l›k bir art›fl görülmüfltür.

G r a f i k: ‹statistik çal›flmalar› sonucu elde edilen bilgilerin flekil, resim ve çizgilerle
gösterilmesine, grafik denir. Çizilen grafikler, istatistiksel bilgilerin kolayca görülüp
anlafl›lmas›n›, k›sa sürede karfl›laflt›rma ve yorumlama yap›lmas›n› sa¤lar.

Ulafl›m yolu
YILLAR (TEMMUZ AYI)

2004 2005 2006 2007

Hava yolu 1917.463 3.327.576 2.225.363 2.627.764

Kara yolu 478.247 643.697 601.560 731.322

Deniz yolu 189.508 196.706 240.472 258.137

Demir yolu 12.216 12.823 12.335 9.933

Toplam 2.597.432 3.180.802 3.109.727 3.624.156
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ÖRNEK 

Tabloda may›s ay›n›n ilk haftas›ndaki ortalama s›cakl›klar› göstermektedir.

Tablo: Hava s›cakl›¤› 

Grafi¤e göre; haftan›n en yüksek s›cakl›¤› cumartesi günüdür.

En düflük s›cakl›¤› sal› günüdür.

Hava s›cakl›¤›nda en çok düflüfl sal› günü olmufltur.

Hava s›cakl›¤›nda en çok art›fl  perflembe günü olmufltur.

Her bir verinin miktar›n› göstermek ve veriler aras› karfl›laflt›rma yapmak için
sütun grafi¤i, veriler aras›ndaki de¤iflimi göstermek için çizgi grafi¤i daha uygundur.

Günler S›cakl›k (°C)

Pazartesi 20

Sal› 18

Çarflamba 19

Perflembe 22

Cuma 24

Cumartesi 26

Pazar 25
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ÖRNEK

Tablo: Sevilen Meyveler

Verilen tabloda bir s›n›ftaki ö¤rencilerinen çok sevdi¤i meyveler verilmifltir. Bu
tabloya göre sütun grafi¤ini yatay ve dikey olarak çiziniz.

Grafik: Sevilen Meyveler

Meyve ad› Kifli say›s›

Kiraz 10

Kay›s› 6

fieftali 5

Elma 3

Muz 12

Ö¤renci say›s› Notlar

25 5

15 4

30 3

20 2

10 1

ALIfiTIRMA

Tablo: Matematik Dersinden Al›nan Notlar

Verilen tablo bir okuldaki 6.s›n›f ö¤ren-
cilerinin matematik dersinden ald›¤› not-
lar› göstermektedir. Bu tabloya göre
sütun grafi¤ini ve çizgi grafi¤ini çiziniz. 
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Verilen grafik, bir s›n›fta matematik dersinde al›nan notlar›n da¤›l›m›n› 
göstermektedir. 3,4 ve 5 alanlar baflar›l› oldu¤una göre, s›n›f›n yüzde kaç› baflar›s›zd›r?

S›n›f mevcudu = 2 + 4 + 10 + 8 + 6 = 30

Baflar›s›z ö¤renci say›s› = 2 + 4 = 6

S›n›f›n %20’si baflar›s›zd›r.

ÖRNEK

Afla¤›da bir firman›n araba sat›fllar›n›n aylara göre da¤›l›m›n› gösteren iki grafik 
verilmifltir. Verilen grafikleri inceleyiniz.

Grafikleri sütun boylar›n› dikkate alarak yorumlarsak yanl›fl yapar›z. Çünkü
grafiklerin yatay eksenlerinin ölçekleri farkl›d›r.

Baflar›s›z ö¤renciler
S›n›f mevcudu

  =  6
30

  =   1
5

  = 20
100

 = %20        
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❂

Grafik çizilirken ölçek de¤ifltirilirse grafik yorumu da de¤iflir.

En fazla araba hangi ay sat›lm›flt›r? 

Grafik 1 ve Grafik 2’ye bak›ld›¤›nda görsel olarak en fazla araba sat›fl›n›n Grafik
1’deki Temmuz ay›nda yap›ld›¤›  düflünülmektedir. Halbuki her iki grafik ayn›d›r.
Dolay›s›yla temmuz ay›ndaki sat›fllarda ayn›d›r.

Dolay›s›yla grafik çiziminde ölçekde yorumu etkilemektedir.

Aritmetik Ortalama: Aritmetik ortalama, bir merkezî e¤ilim ölçüsüdür. Bir
dizideki say›lar›n toplam›n›n dizinin eleman say›s›na bölümüne, bu dizinin aritmetik
ortalamas› denir.

ÖRNEK

2, 3, 5, 8, 9, 12, 15, 18 say›lar›n›n aritmetik ortalamas›n› bulunuz.

ÇÖZÜM

ÖRNEK

14 say›n›n aritmetik ortalamas› 25 oldu¤una göre, bu say›lar›n toplam› kaçt›r?

ÇÖZÜM

Aritmetik ortalama tan›m›na göre, say›lar›n toplam› 14 . 25 = 350’dir.

Aritmetik ortalama = Dizideki say›lar›n toplam›
Dizinin eleman say›s› 

   

2+3+5+8+9+12+15+18
8 

 = 72
8

  = 9'dur.    
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➠

ÖRNEK

Faruk’un matematik dersinden ald›¤› notlar 85, 77, 98, 75, 80’dir.

Faruk’un not ortalamas›n› ve aç›kl›¤›n› hesaplay›n›z. 

ÇÖZÜM

Faruk’un matematik dersinin notlar›n›n oralamas› 83’dür.

Aç›kl›k =  En büyük de¤er - en küçük de¤er

=  98 - 75 = 23 

ÖRNEK 

Tablo: Sat›lan meyveler 

Verilen aç›kl›k bulunurken, önce veriler küçükten büyü¤e do¤ru s›ralan›r. Daha
sonra en büyük de¤erden en küçük de¤er ç›kart›l›r. Aç›kl›k, bir merkezî yay›lma
ölçüsüdür.

Tabloda bir manavda 1 günde sat›lan mevyeler  miktarlar› ile verilmifltir.

Bu manavda 1 günde sat›lan meyvenin aritmetik ortalamas›n› bulunuz. 

ÇÖZÜM : Aritmetik ortalama = 40 + 45 + 60 + 75 + 80 + 60
6 

 = 360
6

 = 60        

Aritmetik ortalama = 85+77+98+75+80
5 

 = 415
5

 = 83 

Meyveler Kilogram

Kiraz 40

Kay›s› 45

fieftali 60

Erik 75

Karpuz 80

Kavun 60



MATEMAT‹K 6

213

➠
Aritmetik ortalama, bir merkezi e¤ilim ölçüsüdür.

Aral›k bir merkezi da¤›l›m ölçüsüdür.

ALIfiTIRMA

Ankara’n›n haziran ay›n›n ilk haftas›ndaki s›cakl›k ölçümlerini gösteren tablo 
v e r i l m i fl t i r. Tabloya göre, Ankara’da Haziran›n ilk haftas›ndaki ortalama s›cakl›k kaç °C dur?

ÖRNEK 

8 kiflilik bir grubun yafl ortalamas› 32’dir. Bu gruptan bir kifli ayr›ld›¤›nda kalan
kiflilerin yafl ortalamas› 33 oluyor. Buna göre, gruptan ayr›lan kifli kaç yafl›ndad›r?

ÇÖZÜM

8 kiflinin yafllar› toplam›  =  8 . 32 = 256

7 kiflinin yafllar› toplam›  =  7 . 33 = 231

Ayr›lan kiflinin yafl›  =  256 - 231  =  25’dir.

Gruptan ayr›lan kifli 25 yafl›ndad›r.

ÖRNEK

Pelin, Selin, Leyla ve Burcu arkadafllar› Berna’ya süpriz do¤um günü partisi
haz›rlayacaklard›r. Do¤um günü partisi için 25 YTL’ye pasta, 10 YTL’ ye meyve suyu
65 YTL’ye hediye ald›lar. Do¤um günü partisi kifli bafl›na kaç YTL’ye mal olmufltur?

ÇÖZÜM

25 + 10 + 65
4

 = 100
4

 = 25'tir. Kifli bafl›  25 YTL'ye mal olmufltur.   

Günler S›cakl›k (°C)

Pazartesi 19

Sal› 17

Çarflamba 18

Perflembe 20

Cuma 24

Cumartesi 23

Pazar 26
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Tabloya göre, okul kantininde bir haftada ortalama kaç tost sat›lm›flt›r?

ALIfiTIRMALAR

1) 8 tane say›n›n aritmetik ortalamas› 60 t›r. Bu say›lara hangi say› eklenmelidir ki 
aritmetik ortalama 70 olsun?

2) Bir s›n›ftaki 15 erkek ö¤rencinin boy ortalamas› 170 cm, 10 k›z ö¤rencinin boy 
ortalamas› 155’cm dir. Buna göre s›n›ftaki tüm ö¤rencilerin boy ortalamas› kaçt›r?

3) Afla¤›daki tabloda bir a¤ac›n y›llara göre boyu verilmifltir. Verilen tabloya göre, sütun 
grafi¤ini çiziniz. 6. y›l sonunda yaklafl›k olarak kaç santimetre  olabilece¤ini tahmin 
e d i n i z .

Tablo: A¤ac›n y›llara göre boyu

4) Yukar›da verilen grafik bir bahçedeki meyve a¤açlar›n›n say›s›n› göstermektedir.
Buna göre viflne a¤açlar›n›n say›s›n›n, toplam meyve a¤açlar›n›n say›s›na oran› kaçt›r?

5) Okul kantininde bir haftada sat›lan tost say›lar› tabloda verilmifltir.

Tablo: Tost say›lar›

Y›l Boy (cm)

1 5

2 10

3 15

4 20

5 25

6 ?

Gün Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma

Tost say›s› 150 163 176 145 121
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 ÖZET

‹statistik çeflitli alanlarda planl› ve programl› çal›flmay› sa¤layan verimi art›rmay›
amaçlayan bir bilim dal›d›r.

‹statistikte bilgi toplamada kullan›lan yöntemlerden baz›lar›; anket yapma, rastgele
seçme ve örneklemdir.

Aritmetik ortalama, bir merkezî e¤ilim ölçüsüdür. Bir dizideki say›lar›n toplam›n›n
dizinin eleman say›s›na bölümüne bu dizinin aritmetik ortalamas› denir.

Aç›kl›k bulunurken, önce veriler küçükten büyü¤e do¤ru s›ralan›r. Sonra en büyük
de¤erden en küçük de¤er ç›kart›l›r. Aç›kl›k, bir merkezî yay›lma ölçüsüdür.
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✎

A) Haftan›n en s›cak günü çarflambad›r.

B) Sal› ve cuma günleri s›cakl›k ayn›d›r.

C) Cumartesi, pazar gününden 2°C daha s›cakt›r.

D) Pazartesi, perflembe gününden 4°C daha  s›cakt›r.

2. 25 say›n›n aritmetik ortalamas› 40’t›r. Bu say›lardan 10 ve 24 say›lar› ç›kar›l›rsa, 
geriye kalanlar›n aritmetik ortalamas› kaç olur?

A) 34

B) 36

C) 42

D) 46

3. Verilen grafik bir ma¤azan›n  4 ayl›k sat›fl›n› göstermektedir. Buna göre 4 ayl›k 
sat›fl ortalamas› kaç TL’ dir?

A) 2500

B) 3000

C) 3500

D) 4000

TEST V - II

1. Afla¤›daki çizgi grafi¤inde bir flehrin bir haftal›k s›cakl›k ölçümleri verilmifltir.
Buna göre, afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?
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4. Meltem, matematik dersinin birinci s›nav›ndan 85, ikinci s›nav›ndan 70 alm›flt›r.
Not ortalamas›n›n 85 olabilmesi için üçüncü s›navdan kaç almal›d›r? 

A) 85

B) 90

C) 95

D) 100

5. Bir gruptaki 6 kiflinin yafl ortalamas› 14’tür. Bu gruptan iki kifli ayr›l›nca yeni yafl 
ortalamas› 12 oldu¤una göre, ayr›lan kiflilerin yafl ortalamas› kaçt›r? 

A) 16

B) 18

C) 20

D) 22

6. Bir s›n›fta 10 k›z ve 14 erkek ö¤renci vard›r. Bu s›n›ftaki ö¤rencilerin  boylar›n›n 
ortalamas› 165 cm’dir. Erkeklerin boy ortalamas› 170 cm oldu¤una göre k›z 
ö¤rencilerin boylar›n›n ortalamas› kaçt›r?

A) 155

B) 156

C) 158

D) 160

7. Güzin bir günde  200, 250, 300, 125, 150, 25 kalorilik yemek yedi. Güzin’in bir 
günde ald›¤› ortalama kalori afla¤›dakilerden hangisidir?

A) 140

B) 150

C) 165

D) 175
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8. Afla¤›daki grafik Saliha’n›n 5 gün boyunca okudu¤u kitab›n sayfa say›lar›n› 
g ö s t e r m e k t e d i r. Grafi¤e göre, S a l i h a’ n › n 5 günde okudu¤u sayfa say›s› 
afla¤›dakilerden hangisi olabilir?

A) 250

B) 300

C) 375

D) 400

9. 30, 25, 27, 13, 14, 28 say›lar›n›n aç›kl›¤› afla¤adakilerden hangisidir?

A) 1

B) 12

C) 15

D) 17

10. Ard›fl›k 5 tek say›n›n aritmetik ortalamas› 25’tir. Bu say›lar›n aç›kl›¤› kaçt›r?

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10


