Data Analysis

آنالیز داده

نمودار خطی
Mind Map
آنالیز داده ها

نمودار مستطیلی
نمودار دایره ای
مقایسه و تبدیل نمودارها

:نمودار خطی

:1مثال

Şekildeki grafik bir okuldaki öğrenci sayısının öğretmen sayısına göre değişimini göstermektedir. Buna göre,
125 öğrenci için kaç öğretmene ihtiyaç vardır?
The graph in the figure shows the change of the number of students by the change of the number
of teachers in a school. Accordingly, how many teachers are needed for 125 students?

A) 4

B) 5

C) 6

D)7

E)8

:2مثال

Şekildeki grafikte, aynı yıl dikilen K ve L fidanlarının boylarının zarnana göre değişimi gösteriliyor. Buna göre,
bu iki fidan dikildikten kaç yıl sonra boyları eşit olur?
In the graph above, the change of the height of two young trees K and L planted in the same year is
shown by time (years). Accordingly, after how many years will the height of these two young trees
be equal to each other?

) (پیش بینی آینده در نمودار:3مثال

Yukarıdaki grafikte bir ülkenin nüfusunun yıllara göre değişimi gösterilmektedir. 2000-2010 yılları
arasındaki nüfus artış miktarının, 1960-1970 yılları arasındaki artış miktarı ile aynı olacağı söyleniyor. Buna
göre, 2010 yılındaki nüfus kaç milyon olacaktır?
In the graph above, the change of the population of a country is shown by years. It was considered that the
amount of population growth in the years between 2000 and 2010 would be the same as the amount of
population growth in the years between 1960 and 1970. Accordingly, how many million would the population
be in 2010?

A) 45

B) 50

C) 55

D) 60

E) 65

برای کسب اطالعات از روی نمودار نکات زیر رو در نظر بگیرید:
مفهوم سایز نمونه:

میانگین در نمودارها:

مثال :4

) (محاسبه میانگین از روی نمودار:5 مثال

Yukarıdaki grafik, bir öğrencinin haftalık uyuduğu saat miktarını göstermektedir. Bu öğrenci ortalama kaç
saat uyumaktadır?
The graph above shows the daily sleep hours of a student during a week. How many hours a day
does this student sleep in average?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

:نمودار مستطیلی

:6 مثال

Yukarıdaki sütun grafiğinde verilenlere göre L'nin miktarı toplam miktarın yüzde kaçıdır?
According to ones given in the column graph above, what percent of the total amount is the amount
of L?

A) %5

B) %10

C) %15

D) %20

E) %30

:نمودار دایره ای

:7 مثال
Dört arkadaş bir tepsi baklavayı şekildeki gibi paylaşmışlardır. Aldıkları paylara göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Four friends shared a tray of baklava in portions as in the figure above. Which of the following is true about
the portions they've got?
A) Meral'in payı, Hakan'ın payından azdır.

Meral's portion is less than Hakan's portion.
B) Ayşe'nin payı, Ali'nin payından fazladır.
Ayşe's portion is more than Ali's portion.
C) Ayşe'nin payı, Meral'in payına eşittir.
Ayşe's portion is equal to Meral's portion.
D) Hakan'ın payı, Ayşe'nin payına eşittir.
Hakan's portion is equal to Ayşe's portion.
E) En büyük pay Ayşe'nindir.
Ayşe has the biggest portion.

:8 مثال
Şekilde verilen dairesel grafik, bir memurun yıllık masraflarının dağılımını göstermektedir.
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
The circle graph given in the figure shows the distribution of annual cost of an officer. If,
which of the followings is false?
A) Gelirinin % 40 nin biriktirmektedir.
He saves 40% of his income.
B) Gelirinin en az kısmını giyime harcamıştır.
He spent the least portion of his income on cloth.
C) Beslenme giderleri birikiminden fazladır.
Food expenses are more than savings.
D) Gelirinin %15 ini kira bedeli olarak ödemektedir.
He pays 15% of his income on rent.
E) Gelirinin en fazla kısmını birikime ayırmıştır.
He puts the most part of his income on the saving.

:یه مثال خیلی ساده هم ببینیم

:9 مثال
Yukarıdaki dairesi grafikte verilenlere göre en büyük açı kaç derecedir?
According to the information given in the circle graph above, what is the measure of the biggest angle?

A) 60°

B) 80°

C) 100°

D) 140°

E) 160°

:مقایسه و تبدیل نمودارها

:10 مثال

Şekildeki sütun grafiğinin, yüzdelik dilimlerinin dairesel grafikteki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Which one of the following is the percentile presentation of the column graph in the figure
above as in a circle graph?

:11 مثال

Öğrenci sayıları daire içine, puanlar daire dışına yazılmıştır
(the scores are written outside the circle and
the numbers inside the circle shows
the number of students that got that score.)

I. SINAV / EXAM I

Aşağıda 100 kişilik bir sınıfta yapılan, I. ve II. sınavların sonuçlarını gösteren grafikler verilmiştir.
The graphs below show the results of Exams I and II held in a class of 100 students.

50 ve üzerinde puan alan öğrenciler başarılı olduğuna göre, sınav sonuçları için aşağıdakilerden hangisi
söylenirse yanlış olur?
If the students, who got a score of 50 and above 50 are successful, which of the following is false about the exam results?
A) Birinci

sınavda başarısız olanlar daha fazladır. / There are more unsuccesful students in the first exam.
B) Ikinci sınavda, 70 ve üzerinde puan alanlar azalmıştır. / The ones who got 70 and above 70 scores were decreased
in the second exams.
C) Her iki sınavda da 60 ve üstünde puan alanların sayıları eşittir. / The numbers of ones who got 60 and above 60
scores are the same in both exams.
D) Her

iki sınavda da 30 ve altında puan alanların sayıları eşittir.

/ The numbers of ones who got 30 and below 30

scores are the same in both exams.
E) İlk sınavda

alınan en yüksek puan 90'dir. / The highest score of the first exam is 90.

:12 مثال

Bir manavın bir günde sattığı patates, domates, biber ve soğan miktarları kg olarak şekildeki sütun grafikte
gösteriliyor. Bu miktarlar bir daire grafikte gösterilse idi satılan patatese kaç derecelik merkez açı karşı
gelirdi?
The amounts of potato, tomato, pepper and onion, which a greengrocer sells in a day, are
shown as kg in the column graph above. If these amounts were shown in circle graph, what
would the degree of central angle be for the sold potatoes?
A) 160

B) 150

C) 120

D) 90

E) 80

