
6. SINIF

Kalem üreten bir firma öğrencilerin kalem 

alma alışkanlıkları ile ilgili bir anket düzenliyor. 

Firmanın oluşturacağı ankette aşağıdaki so-

rulardan hangisinin sorulması uygun olmaz?

A)Hangi tür kalem kullanırsınız?

B)Hangi kitap türüne ilgi duyuyorsunuz? 

C)Kalem alırken nelere dikkat ediyorsunuz?

D)Hangi renkte kalemleri tercih ediyorsunuz?

Aşağıdaki araştırma sorularından hangisi 

farklı iki model otomobilden hangisinin daha 

iyi olduğunu belirlemek için kullanılmaz?

A) 2019 yılında hangisi daha çok satılmıştır? 

B) Hangisinin yakıt sarfiyatı daha azdır?

C) Hangisi daha sağlamdır?

D) Hangisi daha konforludur?

Üzerinde araştırma ya da deney yapılacak 
gruba “örneklem” denir.

Bir kozmetik firması hangi model saç spreyi-
nin daha çok tercih edildiğini araştırmak için 
aşağıdakilerden hangisini örneklem olarak 
kullanabilir?

A)Doktorlar
B)Mühendisler
C)Kuaförler
D)Öğretmenler

Aşağıda sütun grafiğinde bir okulda bulunan 

6/A ve 6/B sınıfı öğrencilerinin yapılan dene-

me sınavında ders bazında ortalama doğru 

sayıları verilmiştir.

Grafiğe göre 4. ve 5. soruları yanıtlayınız.

Her iki sınıfın da en az başarılı olduğu ders 

hangisidir?
A) Matematik B) Fen Bilimleri

C) Türkçe D) Sosyal Bilgiler

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkçe dersinde 6/B sınıfı daha başarılıdır.

B) Sosyal Bilgiler dersinde 6/A sınıfı daha ba-

şarılıdır.

C) 6/A sınıfının Fen Bilimleri dersinde doğru 

sayısı 6/B sınıfından 1 fazladır.

D) 6/B her derste 6/A ’dan daha başarılıdır
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Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu 
olabilir?

A) Türkiye’nin başkenti neresidir?

B) Ege Bölgesi’nde matematik dersinde en 
başarılı il hangisidir? 
C) Türkiye’de profesyonel futbol ligi ne za-
man kurulmuştur?

D) Atatürk ne zaman doğmuştur?

Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu kar-
şılaştırmaya yönelik bir soru değildir?

A) Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en 
sevdiği ders hangisidir?

B)Yaz aylarında Muğla ile Antalya’ya gelen 
turist sayıları kaçtır?

C)6/A sınıfındaki öğrenciler en çok hangi 
dersten ödev yapmaktadır?

D) İzmir’deki lise ve ortaokul öğrencilerinin 
ilgi duyduğu meslekler hangileridir?

 

Yukarıdaki tabloda 2014 ve 2019 yıllarındaki 
mahalle muhtarlığı seçimlerinde A, B ve C ki-
şilerinin aldıkları oylar verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 2014 yılında seçimleri B kişisi kazanmıştır.

B) 2019 yılında seçimleri B kişisi kazanmıştır.

C) Oylarını en çok A kişisi arttırmıştır.

D) 2019 yılında seçime katılan kişi sayısı 143 
artmıştır.

Tablo: Bir fabrikada çalışan 2018-2019 yılla-
rında çalışan kadın ve erkek işçi sayıları

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) 2018 yılında yılında çalışan erkek sayısı 
kadın sayısından fazladır.

B) 2019 yılında çalışan kadın sayısı bir önceki 
yıla göre artmıştır.

C) 2018 ve 2019 yıllarında çalışan toplam işçi 
sayısı aynıdır.

D) 2019 yılında çalışan erkek sayısı kadın sa-
yısından 13 azdır. 

Yukarıdaki grafikte 6/A sınıfı öğrencilerinin 
katılmış olduğu spor dalları verilmiştir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Basketbol kursuna katılım erkek öğrenci-
lerde daha fazladır.

B) Voleybol ile yüzme kurslarına katılan kız 
öğrenci sayıları eşittir.

C) Futbola katılan öğrencilerin sayısı voley-
bol kursuna katılan kız öğrencilerin 3 katıdır.

D) 6/A sınıfının mevcudu 29 kişidir.
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