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Olası Durumlar

   Havaya atılan h�les�z b�r zarın üst yüzündek� sayının tek sayı gelme olasılığını olasılık kavramlarına 

göre yazalım

          B�r maden� paranın havaya atılması deney�nde 

kaç farklı olası durum (örnek uzay) vardır?

1.            İk� maden� paranın havaya atılması 

deney�nde kaç farklı olası durum (örnek uzay) 

vardır?

4.

Deney : H�les�z zarın havaya atılması Olasılıkta b�r olayın gerçekleşmes� �ç�n 

yapılan �şleme deney den�r.

Örnek Uzay : H�les�z zarın havaya atıldıldığında 

geçekleşeb�lecek tüm olası durumlar yan� 1,2,3,4,5,6'dır.

Deney sonucunda oluşab�lecek olası 

tüm olayların çıktılarının oluşturduğu 

gruba örnek uzay den�r..

Olay : H�les�z zarın havaya atıldığında zarın üst yüzünde 

tek sayı gelmes�

Deneyde gerçekleşmes� �stenen 

duruma olay den�r.

Olayın çıktıları : 1,3,5
Deney sonucunda elde ed�leb�lecek 

sonuçlara olayın çıktıları den�r.

          48 sayısının tüm poz�t�f tam sayı çarpanları eş 

kağıtlara yazılarak b�r torbaya atılıp bu torbadan 

rastgele b�r kağıt çek�l�yor. ÇEk�len kağıt �le �lg�l� tüm 

olası duurmları yazınız.

2.

          Aşağıdak� graf�kte b�r sınıfın k�taplığındak� 

k�tap türler�ne a�t k�tap sayısının dağılımı ver�l�yor.

3.

Şiir
0

30

0
150

0
120

Hikaye

Masal

Roman

K�taplıkta 10 adet masal olduğuna göre bu 

k�taplıktan rastgele b�r k�tap alma deney�nde kaç 

farklı olası durum vardır?

           İk� h�les�z zarın atılması deney�nde kaç farklı 

olası durum (örnek uzay) vardır?

5.

          H�les�z �k� zar havaya atılıyor. Zarların üst 

yüzler�ndek� sayıların toplamının 8 olması olayında 

olayın çıktılarını yazınız

6.
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         İk� basamaklı doğal sayıların tamamı eş kağıt 

parçalarına yazılarak b�r torbaya atılıyor. Torbadan 

rastgele seç�len b�r kağıdın üzer�nde 

tam kare sayı olması olayında çıktı sayısı kaçtır?

5.

A) 100   B) 90 C) 9 D) 6

         H�les�z b�r zar atılması olayında kaç farklı 

olası durum vardır?

OLASILIK
TEST 1

1.

A) 5 B) 6 C) 10 D) 12

         1 �le 20 arasındak� asal sayıların yazılı olduğu 

eş kağıtlardan rastgele b�r tanes�n�n çek�lmes� 

deney�nde kaç farklı olası durum vardır?

2.

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

         12 kız , 15 erkek öğrenc�n�n bulunduğu b�r 

sınıftan rastgele b�r öğrenc� seç�l�yor. Bu olasılık 

deney�nde örnek uzayın eleman sayısı (olası 

durumların sayısı) kaçtır?

3.

A) 60 B) 30 C) 27 D) 25

         Alfabem�zdek� sesl� harfler eş büyüklükte

kağıtlara yazılarak torbaya atılıyor. Torbadan 

rastgele b�r kağıt çekme deney�ne a�t olası durumlar 

hang�s�nde tam olarak ver�lm�şt�r?

4.

A) a,e,ı,� B) o,ö,u,ü

C) a,e,ı,�,o,ö,u,ü            D) a,b,e,ı,�,o,u,ü

A
B

C 1
2

3
4

1. kavanoz 2. kavanoz

         Ata 6 sayısının B�lge de 8 sayısının poz�t�f tam 

sayı bölenler�n� eş kağıt parçaşlarına yazarak b�r 

kutuya atıyor. 

Kutudan rastgele b�r kağıt çek�lmes� deney�n�n örnek 

uzayı aşağıdak�ler�n hang�s�nde doğru olarak 

yazılmıştır?

6.

A) 1,2,3,4,6,8 B) 1,1,2,2,3,3,4,6,8

C) 1,1,2,2,3,4,6,8   D) 1,1,2,3,4,6,8

         İk� maden� para havaya atılıyor. Üst yüzünde 

b�r�nde yazı d�ğer�nde tura gelmes� olayına a�t çıktı 

sayısı kaçtır?

7.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Önce 1. kavanozdan sonra da 2. kavanozdan 

b�rer b�lye çek�l�yor. Gerçekleşeb�lecek kaç farklı

olası durum vardır?

8.

A) 5 B) 7 C) 12 D) 14
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 “DahaFazla”, “Daha Az” ve “Eş�t”
Olasılıklı Olaylar

    “MATEMATİK” kel�mes�n� oluşturan harfler eş kağıtlara yazılıp b�r kutuya atılıyor ve kutudan rastgele 

b�r kağıt çek�lyor. Çek�len kartta yazan harf �le �lg�l� olarak aşağıdak� boşlukları dolduralım.

         H�les�z b�r zarın havaya atılması deney� �le �lg�l� 

aşağıdak� olayların gerçekleşme olasılıklarını 

karşılaştırınız.

1.           Aşağıdak� sütun graf�ğ�nde 6.sınıflarda 

bulunan kız ve erkek öğrenc� sayılarını 

göstermekted�r

4.

Çek�len kartta E yazma olasılığı A yazma olasılığından ...................... olasılığa sah�pt�r.

Çek�len kartta M yazma olasılığı �le T yazma olasılığı .............  olasılıklara sah�pt�r.

Çek�len kartta T yazma olasılığı K yazma olasılığından ...................... olasılığa sah�pt�r.

A : Zarın üst yüzündek� sayının 6 olma olasılığı 

B : Zarın üst yüzündek� sayını 3 olma olasılığı

C: Zarın üst yüzündek� sayının asal sayı olma olasılığı 

D: Zarın üst yüzündek� sayını ç�ft sayı olma olasılığı

E: Zarın üst yüzündek� sayının 5'ten büyük b�r  sayı 

    olma olasılığı 

F: Zarın üst yüzündek� sayının 5'ten küçük b�r  sayı 

    olma olasılığı 

G: Zarın üst yüzündek� sayının ç�ft sayı olma olasılığı 

H: Zarın üst yüzündek� sayının 6 olma olasılığı 

2

4

6

8

10

12

6-A 6-B

Sınıflar

Öğrenc� sayısı
Kız

Erkek

I. Seç�len öğrenc�n�n 6A sınıfından olma olasılığı �le

6B sınıfından olma olasılıkları eş�t olasılığa sah�pt�r.

II. Seç�len öğrenc�n�n kız öğrenc� olma olasılığı

erkek öğrenc� olma olasılığından daha fazla olasılığa

sah�pt�r.

III. Seç�len öğrenc�n�n 6A sınıfından b�r kız öğrenc�

olma olasılığı 6B sınıfından b�r kız öğrenc� olma

olasılığından daha az olasılığa sah�pt�r.

IV. Seç�len öğrenc�n�n 6A sınıfından b�r erkek öğrenc�

olma olasılığı 6B sınıfından b�r erkek öğrenc� olma

olasılığından daha az olasılığa sah�pt�r.

V. Seç�len öğrenc�n�n 6A sınıfından b�r kız öğrenc�

olma olasılığı 6A sınıfından erkek b�r öğrenc� olma

olasılığı �le eş�t olasılığa sah�pt�r.

        “ 6 767 655 “ sayısını oluşturan rakamlar eş

kağıt parçalarına yazılarak b�r kutuya atılıyor ve 

kutudan rastgele b�r kağıt çek�l�yor. 

Çek�len kağıtta hang� rakamların olma olasılıkları 

eş�t olasılığa sah�pt�r?

2.

          Yapılacak b�r sınavda Çarpanlar Katlar 

konusundan 4 soru Üslü sayılar konusundan 8 soru 

ve Kareköklü sayılar konusundan 8 soru 

sorulacaktır.

Buna sınavda sorulacak �lk sorunun hang� konudan 

olma olasılıkları eş�t olasılığa sah�pt�r?

3.

6.sınflardan rastgele seç�len b�r öğrenc� �ç�n

aşağıdak� �fadelerden hang�ler� doğrudur?
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H�les�z b�r zarın havaya atılma deney�nde 

yukarıda bel�rt�len olaylardan hang�ler�n 

gerçekleşmes� eş olasılıklıdır?

5.

A) I-II-III B) I-IV

        Aşağıdak� sütun graf�ğ�nde müzey� b�r günde 

z�yaret eden k�ş�ler�n yaş gruplarına ve c�ns�yetler�ne 

göre dağılımı ver�l�yor.

OLASILIK
TEST 2

1.

A) 12-17 yaş grubu erkek

C) 24-29 yaş grubu erkek

D) 30-35 yaş grubu kadın

B) 18-23 yaş grubu kadın

         “ATATÜRK” kel�mes�ndek� harfler eş kağıt

parçalarına yazılarak b�r kutuya atılıyor. 

Kutudan rastgele çek�len b�r kağıdın üzer�nde 

hang� harfler�n yazıyor olması eş olasılıklıdır?

2.

A) A - Ü         B) T - R         C) R - K        D) A - R

12 - 17

Yaş
aralığı

K�ş� sayısı

60

50

30

40

18 - 23
24 - 29

30 - 35
36 - 41

Erkek Kadın

Bu gruptan rastgele seç�len b�r k�ş�n�n aşağıda 

bel�rt�len gruptan olma olasılığı d�ğerler�ne göre daha 

fazla olasılığa sah�pt�r?

5.sınıf

6.sınıf

7.sınıf

8.sınıf

Kız Erkek

8 12

7 14

11 9

10 9

          B�r okulda bulunan öğrenc�ler�n sınıf düzey�ne 

göre kız ve erkek öğrenc� sayıları ver�l�yor.

3.

Bu okuldan rastgele seç�len b�r öğrenc�n�n hang� 

sınıftan olma olasılığı daha fazladır?

A) 5.Sınıf         B) 6.Sınıf         C) 7.Sınıf        D) 8.Sınıf

         Mav�, sarı,kırmızı ve s�yah renkl� eş 

b�lyeler�n bulunduğu b�r torbadan rastgele 

çek�len b�r b�lyen�n mav� olma olasılığı en az, 

s�yah olma olasılığı en fazla ve sarı ya da 

kırmızı olma olasılıkları da eş olasılıklıdır.

Torbada 10 adet s�yah b�lye olduğuna göre 

torbdak� toplam b�lye sayısı en fazla kaçtır?

4.

A) 34 B) 36 C) 38 D) 42

Asal sayı olma olasılığı

Tek sayı olma olasılığı

Çift sayı olma olsılığı

3 olma olsılığı

I.

II.

III.

IV.

C) II-III D) I-II-IV

         İç�nde 3 sarı, 5 kırmızı ve 6 s�yah b�lye bulunan 

b�r kavanozdan en az kaç b�lye çek�l�rse kalan sarı, 

kırmızı ve s�yah b�lyeler�n çek�lme olasılıkları eş�t 

olasılığa sah�p olur?

6.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Eş yed� kağıt parçası sarı, kırmızı ya da s�yah 

renklere boyanarak b�r kavanoza atılıyor.

Kavonazdan rastgele çek�len kartın s�yah olma 

olasılığı en az ve sarı olma olasılığı en fazla �se 

kağıt parçalarından kaç tanes� kırmızı renge 

boyanmıştır?

7.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

         Sarı,s�yah ve yeş�l renkl� eş b�lyeler�n 

bulunduğu b�r kutudan rastgele çek�len b�r b�lyen�n 

sarı olma olasılığı en az ve s�yah olma olasılığı en 

fazladır.

Buna göre kutuda bulunan b�lyeler�n sayısı en az 

kaçtır?

8.

A) 4 B) 6 C) 7 D) 8

OLASILIK

www.ortaokulmatematik.org  Ahmet SAĞDIÇ Hasan CANLI Sinan SARITAŞ



MATEMATiK 8. SINIF

17

Eş Olasılıklı Olma

    Ata, B�lge, Ceyda, Çet�n, Derya, Efe, Fat�h, Gal�p, Hale, Işık, İlayda, Jul�de, Kemal, Leman, Mehmet �s�mler� 

eş kağıtlara yazarak b�r torbaya atılıyor.

Torbadan rastgele çek�len kağıdın üzer�nde Ata yazma olasılığı �le Kemal yazma olasılıklarını karşılaştıralım.

          H�les�z b�r zarın havaya atılması deney�nde 

her b�r çıktının olasılık değer� kaçtır?

1.           B�lge, 8'�n katı olan �k� basamaklı tüm sayıları 

eş kağıtlara yazarak bu kağıtlardan rastgele b�r�n� 

seç�yor. Seç�len b�r kartın üzer�nde 16 yazma 

olasılığı kaçtır?

5.

          İç�nde 4 sarı, 2 kırmızı ve 3 s�yah b�lye 

bulunan b�r kavanozdan her b�r b�lyen�n çek�lme 

olasılığı kaçtır?

3.

          10 kız öğrenc�n�n bulunduğu b�r sınıftan her 

öğrenc�n�n seç�lme şansı      ‘dur. 

Buna göre bu sınıfta kaç erkek öğrenc� vardır?

4.

Ata yazma olayında çıktı sayısı ............ ve olası durumların sayısı ......... ‛d�r.

Kemal yazma olayında çıktı sayısı ............ ve olası durumların sayısı ......... ‛d�r.

NOT

Olası durumlarının sayısı n olan eş�t şansa sah�p b�r olayın gerçekleşme olasılığı       ’d�r.

Olası durumlarının sayısı n olan b�r deneyde her elemanın gerçekleşme şansı eş�t olan 

olasılık durumlarına eş olasılıklı olma den�r. 
1
n

yeşil

sarı

pe
m

be m
avi

yeşil

sarı

pe
m

be m
avi

yeşil

sarı

p
em

b
e

m
avi

I. II. III.

1
19

Yukarıdak� çarklardan hang�s�nde okun herhang�

b�r reng� gösterme olasılı       ‘tür?

2.

1
4

Hang� öğrenc� ya da öğrenc�ler�n torbalarından 

rastgele çekt�ğ� b�r kartta yazan harf�n gerçekleşme 

olasılığı eş olasılıklıdır?

Yukarıda �s�mler� yazılı olan öğrenc�lerden her b�r� 

�s�mler�nde bulunan harfler� eş kağıtlara yazıp ayrı 

torbalara atıyorlar.

6. AHMET, KAĞAN,KEMAL,

MUSTAFA, İBRAHİM, HİKMET

          B�r oyunda zar olarak kullanılab�lmek �ç�n 4 

farklı geometr�k c�s�mden b�r�s� terc�h ed�lecekt�r.

KÜP, KARE PRİZMA, SİLİNDİR, 

DÜZGÜN SEKİZ YÜZLÜ

Bu oyunda kullanılacak olan zarda herhang� b�r 

yüzün gelme olasılığı eş olasılık değer�ne sah�p 

olacağına göre hang� geometr�k c�s�mler terc�h 

ed�lm�ş olab�l�r?

7.

OLASILIK
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OLASILIK

Olasılık Değer� 

Kutudan rastgele çek�len b�r kartta, 2 yazma olasılığını, 5 yazma olasılığını ve 60'dan küçük b�r sayı yazma 

olasılığını hesaplayalım. 

    48 sayısının tüm poz�t�f tam sayı çarpanları b�rb�r�ne eş kağıtlara yazılıp b�r kutuya konuluyor.

          Farklı renklere boyanmış b�lyeler�n bulunduğu

b�r torbadan rastgele çek�len b�r b�lyen�n mav� olma

olasılığı      ‘d�r. 

Buna göre çek�len b�lyen�n mav� olmama olasılığı 

kaçtır?

1.

48'�n poz�t�f tam sayı çarpanları 

NOT

B�r olayın gerçekleşme olasılığı 1 �se bu olaya KESİN OLAY den�r.

Herhang� b�r olayın olasılık değer� 0 �le 1 arasındadır.

Herhang� b�r olayın gerçekleşmes� olasılığı en az 0 en çok 1'd�r. 

B�r olayın olasılık değer� 0 �se bu olaya İMKANSIZ OLAY den�r.

1 2 3 4 6 8 12 16 24 48

çek�len kartta 2 yazma olasılığı........... 

2 yazma olayında olayın çıktı sayısı ...... olası durumların sayısı ...... olduğu �ç�n 

5 yazma olayında olayın çıktı sayısı ...... olası durumların sayısı ...... olduğu �ç�n 

çek�len kartta 5 yazma olasılığı........... 

60'tan küçük yazması olayında olayın çıktı sayısı ...... olası durumların sayısı ...... olduğu �ç�n çek�len kartta 5 

yazma olasılığı........... 

OLASILIK% 0 %100

OLASILIK0 1

5
18

          İç�nde sarı, kırmızı ve s�yah renkl� b�lyeler�n 

bulunduğu b�r kavanozdan rastgele çek�len b�lyen�n 

sarı olma olasılığı �le kırmızı olma olasılıkları eş�tt�r.

Kavanozdan rastgele çek�len b�r b�lyen�n s�yah 

olmama olasılığı        ’dır.

Buna göre çek�len b�lyen�n sarı olma olasılığı 

aşağıdak�lerden hang�s�d�r? 

2.

3
5

            Aşağıdak� tabloda emlakçının Ata Bey‛e 

sunduğu evlere a�t peş�nat, aylık taks�t, kat ve ev�n 

cephes� �le �lg�l� b�lg�ler ver�l�yor.

3.

48 000 TL

25 000 TL

Peş�nat

45 000 TL

65 000 TL

75 000 TL

30 000 TL

60 000 TL

55 000 TL

3 400 TL

Aylık Taks�t

2 800 TL

1 800 TL

2 300 TL

2 850 TL

1 500 TL

2 400 TL

3 500 TL

 En fazla 50 000 TL peş�nat ve aylık en fazla 

3 450 TL ödeme yapab�lecek olan Ata Bey‛�n kat ve 

cephe terc�h� ne olursa bu emlakçıdan ev alma 

olasılığı �mkansız olasılık olur?

1. kat

2. kat

Kat

1. kat

1. kat

2. kat

2. kat

2. kat

2.kat

Güney

Güney

Kuzey

Cephe

Güney

Güney

Kuzey

Kuzey

Kuzey
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