basİt olayların olasılıkları
Kazanım :Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar./Basit olayların olma olasılığını hesaplar.
Eşit sansa sahip olaylardaki her bir çıktı eş olasılıktır.

örnek:

Eşit şansa sahip n tane olası durumlu bir olayda her bir
çıktının olasılığı

Yandaki özel hesap makinesinde sadece
rakamlar vardır.Hesap makinesindeki tuşlara rastgele basıldığında ekranda görünen olası rakamlar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ve 9 olmak üzere 10 tanedir.

1
'dir.
n

Örneğin;

Ekranda 5 görülme olasılığı

1
10

Ekranda 8 görülme olasılığı

1
10

Ekranda 0 görülme olasılığı

1
10

Bir madeni para havaya atıldığında olası durumlar Yazı
ve Tura olmak üzere 2 tanedir.
1
Tura gelme olasılığı
2
1
2

örnek:
Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının olası durumları;
1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 6 tanedir.
Üst yüze gelen sayının 3 gelme olasılığı

1
6

Üst yüze gelen sayının 2 gelme olasılığı

1
6

Üst yüze gelen sayının 5 gelme olasılığı

1
6

www.ortaokulmatematik.org

Yazı gelme olasılığı

C A

N
I
R

K

T
O
M

örnek:

Okun T harni gösterme olasılığı

1
9

KİTAP kelimesinin hareri kartlara ayrı ayrı yazılarak
torbaya konuluyor.Rastgele seçilen bir karttaki harfın
olası durumları ; K, İ, T, A ve P olmak üzere 4 tanedir..

Okun K harni gösterme olasılığı

1
9

1
4

Çekilen kartın A olma olasılığı

1
4

Çekilen kartın K olma olasılığı

1
4
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9
6
3

Yandaki çark 9 eş parçaya
ayrılarak her bir parçaya yandaki
gibi harer yazılmıştır. Çark
çevriliyor ve çark durduğunda
okun göstereceği olası harer;
A, T, O, M, K, R, I, N, C olmak
üzere 9 tanedir.
1
9

1
Çekilen kartın T olma olasılığı
4

8
5
2
0

örnek:

Okun A harni gösterme olasılığı

Çekilen kartın K olma olasılığı

7
4
1

Okun I harni gösterme olasılığı

1
9

Okun C harni gösterme olasılığı
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1
9

sefahocaxyz

örnek:

örnek:

Emrah’ın yazın doğduğu bilindiğine göre Temmuz’da
doğmuş olma olasılığını bulalım;

5'in katı olan iki basamaklı sayılar kartlara yazılarak bir
torbaya konuluyor. Torbadan rastgele seçilen bir kartta
45 yazma olasığını bulun.

Yazın doğduğuna göre olası durumlar ; Haziran,
Temmuz ve Ağustos olmak üzere 3 tanedir.
O halde Temmuzda doğmuş olma olasılığı

1
'tür.
3

örnek:
örnek:

Bir zar havaya atılıyor.Üst yüze gelen sayının 4 olma
olasılığını bulun.

örnek:
Ahmet’e bilyelerinin sayısı sorulduğunda ‘‘ bilyelerimin
sayısı iki basamaklı bir doğal sayıdır’’ cevabını
veriyor.Ahmet’in bilyelerinin sayısının 65 olma olasılığı
bulun.
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Üzerinde iki basamaklı tam kare sayılar yazılı toplar bir
torbaya konuluyor. Torbadan rastgele seçilen bir topun
üzerinde 49 yazma olasılığını bulun.

örnek:
A

B

C

D

E

F

G

H

Bir yarışmada yandaki gibi
üzerinde harerin yazılı
olduğu butonlardan birine
basıldığında ödül olarak
otomobilin anahtarı
düşecektir.Anahtarın C
butonunda olma
olasılığını bulun.

örnek:
2, 5 ve 6 rakamlarını kullanarak rakamları farklı üç
basamaklı sayılar kartlara yazılarak bir torbaya
konuluyor.Torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde
562 yazma olasılığını bulunuz.
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Kesin Olay ve İmkansız Olaydan daha önce
bahsetmiştik.

örnek:

Havaya atılan bir zarın 8 gelmesi imkansız olaydır.

4'e bölünenilen iki basamaklı sayılar kartlara yazılarak bir
torbaya konuluyor.Torbadan rastgele seçilen bir sayının
2'ye bölünebilme olasılığını bulalım;

Ahmet ve Ali’nin başkanlık için aday olduğu başkanlık
seçimi sonrasında başkanın erkek olması kesin olaydır.

4'e bölünenilen iki basamaklı sayılar; 12, 16, 20, 24, ...96
Bu sayıların tamamı 2 ile bölünebildiğinden seçilen bir
sayının 2 ile bölünebilmesi kesin olaydır.Bu nedenle
olasılığı 1'dir.

Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanan bir futbol
müsabakasında Moussa Sow’un gol atması imkansız
olaydır.(Bilmeyenler için Moussa Sow Fenerbahçe Futbol Takımının
oyuncusudur.)

İçinde sarı , mavi ve siyah topların bulunduğu bir
torbadan çekilen topun pembe olması imkansız olaydır.

örnek:
Ferhat’ın kalemliğinde 8 tane kurşun kalem vardır.Ferhat
kalemlikten rastgele bir kalem aldığında;

Üzerinde rakamların yazılı olduğu kartlar bir torbaya
konularak rastgele bir kart çekildiğinde karttaki sayının
bir basamaklı sayı olması kesin olaydır.
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a)Kalemin kursun kalem olma olasılığını.

İmkansız olayların olasılığı 0'dır.
Kesin olayların olasılığı 1'dir.

b)Kalemin tükenez kalem olma olasılığını bulunuz.

Bir olayın olasılığının en düşük değeri 0
(imkansız) , en yüksek değeri ise 1 (kesin)’ dir.

örnek:
1 ile 30 arasındaki sayılar kartlara yazılarak bir torbaya
konuluyor.Rastgele seçilen bir kartta 48 yazma olasılığıni
bulalım;

Olasılık her durumda bu iki sayıya eşit ya da
bu iki sayı arasında olmalıdır.

1 ile 30 arasındaki sayıların içerisinde 48 sayısı
bulunmaduğundan, çekilen kartın üzerinde 48 yazması
imkansız olaydır.Bu nedenle de olasılığı 0 ‘dır.
Bir olasılığın değeri
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BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI

örnek:
Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 4'ten küçük
olma olasılığı kaçtır?

İstenen olayın çıktı sayısı
Bir olayın olma olasılığı 
Tüm çıktıların sayısı

Olasılık değeri kesir, ondalık sayı veya yüzde ile
gösterilebilir.

Bir olayın olasılık değeri 1'den büyük ve 0'dan küçük
olamaz.

örnek:

örnek:

12

Bir zar havaya atıldığında üst yüze gelen sayının çift sayı
olma olasılığını bulalım;

Üst yüze gelen sayının çift olma durumu ise 2, 4 ve 6
olmak üzere 3 tanedir.

Olasılık 

İstenen çıktı sayısı
Tüm çıktı sayısı

Olasılık 

3
6

14
18
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Bir zar havaya atıldığında olası durumlar; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6
olmak üzere 6 tanedir.

13

15

20

21

Yukarıdaki kartlar çevrilerek karıştırılıyor ve rastgele bir
kart açılıyor.Açılan kartın;

a) Tek sayı olma olasılığı kaçtır?

b)Çift sayı olma olasılığı kaçtır?

örnek:
Bir madeni para havaya atıldığında paranın tura gelme
olasılığını bulalım;

Para atıldığında olası durumlar ; Yazı ve tura olmak
üzere 2 tanedir.

örnek:
Bir torbada 3 mavi, 4 mor ve 4 turuncu
renkte top vardır.Torbadan rastgele
seçilen bir topun mavi olma olasılığı
kaçtır?

Tura gelme olayı ise ; tura yani 1 tanedir.

Olasılık 

İstenen çıktı sayısı
Tüm çıktı sayısı

Olasılık 

1
2
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örnek:

örnek:

Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 2'nin katı olma
olasılığı kaçtır?

Yüzlerinde KARINCA kelimesinin hareri yazılı olan bir zar
havaya atılıyor.Üst yüze gelen harn A olma olasılığı
kaçtır?

örnek:
örnek:

Bir kutuda aynı büyüklükte 6 sarı, 4 mavi, 5 kırmızı ve 3
beyaz zarf vardır. Kutudan rastgele seçilen zarfın;

20

20

25

25

Yandaki çark çevriliyor ve
durduğunda okun gösterdiği sayı
kadar puan kazanılıyor.Buna göre
çark çevrilip durduğunda ;

10 15
a) 25 puan kazanma olasılığı kaçtır?

b) 20 puan kazanma olasılığı kaçtır?

a) Sarı olma olasılığı kaçtır?
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15 25

b) Kırmızı olma olasılığı kaçtır?

örnek:
Bir sınıftaki öğrencilerin 8'i mavi gözlü, 6'sı kahverengi
gözlü ve 4'ü siyah gözlüdür.Sınıftan rastgele seçilen bir
öğrencinin

c) 15 puan kazanma olasılığı kaçtır?

a) Kahverengi gözlü olma olasılığı kaçtır?

b) Mavi gözlü olma olasılığı kaçtır?
d) 10 puan kazanma olasılığı kaçtır?
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örnek:

örnek:

Aslı ,Zeynep’e aklından bir harf tutmasını
söylüyor.Zeynep’in tuttuğu harn sesli harf olma olasılığı
kaçtır?

Bir zar havaya atıldığında üst yüzeye gelen sayının tek
sayı veya 4 gelme olasılığı kaçtır?

örnek:
örnek:

Bir torbadaki 5 sarı, 3 kırmızı ve 6 beyaz toptan rastgele
bir tanesi seçiliyor.Seçilen topun kırmızı veya beyaz top
olma olasılığı kaçtır?

Zar atıldığında olası durumlar ; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak
üzere 6 tanedir.
2'den küçük veya 4'den büyük olma durumları; 1, 5 ve 6
olmak üzere 3 tanedir.

İstenen çıktı sayısı
Olasılık 
Tüm çıktı sayısı

Olasılık 

3
6
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Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 2'den küçük
veya 4'den büyük olma olasılığını bulalım;

örnek:
İçerisinde 5 mavi ve bir miktar kırmızı top bulunan
torbadan çekilen bir topun mavi olma olasılığı

5
8

olduğuna göre bu torbada kaç tane top vardır?

Bu olasılığı farklı bir şekilde de hesaplayabiliriz.

2'den küçük olma olasılığı ile 4'den büyük olma olasılığını
toplayarak bulabiliriz.

2'den küçük olma olasılığı =

4'den büyük olma olasılığı =

örnek:

1
6

İçerisinde 5 mavi , 4 sarı ve bir miktar beyaz zarf bulunan

2
6

bir kutudan rastgele seçilen bir zarfın mavi olma olasılığı
5
olduğuna göre bu kutudan beyaz zarf çekilme
13

1

6
2'den küçük olma olasılığı

2
6



3
6

olasılığı kaçtır?

4'den büyük olma olasılığı
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