
Adı :……………….. 
Soyadı :……………….. 
No :……………….. 

KAZANIM: 

1-Bir olaya ait olası durumları belirler. 
2- “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt 
eder; örnek verir. 
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1. Bir zarın havaya atılması olayında aşağıdaki

durumlardan hangisi olası bir durum değildir? 

A) Üst yüze asal sayı gelmesi durumu

B) Üst yüze çift sayı gelmesi durumu

C) Üst yüze tek sayı gelmesi durumu

D) Üst yüze iki basamaklı sayı gelmesi durumu

2. 

Yukarıdaki tombala kartından rastgele bir sayı seçme 

olayında aşağıdakilerden hangisi olası bir durumdur? 

A) Üç basamaklı sayı gelmesi durumu

B) En küçük asal sayı gelmesi durumu

C) Yedi ile bölünebilen bir sayının gelmesi durumu

D) Dokuz ile bölünebilen bir sayının gelmesi durumu

3. 

10 Alman, 8 Rus, 6 İngiliz ve 12 Fransız öğrenci arasından 

seçilecek olan bir öğrenciden hangisinin seçilme olasılığı 

diğerlerine göre daha fazladır? 

A) Alman B) Rus

C) İngiliz D) Fransız

4. 

Yukarıdaki çuvalın içinde üzerinde harfler yazılı olan top-

lar vardır. Bu toplardan birinin rastgele seçilmesi olayında 

hangi topun gelme olasılığı daha küçüktür? 

A) S B) B C) K D) M

5. Üzerinde ‘’ÇANAKKALE’’ kelimesinin harfleri yazılı

olan eşit büyüklükteki 9 karttan rastgele bir tanesini çek-

me olayında kartın aşağıdaki harflerden hangisi olma 

olasılığı daha fazladır? 

A) Ç B) A C) N D) K

6. 

Yukarıdaki tablodan rastgele seçilen bir öğrencinin sarışın 

olma olasılığı ile erkek olma olasılığının eşit olabilmesi için 

sınıfa hangi öğrenciler gelmelidir? 

A) Esmer erkek B) Esmer kız

C) Sarışın erkek D) Sarışın kız
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7. 

Yukarıdaki çarktan rastgele bir sayı seçme olayında aşa-

ğıdaki durumlardan hangisi olası bir durumdur? 

A) Seçilen sayının 5 ten küçük olması

B) Seçilen sayının 50 den büyük olması

C) Seçilen sayının asal sayı olması

D) Seçilen sayının üç basamaklı olması

8. 

Yukarıda resimleri verilen hayvanlardan birinin rastgele 

seçilmesi olayında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-

dur? 

A) Gelme olasılığı en büyük olan hayvan kuştur.

B) Köpek gelme olasılığı kedi gelme olasılığına eşittir.

C) Kedi gelme olasılığı kuş gelme olasılığından küçüktür.

D) Gelme olasılığı en küçük olan hayvan tavşandır.

9. 

Bir okuldaki 5. sınıfların şubelere göre öğrenci sayıları 

yukarıdaki gibidir. Buna göre bu sınıflardan rastgele seçi-

len bir öğrencinin hangi şubeden olduğunun olasılığını 

fazladan aza doğru sıralayınız. 

A) B>A>C>D B) B>D>A>C

C)C>A>D>B D)D>C>A>B

10. 

Yukarıdaki çuvalda 5 pembe, 3 mavi ve 4 beyaz top 

vardır. Çuvala aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa 

rastgele çekilen bir topun pembe, mavi ve beyaz olma 

olasılıkları eşit olur? 

A) iki mavi top ekleyip bir beyaz top çıkarmak

B) İki pembe top çıkarıp bir beyaz top eklemek

C) Bir beyaz top ve bir pembe top çıkarmak

D) Bir pembe top çıkarıp bir mavi top eklemek

11. Bir kutudaki siyah, kırmızı ve mavi kalemler ara-

sından seçilen bir kalemin kırmızı kalem olma olasılığı 

daha fazla ise kutudaki kalemlerin sayısı aşağıdakilerden 

hangisi gibi olabilir?  

A) B) 

C) D) 

12. 3 kırmızı, 2 sarı ve 4 beyaz bilye arasından rastge-

le bir bilyenin seçilmesi olayında yapılan deney sonucu 

çıktılar aşağıdakilerden hangisidir? 

( Kırmızı:K  Sarı:S  Beyaz:B ile ifade edilmektedir.) 

A) K-S-B

B) K-K-S-S-S-B-B-B-B

C) K-K-K-S-S-S-B-B-B-B

D) K-K-K-S-S-B-B-B-B

SINIF A B C D 

MEVCUT 23 25 21 24 


