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Bir çift zar atılması deneyinde üst yüzüne gelen 
sayıların çarpımlarının asal sayı olduğu durumların 
sayısı kaçtır?

Olası durumlar - Daha Fazla/Eşit/Daha az Olasılık - Kesin/İmkansız olay

A) 7 C) 14B) 12 D) 24
Berrin'nin yapboz 

parçaları
Pınar'ın yapboz 

parçaları

Yukarıda Berrin ve Pınar'ın yapboz parçaları verilmiştir. 
Buna göre Berrin'nin yapboz parçalarından 1 tane 
ve Pınar'ın yapboz parçalarından 1 tane seçilmesi 
olayında olası durumların sayısı kaçtır?

B) 5 D)A) C) 3 26

Bir çift zar atma deneyinde zarların üst yüzle-
rine gelen sayılardan birinin tek sayı, 
diğerinin çift sayı olduğu olası durumların 
sayısı kaçtır?

B) 9 D)A) C) 18 366

Merve ve Rojin iki özdeş karesel tahtanın yüzeyini 
şekildeki gibi eş parçalara ayrıp boyuyor. Bunları 
hedef tahtası olarak kullananan iki arkadaş boyalı 
bölgeyi vurmak istiyor. Merve 1. tahtaya, Rojin ise 2. 
tahtaya birer atış yapıyor.

Buna göre boyalı bölgeyi vurma olasılıkları ile 
ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

Dört madeni para atma deneyinde olası durumların 
sayısı kaçtır?

B) 4 D)A) C) 8 162

3. 5 erkek ve 4 kız öğrenci arasından bir öğrenci seçil-
mesi olayındaki olası durumların sayısı kaçtır?

B) 9 D)A) C) 5 420

5. 1'den 20'e kadar sayıların yazılı olduğu bir torbadan
çekilen bir topun asal sayı olduğu olası durumların
sayısı kaçtır?

B) 8 D)A) C) 16 196
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Yandaki tablodan bir rakam ve bir harf 
seçilmesi olayındaki olası durumların 
sayısı kaçtır?

A) 2 C) 6B) 3 D) 12

A)

B)

C)

D)

1. Tahta 2. Tahta

Merve'nin vurma olasılığı daha fazladır.

Rojin'nin vurma olasılığı daha fazladır.

Merve ve Rojin'in vurma olasılıkları eşittir.

Rojin ve Merve'nin vurması kesin olaydır.

9. M,E,R,A,L, E,F,E, M,U,R,A,T, F,E,S,İ,H, H,A,S,A,N,
E,R,E,N, H,A,L,İ,L, İ,R,F,A,N

Yukarıdaki harfler arasından bir harf seçilme olayın-
da aşağıdaki hangi harfler eşit olasılıklı değildir?

B) F ile N D)A) C) L ve  S F ve İA ve E
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 8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.    8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.    8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir 
çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu,    8.5.1.4. Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar. 
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12.

10.

13.

Aşağıdakilerden hangisi kesin olaya örnektir?15.

B) 1 D)A) C) 2 30

3 sarı, 4 kırmızı ve 2 yeşil topun bulunduğu bir 
torbadan seçilen bir topun siyah olma olasılığı 
aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bir olayın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmeme
olasılığı her zaman birbirine eşittir.

B) Olasılık değeri 0'dan küçük ve 1'den büyüktür.

C) Çift sayılar arasından seçilen bir sayının asal sayı
olması imkansız bir olaydır.

D) ab2 üç basamaklı sayıları arasından seçilen bir
sayının 2 ile bölünebilen bir sayı olması kesin olaydır.

11. Yapılan bir deneyle ilgili aşağıdaki yorumlar yapılıyor.
- Sarı olma olasılığı, kırmızı olma olasılığından daha 
   fazladır.
- Mavi olma olasılığı ile Yeşil olma olasılığı eşittir.
- Sarı olma olasılığı, Yeşil olma olasılığından daha azdır.

Buna göre yapılan deney için kullanılan torba aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
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25'ten küçük asal sayıların yazılı olduğu kartlar bir 
kutuya atılıyor. Kutudan bir kart seçme olayı ile ilgili
Şeval:  İki basamaklı bir sayı olma olasılığı, rakam olma 
olasılığından daha fazladır.
Nazenin: Çift sayı olma olasılığı, tek sayı olma 
olasılığından daha azdır.
Fırat: Her çıktı eşit olasılıklıdır.

Yukarıdaki yorumlardan kaç tanesi doğrudur?

Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa aşağıdakilerden 
hangisi sadece bu bilgiye göre kesinlikle bulunabilir?

A) Olayın çıktı sayısı B) Olası durumların sayısı

C) Olayın olmama olasılığı D) Yapılan deney sayısı

A)

B)

C)

D)

Rakamlar arasından seçilen bir sayının tek sayı olması

Alfabemizden seçilen bir harfin ünlü harf olması

Gerçek sayılar kümesinden seçilen bir sayının rasyo-
nel sayı olması
Rakamlar arasından seçilen bir sayının doğal sayı
olması

16.

B) 3/6 D)A) C) 2/3 10

14. Yandaki hedef tahtasına atış yapan bir
okçunun hedef tahtasını vurması olayı ile
ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi
doğrudur?

1   2   3
4   5   6
7   8   9

A)

B)

C)

D)

Çift bir sayıyı vurma olasılığı, asal bir sayıyı vurma 
olasılığı eşittir.
Tek bir sayıyı vurma olasılığı ile çift bir sayıyı 
vurma olasılığı eşittir.
Asal bir sayıyı vurma olasılığı, çift bir sayısı vurma 
olasılığından daha fazladır.
Tek bir sayıyı vurma olasılığı, çift bir sayıyı vurma 
olasılığından daha azdır.
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