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OLASILIK

5'i sarı, 7'si yeşil renkte olan eş büyüklükteki pullar bir torbaya atılıyor. Torbadan 
rastgele bir pul çekildiğinde pulun renginin sarı olma olasılığını inceleyelim.

Deney: Bir olayı kurgulayıp sonucun gözlemlenmesi

Çıktı: Bir olasılık deneyinde elde edilebilecek sonuçların her biri

Olay: Bir deneyde gerçekleşmesini istediğimiz durumlar

Tüm Olası Durumlar: Bir deneyin bütün çıktılarının oluşturduğu durumlar

Keşfet

Deney: 

Deneyin Çıktıları:

Olay:

Olayın Çıktıları:

İçerisinde aynı büyüklükte 5 tane kırmızı, 3 tane siyah, 2 tane yeşil ve 2 tane 
de beyaz bilye bulunan bir kutuyu, bakmadan karıştırıp içinden rastgele bir 
bilye çektiğimizde, alınan bilyenin yeşil olma olasılığını inceleyelim.
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OLASILIK HESAPLAMA

Olasılık = 
İstenilen olası durumların sayısı

Tüm olası durumların sayısı

Beyaz olma olasılığı kaçtır?

Sarı olmama olasılığı kaçtır?

3 beyaz, 4 mavi ve 2 sarı topun bulunduğu bir torbadan rastgele 
çekilen topun

EŞ OLASILIK

 Bir olayın olma şansına (olabilirliğine) ilişkin ölçüme ....................................................... denir. 

  Eşit şansa sahip olaylarda her bir çıktının olasılık değeri .................................................... 

 Olası durum sayısı n tane ise her bir çıktının olma olasılığı ........................................ şeklinde ifade edilir.

Sarı, mavi, kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renkte eş büyüklükteki 6 top bir torbaya konuluyor. 
Torbadan rastgele bir top çekildiğinde bu topun kırmızı olma olasılığını inceleyelim.
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Bir otobüste 12 kadın ve bir miktar erkek yolcu bulunmaktadır. Otobüse ilk durakta 
hiç yolcu inmeden 5 kadın 4 erkek yolcu daha bindiğinde, otobüsün içinden rastgele 

seçilen birinin erkek olma olasılığı 1
2
'dir.

Buna göre başlangıçta otobüste bulunan erkek yolcu sayısı kaçtır?

Çift sayı olma olasılığını bulalım.

Asal sayı olma olasılığını bulalım.

60 sayısının tüm doğal sayı çarpanları eş büyüklükteki kağıtların üzerine 
yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kağıdın üzerinde 
yazan sayının



www.youtube.com/imthoca

İMT Hoca

OLASILIK DEĞERİ

 İmkansız Olay: Olasılık değeri "0" olan olaylar

 Kesin Olay: Olasılık değeri "1" olan olaylar

 Bir olayın olma ve olmama olasılıkları toplamı ............................................

 Olasılık en az .............................. , en fazla .............................. değerini alır.

Bir tavla zarı atılıyor. Bu zarın üst yüzünde olabilecek sayının;

Çift sayı gelme olasılığı:

Bir basamaklı bir sayı gelme olasılığı:

Tek sayı gelme olasılığı:

İki basamaklı bir sayı gelme olasılığı:

3 rakamı olma ve olmama olasılıkları toplamı:

Okun panoya isabet ettiği bilindiğine göre beyaz 
bölümlerden birine isabet etme olasılığı kaçtır?

Okun beyaz renk olan sütunlardaki bir bölmeye isabet ettiği bilindiğine göre kırmızı 
bölüme isabet etme olasılığı kaçtır?

Yandaki eş kare bölmelere ayrılmış mantar panoya 
gözleri kapalı biri rastgele bir ok atmıştır.

8. SINIF İMT Matematik 
YENİ NESİL Soru Bankası 

TEST 29 - 32
Yapabilirsin!

SIRA SENDE


