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 OLASILIK:OLASILIK:    BirBir  şeyinşeyin  olmasınınolmasının  veyaveya  olmamasınınolmamasının  matematikselmatematiksel  değerideğeri  veyaveya  
olabilirlikolabilirlik  yüzdesi,yüzdesi,  değeridir.değeridir.  BirBir  başkabaşka  ifadeyleifadeyle  OlasılıkOlasılık,,  birbir  olayınolayın  gerçekleşmegerçekleşme  
oranıdır.oranıdır.  

 OLASILIĞINOLASILIĞIN  KONUSU:KONUSU:  OlasılıkOlasılık  kesinkesin  olmayanolmayan  olaylarlaolaylarla  ilgilenir.ilgilenir.  SonucuSonucu  
öncedenönceden  bellibelli  olmayan,olmayan,  gerçekleşmesigerçekleşmesi  şansaşansa  bağlıbağlı  olanolan  olaylarolaylar  olasılığınolasılığın  
konusunudur.konusunudur.    

 OLSALIKOLSALIK  HESAPLARINDAHESAPLARINDA  KULLANILANKULLANILAN  İFADELER:İFADELER:  OlasılıkOlasılık  
hesaplarında,hesaplarında,  olasıolası,,  olasıolası  değildeğil,,  kesinkesin,,  kesinkesin  değildeğil,,  şansışansı  eşiteşit,,  şansışansı  eşiteşit  değildeğil,,  
muhtemelmuhtemel,,    imkânsızimkânsız,,  belirsizbelirsiz  gibigibi  ifadelerifadeler  kullanılır.kullanılır.    

ÖRNEK:1ÖRNEK:1  

 MadeniMadeni  birbir  parapara  havayahavaya  atıldığındaatıldığında  hangihangi  yüzününyüzünün  üsteüste  geleceğigeleceği  kesinkesin  değildeğildir.dir.  

 BirBir  tavlatavla  zarızarı  havayahavaya  atıldığındaatıldığında  üstüst  yüzeyüze  tektek  sayısayı  gelmesigelmesi  olasıolasıdır.dır.      

 11  TLTL’’yiyi  havayahavaya  attığımızda;attığımızda;  üsteüste  gelengelen  yüzüyüzü  turatura,,  yaya  dada  yazıyazı  olabilir.olabilir.

ÖRNEK:2ÖRNEK:2  

        AşağıdaAşağıda  açıkaçık  veve  kapalıkapalı  şeklişekli  verilenverilen  küpünküpün  11  yüzünüyüzünü  kırmızıya,2kırmızıya,2  yüzünüyüzünü  yeşile,3yeşile,3  
yüzünüyüzünü  maviyemaviye  boyayalım.boyayalım.                            

      KüpünKüpün  kapalıkapalı  şeklinişeklini  birbir  defadefa  havayahavaya  attığımızda;attığımızda;  

 KüpünKüpün  yereyere  düşmesidüşmesi  kesinkesindir.dir.  

 HangiHangi  yüzününyüzünün  üstüst  yüzeyüze  geleceğigeleceği  kesinkesin  değildeğildir.dir.  

 BirBir  olayınolayın  olmaolma  olasılığı;olasılığı;  çıkmasınıçıkmasını  istediğimizistediğimiz  renkrenk  sayısının,sayısının,  küpünküpün  yüzeylerindekiyüzeylerindeki  toplamtoplam  
renkrenk  sayısınasayısına  bölümünebölümüne  eşittir.eşittir.    

 Küpte;1Küpte;1  kırmızıkırmızı  ++  22  yeşilyeşil  ++  33  mavimavi  boyalıboyalı  yüzyüz  olmakolmak  üzereüzere  66  yüzyüz  vardır.vardır.  

 RenklerinRenklerin  üsteüste  gelmegelme  olasılıklarıolasılıkları  iseise  aşağıdakiaşağıdaki  gibidir:gibidir:

 

MAVİ

 

MAVİ

 

YEŞİL

 

YEŞİL

 

KIRMIZ
I

 

MAVİ

ADI-SOYADI: VELİNİN 
İMZASI:



  AşağıdakiAşağıdaki  görselleringörsellerin  atındakiatındaki  ifadelerdeifadelerde  boşboş  bırakılanbırakılan  yerlereyerlere  ““olasıolası  değil,değil,  
kesin,kesin,  mümkünmümkün “ “  sözcüklerindensözcüklerinden  uygunuygun  olanıolanı  yazınız.yazınız.
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                                                                                                                    kırmızıkırmızı  yüzyüz  sayısısayısı    
                                                                                                                küpünküpün  yüzyüz  sayısısayısı                                                                              
  

                                                                                                                    YeşilYeşil  yüzyüz  sayısısayısı  
                                                                                                                    küpünküpün  yüzyüz  sayısısayısı                
                                                                                                                                                          

                                                                                                                  mavimavi  yüzyüz  sayısısayısı                
                                                                                                                  küpünküpün  yüzyüz  sayısısayısı                      
  

      NOT:NOT:  BuBu  olayda;olayda;  kırmızı,kırmızı,  yeşilyeşil  veve  mavimavi  gelmesigelmesi  olasılıklarınınolasılıklarının  şanslarışansları  eşiteşit  
değildeğildir.dir.

KırmızıKırmızı  gelmegelme  olasılığıolasılığı  == 11
66

KırmızıKırmızı  gelmegelme  olasılığıolasılığı  ==

KırmızıKırmızı  gelmegelme  olasılığıolasılığı  ==
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BuBu  bebeğinbebeğin  ilerideileride  iyiiyi  birbir  mühendismühendis  olmasıolması  
……………………………………BuBu  işeişe  hazırmışhazırmış  gibigibi  
bakıyor.bakıyor.

DalındanDalından  kopankopan  elmanınelmanın  yereyere  
düşmesidüşmesi ……………………… ………………………

BuBu  sıçrayıştasıçrayışta  2020  mm  yükselmemyükselmem  
………………………………………………………………....

YarınYarın  güneşingüneşin  batıdanbatıdan  doğmasıdoğması  
………………………………………………………………



 KutularınKutuların  içineiçine  “ “ olasıolası,,  kesinkesin,,  imkânsızimkânsız ” ”  sözcüklerindensözcüklerinden  uygunuygun  olanıolanı  
yazınız.yazınız.

 BüyüdüğümdeBüyüdüğümde  iyiiyi  birbir  mimarmimar  olacağım.olacağım.  

 YarınYarın  DünyaDünya’’yaya  birbir  yıldızyıldız  çarpacak.çarpacak.  

 ÇarşambaÇarşamba’’dandan  sonrasonra  PerşembePerşembe  gelecek.gelecek.  

 GelecekGelecek  ayay  haftalarhaftalar  sekizersekizer  güngün  olacak.olacak.

     AşağıdakiAşağıdaki  verilenverilen  ifadelerdeifadelerde  noktalınoktalı  yerlereyerlere  “ “ muhtemelmuhtemel,,  mümkün,mümkün,  
imkânsız,imkânsız,  belirsizbelirsiz  “ “ sözcüklerindensözcüklerinden  uygunuygun  olanıolanı  yazınız.yazınız.  

 HiçHiç  bulutbulut  yok.Yarınyok.Yarın  havanınhavanın  güneşligüneşli  olmasıolması …………………………… ……………………………

 GelecekGelecek  haftahafta  kanatlarımıkanatlarımı  takıptakıp  AyAy’’aa  gitmemgitmem……………………………………………………..

 İlkİlk  ikiiki  matematikmatematik  sınavındasınavında  100100  alanalan  arkadaşlarımızınarkadaşlarımızın  sonson  sınavdasınavda  dada  100100  
almalarıalmaları………………………………………………..

 YandakiYandaki  bebeğinbebeğin  ilerideileride  boyununboyunun  190190  cmcm  olupolup  olmayacağıolmayacağı

  ……………………………………………………....

      AşağıdakiAşağıdaki  kutularınkutuların  içerisineiçerisine  “ “ olasılığıolasılığı  eşittireşittir  ” ” ,,””  olasılığıolasılığı  eşiteşit  değildirdeğildir  ““   
cümlelerindencümlelerinden  uygunuygun  olanıolanı  yazınız.yazınız.

İkiİki  tanetane  11  TLTL’’yiyi  havayahavaya  attığımızdaattığımızda  herher  birininbirinin  kurakura  gelmegelme

TürkiyeTürkiye’’dede  mayısmayıs  ayında,ayında,  yağmuryağmur  yağmayağma  olasılığıolasılığı  ileile  karkar  yağmayağma  

      BirBir  torbadatorbada  55  yeşil,4yeşil,4  kırmızı,7kırmızı,7  mavimavi  veve  33  mormor  boncukboncuk  vardır.vardır.  TorbadanTorbadan  
rastgelerastgele  çekilençekilen  birbir  bilyebilye  içiniçin  söylenenlerdensöylenenlerden  hangisihangisi  yanlıştır?yanlıştır?

A.A.MaviMavi  olmasıolması  kesindir.kesindir.

B.B.BoncuklarınBoncukların  herher  birininbirinin  olmaolma  şanslarışansları  eşiteşit  değildir.değildir.

C.C.MorMor  olmasıolması  olasıdır.olasıdır.

D.D.SarıSarı  olmasıolması  olasıolası  değildir.değildir.
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