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OLASILIK

Partikül Matematik

Bir zar atma deneyinde zarın 4 ten büyük gelmesi olayını inceleyelim.

Olası durumlar =

Olası durumların sayısı =

İstenilen olay =

İstenilen olayın çıktı sayısı =

ÖRNEK

Bir torbada 6 mavi, 7 yeşil ve 8 kırmızı ve 8 siyah top vardır. Bu torbadan 
rastgele bir top çekiliyor.

Buna göre;

a) Kırmızı top çekme olsılığı, yeşil top çekme olasılığından ………............………

b) Siyah top çekme olsılığı ile kırmızı top çekme olasılığı ………............………

c) Mavi top çekme olasılığı yeşil top çekme olasılığından ………............………

ÖRNEK

Kesin Olay: Bir olayın gerçekleşmesi %100 ise kesin olaydır. Olasılığı 1'dir.

İmkansız Olay: Bir olayın gerçekleşmesi mümkün değilse imkansız olaydır. Olasılığı 0'dır.

Olasılık: 
İstenen

Tüm

Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır.

......... Havaya atılan bir zarın üst yüzüne negatif sayı gelmesi.

.........  12’nin çarpanlarının bulunduğu bir torbadan çekilen bir sayının 12’yi tam bölmesi.

ÖRNEK

NOT

NOT

SORU

60 sayısının bütün pozitif tam sayı çarpanları aynı büyüklükteki 
kartonlara yazılıp bir torbaya atılıyor.

Torbadan rastgele çekilen kartonun üzerinde 9 ile 36 arasındaki bir 
sayının gelme olasılığı kaçtır?
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SORU

Cep telefonunun dört haneli şifresinin son rakamını hatırlamayan Emre, ilk 3 
rakamın aşağıdaki gibi olduğunu söylüyor.

2 7 9

Hatırlamadığı rakamı rastgele bulmak isteyen Emre’nin aklına şifreyi oluşturan 
rakamların birbirinden farklı olduğu geliyor.

Buna göre Emre’nin unuttuğu rakamı ilk denemede bulma olasılığı kaçtır?

A) 
1

6
 B) 

1

7
 C) 

1

9
 D) 

1

10

SORU

Bir kumbarada 1 TL lik, 25 Kr’lik ve 50 Kr’lik toplam 35 TL değerinde madeni 
para vardır. Kumbaradan rastgele alınan bir madeni paranın 1 TL, 25 Kr veya 
50 Kr olma olasılıkları birbirine eşittir.

Buna göre kumbarada kaç tane madeni para vardır?

SORU

1 den 30 a kadar olan sayıların arasından rastgele seçilen bir sayının 
hem 2 ye hem de 3 e bölünmeyen bir sayı olma olasılığı kaçtır?
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