
 

 

 

 K  O  N  U      K  A  V  R  A  M  A      T  E  S  T  İ 

1)  “UFUKHOCAM” kelimesinin her bir harfi 
aynı büyüklükteki kartlara yazılıp bir torbaya 
atılıyor. Bu torbadan rastgele alınan bir kartta 
yazan harfle ilgili tüm olası durumlar hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

A) U, F, U, K, H, O, C, A, M 

B) U, F, K, H, O, C, A, M 

C) U, O, A 

D) F, K, H, C, M 

 

 

 

2) Bir vazoda bulunan 3 beyaz, 4 mavi ve 6 
kırmızı gül arasından rastgele bir gülün seçilmesi 
olayındaki tüm olası durumlar kaç tanedir? 

     A) 7               B) 13               C) 24               D) 30 

 

 

 

3)  

 

Hilesiz bir çift zarın atılması deneyinde üst yüze 
gelen sayıların toplamının 7 olduğu olası 
durumların sayısı kaçtır? 

     A) 3                 B) 5                 C) 6                 D) 8 

 

 

 

4) 10 erkek ve 12 kız öğrencinin bulunduğu bir 
sınıftan 1 erkek ve 1 kız öğrenci seçilmesi 
olayında olası durum sayısı kaçtır?  

     A) 2              B) 22              C) 30              D) 120 

 

 

5)  

 

Bir torbada aynı büyüklükte siyah, beyaz ve 
kırmızı boncuklar vardır. Bu torbadan rastgele 
alınan bir boncuğun rengi ile ilgili olası tüm 
durumlar S, S, S, B, B, B, B, B, K, K şeklindedir. 
Buna göre torbadaki boncuk sayısı kaçtır? 

     A) 2                B) 3                C) 5                D) 10 

 

 

 

6) “FESLEĞEN” kelimesinin her bir harfi aynı 
büyüklükteki kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. 
Bu torbadan rastgele alınan bir kartta yazan 
harfle ilgili aşağıdakilerden hangisi olası bir 
durum olamaz? 

     A) F                B) E                C) G                D) N 

 

 

 

7)  

            5 mavi           4 mavi           7 mavi            6 mavi 
            4 yeşil            6 yeşil           2 yeşil             2 yeşil       

          1. Torba        2. Torba       3. Torba          4. Torba 

Yukarıda kırtasiyeden alınmış dört torba içinde 
sayıları ve renkleri belirtilen adette birbirine eş 
silgiler bulunmaktadır. Hangi torbadan rastgele 
çekilen bir silgi ile ilgili olası durum sayısı en 
fazladır? 

A) 1. Torba  B) 2. Torba 

C) 3. Torba  D) 4. Torba 

 

  

     KONU : OLASILIK 

       Kazanım  : ● Bir olaya ait olası durumları belirler. 
            ● “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 

  8. SINIF 
           TEST – 1  
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8) 1’den 20’ye kadar olan sayılar eş büyüklükteki 
kâğıtlara yazılarak bir kutunun içerisine atılıyor. 
Kutudan rastgele alınan bir kâğıdın üzerindeki 
sayının çift ve asal sayı olması olayındaki tüm 
olası durumlar kaçtır?  

     A) 1                  B) 2                 C) 8                 D) 9 

 

 

 

9) Hafta içi günleri birbirine eş kartlara 
yazılacaktır. Günler, içindeki harf sayısı kadar 
karta yazılacaktır. Örneğin; SALI, 4 harfli olduğu 
için 4 tane karta yazılacaktır. Torbadan rastgele 
bir kart çekilmesi deneyinde hangi günün gelme 
olasılığı daha fazla olur? 

A) Pazartesi  B) Çarşamba 

C) Perşembe  D) Cuma 

 

 

 

10)  Mehmet, “MATEMATİK” kelimesinin harfleri 
ile birlikte birkaç tane daha harfi eş büyüklükteki 
kartlara yazarak bir torbaya atıyor. Torbadan 
rastgele bir kartın çekilmesi deneyinde sessiz 
harflerin çekilme olasılığının, sesli harflerin 
çekilme olasılığından daha az olması için torbaya 
en az kaç tane sesli harf eklemelidir? 

     A) 1                  B) 2                 C) 3                 D) 4 

 

 

 

11) Öğretmenler odasından seçilecek olan bir 
öğretmenin bayan olma olasılığı ile erkek olma 
olasılığı birbirine eşit olduğuna göre, 
öğretmenler odasında bulunan öğretmen sayısı 
aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

     A) 13               B) 16               C) 18               D) 20 

 

 

 

 12) 1’den 49’a kadar sayıların yazılı olduğu 
birbirine eş toplar bir kürenin içine atılıyor. 
Rastgele çekilen bir topun üzerindeki sayı ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

     A) Tek gelme olasılığı, çift gelme olasılığından  
          fazladır. 

     B) 25’ten küçük sayı olma olasılığı ile 25’ten    
          büyük sayı olma olasılığı birbirine eşittir. 

     C) Asal sayı gelme olasılığı ile tek asal sayı  
          gelme olasılığı birbirine eşittir. 

     D) Asal sayı gelme olasılığı, tek sayı gelme  
          olasılığından küçüktür.  

 

 

 

13) Bir kutudaki 30 çoraptan 8 tanesi beyaz 
diğerleri siyah ve lacivert renktedir. Kutudan 
rastgele alınan bir çorabın siyah olma olasılığı ile 
lacivert olma olasılığı birbirine eşit olduğuna 
göre, kutuda kaç tane siyah renkli çorap vardır? 

     A) 7                  B) 8                 C) 9                 D) 11 
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